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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

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

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

R E K L AMA R E K L AMA

- konsolidacyjne,
- gotówkowe,
- samochodowe,
- hipoteczne,
- czyszczenie baz,
- upadłość konsumencka,
- pożyczki pod zastaw

nieruchomości i ruchomości

„Beatu$” 
ul. Bolesława Chrobrego 2/1
Pl. Grunwaldzki
tel. Mateusz 531-483-291
tel. Iwona 531-227-390

Szybka gotówka na święta
do 25 tysięcy zł

decyzja w 5 minut
W ofercie również kredyty:

* bez baz

Nasze biura w Wałbrzychu

„Kredytu$”
al. Wyzwolenia 49/2
Pl. Tuwima
Beata tel. 793-793-005
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Grudzień to dla nas czas 
świętowania. Niestety, nie 
myślimy o tym, skąd to się 
wszystko wzięło, gdzie tkwią 
korzenie tak pięknych cere-
monii Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku. I dlaczego 
największe w roku święto re-
ligijne wzbogacone zostało 
rozmaitością obrzędowości 
świeckiej, takiej jak wiecze-
rza wigilijna, choinka lub 
kolędowanie. A - jak sądzę 
- warto o tym pomyśleć, bo 
jest to kawałek niezwykle 
barwnej i ciekawej historii. 
Spróbuję więc odsłonić parę 
ciekawostek z przeszłości.

Jak to najczęściej bywa 
w naszej historii, grudniowa 
tradycja świętowania zrodzi-
ła się w starożytnym Rzymie 
i nie miała nic wspólnego z 
jakąkolwiek religią. Po pro-
stu obchodzono hucznie i 
wesoło festum Calendarum, 
czyli Nowy Rok. W wiekach 
średnich zaczynał się on 24 
grudnia. Wiele ludów euro-
pejskich przyjęło łacińską 
nazwą calendae i obyczaj 
wręczania sobie z tej okazji 
noworocznych darów. W 
Polsce i na Rusi początkową 

Fundacja „Zielone Wzgó-
rze” w Wałbrzychu po raz 
czwarty zorganizowała kon-
kurs plastyczno-literacki dla 
osób niepełnosprawnych in-
telektualnie, tym razem pt. 
„Moje sny ziszczą się gdy na-
maluję je”, który jest współ-
�nansowany przez MOPS 
w Wałbrzychu ze środków 
PFRON.

W konkursie udział wzięli 
podopieczni domów samo-
pomocy, warsztatów terapii 
zajęciowej oraz uczniowie Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Wałbrzychu (łącz-
nie 30 osób). Prace były wyko-
nywane w dwóch kategoriach: 
plastycznej oraz literackiej i zo-
stały zaprezentowane podczas 
podsumowania konkursu, któ-
re odbyło się w Hotelu Maria w 
Wałbrzychu. W spotkaniu, które 
przebiegło w miłej atmosferze, 
wzięli udział uczestnicy oraz 
ich opiekunowie. Wszystkich w 
imieniu fundacji powitał Roman 
Ludwiczuk, który wraz z preze-
sem fundacji Moniką Wybraniec 

podziękował uczestnikom i opie-
kunom za udział, kadrze  Powia-
towego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Wałbrzychu za 
pomoc w organizacji, a MOPS za 
wsparcie �nansowe konkursu. 
Następnie odbyło się uroczyste 
rozdanie nagród i wyróżnień. W 
kategorii prac plastycznych wy-
grały Milena Popławska i Lidia 
Wierna, a w kategorii prac lite-
rackich Karolina Niedziela. Każdy 
z uczestników otrzymał dyplom 
za udział oraz upominek.

(RED)

Czas na kolędę
Stanisław 
Michalik

nazwę święta Kolady zastą-
piono wywodzącymi się ze 
słowiańszczyzny godami.

Po przyjęciu chrześcijań-
stwa przez Mieszka I nowo-
roczne święto godów zosta-
ło wzbogacone obchodami 
Bożego Narodzenia, a dla 
uczczenia rocznicy urodzin 
Dzieciątka Jezus duchowni 
układali melodyjne i poboż-
ne pieśni, zwane pastorał-
kami, a później kolędami. 
Każda uroczysta biesiada na-
zywała się godami, a każdy 
jej uczestnik gościem. W Pol-
sce, gdy przyszły gody, nie 
było końca najrozmaitszym 
zabawom, powinszowa-
niom, podarkom i odwiedza-
niu sąsiadów w przebraniu 
z życzeniami i śpiewem ko-
lęd. Od Bożego Narodzenia 
do Trzech Króli świętowano 
każdego wieczoru, chodzo-
no z szopką, z gwiazdą, z 
turoniem, odstawiano jaseł-
ka przypominające sceny 
z podań Pisma Świętego z 
Herodem, diabłem, śmiercią 
i stajenką betlejemską.

Najpopularniejsza z ko-
lęd „W żłobie leży, któż po-
bieży” - grana i śpiewana na 
nutę poloneza - uświetnia-
ła uroczystości świąteczne 
na dworze królów polskich 
w XVII wieku. O kolędzie 
polskiej pisał Stanisław Tar-
nowski, że nie jest typową 
pieśnią religijną, ale ma 
często charakter świecki, 

humorystyczny i tylko przez 
nadgorliwość organisty 
bywa grywana w kościołach. 
Kolędy w najprostszych sło-
wach opowiadają, co „Anioł 
pasterzom mówił” lub pyta-
ją, „Któż pobieży kolędować 
małemu?”. Największym 
ich atutem jest prostota i 
poufałość, z jaką mówi się 
o narodzeniu Pana Jezusa i 
jego Matce. Ten lokalny ko-
loryt, polski, nadany scenom 
betlejemskim, a także łatwa 
i wpadająca w ucho melo-
dia, to jest cały urok i wdzięk 
świątecznego kolędowania. 
A pasterze zbudzeni przez 
aniołów i śpieszący do sta-
jenki, to są polskie parobki, 
szopa zaś jest taka sama 
jak każda stajnia przy wiej-
skiej zagrodzie. W głębi stoi 
wprawdzie żłobek z Dzie-
ciątkiem i Najświętszą Pan-
ną, a obok niej święty Józef, 
ale przed stajenką groma-
dzą się wierni i rozmawiają 
w najprostszy sposób o tym 
cudzie, którego są świadka-
mi. Betlejemski koloryt jest 
tylko tłem, a obraz wypełnia 
polska wieś ze wszystkim 
co do niej należy, jest więc 
i śnieg, i kożuchy, i buty �l-
cowe, i czapy, i pobożne 
uniesienie. Człowiek ubogi 
i prosty, znający okoliczno-
ści narodzenia Pana Jezusa 
z kościelnej ambony, czuje 
instynktem, że to jego świę-
to poprzez bliskość ubóstwa 

nowo narodzonego Syna 
Bożego z jego dolą.

Trudno oznaczyć czas, w 
którym pieśni bożonarodze-
niowe uznano kolędami, sta-
ło się to jednak późno, chyba 
w XIX wieku. Wcześniej zwa-
no je rotułami, kantykami, 
pastorałkami. Największa ich 
ekspansja przypada na okres 
baroku, tj. w XVII i XVIII wie-
ku. W następnych stuleciach 
powstały nowe kolędy, ale te 
starsze cieszą się największą 
popularnością. Prymat nad 
wszystkimi dzierży kolęda 
„Bóg się rodzi, moc truchle-
je”, będąca czymś w rodza-
ju hymnu, śpiewana pod 
koniec pasterki, a także na 
wszystkich uroczystościach 
bożonarodzeniowych w ko-
ściołach całej Polski.

Z kolędą - jako pieśnią 
- wiąże się ściśle zwyczaj 
kolędowania. I jedno i dru-
gie zjawisko wywodzi się z 
prowincjonalnej Polski i w 
niej tkwi do dziś głębokimi 
korzeniami. Niestety, oby-
czaj chodzenia z kolędą po 
domach w okresie świątecz-
nym wyraźnie ubożeje. Daje-
my się bezwiednie ogarniać 
obcymi naleciałościami z 
Zachodu, a media w spo-
sób bezkrytyczny lansują 
wśród dzieci np. „hallowen”, 
podczas gdy nasze, o niebo 
piękniejsze i bogatsze ko-
lędowanie z gwiazdą lub 
szopką betlejemską staje 

się zwyczajem anachronicz-
nym. Trudno się uchronić 
przed ekspansją sztuczności 
i masowej chałtury świątecz-
nej supermarketów. Piękne 
staropolskie tradycje zdo-
bienia choinek własnoręcz-
nie wykonanymi stroikami 
i świecidełkami należą do 
przeszłości.

Święta bez drzewka są 
smutne, ale ubrać choinkę 
nie znaczy wcale zrobić z 
niej ekspozycję do eksklu-
zywnego sklepu. Bombki, 
światełka, wszelakie ozdo-
by są drogie. Tymczasem, 
spontanicznie wykonane, 
prymitywne wręcz ozdoby 
to często najpiękniejszy wy-
strój i wielka frajda dla dzie-
ciaków.

Mamy szerokie pole do 
popisu w urządzaniu wie-
czerzy wigilijnej i do pomy-
słu na całe święta. Byłoby 
dość oryginalnie, gdyby za-
planować rodzinne spacery 
na „łono natury”, odwiedzi-
ny znajomych lub wycieczki 
do lasu, w góry. Nie możemy 
zapomnieć o istocie świąt, o 
ich religijnym przesłaniu, o 
potrzebie modlitwy lub sku-
pienia, docenieniu wartości 
staropolskich obrzędów, ko-
lęd i kolędowania.

„I gdy wciąż wszyscy mó-
wią, mało kto się spyta, jaki 
też jest cel słowa, jak słowo 
się czyta w sobie samym. I 
dziejów jego promień cały 

rozejrzeć mało kto ciekawy, 
zuchwały” - oto słowa wiel-
kiego poety polskiego ro-
mantyzmu - Cypriana Kamila 
Norwida - pasujące jak ulał 
do naszej współczesnej rze-
czywistości.

Istota kolędy i kolędowa-
nia, ich ukryty sens i wartości 
ulegają zbyt łatwo lekcewa-
żeniu. Gdy w czas Bożego 
Narodzenia rozbrzmiewać 
będą „wśród nocnej ciszy” w 
kościołach i domach piękne 
polskie kolędy, niech przy-
najmniej przez chwilę otoczy 
nas blask ich urody, prostota 
i mądrość słów, dźwięcz-
ność melodii, to wszystko co 
świadczy o nieprzemijającej 
wartości naszych staropol-
skich tradycji, dzięki którym 
istniejemy jako naród i jako 
niezawisły kraj w środku Eu-
ropy.

Zaś my, mieszkańcy Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, za-
dbajmy o to, by świętom Bo-
żego Narodzenia i Nowego 
Roku nadać rodzime, polskie 
akcenty. Jest to szczególnie 
ważne na tej ziemi, która po 
kilku wiekach powróciła do 
Polski i stała się naszym do-
mem rodzinnym, naszą zie-
mią ojczystą.

 Miłych, rozbrzmiewają-
cych staropolskimi kolędami 
i bogatych w rodzime obrzę-
dy świąt, życzę jak najcieplej 
i jak najserdeczniej wszyst-
kim Czytelnikom.

Malowali sny

Do konkursu „Moje sny ziszczą się gdy namaluję je” zgłoszono 30 prac.
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Wypłacą 
przed świętami
Emeryci i renciści, którzy 
zwykle swoje świadczenie 
otrzymują 25 dnia miesią-
ca, nie muszą się obawiać, 
że w grudniu dostaną je 
dopiero po Świętach Bo-
żego Narodzenia. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
zadbał o to, by wszystkie te 
osoby otrzymały emerytury i 
renty najpóźniej 23 grudnia. 
Świadczenia, które doręcza-
ne są przez listonoszy, tra�ą 
na pocztę 20 grudnia, by 
maksymalnie do 23 grudnia 
można było je dostarczyć 
do domów. Osoby, które od-
bierają swoje świadczenia za 
pośrednictwem banku otrzy-
mają je szybciej, bo już 22 i 
23 grudnia.

(RED)

Zapłacą 
za praktyki
Biuro karier Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowa 
im. Angelusa Silesia w Wał-
brzychu zakończyło rekru-
tację do pierwszej części 
projektu płatnych praktyk 
Zawodowych. Na ten cel z 
ogólnopolskiego projektu 
POWER uczelnia otrzymała 
ponad 1 100 000 zł. Projekt 
przewiduje wynagrodzenia 
zarówno dla praktykanta, 
jak i opiekuna sprawujące-
go nadzór nad studentem 
podczas trwania praktyki. 
Z programu korzystają stu-
denci kierunków: �lologia 
angielska, BHP, kosmetolo-
gia oraz techniki dentystycz-
ne. - W zgłoszeniach przo-
dowali studenci technik 
dentystycznych. Łącznie 35 
studentów z różnych kierun-
ków na przełomie stycznia 
i lutego rozpocznie płatne 
praktyki zawodowe – mówi 
mgr Mirosława Nikodemska, 
koordynator projektu. - Nie 
mieliśmy również problemu 
z rekrutacją �rm chcących 
przyjąć studenta. Zgłosiło 
się ich kilkadziesiąt, w tym 
tak duże przedsiębiorstwa 
jak Wałbrzyskie Zakłady Kok-
sownicze Victoria. Student, 
który pomyślnie przeszedł 
rekrutację otrzyma stypen-
dium miesięczne w wysoko-
ści 2300 zł przez okres pięciu 
miesięcy. Firma, która bierze 
udział w projekcie za każ-
dego studenta przyjętego 
na praktykę otrzyma 1000 
zł brutto przez trzy miesią-
ce. Szczegółowe informacje 
o projekcie dostępne są na 
stronie Biura Karier PWSZ 
Wałbrzych.

(ESZ)

Pijany 24-latek pędził 
ulicami dzielnicy Podzam-
cze w Wałbrzychu. Podczas 
szaleńczej jazdy uszkodził 
19 samochodów stojących 
przy ulicy Grodzkiej. Skie-
rowany na miejsce patrol 
policji natychmiast zatrzy-
mał sprawcę.

Uszkodzonych 19 pojaz-
dów: od zarysowań, przez 
potłuczone lampy, lusterka, 
po wgniecioną karoserię - to 
efekt sobotniej porannej jaz-
dy pijanego pirata drogowe-
go w dzielnicy Podzamcze w 
Wałbrzychu.

 - Okazało się, że miał 
ponad 2 promile alkoholu 
w organizmie. Tra�ł do poli-
cyjnego aresztu. Następnie 
usłyszał zarzuty prowadze-
nia pojazdu w stanie nie-
trzeźwości, za co grozi kara 
nawet do 2 lat pozbawienia 

wolności. W chwili obec-
nej trwa szacowanie strat i 
sprawcy nie ominie zadość-
uczynienie pokrzywdzonym 
za zniszczone pojazdy. Zo-
stał objęty dozorem policji 
oraz zastosowano wobec 
niego również nakaz po-
wstrzymania się od prowa-
dzenia pojazdów mecha-
nicznych. Przypomnę, że 
kto - znajdując się w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środka odurzającego 
- prowadzi pojazd mecha-
niczny w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym, 
podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 
2 – mówi podkomisarz Joan-
na Żygłowicz, o�cer prasowy 
Komendanta Miejskiego Po-
licji w Wałbrzychu.

(RED)

Szarża z promilami

Pijany 24-latek zniszczył 19 samochodów na ul. Grodzkiej 
w Wałbrzychu.

- Wiele osób boryka się z 
problemami �nansowymi lub 
po prostu potrzebuje chwilo-
wego wsparcia �nansowego. 
Są różne sytuacje, dlatego 
nasza �rma specjalizuje się w 
wyszukiwaniu ofert kredyto-
wych, pożyczkowych indywi-
dualnie do potrzeb naszego 
klienta. Posiadamy szeroki 
wachlarz produktów �nanso-
wych. Współpracujemy z po-
nad 20 bankami oraz ponad 
40 instytucjami pożyczkowy-
mi. W ofercie posiadamy:
-  kredyty gotówkowe, kon-

solidacyjne, hipoteczne, 
samochodowe, bankowe, 
pozabankowe,

- pożyczki pozabankowe dłu-
go i krótko terminowe,

-  bezpłatne doradztwo,
- spłata innych zobowiązań + 

odzyskiwanie ubezpieczeń 
z kredytów,

-  czyszczenie bik-u,

Pomoc finansowa

-  upadłość konsumencką i 
inne.
Korzystając z naszych usług 

i zostając naszym klientem 
zyskujecie Państwo fachową 
obsługę, indywidualne dopa-
sowanie oferty do Państwa 
możliwości. Szukamy tak dłu-
go oferty dla naszego klienta, 
aż ją uzyskamy. Wstępna de-
cyzja już w 5 minut, ponad-

to zapewniamy w pierwszej 
kolejności dostęp do nowości 
kredytowych. Zainteresowa-
nych zapraszamy do naszych 
siedzib:

 
Beatu$ 
ul. Bolesława Chrobrego 2/1 
w Wałbrzych
Doradcy Mateusz : 
tel .531-483-291, 
Iwona : tel.531-227-390

Kredytu$ 
al. Wyzwolenia 49/2 
w Wałbrzychu
Doradca Beata: 
tel. 793-793-005

Nasze biura otwarte czyn-
ne są od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 9.00 do 16.00 – 
zachęcają właściciele Centrum 
Kredytowego Beatus i Kredy-
tus w Wałbrzychu.

(TP)

- Masz kłopoty �nansowe? Potrzebujesz wsparcia? Zgłoś się 
do nas! Centrum Kredytowe Beatu$ zajmuje się wyszukiwaniem 

ofert kredytów, pożyczek dla osób potrzebujących do�nansowania 
do swojego budżetu – mówią właściciele �rmy od lat znanej 

na wałbrzyskim rynku usług �nansowych.
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In memoriam - Ku pamięci

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

Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
Śp. Tadeusza Hmurskiego 

składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu
 Śp. Marii Sudara 

składa rodzina.

„Bo jak śmierć potężna jest miłość.’’ 

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Feliksy Satoła 
składa córka.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej ziemskiej drodze  

Krzysztofa Hajki 
uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 

w tym trudnym czasie składa rodzina.

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a 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 Twoje pieniądze

   

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy

ZADZWOŃ

668 682 334 *

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora www.pro�credit.pl

Dodatkowe zajęcie
w branży f inansowej

R E K L AMA

Obecny czas będzie przez na-
szych potomnych zaliczony do 
najciemniejszych kart najnowszej 
historii Polski i tak zostanie uwiecz-
niony na kartach najbardziej zbliżo-
nych do obiektywizmu szkolnych i 
akademickich podręczników, o ile 
oczywiście takowe będą się jeszcze 
u nas ukazywały. A ludzie, którzy 
tego nie widzą lub próbują nie do-
strzegać, ci zapiekli w zemście za 
rzeczywiste czy urojone krzywdy, 
jak również ci przekupieni przez 
władzę i dlatego oddający jej du-
szę, będą w zapisie naszych dziejów 
�gurować jako szkodnicy, którzy 
przyłożyli rękę do upadku kraju 
o wielkich osiągnięciach na róż-
nych polach. Dla wielu z nich taka 
świadomość, to jak splunąć. Mają 
bowiem głęboko w trzewiach jaką-
kolwiek wolność, sprawiedliwość, 
otwartość, empatię i zwyczajną 
ludzką przyzwoitość, byle tylko te 
trzewia wypełnić żarłem i napit-
kiem. Tacy to Polacy ukształtowali 
się, a raczej wyrodzili na naszych 
oczach. Wspomniałem kiedyś o 
piekącym wstydzie za społeczno-
ści o niskich instynktach. Wygląda 
na to, że to uczucie jeszcze długo 
towarzyszyć będzie wielu rodakom 
obserwującym postępującą de-
grengoladę wszystkiego, co wiąże 
się z państwem demokratycznym. 
Zostaje ono demontowane dzień 
po dniu.

To, co obserwujemy w związku 
z planowaną ekshumacją o�ar ka-
tastrofy smoleńskiej, jest kolejnym 
dowodem niesłychanej buty wła-
dzy, która w bezczelnych ekscesach 

Determinacja zła
Andrzej
Basiński

zasmakowała, a jej determinacja 
zła jest koszmarna. Mieć w pogar-
dzie prośby, ba – błagania rodzin 
o pozostawienie w spokoju ich po-
chowanych bliskich, zasługuje na 
pomstę i należy wierzyć, że kiedyś 
dosięgnie ona tych, którzy dla za-
spokojenia swoich politycznych po-
trzeb tak niecnie upokorzyli ziom-
ków pragnących okazania szacunku 
swoim tragicznie zmarłym, mając za 
nic ich ból i rozpacz.

Każdy rozumny człowiek wie, 
że nie o identy�kację o�ar tu cho-
dzi. Nie zasłoni mu tej świadomości 
paplanina o błędach prokuratorów 
w tamtym ciężkim dla wszystkich 
czasie, w którym o błędy nie było 
trudno, biorąc pod uwagę rozmiary 
i wielostronną wyjątkowość trage-
dii. Chodzi głównie o kontynuowa-
nie „badań”, najlepiej po wsze czasy 
(„nie chodzi o to, by złapać królicz-
ka, ale by gonić go”, jak śpiewali 
„Skaldowie”) przyczyn rozbicia się 
tupolewa oraz udowodnienia ab-
surdalnych podejrzeń o wybuchach 
i zamachu.

„Są granice świństwa”- powie-
dział w studiu TVN24 Andrzej Celiń-
ski. „To skandal. Cel jest wyłącznie 
polityczny” - powiedział o planach 
ekshumacji ks. bp Tadeusz Piero-
nek, a we wspomnianym TVN24 ks. 
prof. Alfred Wierzbicki, kierownik 
katedry etyki Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego stwierdził, iż 
przygotowywane ekshumacje to 
„barbarzyński spektakl” i „gwałce-
nie sumień”.

Każdego posiadającego 
wszystkie klepki na swoim miej-
scu obezwładnia świadomość, jak 
wielką rolę odgrywa w tej sprawie 
Macierewicz. Człowiek, który zaraz 
po katastro�e natychmiast odje-
chał spod Smoleńska, propagujący 
sztuczną mgłę jako przyczynę ka-
tastrofy oraz inne rewelacje, m.in. 
wieść o trzech osobach, które prze-

żyły, doświadczenia jego zespołu z 
pękającymi parówkami i puszkami 
po napojach, a także plany umiesz-
czenia brzozy na dachu samocho-
du i zderzenia z samolotem, rze-
kome zagrożenie Polaków bronią 
elektromagnetyczną, wymuszanie 
na weteranach wojny apeli smo-
leńskich i wreszcie „pewna” wia-
domość o sprzedaży okrętów wo-
jennych przez Turków Rosjanom 
po dolarze za sztukę – to wszystko 
wręcz obezwładnia. Wygląda na to, 
że Macierewiczowi ujdzie każdy, 
największy nawet absurd, ośmie-
szenie i kompromitacja Polski, bo 
prawdopodobnie w opinii prezesa 
jest najważniejszym kapłanem reli-
gii smoleńskiej, która musi być kul-
tywowana, by utrzymać w ryzach 
armię wyznawców, którzy nigdy 
nie dopuszczą innej wersji niż za-
mach. Nigdy! A więc trzeba ich po 
wsze czasy trzymać w gotowości 
bojowej i dolewać szalonego pali-
wa, by znowu zagłosowali na PiS. 
Nie jest tajemnicą, że spiskowe 
teorie Macierewicza mają wpływ 
na działania pokuratury. Od nie-
go w ogromnej mierze zależy to, 
czy zwłoki zmarłych pozostaną w 
spokoju, czy będą zbezczeszczone 
w imię „zachowania twarzy” mini-
stra. Taki człowiek ma czelność po-
niewierania rodzinami zmarłych. 
Takiej dożyliśmy Polski. W imię 
podlizania się elektoratowi i zacho-
wania na dłużej ukochanej władzy, 
prezes gotów jest poświęcić nawet 
pośmiertny spokój swojego brata, 
któremu na każdym kroku oddaje 
cześć, a który był ekshumowany w 
pierwszej kolejności. Determinacja 
w podłości (nie cofniemy się ani o 
krok!) ma umożliwić skuteczne rzą-
dzenie Polakami. Taka jest o nich 
prawda? Tacy jesteśmy mali?

Co przyniesie ekshumacja? Nie 
dziwię się sprzeciwiającemu się 
otwarciu grobu żony Pawłowi De-

reszowi, który powiedział: „Łatwo 
coś przemycić, coś podrzucić, coś 
zanieczyścić. Dlatego będą przy 
ekshumacji moi pełnomocnicy”. 
Przerażające... A już na pewno 
należy się liczyć z przewlekłością 
cmentarnych poczynań prokuratu-
ry. Bo upiorne przedstawienie musi 
trwać ile się tylko da, bo podejrzenia 
muszą być ciągle gorące, bo zdraj-
ca Donald Tusk musi stale czuć się 
zagrożony.

Wymieniłem wyżej opinie kil-
ku duchownych. Są jeszcze inne, 
trzeźwe, a nawet surowe ich oceny 
skandalu z ekshumacją. Ale o�cjal-
ne stanowisko polskiego Kościoła 
Katolickiego i ważnych jego hierar-
chów dowodzi hipokryzji i obaw 
przed sprzeciwieniem się wygodnej 
dla siebie władzy, dla której można 
poświęcić nawet spokój zmarłych, 
o którym religia katolicka wyraża 
się jednoznacznie. Hierarchowie w 
służbie PiS? To świadomość wstrzą-
sająca.

Do stanowiska kościelnych do-
stojników w sprawie ekshumacji, 
a zwłaszcza abp Gądeckiego, od-
niósł się dominikanin ojciec Paweł 
Gużyński: „Prosta przyzwoitość 
jest zawsze najtrudniejsza (…). 
Zachować się tak, jak trzeba, to 
znaczy bardzo często: narazić się 
w sensie społecznym, politycznym, 
jakimś grupom, z którymi chcie-
libyśmy ubić jakiś interes. A tutaj 
nie można ubijać żadnych intere-
sów. (…) To nie państwo i naród 
jest podstawową wartością, tylko 
godność i szacunek jednostki. Naj-
pierw chrońmy prawa jednostki, 
a potem zastanawiajmy się, czy 
możemy osiągnąć jakąś wspólną 
korzyść, nie łamiąc kręgosłupa jed-
nostkom” - podkreślił o. Gużynski. 
Rozsądne, święte słowa. Dlaczego 
nie powszechne w Kościele?

Czy apele o opamiętanie odnio-
są jakikolwiek skutek?

13 grudnia 1981 r. wpro-
wadzono w Polsce stan 
wojenny na mocy uchwały 
Rady Państwa na polece-
nie Wojskowej Rady Oca-
lenia Narodowego. W całej 
Polsce w różny sposób ob-
chodzono tę rocznicę.

W hali Aqua Zdrój w Wał-
brzychu przed blisko dwuty-
sięczną widownią wystąpił 
zespół Lombard z widowi-
skiem multimedialnym „W 
hołdzie Solidarności – dro-
gi do wolności”. Kulmina-
cja obchodów nastąpiła 13 
grudnia. W rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego 
w auli I LO w Wałbrzychu od-
była się konferencja „WRON-
-a orła nie pokona”, zostały 
złożone kwiaty przy tablicy 
Solidarności na ul. Wysoc-
kiego w Wałbrzychu, a w ko-
ściele Aniołów Stróżów przy 

ul. Moniuszki została odpra-
wiona msza za ojczyznę.

- 35 rocznica wprowa-
dzenia stanu wojennego to 
okazja do oddania hołdu 
wszystkim o�arom komuni-
stycznego reżimu w Polsce 
oraz żywa lekcja historii i pa-
triotyzmu dla najmłodszego 
pokolenia-  powiedział  bur-
mistrz Roman Głód w czasie 
uroczystego złożenia kwia-
tów pod „Pomnikiem Soli-
darności” w Głuszycy. Cześć 
pomordowanym za wolną oj-
czyznę oddali także zastępca 
burmistrza Grzegorz Szymań-
ski, radny Mirosław Żołopa 
reprezentujący w Radę Miej-
ską Głuszycy, prezes spółki 
ZUMIK Urszula Mrozińska, 
dyrektorzy jednostek gmin-
nych oraz delegacje uczniów 
głuszyckich szkół.

(RED)

35 rocznica stanu 
wojennego 

Pod tablicami w Głuszycy i Wałbrzychu zostały złożone kwiaty.
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., naprzeciw stacji krwiodawsta). 
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989. 

Po trzeciej wizycie zauważyłem, że spada mi 
cukier i ciśnienie. A potem było coraz lepiej. Każde 
kolejne badania potwierdzają, że moje zdrowie 
powolutku się poprawia. Ale ważniejsze od badań 
jest samopoczucie, a to mam wyśmienite. Wiosną nie 
umiałem wejść bez odpoczynku na pierwsze piętro, 
teraz potra�ę to zrobić z wnukiem na barana! Jestem 
dwadzieścia lat młodszy

R E K L AMA

- Nadchodzi jedyny w roku taki czas, kiedy przy wspól-
nym wigilijnym stole można odnaleźć harmonię i życzli-
wość. Z ogromną przyjemnością w świątecznej atmosferze 
w imieniu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz  Stowarzy-
szenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Spe-
cjalnej zapraszamy na uroczyste Spotkanie Wigilijne dnia 21 
grudnia o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Zawodowych przy 
ulicy Mickiewicza z 24 w Wałbrzychu. Jasełka przedstawią dla 
Państwa uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych oraz zapre-
zentują �lm pt. „Świąteczne przygotowania”. Spotkaniu to-
warzyszyć będzie wspólne kolędowanie i biesiadowanie przy 
wigilijnym stole – zachęcają organizatorzy.
Zadanie współ�nansowane ze środków otrzymanych od 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz PFRON.

(RED)

Integracyjna wigilia
Wiosną nie był w stanie 

bez odpoczynku wejść na 
pierwsze piętro. Teraz po-
tra� to zrobić z wnukiem na 
barana. – Pan Darek mnie 
naprawdę uzdrowił! I pomy-
śleć, że nigdy nie wierzyłem 
w uzdrowicieli. Żona mnie 
do niego prawie siłą zacią-
gnęła – opowiada pan Leon 
Kosiłow z Jeleniej Góry.

Pan Leon cierpiał na astmę, 
dusznicę bolesną, cukrzycę, 
chorobę wieńcową. – Lekarze 
mówili, że dobrze by zrobić 
by-passy, tylko bali się, czy 
moje serce to wytrzyma. A 
jeszcze cukrzyca zwiększała 
ryzyko operacji, bo wiadomo, 
że u cukrzyka rany nie chcą 
się goić. Tak naprawdę mia-
łem chyba czekać na śmierć. 
I takiego zrezygnowanego 
żona przywiozła mnie do pana 
Darka. Przyjechałem, bo co mi 
tam… Ale po trzeciej wizycie 
zauważyłem, że spada mi cu-
kier i ciśnienie. No a potem 
było już tylko lepiej. Każde ko-
lejne badania potwierdzają, że 
moje zdrowie powolutku się 
poprawia. Ale ważniejsze od 

Zdrowie pod dotykiem
badań jest samopoczucie, a to 
mam wyśmienite. Wiosną nie 
umiałem wejść bez odpoczyn-
ku na pierwsze piętro, teraz 
potra�ę to zrobić z wnukiem 
na barana! Jestem o dwadzie-
ścia lat młodszy – pan Leon aż 
przeciera łzę ze wzruszenia.

Marta Głowacz ze Świdnicy 
jest natomiast po udarze mó-
zgu. Lewą stronę ciała miała 
niewładną. Ani samej jeść, ani 
się ubrać, ani wyjść z domu 
bez balkonika. Jej mowa też 
była niewyraźna i zatraciła 
zdolność czytania. W takim 
stanie tra�ła rok temu do pana 

Darka. Po kilku wizytach za-
mieniła balkonik na kule, po 
kilku kolejnych na laskę. W 
ręce potra� też utrzymać wi-
delec, sama się ubrać.

– No i nareszcie znów rozu-
miem, co babcia mówi przez 
telefon – cieszy się jej wnucz-
ka, Natalia. Ona też tra�ła do 
pana Darka, gdyż miała niską 
odporność, ciągle cierpiała 
na choroby, infekcje. Dawniej 
w lecie zawsze miała alergię, 
a teraz nic. Wiosną się już nie 
przeziębia, jak dawniej. – Pan 
Darek pomógł wnuczce i 
mnie. A ja już traciłam nadzie-

ję, bo mimo trzech lat rehabi-
litacji poprawy specjalnie nie 
było. Tymczasem jego ręce 
sprawiły cud. On ma niezwykły 
dar – przekonuje pani Marta.

Niezwykły dar – to naj-
częściej powtarzane przez 
chorych opinie o panu Darku. 
Chociaż niektórzy podkreślają 
też jego podejście: - Człowiek 
przychodzi to załamany a wy-
chodzi z wiarą w wyzdrowie-
nie – mówią.

- Wcześniej byłam u kilku 
uzdrowicieli. Obiecywali po-
prawę, zniechęcali do wizyt u 
lekarzy. Pan Darek odwrotnie: 
niczego nie obiecywał, za-
miast tego powiedział, żebym 
po czterech wizytach poszła 
po prostu na badania kon-
trolne. Poszłam. I jakież było 
moje zdziwienie, jaka radość! 
Tarczyca grożąca operacją 
zmniejszyła się wyraźnie. Na-
wet gołym okiem było widać, 
lekarz tylko potwierdził. A to, 
że kręgosłup boli dużo mniej, 
to sama poczułam – pani Mag-
da Konopczyk z Wałbrzycha 
nie kryje swojej radości.

(ego)
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WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowychi serwis oczyszczalni przydomowych

Oferujemy rzetelne wykonanie 
powierzonych nam zadań

i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie 

tel. 69 69 225 69
Wybrałem się 13 grudnia 

na wałbrzyską manifestację, 
nazwaną przez organizato-
rów „Strajkiem Obywatel-
skim”, wiedziony nie jakimś 
niezdrowym zaciekawie-
niem, lecz z potrzeby serca, 
albowiem uważam, że temu, 
co się dzieje w Polsce, każdy 
przyzwoity obywatel powi-
nien się sprzeciwiać, a pis-
dokracja (termin ukuty przez 
opozycjonistów) jest czymś, 
czego nie tylko winniśmy się 
wstydzić, ale jak najbardziej 
poważnie obawiać. Na wał-
brzyskim Rynku zebrało się 
nas niewielu. Może dwustu, 
a może trochę więcej. Nie 
wiem, bo nie liczyłem. Tro-
chę mnie to zaskoczyło, albo-
wiem liczyłem, że przyjdzie 
przynajmniej z tysiąc luda. 
Widać wałbrzyszanom gene-
ralnie nie zależy, aby w na-
szym kraju życie toczyło się 
normalnie, a więc, aby każdy 
z obywateli czuł się bezpiecz-
nie (nie tylko pod względem 

Strajk obywatelski w Wałbrzychu
Janusz
Bartkiewicz

�zycznym), będąc pewnym, 
że jego prawa - niezależnie 
od wyznawanych poglądów 
politycznych i religijnych, 
koloru skóry i preferencji 
seksualnych - nigdy i przez 
nikogo nie będą naruszane. 
Zawiodła komunikacja spo-
łeczna - pocieszali mnie zna-
jomi, których na manifestacji 
spotkałem - i dlatego tylko 
do nielicznych informacja 
dotarła. Przyznam szczerze, 
że jakoś nie bardzo chciało 
mi się w to wierzyć.

Generalnie manifestacja, 
czy też strajk obywatelski, 
miała być wyrazem sprzeci-
wu wobec zapowiadanemu 
przez panujących wypowie-
dzeniu przyjętej przez po-
przedni rząd tzw. konwencji 
antyprzemocowej (wobec 
kobiet i rodziny), co zresztą 
rząd tamten uczynił jedynie 
po to, aby ratować pozycję 
B. Komorowskiego w trwa-
jącej wówczas wyborczej 
kampanii prezydenckiej. 
Słuchając tego, co wygłaszali 
przemawiający, co wykrzyki-
wali (przyznam, że gromko) 
zgromadzeni ludzie i czyta-
jąc to, co widniało na nielicz-
nych plakatach, na jedno od 
razu zwróciłem uwagę. Otóż 
zabrakło tam przedstawicieli 

wałbrzyskiego SLD, która to 
partia - jako jedna z napraw-
dę z nielicznych - od lat wal-
czyła o to, aby konwencję tę 
podpisać. Przypomnę, że to z 
inicjatywy rządu SLD w 2005 
roku Sejm uchwalił pierwszą 
i jedyną do tej pory ustawę o 
przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie i to SLD walczył 
o raty�kację wspomnianej 
już Konwencji Antyprze-
mocowej. Rząd Ewy Kopacz 
Konwencję podpisał ją z 
czystego politycznego wy-
rachowania, co zresztą zbyt 
wiele mu nie pomogło, a te-
raz Platforma Obywatelska 
bezwstydnie wpycha się na 
pierwsze miejsca w organi-
zowanych przez KOD mani-
festacjach, krzycząc głośno, 
jak bardzo tę konwencję 
kocha. Być może kogoś to 
urazi, ale przypomina mi to 
w pewnym stopniu zacho-
wanie pewnego prokurato-
ra stanu wojennego, który 
obecnie głosi, że to on, bar-
dziej niż ówczesna opozycja, 
był narażony na zemstę wła-
dzy, bo bronił opozycjoni-
stów, jak - nie przymierzając 
- niepodległości… Być może 
SLD, z uwagi na datę wyda-
rzenia, nie chciał się zbytnio 
a�szować, niepotrzebnie 

wstydząc się za stan wojen-
ny, ale jeżeli tak jest, to ko-
lejny już raz popełnia strasz-
liwy błąd polityczny. Stanu 
wojennego nie dało się unik-
nąć, chyba że ktoś uważa, 
iż rozlana bratnia krew w 
nowej wojnie domowej lub 
w walce z radzieckim agre-
sorem, byłaby wydarzeniem 
mniej drastycznym, niż to co 
się stało 13 grudnia 1981 r. i 
w kilku dniach następnych. 
Ja tak nie uważam, być może 
dlatego członkiem SLD nie 
byłem i nie jestem. Jed-
nakże jako człowiek lewicy 
(przyznaję się do tego świa-
dom, że być może niedługo 
przyjdzie mi za takie poglą-
dy odpowiadać) ze smut-
kiem postrzegam, jak SLD 
daje się zwyczajnie okradać. 
Najpierw dało sobie ukraść 
przez PiS najważniejsze ele-
menty własnego programu 
socjalno-ekonomicznego, a 
teraz daje się okradać przez 
PO i KOD z jej programu 
społecznego. Więc nie dzi-
wota, że chociaż na ulice w 
całej Polsce wychodzą coraz 
bardziej nieprzebrane tłumy, 
popularność SLD balansuje 
bez przerwy wokół progu 
wyborczego.

Wtorkowa wałbrzyska 
manifestacja była oczywiście 
częścią masowego protestu, 
odbywającego się nie tyl-
ko w dziesiątkach polskich 
miast, ale także poza grani-
cami Polski i oczywiście nie 
dotyczyła tylko spraw ko-
biet, które po policjantach 
stały się kolejną o�arą PiS. 
Przyznać jednak muszę, że 
PiS - w odróżnieniu od PO 
- stanowisko w tej sprawie 
jasno i butnie prezentowało 
w czasie kampanii wybor-
czej, realizując w ten spo-
sób zalecenia faktycznych 
sterników naszej polskiej 
nawy, których strojem służ-
bowym są czarne sukienki 
i czerwone berety. Zebrani 
gromko (jak na tak małą ich 
liczbę) wykrzykiwali przeróż-
ne hasła skierowana przeciw 
„łamaczom demokracji” i 
wyrażające wolę sprzeciwu 
wobec ograniczania praw 
obywatelskich i łamaniu in-
nych zasad demokratyczne-
go państwa, a także wobec 
nadprezesa IV RP Jarosława 
osobiście, wśród których 
najbardziej spodobało mi się 
jedno: „Trzynastego grudnia 
byłeś w domu do południa”. 
Fakt. Sam kiedyś czytałem 
wspomnienie nadprezesa 
IV RP Jarosława o tym, że o 
wprowadzeniu stanu wo-
jennego dowiedział się od 
swojej mamy, kiedy tylko 
koło południa (zdaje się) ra-
czył był się obudzić. W tym 
czasie zdecydowana więk-

szość najważniejszych dzia-
łaczy „Solidarności”, wraz z 
jego bratem Lechem, była 
już w rękach Służby Bezpie-
czeństwa. Jednak czegoś w 
tych hasłach mi zabrakło i 
poczułem pewien przykry 
dysonans. Otóż zapomniano 
o nas, o policjantach i innych 
„mundurowych” (byłych i 
obecnych), wobec których 
zastosowano zasadę odpo-
wiedzialności zbiorowej i 
odbieranie słusznie naby-
tych w III RP praw emerytal-
nych. Zapomniano o tym, że 
następnymi będą inni, czyli: 
nauczyciele, wszelkiego ro-
dzaju urzędnicy (którzy prze-
cież także służyli „totalitar-
nemu państwu”), sędziowie 
i prokuratorzy, a być może i 
górnicy oraz stoczniowcy (że 
wymienię tylko te zawody), 
których ciężka praca umoż-
liwiała „komunie” rządzenie 
przez bez mała pół wieku. 
A przecież mogli nie praco-
wać, a jeżeli pracowali (całe 
ówczesne społeczeństwo) to 
teraz w myśl chorej idei PiS, 
winni zostać - w imię spra-
wiedliwości dziejowej - uka-
rani. I na pierwszy ogień po-

szli policjanci, którym rząd 
zamierza ukraść emerytury i 
renty za to tylko, iż chociaż-
by jeden dzień przepraco-
wali w Służbie Bezpieczeń-
stwa. Dla nich litości nie ma, 
bo oni, w odróżnieniu od 
znanego prokuratora stanu 
wojennego (odznaczonego 
Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi w 1984 roku za wierność 
PZPR), swą ciężką i niebez-
pieczną służbą dla III RP i jej 
obywateli, swej „winy” nie 
odkupili. 

www.janusz-bartkiewicz.eu

P.S. Po przybyciu w do-
mowe pielesze, otrzymałem 
informację od Prezyden-
ta Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych, że 
sejmowa komisja spraw we-
wnętrznych i administracji 
z tekstu nowelizacji ustawy 
„dezubekizacyjnej” wyłą-
czyła studentów i słuchaczy 
Akademii Spraw Wewnętrz-
nych”, co należy uznać za 
sukces całego policyjnego 
środowiska. Ale to tylko 
mały kroczek na długiej i 
ciężkiej drodze do sprawie-
dliwości.

Rozstrzygnięto VI edycję miejskiego konkursu plastycznego „Portret 
św. Mikołaja”. Organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
21 im. Olimpijczyków Polskich oraz Ośrodek Społeczno-Kulturalny 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu. Konkurs 
przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z klas 0-III. 
Wpłynęło 488 prac. Komisja przyznała 13 nagród i 21 wyróżnień w 
4 kategoriach wiekowych. Młodzi plastycy otrzymali je z rąk: Marii 
Anny Romańskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha, 
Haliny Krajewskiej, opiekunki sekcji plastycznej OSK, Tadeusza 
Choczaja, prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” 
oraz Włodzimierza Palusko, kierownika OSK. Na zdjęciu nagrodzenie 
jednego z laureatów konkursu.

(BAS)

Jak widzą św. Mikołaja
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L AMA

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

BUŁGARIA, CZARNOGÓRA, CHORWACJA 2017 JUŻ W SPRZEDAŻY  FIRST MOMENT 

20 % TANIEJ DO 31.12.2016!!!! WYJAZDY OD KAMIENNEJ GÓRY!!! 

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

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 29.12.2016 - 01.01.2017 - 499 PLN + 50 EURO ostatnie 20 miejsc

(dla chętnych z tego numeru - BONUS - 100 PLN!)

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!!!

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

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

9 grudnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej Centrum 
Kultury w Boguszowie – Gorcach rozstrzygnięty został IX 
Powiatowy Konkurs Plastyczny Artystycznej Twórczości 
Dziecięcej – Dziecięce Szopki, zorganizowany w ramach 
Dolnośląskiej Stolicy Kultury.  Uczestnicy konkursu mieli 
za zadanie wykonanie szopki bożonarodzeniowej techniką 
dowolną. W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Jury miało niełatwe zadanie, gdyż uczestników 
konkursy było ponad 50! Wszyscy uczestnicy  wykazali się dużą 
pomysłowością oraz wielką inwencją twórczą. Nagrody ufundowane 
przez Powiat Wałbrzyski w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury 
wręczał starosta Jacek Cichura. Nastrój bożonarodzeniowy wypełniło 
wspólne kolędowanie z kapelą góralską „ONDRASZKI”. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu. Konkurs dofinansowany został z 
budżetu Województwa Dolnośląskiego.

(DCH)

10 grudnia 2016 r. przy-
szedł czas na uroczyste pod-
sumowanie Dolnośląskiej 
Stolicy Kultury, które odby-
ło się w Centrum Kultural-
no – Kongresowym WITOLD 
w Boguszowie – Gorcach. W 
trakcie gali �nałowej wystą-
pił chór Renoma z Głuszycy, 
warszawscy artyści bliscy 
naszym sercom – Aurelia 
Sobczak, Barbara Droździń-
ska i Stanisław Górka oraz 
Zespół Pieśni i Tańca „ŁANY” 
z Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu.

- W marcu 2016 roku roz-
strzygnięty został konkurs na 
Dolnośląską Stolicę Kultury, 
którą w tym roku - decyzją 
Sejmiku Województwa  Dol-
nośląskiego - został Powiat 
Wałbrzyski. Zaplanowaliśmy 
w sumie 20 wydarzeń, które 
odbywały się we wszystkich 
8 gminach naszego powiatu. 
Wsparcia udzielili nam nie tyl-
ko przedstawiciele samorzą-
dów, ale centra kultury, biblio-
teki, przedsiębiorcy, a przede 
wszystkim sami mieszkańcy. 
To dzięki nim i pomysłodaw-
com konkursu udało nam się 
z sukcesem zrealizować tak 
ogromne przedsięwzięcie. 
Spotkaliśmy się po raz pierw-
szy 23 kwietnia br. na uroczy-

Dziecięce Szopki Zakończenie Dolnośląskiej Stolicy Kultury
stym otwarciu w Teatrze Zdro-
jowym w Szczawnie Zdroju. 
Dolnośląską Stolicę Kultury 
rozpoczął barwny korowód, 
prowadzony przez najmłod-
szych artystów Zespołu Pie-
śni i Tańca Wałbrzych. Staro-
sta Wałbrzyski Jacek Cichura 
otrzymał od Członka Zarządu 
Województwa Dolnośląskie-
go - Tadeusza Samborskie-
go - spory ciężar - Klucz do 
Dolnośląskiej Stolicy Kultury, 
który stał się naszym znakiem 
rozpoznawczym. To właśnie 
na otwarciu zagościła u nas 
kultura przez duże K. Gwiaz-
dą wieczoru był obsypany 
nagrodami Zespół Tańca Lu-
dowego Uniwersytetu im. M. 
Skłodowskiej Curie z Lublina. 

Feeria barw, przepiękne stro-
je, niesamowicie zdolni, mło-
dzi ludzie obudzili w naszych 
sercach inną wrażliwość. 
Większą czułość na odbiór 
kultury i większe dla niej zro-
zumienie. To właśnie od tego 
momentu rozpoczęliśmy sze-
reg wydarzeń kulturalnych, 
które odbywały się w poszcze-
gólnych gminach. Podczas 
zakończenia projektu Dolno-
śląskiej Stolicy Kultury Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego złożył 
podziękowania Marszałkowi 
Województwa Dolnośląskie-
go Cezaremu Przybylskiemu, 
a szczególne podziękowania 
skierował do: Członka Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego 
Tadeusza Samborskiego, dy-

rektora Departamentu Spraw 
Społecznych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego Wandy Go-
łębiowskiej, Małgorzaty Sro-
czyńskiej – Kordys z Wydział 
Kultury Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolno-
śląskiego, a także do wójtów 
i burmistrzów gmin Powiatu 
Wałbrzyskiego, dyrektorów 
gminnych centrów kultury, 
mieszkańców Gminy Stare 
Bogaczowice oraz do wszyst-
kich, którzy przyczynili się do 
realizacji tego projektu. Ten 
sukces jest przede wszystkim 
Waszą zasługą – podkreśla 
Aneta Błaszkiewicz, koordyna-
tor projektu.

(DCH)

Podsumowanie Dolnośląskiej Stolicy Kultury zostało zorganizowane w Centrum Kulturalno – Kongresowym 
Witold w Boguszowie – Gorcach.
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WALIM

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 roku, poz.778) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwały 
nr XXII/121/2016 z dnia 25 października 2016r.  w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Wa-
lim.
W związku z podjęciem uchwał podaję do publicz-
nej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Walim, 
ul. Boczna 9, w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informację o środowi-
sku i jego ochronie umieszczono informację o przy-
stąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim, 
na podstawie w/w uchwał.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miej-
scowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środo-
wiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego 
obwieszczenia, na adres: Wójt Gminy Walim, ul. Boczna  
9, 58-320 Walim.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.

R E K L AMA

Dowiozą 
na spotkanie
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Czarnym Borze wraz z 
wójtem gminy Adamem Gó-
reckim organizuje spotkanie 
wigilijne dla osób starszych, 
chorych, ubogich i samot-
nych. Wigilia odbędzie się 16 
grudnia 2016 r. o godz. 16:30w 
Karczmie Kamiennej w Czar-
nym Borze. Harmonogramu 
transportu jest do pobrania na 
stronie internetowej urzędu 
gminy.

(RED)

Jarmark trwa
Przy niesprzyjającej po-
godzie, ale w dobrych 
humorach, rozpoczął się 
tegoroczny Jarmark Bo-
żonarodzeniowy w Świe-
bodzicach. W drewnianych 
domkach w Rynku czekają 
smakołyki i piękne ozdoby 
bożonarodzeniowe (oferowa-
ne m. in. przez Świebodzicką 
Radę Seniorów, czy Centrum 
Misja24), a także w ekologicz-
na żywność i domowe specja-
ły, miód, przetwory. Są piękne, 
żywe choinki i ogromne pęki 
jemioły, mnóstwo ozdób i 
świątecznych gadżetów. Bę-
dzie także wiele kolejnych 
wydarzeń towarzyszących, 
zapraszamy do odwiedzania 
jarmarku bożonarodzeniowe-
go codziennie, w godzinach 
11.00-18.00 do niedzieli, 18 
grudnia.

(RED)

Wigilia 
na 400 osób
Jak co roku, w Świebodzi-
cach odbędzie się uroczyste 
spotkanie wigilijne z dla 
potrzebujących i samot-
nych mieszkańców naszego 
miasta. Spotkanie odbędzie 
się tradycyjnie w hali spor-
towo – widowiskowej OSiR 
Świebodzice, przy ul. Miesz-
ka Starego 6., tuż przed samą 
Wigilią –w piątek, 23 grudnia 
2016 r. O godz. 10:00 w ko-
ściele pw. Św. Brata Alberta 
Chmielowskiego odprawiona 
zostanie msza święta. Podczas 
spotkania świebodziczanie 
otrzymają paczki świąteczne 
w formie produktów żywno-
ściowych, w składzie których 
znajdą się: kurczak świeży, 
boczek wędzony, kabanosy, 
szynka wędzona, szynka kon-
serwowa, kiełbasa krakowska 
sucha i kiełbasa śląska. Łączna 
wartość jednej paczki wyno-
si 118,76 zł. Przygotowanych 
będzie około 400 paczek świą-
tecznych.  Na podobną liczbę 
osób przygotowywana jest 
także miejska wigilia, w której 
wezmą udział m. in. Burmistrz 
Miasta Bogdan Kożuchowicz, 
radni, duchowieństwo.

(RED)

Radni Rady Miasta Jedli-
na-Zdrój przyjęli uchwałę 
w sprawie budżetu Gminy 
Jedlina-Zdrój na 2017 r. - W 
przyszłorocznym - rekordo-
wym w naszej gminie budże-
cie zaplanowano dochody 
na poziomie 24 085 400 zł, a 
wydatki w wysokości 24 710 
924 zł – mówi Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny Zdroju.

- W roku 2017 zmniejsze-
niu ulega stawka podatków 
od nieruchomości dotycząca 
działalności gospodarczej. W 
ramach wydatków majątko-
wych przewidujemy między 
innymi: przebudowę dróg 
gminnych (ul. Chopina, ul. 
Łąkowej). Ponadto kontynu-
owane będą prace związane 
z przebudową ul. Zamkowej 
oraz ul. Włościańskiej. Kolejny-
mi zadaniami realizowanymi 
przy udziale środków unij-

nych w 2017 roku będą prace 
dotyczące wykonania m.in. 
termomodernizacji budynku 
Gimnazjum Miejskiego im. J. 
Pawła II oraz budynku urzędu 
miasta, ograniczenie niskiej 
emisji w uzdrowisku (wymia-
na części oświetlenia, budo-
wa centrów przesiadkowych) 
oraz zwiększenie dostępności 
e- usług.W dalszym planuje-
my kontynuację modernizacji 
lokali i budynków mieszkal-
nych oraz cmentarza komu-
nalnego. Wydatki inwestycyj-
ne stanowić będą aż 32,29 % 
wydatków ogółem i wynoszą 
7 980 000 zł. Wśród pozosta-
łych wydatków ujętych do 
realizacji w przyszłorocznym 
budżecie należą: wydatki na 
oświatę w mieście w wyso-
kości 4 640 000 zł; wydatki 
na opiekę społeczną (w tym: 
zasiłki dla podopiecznych, 

świadczenia wychowawcze, 
zasiłki rodzinne i pielęgna-
cyjne, dożywianie, dodatki 
mieszkaniowe) w wysokości 
5 137 205 zł. oraz wydatki na 
gospodarkę mieszkaniową w 
wysokości 1 036 700 zł. Bu-
dżet roku 2017 jest rekordo-
wy, ale i bardzo trudny. Mam 
nadzieję, że taka konstrukcja 
budżetu pozwoli gminie zre-
alizować większość planowa-
nych zadań tak, aby w pełni 
wykorzystać nowe środki w 
ramach �nansowania bu-
dżetu UE na lata 2014-2020. 
Wcześniej projekt budżetu 
pozytywnie zaopiniowała Re-
gionalna Izba Obrachunkowa 
we Wrocławiu wskazując, że 
jest on opracowany w sposób 
zgodny z wymaganiami obo-
wiązującego prawa – podkre-
śla burmistrz Leszek Orpel.

(RED)

Rekordowy budżet

Zakończone zostały ko-
lejne inwestycje drogowe w 
Borównie i Witkowie w Gmi-
nie Czarny Bór.

- Odbudowano na długości 
300 mb drogę gminną - dz. nr 
52 w Borównie. Roboty bu-
dowlane zostały wykonane 
przez Świdnickie Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów z siedzibą w Świdnicy, a 
koszt zadania to 76 tys. zł. In-
westycja została s�nansowa-
na w całości ze środków pu-
blicznych - dotacji z budżetu 
państwa, pozyskanych przez 
gminę na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. W Witko-
wie zakończono przebudowę 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych - dz. nr 135, której wy-

Kolejne inwestycje zakończone

konawcą było Przedsiębior-
stwo Usługowo-Produkcyjne 
i Handlowe „ COM-D” Sp. z 
o.o. z siedzibą w Jaworze. Na 
realizacje tej inwestycji gmina 
otrzymała pomoc �nansową 
w formie dotacji celowej z bu-

dżetu Województwa Dolno-
śląskiego w wysokości 408 tys. 
złotych oraz z Nadleśnictwa 
Wałbrzych 200 tys. złotych – 
wylicza Adam Górecki, wójt 
Gminy Czarny Bór.

(RED)

W zamku Grodno w Za-
górzu Śląskim powstała 
niecodzienna wystawa pn. 
„Dziupla Sów”, na której 
można zobaczyć różne 
�gurki, maskotki i obraz-
ki przedstawiające ptaki, 
będące jednym z symboli 
Gminy Walim.

Na tę chwilę kolekcja li-
czy blisko czterdzieści eks-
ponatów i stale się powięk-
sza. Każda z sów otrzymała 
swój specjalny pseudonim. 
- Zachęcamy do zobaczenia 
dziupli, poznania np. Mądru-
sia, Elegancika, czy Laluni i 
oczywiście do wzbogacania 
tego zbioru. Każdy może zo-
stać współautorem wysta-
wy. Wystarczy, że dostarczy 
do zamku Grodno bądź do 

Dziupla sów

Centrum Kultury Turystyki 
w Walimiu eksponat w po-
staci sowy, a zostanie to od-
notowane w pamiątkowej 
księdze fundatorów i otrzy-
ma tytuł „Przyjaciela Sowiej 

Rodziny” – zachęcają orga-
nizatorzy wystawy. Opie-
kunem Dziupli Sów jest… 
Wioletta Sowa (kontakt: 723 
970 611).

(RED)
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KONTAKT: ul. Stacyjna 11, 58-306 Wałbrzych
tel : 748463040, tel. kom.: 883-359-937

e-mail: info@my-textim.com

CZYŚCIWO
BAWEŁNIANE

promocyjna

cena*
1,50 zł netto 

za 1 kg

promocyjnapromocyjnapromocyjnapromocyjnaCałkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach.

NOWY TOWAR 
16 grudnia (piątek)
Szczawno-Zdrój, ul. Równoległa 1
19 grudnia (poniedziałek)
Wałbrzych, ul. Chrobrego 14

szeroki asortyment
* promocja dotyczy asortymentu: TB bawełna kolorowa trykotowa

R E K L AMA R E K L AMA

10 grudnia obdyło się 
o�cjalne otwarcie Instytutu 
Kosmetologii Skin E�ect w 
budynku Wałbrzych Medical 
Park, przy ulicy Młynarskiej 
24/2.

Skin E�ect to wyjątkowe 
miejsce, stworzone z pasją, w 
którym klienci mogą skorzy-
stać z zabiegów pielęgnacyj-
nych, leczniczych oraz odmła-
dzających.

Pierwszą grupą zabiegów 
są tzw. zabiegi sezonowe, czyli 
takie, które w danym okresie 
utrzymują naszą skórę w do-
brej kondycji oraz sprawiają, 
że jest ona bardziej odporna 
na warunki atmosferyczne 
podczas wysokich temperatur 
latem lub bardzo niskich zimą.

Zabiegi lecznicze są skie-
rowane do osób, które odczu-
wają dyskomfort z powodu 
różnych dermatoz, takich jak: 
trądzik pospolity, trądzik do-
rosłych, cera naczyniowa czy 
przebarwienia skóry. Oferta 
obejmuje także zabiegi mi-
kronakłuwania niwelujące 
widoczność blizn i rozstępów 
na ciele, przy pomocy Derma 
Fusion Pen oraz medycznych, 
wysoce aktywnych ampułek 
Fusion Mesotherapy.

Zabiegi odmładzające to 
grupa innowacyjnych zabie-
gów stymulujących skórę 
dojrzałą, wymagającej aktyw-
nej pielęgnacji. Dzięki swojej 
skuteczności, proponowane 
zabiegi anti- aging nie tylko 
poprawiają jędrność skóry, 
sprawiają że zmarszki oraz 
bruzdy stają się mniej widocz-
ne, ale także pomagają odzy-
skać młodzieńczy owal skóry.

Skin E�ect Instytut Kosmetologii 
- miejsce, które pokochasz od pierwszego zabiegu!

Sobotnia premiera 
spektaklu teatralnego 
„Ziemia Obiecana Włók-
niarzy” zgromadziła tłum 
widzów. Głuszycka Grupa 
Teatralna 10 grudnia za-
debiutowała na scenie głu-
szyckiego centrum kultury 
sztuką wyreżyserowaną 
przez Roberta Delegiewi-
cza.

Pierwsze dni powojennej 
Głuszycy, pierwsi osadnicy 
na tzw. „Dzikim Zachodzie”, 
nowe komunistyczne wła-
dze walczące z „wrogami 
ustroju” i przede wszystkim 
losy ludzi doświadczonych 
okrucieństwem II wojny 
światowej to rzeczywistość, 
do której przeniósł nas autor 
scenariusza. -70 % wydarzeń, 
które znalazły się w sztuce, 
opartych było na faktach z 
życia mojej rodziny- wyznał 
po premierze niekryjący 
wzruszenia Robert Delegie-
wicz. 

Mimo tragicznych czę-
sto wspomnień bohaterów 
spektakl ob�tował w wiele 
scen wzbudzających śmiech. 

Dowcipne dialogi, komizm 
sytuacyjny i przede wszyst-
kim wspaniała gra debiutu-
jących głuszyckich aktorów 
sprawiły, że każdy z obec-
nych z pewnością chciałby 
raz jeszcze zobaczyć „Ziemię 
Obiecaną Włókniarzy”. 

Wielkie gratulacje dla 
całej Głuszyckiej Grupy Te-
atralnej, którą publiczność 
nagrodziła owacjami na 
stojąco. Na scenie pojawili 
się głuszyczanie: Agnieszka 
Musz  jako Rachela, Alina 
Mączyńska w roli Heleny, Ar-
tur Gołda  - Leon, Edyta Po-
pek - Anna, Iweta Głód - Ma-
ria, Magdalena Gołda  jako 
Magdalena, Magdalena Ja-
rosz - Lidka, Magdalena Kan-
defer - Marlena, Mirosław 
Żołopa - Kazimierz, Urszula 
Mrozińska – Ewa,  Komisarz 
– Robert Delegiewicz i ta-
jemniczy przesłuchiwany- 
Roman Głód. 

Spektakl był podsumo-
waniem kilkumiesięcznych 
warsztatów do�nansowa-
nych ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-

wództwa Dolnośląskiego w 
ramach projektu Stowarzy-
szenia Przyjaciół Głuszycy.  
- Podziękowania dla wszyst-
kich aktorów, reżysera i au-
tora scenariusza, prezesa 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Głuszycy Grzegorza Walcza-
ka, koordynującej projekt 
dyrektor CK-MBP Moniki Rej-
man, a także dla osób pry-
watnych i �rm, które wspar-
ły przedsięwzięcie. Wielkie 
podziękowania dla Wioletty 
Olszewskiej z restauracji 
„Stara Piekarnia” w Głuszycy, 
Krystiana Jóźwiaka z restau-
racji „Gościniec Sudecki” z 
Głuszycy, Jerzego i Gracjana 
Rudnickich z Łowiska Pstrą-
ga „Złota Woda” z Łomnicy 
oraz Barbary i Bartosza Sola-
rzów z Centrum Medyczne-
go "Solaris". Podziękowania 
dla Jacka Brzozowskiego, 
Beaty Drapały, Kornelii Głód, 
Roberta Janusza, Sylwii Afty-
ki, Bogdana Gawlika, Zbi-
gniew Szałki – mówił po pre-
mierze burmistrz Głuszycy 
Roman Głód.

(RED)

Sukces Głuszyckiej Grupy Teatralnej

„Ziemię Obiecaną Włókniarzy” Głuszyckiej Grupy Teatralnej tłum widzów nagrodził owacją.

Instytut Skin E�ect współ-
pracuje także z uznanym 
wśród środowiska medyczne-
go, farmaceutą, który posia-
da certy�kat umożliwiający 
prowadzenie konsultacji z 
zakresu dietetyki oraz zio-
łolecznictwa. Pan Grzegorz 
Carowicz opublikował już 
dwie autorskie książki oraz 
nieustannie podnosi swoje 
kwali�kacje na światowych 
uniwersytetach m.in. w Wiel-
kiej Brytanii, Kopenhadze oraz 
Kalifornii. Obszar jego specja-
lizacji obejmuje m.in. żywienie 
dzieci z problemem otyłości, 
postępowanie dietetyczne 
podczas chorób przewlekłych 
i chemioterapii, wskazywanie 
interakcji zażywanych leków 
z żywieniem oraz suplementa-
mi diety.

Instytut Skin E�ect jest pro-
wadzony przez kosmetologa z 
wieloletnim doświadczeniem 
w pracy zawodowej na terenie 
Polski i nie tylko. Pani Aleksan-
dra prywatnie jest miłośniczką 
zdrowego stylu życia, dlatego 
też przez wiele lat współpraco-

wała z redakcjami farmaceu-
tycznymi, które publikowały 
artykuły jej autorstwa na temat 
zdrowej i właściwej pielęgnacji 
oraz prowadziła wykłady pod-
czas kongresów kosmetycz-
nych. Po wielu latach zdecydo-
wała stworzyć własny gabinet, 
w którym będzie mogła poświę-
cić swój czas klientom, sprawić, 
że znajdą oni w jednym miejscu 
holistyczną opiekę. 

Obecnie prowadzi także 
własny blog o tematyce ko-
smetologicznej i dietetycznej 
(lubienaturalnie.pl). 

 - Wszystkie rozwiązania, 
które stosuję w Instytucie są 
wynikiem moich wieloletnich 
doświadczeń oraz stanowią 
wszechstronny program pie-
lęgnacji i leczenia skóry – pod-
kreśla Kosmetolog Aleksandra 
Szczepańska.

Pełną ofertę zabiegową 
znajdą Państwo pod adresem 
strony internetowej : www.ski-
ne�ect.pl oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/skinef-
fectwalbrzych.

(TP)

Oderwij i przyjdź na zabieg do Skin Effect !!
Zabieg bankietowy „Express Lift” tylko 79 zł

Umów się i bądź piękna na święta !

Zadzwoń i umów się na wizytę !
Data wykorzystania 31 grudnia 2016 • Jedna osoba może wykorzystać jeden voucher
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

• DOŚWIADCZENIE • na rynku od 1997 r. 

• BEZPIECZEŃSTWO • nadzór prawnika • polisa oc

• JAKOŚĆ • licencja nr 2410 • członek DOSPON

SKUTECZNE KUPNO, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

SOWA ul. Słowackiego • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 842 12 84 • kom.: 601 570 621

VICTORIA Al. Wyzwolenia 2 • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 666 68 14 • kom.: 601 655 705

WWW.WALBRZYCH.NIERUCHOMOSCI.PL,            BIUROSOWA.NIERUCHOMOŚCI.PL 

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

Nowa droga 
w Jabłowie
Mieszkańcy Jabłowa od kil-
ku dni mogą już korzystać z 
odnowionego mostu i drogi. 
Most otrzymał nowe balustrady 
oraz uzupełnione zostały ubytki 
w jego przyczółkach. Na drodze 
wykonano nową nawierzchnię 
na podbudowie z kruszywa i 
warstwę nawierzchni bitumicz-
nej o długości ok.220 mb.

(IL)

W świątecznym 
nastroju
W miniony piątek w gminie 
Stare Bogaczowice odbyło się 
podsumowanie konkursu „W 
świątecznym nastroju”, któ-
rego celem jest kultywowanie 
tradycji bożonarodzeniowych 
oraz integracja mieszkańców. 
Nagrody w pięciu kategoriach 
wiekowych wręczyli: wójt gminy 
Mirosław Lech, przewodnicząca 
rady gminy Alicja Stępnik oraz 
radny powiatu wałbrzyskiego 
Bogusław Uchmanowicz. Na 
konkurs napłynęło, jak co roku, 
bardzo dużo prac. Wszystkie 
odznaczały się kreatywnością i 
pomysłowością oraz wykona-
ne były tradycyjnymi, a także 
nowoczesnymi technikami. 
Wręczenie nagród poprzedziły 
warsztaty rękodzieła ludowego, 
które zorganizowała Fundacja 
„Polny Kwiat” w ramach projek-
tu TVP Reklama Dzieciom „Kolo-
rowe świetlice zmieniają świata 
oblicze”. Podczas zajęć uczestni-
cy wykonali lniane torby, które 
podarują najbliższym na święta. 
Przybyli goście mieli także oka-
zję ozdobić specjalnie przygoto-
wane dla nich, pierniczki.

(RED)

W Teatrze Zdrojowym 
im. Henryka Wieniawskie-
go w Szczawnie -Zdroju 
odbyła się uroczystość 
wręczenia Medali za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeń-
skie 9 parom, które przeży-
ły w związku małżeńskim 
50 i więcej lat. Wyróżnienie 
z tej okazji jest przyzna-
wane decyzją  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostojnych jubilatów, 
którym na uroczystości to-
warzyszyły rodziny, przy-
jaciele i znajomi przywitali 
burmistrz Szczawna -Zdroju 
Marek Fedoruk, wójt Starych 
Bogaczowic Mirosław Lech, 
przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Szczawnie-Zdroju Ra-
mona Bukowska-Mucha oraz 
kierownik miejscowego USC 
Grażyna Farmas. Tradycją tej 
pięknej uroczystości jest za-
proszenie jubilatów na kawę 

i ciasto do kawiarni „Teatral-
na” oraz koncert zespołu 
„Futyma Quintet”.

Po przywitaniu pary mał-
żeńskie, które w tym roku 
obchodziły jubileusze poży-
cia małżeńskiego przeszły 
uroczyście do sali widowi-
skowej, gdzie odbyła się 
główna uroczystość i gdzie 
burmistrz Marek Fedoruk 
wraz wójtem Mirosławem 
Lechem oraz przewodniczą-
cą rady Ramoną Bukowską-
-Mucha wręczyli jubilatom 
Medale za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie i kwiaty. 
Jako pierwsi uhonorowani 
zostali państwo Helena i Sta-
nisław Kisielowie ze Szczaw-
na- Zdroju, którzy przeżyli 
razem 70 lat, co w tradycji 
nazywane jest jubileuszem 
kamiennym i co było pierw-
szym takim wydarzeniem 
w historii Szczawna -Zdroju 

od czasu organizacji jubile-
uszy przez USC. Kolejne pary 
uhonorowane medalami 
obchodziły w tym roku złote 
gody, czyli 50-lecie wspól-
nego pożycia i byli to: Maria 
i Michał Duszkowie, Maria i 
Edward Kocowie, Emilia i Gil-
bert Krella, Władysława i Ka-
zimierz Niemczykowie, Łucja 
i Jerzy Rinkowie – mieszkań-
cy Szczawna-Zdroju oraz 
Stefania i Józef Strameccy 
z Jabłowa i I Irena i Czesław 
Tobiaszowie ze Starych Bo-
gaczowic oraz Krystyna i Jan 
Witkowiczowie ze Strugi. 
Wraz z medalami i życze-
niami długich lat zdrowia i 
wszelkiej pomyślności jubi-
laci otrzymali pamiątkowe 
upominki od władz miasta 
i gminy, które będą przy-
pominać im ten uroczysty 
dzień.

(RED)

Jubileusze małżeńskie

Uczestnicy jubileuszowej ceremonii w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju.

Gmina Stare Bogaczowi-
ce jest już gotowa na świę-
ta! Mieszkańcy wspólnie 
przygotowali kartki, stroiki 
i ozdoby choinkowe pod 
czujnym okiem instrukto-
rów na warsztatach z ręko-
dzieła i quillingu. A w sobo-
tę tradycyjne spotkanie przy 
choince.

Materiały i zajęcia sfi-
nansowała Fundacja „Polny 
Kwiat”, która na terenie gmi-
ny Stare Bogaczowice reali-
zuje projekt pt. „Kolorowe 
świetlice – zmieniają świata 
oblicze”. W miniony wtorek 
odbyły się także warsztaty 
florystyczne poprowadzone 
przez Danutę Węgłowska 
pracownika Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego – uczestnicy wykonali 

stroiki świąteczne. - Wszyst-
kie działania związane ze 
świętowaniem Świąt Bożego 
Narodzenia, które proponu-
jemy naszym mieszkańcom 
mają na celu integrację, a 
także podtrzymanie tradycji 
świątecznych i ludowych” 
– wyjaśnia Mirosław Lech 
Wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice.

Z kolei w sobotę, 17 grud-
nia o godz. 16.00, władze 
Starych Bogaczowic zapra-
szają mieszkańców gminy na 
coroczne spotkanie przy cho-
ince. Na plac przed urzędem 
gminy przybędzie Mikołaj, bę-
dzie wspólne zapalenie świa-
tełek na choince, śpiewanie 
kolęd oraz pokaz sztucznych 
ogni.

(IL)

We wtorek odbyło się 
uroczyste podsumowa-
nie drugiej części projektu 
„Wiejskie Muzea Dziecięce”, 
który zrealizowało Stowa-
rzyszenie Edukacji Krytycz-
nej ze środków programu 
Kultura Dostępna.

Projekt prowadziły dwie 
animatorki: koordynatorka 
całego projektu dr. Kamila 
Kamińska oraz studentka Uni-
wersytetu Wrocławskiego Bar-
bara Dziewierska. W ubiegłym 
tygodniu muzeum gościło w 
Gminnym Centrum Eduka-
cyjno-Społecznym w Starych 
Bogaczowicach, a tym razem 
dzieci zaprezentowały zabyt-
kowe eksponaty w Szkole Fi-
lialnej w Strudze. W muzeum 

znalazły się leciwe przedmioty 
codziennego użytku, które naj-
młodsi mieszkańcy gminy zna-
leźli w swoich domach. Dzieci 
opowiadały zaproszonym 
gościom (wójtowi, pani sekre-
tarz, dyrekcji zespołu szkół oraz 
gminnej biblioteki publicznej, 
rodzicom i dziadkom) o pocho-
dzeniu i przeznaczeniu wszyst-
kich eksponatów. Przed stwo-
rzeniem własnego muzeum, 
dzieci wzięły udział w warszta-
tach przygotowujących je do 
tego wydarzenia.  Oprócz zajęć 
w szkole, uczestnicy projektu 
odwiedzili Muzeum Pana Ta-
deusza, Muzeum Przyrodnicze 
oraz Muzeum Współczesne we 
Wrocławiu.

(IL)

Muzeum w Strudze

Spotkanie przy choince



Czwartek, 15 grudnia 2016 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Gmina Boguszów-Gorce 
w po raz pierwszy miała 
swój rejon w ramach ogól-
nopolskiej akcji charyta-
tywnej Szlachetna Paczka. 
Bazą wolontariuszy, a za-
razem miejscem dwudnio-
wego wielkiego �nału było 
Centrum Kulturalno-Kon-
gresowe Witold.

Boguszowska drużyna 
Szlachetnej Paczki połączyła 
z darczyńcami 20 rodzin: pięt-
naście z Boguszowa-Gorc, 
dwie z Kamiennej Góry, dwie 
z Mieroszowa i jedną z Grząd. 
Paczki dla boguszowskiego 
rejonu przygotowywało m.in. 
Stowarzyszenie „Boguszow-
ska Szóstka”, grupa przyjaciół 
z Wrocławia, III Liceum Ogól-
nokształcące z Wałbrzychu, 
Szkoła 105 w Świdnicy, Syl-
wia Para�eńczyk wraz przyja-
ciółmi, a także polskie rodziny 
na stałe mieszkające w Anglii 
i Irlandii.

- Obdarowani to ludzie 
starsi, samotni, niepełno-
sprawni, ale także rodziny 
z dziećmi  lub osoby które 
doświadczyły różnych, przy-
krych zdarzeń losowych. Po-
trzeby tych rodzin były bar-
dzo różne, od żywności przez 
ubrania, pościel, ręczniki oraz 
pełne wyposażenie mieszka-

Do sympatycznych tradycji obecnej Rady Wspólnoty Samorządowej 
Podzamcze, należą jej spotkania wigilijne z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Osób Szczególnej Troski „Reedukacja”. Jak co roku o 
tej porze, goście zasiedli w siedzibie Rady w największej wałbrzyskiej 
dzielnicy do suto zastawionego wigilijnymi potrawami stołu. Składano 
życzenia świąteczne i noworoczne oraz rozmawiano o planach na 
przyszły rok.

(BAS)

Reedukacja 
na wigilii w RWS

Szlachetna Paczka w Boguszowie-Gorcach

nia. Poszukiwany był również 
sprzęt rehabilitacyjny (wózek 
inwalidzki, siedzisko me-
dyczne, schodołaz, materac 
ortopedyczny), a także urzą-
dzenia AGD (pralki, czajniki, 
mikrofalówki, lodówki, blen-
dery), a nawet opał. Pomoc 
przekazana przez darczyń-
ców dla potrzebujących ro-
dzin z tego regionu wyniosła 
ponad 70 tysięcy złotych – re-
lacjonują organizatorzy akcji.

Tegoroczną, boguszow-
ską drużynę SUPER „W” 
tworzyli: Małgorzata Skrzyp-
nik (lider rejonu), Katarzyna 
Bernaś, Ewa Sobieraj, Mary-
sia Burzyńska, Ania Zwierko, 
Waldemar Leśniak, Anna 
Nelke, Sławomir Skrzypnik, 
Ola Bujalska, Ola Hamerska, 
Kasia Chodasewicz, Klaudia 
Garbin. - Cała drużyna SU-
PER „W” składa gorące po-
dziękowania wszystkim dar-

czyńcom i wyraża nadzieję, 
że w przyszłym roku spo-
tkamy się ponownie z jesz-
cze większą energią i tym 
samym gorącym sercem. 
Dziękujemy serdecznie Pio-
trowi Grzywaczewskiemu 
oraz pracownikom restau-
racji w Szybie „Witold” za 
udostępnienie lokalu na 
magazyn Szlachetnej Paczki 
- dodają.

(RED)

Boguszowska drużyna SUPER „W” z darczyńcami.
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z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!
szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł           10 kg – 10 zł
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.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L AMA

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

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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!!!

R E K L AMA

W Sali Maksymiliana zam-
ku Książ odbyła się 15. Gala 
Sportu Grand Prix Idol 2016, 
całorocznego cyklu imprez 
obejmującego rywalizację w 
różnych konkurencjach pod 
hasłem „Postaw serce na nogi”. 
Jego głównym organizatorem 
jest od początku Wałbrzyski 
Klub Biegacza Podzamcze-Za-
mek Książ. Gala odbyła się pod 
patronatem przewodniczącej 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 
Anny Marii Romańskiej.

Nominowano 27 zawodni-
ków, którzy uczestniczyli w mini-
mum 12 (mężczyźni) i 8 (kobiety) 
startach. Nagrody wręczono w 
12 kategoriach wiekowych oraz 
w 2 specjalnych, ponadto po-
dziękowano partnerom i spon-
sorom tegorocznego Idola.

W klasy�kacji MAX IDOL wy-
różniono 6 zawodników, mają-
cych na koncie po 18 startów. 
Są to: Krystyna Drąg, Krzysztof 
Frąszczak, Marek Henczka, Da-
riusz Kalisz, Eugeniusz Marci-
nowski i Mariola Sarnecka. Na-
tomiast SUPER IDOLAMI zostali: 
Drąg i Henczka.

Bezpośrednimi partnerami 
Idola 2016 oraz Gali byli: Zamek 
Książ, Rafał Wiernicki oraz Gmi-
na Wałbrzych. W Sali Krzywej 
zorganizowano poczęstunek 
(tort był dziełem cukierni „Oleń-
ka”) i wystawę ilustrującą rywa-
lizację. Patronat medialny spra-
wowały redakcje: Tygodnika DB 
2010, Tygodnika Wałbrzyskiego, 
wałbrzyszek.com oraz Telewizja 
DAMI.

(A.Bas.)

Wręcz popisowo zaprezen-
towali się podczas Czasówek 
Karkonoskich młodzi kolarze 
Górnika Wałbrzych. 

W końcowej klasy�kacji 7 tego 
rodzaju zawodów szosowych, 
wśród młodzików zwyciężyli Ka-
rol Woźniak i Julia Kowalska, piąta 
była Adrianna Rasińska, a szósta 
Kinga Kopiwoda. Z kolei najlep-
szym juniorem młodszym okazał 
się Paweł Marchlewski, a piątą 
lokatę w tej kategorii wiekowej 
zajęła Wiktoria Węgrzynowska.

Swoja supremację w samot-
nym zmaganiu się z dystansem 
podczas wspomnianego cyklu 
„górnicy” potwierdzili w Czasów-
ce Kaczawskiej oraz na zawo-
dach w Gorzanowicach. W obu 
zwyciężali Woźniak i Kowalska, 
a warto dodać, że w pierwszej z 
wymienionych imprez Rasińska 
była trzecia, a Dominik Kopiwoda 
(juniorzy młodsi) drugi.

Woźniak z Kowalską domi-
nowali także podczas kryterium 

ulicznego w Bolkowie i stanęli 
na najwyższym stopniu podium. 
Rasińska zajęła czwarte miejsce, a 
Węgrzynowska była trzecia.

I wreszcie w Memoriale Sta-
nisława Szozdy w Prudniku (kry-
terium), Kowalska była druga, a 
Woźniak czwarty. Rasińska zajęła 
6.pozycję.

Niegdyś w MP elity dwukrot-
nie w jeździe indywidualnej na 
czas triumfowała zawodniczka 
Górnika Joanna Ignasiak. Byc 
może, Julia Kowalska pójdzie w 
jej ślady. Natomiast Karol Woź-
niak zmierza tropem Dariusza 
Baranowskiego, który właśnie 
czasówkami rozstrzygał na swo-
ją korzyść Tour de Pologne, a na 
igrzyskach w Atlancie był w tej 
konkurencji dziewiąty. Trzymaj-
my kciuki za dwójkę utalentowa-
nych zawodników wałbrzyskiego 
klubu. A do dokładniejszej oceny 
ich startów w minionym sezonie 
jeszcze wrócimy.

Andrzej Basinski

Po dość spokojnym i wy-
równanym początku, Stal 
wykorzystała błędy rywala i 
odskoczyła na 3 punkty. Nie 
trwało to jednak długo, po-
nieważ gospodarze wzięli się 
za odrabianie strat i wyszli na 
prowadzenie 10:8. Przez długi 
czas toczyła się walka punkt za 
punkt, aż do stanu 23:23 i dalej 
nie było wiadomo, kto wygra 
pierwszego seta. Ostatecznie 
- po bardzo zaciętej końców-
ce - wałbrzyszanie przegrali 
24:26. Początek drugiej partii 
wyglądał bardzo podobnie do 
poprzedniej: rywalizacja była 
bardzo wyrównana i wynik 
oscylował koło remisu. Potem 
jednak miejscowi wyszli na 
prowadzenie 8:3, grali dobrze, 
wykorzystując błędy przeciw-
nika. Stopniowo powiększali 
przewagę, dzięki czemu pew-
nie zwyciężyli 25:16, wyrów-
nując stan meczu. 

Trzecia odsłona była zu-
pełnym przeciwieństwem 
drugiej. Już na początku Stal 
wyszła na prowadzenie 8:4, a 
następnie bardzo skutecznie 
powiększała swój dorobek 
punktowy, konsekwentnie 
wykorzystując dużo słabszą 

dyspozycję gospodarzy. Osta-
tecznie nyska ekipa wygrała 
aż 25:14 i prowadziła w setach 
2:1. Czwarty set miał być walką 
o życie dla zespołu z Wałbrzy-
cha i tak się stało. Po początko-
wej przewadze przyjezdnych, 
rywalizacja się wyrównała, a 
z biegiem czasu drużyna tre-
nera Michalczyka wyszła na 
prowadzenie 18:15. Goście 
zdołali jednak odrobić straty 
i znów zapowiadała się bar-
dzo zacięta końcówka seta, w 
której tym razem lepsi byli go-
spodarze, zwyciężając 25:23, i 
do rozstrzygnięcia spotkania 
była potrzebna piąta odsło-
na. Tie-break rozpoczął się 
od prowadzenia 3:0 dla Stali, 
która utrzymała do końca spo-
tkania 3-punktową przewagę, 
a wałbrzyszanie mimo walki i 
zaangażowania bili głową w 
mur. W konsekwencji Victoria 
PWSZ przegrała seta 12:15 i 
cały mecz 2:3.

W następnej kolejce pod-
opieczni Przemysława Mi-
chalczyka podejmą w hali 
Aqua-Zdrój SMS PZPS Spała. 
Spotkanie odbędzie się w so-
botę, 17 grudnia.

Radosław Radczak

Bokserska gala
Zapraszamy na Muay Thai Open 
Poland, która startuje już w naj-
bliższą sobotę, 17.12.2016 r. o 
godz. 17.00 w Hali Sportowo-
-Widowiskowej OSiR Świebo-
dzice. Wstęp wolny. W imprezie 
wezmą udział zaprzyjaźnione 
kluby: Best Gym Grodno, Ringside 
Berlin oraz oczywiście gospoda-
rze - KO Gym Świebodzice. Turniej 
jest możliwością zaprezentowania 
się młodych i perspektywicznych 
zawodników szerszej publiczność. 
Kilku zawodników będzie miało 
swój debiut. Wśród zaproszonych 
gości jest wielu znanych sportow-
ców m.in. Bartosz Batra, Tomasz 
Kuchar, Damian Grabowski, a wal-
ki pokazowe zapowiedzieli bokse-
rzy Michał Leśniak i Łukasz Zyg-
munt. Turniej poprowadzą Maciej 
Więcek ze Stowarzyszenia Bona 
Fide w Świebodzicach i Tybe-
riusz „Tyberian” Kowalczyk - były 
strongman, a obecnie zawodnik 
federacji FEN.

(RED)

Mikołajkowy 
turniej łuczniczy
18 grudnia w Hali Widowisko-
wo-Sportowej Aqua Zdrój w 
Wałbrzychu odbędzie się Mi-
kołajkowy Turniej Łuczniczy. W 
ramach imprezy, oprócz zawodów 
łuczniczych w kategoriach mło-
dzieżowych, przewidziane są do-
datkowe atrakcje dla kibiców m.in. 
rodzinne konkurencje sportowe, 
strzelanie z łuku, tematyczne kon-
kursy zręcznościowe, malowanie 
twarzy, modelowanie balonów, 
zamek łucznicy, słodycze dla naj-
młodszych i wiele innych. Do wy-
grania gadżety, słodkie upominki 
i wejściówki do Parku Wodnego 
Aqua Zdrój. A wszystko w towa-
rzystwie mikołaja i maskotki klu-
bowej. Wstęp wolny.

(RED)

Zagrali 
dla hospicjum
W Wałbrzychu został roze-
grany Charytatywny Turniej 
Piłkarski o Puchar Dyrektora 
Banku BZ WBK SA i Przyjacie-
le. W hali Widowiskowo-Spor-
towej AQUA ZDRÓJ odbył się 
także Międzyregionalny Turniej 
Dziecięcych Klubów Piłkarskich, 
w którym zwyciężył Górnik Wał-
brzych, pokonując w meczu 
�nałowym drużynę Chrobry 
Głogów 1:0. Wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali pamiątkowe 
medale. Głównym punktem 
programu była wielka licytacja 
na rzecz Hospicjum im. Jana 
Pawła II w Wałbrzychu z możli-
wością wylicytowania m.in. piłki 
z autografem Łukasza Fabiań-
skiego. Na zakończenie został 
rozegrany mecz piłkarski Mene-
dżerowie BZ WBK SA Makrore-
gionu Zachodniego  - Oldboje 
Górnika Wałbrzych, który wy-
grali wałbrzyszanie 4:0. Imprezę 
uświetnił występ mażoretek, a 
gościem specjalnym był komen-
tator piłkarski Mateusz Borek.

(RED)

Górnik zdobył 
puchar 
Victoria Świebodzice wygrała 
halowy turniej piłki nożnej X 
Memoriał Urbanowicza, poko-
nując w meczu �nałowym LZS 
Grodziszcze. Rywalizacja w tur-
nieju była bardzo wyrównana, a 
o awansie decydował zazwyczaj 
1 punkt różnicy lub bezpośred-
nie spotkanie przy wyjściu z 
grupy. Gwarek Wałbrzych zajął 
6 miejsce. Z kolei w I Turnieju 
o Puchar Prezesa Zagłębia Wał-
brzych niepokonana okazała 
się pierwsza drużyna Górnika 
Wałbrzych, która w meczu o 1 
miejsce wygrała z Victorią Świe-
bodzice.

(RED)

Znów tylko 
punkt

Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych, w meczu 
12. kolejki I ligi, przegrali w hali Aqua-Zdrój 

z AZS Stal Nysa 2:3. Jest to już jedenasta porażka 
z rzędu podopiecznych Przemysława Michalczyka 

w tym sezonie.

Finał Idola 2016

Najlepsi na czas
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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)

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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.

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych 
nie zwracamy.

DLA KLIENTA

POWRACAJĄCEGO

Z ZAGRANICY

POSZUKUJEMY DOMU
W WAŁBRZYCHU

LUB W OKOLICACH
Biuro Nieruchomości DUET 

TEL.608-347-101

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Choinki żywe
z dowozem

ul. II Armii 7 
w Wałbrzychu

(Sobięcin, na terenie
Autoserwisu Pit Car)

Tel. 696 473 695

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych w spo-
tkaniu 14. kolejki grupy D II 
ligi wygrali w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów z Polkątami 
Kąty Wrocławskie 84:76. Co 
ciekawe biało-niebiescy wy-
grali tylko jedną z czterech 
kwart.

Spotkanie zaczęło się 
wręcz wybornie dla wałbrzy-
szan, którzy po niecałych 2 mi-
nutach prowadzili już 11:0 – 7 
punktów zdobył Bartłomiej 
Ratajczak, a 4 pkt. Piotr Niedź-
wiedzki. Potem przebieg nieco 
się wyrównał, ale gospodarze 
nadal kontrolowali przebieg 
spotkania, a ciężar zdobywa-
nia punktów wzięli na swoje 
barki: Rafał Niesobski, Michał 
Kozak oraz Marcin Wróbel. Po 
pierwszych 10 minutach Gór-
nik prowadził 27:14 i co usta-
wiło przebieg gry w pozosta-
łych ćwiartkach. Na początku 
drugiej kwarty podopieczni 
Arkadiusza Chlebdy chcieli 
powiększyć przewagę do 20 
punktów, lecz ta sztuka im się 
nie udała. Byli na prowadzeniu 
38:21, lecz zawodnicy z Kątów 
Wrocławskich rzucili się do 
odrabiania strat, przez co po 

pierwszej połowie na tablicy 
widniał wynik 47:36.

Po powrocie na parkiet 
Wróbla i Niedźwiedzkiego, 
na początku trzeciej partii 
miejscowi znów zaczęli bu-
dować przewagę. Szybko 
zwiększyli prowadzenie do 
stanu 54:36, po rzucie zza 
linii 6,75 m Bartłomieja Ra-
tajczaka, ale goście znów 
wzięli się za zmniejszanie 
strat, dzięki czemu na 10 mi-
nut przed końcem spotkania 
biało-niebiescy wygrywali 
tylko 62:52. W ostatniej od-
słonie na 4 minuty i 59 se-
kund przed zakończeniem 
meczu Górnik w końcu miał 
20 oczek więcej od rywala i 
kontrolował przebieg rywali-
zacji w samej końcówce, ale 
ostatecznie wygrał 84:76.

W następnej serii gier wał-
brzyszanie zagrają we Wrocła-
wiu z Gimbasketem. Spotka-
nie rozpocznie się w sobotę, 
17 grudnia o godz. 18:00.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Polkąty 
Kąty Wrocławskie 84:76 (27:14, 20:22, 
15:16, 22:24)

Wygrali pierwszą 
kwartą

Toyota Basket Liga
Za uczniowskimi zespołami 
kolejne spotkania Toyota 
Basket Ligi – Szkolnej Ligi 
Koszykówki. Wyjątkowo, bo 
w środę, została rozegrana III 
kolejka rywalizacji szkół pod-
stawowych. Dwa mecze wal-
kowerem przegrała drużyna z 
Walimia, w meczu na szczycie 
PSP 15 zdecydowanie poko-
nała PSP 17. Wciąż na drugie 
zwycięstwo czeka SP Bogu-
szów. Wyniki: PSP 15 – PSP 
17 24:4, PSP 15 – PSP BG 20:9, 
PSP BG – SP Walim 20:0 vo, SP 
17 – SP Walim 20:0 vo.  W IV 
kolejce zmagań szkół gimna-
zjalnych na fotel współlidera 
(jedyny zespół bez porażki w 
tym sezonie, ustępuje jedynie 
mniejszą ilością rozegranych 
spotkań) wskoczyło PG 1. 
Wciąż bez zwycięstwa pozo-
staje zespół PG Walim, który 
uległ zarówno wspomnianej 
drużynie PG 1 oraz świetnie 
dysponowanym zawodnikom 
PG 2. Wyniki: PG Walim – PG 2 
12:18, PG Walim – PG 1 12:41, 
PG 1 – PG 2 27:9.

(TD)

Polki uległy 
Europie
W międzynarodowym me-
czu w zapasach kobiet Pol-
ska - reszta Europy, zapa-
śniczki z Finlandii, Niemiec, 
Szwecji, Austrii i Włoch wy-
grały w Wałbrzychu z naszy-
mi zapaśniczkami 6:5. Dwa 
punkty dla polskiej reprezen-
tacji zdobyła Aleksandra Lew-
czyńska, zawodniczka Herosa 
Czarny Bór. Zmagania odbyły 
się w ramach Euro Camp Wre-
stling Young. Na zgrupowaniu 
w Centrum Aqua Zdrój w Wał-
brzychu trenowało 90 juniorek 
i kadetek.

(RED)

- Pamiętam tamto spotka-
nie, jakby odbyło się wczoraj. 
Niesamowite przeżycie. Do 
przerwy zdobyłem 44 pkt i ko-
ledzy zdopingowali mnie do 
pobicia rekordu Edwarda Jur-
kiewicza (84 pkt). Prawie 3-ty-
sięczna widownia skandowała 
„Mietek, jeszcze dwa, jeszcze 
jeden!”. Rekord wyrównałem 
na 3 min. przed końcem, a 
później dorzuciłem jeszcze kil-
ka punktów, chociaż wszystko 
mnie bolało. A trzeba wie-
dzieć, że wtedy nie zaliczano 
rzutów za 3 pkt. – podkreślił.

Debiut w ekstraklasie w 
wieku 18 lat upamiętnił zdo-
byciem 36 pkt. Swoje snaj-
perskie uzdolnienia wyko-
rzystał m. in. na igrzyskach 
w Moskwie (1980) oraz w 
mistrzostwach Europy w Tu-
rynie (1979) i Pradze (1981), 
gdzie był królem strzelców. W 
lidze został nim 4-krotnie, a w 
reprezentacji Polski wystąpił 
150 razy. Miał na niego chrap-
kę Real Madryt, ale w tamtym 
czasie transfer nie był możli-
wy. - Ćwiczyłem rzuty do upa-

Młynarza 
rekord z brodą

Nikt w Polsce nie tra�ł do kosza w jednym meczu więcej od niego. 
10 grudnia minęły 34 lata (czy w tym wypadku ma znaczenie fakt, 

że nie jest to „okrągła” rocznica?) od dnia, kiedy Mieczysław Młynarski 
ustanowił krajowy rekord w ilości zdobytych punktów. W meczu 

ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Wałbrzych a Pogonią Szczecin (133:109), 
popularny „Młynarz” zgromadził na swoim koncie aż 90 „oczek”.

Mieczysław Młynarski czeka na następcę.

dłego. Po treningu rzucałem 
do obręczy zawieszonych na 
dwóch drzewach koło mojego 
domu. Dziennie wykonywa-
łem tam ponad tysiąc rzutów 
– zaznacza.

Obecnie 60-letni „Młynarz” 
służy swoim bogatym do-
świadczeniem koszykarzom 
III-ligowej Polonii Świdnica, 
gdzie doradza kadrze trener-
skiej. - Gdy biłem rekord, nie 
zaliczano tra�eń za 3 pkt, co 

podnosi jego wartość. Teraz 
polski basket jest o wiele mniej 
widowiskowy, nawet nudny, a 
zespoły zdobywają zwykle po 
ok. 60-70 pkt – ocenił.

Rekord świata w strzelec-
kiej skuteczności należy do 
Wilta Chamberlaina i wynosi 
100 pkt. Ustanowił go 2 marca 
1962 r. w meczu swojej druży-
ny Philadephia Warriors z New 
York Knicks.

Andrzej Basiński
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bloku IV piętrowym, z balkonem 
i jasną kuchnią ul. Kosteckiego w 
Wałbrzychu 89.000 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 105.000 zł 607 
212 315 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2 Jedli-
na 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 74 666 
09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 
69,18 m2 3- pokojowe 2 piętro, 
kamienica Biały Kamień ul. Dą-
browskiego 83.000 zł 607 21 315, 
74 666 09 9
JM DOM sprzedam mieszkanie 
96,00 m2 3- pokojowe 2 piętro, 
kamienica, ogrzewanie gazowe 
Piaskowa Góra 185.000 zł 607 212 
315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 4 
pokojowe 98 m2 zlokalizowane 
na wysokim parterze w kamienicy 
w Szczawnie Zdroju z ogrodem 
607 212 315, 74 666 09 19
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11. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Piaskowej Górze,II piętro, 42m2 roz-
kładowe dwa pokoje,po remoncie. 
Cena 128,000 zł. do negocjacji Tel: 
502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Atrakcyj-
na cena!!!.Mieszkanie w górnej 
części Sobięcina.Trzy pokoje, 50m2 
ogrzewanie z lokalnej kotłowni, stan 
dobry cena 89 tys. do negocjacji.Tel: 
502-657-353
13. SOWA&VICTORIA SUPER OFER-
TA!!!! Dwupokojowe mieszkanie 
w Szczawnie Zdr; do remontu, 
blisko deptak, wykonano wszelkie 
projekty oraz pozwolenia, 69 900zł 
do negocjacji!!! 
Tel: 502-665-504 
14.SOWA&VICTORIA Nowy dom w 
Strudze w stanie surowym zamknię-
tym - do wykończenia. 122m2, 
działka 1100m2 cena: 229 000zł do 
negocjacji! Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 
kawalerka stara część Piaskowej 
Góry 37 m2, duża widna kuchnia, 
duży ciepły pokój. Po kapitalnym 
remoncie. ogrzewanie co węglowe. 
Cena 63 000 Tel:506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie po kapitalnym remoncie 
w wysokim standardzie do wejścia, 
III piętro kamienicy w Rynku. Trzy 
pokoje z aneksem kuchennym, duża 
widna łazienka. cena 200 000 Tel: 
506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie dwupoziomowe 90 m2 
w Boguszowie Gorcach do odświe-
żenia 190 000  Tel:506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie w 
bocznej ulicy Nowego Miasta, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka z wc 42 m2 
cena 89000 zł do mieszkania przyna-
leży ogródek Tel. 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie po 
kapitalnym remoncie w śród-
mieściu, 1 pokój z dużą kuchnią, 
łazienka z wc 50 m2, cena 89000 zł 
Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Starym Zdroju 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc 45 m2 po remoncie 
ogrzewanie gazowe, cena 80000zł 
Tel: 519-121-104

USŁUGI

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(2) Usługi remontowo – wykoń-

czeniowe: malowanie, gładzie, 

płytki, su�ty podwieszane, panele, 

tapety itp. Tel. 694-922-059.

(2) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) ELEKTRYK - 888-322-334

(2) REMONTY DOMÓW, MIESZ-

KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 

OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-

ŚWIADCZENIE!!! Tel: 508-808-

022.  

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-

WA - Całodobowo. Tel. 726-005-

726. Tanio, szybko, profesjo-

nalnie. www.speed24h.info. 

Zapraszamy do sklepu przy ul 

Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

(2) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPI-

CERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZE-

NIE TAPICERKI SAMOCHODO-

WEJ – KONKURENCYJNE CENY! 

TEL. 535-424-624. 

(2) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(2) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(2) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

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. 

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

OKAZJA! MS-2925 Piaskowa Góra, 
42m2, 2 pokoje, 4 piętro w 10 pię-
trowcu, 92 tys. Tel. 883 334 486

MS- 2911 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 42m2, 1 piętro, cena 120 tys. 
Tel. 793 111 130

MS- 2919 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51m2, 3 piętro, cena 145 tys. 
tel. 793 111 130

MS-2921 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
60m2, po kapitalnym remoncie, 
ul. Namysłowskiego, cena 135 tys 
MDM Tel. 883 334 486

MS- 2889 okolice Lotników, Bato-
rego, 40m2, 2 pokoje, po kapital-
nym remoncie, super lokalizacja, 
cena 125 tys. Tel. 883 334 486

MS-2924 Piaskowa Góra, kawa-
lerka po kapitalnym remoncie, 
28m2, cena 93 tys. Tel. 883 334 
481

MS-2875 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 36m2, 2 piętro, do remontu, 
cena 77 tys. Tel. 793 111 130

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 41m2, 2 piętro, po remoncie, 
cena 127 tys. Tel. 883 334 481

MS-2906 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 45m2, po remoncie, cena 140 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2729 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51,5m2, cena 135 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2835 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 29m2, do wprowadzenia, cena 
82 500. Tel. 793 111 130

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

SUPER OKAZJA !!! BIAŁY KAMIEŃ  
2pok  44m2 dogodna lokalizacja, 
niska zabudowa, cena 50tys zł 
kontakt. 535-416-014

PODZAMCZE, 2 pokoje, rozkład, 
czynsz 315 zł, bez podzielników 
ciepła, do wprowadzenia, cena 
110.000 kontakt 792-548-210

PODZAMCZE  3 pok, 54m2, duży 
balkon, budynek po termomoder-
nizacji cena 119.000 zł kontakt: 
792-548-210 

NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2, do-
godna lokalizacja, Cena 50.000 do 
negocjacji kontakt: 792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE kawalerka po 
kapitalnym remoncie, kuchnia w 
zabudowie, ogrzewanie gazowe, 
cena 59.900zł, kontakt: 792-548-
210

ŚRÓDMIEŚCIE  2pok 50m2,1 pię-
tro ogrzewanie gazowe, łazienka 
po remoncie. Cena 64tys, 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, bezczyn-
szowe, cena 90.000, Kontakt 
792-547-662

MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wro-
cławska, kawalerka 29m2, cena 39 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2943 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
32m2, 75 tys, Tel. 883 334 486

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-2949 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
75m2, do remontu, cena 65 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

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

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 3 –poko-
jowe mieszkanie 70 m2 Szcza-
wienko dla 6 pracowników 1700 
zł z ogrzewaniem 74 6660919, 
607212315

JM DOM do wynajęcia 2 po-
kojowe mieszkanie 52 m2 na 
Podzamczu ul. Forteczna 9 piętro 
umeblowane, 1000 zł plus media 
607 212 315, 74 666 09 19

JM DOM do wynajęcia pokój z 
kuchnią o powierzchni 35 m2, WC 
na półpiętrze, ogrzewanie piec 
ka�owy, Nowe Miasto ul. Pade-
rewskiego 450 zł 74 6660919, 607 
212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
3 –pokojowe 50 m2, IV piętro w 

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
cicha i zielona okolica, 2 pokoje, 
na pierwszym piętrze z działką. Po 
kapitalnym remoncie! 140,000 zł. 
Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Szczawno- 
Zdrój, atrakcyjna lokalizacja, 3 poko-
je, 74m2 po kapitalnym remoncie. 
Cena: 169,000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
mieszkanie w nowym budownic-
twie o powierzchni 53 m2 w stanie 
do wprowadzenia, cena: 152,900 zł. 
DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Biały Kamień 
okolice ul. Bema , kawalerka 25 mkw 
po remoncie,1 piętro - cena 48 000!!! 
Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Nowe budow-
nictwo ( Biały Kamień ), kawalerka 26 
mkw, CO miejskie,5 piętro - cena 59 
000 !!! Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Piętro domu 
w stanie do zamieszkania, z osob-
nym wejściem, działka 900 mkw, 
Piaskowa Góra - cena 299 000 !!! Tel: 
530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie o powierzchni 98,59 m2, 
3 pokoje, Podgórze, Cena 71999 zł 
Tel: 519-121-102

8.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie o powierzchni 56 m2, 2 
pokoje, Nowe Miasto, Cena 85 000 zł 
Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie o powierzchni 57,95 m2, 
2 pokoje, Nowe Miasto, Cena 95 000 
zł Tel: 519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Duże cztero-
pokojowe mieszkanie z balkonem 
i kominkiem w Śródmieściu. 118 
m2 cena 197,000 zł. do negocjacji. 
Tel.502-657-353
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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
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BON –Podzamcze, mieszkanie 
40m2 na sprzedaż, 2 pokoje, ła-
zienka, duży balkon.Do wprowa-
dzenia.W cenie wszystkie meble 
i sprzęty w mieszkaniu.8 piętro, 
czynsz:270 zł. Cena: 125 000 zł  
(nr: 2283)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09
BON – Śrómieście, lokal biurowy 
na sprzedaż, 50m2,parter, 3 
pomieszczenia biurowe, wc, po-
czekalnia, 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, poło-
żony 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 ! TYLKO 
U NAS! Na sprzedaż mieszkanie 
87m2, Podgórze ul. Niepodległo-
ści, rozkładowe do własnej aran-
żacji, słoneczne 3 pokoje, jasna 
kuchnia , niski czynsz Cena:109 
000zł  (nr:2209)  -(74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż, 
Nowy Glinik, 1 piętro, 2 pokoje, 
przestronna kuchnia, 56 m2, okna 
PCV, ogrzewanie węglowe,do 
odświeżenia 89 000 zł (nr: 2265)- 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33
BON –szereg środkowy na 
sprzedaż 180m2, Piaskowa Góra 
, piękny dom do wprowadzenia, 
w świetnej lokalizacji,5 pokoi,2 
łazienki, garderoba, 2 tarasy, 
ogródek,alarm, instalacja po wy-
mianie, garaż na 2 auta Cena:490 
000zł (nr: 2282) - (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 murowa-
na 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 – skrajny szereg na sprzedaż, 
Piaskowa Góra, 180m2, 5 pokoi, 2 
łazienki, jasna kuchnia w zabudo-
wie w cenie, ogrzewanie gazowe, 
instalacje po wymianie, okna PCV, 
rolety antywłamaniowe, taras z 
zejściem do ogrodu. Cena 470 
000 zł ( nr: 2281)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09
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

BON –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 58 m2, 3 pokoje, 
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
BON – Na  zamianę  mieszkanie w 
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 poko-
je, 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 -   Mieszkanie na sprzedaż 
Śródmieście, 62m2, 2 piętro, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie-
(meble w cenie),łazienka z wanną, 
ogrzewanie gazowe, do wprowa-
dzenia, Cena: 139 000 zł (nr: 2262) 
- (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 -  Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju, 58,20 m2, 
2 piętro, 2 pokoje, ogrzewa-
nie gazowe, wysoki standard 
wykończenia, piękna okolica, do 
wprowadzenia, 239 000tys.(2257) 
- (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 !!!Miesz-
kanie 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

zł. -  co gaz, 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 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 remon-
cie, 54m2, cena 139 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, 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, dział-
ka: 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, dwupozio-
mowe, 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, Śród-
mieście, 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 Pod-
zamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 3 pokoje, działka 

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

Z NAMI MOŻESZ ZAPROJEKTO-
WAĆ SWOJE MIESZKANIE LUB 
DOKONAĆ METAMORFOZY JEGO 
WNĘTRZA !!! tel. 530998374

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKA-
NIA NA PODZAMCZU, 3 pokoje, 
ok 63 m2, najlepiej niskie piętro, 
tel. 535-311-265

Do wynajęcia kawalerka w Świe-
bodzicach w gustownym bloku, 
30 m2, z tarasem i garażem w 
budynku, 1000 zł plus media, tel. 
535-285-514

Śródmieście, 3 POKOJE, 56m2, 
spokojna lokalizacja. Cena 
140.000zł. 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 lo-
kalizacja, cisza i spokój, blisko las, 
ogrzewanie miejskie, parter, 67 
m2, 150 000zł , TEL 535 285 514

BIAŁY KAMIEŃ, 3 POKOJE W BLO-
KU, ogródek działkowy, świetna 
lokalizacja, ogrzewanie miejskie, 3 
piętro, 59 m2, 159 000zł , TEL 535 
285 514

STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czte-
ropiętrowym, 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

Okazja! ŚWIEBODZICE, PIĘKNE 
MIESZKANIE PO REMONCIE, 2 po-
koje, 40 m2, 2 piętro, ogrzewanie 
gazowe, spokojna okolica, 99.000 
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

OKAZJA! Podzamcze, 2 poko-
je 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 Pia-
skowa Góra, 41m2, balkon, blok 
czteropiętrowy. Cena 105.000zł. 
Kontakt 535-311-265

Dom Piaskowa Góra, spokojna 
lokalizacja, 71m2, 3pokoje. Cena 
268tyś. Kontakt 530-998-374

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 3 pokoje, 
duży taras, świetna lokalizacja 
– PRZY DEPTAKU, do wprowadze-
nia, 75m2. 260.000zł DO NEGO-
CJACJI !!! Kontakt 530-998-374

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. Blan-
kowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w 
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Sena-
torska, 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. Het-
mańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro 
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Sena-
torska, 3 pokoje, 72m2, 3 piętro w 
10, cena 175.000zł, do, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Pali-
sadowa, 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. Orka-
na, 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. ga-
zowe, 1 piętro w 3, okolice Aqua 
Zdroju, 143.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

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 ta-
ras, 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 DZIEĆ-
MOROWICACH, ul. Strumykowa, 
powierzchnia 2527m2, asfaltowy 
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana 
na mieszkanie w podobnej cenie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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

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

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

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

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

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 po-
koje 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.
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Catering dla firm z dowozem do 30 km!
Zestawy obiadowe już od 15 zł!


