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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info
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REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

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

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiary, siły i energii
do realizacji planów
w Nowym 2017 Roku

REKLAMA

Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy
ZADZWOŃ

668 682 334

życzy
Zarząd oraz Rada Nadzorcza

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

*

www.proficredit.pl

w Wałbrzychu
Twoje pieniądze

Nie chcę, ale muszę
Janusz
Bartkiewicz

Każdy, kto 3 grudnia tego
roku, około godziny 13.00,
znajdował się w okolicy
skrzyżowania ul. Nowy Świat
z ulicą Małą, mógł zauważyć
wielką policyjną akcję zatrzymania jakiegoś ważnego
i prawdopodobnie uzbrojonego gangstera, a może i
nawet szefa sycylijskiej mafii, który upatrzył sobie Wałbrzych na siedzibę, bo mu
się karabinierzy z Italii zbyt
mocno do siedzenia dobrali.
Tuż po godzinie 13:10
na ulicę Nowy Świat zaczęły
wjeżdżać oznakowane policyjne radiowozy, a wszystkie
na włączonych sygnałach
świetlnych i dźwiękowych.
W sumie zjechało się ich aż
siedem, a ponadto jeden
czarny samochód operacyjny marki Kia, którego tablice
rejestracyjne wskazywały,
że w akcji tej brali też udział
operacyjni funkcjonariusze
policji z Milicza. Po jakimś
czasie okazało się, że zablokowanie ulic Nowy Świat i
Małej nie miało nic wspólnego z zatrzymaniem groźnego bandyty, a rzecz dotyczyła jednej z mieszkanek
Wałbrzycha (148 cm wzrostu
i 50 kg wagi), która w tym
dniu, jadąc w towarzystwie
dwóch małoletnich synów
(10 i 14 lat) na skrzyżowaniu
uli. Kolejowej, Wysockiego,
Sikorskiego i Konopnickiej,
dokonała nawrócenia w

ulicę Konopnickiej, co jest
zgodne z przepisami ruchu
drogowego, albowiem na
skrzyżowaniu tym nie ma zakazu zawracania, czyli znaku
B-23. Ponadto manewr taki
nie jest zabroniony art.22
ust.6 prawa o ruchu drogowym, o czym każdy funkcjonariusz, patrolujący ulice
miasta, wiedzieć powinien.
Każdy, ale nie pan policjant,
który w tym czasie akurat je
patrolował. Nie wiadomo
zatem bliżej czym się kierował ruszając w pościg za panią prowadząca samochód,
która o tym, że jedzie za nią
radiowóz zorientowała się
na ul. Nowy Świat, więc dojechała do miejsca, w którym - zgodnie ze znakami
zakazu - mogła zatrzymać
się przy chodniku, w miejscu
wyznaczonym do parkowania. W momencie, kiedy zaczęła manewr parkowania,
policyjny radiowóz zajechał
jej nagle drogę, o mało nie
doprowadzając do stłuczki,
a następnie pan policjant
wbiegł przed maskę pojazdu, który znajdował się w
ruchu. Jako ciekawostkę podaję, że był niekompletnie
umundurowany (bez czapki)
i nie posiadał lizaka, którym
winien nakazywać kierującemu sposób postępowania.
Następnie, nie czekając aż
samochód się zatrzyma, zaczął szarpać i otwierać drzwi
od strony kierowcy, aby tuż
po zatrzymaniu, po upływie
5 sekund od otwarcia drzwi,
„wskoczyć” do środka, co
spowodowało, że położył się
na tę drobną kobietą, usiłując wyrwać kluczyki ze stacyjki, przez co rozerwał me-

talowe kółko, zadrapując się
prawdopodobnie w jeden
palec. Natomiast obowiązujące (bezwzględnie) przepisy nakazują policjantowi,
aby po zatrzymaniu pojazdu
podszedł do kierującego (i
po zasalutowaniu) przedstawił mu się, podając stopień,
imię i nazwisko oraz jednostkę w której służy, a także powód zatrzymania. W ciągu
5 sekund uczynić tego na
pewno nie był w stanie. Nie
musi pokazywać legitymacji
jeżeli jest umundurowany,
ale musi uczynić to na wyraźne żądanie kierującego.
Tymczasem pan policjant –
według relacji przerażonej
kobiety - zdolny był tylko do
wykrzykiwania „zgaś silnik i
oddaj kluczyki”, w ogóle nie
reagując na jej rozpaczliwą
prośbę o pokazanie legitymacji. Zamiast tego, naruszając bezprawnie nietykalność cielesną siedzącej w
samochodzie za kierownicą
kobiety, zaczął - leżąc praktycznie na niej - wykręcać jej
ręce, usiłując dokonać zakucia jej w kajdanki. Zachowaniem tym spowodował uraz
ramienia i barku, a także piersi, co zostało potwierdzone
obdukcją medyczną. Drugi
z funkcjonariuszy, pomagający mu w tych nieuzasadnionych czynnościach, przez
jakiś czas trzymał wymownie dłoń na kolbie pistoletu.
Przerażona takim zachowaniem kobieta zażądała, aby
na miejsce przyjechał radiowóz z ruchu drogowego i
pan policjant gdzieś zaczął
wydzwaniać. Po chwili „ruch
drogowy” przyjechał, a zaraz
po nim zaczęły zjeżdżać ko-

lejne radiowozy, wszystkie
na włączonych sygnałach
świetlnych i dźwiękowych,
na co - zgodnie z przepisami
- musieli otrzymać zgodę od
oficera dyżurnego Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Cóż zatem ów dzielny
funkcjonariusz dyżurnemu
przekazał? Miejmy nadzieję,
że niedługo i to zostanie wyjaśnione.
Dalej rzecz ma się następująco: kierująca pojazdem
przekazała policjantowi z
drogówki swoje dokumenty, a ten udał się z nimi do
radiowozu, którym poruszał
się nasz bohater w niekompletnym mundurze. Po jakimś czasie radiowóz ruchu
drogowego odjechał, ale
pozostałe pojazdy nadal blokowały ulicę, po której kręcili
się zarówno funkcjonariusze
policji, jak i dosyć liczni gapie, starający się wpłynąć na
policjanta, aby dał kobiecie
spokój. Panowie policjanci
jakby nie dostrzegali, że takie zachowanie, zarówno ich
samych, jak i gapiów, stwarzało zagrożenie dla ruchu
drogowego. Po odjeździe
radiowozu z „drogówki”,
interwencja trwała jeszcze
prawie 40 minut, ale nie
wiadomo co w tym czasie
policjanci wykonywali, bo
w zasadzie niczego do wykonania nie mieli, a było ich
kilkunastu. Oprócz jednego,
który przez cały ten czas
stał w odległości kilkunastu
centymetrów od drzwi samochodu, uniemożliwiając
kobiecie opuszczenie pojazdu. Jednym słowem dopuszczając się nieuzasadnionego
pozbawienia jej wolności, co

jest czynem zabronionym
jak najbardziej. Postępował
tak dalej nawet wtedy, kiedy policyjne radiowozy już
zdążyły odjechać. Po tych
kilkudziesięciu
minutach,
do uwięzionej w pojeździe
kobiety podszedł funkcjonariusz z „drogówki” i oddał
jej dokumenty (co on, na
bogów panujących, przez
ten czas sprawdzał?), po
czym wrócił do radiowozu.
W jego zachowaniu ważne jest to, że nie wręczył jej
mandatu za rzekome wykroczenie, przez które tak
zajadle była ścigana. Natomiast dzielny nasz policjant
dał jej dwa wezwania, które
na dobrą sprawę mogła od
razu wyrzucić, bo nie posiadały jakiejkolwiek pieczątki,
a ich wygląd wskazywał raczej na to, że druczki zostały znalezione na śmietniku.
Na jednym z nich widnieje
informacja, że dopuściła się
wykroczenia z art. 97 Kodeksu Wykroczeń. A wręczając je
funkcjonariusz miał szeptać
kobiecie do ucha „ja cię załatwię”. 5 grudnia kierująca
stawiła się w KMP, gdzie w
wydziale prewencji odmówiła złożenia wyjaśnień, bo
została potraktowana bardzo agresywnie. Kazano jej
iść do domu, nie wręczając
żadnego dokumentu, czyli
zarzutów nie postawiono.
Uczyniono tak w dniu następnym w II Komisariacie
Policji, stawiając jej trzy kryminalne zarzuty. Dwa z art.
157, 222 Kodeksu karnego, z
czego wynika, że spowodowała u funkcjonariusza uraz
fizyczny (zadrapany ponoć
kciuk) i jeden 224 kk, czyli że

stosowała przemoc i groźbę
bezprawną. Ciekawi mnie w
którym momencie interwencji to się działo…
Wszystko wskazuje, że
słowa „ja cię załatwię” zaczynają się spełniać. Przez co nie
dziwi mnie fakt, że świadkowie nagle nabrali wody w
usta twierdząc, że zakazano
im mówić dziennikarzom cokolwiek. Nie dziwi mnie fakt,
że osoby przesłuchiwane są
zastraszane (na co istnieją
już twarde dowody), jak i nie
dziwi mnie fakt, że pewne
dokumenty procesowe, jakimi dysponował dziennikarz
TVP, na terenie Komendy
Miejskiej Policji w Wałbrzychu nagle zaginęły, przez co
zapewne zaraz pojawi się zarzut oparty na art. 97 Kodeksu Wykroczeń. Pani rzecznik
prasowa wie o co chodzi.
Zapytamy wtedy: dlaczego tak późno? Korzystając
więc z okazji, apeluję do
wszystkich świadków, aby
się nie bali. Tylko solidarne
działanie obroni nas przed
takimi „dzielnymi” funkcjonariuszami, którzy zapomnieli o tym, że winni być
dla obywateli opoką, a nie
zagrożeniem. Ci, którzy w to
nie wierzą, będą mogli niedługo zobaczyć w programie „Ekspres Reporterów”
TVP 2, jak całe to zdarzenie
przebiegało i kto był agresorem. A ja, chociażbym nawet nie chciał, to zmuszony
jestem znów o wałbrzyskich
policjantach pisać, zastanawiając się, czy komendant
miejski wie, jak poczynają
sobie jego podwładni. I czy
to aprobuje?
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Nadchodzą cudowne święta,
o szczerych życzeniach
każdy pamięta.
Korzystając z tej sposobności
życzymy Wam
mnóstwo miłości,
wzruszeń przy wspólnej
kolędzie, i nadziei,
że Nowy Rok lepszy będzie.
Redakcja Tygodnika
DB 2010

Kłopoty
z bankiem
Bank PKO BP jest największym w Polsce. Jego
ranga jest jednak niemal
niedostrzegalna na Podzamczu, w największej
wałbrzyskiej
dzielnicy.
Nie dość, że nie poszerza
on tam swojej działalności, zbliżając się do swoich
klientów, to obserwuje
się wręcz oddalanie się od
nich i regres renomowanej
instytucji, który utrudnia
życie mieszkańcom.
Do przeszłości należą czasy, kiedy różnych operacji
można było w PKO BP dokonać w kilku miejscach na
Podzamczu. Najpierw jego
placówkę, wraz z bankomatem, zlikwidowano przy
ul. Hetmańskiej. Następnie
bankomat wymontowano
z „POLOmarketu”, a od niedawna rozpoczął się remont
placówki przy ul. Wieniawskiego. Umieszczona na niej
informacja kieruje klientów
do... Rynku. Uchowała się
jedynie placówka w „POLOmarkecie” i bankomat
w tamtym rejonie, obok
„Biedronki” oraz przy pawilonie tej samej sieci przy
ul. Wieniawskiego. Jak na
ponad 30-tysięczne osiedle,
to zdecydowanie za mało.
Podzamczanom, klientom
tego banku, zwłaszcza tym,
którym zależy na szybkiej
wypłacie, pozostaje zatem
wystawanie w kolejkach we

Żywe Betlejem
w Głuszycy

Na największym wałbrzyskim osiedlu ubywa placówek największego
polskiego banku.

wspomnianej
placówce,
względnie wędrówki, czasami z odległych rejonów osiedla, do urządzenia z gotówką. Dawniej prosta i szybka
operacja, teraz wiąże się z
kłopotami i niepotrzebnymi
nerwami klientów, szczególnie w okresie przedświątecznym. Czyżby PKO BP w
Wałbrzychu nie zależało na
ich komforcie i ułatwieniu im
życia?
W związku z licznymi napływającymi do naszej redakcji pytaniami i skargami,
czujemy się w obowiązku zaapelować do wałbrzyskiego
kierownictwa banku o poinformowanie za naszym pośrednictwem klientów, czy
są szanse na to, by obecny
stan uległ w najbliższej przyszłości zdecydowanej popra-

wie i kiedy można się spodziewać zainstalowania na
Podzamczu nowych bankomatów. W drugiej dekadzie
XXI w. należy bowiem oczekiwać wychodzenia w coraz
szerszym zakresie naprzeciw
potrzebom klientów, a nie
cofania się i narażania ich w
niełatwych czasach na coraz
większe uciążliwości i kolejne stresy. A jest wśród nich
wielu od lat lojalnych wobec
PKO BP. W takich warunkach
konkurencja ma ułatwione
zadanie... U progu nowego, 2017 roku, przydałaby
się klientom największego
banku optymistyczna wiadomość, którą z prawdziwą
przyjemnością i satysfakcją
zamieścimy na naszych łamach.
Andrzej Basiński

W czasie świąt Bożego
Narodzenia oraz w uroczystość Trzech Króli zapraszamy do zwiedzania
największego
„żywego
Betlejem” w Polsce, które
powstaje na placu przy kościele pw. Chrystusa Króla w
Głuszycy. Miasteczko po raz
kolejny zatętni życiem już
podczas wieczoru w Wigilię Bożego Narodzenia. Zobaczmy ponad 70 aktorów,
wykonujących
tradycyjne
domowe czynności w drewnianych chatach. Szczególną
atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, będą zagrody z
żywymi zwierzętami. Wszystkich odwiedzających zapraszamy także do betlejemskiej
gospody serwującej ciepłe
potrawy i napoje. Otwarcie miasteczka nastąpi 24
grudnia 2016 o godz. 22.30
przed uroczystą pasterką o
godz. 24.00. Do odwiedzenia
„żywego Betlejem” w Głuszycy zapraszamy także w
dniach 25 i 26 grudnia oraz
6 stycznia w godz. od 16.00
do 19.00. Miasteczko będzie zlokalizowane na placu
przy kościele parafialnym
pw. Chrystusa Króla przy ul.
Bolesława Chrobrego 4. Do
niezwykłego miejsca, które
w szczególny sposób oddaje
klimat świąt Bożego Narodzenia, serdecznie zapraszają organizatorzy: parafia
Chrystusa Króla w Głuszycy,
Gmina Głuszyca, Fundacja
Katolicka Inicjatywa Berit.
(RED)

Laureaci VII edycji konkursu
Funduszu Toyoty
20 grudnia 2016 r. w
siedzibie Toyota Motor
Manufacturing Poland w
Wałbrzychu odbyło się
posiedzenie Komisji Dotacyjnej Funduszu Toyoty
„Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, która dokonała oceny złożonych
wniosków oraz podjęła
decyzję o przydziale dotacji na realizację projektów
w 2017 roku. W tym roku
wpłynęło 11 wniosków
o łącznej wartości projektów 512 636,60 zł, w
ramach których wnioskowano o dotacje o wartości
190 919,00 zł.
Komisja Dotacyjna podjęła decyzję o przyznaniu 5
dotacji o łącznej wartości 80
000 zł. Poniżej przedstawiamy listę organizacji, które
otrzymają dotację na realizację wnioskowanych zadań w
2017 roku:
1. Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 6
w Boguszowie Gorcach,
- projekt „Pole do minigolfa
przy PSP nr 6 w Boguszowie
– Gorcach
- ocena – 380 punktów,
- wysokości dotacji
19.176 zł,
2. Miejska Biblioteka
Publiczna Szczawno Zdrój

- projekt „Czytam bez
zadyszki!- ekologiczna
czytelnia”,
- ocena – 375 punktów,
- dotacja 18 800 zł,
3. Fundacja Jawor,
- projekt „Głuszycka Pogodynka”,
- ocena – 310 punktów,
- dotacja 14 000 zł,
4. Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 5
w Wałbrzychu
- projekt „Terenowe laboratorium przyrodnicze Jestem
częścią przyrody”,
- ocena – 300 punktów,
- dotacja 17 904 zł,
5. Gminna Biblioteka
Publiczna Stare
Bogaczowice
- projekt „Eko – ścieżka
wokół ziół”,
- ocena – 255 punktów,
- dotacja 10 120 zł.
- Gratulujemy wszystkim
laureatom Funduszu Toyoty
2017. Do 30 grudnia 2016 r.
Fundacja Edukacji Europejskiej będzie kontaktowała
się z organizacjami, które
otrzymają dotację, celem
uzgodnień w sprawie podpisania umów oraz przekazania środków finansowych
– wyjaśnia Grzegorz Kruszyński, wiceprezes FEE.
(RED)
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POZNAJ NOWE SMAKI
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Zdrowych i radosnych

Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71,
lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22

świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w rodzinnej atmosferze

pełnej spokoju i wzajemnej życzliwości
oraz wszelkiej pomyślności
w nowym 2017 roku

PIZZA

życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej Głuszycy

Grzegorz Milczarek
oraz radni

MIĘSA Z GRILLA, ZAPIEKANKI, SAŁATKI, MAKARONY
NA MIEJSCU, NA WYNOS, NA DOWÓZ

DOWÓZ

DOWÓZ (od 15 zł)/ZAMÓWIENIA: pon.-czw. 1200-2030, pt.-sob. 1200-2200

74 300 32 31

Burmistrz Głuszycy Roman Głód
i Pracownicy Urzędu Miejskiego

Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Strefa Ekonomiczna - GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 3 zł
Biały Kamień, Stary Zdrój - 4 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 5 zł
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa, Glinik, Gaj - 6 zł

DRUGA PIZZA 50% TANIEJ (ŚREDNIA PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ)

Wspólnotowa wigilia
Jak co roku o tej porze, Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze,
największej dzielnicy Wałbrzycha, zorganizowała w
swojej siedzibie tradycyjną
kolację wigilijną. Uczestniczyli w niej ci, którzy w
mijającym roku aktywnie
wspomagali inicjatywy i
przedsięwzięcia RWS, służyli jej swoim doświadczeniem i pomysłami oraz dowodzili swojej życzliwości
i zrozumienia dla tutejszej
wspólnoty mieszkańców.
Za stołem zastawionym
potrawami charakterystycznymi dla Wigilii Bożego Narodzenia, zasiadł prezydent
Wałbrzycha dr Roman Szełemej, a także przedstawiciele
Rady Miejskiej Wałbrzycha,
proboszczowie dwóch tutejszych parafii i reprezentanci
ich społeczności, jak również
służby zdrowia, policji, straży miejskiej, straży pożarnej
oraz spółdzielni mieszkaniowej i działkowców.
W swoim wystąpieniu
prezydent stwierdził, że mijający rok był pomyślny dla
Wałbrzycha i Podzamcza.
Wyrazem tego było m.in.
przekazanie w tej dzielnicy
nowego żłobka samorządowego przy ul. Hetmańskiej,
wymiana systemu oświetlenia, zainstalowanie kamer
w miejscach szczególnie
zagrożonych zakłóceniem
porządku
publicznego
oraz rozpoczęcie budowy
przy ul. Husarskiej dwóch
budynków dla 70 rodzin.
Jednocześnie
prezydent
zaznaczył, że zarówno
całe miasto, jak i jego największe osiedle, wymaga-

Kolejny krok... ku czemu?
Andrzej
Basiński

Prezydent dr Roman Szełemej nagradza Kazimierza Kaczugę
za propagowanie warcabów wśród dzieci i młodzieży Podzamcza.

ją jeszcze realizacji wielu
służących
mieszkańcom
przedsięwzięć, np. remontów szkół. Przy tej okazji
dr Szełemej podkreślił rolę
tutejszej RWS, która od początku kadencji wykazała
się wieloma pożytecznymi
inicjatywami, co znalazło
m.in. odzwierciedlenie w
zwycięskich
projektach
podzamczańskiej
rady
związanych z miejskim budżetem partycypacyjnym.
- Konsekwentnie budujecie i propagujecie ideę
wspólnotowości w obecnych, niełatwych czasach
- zauważył kończąc swoją
wypowiedź prezydent.
Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie na
rzecz miejscowej społeczności, życzył radzie kolejnych
osiągnięć w nadchodzącym
roku.

Do życzeń prezydenta
dołączył się proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła ks. prałat
Ryszard Szkoła, który zainicjował wspólną modlitwę
oraz dzielenie się opłatkiem i wzajemne życzenia
świąteczno-noworoczne, a
także śpiewanie kolęd przy
akompaniamencie organów
w wykonaniu Małgorzaty
Wiłkomirskiej oraz gitary, na
której grał artysta muzyk Andrzej Dziupiński.
Przewodniczący
RWS
Podzamcze Jerzy Frajnagiel
podziękował ludziom zasłużonym dla wspólnoty i
razem z prezydentem Szełemejem oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Wałbrzycha Arturem Torbusem,
przekazał im specjalne dyplomy i upominki.

Andrzej Basiński

Napisałem kiedyś na tych
łamach, że chciałbym doczekać zmiany władzy. Byłby to
dla mnie i dla wielu, wielu Polaków „Dzień Konia”. Piszę te
słowa w trakcie demonstracji
pod Sejmem RP oraz w innych
miastach. To - według rządzących - błahe incydenty i chcą
takimi opiniami po prostu
podtrzymać swoje dobre samopoczucie, a w gruncie rzeczy odpędzić strach. Inaczej do
tych wydarzeń podchodzą ich
uczestnicy i miliony rodaków.
Być może, to już nie są małe
kroki, a początek od miesięcy
wyglądanego przełomu, wiodącego ku uratowaniu sypiącej się demokracji i instytucji
stojących na ich straży oraz ku
powrotowi dobrego imienia
Polski na arenie międzynarodowej. Tak, jak wcześniej miałem wiele szacunku dla uczestniczek „Czarnego Protestu” (i
mężczyzn im towarzyszących)
oraz demonstracji 13 grudnia,
także dla biorących udział w
proteście w Wałbrzychu, tak
teraz mój ogromny podziw
wzbudzają manifestujący w
stolicy i nie tylko. Kto wie, może
kiedyś w normalnych podręcznikach historii ich aktywność
oraz przywiązanie do uniwersalnych i humanistycznych
wartości, zostaną szczególnie
podkreślone i zaznaczone jako
inicjacja potężnego ruchu obywatelskiego, rodzący się opór
przeciwko bezprecedensowe-

mu zawłaszczaniu do cna państwa i jego instytucji tylko dla
„swoich”.
Arogancja, buta, bezczelność, pogarda – oto charakterystyczne elementy zmiany,
której celem jest upodlenie
wszystkich myślących inaczej,
wywrócenia do góry dnem historii i usunięcie z niej najbardziej zasłużonych i godnych
szacunku postaci. Napisanie
tej historii na nowo z walnym
uczestnictwem w niej małych
ludzików, którzy nie potrafią
żyć bez nieustannego tropienia wrogów i węszenia za
urojonymi zdrajcami. Innymi
zadaniami do wykonania, są
dla fanatycznych tropicieli bezkrytyczne i bezlitosne oraz nieuznające żadnych wyjątków
wdeptywanie w błoto rzekomo „umoczonych” w instytucje
poprzedniej Polski i dobieranie
się także do nieboszczyków, jak
również wdów po nich. Krzyczmy gromko: to się nie może
udać, to zaprzeczenie cywilizacji i zaufania dla państwa! Dotychczas liczne protesty ludzi
godnych najwyższego uznania
wobec bezwstydnej samowoli
władz, również ostatnio, w stosunku do rozwalenia polskiej
oświaty, nie na wiele się zdały.
Teraz pojawiła się nadzieja na
zatrzymanie niszczącego walca
i młota, na stopniowe odradzanie się Polski, która nie zasłużyła
sobie na taki los, jaki jej zgotowano po ostatnich wyborach.
Przyznam się, że często z
ironią podchodziłem do mieszkańców Podlasia, Podkarpacia,
Podbeskidzia i innych regionów stanowiących bastion
rządzącej partii. Nie wierzyłem
w zmianę ich mentalności
nastawionej na specyficzną

służalczość wobec nowej władzy i ślepą wiarę w jej poczynania, tak ją tym służalstwem
podbudowującą i skłaniającą
do kolejnych destrukcyjnych
ekscesów. Okazuje się jednak,
że żyją tam też ludzie trzeźwi,
odpowiedzialni za państwo,
honorowi i krytyczni wobec
prezesa oraz jego podkomendnych, gotowi, jak w przypadku
prokuratora Piotrowicza, na
zdecydowane potępienie jego
krętactw.
Znamienne są reakcje po
„tamtej stronie”. Telewizja
Kurskiego poinformowała o
„prowokacjach” posłów opozycji, a tytan intelektu i mocarz przyzwoitości poseł Pięta
nazwał ich „hałastrą”, a zachowanie „chamstwem”. Władza
kpi z protestujących i ostrzega.
Nic nowego. Kolejne wstrząsy
sumień spowodowane przez
opozycję, powinny przynieść
ozdrowieńcze efekty, zmuszające władzę do głębszej refleksji, ale jeszcze przyjdzie na to
poczekać. Oby nie za długo.
Nazajutrz po sejmowym
kryzysie, spotkałem w kolejce
po wędlinę panią, która w pewnym momencie powiedziała,
że czuje się zmęczona, gdyż nie
spała pół nocy. Wymieniliśmy
porozumiewawcze spojrzenia,
a kobieta dodała: ”bo zależy mi
na przyszłości moich dzieci”.
Nie wiem, jak rozwinie się
sytuacja do czasu, gdy ten numer gazety trafi do Waszych
rąk. Póki, co trzymam kciuki za
ludzi, którzy wyszli na ulice w
słusznej sprawie i nie zamierzają odpuścić. Długie stanie na
mrozie tylko ich zahartowało.
Zaimponowali mi. Mówiąc językiem młodych: macie mój
szacun.
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Radni pracują dla mieszkańców
Kilka ostatnich tygodni poświęciliśmy na prace nad budżetem
Powiatu Wałbrzyskiego, którym będziemy dysponowali w 2017 roku.
Zaplanowaliśmy przychody i wydatki, zabiegaliśmy o inwestycje
niezbędne do zrealizowania w naszych gminach, które będą służyły ich
rozwojowi. Konsultowaliśmy je z: mieszkańcami, radnymi gmin, wójtami,
burmistrzami. Co zmieni się w 2017 roku?
Gmina Czarny Bór
Zostanie
wyremontowana nawierzchnia drogi
powiatowej na odcinku
Jaczków – Gostków. Przebudujemy chodnik przy
drodze powiatowej w Czarnym Borze (ul. Parkowa do
skrzyżowania z drogą wojewódzką). Zabezpieczymy
pieniądze na przebudowę
drogi powiatowej -ul. XXXlecia PRL w Czarnym Borze.
Ochotnicza Straż Pożarna w
Jaczkowie otrzyma 40 tys.
zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, przystosowanego do ratownictwa wodno-powodziowego.
Jednostka jest w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, obsługuje zdarzenia
na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

Gmina Mieroszów
Remontu doczeka się nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku od wiaduktu
kolejowego do znaku miejscowości Sokołowsko. Przebudujemy odcinek drogi
powiatowej Unisław Śląski –
Rybnica Leśna. Wyremontowana zostanie nawierzchnia
drogi powiatowej tzw. Górka
Unisławska.
Gmina Jedlina-Zdrój
W budżecie Powiatu
Wałbrzyskiego na rok 2017
uwzględniliśmy dofinansowanie dla gminy Jedlina-Zdrój na wybudowanie
wieży widokowej na najwyższym szczycie Gór Wałbrzyskich - Borowej (853 m
n.p.m.). Niezbędna do zrealizowania tej inwestycji kwota

zostanie przekazania gminie
Jedlina-Zdrój. Gmina zadba
także o infrastrukturę przyjazną turystom. Ponadto w
ramach inwestycji w paśmie
Gór Wałbrzyskich zostaną
wybudowane: platformy widokowe, schody terenowe,
wiaty, ławki, stoły, stojaki na
rowery, tablice informacyjne
i kierunkowskazy.
Gmina Głuszyca
Ujęliśmy w budżecie na
rok 2017 kilka zadań inwestycyjnych. Są to remonty
dwóch mostów na drogach
powiatowych we wsiach:
Sierpnica i Łomnica. Wyremontujemy szereg dróg
powiatowych: łączącą wsie
Kolce i Sierpnica, ulicę Świerkową w Sierpnicy, ulicę
Łomnicką w Głuszycy, ulicę

Radni Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Powiecie
Wałbrzyskim (fot. użyczone).

Kolejową od skrzyżowania z
ulicą Łomnicką w Głuszycy
do stacji kolejowej, odcinek
Głuszyca-Grzmiąca,
ulicę
Spółdzielców do skrzyżowania z drogą wojewódzką, ulicę Wiejską we wsi Grzmiąca.
Gmina Szczawno Zdrój
W Szczawnie wskrzeszamy działania grupy wolontariuszy M4S (Młodzi
dla Szczawna). Wspólnie z
uczniami z Zespołu Szkół im.
Marii Skłodowskiej - Curie,
z naszą pomocą, młodzież
będzie działać na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.
Chcemy, by szkoła odzyskała

swoje dobre imię i prestiż,
by znowu tętniła życiem artystycznym!
Gmina Boguszów – Gorce
Przebudowany zostanie
chodnik w pasie drogi powiatowej w Starym Lesieńcu
(ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach).
Inwestycja
poprawi wizerunek dzielnicy
oraz zapewni bezpieczną komunikację mieszkańców.
Gminy Powiatu Wałbrzyskiego
W 2017 roku uruchomimy
środki na dofinansowywanie
budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Proponowaną

pulę 100 tys. zł na wniosek
poszczególnych gmin rozdysponujemy na opracowanie
dokumentacji, czy rozpoczęcie budowy poszczególnych
odcinków ścieżek pieszo-rowerowych.
To oczywiście tylko część
inwestycji, które zostaną
zrealizowane na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2017
roku. O wszystkie wnioskowali radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego: Iwona Woźniak
(Szczawno Zdrój), Jarosław
Buzarewicz (Czarny Bór), Andrzej Lipiński (Mieroszów),
Kamil Orpel (Jedlina-Zdrój),
Grzegorz Walczak (gmina
Głuszyca) i Leonard Górski
(gmina Boguszów- Gorce).
Oczywiście zdajemy sobie
sprawę, że potrzeby w każdej
z gmin naszego powiatu są o
wiele większe. Mając wpływ
na podejmowane decyzje
możemy racjonalnie, efektywnie, gospodarnie wydawać pieniądze podatników.
Iwona Woźniak
Jarosław Buzarewicz
Andrzej Lipiński
Kamil Orpel
Grzegorz Walczak
Leonard Górski
REKLAMA
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By żyło się lepiej i wygodniej
- Za nami półmetek kadencji
2014-2018, a mojej kolejnej kadencji, w której pełnię funkcję Burmistrza Miasta. Jest to doskonała
okazja do przypomnienia tego, co
przez te dwa lata zrobiliśmy i do
poinformowania o tym, co jeszcze
zamierzamy zrobić – mówi Leszek
Orpel, Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój.
- Rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb mieszkańców to główny cel naszych działań, realizowanych przede
wszystkim poprzez nowe inwestycje,
które służą nie tylko poprawie wizerunku miasta, ale także stwarzają dobre warunki życia w naszym mieście.
Potwierdza to ostatni ranking w sprawie migracji. W powiecie wałbrzyskim
mamy najwyższy dodatni wskaźnik
migracji. Cieszy nas, że to właśnie w
Jedlinie-Zdroju ludzie chcą się zamieszkać.
Drogowe inwestycje, które zrobiliśmy w ostatnich dwóch latach,
poprawiły nie tylko komfort i bezpieczeństwo kierowców, ale i wygodę
mieszkańców. Położony został asfalt
na ulicach Prusa, Dąbrowskiej, Bema,
w trakcie są prace na ulicy Chopina.
Utwardzono dojazdy do wspólnot
mieszkaniowych przy ul. Kościelnej,
Kłodzkiej, Łąkowej. Nasze starania
zaowocowały remontami ponad kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej. Przy okazji w tych miejscach pojawiły się nowe przystanki autobusowe.

Drodzy Mieszkańcy Jedliny-Zdroju
z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia życzę Państwu zdrowych,
spokojnych i rodzinnych świąt,
a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń i wielu powodów
do radości.
Leszek Orpel
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

Znacząco poprawiła się estetyka naszego miasta. Nowe skwery, ławki, tablice informacyjne, tabliczki z nazwami
ulic, jak również konkurs na najbardziej
ukwiecone okno lub balkon spowodowały, że Jedlina-Zdrój wypiękniała i
zrobiła się bardziej kolorowa.
Nie zapomnieliśmy o młodszych
mieszkańcach - to dla nich wybudowaliśmy boisko „Orlik”, bieżnię lekkoatletyczną, skatepark, trasy do różnej
aktywności. Powstały nowe place
zabaw, a te starsze zostały wyremontowane i wyposażone w dodatkowe
urządzenia. Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka zyskała nowe
otoczenie.
W związku z naszymi działaniami,
służącymi poprawie jakości powietrza, mieszkańcy Jedliny-Zdroju, jako

nieliczni na taką skalę w Polsce, wzięli
udział programie „błękitny węgiel”.
Nie tylko poprawiło to jakość powietrza w ubiegłym sezonie grzewczym,
ale też było doskonałą lekcją edukacji
ekologicznej i pozwoliło zrozumieć
problem niskiej emisji.
Wciąż prowadzone są inwestycje
wodno-kanalizacyjne, tak niezbędne do polepszania warunków życia
i rozwoju działalności gospodarczej
(szczególnie w Kamieńsku). W wielu
miejscach zmodernizowaliśmy system odprowadzania wód gruntowych. Uczestniczymy w odbudowie
zabytkowej linii kolejowej do Świdnicy, z planowanym nowym centrum
przesiadkowym przy ul. Chopina.
Aktywnie współpracujemy z naszymi stowarzyszeniami, które zrze-

szają miłośników Jedliny-Zdroju,
sportowców oraz emerytów.
Od dwóch lat mamy dwa nowe wydarzenia: Dni Jedliny-Zdroju, podczas
których honorujemy najmłodszych
jedlinian certyfikatem i upominkiem
oraz Jedlińskie Spotkanie Opłatkowe,
w trakcie którego wspólnie składamy
sobie życzenia świąteczne. Staramy
się promować ofertę dla aktywnych.
Nasz biegowy Półmaraton Górski stał
się bardzo prestiżową imprezą.
Nie bez znaczenia jest bardzo
dobra współpraca z prezydentem
Wałbrzycha, zarówno w ramach porozumienia Aglomeracja Wałbrzyska,
które jest szansą na otrzymanie jeszcze większych pieniędzy unijnych,
jak i w utrzymaniu komunikacji autobusowej na linii nr 5, czy zagospodarowaniu turystycznym Gór Wałbrzyskich. Z włodarzami gmin Głuszyca i
Walim wypracowaliśmy partnerstwo
umożliwiające ubieganie się o kolejne
środki unijne dla naszych stowarzy-

szeń, przedsiębiorców oraz jednostek
sektora publicznego.
Z myślą o kolejnych inwestycjach
przyjęliśmy Program Rewitalizacji
Miasta, który umożliwi wspólnotom
mieszkaniowym ubieganie się o dotacje unijne w ramach programów
z zakresu termomodernizacji czy rewitalizacji.
W roku 2017 planujemy wydatki
inwestycyjne na poziomie 30% budżetu. Będzie to kolejny rekord wydanych
pieniędzy na inwestycje. Zmodernizujemy m.in. drogi: Włościańską, Zagórską,
Zamkową, ścieżki, przystanki autobusowe. Wymienimy oświetlenie uliczne
na elektrooszczędne; dokończymy kanalizowanie Kamieńska. Zwiększymy
zakres usług opiekuńczych dzięki pozyskanym środkom unijnym. Wszelkie
działania, które podejmujemy będą kierowane po to, by w naszym mieście żyło
się lepiej i wygodniej – podkreśla Leszek
Orpel, Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój.
(KSZ)

Gmina Mieroszów

Sokołowsko bohaterom
W ramach akcji ”Rodacy – Bohaterom” w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym
im. Janusza Korczaka w Sokołowsku ogłoszono charytatywną zbiórkę żywności,
którą zostaną obdarowani
weterani Armii Krajowej, żyjący na Kresach.
- Ich warunki życia są bardzo ciężkie. Często Ci zapomniani, schorowani, w bardzo
już podeszłym wieku ludzie,
borykają się z wieloma problemami w codziennym życiu.

Brakuje im podstawowych
środków do godnego życia,
mają zbyt niskie emerytury, by
zakupić nawet podstawowe artykuły potrzebne na co dzień.
Oprócz żywności, w paczkach
znajdą się także kartki świąteczne z życzeniami. Akcja,
której pomysłodawcą i koordynatorem jest Stowarzyszenia
Odra – Niemen, trwa do końca
stycznia 2017 roku. Uczniowie,
rodzice, przedszkolaki, nauczyciele, a także pracownicy
Zespołu Szkolno – Przedszkol-

nego im. Janusza Korczaka w
Sokołowsku ochoczo przystąpili do szlachetnej idei niesienia pomocy potrzebującym i
przynoszą artykuły spożywcze,
dzięki czemu zgromadziliśmy
już wiele prawie kompletnych
paczek. Pragniemy, aby ta szlachetna akcja miała jak największy zasięg i aby jak najwięcej
osób zostało poinformowanych o niej - dodaje Katarzyna
Wolska, inicjatorka działania w
Sokołowsku.
(KK)

Seniorzy kolędowali
W Mieroszowskim Centrum Kultury można było
usłyszeć dźwięk niosących
się najpiękniejszych kolęd i
pastorałek. W koncercie pod
tytułem „Senior kolęduje”
wzięło udział 8 zespołów z
różnych miejscowości.
Na scenie MCK wystąpiły
zespoły: Siwy Włos z Piławy
Górnej, Wrzos z Lubawki, Czerwone Róże z Dobromierza, Re-

tro ze Strzegomia, Senyor Rici
z Żarowa, Irysy z Mieroszowa,
Katarzynki z Ostrzeszowa oraz
Grodzianie z Niemczy. Przegląd,
który stał się imprezą cykliczną,
promuje i propaguje polskie
kolędy oraz pastorałki, integruje środowisko seniorów, daje
im możliwość zaprezentowania
swoich osiągnięć, a także pokazuje alternatywną formę spędzania czasu wolnego.

Z kolei młodzi adepci z
Gminy Mieroszów pokazali
swoje różnorodne talenty grając na instrumentach. Artyści
- uczniowie sekcji muzyczno
- instrumentalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury, prowadzonej przez Bartosza i Wiktora Wawrzkowiczów, zagrali
piękne, wzruszające polskie kolędy. Można było w trakcie występu usłyszeć grę na gitarze,

akordeonie czy keybordzie.
Rodzice byli bardzo dumni z
osiągnięć swoich pociech, a
goście nie kryli zachwytu nad
talentem muzyków. Obecny
na „Świątecznym graniu” bur-

mistrz Marcin Raczyński podziękował dzieciom za ich chęci i rozwijanie swoich talentów.
- W dobie komputeryzacji to
niezwykle ważne, żeby znaleźć
inne zajęcie i oddać się ćwicze-

niom z wielką pasją i zaangażowaniem – powiedział.
Już dziś zapraszamy na kolejne koncerty w wykonaniu
młodzieży i seniorów.
(KK)

Czwartek, 22 grudnia 2016 r.
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Nagrody starosty
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
uhonorował
nagrodą Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w
2016r., twórców z Powiatu
Wałbrzyskiego.
Przyznano trzy nagrody
indywidualne i dwie zbiorowe. Wyróżnieni twórcy
indywidualni to: Henryk
Janas – mistrz rzemiosła
artystycznego, artysta plastyk z Głuszycy; Eugenia
Klak – poetka, aforystka
ze Szczawna Zdroju oraz
Adam Hausman – Wójt
Gminy Walim – za zaanga-

żowanie w ochronę i pozyskanie środków na renowację zamku Grodno w
Zagórzu Śląskim. W kategorii zbiorowej nagrodę
w tym roku otrzymują:
Towarzystwo Miłośników
Szczawna Zdroju oraz Teatr Zdrojowy w Szczawnie
Zdroju.
- Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy
i zapraszamy na oficjalne
wręczenie nagród 28 grudnia
2016 r., na godz. 11.00 do Sali
216 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu
– mówią członkowie Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego.
(AB)

Zawodowcy z ceramika
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu otrzymał
dofinansowanie na realizację systemowego projektu dofinansowanego z funduszy
unijnych „ Zawodowy Dolny Śląsk”, którego partnerem jest m.in. Powiat Wałbrzyski.
W ramach projektu wsparcie otrzyma
Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w
Szczawnie Zdroju. Szkoła otrzyma nowe wyposażenie do pracowni dla kierunku logisty-

ka, realizowane będą szkolne koła zainteresowań, staże uczniowskie u pracodawców i
koła badawcze dla młodzieży, realizowane
przez Politechnikę Wrocławską. Projekt rusza
w styczniu 2017 roku i potrwa 2 lata. Dzięki
dofinansowaniu młodzież będzie miała możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i poznania realnych warunków pracy
w przedsiębiorstwach, a nie tylko w pracowniach szkolnych.
(GŁ)

Powiat ma budżet
16 grudnia odbyła się XXIII sesja Rady
Powiatu Wałbrzyskiego, podczas której
radni głosowali nad budżetem powiatu
na 2017 r.
Starosta Jacek Cichura oraz wicestarosta
Krzysztof Kwiatkowski, odpowiadając na
pytania radnych podkreślali, że kolejne lata

nadal będą obfitować między innymi w inwestycje drogowe. Po debacie radni przystąpili do głosowania i jednogłośnie uchwalili
budżet na 2017 r., w którym zaplanowano
dochody na poziomie 43 800 393 zł i wydatki
na poziomie 50 540 393 zł.
(GŁ)
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BUŁGARIA, CZARNOGÓRA, CHORWACJA 2017 JUŻ W SPRZEDAŻY  FIRST MOMENT

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

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

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!
Święta Bożego Narodzenia

PIELGRZYMKA DO IZRAELA

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

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

SYLWESTER:

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

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!!!

NARTY WE WŁOSZECH - PIEMONT SKIPASS W CENIE!!!
NARTY W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!

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

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

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

WCZASY ZIMOWE W W SZCZAWNICY

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

WCZASY ZIMOWE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH

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

WCZASY ZIMOWE W ZAKOPANEM

12.02.2017 – 18.02.2017 - 990 PLN!!! ostatnie miejsca

ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl
lub www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce oraz do naszych biur!
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku
mieszkańcom Gminy Walim oraz turystom
dużo radości i dobroci od ludzi,
szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój
błogosławieństwa Bożego
życzą
Zuzanna Bodurka
Przewodnicząca
Rady Gminy

Adam Hausman
Wójt Gminy Walim

Walim, 30.11.2016 r.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych:
zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Wójt Gminy Walim dnia 21.10.2016 r. poinformował
o możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Walim na lata 2016-2021.
Termin konsultacji ustalono od 31.10.2016 roku do 21.11.2016 roku.
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Walim na lata 2016-2021 został
wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych w pokoju 7 Urzędu Gminy
w Walimiu, ul. Boczna, w godzinach urzędowania, na stronie gminy pod adresem
www.walim.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem:
www.bip.walim.pl.
Zainteresowani mogli składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie
bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9 oraz
na adres email: kierownikit@walim.pl.
W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi od Caritas Diecezji Świdnickiej odnoszące
się do zakresu projektu ujętego na liście A. Zgłoszone uwagi w pełni uwzględniono.
Wójt Gminy Walim
REKLAMA

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Walim na lata 2016-2021
GMINA WALIM, POWIAT WAŁBRZYSKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Walim na lata 2016-2021 jest jednym
z narzędzi realizujących strategię rozwoju Gminy. W ramach GPR do realizacji
wyznaczono zadania obejmujące remont budynku przy ul. Kościuszki 4
wraz z organizacją Centrum Aktywizacji i Integracji Seniorów oraz Przedszkola
Publicznego, a także adaptację zabytkowego pałacu w Zagórzu Śląskim
na dom opieki nad osobami starszymi.
Celem rewitalizacji jest przede wszystkim ograniczenie problemów społecznych
oraz dostosowanie infrastruktury społecznej i technicznej
do potrzeb mieszkańców. Projekty wyznaczone do realizacji w ramach GPR
są zatem odpowiedzią na postawione cele.
Zadanie pierwsze obejmuje kompleksowy remont wraz z modernizacją
i przystosowaniem do nowych funkcji obiektu przy ul. Kościuszki 4 w Walimiu.
Działanie to jest komplementarne z organizacją Centrum Aktywizacji i Integracji
Seniorów, utworzeniem Gminnego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz organizacją
przedszkola, które będą tam zlokalizowane.
Drugie zadanie, realizowane przez Caritas Diecezji Świdnickiej, obejmuje
wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji i przystosowania budynku
pałacowego w Zagórzu Śląskim przy ul. Głównej 13 do użytkowania na cele opieki
nad osobami starszymi.
W założeniu projekty te mają być współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2014-2020, a w przypadku
zadania pierwszego również z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz z Budżetu Gminy i ze środków prywatnych.
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Szanowni Mieszkańcy,
Kuracjusze i Goście

Radosnych i spokojnych

Wesołych świąt

Świąt Bożego Narodzenia

i szczęśliwego Nowego Roku

oraz Nowego Roku
obﬁtującego

życzy Wójt Adam Górecki

w pomyślność i sukcesy
życzą
Sylwia Dąbrowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

oraz
Waldemar Kujawa
Burmistrz Miasta

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, życzeń i spotkań
w gronie Najbliższych. To czas, kiedy zatrzymujemy się
i dzielimy Dobrą Nowiną. Nasze domy wypełnia atmosfera
wzajemnej życzliwości, nadziei i ciepła rodzinnego.
Wigilijny opłatek, pachnąca choinka, wspólnie śpiewane
kolędy powodują, że bożonarodzeniowy czas przeżywamy
w sposób szczególny.
Wszystkim Mieszkańcom Szczawna-Zdroju, Kuracjuszom
i Gościom życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w atmosferze wiary, nadziei i miłości.
Niechaj ten świąteczny czas obﬁtuje w wewnętrzny spokój
i radość oraz niezapomniane wzruszenia.
Życzę aby 2017 rok przyniósł spełnienie marzeń i obﬁtował
w moc pomyślności. Aby wszystkie dni były tak piękne
i szczęśliwe, jak wigilijny wieczór i radosne święta.
Niech w nadchodzącym Roku szczęście
i pomyślność nigdy Was nie opuszcza,
a wiara codziennie dodaje sił i energii
do realizacji nowych pomysłów.
Marek Fedoruk
Burmistrz Miasta Szczawna-Zdroju

Z życzeniami świątecznymi
Stanisław
Michalik

Z okazji nadchodzących
świąt wszystkim Czytelnikom
Tygodnika DB 2010 dedykuję
wigilijną apostrofę, napisaną
w formie białego wiersza z
należytą powagą, lecz także z
odrobiną humoru:
Wigilia, to rzecz święta…
Wydawałoby się nic wielkiego,
ludowy zwyczaj, tradycja,
ludzie lubią świętować,
uciekać od szarego dnia.
Ale tego wieczoru
nic nie zastąpi,
nawet gdybyśmy mieli nadzwyczajne
powody,
by świętować kiedy indziej.
Wydawałoby się - zwykła choinka,
pachnąca żywicą, strojna gąszczem
tysięcy zielonych igieł,
a to, co na niej zawisło,
to czysta poezja
w formie wizualnej,
tylko nad nią trzeba umieć się pochylić,
Choinka jest poezją samą w sobie, nawet
ta nie ustrojona.
Proszę to zdanie podkreślić wężykiem.
A przecież choinka, to nie wszystko,
to dopiero preludium,
pomijam to, co umieszczą Aniołki pod
choinką.
Takiego unisono, które nastąpi,
gdy na niebie zaświeci gwiazdka
betlejemska,
gdy na świeżutkiej bieli obrusa
pachnącej wciąż bukietem Vanish

zapłonie świeczka, a wokół niej pojawi
się to,
co elokwentni mieszczanie nazywają
zastawą stołową,
srebrne sztućce, porcelanowe filiżanki,
a na koniec pachnąca barszczykiem
waza.

To się zdarza tylko raz w roku
w Wigilię

To od razu zrobi się gorąco na sercu…

I co by tu jeszcze wymyślić,
by życzenia świąteczne składane w moim znakomitym
Tygodniku DB 2010 nie były
zwyczajne, tuzinkowe? W jaki
sposób przekonać adresatów,
że płyną one z głębi serca i
mieszczą w sobie to, co wydaje się nadawcy życzeń najlepsze? Myślę nad tym, myślę
i myślę, i nic nadzwyczajnego
nie udało mi się wymyślić.
Nie zrezygnuję jednak z
utartych formułek: szczęścia,
zdrowia, pomyślności, radosnych, wesołych, rozmodlonych, rozkolędowanych, pełnych czułości i miłości, świąt
Bożego Narodzenia.
Moje życzenia to zarazem
żarliwa nadzieja, że w ten wieczór wigilijny, kiedy dzieją się
istne cuda, zwierzęta mówią
ludzkim głosem, a rzewne
melodie kolęd rozpływają się
jak ambrozja pod dachami
domostw, że wtedy właśnie
zmięknie serce każdego Polaka i przynajmniej tego wieczoru wszystkie żale, pretensje,
złorzeczenia ustąpią miejsca
miłości, współczuciu i zrozumieniu.
Może Gwiazdor okaże się
tak wspaniałomyślny i podrzuci pod choinkę to, co w dzisiejszej rzeczywistości okazuje
się prawdziwym Eldorado. Nie
powinno zresztą być inaczej.
Chociaż półki z wszelkiego
rodzaju zabawkami i słodyczami zostały już od św. Mikołaja

Na Wigilijnym stole,
na bieluchnym obrusie
pięknie ułożone w strojną harmonijkę
uśmiechają się do nas święcone opłatki,
takie sobie śmieszne kartoniki,
okazuje się, że jadalne…
Gdyby wieczór Wigilijny
na tym się zaczynał i kończył dzielimy się opłatkiem i idziemy do
domu,
wiadomo, poszlibyśmy z butami do
nieba.
Ale my jesteśmy próżni,
więc zwyczajnie zaczyna się uczta,
ma swoją wdzięczną nazwę - Wigilijna!
To przecież normalne.
człowiek jak sobie dobrze podje,
staje się religijnym,
a nasza tradycja nie pozwala
zamknąć się na jednym daniu,
jeśli jest ich dwanaście
znajdujemy się blisko nieba,
tam gdzie biesiaduje dwunastu
Apostołów…
Jesteśmy całkiem w porządku,
spożywamy postne dania,
tylko na masełku, oleju,
broń Boże wieprzowiny,
jak najwięcej kapusty, grochu,
oczywiście, koniecznie karpia,
a do tego
kompot z suszonych śliwek,
no i na deser - domowe wypieki,
a kto by coś takiego zaserwował
normalnie
w powszedni dzień do obiadu?

Pytam się dlaczego?
Odpowiedź jest prosta:
Wigilia, to rzecz święta !

Miejska wigilia
24 grudnia o godzinie 12.00, w restauracji Hotelu Maria w Wałbrzychu,
już po raz dziesiąty odbędzie się Miejska Wigilia dla samotnych i najbardziej
potrzebujących wałbrzyszan oraz mieszkańców powiatu wałbrzyskiego.
Na to szczególne wydarzenie zostało zaproszonych w tym roku około
2 000 osób. Każdy kto pojawi się tego dnia na wigilii zostanie serdecznie
ugoszczony, w myśl jednej z najpiękniejszych polskich tradycji.
A wszystko to po to, aby nikt nie spędził tego wyjątkowego dnia w samotności.
- Szczególne podziękowania należą się wszystkim sponsorom, którzy od lat wspierają
organizację Miejskiej Wigilii:
Hotel Restauracja Maria, Fundacja Polska Miedź, Colgate-Palmolive, Toyota Motor
Manufacturing Poland, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze
Victoria, PEC w Wałbrzychu,
Ronal Polska, Przedsiębiorstwo Zamek Książ, Tygodnik
DB 2010, Cukiernia Henryka
Frąckowiaka, Invest Park, ks.
Stanisław Wójcik, Restauracja
Bohema Iwony Koszyckiej-Ławskiej i Roberta Ławskiego.
Dziękujemy zespołowi „Janicki” z Czarnego Boru, który od
lat dba o oprawę muzyczną
naszej wigilii, grając piękne kolędy. Już po raz kolejny firma Hanusa Hansena z
miejscowości Klaksvik prze-

kazała dla naszych gości 400
kg ryb, które przypłynęły do
nas prosto z Wysp Owczych.
Nie będziemy wspominali o
ogromnych kosztach tego
przedsięwzięcia, które w całości pokrył nasz specjalny sponsor. Nigdy nie zapomnimy o
tym pięknym geście płynącym
prosto z serca w myśl biblijnego przykazania, aby głodnych
nakarmić. Dzięki Panu Hansenowi ponad dwa tysiące osób
skosztuje tradycyjnej potrawy
wigilijnej. Doskonale wiemy,
ile pracy i energii potrzeba,
aby sprostać wszystkim zadaniom przy organizacji takiego
wydarzenia. Dlatego słowa
wdzięczności za pełną profesjonalizmu współpracę przy
organizacji wigilii kierujemy
do pracowników Hotelu Restauracji Maria, wolontariuszy

ze Szkoły Podstawowej nr 26,
Gimnazjum nr 13, Gimnazjum
nr 12 oraz II LO. Dziękujemy
serdecznie wszystkim osobom
prywatnym i wszystkim tym,
których nie jestem w stanie
wymienić, a które pakowały
prezenty dla zaproszonych
gości. Dziękujemy szefowi
kuchni, kucharkom, kucharzom, kelnerom, paniom zmywającym naczynia, pracownikom obsługi technicznej oraz
paniom sprzątającym. Jeżeli
kogokolwiek pominęliśmy, to
bardzo przepraszamy. Dziękujemy za ogromne serce,
wrażliwość oraz zaangażowanie - podkreślają organizatorzy Miejskiej Wigilii: ks. Jerzy
Osoliński, Renata Wierzbicka,
Dorota Barańska, Daniel Sip i
Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

poważnie nadwyrężone, to
jednak skutkiem niegasnącej
eksplozji zagranicznych marketów i naszego rodzimego
rynku coś odpowiadającego
stanowi umysłów i serc moich Czytelników na pewne się
znajdzie.

A wtedy wraz z wszystkimi współbiesiadnikami przy
świątecznym stole z ochotą
zanucimy:

Wszystkim moim wspaniałym Czytelnikom, bliskim i dalszym przyjaciołom, sąsiadom,
znajomym, członkom rodziny
i współmieszkańcom naszej
urzekającej ziemi wałbrzyskiej, tradycyjnie życzę – wesołych świąt!

„Już się ono spełniło, co się po nocach śniło,
wesoło śpiewajcie, chwałę Panu dajcie,
hej kolęda, kolęda!

(RED)

DB2010

Czwartek, 22 grudnia 2016 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

REKLAMA

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
życzymy mieszkańcom Gminy Stare Bogaczowice
magicznych chwil przy wigilijnym stole.
Niech ten radosny czas wypełniony będzie spokojem
i życzliwością, a Nowy Rok przyniesie szczęście
oraz siłę na realizację wszystkich planów.
Radni oraz Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech
wraz z pracownikami urzędu gminy

Artystyczne podsumowanie roku
Rozmowa z Mirosławem
Kowalikiem, muzykiem zespołu Raz Dwa Trzy i mieszkańcem Gminy Stare Bogaczowice.
Rok 2016 obfitował w realizację kilku projektów artystycznych z Twoim udziałem.
Mirosław Kowalik: - We wrześniu ukazały się dwie bardzo
ważne dla mnie płyty. Pierwsza, z okazji 25-lecia działalności mojego rodzimego
zespołu Raz Dwa Trzy. Płyta
nagrana w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu z
Orkiestrą Narodowego Forum
Muzyki pod dyrekcją Huberta
Kowalskiego, Quartetem Henryka Miśkiewicza w składzie:
Henryk Miśkiewicz, Andrzej
Jagodziński, Sławomir Kurkiewicz, Michał Miśkiewicz i takimi wspaniałymi gośćmi, jak:
Kinga Preis, Anna Rusowicz,
Marika, Muniek Staszczyk,
Skubas, Adam Strug, Grzegorz
Turnau, Lech Janerka. Wydarzenie to na swój sposób jest
podsumowaniem naszej dotychczasowej działalności, ale
wprowadzając elementy innowacyjne, szukamy nowych
rozwiązań artystycznych, rozszerzających naszą otwartość
na inne myślenie...
Drugą jest płyta z Janem Trebunią-Tutką i orkiestrą eM
Band, wydana przez Polskie
Radio. Jest to kolejny owoc
naszej ośmioletniej współpracy. Zmierzyliśmy się tutaj
z tematami nawiązującymi
do muzyki bałkańskiej, jazzowej, big-bandowej i folkowej,
wchodząc w nurt muzyki autorskiej. Dzięki zespołowi eM
Band z Jaworzna, zespołowi

teriału zgrał i zmasterował
Jacek Gładkowski, jeden z
najlepszych polskich realizatorów.

Mirosław Kowalik (fot. Jacek Zych).
Jazgot z Podhala, dźwiękom
gitar Marcina Zalesia z Nowej
Rudy, znakomitym wpływom
pianisty jazzowego Joachima
Mencla z Krakowa i Thomasowi Celisowi Sanchezowi, grającemu na przeszkadzajkach,
płyta klimatycznie odbiega
od naszych dotychczasowych
działań. Według niektórych
jest eksperymentem, a według innych krokiem do przodu. Na płycie zamieszczone są
loga Wałbrzycha i Jaworzna.
Miasta te bardzo przyczyniły
się do realizacji naszych artystycznych zamierzeń.
Nie tylko w naszym regionie
dużym wydarzeniem jest
trzecia płyta z Twoim udziałem - „Kolędałka”.
- W grudniu poprzedniego
roku spotkałem się w Urzędzie
Gminy Stare Bogaczowice z
wójtem Mirosławem Lechem
i jego zastępcą Bogdanem
Stochajem. Ustaliliśmy, że nagramy wspólnie z mieszkańcami Gminy Stare Bogaczowice,
przyjaciółmi z gmin sąsied-

nich i zaproszonymi gośćmi,
płytę świąteczną. Oczywiście,
w utworach znalazły się miejsca dla wokali naszych księży
i gospodarzy Gminy Stare Bogaczowice. Oprócz mieszkańców, przyjaciół, księży i wójtów, udział wzięli zaproszeni:
Lidia Pospieszalska, Zuzanna
Iwańska, Janusz Janina Iwański, Ernest Bryll, Jerzy Trela,
Darek „Maleo” Malejonek, Jan
Trebunia-Tutka, Zbigniew Wodecki. Muzycznie wsparli nas
m.in. Joachim Mencel, Marcin
Zaleś, Thomas Celis Sanchez,
Andrzej Polak. Najtrudniejsze
zawsze są początki. Tak też
było w tym przypadku, kiedy
stanąłem przed faktem wyboru materiału na płytę. Ważne też było, gdzie nagramy
materiał. Współpracowałem
z wieloma zaprzyjaźnionymi
studiami nagraniowymi w Polsce. Okazało się, że w Wałbrzychu bardzo pomocny był Bartłomiej Miszczyk -właściciel
m23studio. Mogłem pracować
z mieszkańcami i przyjaciółmi
gminy na miejscu. Całość ma-

„Kolędałka” nie jest jednak
przedsięwzięciem przypadkowym.
- Nie, ponieważ od wielu
lat spotykamy się w okresie świątecznym, wspólnie
z mieszkańcami i przyjaciółmi muzykujemy i śpiewamy
kolędy i pastorałki. Oprócz
prywatnych spotkań, gramy
na pasterkach, eucharystiach
w naszych kościołach, oraz
spotkaniach w świetlicach w
Starych Bogaczowicach i Lubominie. Bardzo pozytywnie
zostałem zaskoczony umiejętnościami wokalnymi dzieci z Zespołu Szkół w Starych
Bogaczowicach. Okazało się,
że w naszej gminie mieszka
o wiele więcej uzdolnionych
ludzi artystycznie, niż się spodziewałem. Duży wpływ na
poziom edukacji muzycznej w
naszej gminie ma Zespół Szkół
Muzycznych im. Stanisława
Moniuszki w Wałbrzychu. Bardzo wiele osób uczęszczało,
bądź uczęszcza do tej szkoły.
Na płycie oprócz mnie zagrali
również inni absolwenci szkoły muzycznej, a zarazem nasi
mieszkańcy: Wojciech Szklarkowski (min. gra na akordeonie w Kabarecie Neo-Nówka), Kuba Łakomy – perkusja
(min. muzyk sesyjny w zespole
FTS, oraz członek i założyciel
zespołu SQUID). Do przyjaciół
naszej gminy należą osoby,
które na co dzień grają w filharmonii sudeckiej, uczą w
szkole muzycznej, są lekarzami, rehabilitują, są policjantami, uczniami itd. Ich obecność

była dla nas, mieszkańców
gminy, bardzo istotna. Oprócz
tego, że gramy, śpiewamy
z gwiazdami wielkiego formatu, jesteśmy też twórcami
muzyki, tekstów i opracowań
większości utworów. Oprócz
znanych pastorałek, na płycie
znalazły się również utwory
autorstwa naszych mieszkańców. Płyta ukazała się dzięki
Wydawnictwu Świętego Pawła z Częstochowy i otrzymała
patronat Programu Pierwszego Polskiego Radia.
A przed nami wspaniałe
zwieńczenie projektu „Kolędałka”!

- Ukoronowaniem naszego
wspólnego dzieła będzie
koncert charytatywny, który - wspólnie z zaproszonymi
gośćmi - zagramy 29 grudnia
o godzinie 18.00 w Starych Bogaczowicach, w kościele parafialnym pod wezwaniem św.
Józefa Oblubieńca. Dochód z
koncertu zastanie przeznaczony na pomoc dla Hospicjum w
Wałbrzychu. Korzystają z okazji, życzę wszystkim radosnych
świąt, inspirujących do pozytywnych refleksji na temat
drugiego człowieka i mistycznych uniesień przy muzyce z
płyty „Kolędałka”.
Rozmawiał Robert Radczak
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Radosnych świąt
w rodzinnym gronie
oraz
wszelkiej pomyślności
w 2017 roku
życzą
pracownicy
i właściciele
Firmy
Textim Recycling

Spokojnych świąt
Bożego Narodzenia,
spędzonych z bliskimi,
w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym roku
życzą

REKLAMA

Niech te święta będą jasne,
ciepłe i pełne śmiechu,
niech wypełnią
Wasze serca radością,
a w Nowym Roku
– samych szczęśliwych
ka
kart od losu.
Właściciele i pracownicy
Serwisu Goliat

właściciele i pracownicy
Stacji Demontażu Pojazdów
Darwód w Wałbrzychu

ul. Skarżyska 6, 58-300 Wałbrzych, tel. (74) 842 65 92

Dla najbardziej
potrzebujących
Pracownicy urzędu, włodarze oraz radni Gminy Stare Bogaczowice, a także jej
mieszkańcy włączyli się w
akcję „Szlachetna Paczka”.
Wspólnie
przygotowano
gwiazdkowy prezent dla rodziny z terenu powiatu wałbrzyskiego.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu wielu
osób, udało się zebrać wszystkie wymienione przez rodzinę
potrzebne artykuły, a także
udało się zakupić wiele dodatkowych, niezbędnych rzeczy i
kilka prezentów pod choinkę,
by sprawić jeszcze większą ra-

dość rodzinie. W szlachetnej
paczce dla babci samotnie
wychowującej wnuczkę znalazła się żywność, artykuły chemiczne, ręczniki, poduszki, koc,
komplet naczyń, ubrania dla
wnuczki oraz nowa pralka.
Przedświąteczna pomoc
trafiła także do najbardziej
potrzebujących mieszkańców
Gminy Stare Bogaczowice.
Radni z Klubu „Współpraca
dla rozwoju” przekazali swoją
dietę na wsparcie dla trzech
najbardziej potrzebujących
rodzin. Akcję wsparł również
wójt Mirosław Lech.
(IL)

Prezenty i sztuczne
ognie
- Byłem grzeczny i znam
wierszyk - tak przedstawiały się dzieci, które przybyły
przed Urzęd Gminy w Starych Bogaczowicach na spotkanie ze św. Mikołajem.
Na zaproszenie wójta Mirosława Lecha, św. Mikołaj - z
powodu braku śniegu - przyjechał pojazdem uniwersalnym,
czyli quadem. Czas oczekiwania na jego przybycie umilał
zespół okolicznościowy śpiewający, przy współudziale rodziców, najpiękniejsze kolędy.
Po wspólnym odliczaniu i zapaleniu światełek na choince,
przybył Mikołaj i zaczęła się
najprzyjemniejsza część spotkania, czyli wręczanie prezen-

Widać coraz więcej

Mają nowe
oświetlenie

tów. Tak jak w ubiegłym roku,
wszystkie dzieci były grzeczne
i każdy dostał prezent. Mieszkańcy Starych Bogaczowic
życzenia świąteczne złożyli sobie przy efektownym pokazie
sztucznych ogni.
(IL)

W Starych Bogaczowicach,
przy ul. Wiązowej, zamontowane zostało oświetlenie
parkowe. Drogę oświetla
pięć lamp. W przyszłym roku
w gminie realizowane będą
kolejne inwestycje związane z
oświetleniem.
(IL)

Jasełka na wesoło
W ramach zajęć teatralnych
na Uniwersytecie III Wieku
w Starych Bogaczowicach,
grupa słuchaczy pod opieką
Małgorzaty Leszczyńskiej
przygotowała jasełka bożonarodzeniowe „na wesoło”.
- W spotkaniu, poza seniorami,
udział brali zaproszeni goście:
wójt Mirosław Lech, sekretarz
gminy Barbara Kurasińska,
kierownik GOPS Jolanta Kocoń oraz kierownik GCES Ilona
Lewkowicz. Słuchacze wykazali się wielkim talentem aktorskim oraz pomysłowością
w przygotowaniu kostiumów
do ról. Podczas przedstawienia mieliśmy okazję poznać
genezę świątecznych tradycji,
pośmiać się oraz zaśpiewać
wspólnie kolędy. Po zakończeniu przedstawienia była okazja do rozmów, kolędowania
i delektowania się świątecznymi wypiekami przygotowanymi przez nasze seniorki. Pani
Małgosi oraz uczestnikom zajęć teatralnych serdecznie gratulujemy świetnego występu i
z niecierpliwością czekamy na
kolejne przedstawienie – podkreślają słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Starych Bogaczowicach.
(WŚ)

Zakończył się pierwszy
etap renowacji średniowiecznych
unikatowych
malowideł, odkrytych przypadkowo podczas remontu
kościoła w Niedźwiedzicy w
Gminie Walim.
– Gdy Kolumb odkrywał
Amerykę, ktoś malował freski
w kościele pw. Świętego Mikołaja w Niedźwiedzicy. Takie
skarby rzadko się odkrywa.
O tych malowidłach nie ma
informacji w dostępnej literaturze, ponieważ przez setki lat
nikt o nich nie wiedział – mówiła rok temu Anna Kościów,
konserwator dzieł sztuki, która
najpierw dokonała odkrycia
polichromii, potem określiła
wiek malowideł (przedstawiających sceny z życia świętych)
na koniec XV lub początek XVI
w, a w roku bieżącym pracowała przy konserwacji dzieł
sztuki.
O skarbie nikt by się nie dowiedział, gdyby nie oddolna
inicjatywa mieszkańców wsi,
którzy byli pomysłodawcami
remontu kościoła, a Dolnośląski Wojewódzki Konserwator
Zabytków nakazał wykonania
badań stratygraficznych. Ten
przykład inicjatywy oddolnej
wraz z ciągłą wzajemną motywacją oraz gromadzeniem

Zima na Dzikowcu

środków własnych zaowocował tak wielką niespodzianką.
Pierwszy etap konserwacji malowideł został już
zakończony.
Konserwacji
technicznej i estetycznej poddane zostały na początek dwa
elementy malowideł, oba
umieszczone na ścianie północnej kościoła: „Święty Marcin i wić roślinna” oraz „Święty
Młodzieniec lub Święta”. W
trakcie konserwacji pierwszej
polichromii obok postaci św.
Marcina pojawiły się jeszcze
trzy inne. Być może jedna z
nich przedstawia patrona kościoła – świętego Mikołaja.
Natomiast malowidło zatytułowane i opisane w rejestrze
zabytków „Święty Młodzieniec
lub Święta”, po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych
okazało się być wizerunkiem
świętego Krzysztofa z Dzieciątkiem Jezus na barkach.
Dotychczasowe prace konserwacyjne w kościele finansowane były z następujących dotacji: z budżetu Gminy Walim,
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także
środków zebranych przez parafian i innych sponsorów.
(JS)

Święty Krzysztof z Dzieciątkiem Jezus (fot. użyczone: Anna Kościów).

Już w najbliższy piątek będzie można skorzystać z
wyciągu orczykowego na
Dzikowcu w Boguszowie
Gorcach! - Do 22 grudnia
stok będzie naśnieżany, a już
23 grudnia będzie można
korzystać z wyciągu i trasy
zjazdowej. W święta także nie
zapominamy o aktywnych
narciarzach i snowboardzistach. 24 grudnia orczyk będzie działał w godzinach 9.00
- 13.00, natomiast 26 grudnia
w standardowych godzinach.
Serdecznie zapraszamy – zachęcają pracownicy ośrodka
Dzikowiec.
(RED)

Nowa tradycja
W Cafe Galerii Ogród Sztuki
spotkali się seniorzy uczestnicy Dni Seniora, współfinansowanych przez Uzdrowiskową Gminę Szczawno
Zdrój i Fundację Wspierania
Seniorów „Mela” na wigilijnej
kolacji. - Zaproszenie przyjął
również burmistrz Marek Fedoruk. Były życzenia z okazji
zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia, wręczano sobie
drobne upominki. Seniorzy
dziękowali burmistrzowi i
pani M. Mazurek z Fundacji
za umożliwienie organizacji
Dni Seniora i za pracę przez
cały rok na rzecz seniorów ze
Szczawna Zdroju. Degustacja
potraw i rozmowy w życzliwej
atmosferze trwały do późnych
godzin wieczornych. Wszystkie pyszne dania podane tego
dnia przygotowane zostały
przez samych uczestników –
relacjonuje G.Lelito-Dąbrowa.
(RED)
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In memoriam - Ku pamięci
„Bo jak śmierć potężna jest miłość.’’

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

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

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

Śp. Stanisława Haruka

Śp. Mieczysława Czerwińskiego

żona z rodziną.

składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej drodze

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

śp. Tadeusza Świdnickiego

Śp. Alicji Grętkowskiej

uczcili Jego pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie
w tym trudnym czasie składa rodzina.

składa rodzina.

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

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

Zwycięstwo pod choinkę
Po 11 meczach bez wygranej w lidze, siatkarze
Victorii PWSZ Wałbrzych w
końcu przełamali się. Podopieczni trenera Przemysława Michalczyka pokonali w
hali Aqua-Zdrój SMS PZPS
Spała 3:1, dzięki czemu opuścili ostatnie miejsce w tabeli I ligi.
Wałbrzyszanie rozpoczęli
mecz w składzie: Schamlewski,
Magnuszewski, Napiórkowski,
Hukel, Pietkiewicz, Siwicki oraz
Obrębski jako libero. Po wyrównanym początku spotkania
na prowadzenie wyszła ekipa z
Wałbrzycha, która dość długo
utrzymywała 3 punkty przewagi. Potem coraz mocniej
naciskali gospodarze, którzy
wykorzystywali każdy błąd rywala, dzięki czemu powiększali

dystans i wygrali pierwszego
seta 25:17. Drugi set zaczął
się od prowadzenia gości 7:2 i
nawet wejście Plizgi oraz Durskiego nie zmieniło obrazu gry.
Gdy SMS wygrywał 12:4 mogło
się wydawać, że gospodarze
poniosą dotkliwą porażkę w tej
części spotkania. Ale wałbrzyszanie bardzo ambitnie zabrali
się do odrabiania strat, ale były
one zbyt duże i ostatecznie
przegrali 22:25.
Trzecia partia była najlepsza w wykonaniu podopiecznych Przemysława Michalczyka w tym sezonie. Na „dzień
dobry” odskoczyli przeciwnikowi na 5 oczek, zwłaszcza
dzięki świetnie dysponowanemu Mateuszowi Siwickiemu,
a potem już tylko powiększali
przewagę. Szybko odskoczyli

Australijskie Dęby

na 10 punktów, ale nie popełnili tego błędu, co SMS w poprzedniej partii i nie tylko nie
roztrwonili przewagi, ale rozgromili rywala 25:11! Ostatnia
odsłona nie była już tak łatwa
dla gospodarzy jak poprzednia. Wałbrzyszanie wypracowali 5 punktów przewagi,
lecz goście zdołali zmniejszyć
stratę do zaledwie 1 punktu i
kibice byli świadkami bardzo
zaciętej końcówki. Tym razem
jednak lepsi byli gospodarze,
którzy wygrali seta 25:22 i całe
spotkanie 3:1.
W następnej kolejce Victoria PWSZ podejmie w hali
Aqua-Zdrój Norwid Częstochowa. Mecz odbędzie się
w sobotę, 7 stycznia o godz.
17:00.
Radosław Radczak

Przegrały po walce
Zacięta gra, wiele ciekawych wymian, dramatyczne
zwroty akcji i niepowtarzalna, rodzinna atmosfera na
wypełnionych trybunach –
tak wyglądał debiut siatkarek MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych przed własną
publicznością w rozgrywkach III ligi.
W Hali Wałbrzyskich Mistrzów podopieczne trenera
Jacka Kurzawińskiego uległy
Victorii Wrocław 2:3 (25:21,
21:25, 24:26, 25:19, 12:15), a
na parkiecie „wałbrzyskiego
kotła” pojawiły się: Zdebska,
P. Pawelska, Krajewska, I.Groń,
Talarska, Regnowska, E. Pawelska (libero) oraz Drzazga,
P. Groń, Wróblewska, Sławiń-

Z udziałem 30 zawodników na
wałbrzyskiej Piaskowej Górze, odbył się 8. Australijski
Bieg Dębowy, zorganizowany
przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Dęby Wałbrzych.
Zwyciężył Edward Baczewski
przed Jakubem Janiszewskim
i Jackiem Strzechą. Wśród pan
najlepszą była Anna Grześkowiak. Najstarszym uczestnikiem
biegu był 89-letni Henryk Chrostek, a najmłodszym 10-letni
Kamil Kaczuga. Organizatorzy
dziękują sponsorom w osobach
Kazimierza Urbaniaka i Piotra
Frąckowiaka oraz kierownictwu
Aqua Zdroju, którzy zadbali o
nagrody i posiłek.
(BAS)

Mikołajowe warcaby
W siedzibie Rady Wspólnoty
Samorządowej
Podzamcze
w Wałbrzychu, odbył się V
Turniej Mikołajkowy w Warcabach, w którym uczestniczyli
uczniowie klas I-VI Szkół podstawowych. Turniej składał się
z 5 rund. Zwycięzył Szymon Karczewski – 10 pkt, przed Oliwierem Żukowskim – 8 i Błażejem
Redo – 7.
(B)

Surowa lekcja koszykówki
Nie było niespodzianki
we Wrocławiu w 15. kolejce
grupy D II ligi koszykarzy.
Górnik Trans.eu Wałbrzych
pokonał Röben Gimbasket
87:65, ale kolejne zwycięstwo niepokonanego Śląska
Wrocław sprawiło, że biało-niebiescy nadal są wiceliderem w ligowej tabeli.
Gospodarze zaczęli z wysokiego „C” i prowadzili najpierw
9:2, a potem 17:8. Wałbrzyszanie w tym okresie razili nieskutecznością, ale potem stopniowo zaczęli odrabiać straty.
Był moment, że mieli tylko trzy
punkty mniej od rywala, lecz
po 10 minutach przegrywali
18:23. Przed rozpoczęciem
drugiej kwarty Marcin Wróbel
zastąpił Pawła Bochenkiewicza i goście zaczęli grać dużo
lepiej. Świetną serią 12:0 nie
tylko szybko zdołali wyrównać
rezultat, ale także osiągnąć
7-punktową przewagę. Potem
kontrolowali przebieg gry i

spokojnie powiększali dystans
od rywala, dzięki czemu po
pierwszej połowie prowadzili
46:31.
W trzeciej kwarcie podopieczni Arkadiusza Chlebdy powiększyli przewagę do
20 punktów, dzięki czemu
szkoleniowiec przyjezdnych
mógł wpuścić na parkiet m.
in. Damiana Durskiego i Marcina Rzeszowskiego. Czwarta
ćwiartka była już tylko dopełnieniem formalności, gdyż
biało-niebiescy kontrolowali
przebieg spotkania, a wrocławianie nie byli w stanie
zmniejszyć strat. Ostatecznie wałbrzyski zespół wygrał
87:65 i kończy rok 2016 na
drugim miejscu w tabeli grupy D II ligi.
W następnej kolejce Górnik Trans.eu zagra w Kaliszu z
Energą Drogbruk. Spotkanie
odbędzie się w piątek, 6 stycznia 2017 roku.
Radosław Radczak

Najlepsi w regionie

Możesz być jak
Majka
W Hali Wałbrzyskich Mistrzów siatkarki Chełmca uległy Victorii Wrocław.
ska, Urbanowska i Starostka.
Najmłodszą zawodniczką na
parkiecie była przyjmująca
Natalia Sławińska, która urodziła się w 2001 roku. Warto
podkreślić, że w wałbrzyskiej
drużynie, złożonej głównie z
wychowanek, grają dwie pary
bliźniaczek: Izabela i Paulina

Groń oraz Ewelina i Paulina
Pawelska.
Kolejna okazja do obejrzenia
utalentowanych siatkarek z Wałbrzycha będzie 28 stycznia 2017
r., gdy rywalem MKS Chełmiec
Wodociągi będzie AZS Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław.
(RED)

Chcesz być jak Rafał Majka
albo Maja Włoszczowska? Dołącz do szkółki kolarskiej organizowanej przez Klub Kolarstwa
Wałbrzych. W programie zajęć
szkółki znajdują się zarówno
treningi rowerowe, jak i zajęcia
ogólnorozwojowe i biegowe.
Poziom zajęć jest dostosowany
do poziomu uczestników. Więcej informacji udzielają trener:
Piotr Walerak - 690 477 641
i prezes KKW Piotr Stokłosa535 012 380.
(RED)

Za nami Dolnośląska Gala Sportu Akademickiego, organizowana
przez AZS Wrocław. Najlepszą drużyną roku 2016 wybrano tenisistów
stołowych KU AZS PWSZ Wałbrzych. Dwukrotnych Akademickich
Mistrzów Polski oraz srebrnych medalistów Europejskich Igrzysk
Studenckich reprezentował prezes klubu Tadeusz Pogorzelski oraz
Tomasz Durajczyk - trener naszej drużyny.

(ESZ)

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl

Czwartek, 22 grudnia 2016 r.
www.db2010.pl
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70-lecie wałbrzyskiego sportu

Pozostała
Antarktyda
Jak już informowaliśmy,
wałbrzyski długodystansowiec Witold Radke, swój
101. maraton przebiegł w
Sydney. W ten sposób biegami na dystansie 42 km 195
m „opanował” 6. kontynent,
bowiem wcześniej biegł w
Europie, Ameryce Północnej
i Południowej, Azji i Afryce.
Pozostało mu „tylko” zmierzenie się z Antarktydą. - Nie
będzie to łatwe, gdyż zapisy
prowadzone są wiele miesięcy przed startem, a każdorazowo prawo do uczestniczenia w tym maratonie ma
ograniczona liczba zawodników, bo docierają statkiem
na miejsce rywalizacji. Może
kiedyś, jeśli oczywiście zdrowie będzie sprzyjało, a bieg
przebiega w ekstremalnych
warunkach, i znajdę sponsorów, uda mi się zrealizować
ten cel – powiedział nam
pan Witold, zdobywca Korony Maratonów Świata i ten,
który przebiegł maratony
w niemal wszystkich europejskich stolicach. Życzymy
powodzenia w realizacji jego
ambitnych zamierzeń.
Andrzej Basinski

Liczni olimpijczycy, medaliści mistrzostw Polski,
Europy i świata, trenerzy,
działacze, sponsorzy wałbrzyskich klubów i sekcji
oraz samorządowcy spotkali się w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym Aqua
Zdrój na uroczystej gali
podsumowującej jubileusz
70-lecia sportu w Wałbrzychu.
Wśród
zaproszonych
gości byli także wiceprezesi PZPN i PZPS oraz członek zarządu województwa
dolnośląskiego.
Podczas
uroczystości, której towarzyszyła wystawa pamiątek
dokumentujących 70-lecie
sportu pod Chełmcem, prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej wręczył pamiątkowe statuetki. Był także uroczysty toast, a potem przy
stolikach toczyły się długie
rozmowy o przeszłości, sytuacji obecnej i przyszłości
wałbrzyskiego sportu.
Jednym z punktów programu uroczystości było
przekazanie Dariuszowi Baranowskiemu roweru, na
którym zwyciężał w etapach
jazdy indywidualnej na czas
podczas Tour de Pologne w
1991 i 1992 r. Każdorazowo

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

tel. 69 69 225 69
P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

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

zwycięstwo
na
czasówce, przynosiło popularnemu „Rybie”, który
miał wtedy 19 i 20
lat, triumf w klasyfikacji końcowej
największej etapówki w Polsce.
Rower przez wiele
lat przechowywany był troskliwie
w magazynie klubowym Górnika
Wałbrzych, który
to klub reprezentował Baranowski na początku
swojej
bogatej
kariery. Podczas
wspomnianej
uroczystości rower został mu
przekazany przez
prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja oraz
trenerów Darka Dariusz Baranowski ze swoim „zwycięskim”
– Jarosława No- rowerem.
wickiego i Marka
Henczkę. - To był dla mnie – powiedział nam mieszkająwyjątkowy moment i wzru- cy w Głownie Dariusz Baraszenie ścisnęło mi gardło. Był nowski.
okazją do przypomnienia soRowery (oprócz czasobie zwycięstw sprzed ćwierć wego także „normalny”)
wieku. „Koza” będzie ozdobą otrzymał od Franciszka Armoich kolarskich akcesoriów dela, Polaka, który produ-

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

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

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.

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

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)

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

REKLAMA

Radosnych i pełnych ciepła
świąt Bożego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyślności
w nowym 2017 roku
życzą
właściciele i pracownicy
Tartaku Urbaniak
w Jedlinie -Zdroju
kował wtedy sprzęt kolarski
w Szwajcarii. - W tym czasie
były to rowery najwyższej
klasy – wyjaśnił „Ryba”.
Dariusz Baranowski po
zakończeniu kariery (był 9.
w czasówce na IO w Atlancie, 11. w Giro d’ Italia i 12. w
Tour de France, a Tour de Pologne wygrywał trzykrotnie),
dał się poznać jako dosko-

nały komentator telewizyjny największych kolarskich
wyścigów na świecie. - W minionym roku towarzyszyłem
w ten sposób 128 wyścigom.
W nadchodzącym sezonie
będę to czynił jako ekspert
stacji Eurosport – wyjaśnił
zawodnik wywodzący się z
wałbrzyskiej Piaskowej Góry.
Andrzej Basiński

Choinki żywe
z dowozem
ul. II Armii 7
w Wałbrzychu
(Sobięcin, na terenie
Autoserwisu Pit Car)
Tel. 696 473 695
Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

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

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,
został wywieszony na okres
od 20.12.2016 r. do 10.01.2017 r.
wykaz Nr 20/2016 z dnia 20.12.2016 r.
nieruchomości gminnych
przeznaczonych do oddania
w dzierżawę, najem.
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USŁUGI
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) HYDRAULIKA - 668-605-555
(1) ELEKTRYK - 888-322-334
(1) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel: 508-808022.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(1) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ – KONKURENCYJNE CENY!
TEL. 535-424-624.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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 termomodernizacji cena 119.000 zł kontakt:
792-548-210
NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2, dogodna lokalizacja, Cena 50.000 do
negocjacji kontakt: 792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE kawalerka po
kapitalnym remoncie, kuchnia w
zabudowie, ogrzewanie gazowe,
cena 59.900zł, kontakt: 792-548210
ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 50m2,1 piętro ogrzewanie gazowe, łazienka
po remoncie. Cena 64tys, kontakt
535-416-014

Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

ŚRÓDMIEŚCIE 101m2,1piętro,3pok. ogrzewanie gazowe. cena:
110 000 zł, kontakt: 792549757

MS-2882 Piaskowa Góra - Nowe
mieszkanie w apartamentowcu,
ul. Odlewnicza! 82 m2, 3 pokoje,
cena 219 900 zł Tel. 606 976 630

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51.5m2, budynek czteropiętrowy,
super lokalizacja cena 110.000zł
Kontakt: 792-547-662
JEDLINA ZDRÓJ, 2pok, 52m2, po
kapitalnym remoncie, bezczynszowe, cena 90.000, Kontakt
792-547-662

PRACA
(1) 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.

OKAZJA! MS-2925 Piaskowa Góra,
42m2, 2 pokoje, 4 piętro w 10 piętrowcu, 92 tys. Tel. 883 334 486
MS- 2911 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 42m2, 1 piętro, w pełni
umeblowane, cena 120 tys. Tel.
793 111 130
MS- 2919 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 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

(1) Kupię stare motocykle oraz
we. Tel. 889 70 62 26.

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 2 piętro,
około 45m2, dwa pokoje, super
lokalizacja, cena: 65 tysięcy zł.
Kontakt 792-548-210

MOTORYZACJA

części i boczne wózki motocyklo-

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 Jedlina Zdrój 3 pokoje, 115.000 zł 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie z własnym
ogrodem i garażem na Cierniach
w Świebodzicach 209.000 74 666
09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
69,18 m2 3- pokojowe 2 piętro,
kamienica Biały Kamień ul. Dąbrowskiego 83.000 zł 607 21 315,
74 666 09 9
JM DOM sprzedam mieszkanie
96,00 m2 3- pokojowe 2 piętro,
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

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 –pokojowe mieszkanie 70 m2 Szczawienko dla 6 pracowników 1700
zł z ogrzewaniem 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia 2 pokojowe 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
kaflowy, Nowe Miasto ul. Paderewskiego 450 zł 74 6660919, 607
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
3 –pokojowe 50 m2, IV piętro w

MS- 2889 okolice Lotników, Batorego, 40m2, 2 pokoje, po kapitalnym remoncie, super lokalizacja,
cena 125 tys. Tel. 883 334 486
MS-2924 Piaskowa Góra, kawalerka po kapitalnym remoncie,
28m2, cena 93 tys. Tel. 883 334
481
MS-2875 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 36m2, 2 piętro, do remontu,
cena 77 tys. Tel. 793 111 130
MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2, 2 piętro, po remoncie,
cena 127 tys. Tel. 883 334 481
MS-2926 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, po remoncie, cena 139
tys. Tel. 883 334 481
MS-2729 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51,5m2, cena 135 tys. Tel. 793
111 130
MS-2835 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 29m2, do wprowadzenia, cena
82 500. Tel. 793 111 130

MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wrocławska, kawalerka 29m2, cena 39
tys. Tel. 883 334 481
MS-2943 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
32m2, 75 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-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
MS-2953 Szczawno Zdrój, 87m2,
3 pokoje, 87m2, cena 210 tys, Tel.
883 334 486
MS-2954 Szczawno Zdrój,
mieszkanie 98m2, 4 pokoje z
ogródkiem, cena 259 tys. Tel. 883
334 481
DS-468 Szczawno Zdrój, dom w
zabudowie bliźniaczej 150m2,
działka 320m2, cena 450 tys., Tel.
793 111 130

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 SzczawnoZdrój, atrakcyjna lokalizacja, 3 pokoje, 74m2 po kapitalnym remoncie.
Cena: 169,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
mieszkanie w nowym budownictwie o powierzchni 53 m2 w stanie
do wprowadzenia, cena: 152,900 zł.
DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657-640
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 budownictwo ( 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 osobnym 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 czteropokojowe 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
11. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
Piaskowej Górze,II piętro, 42m2 rozkładowe dwa pokoje,po remoncie.
Cena 128,000 zł. do negocjacji Tel:
502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Atrakcyjna 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 OFERTA!!!! 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 zamkniętym - 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 odświeżenia 190 000 Tel:506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie w
bocznej ulicy Nowego Miasta, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc 42 m2
cena 89000 zł do mieszkania przynależy ogródek Tel. 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie po
kapitalnym remoncie w śródmieściu, 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
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Z NAMI MOŻESZ ZAPROJEKTOWAĆ SWOJE MIESZKANIE LUB
DOKONAĆ METAMORFOZY JEGO
WNĘTRZA !!! tel. 530998374
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA PODZAMCZU, 3 pokoje,
ok 63 m2, najlepiej niskie piętro,
tel. 535-311-265
Do wynajęcia kawalerka w Świebodzicach 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 lokalizacja, cisza i spokój, blisko las,
ogrzewanie miejskie, parter, 67
m2, 150 000zł , TEL 535 285 514
BIAŁY KAMIEŃ, 3 POKOJE W BLOKU, 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 czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 116.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
ŚWIEBODZICE Oś. Sudeckie,
44m2, 2 pokoje z ogrzewaniem
MIEJSKIM, po remoncie, 1 PIĘTRO,
CENA 140.000zł!! DO NEGOCJACJI,
tel. 530-998-374
Okazja! ŚWIEBODZICE, PIĘKNE
MIESZKANIE PO REMONCIE, 2 pokoje, 40 m2, 2 piętro, ogrzewanie
gazowe, spokojna okolica, 99.000
tys. Zł, Kontakt 535-285-514
OKAZJA! Podzamcze, 2 pokoje z balkonem, wysoki parter,
54m2, świetna lokalizacja. Cena
125.000zł. DO NEGOCJACJI. Tel:
535-311-265
NOWE MIASTO, dwupoziomowe
mieszkanie DO WPROWADZENIA,
52m2, 2 pokoje, spokojna okolica,
135.000zł !!! Kontakt 530-998-374
STARY ZDRÓJ, 62m2, przestronne
3 pokoje w spokojnej okolicy,
WYSOKI PARTER, CENA 95.000zł !!!
Kontakt 530-998-374
2 pokoje do wprowadzenia Piaskowa Góra, 41m2, balkon, blok
czteropiętrowy. Cena 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 wprowadzenia, 75m2. 260.000zł DO NEGOCJACJI !!! Kontakt 530-998-374

BON –Podzamcze, mieszkanie
40m2 na sprzedaż, 2 pokoje, łazienka, duży balkon.Do wprowadzenia.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, poczekalnia, ogrzewanie elektryczne
. Mozliwość wynajmu-1600 zł
.Cena: 158 000zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Na sprzedaż lub wynajem
DOM w Jaczkowie, 250m2, położony na 5000m2 działki, świetnie
nadaję się na agroturystykę,
piękne widoki 89 000zł nr: (2190)
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY ! TYLKO
U NAS! Na sprzedaż mieszkanie
87m2, Podgórze ul. Niepodległości, rozkładowe do własnej aranżacji, 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 wymianie, 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 murowana na sprzedaż z możliwością
adaptacji na dom, położona na
działce o pow.2500m2.Obiekt
idealny na agroturystykę. Cena:
89 000 do negocjacji ( nr: 2023)(74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – skrajny szereg na sprzedaż,
Piaskowa Góra, 180m2, 5 pokoi, 2
łazienki, jasna kuchnia w zabudowie 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 pokoje, jasna kuchnia,łazienka z wanną
i wc,ogrzewanie gazowe,parter z
bezpośrednim wejściem Cena: 99
000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - Mieszkanie na sprzedaż
Śródmieście, 62m2, 2 piętro, 2
pokoje, kuchnia w zabudowie(meble w cenie),łazienka z wanną,
ogrzewanie gazowe, do wprowadzenia, 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, ogrzewanie 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 !!!Mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie,
44 m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia
z nowymi meblami w cenie,
łazienka,balkon, ogródek. Cena:72
000zł (nr: 2243) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.
gratka.pl
WILLA – Sprzedamy mieszkanie,
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto,
po remoncie, wys.parter, balkon,
cena 116 000 zł. 74 666 42 42, 507
153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 47 tys.

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

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

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
26m2, Piaskowa Góra, 6 piętro,
winda, j.kuchnia, duży balkon,
cena 69 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

WILLA- Sprzedamy garsonierę na
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro,
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz,
cena 55 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogródek, cena 62 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2, działka: 722m2 cena 180 tys.zł. stan
dobry, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł. 1 piętro, stan dobry, 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
34m2, Piaskowa Góra , po remoncie, 5 piętro, winda, cena 95 tys.zł.
do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2 pokoje z łazienką i wc na Podgórze,
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości,
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
36m2, B.Kamień, 2 piętro, co gaz,
70 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 1 piętro, 36m2,
cena 99000zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
51,5m2 na Piaskowej Górze, 1
piętro (4), po remoncie, 155 000 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.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, po
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. z
ogródkiem przydomowym, 49m2,
Jedlina Zdrój, stan dobry, cicha
okolica, cena 49 tys.zł! 74 666 42
42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pok. na
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2
pokoje, 46m2, cena 149 tys.zł. 666
42 42, 507 153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania
i domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje
po remoncie, 46m2, N.Miasto,
okolice Namysłowskiego, parter,
cena 99000zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
P.Górze z jasną kuchnią, 43m2, 3
piętro (4), stan b.dobry, cena 110
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.

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

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

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

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