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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
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PRZEDŚWIĄTECZNA

OFERTA
POŻYCZKI

(dla pracujących,
emerytów, rencistów)

do 5.000 zł na 23 m-ce
Decyzja już w 1 minutę

DOSTĘPNA TYLKO U NAS W BIURACH !!!
Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 2/1 tel. 531-483-291, 792-015-421
Wałbrzych, al. Wyzwolenia 49/2 tel. 531 227 390, 793 793 005
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Wałbrzych Czettritzów i Hochbergów, cz. II
Stanisław
Michalik

Najprawdopodobniej
Christoph zapoczątkował,
ale głównym realizatorem
budowy nowej siedziby w
Wałbrzychu był jego syn –
Diprand von Czettritz, urodzony w 1562 roku (jeszcze
na zamku Neuhaus). Już na
wstępie dojrzałego życia
przyszło mu doświadczyć
tragedii rodzinnej. Była nią
wczesna śmierć pierwszej
żony, Katarzyny von Seidlitz
(w 1604 roku), która jako
osoba 28-letnia pozostawiła po sobie sześciu synów
i jedną córkę. Po raz drugi
ożenił się Diprand z Elżbietą
von Zedlitz i wówczas to poświęcił się bez reszty budowie dworu, składającego się
z wysokiego, trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego, rozległego dziedzińca
folwarcznego otoczonego
niskimi wydłużonymi budynkami gospodarczymi, a
poza nimi sadem dworskim.
Budowa trwała ponad 20 lat
(Od 1606 do 1628 r.). To, co
udało się osiągnąć, przeszło
najśmielsze
oczekiwania.
Oczom mieszkańców funkcjonującej już od kilku wieków wsi ukazał się świetnie
zaprojektowany, zamknięty
w sobie, samowystarczalny
zespół obiektów, z których
monumentalna architektura renesansowego budynku
głównego mogła zawrócić
w głowie każdemu przybyszowi.
Bardziej wnikliwi i choć
trochę zorientowani w historii Wałbrzycha Czytelnicy domyślają się, że mówię
o początkach zespołu pałacowego, zwanego dziś
zamkiem przy ulicy - nota
bene - Zamkowej, aktualnej
siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Angelusa Silesiusa. Dziś odrestaurowany z pietyzmem
i zadbany zespół obiektów
i otoczenie parkowe wywierają niemniejsze wrażenie
niż w czasach pojawienia
się tego kompleksu. Rzeczą
znamienną jest, że obecny
układ przestrzenny obiektów budowlanych i ich architektura nie odbiegają daleko od stanu pierwotnego.
Jak pisze Marek Malinowski w znakomitym eseju „Ludzie i wydarzenia związane
z dworem” we wspomnianym wcześniej albumie o
„Rezydencji Czettritzów”:
„w Wałbrzychu, podobnie
jak w wielu innych miastach polskich, jest ulica
Zamkowa. Różni się jednak od wszystkich innych
tym, że przez wieki była
ulicą graniczną. Oddzielała
miasto Wałbrzych od wsi
Wałbrzych Górny (Ober
Waldenberg), co zaznaczone jest już na najstarszych
planach i rycinach przedstawiających Wałbrzych…
W samym mieście żadnego
zamku nie było, a nazwa
ulicy wzięła się stąd, że na
początku XVII wieku Czettritzowie, rezydujący przedtem na wzniesionym przez
Bolków Świdnickich zamku
Nowy Dwór w Dittersbachu
(obecnie dzielnica Wałbrzycha – Podgórze), zbudowali sobie w folwarku Górny
Wałbrzych pałac w stylu renesansowym, który celom
obronnym nigdy nie służył,
ale w historii miasta odgrywa wielką rolę, ponieważ
stamtąd właśnie właściciele Wałbrzycha, którzy tam
mieszkali, a potem ci, którzy
nim rządzili, decydowali o
losach miasta. Tak się bowiem w historii Wałbrzycha
składało, że dopiero w okresie rewolucji industrialnej,
która na przełomie XVIII i
XIX wieku radykalnie zmieniła oblicze miasta i regionu, w roku 1808 Wałbrzych
przestał być miastem pry-

watnym. Pojawienie się
pierwszego ratusza w Rynku
(1773 r. w stylu barokowym)
zmieniło w pewnym sensie
sytuację, ale na Zamkowej
w dalszym ciągu funkcjonowały instytucje zarządzające coraz potężniejszą gospodarką wałbrzyską, której
znaczenie
błyskawicznie
wzrosło i wyszło poza granice miasta, powiatu, rejencji,
a nawet całego Śląska”.
Być może z tego właśnie
względu przyjęło się potoczne określenie odgrywającego tak ważną rolę pałacu
jako zamku. Warto też zwrócić uwagę na fakt szczególnie interesujący. Dopiero
w 1808 roku Wałbrzych
przestał być miastem prywatnym, a zarządcą miasta
stały się samorządowe władze administracyjne, urzędujące w ratuszu na Rynku,
a następnie na dzisiejszym
placu Magistrackim.
Wróćmy jednak do początków wieku XVII, kiedy to
stary folwark dworski przeżywał swój niewyobrażalny
wcześniej renesans. Jego
dobrym duchem był, jak
podkreśla Marek Malinowski - Diprand von Czettritz
(1562-1628). Nie tylko zbudował rezydencję na Zamkowej, ale należał do najwybitniejszych przedstawicieli
tego rodu. Na lata jego życia
przypada rozwój tkactwa,
głównej gałęzi sudeckiego
i podsudeckiego rzemiosła. Troszczył się również o
rozwój górnictwa – w 1604
roku już prawdopodobnie z
dworu na Zamkowej, nadał
„ordunek węglowy” dla Białego Kamienia i potwierdził
podobny ordunek dla Sobięcina, nadany przez jego
przodków. Warto o tym pamiętać. To właśnie Czettritzowie (a nie Hochbergowie)
zapoczątkowali rozwój górnictwa węgla kamiennego
na ziemi wałbrzyskiej i to
już na przełomie XVI i XVII
stulecia.

Diprand von Czettritz to
doskonały wzór człowieka
renesansu, mimo ciężkich
doświadczeń osobistych,
zdobył się na podjęcie trudu inwestycyjnego na skalę
wówczas rzadko spotykaną,
dbał nie tylko o interes rodziny, ale wspierał wszelkie
inicjatywy gospodarcze wokół siebie, przyczyniając się
do intensywnego rozwoju
Wałbrzycha i całego regionu. Warto więc pamiętać
jego imię i wskazywać jako
przykład godny naśladowania.
Po śmierci Dipranda w
1628 r. nowoczesny dwór
zamieszkiwała wdowa po
nim i widomo, że nowo
wzniesione obiekty nie
wymagały już wtedy prac
budowlano-modernizacyjnych. Z chwilą jej śmierci w
1656 roku dobra wałbrzyskie przejął najmłodszy syn,
Henryk von Czettritz, a następnie jego siostra Maria
Katarzyna wraz z mężem.
Po roku 1719 majątek kolejno przechodził z rąk do
rąk w ramach rodu Czettritzów, by ostatecznie w 1738
roku stać się własnością w
drodze kupna spowinowaconych z Czettritzami,
równie ważnych w dziejach
tego regionu Hochbergów
z Książa. To właśnie niezwykle zasłużony restaurator
zamku Książ, Ernest Maksymilian Hochberg, dokonał modernizacji architektonicznej renesansowego
dworu i jego otoczenia w
stylu barokowym. Dostawiono wówczas cylindryczną wieżę z klatką schodową, a w murze wykuto
nowe wejście, ozdobione
pseudorenesansowym portalem i herbem Hochbergów, którego domeną są
trzy pagórki nad czerwono-białą szachownicą.
Zasadnicza przemiana
dawnego folwarku Czettrytzów miała miejsce po roku
1882, kiedy to przeniesiono

tu zarząd dóbr Hochbergów. Dawny zespół folwarczny został znacznie rozbudowany, bowiem trzeba
było umieścić rozrastającą
się administrację. Majątek
Hochbergów w tym czasie
to nie tylko grunty rolne,
ale liczne kopalnie węgla,
koksownie, fabryki, szpitale, sanatoria. Od strony
południowej dobudowano
dwukondygnacyjny człon
z płaskim stropodachem, a
w latach następnych dalszy
fragment muru oraz wysoki
budynek administracyjny.
Na przełomie wieków XIX i
XX założono obszerny park
i ogrody, ozdobiono teren
pergolami i rabatami kwiatowymi. Ostatnią rozbudowę przeprowadzono w roku
1922 w kierunku południowym.
Pałac jest położony na
terenie parku, którego powierzchnia wynosi ponad
4 hektary. Znajdują się tam
również dwie wille. W starszej z nich (z 1905r.) zmarła
w 1944 roku księżna angielskiego pochodzenia Maria
Teresa Oliwia Hochberg von
Pless, nazywana księżną Daisy, ciotka Winstona Churchilla, ostatnia właścicielka
zamku Książ. W roku 2007
na dziedzińcu pałacowym
wzniesiono postument upamiętniający księżną.
Mimo wielu zmian architektonicznych
spowodowanych przez wspomniane
przebudowy, ten reprezentacyjny, renesansowy
obiekt, do dzisiaj zwraca
uwagę swoim pięknem.
Na fasadzie pałacu nad
renesansowym
portalem
wejściowym Diprand von
Czettritz umieścił dwa herby, swój i swej żony Elizabeth von Zedlitz, stanowiące bezcenną ozdobę pałacu.
Pałac na Zamkowej wraz
z wszystkimi znajdującymi
się do dziś willami i obiektami gospodarczymi został w
szczegółach opisany w zna-

komitym albumie „Rezydencja Czettritzów w Wałbrzychu. Wydawcą albumu jest
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Wałbrzychu,
będąca godnym spadkobiercą bezcennego skarbu
historycznego i architektonicznego, jakim jest zespół
pałacowy. Warto zajrzeć do
tego albumu, by poszerzyć
swoją wiedzę z historii samego pałacu i Wałbrzycha,
a także pooglądać wyśmienite fotografie głównego redaktora, Ireneusza Piwowarskiego, stanowiące obok
tekstów pisanych istotną
wartość albumu W moim
domu wspomniany album
zajmuje poczesne miejsce
na najwyższej półce z „białymi krukami”.
To co dziś Państwu opowiedziałem, to zaledwie
skromniutka ilustracja interesujących i dających wiele do myślenia wydarzeń i
osób z przeszłości Wałbrzycha. Mieszkamy wiele lat
w tym mieście, codziennie
przechodzimy jego ulicami,
mijamy różnego rodzaju budynki i gmachy, nie zwracamy najczęściej uwagi na ich
wygląd i architekturę. Zabrudzone, wyszczerbione,
sypiące się fasady kamienic, utraciły swój pierwotny
wdzięk, tak jak starzejące się
twarze ludzkie. Ale obiekty
budowlane można odnowić, można przywrócić ich
dawną świetność. Tak się
stało z pałacem Czettritzów
na Zamkowej i dziś w słonecznym blasku możemy
podziwiać urok architektury monumentalnego gmachu, oddając cześć jego
budowniczym i odnowicielom. Zachęcam Państwa
na weekendowy spacer na
Zamkową, do ponownego
obejrzenia zespołu pałacowego i spokojnej refleksji
nad jego historią, bo jest
to bezcenny skarb miasta,
świadczącym o jego dawnej
i obecnej świetności.
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CZYŚCIWO
BAWEŁNIANE
Całkowita wymiana
asortymentu.

promocyjna
cena*

Nowa kolekcja
w super cenach.

1,50 zł netto
za 1 kg

NOWY TOWAR
2 grudnia (piątek)
Boguszów-Gorce, ul. Fornalskiej 43
5 grudnia (poniedziałek)
Wałbrzych, ul. Główna 13

* promocja dotyczy asortymentu: TB bawełna kolorowa trykotowa

szeroki asortyment
KONTAKT: ul. Stacyjna 11, 58-306 Wałbrzych
tel : 748463040, tel. kom.: 883-359-937
e-mail: info@my-textim.com

Dyko zastąpi Gajosa

Zasłużony
dla Wałbrzycha

Mieszkańcy obronili rzeźbę

Po 26 latach kierowania
wałbrzyskim
oddziałem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Jerzego Gajosa, 1 grudnia 2016 r. stanowisko dyrektora objęła
Beata Dyko.
- W Wałbrzychu - pierwszego grudnia - stanowisko
dyrektora oddziału ZUS objęła Beata Dyko, która pomyślnie przeszła przez cały proces konkursu. Absolwentka
Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu dotychczas pracowała na stanowisku naczelnika Wydziału Kontroli
Płatników Składek. Beata
Dyko z ZUS jest związana od
1990 roku – wyjaśnia Iwona
Kowalska, rzecznik regionalny ZUS Województwa
Dolnośląskiego. - Znamy już
nazwiska wszystkich 43 dyrektorów oddziałów Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Wśród nich są osoby, które
potwierdziły swoje kompetencje i będą kontynuować
kierowanie oddziałem. Duża
grupa nowych dyrektorów
- tak jak Beata Dyko - pochodzi z awansu wewnątrz
ZUS. Po zakończeniu całego
procesu konkursowego, na
który składał się test wiedzy
o ubezpieczeniach społecznych, sprawdzian kwalifikacji
kierowniczych oraz rozmowa z komisją rekrutacyjną
i finalnie z prezes Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
wyłonionych zostało 30 dyrektorów oddziału. Na pozostałe 13 stanowisk powołani
zostaną pełniący obowiązki,
gdyż nie wyłoniono kandydatów, którzy spełnialiby
stawiane przez zarząd ZUS
wymogi. Nadal swoje obo-

Eufrozyn Sagan (1916-1995)
otrzymał tytuł „Zasłużony
dla Miasta Wałbrzycha”. Całe
swoje życie zawodowe, i w dużej mierze prywatne, poświęcił na gromadzenie i naukowe
opracowanie kolekcji skamieniałości karbońskiej flory oraz
fauny z Wałbrzycha i okolic, w
efekcie tworząc zbiór o ogromnej wartości naukowej i dydaktycznej, będący unikatem na
skalę światową. Począwszy od
swego przyjazdu do Wałbrzycha w 1947 r., Eufrozyn Sagan
włączył się w przygotowania do
otwarcia Muzeum w Wałbrzychu, którego przez wiele lat był
kierownikiem (1950-1975) oraz
wicedyrektorem (1976-1981).
Podczas sesji Rady Miejskiej
Wałbrzycha tytuł „Zasłużonego
dla Miasta Wałbrzycha” odebrała Marta Ciastoń - krewna Eufrozyna Sagana.

Prezydent Roman Szełemej wstrzymał przeniesienie jednej z rzeźb z parku w dzielnicy Rusinowa.
Decyzja ta jest pokłosiem
licznych protestów mieszkańców tej dzielnicy Wałbrzycha, którzy nie chcieli
zgodzić się na zabranie
rzeźby „Kobiety”.
W poniedziałek od rana
mieszkańcy
Wałbrzycha,
głównie dzielnicy Rusinowa, prosili naszą redakcję o
pomoc w powstrzymaniu
akcji przeniesienia jednej z
rzeźb z parku w Rusinowej.
- 26 listopada, w godzinach
porannych, ekipa wysłana
przez urzędników miejskich
przyjechała do parku Rusinowa i ustawiła drewniany
szkielet wokół rzeźby „Kobiety” autorstwa Tadeusza
Siekluckiego. Rzeźba ta – podobnie jak pozostałe z terenu parku, stoi tam od 1976
roku i została stworzona na
okoliczność wystawy rzeźb
plenerowych (największej
w Europie po dziś dzień).
Szkielet ustawiono w celu
transportu rzeźby w nowe
miejsce - jak się dowiedzieliśmy ma stanąć na Rondzie
im. Wałbrzyskich Twórców
przy ul. Wysockiego. (…) Jesteśmy wściekli, nie rozumiemy tej decyzji! Ta rzeźba jest
elementem krajobrazu, integralną częścią tego parku,
lokalną atrakcją. To miejsce
stanowi naszą tożsamość,
jak napisała jedna z mieszkanek: tu chodzi o przynależność, tradycję, sentymenty i
piękno krajobrazu, któremu
rzeźby dodawały uroku i
specyfiki miejsca. Swego rodzaju „patriotyzm” dzielnicy

Jerzy Gajos kierował wałbrzyskim
oddziałem ZUS od 1990 r.

wiązki sprawować będzie 14
dyrektorów, którzy w konkursie potwierdzili wysokie
kwalifikacje do pełnienia
tej funkcji. Spośród nowych
dyrektorów aż 13 to osoby z
wewnątrz ZUS, które dotychczas zajmowały niższe stanowiska, w tym zastępców
dyrektorów, czy naczelników
wydziałów, które wykazały
się w konkursie dużą wiedzą
i kompetencjami kierowniczymi. Natomiast 7 osób,
które obejmą stanowiska
dyrektorskie, to kandydaci
spoza Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, w większości
pracownicy
samorządów
oraz centralnych i lokalnych
instytucji publicznych. W
oddziałach, w których stanowiska dyrektorskie obejmą
pełniący obowiązki zostanie
ogłoszony konkurs. Oficjalne
powołanie z rąk prezes ZUS,
nowi dyrektorzy odebrali 30
listopada w centrali ZUS, a
stanowiska objęli 1 grudnia.
(RED)

(RED)

Środa z funduszami
Punkt Informacyjnz Funduszy
Europejskich zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami”, podczas
którego zostaną przedstawione
możliwości pozyskania dofinansowania w 2017 r.: na projekty
dofinansowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014
– 2020 oraz na projekty dofinansowane z krajowych programów operacyjnych, w tym z
programu operacyjnego Interreg V A Polska – Czechy. Udział
w spotkaniu, które odbędzie
się 7 grudnia 2016 r. w ratuszu
przy pl. Magistrackim 1 w Wałbrzychu (II piętro, sala 26) w
godzinach od 10:00-13.00., jest
bezpłatny. Informacje na temat
spotkania można uzyskać pod
numerem telefonu 74 66 55 172
lub 173.
(RED)

Prezydent Wałbrzycha wstrzymał przeniesienie rzeźby i zapowiedział
rewitalizację całego parku w Rusinowej.

z naszej strony, proste jak
nasze Słońce – czytamy w liście do redakcji, podpisanym
przez Monikę Kot.
Na stanowczy protest
mieszkańców
Rusinowej
szybko zareagowały władze Wałbrzycha. - Mając na
uwadze wolę mieszkańców
dzielnicy Rusinowa, prezydent Roman Szełemej podjął
decyzję o pozostawieniu na
miejscu i nie przenoszeniu z
parku w Rusinowej na rondo
Wałbrzyskich Twórców rzeźby “Kobiety” – poinformował
Arkadiusz Grudzień, rzecznik
prasowy prezydenta Wałbrzycha.
Ale to nie koniec dobrych
wiadomości dla mieszkań-

ców dzielnicy Rusinowa
oraz miłośników rzeźb w
tamtejszym parku. - Inicjatywa środowisk twórczych
związana z chęcią szerszej
ekspozycji wybranych rzeźb
w przestrzeni miejskiej w
innych częściach miasta nie
będzie realizowana, a prezydent - oprócz pozostawienia
rzeźby na dotychczasowym
miejscu - deklaruje także
odnowienie galerii rzeźb
plenerowych. W planach
miasta są działania związane zarówno z odrestaurowaniem rzeźb, jak również
rewitalizacją samego parku
– dodaje Arkadiusz Grudzień.
(RED)
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Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.gosciniec-sudecki.pl/
oraz na nasz profil na Facebooku https://web.facebook.com/gluszycarestauracja/?fref=ts
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Mikołajki w Rynku
Wspólne zaświecenie
światełek na choince, wesołe zabawy z Mikołajem,
klaunem Rufim, zimowe
konfetti, występy szczudlarzy – to tylko niektóre
z atrakcji, które czekają na
najmłodszych świebodziczan już 6 grudnia.
Jak co roku burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz i Radni Rady Miejskiej Świebodzic zapraszają
dzieci na wesołą zabawę
mikołajkową. Początek o
godz. 16:00 na placu przed

ratuszem. Podczas zabawy nastąpi rozstrzygnięcie
konkursu na najładniejszą
ozdobę bożonarodzeniową, będą wspólne tańce i
zabawy z Elfem, Bałwankiem i oczywiście Świętym
Mikołajem! Na dzieci czekać
będą też słodkie upominki
i konkursy. A o godz. 13.00
w gimnazjum nr 1 dzieci z
rodzin objętych wsparciem
socjalnym odbiorą świąteczne paczki, przygotowane przez miasto.
(RED)

Sesja budżetowa
Uchwała poświęcona
przyjęciu budżetu Gminy
Świebodzice na 2017 rok
to najważniejszy dokument, nad którym obradować będą radni Rady
Miejskiej w Świebodzicach w poniedziałek, 5
grudnia.
Projekt budżetu zakłada
dochody na rekordowym
poziomie ponad 86 mln zł,
wydatki budżetowe szacowane są na kwotę ponad
90 mln zł. Wydatki inwe-

stycyjne w gminie zostaną
utrzymane na dotychczasowym, wysokim poziomie
– będzie to ponad 12 mln
zł. Warto tylko przypomnieć, że w 2007 roku, w
momencie objęcia funkcji
burmistrza przez Bogdana
Kożuchowicza, budżet Gminy Świebodzice nieco tylko
przekraczał 40 mln zł. Sesja
budżetowa rozpocznie się
o godz. 14.00 w sali narad
ratusza.

Uzdrowieni od dotyku
- To prawdziwy fenomen! Człowiek przychodzi do niego chory, kilka
wizyt i jest zdrowy – opowiada pan Zbigniew Muszyna z Wrocławia.
Nie jest zresztą w tej opinii odosobniony.
- Nie jestem jeszcze stary,
stuknęła mi dopiero sześćdziesiątka. Ale kręgosłup
bolał wściekle, i lewe biodro.
Lekarz mówił, że trzeba się
zastanowić nad endoprotezą.
Do tego nadciśnienie, wieńcówka, cukrzyca. Zjadłem coś
tłustego, to bolała wątroba.
Rano budziłem się cały obolały. Na szczęście siostra z Wałbrzycha, która u pana Darka
pozbyła się guza w piersi,
namówiła mnie na wizyty u
niego. I faktycznie, ciśnienie
unormowało się już po drugiej wizycie, kręgosłup przestał boleć po trzeciej, a biodro
po szóstej. Poprawiły mi się
wszystkie wyniki, wątroba też
nie boli. Dwa tygodnie temu
z wnukami grałem w piłkę,
a jeszcze latem mogłem tylko popatrzeć, jak się bawią.
Pan Darek wrócił mi nie tylko
zdrowie, ale i radość życia.

(RED)

- A ja miałam wole tarczycowe. Duże, jakbym piłkę połknęła. Dusiło, groziło operacją. W takim stanie wybrałam
się do pana Darka. Poprawę
zauważyłam po czwartej wizycie, po szóstej zapięłam
pod szyją bluzkę, której nie
mogłam nosić od czterech

lat. Teraz już każda koleżanka,
która mnie widzi, pyta czy byłam na operacji. A ja się śmieję,
że nie, że to ręce pana Darka.
No i miałam stale migreny,
też mi przeszły – opowiada
pani Joanna Kowalska. Teraz
przyprowadza tu męża. Jako
zawodowy kierowca cierpi

Miałam wole tarczycowe. Dusiło, groziło
operacją. W takim stanie wybrałam się
do pana Darka. Poprawę zauważyłam
po czwartej wizycie, po szóstej zapięłam
pod szyją bluzkę, której nie mogłam
nosić od czterech lat. No i miałam stale
migreny, też mi przeszły

na bóle kręgosłupa. A raczej
cierpiał, bo po kilku wizytach
czuje ogromną poprawę. Czasem jeszcze trochę poboli,
ale tyle, co nic – mówi mężczyzna. Zniknęły mu też egzemy
na rękach, które pojawiały się
po każdym kontakcie z chemią
gospodarczą.
Sam uzdrowiciel podkreśla,
że chorzy powinni pozostać
pod opieką lekarza. – A wyniki
badań najlepiej potwierdzą,
na ile jestem skuteczny – wyjaśnia. Dodaje też, że on może
pracę lekarzy uzupełniać, ale
nigdy zastępować.
- Z tymi wynikami, to prawda – mówi pani Magda Paszkowska z Legnicy – Ja miałam
dwa guzki w płucach. Bardzo
się bałam. Po czterech wizytach u pana Darka badanie pokazało, że mam płuca zupełnie
czyste. Do tego tej jesieni po
raz pierwszy od lat nie miałam
grypy, anginy, ani nawet kataru. Ale ja wiem, że on bardzo
wzmacnia odporność. Mówią
to wszyscy moi znajomi, którzy do niego chodzą.
(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art, naprzeciw Stacji Krwiodawstwa,
obok szpitala na Batorego). Rejestracja tylko telefoniczna: 881-488-989.
REKLAMA
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20 % TANIEJ DO 31.12.2016!!!! WYJAZDY OD KAMIENNEJ GÓRY!!!

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!
JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:

03.12.2016 PRAGA - 99 PLN ostatnie 2 MIEJSCA
10.12.2016 DREZNO - 99 PLN ostatnie 10 MIEJSC

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND

04.12.2016 - 120 PLN + bilet wstępu ostatnie 7 MIEJSC

Święta Bożego Narodzenia

REWAL 22-27.12.2016 - 900 PLN 650 PLN ostatnie 3 pokoje
SOKOLEC 22-27.12.2016 - 900 PLN 549 PLN ostatnie 3 pokoje
SZCZAWNICA 22-27.12.2016 - 900 PLN 599 PLN ostatnie 3 pokoje

SYLWESTER:

REWAL od 850 PLN 549 PLN SOKOLEC od 850 PLN 499 PLN
PRAGA - 140 PLN
BERLIN - 140 PLN
WENECJA - expres 30.12.2016 - 01.01.2017 - 399 PLN + 20 EURO
WENECJA 29.12.2016 - 01.01.2017 - 499 PLN + 50 EURO ostatnie 22 miejsca

MAJÓWKA 2017 - LAST MINUTE!!!

CHORWACJA - BOSNIA I HERCEGOWINA - WYCIECZKA I PIELGRZYMKA
29.04-07.05.2017 - 999PLN +180€ 800PLN + 180 € OSTATNIE 18 MIEJSC!!!
HOLANDIA W MINIATURZE - 29.04 - 03.05.2017 - 1599PLN 1199 PLN!!!
PORTUGALIA Z FATIMĄ samolotem z WROCŁAWIA!!!
10 TERMINÓW!!! - OD 2 400 PLN!!! WSZYSTKO W CENIE!!!

GRUZJA samolotem z WROCŁAWIA!!!

- październik 2017!!! ok. 2 600PLN!!! WSZYSTKO W CENIE!!! OSTATNIE MIEJSCA!!!

BARCELONA samolotem z WROCŁAWIA!!!

- 24-31.05.2017!!! 7 noclegów w Lloret de Mar****!!!- ok. 2 100 PLN + wstępy!!!

PIELGRZYMKA DO IZRAELA

11-18.02.2017 i 18-25.02.2017 SUPER CENA - 3 300 PLN - 2 990 PLN + 100 USD
(WSZYSTKO W CENIE!!!) ostatnie miejsca

NARTY WE WŁOSZECH - PIEMONT SKIPASS W CENIE!!!

17.02 - 25.02.2017 - 680 zł + 370 €, 17.03 - 25.03.2017 - 800 zł + 330 €

NARTY W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!

13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017,
10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 990 zł 1 592 zł

OBÓZ NARCIARSKI W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!

13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017,
10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 875 zł 1 500 zł

WCZASY ZIMOWE W W SZCZAWNICY

- 13.02.2017 do 19.02.2017 , 20.02.2017 do 26.02.2017 - 899 pln/OSOBĘ

WCZASY ZIMOWE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH

-Cena pakietu 5 dniowego: 490 PLN - osoby dorosłe, 290 PLN - dzieci do lat 6,
390 PLN - dzieci do lat 12, Cena pakietu 7 dniowego: 590 PLN - osoby dorosłe,
290 PLN - dzieci do lat 6, 390 PLN - dzieci do lat 12

WCZASY ZIMOWE W ZAKOPANEM

12.02.2017 – 18.02.2017 - 990 PLN!!! ostatnie miejsca

ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl
lub www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce oraz do naszych biur!

DB2010
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Nadejdzie czas
Janusz
Bartkiewicz

W środowisku policyjnym, jak też w pozostałych
służbach
mundurowych,
wrze. Podobnie dzieje się w
środowiskach byłych funkcjonariuszy wszystkich służb
mundurowych, których dotyczy ostatni projekt zmiany
w ich ustawie emerytalnej.
Pisałem o tym w poprzednim numerze Tygodnika DB
2010, ale rzecz jest na tyle
ważna, że postanowiłem raz
jeszcze w sprawie tej dać publiczny głos.
Zacznę od tego, że proponowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji zmiana oparta
jest na kłamstwie i cynicznej manipulacji, obliczonej
na to, że zostanie przyjęta ze zrozumieniem przez
wszystkich tych, którym po
1989 roku żyje się ciężko, a
nawet bardzo ciężko, mimo
że przez całe swoje życie
równie ciężko pracowali.
Główny nacisk uzasadnienia

proponowanych zmian położono na wskazanie, że byli
funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa (w nowym projekcie jest już mowa o funkcjonariuszach
pełniących
służbę na rzecz totalitarnego
państwa) w dalszym ciągu
posiadają wysokie przywileje emerytalne, co stoi
w jawnej sprzeczności do
„trudnej sytuacji materialnej
wielu ludzi walczących w latach 1944-1990 o wolność,
niepodległość i prawa człowieka”. Jest to dosyć prymitywna manipulacja skierowana na nastroje społeczne,
mająca na celu stworzenie
przekonania, że to właśnie
owi „funkcjonariusze” ją
spowodowali. No to nadprezesie IV RP Jarosławie wydaj
polecenie, aby im przyznać
godziwe renty i emerytury,
na wzór tego sławetnego już
programu 500+. Kto wam
tego zabroni? Opozycja?
Wątpię. Tu warto przypomnieć słowa byłego barda
PiS, który mawiał, że „ciemny lud wszystko kupi”, na co
widać wyraźnie nadprezes
IV RP Jarosław liczy. Dlatego
twórcy nowego projektu z
wielką emfazą opowiadają (w jego uzasadnieniu) o

REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE
konieczności ustanowienie
„realnej
sprawiedliwości”
poprzez zniesienie „przywilejów emerytalno-rentowych wynikających z faktu
wysokich uposażeń, jakie
państwo komunistyczne zapewniało funkcjonariuszom
aparatu bezpieczeństwa”.
Manipulacja i kłamstwo
polega na tym, że nie chodzi tu o żadne przywileje
emerytalne tylko prawa
emerytalne, które zostały
ustanowione w wolnej i demokratycznej ponoć Polsce,
na podstawie których swoje
emerytury otrzymują również dzisiejsi funkcjonariusze
służb mundurowych, które
z racji szczególnego charakteru pełnionej służby są im
naliczane w korzystniejszy
wobec innych obywateli
sposób. Wiadomym przecież
jest, że inni obywatele wykonując swoją pracę, nie muszą bez przerwy ryzykować
życiem i zdrowiem, co „mundurowi” mają wpisane w
swoje pragmatyki służbowe.
Zresztą takie same „przywileje” posiadają górnicy, których praca również wiąże się
ze stałym i bardzo realnym
ryzykiem. Dlaczego zatem
PiS nie woła, aby również
REKLAMA

górnicze emerytury i renty
„sprawiedliwie urealnić”, bo
inni obywatele żyją w kiepskich warunkach? Oni tego
nie zrobią, bo górników po
prostu się boją, a „mundurowi” dla PiS nie są tacy, jak oni,
niebezpieczni. I tu się chyba
nadprezes IV RP Jarosław
mocno przeliczył, albowiem
jak Polska długa i szeroka,
odezwały się związki zawodowe funkcjonariuszy policji
(w tym zarząd Główny NSZZ
Policjantów), którzy murem
stanęli za swymi kolegami,
którzy po zakończeniu służby przeszli na emeryturę.
Stało się tak, ponieważ pisowskie MSWiA postanowiło
odebrać emerytury wszystkim tym funkcjonariuszom
policji, którzy przed 31 lipca
1990 roku chociażby tylko
jeden dzień przesłużyli w
SB. I chociażby później w
III RP służyli przez 25 lat, to
ich emerytura nie wyniesie
więcej niż 1650 zł. Jest to
bezczelne naruszenie praw
nabytych, bo -njak wspomniałem - emerytury i renty
„mundurowe” od 1990 roku
są wypłacane na podstawie
ustaw uchwalonych w wolnej i demokratycznej Polsce.
Jeżeli zatem PiS tak bardzo
chce wprowadzić w życie
„realną sprawiedliwość” to
niech zmieni przepisy emerytalne, które określą, że
mundurowe emerytury nie
mogą tej kwoty przekroczyć.
Wtedy na pewno ubodzy cywile zawyją z radości, a biura
kadr w policji zostaną zawalone podaniami o przyjęcie
do tej służby. Oczywiście ponuro żartuję.
Warto przypomnieć, że w
demokracjach funkcjonuje
zasada, że wszelkie zmiany w
prawie obowiązują od dnia
wprowadzenia ich w życie,
albowiem ustawy nie mogą
działać wstecz i zmieniać
praw nabytych na podstawie
uprzednio obowiązujących
przepisów. To, co obecnie
PiS wyprawia, jest niczym
innym, jak bolszewizmem
w czystej leninowskiej postaci, albowiem polega na
totalnym łamaniu wszelkich
ustalonych, przez inne niż
PiS ugrupowania polityczne,
mające swych przedstawicieli w parlamencie, które
PiS uważa za wrogie. Nazwa
„bolszewizm” wzięła od komunistycznej frakcji w rosyjskiej Dumie (parlamencie),
która miała tam bezwzględna większość („balszyj” po
rosyjsku znaczy większy), co
w rezultacie doprowadziło
do stalinowskiego terroru,
wprowadzonego pod szczytnymi hasłami odnoszącymi
się do inaczej wtedy nazy-

ZAWIADAMIA
że w okresie
01.12.2016r. do dnia 22.12.2016r.
w Urzędzie Gminy w Starych
Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132
na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony
wykaz nr 8/2016 nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
oraz wykaz numer 9/2016 nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych
do sprzedaży w trybie przetargowym.
wanej, dzisiejszej pisowskiej
„realnej
sprawiedliwości”
społecznej. Dzisiejsi „bolszewiccy” ignoranci nie wiedzą
chyba, że po 1989 roku nie
tylko SB, ale i MO została
rozwiązana, na co wskazuje
pierwszy człon zdania art. 1
ustawy o policji z 6 kwietnia
1990 roku: „Tworzy się Policję”. Zatem wszyscy funkcjonariusze MO (a także część z
SB) zostali z niej zwolnieni,
a następnie przyjęci do tej
nowej służby, co zostało potwierdzone aktem złożenia
przez nich nowej przysięgi.
Tak więc, jeżeli demokratyczne państwo uznało, że
byli funkcjonariusze SB i
MO zostają funkcjonariuszami policji (i innych służb
mundurowych) i że z racji
tej przysługują im szczegółowo określone uprawnienia
emerytalne, to każda zmiana tychże uprawnień może
dotyczyć tylko tych funkcjonariuszy, którzy do służby
przystąpili na nowych warunkach, bo jak wskazałem
wcześniej, prawo nie może
działać wstecz, a ewentualne odbieranie nabytych
uprawnień może być dopuszczalne jedynie po procesowym udowodnieniu, że
dany funkcjonariusz dopuścił się czynu, który zezwala
na ograniczenie, czy wręcz
odebranie mu emerytalnych
uprawnień. Nawet bałamutny i cynicznie polityczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 2010 (24 lutego
2010 r. sygn. akt K 6/09), którym z powodów zemsty politycznej (nazwanej po bolszewicku „sprawiedliwością
dziejową) odebrano część
uprawnień
emerytalnych
byłym
funkcjonariuszom
SB, w uzasadnieniu swym
(który jest integralną jego

częścią) wyraźnie podkreślił,
że „każdy funkcjonariusz
organów bezpieczeństwa
Polski Ludowej, który został
zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji (...),
ma w pełni gwarantowane,
równe prawa z powołanymi
do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym
równe prawa do korzystania
z uprzywilejowanych zasad
zaopatrzenia emerytalnego”. Ale współcześni „bolszewicy” TK uznają za organ
im wrogi, a więc nie mają
(we własnym mniemaniu)
powodów, aby się jego wyrokami przejmować. Jestem
przekonany, że po odebraniu władzy nadprezesowi
IV RP Jarosławowi, nadejdzie czas depisacji Polski,
w ramach której przyjdzie
postawić przed sądem twórców IV RP, którym być może
przedstawiony zostanie zarzut „działania w zorganizowanej grupie przestępczej”
mającej na celu obalenie
konstytucyjnego porządku
prawnego RP. Precedens
został już stworzony przez
POPiS-owy proces polityczny wytoczony generałowi W.
Jaruzelskiemu i Cz. Kiszczakowi, dzięki którym doszło
do Okrągłego Stołu, będącym dziś solą w oku współczesnym bolszewikom.
www.janusz-bartkiewicz.eu

PS. Uprzedzając wszystkich hejterów informuję, że
nigdy - nawet przez jedną
minutę - nie byłem funkcjonariuszem SB, ale niestety
zostałem takim uczyniony
przez to, iż byłem słuchaczem Studium Podyplomowego ASW, czyli ukończyłem
podyplomowy kurs oficerski
w Szkole Podoficerskiej MO
w Pile w latach 1980/1981.

Czwartek, 1 grudnia 2016 r.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
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Finał Dolnośląskiej
Stolicy Kultury

Dostali książki i czytniki
100
książek
papierowych,
500-ebooków i dziesięć czytników
Amazon Kindle otrzymał Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Nowym Siodle. Szkolna biblioteka
w ramach programu Amazon „Kindloteka”, promującego czytelnictwo, zyskała tak wiele!
Zarówno książki elektroniczne,
jak i tradycyjne były wybierane przez
uczniów i pracowników szkoły. Znalazły się wśród nich pomoce dydaktyczne i metodyczne, podręczniki
oraz lektury szkolne i popularne nowości wydawnicze. W czytniki wgrane zostały także książki w języku
angielskim - uczniowie skorzystają z
nich w nauczaniu języka obcego.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle dołączył
do programu Kindloteka 23 listopada
2016 r. Nasza placówka została w tym
roku zwycięzcą konkursu ze względu
na największą liczbę głosów oddanych przez pracowników Amazon.
Program Kindloteka jest wdrażany
na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce,
bo w tych regionach firma ma swoje centra logistyki e-commerce. W
przekazaniu książek i czytników brał
udział przedstawiciel firmy Amazon
- Community Relations Manager
Krzysztof Rapacz, oraz pracownicy
powiatu wałbrzyskiego. Dyrekcji
oraz wychowankom i kadrze pedagogicznej w realizacji programu Kindloteka pomógł Krzysztof Dziechcia-

Przedstawiciele Amazona przekazali 100 książek papierowych, 500-ebooków
i dziesięć czytników.
rek – długoletni przyjaciel placówki,
jednocześnie pracownik Amazon
we Wrocławiu oraz Aleksander Kojro. Dzięki programowi Kindloteka
czytelnictwo w placówce dla słabosłyszących wychowanków oraz dla
uczniów z autyzmem i zespołem
Aspergera wzrośnie. Szkoła będzie
korzystać z urządzeń służących zarówno do czytania, jak i prowadzenia lekcji. Czytnik e-booków może
być dla uczniów dobrą alternatywą
dla zakupu lektur szkolnych. Dzięki udziałowi w projekcie Amazon

„Kindloteka” zmienia się wizerunek
biblioteki szkolnej. Placówka otrzymała również zaaranżowany przez
Amazon kącik czytelniczy do bezpiecznego przechowywania i ładowania czytników, za co społeczność
placówki składa serdeczne podziękowania firmie Amazon i wszystkim
jej pracownikom zaangażowanym w
akcję – podkreśla Dorota Błażejowska, dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Nowym
Siodle.
(RED)

Zapraszamy wszystkich 10
grudnia br. na uroczyste podsumowanie projektu Dolnośląskiej
Stolicy Kultury, które odbędzie
się w Boguszowie-Gorcach w Centrum Kulturalno-Kongresowym
Witold przy ul. Traugutta 12g.
O godzinie 18:00 odbędzie się
koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Łany” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na który wstęp
jest bezpłatny.
Zespół Pieśni i Tańca „ŁANY” powstał w 1974 roku. „ŁANY” tworzą i
doskonalą swój repertuar w oparciu
o fachową kadrę etatowo pracującą
w zespole przy udziale specjalistów
z różnych dziedzin. Podstawowym
obszarem twórczych zainteresowań
zespołu jest polski folklor taneczno-muzyczny. Zachowując jego oryginalność i autentyzm, przystosowano go do wymogów sceny w formie
suit regionalnych i widowisk obrzędowych. Aktualnie bogaty program
z wielu regionów Polski prezentowany w formie artystycznie opracowanej obejmuje: Wielkopolskę
Zachodnią, Wielkopolskę Południową, Szamotuły, Kurpie, Kraków, Beskid Żywiecki, Lublin, Łowicz, Rzeszów, Spisz oraz takie polskie tańce
narodowe, jak: kujawiak, oberek,
polonez, mazur, krakowiak a tak-

że widowiska obrzędowe takie jak
Noc Kupały. Nadal czołowe miejsce
zajmuje w nim macierzysty region –
Wielkopolska. Zespól koncertuje w
składzie 35-45 osób, w tym są dwie
grupy taneczno-wokalne i kapela z
solistami. Możliwe są też samodzielne prezentacje kapeli z małą grupą
wokalno-taneczną. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni.
Uwaga! Starostwo Powiatowe
zapewni bezpłatny transport na
koncert zespołu. Zapisy pod numerem telefonu 74 846-05-48 lub
mailowo: a.blaszkiewicz@powiat.
walbrzych.pl, d.chodnik@powiat.
walbrzych.pl.
***
W przeddzień zakończenia projektu Dolnośląskiej Stolicy Kultury, zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu "Dziecięce Szopki". W programie
rozstrzygnięcie IX Powiatowego Konkursu Plastycznego Artystycznej Twórczości Dziecięcej, wręczenie nagród
laureatom, wernisaż prac oraz koncert
kolęd. Początek o godzinie 17.00, w
piątek 9 grudnia w Galerii Barbórka i
sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej Centrum Kultury w Boguszowie-Gorce (pl. Odrodzenia 4).
(DCH)
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WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY

In memoriam - Ku pamięci
„Bo jak śmierć potężna jest miłość.’’

„Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.’’

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Serdeczne podziękowania
Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Śp. Walentyny Mosur
składa córka.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej drodze

Józefy Rutkowskiej

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie
w tym trudnym czasie składa Syn z rodziną.

z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

Śp. Stefani Pludowskiej
składa rodzina.

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

Spółka Węglowa Tepal
ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00,
w soboty w godz. 6:30 - 13:00.

Śp. Marii Sudara
składa rodzina.

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070

Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

Z sercem żyj

Konkurs wiedzy
o zdrowiu

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego
pod hasłem „Z sercem żyj, pracuj i baw się”.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 w
Wałbrzychu odbyło się
podsumowanie projektu
edukacyjnego pod hasłem
"Z sercem żyj, pracuj i baw
się", współfinansowanego
z programu wolontariatu
„PoMOC z Toyoty”. Jego
celem było propagowanie
zdrowego stylu życia ze
szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób
układu krążenia, a uczniowie PSP 28 brali udział m.
in. w spotkaniu z dietetykiem oraz w warsztatach
tematycznych.
Dla
najmłodszych
uczniów wałbrzyskich szkół
został przygotowany konkurs plastyczny pod hasłem
"Od najmłodszych lat dbam
o swoje serce". Do konkursu
zostały zgłoszone 189 prace,
z czego nagrodziliśmy 9. Do
grona nagrodzonych należą:
I miejsce: Aleksandra Błaszczyk (Zespół Szkolno- Przed-

szkolny nr 1 w Wałbrzychu),
Julian Stokowiec (Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 2 w
Wałbrzychu), Julia Kraśnicka (Gminny Zespół Szkół nr
2 w Wałbrzychu); II miejsce:
Wiktoria Matczuk (Publiczna Szkoła Podstawowa nr
6 w Wałbrzychu), Wiktoria
Zaborowska
(Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
w Wałbrzychu), Dominika
Śmigielska (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu); III miejsce: Gabriel
Borkowski (Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu), Laura Walentas
(Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 w Wałbrzychu),
Bartosz Marszałek (Publiczna Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi
nr 26 w Wałbrzychu). W
szkole odbył się również
konkurs interdyscyplinarny
pod hasłem "Z sercem żyj,
pracuj i baw się". W turnieju brały udział drużyny Pu-

blicznej Szkoły nr 15 w Wałbrzychu, Publicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu, Gminnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czarnym Borze oraz
uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu. Uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące
budowy serca, wykazywali
się znajomością produktów,
które powinny znaleźć się w
codziennym jadłospisie, pokazywali jak należy udzielać
pierwszej pomocy. W wyniku zmagań zwyciężyła drużyna PSP 15 w Wałbrzychu,
choć tylko 1 punktem nad
Gminnym Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze. Na zakończenie
konkursu wszyscy mogli
skosztować zdrowych przekąsek – relacjonuje Anna
Perkowska, nauczyciel PSP
28 w Wałbrzychu.
(AP)

10 kg – 10 zł

9 grudnia 2016 r. o godz.
14.00 w Centrum Integracji
Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu odbędzie się II Konkurs Wiedzy
o Zdrowiu pod honorowym
patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy Anatola
Gula. Organizatorzy: Sąd Okręgowy w Świdnicy, Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy,
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu,
Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu oraz Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w
Świdnicy w tym roku postanowili zmienić formułę. - Materiały
przygotowuje Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w
Świdnicy. Każdy startujący w
konkursie ośrodek musi przygotować komiks „Jestem cool,
dopalacze nie ściągną mnie w
dół”, składający się z 6 klatek na
kartce formatu A3. Prace należy
złożyć w dniu konkursu do jury,
w zaklejonej kopercie, opisanej
nazwą ośrodka. Placówka, która nie przygotuje komiksu, nie
będzie mogła wziąć udziału w
konkursie. Komiks oceniany będzie w skali od 1-5, punkty będą
dodane do pozostałych zdobytych podczas rywalizacji konkursowej. Każdy z ośrodków może
wystawić reprezentację składającą się z trzech osób. Konkurs
będzie miał formę testu pisemnego, po którym nastąpi część
praktyczna konkursu. Część pisemna będzie składała się z 20
pytań w formie testu wielokrotnego wyboru. Po zakończonym
teście odbędzie się część praktyczna konkursu. Z 10 zestawów
z opisanym zdarzeniem, uczestnicy wybierają jeden zestaw i
przygotowują się do odpowiedzi. Część praktyczna polega
na wykonaniu czynności związanych np. z usztywnieniem
złamanej ręki, zabezpieczeniem
rany(punktacja od 1-5) – wyjaśnia Maciej Więcek.
(RED)

Informacje pod numerami telefonu:

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56

O wodzie i sokołach
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Wspólnoty
Samorządowej Podzamcze,
omawiano realizację programu ochrony środowiska w Wałbrzychu do 2018
r. oraz programu „Zielony
Wałbrzych 2020”.
W dyskusji wskazano na
krytyczne opinie mieszkańców osiedla dotyczących
wzrostu zanieczyszczenia płynących przez miasto Pełcznicy
i Szczawnika, mimo zainstalowanych kolektorów odprowadzania ścieków komunalnych.
Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej poinformował,
że realizowana jest modernizacja systemu ścieków komunalnych. Spowoduje ona, że
za rok możliwe będzie zarybienie wód Szczawnika, płynącego malowniczym wąwozem
w pobliżu zamku Książ. Prezydent omówił też możliwość
wykorzystania zasobu wód
zalegających w byłych kopaniach węgla. Według szacunków, wody te mogłyby po ich
uzdatnieniu w pełni zaspokoić
potrzeby mieszkańców.
Plagą osiedla są gołębie,
których „działalność” bardzo
niekorzystnie wpływa na estetykę osiedla i utrudnia życie

jego mieszkańcom. Obronić
przed nimi mogą... sokoły.
Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA Franciszek
Waśniowski, zobowiązał się do
zainstalowania na najwyższym
kominie przedsiębiorstwa platformy lęgowej dla sokołów wędrownych. Będzie ona wyposażona w kamerę podglądową
„on line”, dzięki której mieszkańcy będą mogli obserwować
na żywo rodzinę sokołów, gdy
założą gniazda. Z kolei miejski
ogrodnik Michel Liguz, zobowiązał się do zasadzenia krzewów wzdłuż al. Podwale w celu
zasłonięcia zeszpeconej przez
graffiti elewacji ciągu garaży.
Oprócz wymienionych osób,
w posiedzeniu RWS uczestniczyli:
wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Wałbrzycha Artur Torbus, przewodnicząca
Komisji Edukacji i Kultury UM
Małgorzata Wiłkomirska, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Jerzy
Ignaszak, wiceprezes Okręgu
Sudeckiego Polskiego Związku
Działkowców Ryszard Skrzyński
oraz prezesi spółdzielni mieszkaniowych „Podzamcze” Tadeusz Choczaj oraz „Poniatów”
Dariusz Mankiewicz.
Andrzej Basiński

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej i przewodniczący RWS
Podzamcze Jerzy Frajnagiel.
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Wystarczy kliknąć

Przyjaźni
inwestorom
Po cyklu szkoleń organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego
przez Dolnośląską Agencję
Współpracy Gospodarczej,
wspólnie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych, Gmina Jedlina-Zdrój uzyskała Certyfikat - Gmina Przyjazna
Inwestorowi. Certyfikat z
rąk marszałka i prezesa agencji odebrał zastępca burmistrza Romuald Wysocki.
(KSZ)

Sukcesy Kacpra
Kacper Gut jest absolwentem Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II.
Był 3-krotnym laureatem
Dolnośląskiego
Konkursu
„zDolny Ślązak Gimnazjalista”: Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego, Chemicznego i Geograficznego.
Kacper ma wszechstronne
zainteresowania. Interesują
go podróże, o których wiele
czyta, ogląda filmy podróżnicze, słucha muzyki rockowej i bardzo lubi gotować.
W przyszłości chciałby zostać lekarzem. Z radością
informujemy o dalszych
sukcesach Kacpra. Kapituła
Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień, w ramach
organizowanego od 2001
roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej Programu Stypendialnego „zDolny
Śląsk”, przyznała Kacprowi
stypendium naukowe w
wysokości 3 tys. zł. Gala stypendialna, w której uczestniczyło 23 gimnazjalistów w
województwa dolnośląskiego odbyła się w listopadzie
br. we Wrocławiu.
(KSZ)

Zostań
wolontariuszem
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu zaprasza do
współpracy wolontariuszy
chętnych do podjęcia zadań w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy “Dla ratowania
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej
seniorom”. Przyjdź do CKiT w
Walimiu i dowiedz się więcej
lub zadzwoń: 723 970 611.
(RED)

REKLAMA

Co roku Fundacja Garczyńskiej usiłuje pozyskać dofinansowanie
z międzynarodowego konkursu. - Konkurujemy z takimi
organizacjami jak Lekarze bez granic, czy Woda dla Sudanu,
a mino to raz udało się nam wygrać. Konkurs polega na
głosowaniu na króciutki, ok 2-minutowy filmik promujący
konkretną inicjatywę dobroczynną. Glosowanie odbywa się
na całym świecie jednocześnie. Według polskiego czasu, w tym
roku rozpocznie się 9.12 o godzinie 19.00 i potrwa do 11.12
do godziny 18.00. Jesteśmy jedyni z Polski! – podkreśla Beata
Rudnicka, woluntariuszka Fundacja Garczyńskiej.
- Fundacja Garczyńskiej
od ponad 3 lat prowadzi
darmową świetlicę dla dzieci z najbiedniejszej dzielnicy
Wałbrzycha. Codziennie od
14 do 18 przychodzi tam
około 20-30 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Mają tam
pożywienie, pomoc w odrabianiu lekcji, miejsce do
ogrzania się a jak trzeba to i
buty, kurtki, przybory szkolne. Świetlicę prowadzi jedna
zakonnica (siostra Daniela)
i 2 wychowawczynie. Mają
do dyspozycji salę do zabaw,
jadalnię z kuchenką (jednocześnie to sala do odrabiania
lekcji) i salę do ćwiczeń. Fundacja jest maleńka, ale robi
ogromnie dużo dobrego
dla dzieci, których codziennością jest niewyobrażalna
bieda i zaniedbanie (zwykle
jeden rodzic, zwykle bezrobotny, pijący i kompletnie
nie dbający o dzieci). Od 3
lat startujemy w międzynarodowej akcji grantowej
Project for Awesome. Nagrywamy króciutki filmik,
wrzucamy go konkretnego
dnia na Youtube i jest 48

godzin na głosowanie. Akcja toczy się jednocześnie na
całym świecie. 2 lata temu w
międzynarodowym głosowaniu zajęliśmy 13 miejsce
i wygraliśmy dla dzieciaków
16 tysięcy dolarów. Było na
jedzenie i zajęcia edukacyjne. Rok temu się nam nie
udało. Teraz zostało utworzone wydarzenie na Facebooku. Tam gromadzą się
osoby, które chcą wesprzeć
wałbrzyskie dzieci poprzez
głosowanie (filmikhttps://
www.facebook.com/events/640449819460483/?active_tab=discussion). I właśnie tam 9 grudnia o godz.
19.00 umieszczę link do
głosowania, a wszystkie osoby zapisane do wydarzenia
automatycznie dostaną o
tym powiadomienie. Na głosowanie będziemy mieli tylko 48 godzin, a konkurować
będziemy z organizacjami
dobroczynnymi z całego
świata. Głosując na filmik
o dzieciach z Wałbrzycha
ocieramy się o wielki świat mówi Beata Rudnicka.
(RED)

Wybierają
Jedlinę - Zdrój
W Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji
Prasowej opublikowany
został ranking gmin dotyczący migracji ludności
w 2015 roku. W powiecie
wałbrzyskim najwyżej została sklasyfikowana Jedlina - Zdrój.
Po przeanalizowaniu 2478
gmin okazało się, że wysokie dodatnie saldo migracji,
określające przyrost ludności
na pewnym terytorium, występuje głównie w gminach
położonych na obrzeżach dużych miast, które oferują pracę, edukację i szeroki zakres
usług publicznych zarówno
dla ludzi młodych jak i dla
seniorów. Twórcy rankingu
badając napływ ludności na
1000 mieszkańców, za każdą

osobę przyznawali gminie po
jednym punkcie. Największe
dodatnie wartości wskaźnika
migracji odnotowały gminy
wiejskie. Jedlina – Zdrój znalazła się na 214 miejscu w Polsce i na 1 miejscu w powiecie
wałbrzyskim.
- W naszym mieście napływ ludności na 1000
mieszkańców wyniósł 16,10,
odpływ – 9,86, a saldo migracji jakie Jedlina – Zdrój
osiągnęła w ubiegłym roku
wyniósł 6,24. Dla nas jest to
niezmiernie satysfakcjonujące, gdyż niezależne badania
pokazały, że coraz więcej
osób przeprowadza się do
naszej miejscowości, bo warto – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny – Zdroju.
(RED)

BURMISTRZ MIEROSZOWA

ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora
Mieroszowskiego Centrum Kultury
w Mieroszowie
ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów
Wymagania w stosunku do kandydatów:
I. Wymagania obowiązkowe:
1. obywatelstwo polskie;
2. wykształcenie wyższe ;
3. co najmniej 3-letni staż pracy;
4. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi
środowiskami twórczymi;
5. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków
finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;
6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. nieposzlakowana opinia.
II. Wskazane jest nadto posiadanie przez kandydata:
1. znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym
porozumiewanie się;
2. predyspozycji do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
3. znajomości przepisów o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej,
rekreacyjnej i sportowej w ramach samorządu gminy, a także znajomość przepisów
dotyczących finansów publicznych, z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych;
4. doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji
projektów z dziedziny kultury;
5. umiejętności kierowania zespołem ludzi i umiejętności organizatorskich;.
6. prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.
III. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys – Curriculum Vitae, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
3. dokument potwierdzający wykształcenie: odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu
studiów (po zakończeniu naboru do zwrotu);
4. kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty,
świadectwa, rekomendacje itp.);
5. kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy,
zaświadczenie o zatrudnieniu);
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw
publicznych;
8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9. pisemna koncepcja zarządzania Mieroszowskim Centrum Kultury w Mieroszowie
– nie więcej niż 4 strony formatu A4:
- propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie gminy;
- zakres współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami
nieformalnymi działającymi na terenie Gminy;
- źródła finansowania działalności Mieroszowskiego Centrum Kultury;
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016, poz. 922 );
11. kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest
przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
Kandydat na stanowisko dyrektora MCK może zapoznać się z warunkami organizacyjno
- finansowymi działalności tej instytucji po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
w siedzibie MCK, przy ul. Żeromskiego 28 (tel. 748801269).
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 20 stycznia 2017r.
Oferty należy składać do dnia 30 grudnia 2016 r. do godz. 14:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury
w Mieroszowie.”– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, 58-350 Mieroszów, I piętro,
pok. nr 7 - sekretariat. Oferty można przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Oferty, które wpłyną
po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.
IV. Informacje dodatkowe:
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 113/2016 Burmistrza
Mieroszowa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie.
Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu i siedzibie Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie oraz
opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
Burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński
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Biuro Rachunkowo-Doradcze

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B, 58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792 fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Zacznij działać jeszcze dziś:

• założenie i zarejestrowanie w KRS
spółki z o.o. w 24 godziny!!!
• założenie i zarejestrowanie działalności
gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę !!!
• pozyskiwanie środków unijnych
oraz z Urzędu Pracy na start !!! oraz rozwój !!!
• prowadzenie bieżącej obsługi
rachunkowo – księgowej oraz kadrowej
• doradztwo finansowe

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Milion na praktyki
Państwowa
Wyższa
Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesia w Wałbrzychy rozpoczęła rekrutację
do projektu płatnych praktyk zawodowych. Uczelnia na ten cel otrzymała z
ogólnopolskiego projektu
POWER ponad 1 100 000 zł.
Projekt przewiduje wynagrodzenia zarówno dla
praktykanta, jak i opiekuna
sprawującego nadzór nad
studentem podczas trwania
praktyki.
Przedsięwzięcie
pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych
Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowane jest w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego
ze środków EFS. W projekcie, poza wałbrzyską uczelnią, biorą także udział inne
szkoły tego typu z obszaru
całej Polski. Ogólnopolskim
założeniem projektu jest wypracowanie jednolitego systemu praktyk studenckich,
gwarantującego osiągnięcie
niezbędnych efektów kształcenia. Projekt ma charakter
pilotażowy, jego celem jest
umożliwienie ogółem 7 tys.
studentów realizację płatnych praktyk zawodowych
w latach 2016-2018. Limit
studentów aplikujących do
projektu to 10% w skali każdej uczelni. Wypracowanie w
ramach projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich
publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do
wzmocnienia kompetencji
zawodowych absolwentów
tych szkół wyższych, dosto-

Barbórkowe utrudnienia
W związku z uroczystymi obchodami „Barbórki”, 4 grudnia - w godzinach od 13.00
do 14.30 - wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w
centrum Wałbrzycha. - W godzinach tych kolumna uczestników uroczystości poruszać
się będzie następującymi ulicami: Moniuszki, przez Rynek,
Gdańska, pl. Magistracki, Słowackiego, Barlickiego, al. Wyzwolenia przed Pomnik Pamięci
Górnictwa Wałbrzyskiego. Prosimy wszystkich mieszkańców
miasta o wyrozumiałość i zapraszamy do wzięcia udziału w
obchodach – zachęca Arkadiusz
Grudzień, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.
(RED)

Jarmark i mikołajki

Studenci PWSZ AS mają szansę na płatne praktyki.

sowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.
W PWSZ Wałbrzych z programu mogą skorzystać studenci kierunków o profilach
praktycznych, tj.: filologia
angielska, BHP, kosmetologia oraz techniki dentystyczne. Warunkiem uczestnictwa studentów w rekrutacji
do projektu jest zaliczenie
co najmniej I roku studiów.
Projekt zakłada realizację
6-miesięcznej praktyki zawodowej, czyli student odbywa 3 miesiące praktyki
programowej na warunkach
ustalonych w programie
uczelni, a następne 3 miesiące praktyki pilotażowej.
Na realizację 6-miesięcznej
praktyki student otrzymuje
stypendium, wypłacane po

każdym miesiącu zrealizowanych praktyk, począwszy
od 2 do 6 miesiąca w równych comiesięcznych ratach.
Rekrutacja uczestników
projektu to nie tylko nabór
studentów, ale również firm,
gotowych na przyjęcie praktykantów. Instytucje zgłaszające swój udział w programie
pilotażowych praktyk zawodowych powołają zakładowych opiekunów praktyk,
którzy za opiekę nad studentem-praktykantem otrzymują wynagrodzenie według
stawek określonych w projekcie. Rekrutacja trwa do 2
grudnia 2016 r. Szczegółowe informacje o rekrutacji
studentów oraz instytucji
dostępne na stronie Biura
Karier PWSZ Wałbrzych.
(RED)

Burmistrz Głuszycy Roman
Głód zaprasza na jarmark
świąteczny, który zorganizowany zostanie w sobotę 3 grudnia
o godz. 10.00 w Parku Jordanowskim w Głuszycy. Z kolei
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Głuszycy oraz Centrum Kultury-MBP w Głuszycy zapraszają na
spotkanie ze Świętym Mikołajem - 6 grudnia o godzinie 16:00
w sali widowiskowej CK-MBP. W
programie zabawy ze Świętym
Mikołajem i Śnieżynkami. Zapisy
i dostarczanie prezentów do 2
grudnia w godz. 8:00 – 16:00 w
CK-MBP w Głuszycy.
(RED)

Świątecznie na skwerze
6 grudnia o godzinie 17.30
na Skwerze Olimpijczyka w
Czarnym Borze odbędzie się
uroczyste zapalenie lampek
na choince. Będzie temu wydarzeniu towarzyszyło wręczenie
wszystkim przybyłym czarnoborskim dzieciom paczek mikołajkowych.
(RED)

Dzień otwarty
Jeśli chcesz skorzystać z
porad ekspertów ZUS, NFZ,
MOPS przyjdź 2 grudnia do
oddziału ZUS w Wałbrzychu.
W tym dniu w całej Polsce
w placówkach ZUS eksperci i
konsultanci będą do dyspozycji
osób niepełnosprawnych. Dzień
Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych odbywa się w
ramach obchodów Światowego
Dnia Osób z Niepełnosprawnością.
- 2 grudnia zasięgniesz informacji, zmierzysz bezpłatnie
ciśnienie, sprawdzisz ile masz
tkanki tłuszczowej a także zbadasz poziom cukru. Czekamy na
Ciebie od 10.00 do 15.00 w Oddziale ZUS przy ul. Kasztanowej
1 w Wałbrzychu w godzinach
od 10.00 do 15.00. Dyżury eks-

pertów: Powiatowego Urzędu
Pracy – aktywizacja zawodowa,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – rehabilitacja
społeczna,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – rehabilitacja społeczna,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – rehabilitacja lecznicza,
renty: rodzinne, socjalne i z tytułu niezdolności do pracy, Pełnomocnika UM ds. Osób Niepełnosprawnych – działalność na
rzecz osób z niepełnosprawnością. Bezpłatne badanie słuchu
przeprowadzi firma Słuchmed.
Całość uzupełni wystawa prac
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSPS 10 w
Wałbrzychu – wyliczają organizatorzy.
(RED)

Jachimowicz i Tokarczuk
pod Atlantami
Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu zaprasza
7 grudnia, o godz. 17.00 na
otwarcie wystawy „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady.
Odgłosy prasy. Fotografii”.
Prezentowane są na niej eksponaty z prywatnego archiwum
pisarki - wszystkie obcojęzyczne
wydania książek Olgi Tokarczuk,
artykuły prasowe na temat pisarki, a także fotografie wykonane w różnych sytuacjach, m.in.
podczas targów książki, spotkań
autorskich, konferencji i wywiadów. W wydarzeniu wystawy
weźmie udział Olga Tokarczuk.
Czytelnicy jej książek będą mieli
okazję wziąć udział w prowadzonym przez dr Sylwię Bielawską spotkaniu z pisarką, które
rozpocznie się tuż po wernisażu.
Z kolei 9 grudnia o godz.
17.00 Biblioteka pod Atlantami

(Galeria pod Atlantami - Rynek
9) wraz ze Stowarzyszeniem
Współpracy Polska - Wschód
Oddział w Wałbrzychu, Stowarzyszeniem Autorów Polskich
Oddział Wałbrzych oraz Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury,
zaprasza na podsumowanie
obchodów Roku Mariana Jachimowicza pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha dra
Romana Szełemeja. Natomiast
10 grudnia o godz. 11.00 w wałbrzyskim ratuszu (sala Witrażowa) rozpocznie się konferencja
naukowa poświęcona życiu i
twórczości Mariana Jachimowicza, a o godz. 16.00 w Bibliotece
pod Atlantami odbędzie się gala
finałowa V Międzynarodowego
Konkursu Poetyckiego im. Mariana Jachimowicza z udziałem
laureatów i zaproszonych gości.
(RED)
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Mikołaj na Trójgarbie

Warsztaty
rękodzieła
Fundacja
Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat” serdecznie zaprasza dzieci oraz osoby
dorosłe na bezpłatne warsztaty z rękodzieła artystycznego- Kartki świąteczne quilling.
Warsztaty odbędą się 12.12.2016
(poniedziałek) w godz. 15:0018:00 w Gminnym Centrum
Edukacyjno-Społecznym
w Starych Bogaczowicach.
(IL)

Nagrody czekają
Mikołajkowy Pieszy Rajd Wokół Trójgarbu został zorganizowany
w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego
na rok 2016.
W ramach podsumowania zadania Budżet Partycypacyjny Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2016 w środę,
7 grudnia odbędzie się Mikołajkowy Pieszy Rajd Wokół Trójgarbu.
W rajdzie mogą wziąć
udział wszyscy mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego.
Wymarsz sprzed Gminnego
Centrum
Edukacyjno-Społecznego (ul. Główna 148,
Stare Bogaczowice) o godz.
10:00. Przed uczestnikami rajdu będzie do pokonania ma-

lownicza trasa o długości 2,5
kilometra. Na mecie czekać
będzie ognisko z pieczeniem
kiełbasek i wspólnym śpiewem przy gitarze. Wszyscy
uczestnicy otrzymają także
pamiątkowe medale. Wcześniej, na trasie na Trójgarb zostały zamontowane miejsca
odpoczynku, tablice informacyjne, a także kierunkowskazy. Wszystkie miejsca zostały
uporządkowane, a przy ławostołach nasadzono drzewa i
krzewy leśne.
(IL)

Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Starych Bogaczowicach
przypomina
dzieciom i młodzieży z Gminy
Stare Bogaczowice o konkursie plastycznym „Mówię NIE
uzależnieniom”. Prace można
wykonać dowolną techniką plastyczną na arkuszu o wymiarze
A3 i złożyć je do dnia 16 grudnia 2016r. do godziny 15.30
w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Starych Bogaczowicach (Urząd Gminy Stare Bogaczowice, pok. 235). Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
do 30 grudnia 2016 r. Laureaci
nagrodzonych prac otrzymają
atrakcyjne nagrody.
(UG)

Nagrodzą prace
świąteczne
Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach zaprasza do udziału
w konkursie „W świątecznym nastroju”.
Konkurs kierowany jest
do dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Stare Bogaczowice z
podziałem na kategorie wiekowe(od 3 do 15 lat). Tematyka
prac to: szopka bożonarodzeniowa, ozdoba choinkowa,
kartka świąteczna i aniołek.
Prace przyjmowane będą do
najbliższego piątku (02.12) do
godz. 18:00. W ramach konkursu odbędą się także warsztaty dla dzieci i młodzieży „Mój

Cegiełka z płytą

stroik świąteczny”. Wykonane
na warsztatach prace zostaną
ocenione przez specjalnie powołane jury i nagrodzone podczas podsumowania konkursu.
Zakończenie konkursu, rozdanie cennych nagród od Rady
Gminy Stare Bogaczowice oraz
otwarcie wystawy odbędzie się
9.12.2014 r. o godz.16:00 w sali
Rady Sołeckiej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej
75. Podsumowaniu konkursu
towarzyszyły będą warsztaty
pieczenia i zdobienia pierniczków oraz warsztaty z rękodzieła-torby świąteczne.

Na uczestników konkursu „W świątecznym nastroju” czekają
atrakcyjne nagrody.

(IL)

Z inicjatywy Mirosława Kowalika z zespołu Raz Dwa
Trzy, nagrana została płyta „Kolędałka” (M. Kowalik
jest m.in. jej producentem
oraz autorem części muzyki i tekstów), z udziałem
mieszkańców Gminy Stare
Bogaczowice oraz takich
gwiazd jak m.in. Zbigniew
Wodecki, Dariusz Malejonek,
Lidia Pospieszalska, Jan Trebunia-Tutka. Zwieńczeniem
projektu będzie koncert
charytatywny z udziałem
artystów i mieszkańców,
którzy brali udział w nagraniu płyty. Koncert odbędzie
się 29.12.2016 roku o godz.
18.00 w kościele parafialnym
w Starych Bogaczowicach.
Aby zdobyć płytę oraz bilety
na koncert, wystarczy nabyć
cegiełkę na rzecz Hospicjum
w Wałbrzychu. Szczegóły w
Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice pod numerem telefonu: (74) 845 22 20 oraz w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach pod numerem tel. (74)
844 35 03.
(IL)
REKLAMA
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Klęska
pod Wawelem
Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych wciąż nie poznali smaku
zwycięstwa w tym sezonie. Tym razem przegrali w Krakowie z AZS
AGH 1:3 i są w coraz trudniejszej sytuacji w tabeli I ligi.
Wałbrzyszanie rozpoczęli w składzie: Schamlewski,
Olszewski,
Napiórkowski,
Durski, Plizga, Hukel oraz
Obrębski jako libero. Po dość
wyrównanych
pierwszych
minutach, goście najpierw
objęli prowadzenie, a następnie osiągnęli 5-punktową przewagę na krakowską
ekipą. Gospodarze zdołali
wyrównać do stanu 15:15,
choć wcześniej Przemysław
Michalczyk poprosił o czas.
Następnie AZS AGH wyszedł
na prowadzenie, a w końcówce seta toczyła się walka
punkt za punkt. Wałbrzyscy
siatkarze popełnili jednak
zbyt dużo błędów i przegrali 22:25. Druga partia była

prawdopodobnie najlepsza
w wykonaniu zawodników
Victorii PWSZ w tym sezonie.
Znów, po wyrównanym początku, na prowadzenie wyszli wałbrzyszanie, ale tym razem nie oddali go aż do końca
tej części spotkania. Przez długi czas utrzymywali 7-punktową przewagę, ale ostatecznie
wygrali seta 25:19 i wyrównali
stan meczu.
Najbardziej emocjonująca była jednak trzecia odsłona. Po starcie przyjezdni mieli
2 oczka więcej od rywali, ale
po chwili krakowianie wyrównali, a następnie wyszli
na prowadzenie. Potem wałbrzyszanie zdążyli wyrównać
do stanu 13:13, a potem jesz-

cze było 20:20, lecz znów źle
rozegrali końcówkę, mimo
że obronili pierwszego setbola, przegrali 23:25. Ostatni
set był najsłabszy w wykonaniu podopiecznych Przemysława Michalczyka, gdyż
gospodarze szybko osiągnęli 4-punktową przewagę
i stopniową ją powiększali.
Goście nie mieli nic do powiedzenia, bo byli wyraźnie
słabsi, przez co przegrali seta
18:25 i cały mecz 1:3.
W następnej serii gier
Victoria PWSZ zagra w hali
Aqua-Zdrój z KPS Siedlce.
Spotkanie odbędzie się w
piątek, 2 grudnia o godz.
17:00.
Radosław Radczak
REKLAMA

Czarny Bór Open
2 grudnia rozpocznie się w
Czarnym Borze 11 Międzynarodowy Turniej Czarny
Bór Open i Puchar Polski Seniorek w zapasach
kobiet pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
W piątek w Hali Gminnego
Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Czarnym Borze odbędzie się ważenie zawodniczek, a w sobotę impreza
rozpocznie się od uroczystego otwarcia (godz. 9.00).
Po otwarciu do około godziny 18.00 będą rozgrywane
walki. Pojedynki finałowe
zaplanowane są na niedzielę 4.12 w godz. 9.00 -12.00.
- Wszystko wskazuje na to,
że na matach w Czarnym
Borze będziemy mieć rekordową frekwencję. W ubiegłym roku w turnieju wzięło
udział 296 zawodniczek, a
teraz zgłoszono już ich ponad 300 z takich krajów jak:
Austria, Chorwacja, Czechy, Francja, Węgry, Litwa,
Łotwa, Niemcy, Finlandia,
Włochy, Słowacja, Szwecja,
Rosja. Polskę reprezentować
będzie kadra narodowa juniorek młodszych oraz ponad 20 polskich klubów. Po
raz pierwszy uruchomimy
transmisję video na żywo
w internecie, zatem Czarny Bór Open będzie można
oglądać z każdego miejsca
na ziemi. Przekaz video będzie prowadzony z każdej z
mat. Do tego, podobnie jak
rok temu, będzie można śledzić na żywo wyniki. Linki do
transmisji video pojawią się
na stronach internetowych
czarnyboropen.pl oraz sportzona.pl – mówią organizatorzy turnieju.
(RED)

Sportowa
Barbórka 2016
W sobotę, 3 grudnia w
godz. 12:00-13:00, odbędzie się w Centrum Aqua
Zdrój w Wałbrzychu Bieg
Barbórkowy, w którym nie
zabraknie nagród i dobrego
humoru. A dzień wcześniej w
hali Aaua Zdrój o godz. 17.00
rozegrany zostanie Damski
Turniej Squasha Barbórka
2016. System rozgrywania
uzależniony będzie od liczby zgłoszeń. Przegrywające
osoby, sędziują kolejny mecz
na danym korcie. Zgłoszenia na turniej B przyjmowane są do 30 listopada do
godz.12:00 (środa) w Strefie
sport lub na adres mailowy
fintess@aqua-zdroj.pl.
(RED)

WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie
powierzonych nam zadań

tel. 69 69 225 69
Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Pogrom Muszkieterów
Nie zwalniają tempa koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych w rozgrywkach grupy
D II ligi. Tym razem w 12. kolejce rozgromili w Nowej Soli
Muszkieterów aż 91:42. Jeżeli
Śląsk Wrocław nie wygra swojego meczu, to wałbrzyszanie
powrócą na fotel lidera w ligowej tabeli.
Od początku spotkania dominowali goście, którzy byli
zdecydowanym faworytem tej
rywalizacji. Na początku prowadzili 6:0, po trafieniach Piotra
Niedźwiedzkiego i Bartłomieja
Ratajczaka, ale po 2 „trójkach”
Jakub Der wyrównał rezultat i
następnie gospodarze prowadzili niespodziewanie 8:6. Trwało to jednak chwilę, bo potem
podopieczni Arkadiusza Chlebdy
popisali się serią 15:0 i wygrali
pierwszą kwartę 21:8. W drugiej
odsłonie biało-niebiescy zagrali
najlepiej pod względem skuteczności, ponieważ zaaplikowali
rywalom 25 punktów, a Rafał
Niesobski miał już wówczas w

dorobku 13 zdobytych oczek, a
„Niedźwiedź” 11 i po pierwszej
połowie prowadzili aż 46:20.
Trzecia kwarta zaczęła się tak
samo, jak skończyła pierwsza –
serią 15:0 wałbrzyszan, którzy
mieli na ponad 5 minut przed
końcem partii aż 40 punktów
przewagi nad rywalem. Potem
kontrolowali przebieg tej części
spotkania, w której zagrali najlepiej pod względem defensywy, tracąc tylko 6 punktów i na
10 minut przed końcem meczu
wygrywali 68:26. Szkoleniowiec
przyjezdnych, mając już mecz
pod kontrolą, wpuścił na parkiet
m.in. Damiana Durskiego i Marcina Jeziorowskiego. Mimo to jego
zespół zdołał powiększyć przewagę do aż 50 oczek, której ostatecznie nie udało się utrzymać.
Ale wałbrzyszanie wygrali 91:42.
W następnej kolejce Górnik
Trans.eu zagra w Wałbrzychu
ze Stalą Ostrów Wlkp. Spotkanie
odbędzie się w sobotę, 3 grudnia o godz. 18:30.
Radosław Radczak

Brązowa kozica
I Walimski Półmaraton
Górski został nagrodzony
“Brązową Kozicą” w konkursie
na Najlepszy Bieg Górski w
kategorii Kameralna Impreza
Roku w sezonie 2016.
Przypomnijmy:
22
października 2016 r. na ternie
Krainy sowiogórskich tajemnic
odbyła się największa z dotychczas organizowanych imprez
biegowych gminy Walim - I
Walimski Półmaraton Górski. W
pięknej, jesiennej scenerii na
starcie półmaratonu stanęło

ponad 120 uczestników. Na
zawodników czekała bardzo
trudna, górska trasa o dystansie
21,5 km, gdyż wyścig przebiegał
masywem Wielkiej Sowy. Organizatorami półmaratonu były
Centrum Sportu i Rekreacji w
Walimiu oraz Olo Team – Aleksander Sobieraj i Łukasz Wawrzyniak. Swą pomoc ofiarowało
także wielu sponsorów i wolontariuszu, którym bardzo gorąco
dziękujemy – podkreślają pracownicy CSiR w Walimiu.
(RED)
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Cieszę się, że mogłem tu być

Piłkarski
weekend
W sobotę, 3 grudnia o
godz. 9.00 w Centrum Aqua
Zdrój rozpocznie się turniej juniorów X Memoriał
Józefa Urbanowicza, a w
niedzielę, 4 grudnia w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów o
godz. 11:05 rozpocznie się
I Turniej o Puchar Prezesa Zagłębia Wałbrzych, w
którym będzie rywalizowało
kilkanaście drużyn młodzików z Dolnego Śląska, w tym
cztery z Wałbrzycha.
(RED)

Sukcesy
na korcie
Na szczawieńskich kortach
rozegrano
Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny
młodzików. Gospodarzy reprezentowali Marcel Dzieło,
Radosław Piłat oraz Gabriel
Wójcicki, którzy dotarli do
fazy ćwierćfinałowej turnieju chłopców oraz Karolina
Bukowska, Zuzanna Żygadło
i Kornelia Ejsmont w turnieju dziewcząt. Najlepiej w
turnieju singlowym wypadła Karolina Ejsmont, która
dotarła do finału, wcześniej
pokonując w półfinale, po
zaciętym meczu, Zuzannę
Żygadło. Dodatkowo Zuzanna wystąpiła w deblu w parze z Katarzyną Borszowską
(Polanica), w którym dotarła
do finału tych rozgrywek. Z
kolei Antoni Pankowski z KT
Szczawno-Zdrój zaliczył udany występ w turnieju skrzatów w Warszawie zajmując 3
miejsce.
(RED)

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

Rozmowa z Grzegorzem
Michalakiem,
pomocnikiem Górnika Wałbrzych,
który zakończył piłkarską
karierę.
Mecz z Ruchem Zdzieszowice był prawdopodobnie
ostatnim w Twojej przygodzie z piłką nożną. Jak będziesz wspominał to ostatnie spotkanie?
- Ostatni mecz był dość
trudny, ponieważ była nienajlepsza murawa, a drużyna ze Zdzieszowic jest mocnym przeciwnikiem. Ale
choć jest na drugim miejscu, to nie położyliśmy się.
Dostaliśmy dwie bramki po
błędach, choć pierwszy gol
po rzucie wolnym był nie
do obrony, a przy drugim
nie wiem, czy powinien być
rzut karny. Jest mi trudno
się wypowiedzieć z boiska,
choć wydaje mi się, że nie
było. Niestety, nie udało
nam się ani zdobyć punktu, ani wygrać i kończymy
na takim miejscu, jakim
jesteśmy. Zdobyliśmy tyle
punktów ile się udało i czas
był na to aby podjąć decyzję, by zakończyć piłkarską
przygodę, by poświęcić się
rodzinie i pracy zawodowej.
Już latem miałeś skończyć
przygodę z piłką, jednak
inne względy zadecydowały o tym, że kontynuowałeś grę. Czy to ostateczna
decyzja?
- Miałem latem kończyć
przygodę, ale poproszono
mnie o to, żebym jeszcze
pomógł, gdyż było mało
zawodników do grania i
postanowiłem, że jeszcze

KUPIĘ
KAWALERKĘ
NA PIASKOWEJ GÓRZE
Może być do remontu
lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014
PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże - remonty
- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

ku, a teraz jest uch chyba
325. Cieszę się, że mogłem
tu być, zostawić mnóstwo
serca i tyle wysiłku włożyć
w grę dla Górnika, by móc
go godnie reprezentować,
zdobywać bramki i cenne
punkty.
A jakie są przykre i te złe
wspomnienia z Górnika i
piłkarskiej kariery?
- Kontuzje, choć ich dużo
nie miałem – miałem złamaną rękę na stadionie
przy ul. Ratuszowej, po
czym zostałem przewieziony karetką na pogotowie.
Drugi uraz, gdy zerwałem
mięsień prosty uda i to były
dwie takie najbardziej poważne kontuzje.
pomogę przez pół roku. Na
pewno nadal mnie będą
namawiać, żebym został,
lecz już jestem na tyle zmęczony i zdeterminowany,
że na dziś liczy się dla mnie
rodzina, a później praca.
Jakie masz najpiękniejsze
wspomnienia z czasów gry
w piłkę i w Górniku?
- Mam dużo takich wspomnień. Z trampkarzami

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

wyjeżdżaliśmy do Francji,
z juniorami jeździliśmy na
różne zgrupowania, a nawet na kadrę Polski. Były
mecze wyjazdowe, awanse, obozy. To wszystko
świetnie się wspomina, bo
były tam grona fajnych ludzi, których warto było ich
spotkać. Tutaj zostałem i
udało mi się pobić magiczną liczbę 300 ligowych spotkań rozegranych w Górni-

A jak się ustosunkujesz do
tego, co Tobie nadal niektórzy wypominają, czyli
zmarnowany rzut karny
w 2012 r. w 1/8 finału Pucharu Polski z Olimpią
Grudziądz, gdzie naprawdę niewiele zabrakło do
awansu do ćwierćfinału?
- Jedenastki albo się strzela, albo się marnuje i trzeba to wziąć na klatę. Nie
wykorzystałem, ale rywal
wcześniej także. I choć ude-

rzyłem pod poprzeczkę, to
bramkarz wyczuł moje intencje i obronił.
Jakie masz plany? Chciałbyś być może trenerem,
zająć się skautingiem, żeby
jeszcze być w futbolu?
- Nie chciałbym być trenerem, bo miałem propozycje z klubu, żebym
pomógł w grupach młodzieżowych.
Niestety,
żeby być szkoleniowcem,
trzeba jeszcze więcej czasu poświęcić. Skauting nie
wchodzi w grę, bo to nie
moja „bajka”, ale mógłbym pomóc pod innym
względem – np. w szukaniu sponsorów. Jednak
nie obiecuję, chociaż na
pewno będę przychodził
na mecze i będę obserwował, jak sobie chłopaki
radzą beze mnie w biało-niebieskich barwach. Ten
klub zawsze noszę w sercu. Dzięki temu klubowi
też się wychowałem: zmieniali się trenerzy, prezesi, a
ja tu zostawałem. Bardzo
się cieszę, że mogłem grać
i reprezentować Górnika
Wałbrzych w Polsce, z czego jestem bardzo dumny.
Rozmawiał Radosław Radczak

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555
KREDYTY
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

Chwilówki do 15 tys. zł
na oświadczenie do 5 tys. zł
z komornikiem do 2 tys. z;
ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!!
EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK,
MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH,
MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń
Od 500 do 6000 zł
Nowość! Wakacje kredytowe
Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000

(koszt wg stawek operatora)

DLA KLIENTA
POWRACAJĄCEGO
Z ZAGRANICY

POSZUKUJEMY DOMU
W WAŁBRZYCHU
LUB W OKOLICACH
Biuro Nieruchomości DUET
TEL.608-347-101

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
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USŁUGI
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(4) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) HYDRAULIKA - 668-605-555
(4) ELEKTRYK - 888-322-334
(4) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel: 508-808022.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(4) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

MOTORYZACJA
(4) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
PODZAMCZE 3 pok, 54m2, duży
balkon, budynek po termomodernizacji cena 119.000 zł kontakt:
792-548-210
NOWE MIASTO, 2 pok, 48m2,
rozkład, duży balkon, miejsce
parkingowe, ogrzewanie miejskie,
nowe budownictwo Cena 98.000
kontakt: 792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE kawalerka po
kapitalnym remoncie, kuchnia w
zabudowie, ogrzewanie gazowe,
cena 60.000zł, kontakt: 792-548210
ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 50m2,1 piętro
ogrzewanie gazowe, łazienka po
remoncie. Cena 64tys, kontakt
535-416-014
SUPER OKAZJA !!! BIAŁY KAMIEŃ
2pok 44m2 dogodna lokalizacja,
niska zabudowa, cena 50tys zł
kontakt. 535-416-014
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 2 piętro,
około 45m2, dwa pokoje, super
lokalizacja, cena: 65 tysięcy zł.
Kontakt 792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE 101m2,1piętro,3pok. ogrzewanie gazowe. cena:
110 000 zł, kontakt: 792549757
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51.5m2, budynek czteropiętrowy,
super lokalizacja cena 110.000zł
Kontakt: 792-547-662
JEDLINA ZDRÓJ, 2pok, 52m2, po
kapitalnym remoncie, bezczynszowe, cena 95.000, Kontakt
792-547-662

(4) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

(2) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486. (bold)
Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

SPRZEDAM
(2) Sprzedam ogrodzenie i wynajmę pomieszczenia gospodarcze
- Wałbrzych. Tel: 795-602-683.

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Joanna Maćkowska
ul. Główna 9/19, 58-309 Wałbrzych
tel. 607 212 315 , tel. 74 666 09 19
www.jmdom.pl
JM DOM do wynajęcia 2 –
pokojowe mieszkanie - 53 m2,
Podzamcze - ul. Poselska, 900 zł,
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia 3 – pokojowe mieszkanie - 68 m2, Świebodzice - ul. Zwycięstwa, 900 zł, 74
6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia pokój z
kuchnią o powierzchni 35 m2, WC
na półpiętrze, ogrzewanie piec
kaflowy, Nowe Miasto - ul. Paderewskiego, 450 zł, 74 6660919,
607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2 –pokojowe - 54 m2, III piętro w
bloku IV piętrowym, z balkonem

MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wrocławska, kawalerka 29m2, cena 39
tys. Tel. 883 334 481
MS-2915 Podzamcze, 2 pokoje,
54m2, cena 135 tys. Tel. 883 334
486
MS-2911 Podzamcze, kawalerka
15m2, 11 piętro, cena 42 tys. Tel.
883 334 481
MS-2914 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, bez balkonu, cena 82 tys.
Tel. 883 334 481
MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, 3 piętro, cena 108 tys. Tel.
793 111 130
MS-2896 Biały Kamień, kawalerka,
27m2, po kapitalnym remoncie,
cena 77 tys. Tel. 883 334 481
MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta,
45m2, 2 pokoje, po remoncie, 1
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334
481
MS-2839 Śródmieście, 2 pokoje,
54 m2, cena 67 tys. Tel. 883 334
486
DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel.
883 334 486
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje
• Nekrologi
w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl
na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

DS-468 Szczawno Zdrój, dom
w zabudowie bliżniczej 150m2,
działka 320m2, cena 450 tys., Tel.
793 111 130

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-2882 Piaskowa Góra - Nowe
mieszkanie w apartamentowcu,
ul. Odlewnicza! 82 m2, 3 pokoje,
cena 219 900 zł Tel. 606 976 630
MS- 2911 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2, 1 piętro, cena 120 tys.
Tel. 793 111 130
Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51m2,
3 piętro, cena 145 tys. tel. 793
111 130
OKAZJA! MS-2925 Piaskowa Góra,
42m2, 2 pokoje, 4 piętro w 10 piętrowcu, 92 tys. Tel. 883 334 486
MS-2921 Nowe Miasto, 3 pokoje,
60m2, po kaitalnym remoncie, ul.
Namysłowskiego, cena 135 tys
MDM Tel. 883 334 486

NIERUCHOMOŚCI
(2) Do wynajęcia pokój z kuchnią,
duży, umeblowany - Piaskowa Góra. Tel: 668-049-781 lub
74/631-51-04

i jasną kuchnią, ul. Moniuszki w
Wałbrzychu, bardzo spokojna
okolica, 79 000 zł, 74 666 09 19,
607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 4–
pokojowe - 71 m2, zlokalizowane
w bloku na III piętrze, z balkonem,
ogrzewanie w czynszu, Nowe
Miasto – Wałbrzych, 115 000 zł,
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie - 81 m2,
Jedlina Zdrój, 3 pokoje, 115 000
zł, 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie z własnym
ogrodem i garażem na Cierniach
w Świebodzicach, 209 000 zł, 74
666 09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 69,18 m2, 3- pokojowe, 2 piętro,
kamienica Biały Kamień - ul.
Dąbrowskiego, 83 000 zł, 607 21
315, 74 666 09 9
JM DOM sprzedam mieszkanie 96,00 m2, 3- pokojowe, 2 piętro w
kamienicy, ogrzewanie gazowe,
Piaskowa Góra, 185 000 zł, 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam dom w
Szczawnie Zdroju, bardzo dobra
lokalizacja, działka 480 m 2, 6
pokoi, cena 720 000 zł, tel. 607
212 315, 74 666 09 19

MS- 2889 okolice Lotników, Batorego, 40m2, 2 pokoje, po kapitalnym remoncie, super lokalizacja,
cena 125 tys. Tel. 883 334 486
MS-2872 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 35m2, 1 piętro w 4, cena 103
tys. Tel. 883 334 481
MS-2875 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 36m2, 2 piętro, do remontu,
cena 77 tys. Tel. 793 111 130
MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2, 2 piętro, po remoncie,
cena 127 tys. Tel. 883 334 481
MS-2906 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, po remoncie, cena 140
tys. Tel. 883 334 481
MS-2729 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51,5m2, cena 135 tys. Tel. 793
111 130
MS-2835 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 29m2, do wprowadzenia, cena
82 500. Tel. 793 111 130

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
mieszkanie w nowym budownictwie o powierzchni 53 m2 w stanie
do wprowadzenia, cena: 152,900 zł.
DO NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA SzczawnoZdrój, dom w zabudowie szeregowej w bardzo atrakcyjnej lokalizacji,
310,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
40 m2, 2 pokoje z balkonem i widną
kuchnią na I piętrze w budynku
czteropiętrowym, cena: 100,000 zł.
DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Konradów, 2
pokoje - cena 99 000 do negocjacji !
Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Lokal na
parterze pawilonu wolnostojącego
na Podzamczu, 113 m2 pod każdą
działalność, cena 4500 zł, netto. DO
NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Działka budowlana w Rzeczce o pow. 3182 mkw,
woda na działce, pozostałe media w
ulic, malownicza okolica - cena 119
000 Tel: 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie po remoncie, 2 pokoje,
40,50 m2, Podgórze, 70 tys. zł, Do
negocjacji. Tel: 519-121-102
8.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie po remoncie, 3 pokoje,
72 m2, Biały Kamień, 143 tys. zł, Do
negocjacji. Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Działki budowlane w Boguszowie Gorcach od:
1000 m2 do 1700 m2 z dostępem
do wszystkich mediów, w cenie 30 zł
za 1 m2, Tel: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w
pobliżu Parku Sobieskiego dwa pokoje, cena 129,000 zł. po kapitalnym
remoncie. Tel.502-657-353

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77
11. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe
mieszkanie z garażem na pograniczu Nowego Miasta, cena 150,000 zł.
Tel: 502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Szeregówka
do remontu na Piaskowej Górze,
w całości podpiwniczona, cena
275,000 zł, Tel: 502-657-353
13. SOWA&VICTORIA 2 pokoje, 59
m2 w spokojnej okolicy Nowego
Miasta, do częściowego remontu
(pokoje zrobione). Kamienica odrestaurowana. 73 000zł do negocjacji!!! Tel: 502-665-504
14.SOWA&VICTORIA Nowy dom w
Strudze w stanie surowym zamkniętym - do wykończenia. 122m2,
działka 1100m2 cena: 229 000zł do
negocjacji!Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA SUPER OFERTA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w
Szczawnie Zdr; do remontu, blisko
deptak, wykonano wszelkie projekty
oraz pozwolenia, 69 900zł do negocjacji!!! Tel: 502-665-504
16. SOWA&VICTORIA Pogranicze
Śródmieścia i Podgórza, mieszkanie
w dwurodzinnym domu z ogrodem,

53m2 do kapitalnego remontu,
160,000 zł. Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Świdnica,
Osiedle Młodych, podpiwniczony
lokal handlowo-usługowy, 43m2, w
cenie 139,000 zł. Tel:506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
na Starym Zdroju w bocznej ulicy od
Żeromskiego 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie, łazienka z wc oraz pokój
na poddaszu bezpośrednio nad
mieszkaniem 60 m2 cena 130000 zł
Tel. 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
obrzeżach Śródmieścia w spokojnej
zielonej okolicy.3 pokoje, kuchnia
w zabudowie, garderoba, łazienka
osobno z wc, wysoki parter. 67 m2
cena 150,000 zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Głuszyca,
mieszkanie po remoncie do
zrobienia tylko ogrzewanie, 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wc. Do
mieszkania przynależy garaż w bryle
budynku 53m2 cena 59000 zł Tel:
519-121-104
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garderoba, kuchnia, łazienka z
kabiną prysznicową oraz WC. Cena:
139 000 zł.Możliwa zamiana na
Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Z NAMI MOŻESZ ZAPROJEKTOWAĆ SWOJE MIESZKANIE LUB
DOKONAĆ METAMORFOZY JEGO
WNĘTRZA !!! tel. 530998374
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA PODZAMCZU, 3 pokoje,
ok 63 m2, najlepiej niskie piętro,
tel. 535-311-265
OKAZJA! PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, ROZKŁAD, BALKON, świetna
lokalizacja, blok po termomodernizacji, 42 M2, 100 tys. Zł, Kontakt
535-285-514
Podgórze, 2 POKOJE, 40m2, spokojna lokalizacja. Cena 35.000zł.
Kontakt 535-311-265
3 pokoje po remoncie okolice
Batorego, 63m2, bardzo dobra
lokalizacja. Cena 99.000zł do
negocjacji. Kontakt 535-311-265
Jedlina – Zdrój, przytulne
mieszkanie po remoncie, 46m2,
2 pokoje, okolice UZDROWISKA,
Cena 92.000 zł!!! 530-998-374
ŚRÓDMIEŚCIE, 3 POKOJE PO
REMONCIE W BLOKU, świetna lokalizacja, cisza i spokój, blisko las,
ogrzewanie miejskie, parter, 67
m2, 150 000zł , TEL 535 285 514
STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 116.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
ŚWIEBODZICE Oś. Sudeckie,
44m2, 2 pokoje z ogrzewaniem
MIEJSKIM, po remoncie, 1 PIĘTRO,
CENA 140.000zł!! DO NEGOCJACJI,
tel. 530-998-374
BOGUSZÓW-GORCE, PIĘKNE
MIESZKANIE PO REMONCIE, 2
pokoje, 47 m2, WYSOKI PARTER,
budynek po remoncie dachu i elewacji, spokojna okolica, 109.500
tys. Zł, Kontakt 535-285-514
OKAZJA! Podzamcze, 2 pokoje z balkonem, wysoki parter,
54m2, świetna lokalizacja. Cena
125.000zł. DO NEGOCJACJI. Tel:
535-311-265
NOWE MIASTO, dwupoziomowe
mieszkanie DO WPROWADZENIA,
52m2, 2 pokoje, spokojna okolica,
135.000zł !!! Kontakt 530-998-374
STARY ZDRÓJ, 62m2, przestronne
3 pokoje w spokojnej okolicy,
WYSOKI PARTER, CENA 95.000zł !!!
Kontakt 530-998-374
2 pokoje do wprowadzenia Piaskowa Góra, 41m2, balkon, blok
czteropiętrowy. Cena 110.000zł.
Kontakt 535-311-265
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 3 pokoje,
duży taras, świetna lokalizacja
– PRZY DEPTAKU, do wprowadzenia, 75m2. 260.000zł DO NEGOCJACJI !!! Kontakt 530-998-374

BON – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 269 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON – Śrómieście, lokal biurowy na
sprzedaż, 50m2,parter, 3 pomieszczenia biurowe, wc, poczekalnia,
ogrzewanie elektryczne . Mozliwość wynajmu-1600 zł .Cena: 158
000zł (nr: 1124) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – Na sprzedaż lub wynajem
DOM w Jaczkowie, 250m2, położony na 5000m2 działki, świetnie
nadaję się na agroturystykę, piękne
widoki 89 000zł nr: (2190) (74) 666
66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY ! Na sprzedaż mieszkanie 57m2, Biały Kamień,
do wprowadzenia, 3 pokoje,jasna
kuchnia w nowej zabudowie ze
sprzętami AGD w cenie ,okna PCV
z roletami, ładny budynek z windą
Cena:169 000zł (nr:2128) -(74) 843
33 33, (74) 666 66 09
BON – OBNIŻKA CENY !! Na
sprzedaż mieszkanie do remontu
w Boguszowie Gorcach, 2 piętro,
1 pokój, kuchnia, 160zł czynsz,
klatka schodowa po remoncie, +2
piwnice i komórka Cena :28 000 zł
(nr: 1998)- (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż
32m2 w Śródmieściu, 3 piętro,
1 pokój, instalacje po wymianie,
budynek i dach po remoncie,
spokojna okolica Cena : 55 000zł.
(nr: 2066) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON –Dom na wynajem 90 m2, 4
pokoje, ogrzewanie gazowe lub
węglowe, ogród 500m2, 2 garaże
wolnostojące na posesji, piękna,
zielona, spokojna miejscowość
Cena: 1850 zł (nr:2207 ) - (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie sprzedaż
Biały Kamień w bliskim sąsiedztwie
Szczawna Zdroju, 43,60m2, 2piętro,
1 pokoj,łazienka, okna PCV,instalacje po wymianie,piwnica.W cenie
mieszkania meble,pralka i lodówka.
Cena: 70 000 zł (nr: 2194) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON – Grzędy-stodoła murowana
na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, położona na działce
o pow.2500m2.Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż lub
zamianę na 3 pokoje, Podgórze,
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,przedpokój Cena 129 000 zł ( nr:
2201)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Na zamianę mieszkanie w
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia,łazienka z wanną i
wc,ogrzewanie gazowe,parter z
bezpośrednim wejściem Cena: 99
000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON - OKAZJA! OBNIŻKA CENY,
na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie
do remontu na Podzamczu, 73m2,
4 pokoje, 4 piętro, balkon. Cena:
129 000 zł
(nr: 2193) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - Do sprzedania mieszkanie
na Podzamczu 84,8m2,3 pokojowe,łazienka i wc osobno,duży
balkon.179.000tys.(2135) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON- Mieszkanie na sprzedaż w
Gorcach, 42m2, 2 pokoje, jasna
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 59 .000tys. (nr:
2167) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 349 000 zł (nr:
2114) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON – Lokal na sprzedaż lub
wynajem w Śródmieściu,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż w
Szczawnie Zdroju 1 piętro 89m2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, duży balkon Cena: 350 000 zł
(nr.118) - (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie, 44
m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia z
nowymi meblami w cenie, łazienka,balkon, ogródek. Cena:72 000zł (nr:
2243) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.
gratka.pl

BON – Mieszkanie na sprzedaż w
Boguszowie Gorcach, 80 m2, 3
pokoje, 3 piętro, z ogródkiem Cena:
139 000 zł ( nr: 2191)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

WILLA – Sprzedamy mieszkanie,
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto,
po remoncie, wys.parter, balkon,
cena 119 500 zł. 74 666 42 42, 507
153 166

BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 58 m2, 3 pokoje,

WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 47 tys.

zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507 153
166.

2000m2, cena 350 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42,
507153166 .

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2
piętro, cena 110 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy garsonierę na
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro,
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz,
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogród, cena 62 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2, działka: 722m2 cena 180 tys.zł. stan
dobry, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł. 1 piętro, stan dobry, 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
54m2, St.Zdrój , po remoncie, wys.
parter, cena 69 tys.zł 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
P.Górze z jasną kuchnią, 43m2, 4
piętro (4), cena 100 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166 .
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje w Głuszycy, blok, cicha
okolica, 2 piętro, 40m2, cena 64
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, po
remoncie, cena 165 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. z
ogródkiem przydomowym, 49m2,
Jedlina Zdrój, stan dobry, cena 49
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pok. na
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2
pokoje, 46m2, cena 149 tys.zł. 666
42 42, 507 153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania
i domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 55000zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2 pokoje z łazienką i wc na Podgórze,
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości,
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
36m2, B.Kamień, 2 piętro, co gaz,
70 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 1 piętro, 36m2,
cena 99000zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 54m2
na Piaskowej Górze, 4 piętro (10),
153 000 zł. 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy Śródmieście,
2 (3) pokoje, 82(52)m2, 2 piętro,
69tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 72m2, 3 piętro w
10, cena 175.000zł, do, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter
w 4, cena 131.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ,
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje,
84m2, do odświeżenia, C.O. Gaz,
wysoki parter w 2, cena 139.000zł,
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA
PODZAMCZE tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Nałkowskiej, kawalerka z jasną
kuchnią, 27m2, 6 piętro w 10,
cena 69.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PONIATÓW, ul. Orkana, kawalerka, 32m2, 1 piętro, C.O.
gazowe, ogródek, cena 42.000zł,
tel. 74 840 40 40, 724 464 997
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 46m2,
C.O. węglowe, 1 piętro w 2,
ogród, okolice Szczawna Zdroju,
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul
.Ratuszowa, 72m2, garaż, C.O. gazowe, 1 piętro w 3, okolice Aqua
Zdroju, 143.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Poselska, 2 pokoje, 51m2, 7 piętro
w 10, cena 123.500zł, tel. 74 840
40 40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł, do
wprowadzenia, możliwa zamiana
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 2 pokoje, 48m2, 6 piętro w
10, cena 129.000zł, po remoncie,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, 8
piętro w 10, cena 129.000zł, po
kapitalnym remoncie, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, nowe
bud, kawalerka, 27m2, parter w
10, cena 49.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z
jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras, po remoncie, cena 141.500zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Moniuszki, nowe bud. 36m2, C.O.
miejskie, 1 piętro w 4, 56.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! DOM
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2,
jednopiętrowy, działka 1500m2,
do remontu, cena 239.000zł tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM MIEROSZÓW
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSP, 162m2
+ 150m2 na działalność, działka
600m2, C.O. węglowe + kominek,
6 pokoi, cena 250.000zł tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – DZIAŁKA W DZIEĆMOROWICACH, ul. Strumykowa,
powierzchnia 2527m2, asfaltowy
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana
na mieszkanie w podobnej cenie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
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Projekt i druk

www.poldruk.com.pl

REKLAMA

1-2.12.2016 | CZWARTEK | PIĄTEK
Barbórkowy Program Edukacyjny - kierowany
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, w tym Biesiada Górnicza
2.12.2016 | PIĄTEK
17:00
Turniej damski squash Barbórka 2016 (Aqua Zdrój)
WSTĘP WOLNY
18:00
Wieczór Górniczy w Sztygarówce

3.12.2016 | SOBOTA

4.12.2016 | NIEDZIELA - Barbórka
12:00
Uroczysta Msza Św. w kościele pw. Świętych Aniołów
Stróżów w Wałbrzychu
13:00
Wielka Parada Górnicza ulicami miasta + #ParadaBarbar
WSTĘP WOLNY
14:00
Wernisaż wystawy „Freiberg w Saksonii - krótki
portret miasta i Uniwersytetu Technicznego”

12:00-18:00
Jarmark Barbórkowy
14:00 - 18:00 WSTĘP WOLNY
Szychta Rodzinna (gry i zabawy dla całej rodziny)

12:00 - 13:00
Bieg Barbórkowy - liczba miejsc ograniczona

15:00
Karczma Piwna

12:00 - 20:00
Jarmark Barbórkowy

Impreza, podczas której kilkuset mężczyzn śpiewa biesiadne pieśni i bawi się specyficznym, górniczym humorem. Karczma Piwna jest przeznaczona tylko dla panów.
Zapewniamy poczęstunek biesiadny, 1,5 litra piwa, okazyjny barbórkowy kufel oraz program artystyczny.

14:00 - 18:00 WSTĘP WOLNY
Szychta Rodzinna (gry i zabawy dla całej rodziny)
18:00 - 22:00 WSTĘP WOLNY
Wieczór Górniczy w Sztygarówce
18:00 - 22:00
Tradycyjny Babski Comber

*impreza biletowana *bilety do nabycia w kasach Starej Kopalni

18:00
WSTĘP WOLNY
Wieczór Górniczy w Sztygarówce

Biesiadne jadło, specjalne aranżacje kopalnianych przestrzeni, bogaty program artystyczny oraz świetna zabawa – to gwarancja wspaniałego Babskiego Combra, który w tym roku przybierze formułę na ludowo. W związku
z tym obowiązują stroje w stylu ludowym polskim.
Impreza tylko dla pań!
*impreza biletowana *bilety do nabycia w kasach Starej Kopalni

Pod patronatem
Prezydenta Wałbrzycha
dra Romana Szełemeja

Partnerzy

20:00 - 22:00
koncert zespołu Oberschlesien *impreza biletowana

więcej informacji:
www.starakopalnia.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
"ENERGETYK"
W WAŁBRZYCHU

