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Centrum Kredytowe

BEATU$
oferuje:
Pożyczki pozabankowe bez baz
do 30.000,00 zł
Pożyczki bankowe /sprawdzana baza BIK/
do 200.000,00 zł

NOWOŚĆ

Konsolidacja kredytów bankowych i pozabankowych
zmniejszenie rat + dodatkowa gotówka – bez baz
Zapraszamy do naszego biura:
Al. Wyzwolenia 49/2, 58-300 Wałbrzych
(naprzeciwko biedronki Pl. Tuwima )
tel. 531-227-390 tel. 531-483-291

WOŚP kręci się
już 25 lat
Czytaj na str. 4
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich
• kierowca kat. C

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Wszystkim tym, którzy byli z nami
w najtrudniejszych chwilach
i podzielają nasz smutek po odejściu

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

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

Uwierzmy – będzie lepiej

Święta były, minęły, znów
stały się wspomnieniem. Ze zdziwieniem konstatuję, że właściwie
nic się jeszcze nie spełniło z gorących, płynących zewsząd życzeń
świątecznych. Miało być wesoło,
spokojnie, w rodzinnym gronie,
z zachowaniem staropolskich
tradycji, z kolędą na ustach, no i
oczywiście pobożnie, bo przecież
czcimy Boże Narodzenie. Miało
być, ale dziś - po głębszej refleksji - coraz bardziej dochodzę do
wniosku, że tak nie było. W głębi
duszy odzywał się co rusz dzwonek ostrzegawczy, że naprawdę
nie ma z czego się cieszyć.
Było tak jak dawniej, świątecznie i miło w wielu domach,
choć trudno powiedzieć, czy w
większości domów. Niestety, cieniem się kładł niepokój wywołany tym, co się dzieje na świecie,
a zwłaszcza polityczną wojną
w naszym parlamencie, która
natychmiast przenosi się pod
strzechy. Choćbyśmy tego chcieli uniknąć przynajmniej w czasie
świąt, ale nie jest to możliwe w
dzisiejszym medialnym świecie.
Pisał o tym w podwójnym numerze świątecznym „Newsweeka”
znany nam Krzysztof Materna:
„Mam sporo lat, przeżyłem sporo
świąt, ale nigdy w okresie przedświątecznym nie byłem tak zawieszony w jakiejś dziwnej próżni, której nie mogę zdefiniować
inaczej niż jako stan bliski schizofrenii”. Dalej wspomina Krzysztof
niedawną rocznicę stanu wojennego 13 grudnia, kiedy to po
odśpiewaniu wszystkich zwrotek
polskiego hymnu wielotysięczne
tłumy Polaków, trzymając biało-czerwone flagi, wyzywają się od
komunistów i złodziei. A oto konkluzja felietonu Krzysztofa Materny pt. „Niewesołe życzenia”:
„Tymczasem ci sami ludzie, pełni

nienawiści, braku zrozumienia
dla innych, śpiewający ten sam
narodowy hymn, za chwile będą
sobie i innym życzyli spokojnych
świąt. Może nie wszystkim udzieli się taki parszywy przedświąteczny nastrój. Może będą mieli
szczęście i na pasterce zamiast
ewangelii nie usłyszą wyzwisk
pod adresem reszty Narodu.
Może będą mieli to szczęście, że
posłuchają współczesnej kolędy
nagranej przez Magdę Umer i
Grzegorza Turnaua. Zastanowią
się nad słowami papieża Franciszka. Pomyślą o rzezi, która odbywa się w Aleppo i nie przejdą
bezrefleksyjnie do myślenia o
bliskich, o przyszłości, nowym
roku i przyjaźni tych wszystkich,
którzy chcą żyć w spokoju, z
godnością, z poszanowaniem
wolności i tolerancją dla innego
człowieka”.
A w ogóle telewizja wypełniona po brzegi specjalistami
krajowej i zagranicznej kuchni
roztoczyła przed nami wysublimowane jadłospisy wieczerzy
wigilijnej. I serce nam zadrżało z
trwogi, że nie podołamy sprostać
nowoczesności, a ręce zatrzęsły
od trzymania się za kieszeń. Z
bijącym sercem, pełni niepokoju
zasiedliśmy do tradycyjnego stołu i wstyd nie odstępował przy
serwowaniu postnego barszczyku z uszkami, zupy grzybowej,
smażonego karpia, pierogów z
kapustą, kapusty z grochem, a
na deser kompotu z suszonych
owoców. Po prostu istna, zapyziała wiocha. Kudy nam chudopachołkom do specjałów telewizyjnej socjety. Nie ucieszyła
mnie podrzucona przez Aniołka
pod choinkę woda toaletowa i
letnie skarpety, bo zdałem sobie
sprawę, że nie mam pewności,
czy z tego dobrodziejstwa zdążę
skorzystać. No a z kolęd najbardziej utkwiło mi w pamięci: „W
Dzień Bożego Narodzenia radość
wszelkiego stworzenia: ptaszki
w górę podlatują, Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują”.…
Na szczęście nie nastąpił koniec świata przewidziany przez
proroków. Słońce nie zagasło,
księżyc w nocy nadal świeci od-

oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych

Śp. Alicji Grętkowskiej

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

Stanisław
Michalik

śp. Kazimierza Masiuka

biciem jego światła. Życie toczy
się dalej, tak jakby nigdy nic. Na
tablicy ogłoszeń w moim miasteczku widzę barwne, krzykliwe
plakaty o betlejemskim miasteczku przy kościele Chrystusa
Króla, balach sylwestrowych,
spotkaniach noworocznych, poświątecznej, promocyjnej sprzedaży towarów w wałbrzyskich
marketach, a obok klepsydry informujące o pogrzebie zmarłych.
Samo życie!
Ale niepokój zasiany wcześniej, tuż przed świętami, w mediach nie ustępuje. I trudno się
temu dziwić. W świątecznym numerze „Polityki” rzucił się w oczy
tytuł „Rok niespokojnej ziemi”,
a w nim ostrzeżenie: 20 grudnia
skończyła się w Polsce przewidywalność tego, co może nastąpić.
Tego dnia, jak pisze redaktor Jerzy Baczyński: „partia rządząca
ostatecznie przejęła władzę nad
Trybunałem Konstytucyjnym, zamieniając go w prawny gadżet,
ustrojową wydmuszkę. Nasz
republikański ustrój zmienia się
w monarchię niekonstytucyjną,
gdzie pełnia władzy przy zachowaniu instytucjonalnej fasady –
przysługuje faktycznie jednemu
człowiekowi. Ave Cezar!”
W kolejnym artykule pt.
„Królestwo chaosu”, grupa ekspertów „Polityki” przytacza argumenty potwierdzające, że
w nadchodzącym roku zawisła
nad Polską czarna chmura recesji gospodarczej i finansowej w
związku z lawinowo rosnącymi
kosztami tego chaosu: „Władza
PiS-u ma dwa oblicza. Pierwsze
to surowa twarz rewolucjonisty,
sanatora i inkwizytora, który z
żelazną ręką i makiaweliczną
zręcznością przeprowadza plan
całkowitego przejęcia państwa i
jego instytucji. Ale spod tej maski wyłania się inne, wstydliwe
oblicze niekompetentnego, nieudolnego bałaganiarza…”
Obszerny artykuł z metodyczną dokładnością obnaża
szczegóły tego bałaganiarstwa i
niekompetencji, a czytając o tym
wszystkim włos się jeży na głowie. Po prostu trudno uwierzyć,
że coś takiego może mieć miej-

sce w cywilizowanym kraju europejskim i nie ma sposobu, by
reagować na to wszystko inaczej,
jak czynnym udziałem w manifestacjach ulicznych.
W podobnym tonie wypowiada się Grzegorz Turnau, krakowski kompozytor i piosenkarz
w świątecznym wydaniu „Gazety
Wyborczej” zatytułowanym: „Jak
się masz Turnau? Coraz lepiej”.
Grzegorz Turnau opowiada o
nagranym wraz z Magdą Umer
klipie „Kolęda dla tęczowego
Boga”, w której odnosi się krytycznie do braku reakcji ze strony
naszych władz na to, co się dzieje
w syryjskim Aleppo. Została ona
wycofana z programów radia i
telewizji publicznej. Cieszy się
powodzeniem w telewizjach komercyjnych i w internecie. „Przypominam wszystkim malkontentom, mówi Grzegorz, że tęcza to
znak biblijny – symbol nadziei
po potopie. Wszyscy śpiewamy
kolędę „Mizerna cicha”, w której
padają słowa: „pod malowaną
tęczą”.
Grzegorz Turnau opowiada,
że nie ma żadnych poglądów politycznych, natomiast ma poczucie przyzwoitości. Ona każe mu
dzisiaj powiedzieć, że jest droga,
której nie akceptuje. Gdy władza
rozdaje w sposób tak brutalny
karty, uznając wszystkich ludzi,
którzy budowali Polskę po roku
1989 za przestępców – nie może
milczeć:
„Na mojej lodówce od dawna
wisi myśl Dantego: Najbardziej
gorące miejsce w piekle zarezerwowane jest dla tych, którzy w
okresie kryzysu moralnego zachowują swą neutralność… Mój
teść, 92-letni wybitny kompozytor, na pytanie: Jak się masz tato,
odpowiada: Coraz lepiej ! Wierzę,
że życie to są powtarzalne cykle.
Kiedy czujemy, że jesteśmy w
złym cyklu, to znaczy, że już blisko końca okrążenia, za chwilę
rozpocznie się dobry cykl”.
I tą sentencją Grzegorza Turnaua budującą dobrą nadzieję
na rok 2017 pragnę pokrzepić
wszystkich moich Czytelników.
Uwierzmy, to będzie rok dobrego cyklu. Będzie lepiej!

serdeczne podziękowania składają
Żona, Córki, Wnuki i Rodzina

Dziękuję Ci,
Kazimierzu!
W przedostatni dzień minionego roku pożegnaliśmy
Kazimierza Masiuka. Mury
kościoła na wałbrzyskim
Szczawienku nie mogły pomieścić wszystkich, którzy
w ten piękny, słoneczny
dzień grudniowy przyszli
oddać Mu hołd. Wśród tych,
którzy przyszli pożegnać
Kazimierza byli przedstawiciele władz Wałbrzycha,
parlamentarzyści, szefowie
i przedstawiciele instytucji,
z którymi współpracował,
a przede wszystkim zwykli
ludzie, którym trudno było
uwierzyć, że to było ostatnie z Nim spotkanie… Były
nie tylko łzy, ale także kojące
ból wspomnienia wspólnych
chwil, przywołujące uśmiech
w tych trudnych chwilach.
Miałem wielkie szczęście, zaszczyt i przyjemność
współpracować z Kazimierzem przy różnych projektach. Ujmował mnie swoim
pogodnym podejściem do
życia i ludzi, dobrocią i wyrozumiałością, a także ogromną i różnorodną wiedzą,
fachowością i spokojem.
I oczywiście serdecznym
uśmiechem, który był Jego
znakiem firmowym. Choć
byliśmy z różnych pokoleń,
to rozumieliśmy się doskonale.
Kazimierz zarażał optymizmem nawet wtedy, gdy
choroba mocno już dawała
mu się we znaki. Gdy odwiedziłem Go w szpitalu miał
świadomość, że nie wróci
do pełnej sprawności i już
na długą wędrówkę po uko-

Kazimierz Masiuk
(fot. archiwum rodzinne K.Masiuka).

chanych górach nie wybierze się. Ale planował między
innymi wyjazdy do Książa, by
choć tam pooddychać pełną piersią w cieniu starych
drzew, a także do „swoich”
Starych Bogaczowic na świąteczny koncert „Kolędałka”,
by - jak zawsze - to wiekopomne wydarzenie zarejestrować swoją kamerą oraz
aparatem fotograficznym i
dołączyć do swojego wspaniałego archiwum. I między
innymi owo archiwum, pełne filmów i zdjęć dokumentujących najważniejsze wydarzenia w całym regionie,
miało być celem naszego kolejnego spotkania. Umówiliśmy się między Bożym Narodzeniem, a Nowym Rokiem
na spotkanie, by zaplanować
prace nad Jego zbiorami i
kolejnym filmem. Niestety,
choroba była szybsza. Zaatakowała ze zdwojoną siłą i
dzień po Bożym Narodzeniu
zwyciężyła…
Dziękuję Ci Kazimierzu za
wszystko! Spoczywaj w pokoju!
Robert Radczak

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
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Budżet partycypacyjny
Do 23 stycznia można
składać propozycje w ramach budżetu partycypacyjnego powiatu wałbrzyskiego. W tym roku kwota
przeznaczona na przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są mieszkańcy
powiatu wynosi 150 000 zł.
Propozycje do budżetu
nie powinny mieć charakteru inwestycyjnego, ale muszą mieć zasięg ponadlokalny i muszą się wpisywać w
zadania własne realizowane
przez powiat.
Kto może zgłosić projekt?
Każdy mieszkaniec powiatu, który na dzień składania
wniosku ma ukończone 16
lat, grupa mieszkańców,
instytucje, organizacje pozarządowe. Każdy wniosek
musi zawierać listę 40 podpisów mieszkańców powiatu
popierających dany pomysł.
Projekty, które przejdą weryfikacje formalną zostaną
poddane głosowaniu- wygrywa ten wniosek, który
uzyskał największe poparcie
mieszkańców danej gminy.
Przypomnijmy, że zeszłoroczna edycja zakończyła się
realizacją 8 zadań:
• Uniwersytet dziecięcy w
MSP w Szczawnie Zdroju

•
•

•

•

•

•

•

– wartość projektu
15 015 zł;
Biegaj w Jedlinie- wartość
projektu 15 975 zł;
Pieszy Międzygminny
Rajd Wokół Trójgarbu
wartość projektu
– 11 085 zł;
Zakup quda dla OSP w
Boguszowie Gorcach –
wartość projektu
41 000 zł;
Bezpieczna przestrzeń i
zielony skwer
dla najmłodszych
w Głuszycy- 23 038 zł;
Zakup maty zapaśniczej
Hala Sportowa w
Czarnym Borze
– 12 690 zł;
Bezpieczne wakacje nad
Jeziorem Bystrzyckim –
wartość projektu
14 775 zł;
Festyn i warsztaty
edukacyjne dla
mieszkańców Gminy
Mieroszów – wartość
projektu – 17 920zł;

Wszelkie informacje znajdują się na stronie Powiatu
wałbrzyskiego: www.ziemiawalbrzyska.pl w zakładce
NGO lub pod numerem telefonu (74) 846 06 69.
(AB)

Nie boimy się wyzwań
Rozmowa ze starostą wałbrzyskim
Jackiem Cichurą.
Rada Powiatu Wałbrzyskiego 16 grudnia 2016 r. jednogłośnie uchwaliła budżet
powiatu na 2017 rok. Jak
skomentuje Pan ten fakt?
Jacek Cichura: - Dla mnie
i całego zarządu powiatu
jest to oczywiście sukces. I
powtórzę to, co mówiłem
bezpośrednio po sesji: cieszę się, że opozycyjni radni
odrobili tym razem lekcję.
Z czego wynikają sukcesy
obecnego Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego?
- Przed Powiatem Wałbrzyskim stoją duże wyzwania,
których się nie boimy. Od
początku swojej kadencji
podkreślałem, że wprowadzę nową jakość w zarządzaniu powiatem. Sprawnie
działająca kontrola menadżerska przynosi widoczne
efekty. Wszystkie inwestycje są starannie przygotowywane, przetargi ogłaszamy już na początku roku,
dobrze współpracujemy z
samorządami i instytucjami
rządowymi. Jesteśmy jed-

nym z liderów wśród powiatów na Dolnym Śląsku.
Rozwiązujemy rzeczywiste
problemy
mieszkańców
naszego powiatu. Działamy na wielu płaszczyznach,
min. remontujemy drogi,
walczymy z bezrobociem,
inwestujemy w oświatę i
kulturę. To nie przypadek,
że Powiat Wałbrzyski został
pierwszym laureatem programu Dolnośląska Stolica
Kultury. Chcę tutaj również
serdecznie
podziękować
wszystkim
pracownikom
Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu za ciężką i dobrze wykonaną pracę, bo
bez zaangażowania ludzi
nie byłoby tych sukcesów.
Ja to dostrzegam, doceniam
i dziękuję im za to.
A jakie są plany zarządu powiatu na ten rok?
- W 2017 r. będziemy kontynuowali boom inwestycyjny: wyremontujemy blisko
20 km dróg powiatowych
oraz mosty - jest to jeden
z naszych priorytetów z

Starosta wałbrzyski Jacek Cichura.
uwagi na poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa
mieszkańców i wszystkich
użytkowników dróg powiatowych. Praktycznie każdy
z nas codziennie z nich korzysta: jeździ do pracy, do
rodziny, wozi dzieci do szkół
i przedszkoli. Planujemy też
szereg remontów i modernizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
będziemy wspierać jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych,
pozyskaliśmy
środki na wdrażanie odnawialnych źródeł energii
w obiektach użyteczności

publicznej, staramy się pozyskać środki na realizację
projektu „ Platforma e-usługi administracji publicznej
Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu”, nadal będziemy aktywnie wspierać rozwój kultury. Przedstawiłem
Państwu jedynie ogólny
zarys działań, które Zarząd
Powiatu Wałbrzyskiego pod
moim kierownictwem będzie realizował w tym roku.
Zabrakłoby stron w gazecie na wyszczególnienie
wszystkich
planowanych
działań.
(GŁ)
REKLAMA

TRWA REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU
BIZNESŁOMENKI Z DOLNEGO ŚLĄSKA!

Projekt realizowany w partnerstwie
Fundacji Edukacji Europejskiej
oraz Petra Consulting.

Nie ma czasu na wahanie się! Rekrutacja rusza…
Nie ma wielu miejsc – zaledwie 50.
Dziś, to kobiety coraz częściej stają na czele dużych firm i korporacji. Odnoszą sukcesy zawodowe, podejmują
kluczowe decyzje, a tym samym zacierają pewien stereotyp – kobiety dbającej wyłącznie o domowe ognisko.
Stają się Biznesłomenkami. Każda z nas ma siłę, która pozwala wręcz taranować przeszkody!
Wystarczy ją w sobie obudzić – samemu lub wspólnymi siłami!
Jeżeli mamy to zrobić wspólnie, to zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Biznesłomenki z Dolnego Śląska”
realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej wspólnie z Petra Consulting. Dołącz do nas, bo każda z nas
może zostać Biznesłomenką.
Zatem jeżeli…
• Jesteś kobietą nieaktywną zawodową i powyżej 30 roku życia
• Mieszkasz na terenie powiatu: wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego,
ziemskiego jeleniogórskiego, kłodzkiego lub ząbkowickiego
• Chcesz rozkręcić swój biznes i masz na niego pomysł, ale nie masz funduszy

ZGŁOŚ SIĘ I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE! TY MASZ POMYSŁ, MY MAMY FUNDUSZE!
Wstępny formularz zgłoszeniowy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.fee.org.pl
oraz www.petraconsulting.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej.
Wypełnione formularze należy przesłać na adres: sekretariat@fee.org.pl lub złożyć osobiście w biurze fundacji
ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych. Wstępna rekrutacja trwa do końca stycznia 2017 roku.
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CZYŚCIWO
BAWEŁNIANE
Całkowita wymiana
asortymentu.
Nowa kolekcja
w super cenach.
NOWY TOWAR 13.01
Boguszów-Gorce Fornalskiej 43
NOWY TOWAR 16.01
Wałbrzych ul. Główna (Piaskowa Góra)

Kariera w branży
medycznej łatwiejsza
niż kiedykolwiek
Stały rozwój rynku usług
medycznych w Polsce i w
innych krajach europejskich powoduje, że w wielu
dziedzinach wciąż brakuje
fachowców – szkoły i uczelnie „nie nadążają” z dostarczaniem odpowiedniej ilości
absolwentów. Zmiany w polskim systemie edukacji spowodowały, że już po roku
nauki można mieć uprawnienia do wykonywania zawodu o bardzo atrakcyjnym
poziomie wynagrodzenia
i szerokich możliwościach
rozwoju.
Ciekawą propozycją jest
zawód technika masażysty.
Osoba posiadająca uprawienia do pracy w tym zawodzie
może liczyć na zatrudnienie
np. w: salonach SPA, klubach
sportowych,
sanatoriach,
centrum fitness, klinikach rehabilitacyjnych, luksusowych
hotelach, itd. Oczywiście,
istnieje także możliwość założenia własnej działalności i
samodzielnego pozyskiwania
pacjentów. Przy odpowiedniej
liczbie poleceń ze strony zadowolonych klientów, realne są
zarobki nawet powyżej 10 tysięcy zł miesięcznie. Pracując
w ośrodku o uznanej renomie,

można liczyć na mniej więcej
połowę tej kwoty. Karierę w
tym zawodzie można rozpocząć, zdobywając uprawnienia
podczas 2 lat nauki w szkole
policealnej.
Równie interesującą propozycją jest zawód opiekuna medycznego. Absolwent
tego kierunku jest stale poszukiwany do pracy w klinikach,
domach opieki, centrach rehabilitacyjnych lub jako prywatny opiekun osoby starszej. W
chwili obecnej na rynku pracy
w Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy osób z uprawnieniami do wykonywania
tego zawodu, co powoduje,
że absolwent może przebierać w atrakcyjnych ofertach.
Wynagrodzenie w okolicach
3000 zł już podczas pierwszych miesięcy pracy nie jest
w branży niczym dziwnym. W
związku ze starzeniem się społeczeństw europejskich, warto
rozważyć kontynuowanie kariery za granicą.
Szukając dla siebie odpowiedniego zawodu, należy
zadbać o wybór właściwej
szkoły. Najlepszą inwestycją
jest powierzenie losów swojej
kariery instytucji z wieloletnim
doświadczeniem.

Dowiedz się więcej:
Szkoła medyczna TEB Edukacja
Wałbrzych, ul. Słowackiego 7, tel. 74 667 08 85
www.teb.pl

promocyjna
cena*
1,50 zł netto
za 1 kg
* promocja dotyczy asortymentu: TB bawełna kolorowa trykotowa

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

WOŚP kręci się już 25 lat
Po ubiegłorocznym sukcesie i rekordowej zbiórce
pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
i w tym roku Wałbrzyski
Ośrodek Kultury połączył
siły z Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w
Wałbrzychu. W Wałbrzychu 15 stycznia kwestować
będzie ponad 200 wolontariuszy. WOŚP zagra także w Boguszowie Gorcach,
Głuszycy,
Mieroszowie,
Walimiu i Świebodzicach.
W tym roku gramy dla
ratowania życia i zdrowia
dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom. Sercem 25 finału WOŚP będzie
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.
- Wystąpią: Nullo i Pork (do
niedawna członkowie zespołu Trzeci Wymiar), Moonkite (gość specjalny z Katowic, subtelna mieszanka
rockowo-popowa), laureatki
konkursu „Wałbrzych ma
Talent”: Justyna Medeksza
i Angelika Krynicka. Będzie
dużo dobrej muzyki i tańca
- grupy WOK, Szkoła Tańca
Cordex i uczniowie Gimnazjum nr 6. Roztańczy, rozśpiewa nas Zespół Pieśni i
Tańca „Wałbrzych”. Zagrają
z nami dla WOŚP: Miners
Krause Wałbrzych – drużyna futbolu amerykańskiego,
BWS Cheerleaders, Teatr
Żarówka i Teatr Jestem Hej,
Młodzieżowa Rada Miasta.
Ponadto: profilaktyka zdrowia, zbiórka krwi, pokazy
pojazdów
ratunkowych,
prezentacje aut RC i aut za-

bytkowych, nauka jazdy.
Wyjątkowe będzie światełko
do nieba: niepowtarzalny
pokaz tańca z ogniem z wykorzystaniem
elementów
pirotechnicznych w wykonaniu grupy ognia Impuls z
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Prowadzenie: Krzysztof
Chwaliński, RMF Maxxx oraz
aktor Krzysztof Grabowski.
Nieodzowną częścią WOŚP
są „licytacje”, pod „młotek”
pójdą m.in.: unikatowe wałbrzyskie serduszko przygotowane przez mistrza
złotnictwa Grzegorza Śmigla, lot szybowcem, kurs
na prawo jazdy kat. B, góra
Chełmiec, pobyt w Tatrach,
implant zęba, jazda ulicami
Wałbrzycha na sygnale samochodem straży miejskiej,
kilkadziesiąt oryginalnych
aniołów, fotografie lotnicze
air to air – zdjęcia statków
powietrznych
wykonane
z innego samolotu. Wciąż
można darować przedmioty,
usługi, które trafią na „orkiestrową licytację”. Organizatorzy czekają na nie w siedzibie WOK na terenie Starej
Kopalni – mówi Jarosław Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
W Świebodzicach finał rozpocznie się o godz. 13:00 w
hali sportowo-widowiskowej
OSiR przy ul. Mieszka Starego
6. Na ulicach Świebodzic od
rana będzie kwestować 110
wolontariuszy. - Serdecznie
zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta do
wspólnego grania, zbieramy
pieniądze na sprzęt medyczny dla maluszków na oddziałach ogólnopediatrycznych

i godną opiekę dla seniorów
– mówi Zofia Marek, szefowa
świebodzickiego sztabu. Wraz z młodzieżą, ponad setką wolontariuszy i wieloma
zaangażowanymi osobami,
sztab przygotował bogaty
program artystyczny. Gwoździem programu będzie
oczywiście licytacja darów,
przekazanych przez przyjaciół Orkiestry. Wśród nich jest
np. album z olimpiady w Rio
de Janeiro z autografem Mai
Włoszczowskiej,
vouchery
na romantyczną kolację i wycieczkę, mega długi, wydziergany na drutach szalik, sanki
marzeń, i wiele innych. W
ubiegłym roku Świebodzice
uzbierały ponad 64 tys. zł. Zobaczymy, czy kolejny rekord
zostanie pobity.
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w
Boguszowie-Gorcach już 14
grudnia zaprasza do wspólnej zabawy i włączenia się w
akcję WOŚP. A w niedzielę
sztab WOŚP działający przy
szybie „Witold” zaprasza już
o godz. 11:00 na imprezę
na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Będą
przejażdżki
terenowymi
autami, koncerty, pokazy
taneczne oraz program Kabaretu Chyba. Nie zabraknie
też rewelacyjnych aukcji.
Wylicytowane zostaną rękawice bokserskie z autografem Tomasza Adamka (początek licytacji godz. 18:00,
cena wywoławcza 500 zł.)
Podczas imprezy wylicytujemy też koszulki Adamek
Team z podpisem Tomasza
Adamka i załącznikiem w postaci zdjęcia z autografem.

Ponadto tradycyjnie już wylicytujemy złote, jubileuszowe
SERCE WOŚP z pracowni złotniczej Wiesława Cozaca (cena
wywoławcza 500 zł). Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiada
się również licytacja wczasów
w Bułgarii dla dwóch osób z
Biurem Turystycznym Duo
Travel (cena wywoławcza
1000 zł). A na bardzo odważnych czeka zaproszenie na
lot szybowcem ufundowane
przez Towarzystwo Lotnicze
w Świebodzicach. Dla smakoszy z kolei przygotowano
zaproszenia na wykwintne
kolacje, przepyszne torty i
wiele, wiele innych atrakcyjnych gadżetów i usług.
15 stycznia o godz. 16.00
w sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuszycy
zobaczymy: pokazy karate
w wykonaniu klubu Only Fighting Głuszyca, tańce grup
trenujących zumbę, występy uczestników warsztatów
gitarowych oraz koncert
zespołu „Zakalec”. Tak jak w
poprzednich finałach przeprowadzone będą licytacje
podarowanych przedmiotów.
W niedzielę, 15 stycznia
2017 roku, także gminy Walim i Mieroszów zagrają dla
dzieci i seniorów. - Sukces
WOŚP jest sukcesem wszystkich, którzy chcą pomagać,
dlatego też zachęcamy do
wsparcia tej inicjatywy – mówią organizatorzy imprez.
Szczegółowe informacje
na temat imprez w poszczególnych miejscowościach
dostępne są na ich stronach
internetowych.

(RED)
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Pielęgnacja w okresie zimowym

Zawodowcy
ze Szczawna
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczawnie
Zdroju, dla którego Powiat
Wałbrzyski jest organem prowadzącym, znalazł się w grupie szkół objętych projektem
finansowanym ze środków
Unii Europejskiej pn. Zawodowy Dolny Śląsk. Projekt
zakłada realizację 5 modułów
skierowanych do młodzieży
szkół zawodowych, są to: zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla uczniów i
nauczycieli, współpraca szkolnych kół branżowych z kołami
naukowymi politechniki, staże
zawodowe dla uczniów oraz doposażenie pracowni szkolnych
w nowoczesny sprzęt. Wszystkie
zadania sfinansowane będą ze
środków zewnętrznych – łącznie
z wyjazdami kadry i młodzieży
na zajęcia laboratoryjne w politechnice. Staże będą płatne dla
młodzieży i dla pracodawców,
którzy zdecydują się przyjąć
uczniów szczawieńskiej szkoły
- pracodawcy otrzymają zwrot
kosztów szkolenia. Projekt realizowany będzie przez dwa
lata tzn. od 2017 do 2018 roku,
a całkowity koszt dofinansowania dla Powiatu Wałbrzyskiego wynosi 131 700 zł. Projekt
jest projektem systemowym
przygotowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego i DODN we Wrocławiu.

- Zima to znakomita pora
roku na zastosowanie m.
in. kuracji regenerującej
i wzmacniającej barierę
ochronną skóry- w przypadku cery suchej i naczyniowej
oraz złuszczającej - w przypadku cery z przebarwieniami i niedoskonałościami po
przebytym trądziku – mówi
o zalecanej pielęgnacji w
okresie zimowym Aleksandra Szczepańska, kosmetolog z Instytutu Skin Effect
przy ul. Młynarskiej 24/2 w
Wałbrzychu.
- W sezonie zimowym polecam także wykonywanie
zabiegów mikronakłuwania,
w szczególności osobom,
które chciałyby poddać się
intensywniejszym zabiegom
przeciwzmarszczkowym i poprawiającym gęstość skóry.
Innowacyjna terapia głębokiej

(AB)

regeneracji skóry DERMAPEN,
poprzez nakłuwanie naskórka,
to niezwykle skuteczna i komfortowa dla pacjenta metoda
stymulacji skóry do produkcji
kolagenu i elastyny, poprawy jędrności i owalu skóry,
niwelowaniu
widoczności
zmarszczek, bruzd oraz blizn
na twarzy i na całym ciele (rozstępy). DERMAPEN® pozwala
na wprowadzanie substancji
czynnych w głąb skóry na zasadzie mikro nakłuć ultracienkimi igiełkami.
Efekty po zabiegu mogą być porównywane do
tych uzyskanych
z użyciem lasera
frakcyjnego, jednak wyeliminowany został tutaj
ból oraz czas rekonwalescencji.
Jeśli pacjent od-

REKLAMA

czuwa potrzebę, zabieg jest
wykonywany po znieczuleniu
miejscowym skóry, co gwarantuje jego bezbolesność.
Mezoterapia mikroigłowa
DERMAPEN jest najnowszą
metodą mikronakłuwania skóry, dzięki której zabiegi mezoterapii igłowej, często znacznie
bardziej bolesne, wykonywane są obecnie coraz rzadziej.
Precyzyjnie dobrana głębokość iniekcji (w zakresie od
0,25 mm do 2,5 mm) pozwala
na pełną kontrolę wykonywanego zabiegu. Dzięki temu zostało ograniczone ryzyko powstawania krwiaków i małych
siniaczków, które w naturalny
sposób mogą się pojawić przy
wykonywaniu klasycznej mezoterapii igłowej.
Ponieważ zabieg ma za
zadanie stymulować naszą
skórę do regeneracji, efekty
pojawiają się stopniowo. Ich

widoczność uzależniona jest
także od właściwej pielęgnacji
domowej oraz diety, o której zawsze mówię każdemu
pacjentowi. Zabieg polecam
wykonywać w serii, ustalonej
indywidualnie według kondycji skóry każdego pacjenta
– wyjaśnia Aleksandra Szczepańska z Instytutu Kosmetologii Skin Effect, który mieści

się przy ul. Młynarskiej 24/2
(parter) w Wałbrzychu.
- W styczniu udzielamy
rabatu na wszystkie zabiegi
dla maturzystów. Szczegóły pod numerem telefonu
531 270 985 oraz w gabinecie
- dodaje właścicielka Instytutu Kosmetologii Skin Effect w
Wałbrzychu.
(AS)
REKLAMA

WIELKA PROMOCJA WCZASÓW W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY!
30 % TANIEJ DO 28.02.2017! JUŻ OD 899 PLN ZA POBYT • 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!!!
NARTY:

Kronplatz Włochy - 20-28.01.2017 - 650 PLN + 275 EURO - OSTATNIE 9 MIEJSC!
Piemont Włochy 17-25.02.2017 - 680 PLN + 460 EURO - OSTATNIE 10 MIEJSC
10-18.03.2017 - 680 PLN + 370 EURO - OSTATNIE 15 MIEJSC
Zakopane - 12 -18.02.2017 - 990 PLN

WALENTYNKI:

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI AUTOKAR - WSZYSTKO W CENIE!
CZERWIEC/WRZESIEŃ - 1 083 PLN - DZIECKO DO LAT 12 - 500 PLN !!!
LIPIEC- SIERPIEŃ - 1 355 PLN - DZIECKO DO LAT 12 - 500 PLN!!!

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI SAMOLOT
- WSZYSTKO W CENIE! CAŁE LATO - OD 1500 PLN

Tropical Island - 12.02.2017 - 120 PLN + bilet wstępu
Praga - 11.02.2017 - 119 PLN
Pobyt ze SPA w Kudowie Zdrój - 10-12.02.2017 - 550 PLN
Liberec Babylon - 10-12.02.2017 - 699 PLN

WCZASY BUŁGARIA BIAŁA - WSZYSTKO W CENIE - 1 500 PLN

MAJÓWKA:

- od 1 500 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO - SPORTOWY
BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

Chorwacja/Bośnia-Hercegowina - 29.04-07.05.2017
- 800 PLN + 180 EURO - OSTATNIE 20 MIEJSC
Holandia - 29.04-03.05.2017 - 1 199 PLN
Budapeszt - 05-07.05.2017 - 595 PLN
Wiedeń - 29-30.04.2017 - 250 PLN + 30 EURO
Praga - 01-02.05.2017 - 300 PLN
Kraków - 29-30.04.2017 - 290 PLN

PAKOSTANE- PODACA- ZAAOSTROG (ZAOSTROG) AUTOKAR
- WSZYSTKO W CENIE - OD 1 500 PLN
BRIST - Z WYŻYWIENIEM - OD 1 900 PLN

INNE:

OBÓZ MŁODZIEŻOWY CHORWACJA PAKOSTANE - od 1 700 PLN

Praga - Jarmark Wielkanocny - 25.03.2017 - 119 PLN
Szwajcaria Saksońska - 13.05.2017 - 119 PLN
Skalne Miasto + Broumov - 20.05.2017 - 110 PLN
Jaskinia Macochy - 20.05.2017 - 140 PLN
Wiedeń Koncert Nocy Letniej - 25.05.2017 - 205 PLN
Gruzja samolot Wrocław - 10/2017 - ok. 2600 PLN
Portugalia z Fatimą samolot Wrocław - 10 terminów - od 2 400 PLN

WCZASY CHORWACJA

WCZASY CZARNOGÓRA - WSZYSTKO W CENIE - 1 699 PLN
WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 PLN
I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ
www.duotravel.pl i do biur sprzedaży!
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POZNAJ NOWE SMAKI
Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71,
lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22

REKLAMA

Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy

PIZZA

ZADZWOŃ
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

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)

668 682 334
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*

www.proficredit.pl

Twoje pieniądze

Dwa wyroki
Janusz
Bartkiewicz

Leżą przede mną dwa wyroki Sądu Okręgowego w Świdnicy, wydane przez ten sąd
pod przewodnictwem tego
samego sędziego. Pierwszy z
16 grudnia 2002 r. w sprawie
zabójstwa wałbrzyskiego antykwariusza Henryka Ś. oraz drugi z 26 października 2016 r. w
sprawie śmiertelnego pobicia
Piotra G., mieszkańca wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień.
Łączy je osoba przewodniczącego składu orzekającego,
liczba oskarżonych, oraz fakt,
że Prokuratura, na podstawie
przeprowadzonego śledztwa,
nie była w stanie wskazać roli,
jaką w momencie przestępstwa
pełnili poszczególni oskarżeni.
Różniło zaś to, że w pierwszym
przypadku oskarżonymi byli
dwaj nieletni, znani wcześniej
policji z różnych - powiedzmy młodzieńczych wybryków, a w
drugim przypadku, dwaj funkcjonariusze policji z komisariatu,
w którym - według wielu mieszkańców Wałbrzycha - również
im spuszczono solidny łomot.
Fakt, że żadnemu z oskarżonych nie można było przypisać
konkretnej roli w przestępstwie
spowodował, że oba procesy
miały charakter poszlakowy, co
oznacza, że sąd orzekał o winie
nie na podstawie twardych dowodów wskazujących na sprawstwo każdego z oskarżonych,
lecz na podstawie tak zwanego
zamkniętego łańcucha poszlak,
wskazującego na fakt główny.
Tym, co nie znają prawniczego
języka wyjaśniam, że poszlaką
jest jakiś fakt uboczny, dzięki
któremu można wnioskować

co do faktu głównego, którym
jest ustalenie sprawcy przestępstwa. Na przykład osoba została
zamordowana skalpelem chirurgicznym, a u oskarżonego
w mieszkaniu zabezpieczono
właśnie taki skalpel, chociaż
nie ujawniono na nim żadnych
śladów wskazujących, że to
właśnie nim ofiarę pozbawiono
życia.
W przypadku zabójstwa
antykwariusza za zamknięty
łańcuch poszlak sąd przyjął zeznania jednego świadka (anonimowego), który w sposób łatwy
do obalenia twierdził, że widział
wchodzących do antykwariatu, a następnie wybiegających
z niego trzech nieznanych mu
(rzekomo) mężczyzn. Aby zaistniał ten zamknięty łańcuch poszlak, sąd przyjął, że tworzą go
zeznania trzech innych świadków anonimowych, którzy w
tamtej sprawie nie mieli sądowi
nic do powiedzenia, poza tylko
tym, że ten pierwszy świadek
opowiedział im, co rzekomo
widział, czyli tyle, co prokuratorowi, a później sądowi. Ot i
wszystko. Natomiast w sprawie
śmiertelnego pobicia Piotra G.,
sąd wskazał okoliczności, które
są w spawie bezsporne: około
godz. 17-tej dwaj oskarżeni policjanci przywieźli Piotra G. do
komisariatu, gdzie sprawami
proceduralnymi związanymi z
dowiezionym zajął się Paweł
H. Następnie o 17:30 Piotr G.
opuścił teren komisariatu i od
godz. 17:37 do 17:52 dzwonił
do kilku różnych osób, którym
mówił, że został pobity w komisariacie przez "pały", bolą
go żebra i nie może oddychać.
Następnie o godz. 18:01 jedna
z kamer prywatnego monitoringu ulicznego zarejestrowała, jak
idzie chwiejnym krokiem obok
z jednej ze wspólnot mieszkaniowych. Natomiast o 20:58
komenda miejska otrzymała

informację telefoniczną, że w
pobliżu jednego z domów leży
człowiek i okazało się, że są to
zwłoki Piotra G. Sekcja zwłok
wykazała, że przyczyną zgonu
były liczne obrażenia wewnętrzne, spowodowane ciosami pięścią lub kopniakami oraz nie
wykluczone, że jakimś przedmiotem. To są bezsporne fakty.
Reszta to jedynie domysły.
Aby zmniejszyć wagę tych
faktów - sąd w moim przekonaniu - zaczął bardzo drobiazgowo rozwodzić się nad pewnymi
drugorzędnymi różnicami pomiędzy treścią zeznań złożonych
w śledztwie w 2013 roku i tymi
złożonymi przed sądem w 2016
r. Różnice tę są oczywistym efektem biegnącego czasu, podczas
którego świadkowie na pewno
wielokrotnie na ten temat rozmawiali, wysłuchiwali dziesiątki
komentarzy i opinii, co niewątpliwie musiało mieć znaczący
wpływ na treść ich późniejszych
zeznań. Dlatego podstawowe
znaczenie winny mieć zeznania
złożone jako pierwsze. Jednakże sąd uznał te drugorzędne w
istocie różnice za tak istotne, że
zrodziły one jego przekonanie o
istnieniu niedających się usunąć
wątpliwości, co należy przyjąć na
korzyść oskarżonych. Wspomnę
tylko, że przy sprawie wałbrzyskiego antykwariusza, wszystkie pojawiające się wątpliwości
zostały przez sąd praktycznie
zignorowane i przyjęte na niekorzyść oskarżonych. Opierając
się jedynie na przypuszczeniach,
sąd uznał też - chociaż nie ma
na to jakiegokolwiek dowodu,
lub poszlaki - że po opuszczeniu
komisariatu Piotr G. na pewno z
pił z kimś alkohol i mógł zostać
pobity przez swoich kompanów
lub inne osoby. Przy sprawie antykwariusza nie był skłonny do
przejęcia tezy, że dwaj oskarżeni
mogli po wejściu do antykwariatu dojrzeć zwłoki i w panice

z niego uciec. To parzcież też
logiczne przypuszczenie. Tak
samo logiczne jak to, że Piotra
G. pobił ktoś inny, bo umarł w
jakiejś odległości od komisariatu. Przypuszczenie to ma być
uzasadnione faktem, że w krwi
Piotra G. stwierdzono 7,1 promila alkoholu, a tyle na pewno nie
mógł mieć w momencie opuszczania tego przybytku, gdzie
zresztą nie dokonano sprawdzenia przy użyciu alkomatu.
Jednakże jeden z biegłych nie
wykluczył możliwości błędu z
uwagi na nieprawidłowe pobranie i przechowywanie krwi przed
badaniem. Błąd jest więc prawdopodobny, co powoduje, że
uzyskany wynik jest niepewny.
Dlatego dziwić może, że sąd nie
zważał na to, iż w stanie takiego
opilstwa Piotr G., nie miał zdolności do samodzielnego przemieszczania się, wszak już przy
stanie 1,5 promila (tak ustalono),
kiedy zarejestrowała go kamera,
jego chód był mocno zachwiany.
Jeżeli we krwi stwierdzono 7,1
promila, to dalsze ewentualne
spożywanie alkoholu musiałoby
mieć miejsce tam, gdzie zwłoki
znaleziono, albo w nieodległym
gdzieś w pobliżu. Z materiału
dowodowego nie wynika jednak, aby w okolicy tego miejsca
ujawniono ślady jakiejś libacji
(Piotr G. musiałby wypić co najmniej jeden litr wódki), śladów
pobicia, czy chociażby zgłoszenia awantury. Ponadto wszystko
wskazuje na to (brak w uzasadnieniu informacji), że Piotr G. nie
został okradziony, co przy takich
podwórkowych libacjach i pobiciach jest raczej normą, o czym
sąd winien z doświadczenia zawodowego wiedzieć.
Podstawowym
argumentem, będącym kluczowym
powodem
uzasadniającym
uniewinnienie jest to, że na
podstawie zebranych materiałów nie można wskazać, który z

oskarżonych bił i w jaki sposób
to czynił, a więc zachodzi nie
dająca się usunąć wątpliwość,
którą sąd rozstrzygnął na ich
korzyść.
I znów spoglądam na uzasadnienie wyroku (25 lat pozbawienia wolności) z 2002 roku,
gdzie ten sam sąd okręgowy (i
ten sam przewodniczący składu orzekającego) w identycznej sytuacji uznał, że nie ma
znaczenia, który z oskarżonych
strzelał do antykwariusza, albowiem pomiędzy nimi musiała
zachodzić akceptacja dla dokonywanego czynu. A przecież i w
tej sprawie bicie zatrzymanego,
chociażby tylko w obecności innych funkcjonariuszy, musi się
odbywać przy ich akceptacji.
Nie mnie oceniać, czy owi
policjanci są winni obydwaj, czy
też tylko któryś z nich, albo, że
ten drugi bijący nie został prze
śledczych ustalony, bo od tego
jest już w tym przypadku sąd
apelacyjny, który nad złożonymi
apelacjami na pewno mocno
się pochyli. Mnie zastanawia też
dlaczego prokuratura i oskarżyciel posiłkowy, jak również i
sam sąd, nie zainteresowali się
bardziej szczegółowo wątkiem
"grubego" policjanta, o którym
Piotr G. wspominał jednemu
ze świadków. Sąd stwierdził,
że - poza oskarżonymi - dwaj
inni funkcjonariusze obecni na
terenie komisariatu nie mają cechy, które uzasadniałyby użycie
określenie "gruby". Tymczasem
poza nimi była też funkcjonariuszka, której prokuratura,
oskarżyciel posiłkowy i sąd jakby
nie zauważali, co mnie bardzo
dziwi, zważywszy na ten właśnie
przymiotnik i opowieści, jakie
na jej temat wśród "klienteli"
tego komisariatu, krążą. Sąd
nie bez kozery wspomniał też,
że spośród całej piątki policjantów, tylko jeden z nich wyraził
zgodę na badania poligraficz-

ne, których efektem była opinia
biegłego, że funkcjonariusz ten
nie brał udziału w pobiciu, natomiast posiada skrywaną wiedzę
na temat tego kto i w jaki sposób faktycznie bił ofiarę i nie był
to jeden z oskarżonych, ale inny,
obecny w komisariacie funkcjonariusz. Nadzieja w tym, że sąd
apelacyjny to dostrzeże i cofnie
sprawę do etapu śledztwa, w
którym - moim zdaniem - krąg
podejrzewanych
koniecznie
trzeba rozszerzyć.
www.janusz-bartkiewicz.eu
***
Wyjaśnienie
W nr 50 Tygodnika DB 2010
z 22.12.2016 r., w felietonie "Nie
chcę, ale muszę", odnosząc się
do problemu, czy bohaterka artykułu dopuściła się wykroczenia drogowego, skręcając z ul.
Wysockiego w ul. Konopnickiej
w Wałbrzychu stwierdziłem, że
wykonany przez nią manewr był
zgodny z przepisami ruchu drogowego. Otóż nie jest to do końca prawdą, albowiem - z uwagi
na istniejące tam znaki drogowe
(pionowe i poziome) - manewr
zawrócenia na drugi pas (o przeciwnym kierunku ruchu) ulicy
Wysockiego jest niedozwolony. W dalszym ciągu uważam
jednak, że dozwolony jest skręt
w lewo w ulicę Konopnickiej,
w momencie kiedy kierujący
znajdzie się na pasie ruchu ulicy
Kolejowej w kierunku ul. Sikorskiego, bo właśnie z tego pasa,
podczas wykonywania skrętu w
lewo, można wjechać w tę ulicę.
Aby całkowicie rozwiązać ten
problem, zwróciłem się o opinię
w sprawie organizacji ruchu na
tym skrzyżowaniu do Krzysztofa
Fili - kierownika Biura Transportu i Ruchu Drogowego Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu. Opinię tę przedstawię w najbliższym
czasie.
Janusz Bartkiewicz
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Pomagają dzieciom i rodzicom
Wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne metody działania przy użyciu
specjalistycznych urządzeń w przyjaznych gabinetach – to atuty Powiatowej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałbrzychu. Placówka oferuje
bezpłatną pomoc dla dzieci zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim
od urodzenia do zakończenia edukacji. Wspiera placówki oświatowe
i ich działalność wychowawczo – edukacyjną, również udziela pomocy
rodzicom i opiekunom poprzez treningi, warsztaty, terapię rodzinną.
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego systematycznie
wspiera działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Wałbrzychu, która udziela
specjalistycznej
pomocy
dzieciom, ich rodzicom i
nauczycielom. Członkowie
zarządu rozumieją rosnące potrzeby środowiska w
zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co
znajduje odzwierciedlenie
w finansowaniu działalności
poradni. Regina Marciniak –
od września 2015 r. dyrektor
placówki, dzięki środkom
finansowym
otrzymanym
z budżetu powiatu, rozszerza ofertę poradni o nowe
usługi. W bieżącym roku
szkolnym zostały zakupione

nowe sprzęty rehabilitacyjne, pomoce diagnostyczne
i terapeutyczne. Wzbogacona baza i fachowa kadra
sprawiają, że z usług poradni korzystają coraz młodsze
dzieci.
Jedną z nowych form terapii jest EEG Biofeedback,
czyli nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu
mózgu. Metoda ta powstała
w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona
wykorzystywana
podczas
szkolenia pilotów i astronautów, a uznano ją za czynnik eliminujący negatywny
wpływ stresu na ich psychikę
i jakość wykonywania zadań.
Obecnie weszła na stałe do
medycyny klinicznej.

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne,
polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej
(feedback) o zmianach jego
stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu,
pacjent wie, kiedy wzrasta
aktywność jego mózgu w
pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a
kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego
mózgu, a dzięki temu tak
zmodyfikować jego pracę,
aby funkcjonowały efektywnie.
Podstawą terapii jest
wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej
na zdolnościach komórek
nerwowych mózgu do trwa-

łych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w
sposób świadomy, uczy się
zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by
mózg pracował wydajniej i
szybciej. Stosując EEG Biofeedback możemy polepszyć
czynność bioelektryczną mózgu wraz z ukierunkowaniem
i wzmocnieniem koncentracji
uwagi, hamowaniem stanów
nadmiernego pobudzenia,

stanów nadmiernego hamowania lub obu jednocześnie.
W zależności od problemów,
trenowane są różne zakresy
częstotliwości fal mózgowych, Jest to metoda wolna od jakichkolwiek działań
ubocznych.
Biofeedback
przeznaczony jest dla osób
zdrowych i osób z zaburzeniami koncentracji uwagi,
nadpobudliwości
psychoruchowej, problemami w
nauce i zachowaniu. Trening

wzmacnia zapamiętywanie,
sprawia, że nauka jest efektywniejsza, poprawia się kondycja umysłowa i fizyczna.
Terapia EEG Biofeedback
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
jest bezpłatna. Zgłoszenia
dzieci z terenu działania placówki przyjmowane są w sekretariacie poradni przy alei
Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu (I piętro, pokój nr 142).
(AS)
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Najważniejsze wydarzenia w Gminie
STYCZEŃ

• Orszak Trzech Króli.
• Koncert relaksacyjny Kąpiel w Dźwiękach Gongów.

LUTY

• Ferie w Gminie Stare Bogaczowice (3 – dniowy wyjazd
edukacyjny dla dzieci i młodzieży do Myśliborza, wyjazdy
na lodowisko i do kina, półkolonie w GCES ).
• Zabawa karnawałowa dla dzieci i dyskoteka
dla młodzieży w GCES.
• Integracyjne wieczorne ognisko dla mieszkańców
na stadionie przy śpiewach, muzyce i pieczeniu kiełbasek.

• V edycja Dyktando Gminne o Pióro Wójta Gminy Stare
Bogaczowice - Mistrzem Ortografii została Marta Białczak.
• Zgłoszenie do Budżetu Partycypacyjnego Powiatu
Wałbrzyskiego projektów z Gminy Stare Bogaczowice:
„II Biesiada Kresowa” oraz „Pieszy Międzygminny Rajd
Wokół Trójgarbu”.

MARZEC

• Gminny Dzień Kobiet – w programie musical „Marlyn
w krainie czarów”, koncert i pokazy dla kobiet .
• Wyjazd gminny do kina dla kobiet.
• Szkolenia dla rolników z dopłat bezpośrednich.
• Warsztaty florystyczne oraz z okazji świąt wielkanocnych
– szukamy Zajączka, warsztaty kulinarne.
• Koncert relaksacyjny „Kąpiel w Dźwiękach Gongów”.
• Inauguracja zadania publicznego z zakresu ekologii
„Moja Ziemia Czysty Powiat” Fundacja „Polny Kwiat”
z Powiatu Wałbrzyskiego.
• Organizacja konkursu „Palma - Pisanka – Kraszanka”.
• Remont drogi prowadzącej do kościoła - Stare
Bogaczowice.

• Koncert relaksacyjny „Kąpiel w Dźwiękach Gongów”.
• Spotkania dla mieszkańców z policjantami na terenie
sołectw z zakresu bezpieczeństwa.

MAJ

• Warsztaty z zakresu recyklingu i ekologii dla dzieci
i młodzieży.
• Wyjazd dla młodzieży na Noc Muzeum do Wrocławia:
zwiedzanie Muzeum Farmacji, Miejskiego, Poczty i
Telekomunikacji, hali Stulecia, przejażdżka zabytkowym
tramwajem.

• Półmaraton Górski „Z flagą na Trójgarbie”.
• Powiatowy Konkurs Ekologiczny Moja Ziemia – Czysty
Powiat w Zespole Szkół Stare Bogaczowice (udział 9 szkół
z powiatu wałbrzyskiego, organizator Fundacja „Polny
Kwiat”).
• Dzień Europy w GCES – I miejsce zajęło sołectwo Stare
Bogaczowice (organizator Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Stare Bogaczowice).
• Inauguracja projektu „Powiatowe spotkanie na Zalewie”
(dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu, Fundacja „Polny Kwiat”).
• Inauguracja projektu z zakresu kultury Urzędu
Marszałkowskiego „Wrocław Europejska Stolicy Kultury
2016” - wyjazdy edukacyjne do instytucji kultury (wyjazd
dzieci do Opery i Narodowego Forum Muzyki).

• Zakończenie semestru letniego 2015/2016 Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
• Realizacja w świetlicach wiejskich projektu ”Kolorowe
świetlice zmieniają świata oblicze” (dofinansowanie z
programu „Reklama Dzieciom” Telewizji Polskiej ).
• Dzień Dziecka na zalewie (Rada Sołecka Stare
Bogaczowice).
• II Dni Gminy Stare Bogaczowice (UG, GBP, sołectwa).

• Inscenizacja plenerowa Chrzest Polski 966 (GBP i Rada
Sołecka Wsi Struga, radne wsi Struga).
• Powitanie Wakacji – Powiatowe Spotkanie na zalewie
(GCES i Fundacja Polny Kwiat).
• Festyn Parafialny w Lubominie.
• Remont drogi w Gostkowie prowadzącej do Witkowa.
• Remont drogi w Starych Bogaczowicach (do przysiółka
Wrony).

• Budowa drogi Czereśniowej w Strudze.

KWIECIEŃ

• Warsztaty z zakresu recyklingu i ekologii dla dzieci
i młodzieży.
• Wycieczka dla mieszkańców do Czech – zamek Frydland.
• Remont drogi powiatowej Gostków - Jaczków.
• Remont dwóch odcinków drogi powiatowej w Cieszowie.
• Remont barier na dwóch mostach w Chwaliszowie.

CZERWIEC

• Zawody wędkarskie dla dzieci na Zalewie – WKS
Bogaczowice.

• Wycieczka dla mieszkańców do Lubiąża i Środy Śląskiej.
• Start projektu „Nowe Bogaczowice – to urokliwe okolice”
oraz „Struga widziana oczami dziecka” z programu
Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności.

• Budowa barier energochłonnych w Cieszowie i Nowych
Bogaczowicach.
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Stare Bogaczowice w 2016 roku
LIPIEC - SIERPIEŃ

• Wakacje w gminie Stare Bogaczowice – wycieczki dla
dzieci i młodzieży.
• Realizacja zadania publicznego „Tajemniczy Dolny Śląsk
– Lubię To”: wyjazdy edukacyjne organizowane
przez Fundację „Polny Kwiat” dla dzieci i młodzieży.
• Piknik Rodzinny na zakończenie wakacji w amfiteatrze
w Starych Bogaczowicach - konkursy oraz przedstawienie
teatralne (GOPS, GBP i Fundacja Polny Kwiat).
• Wycieczka dla seniorów do Zielonej Góry.
• Zakończenie prac odmulania rzek w Starych
Bogaczowicach, Strudze i Lubominie.
• Oddanie do użytku boiska w Lubominie.
• Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice
ustawiło ławki i tablice z opisem panoramy na punkcie
widokowym na wzgórzu za kaplicą Św. Anny

• Prace na szlaku na Trójrgrab – montaż ławo stołów,
kierunkowskazów, odnawianie szlaków, prace
porządkowe.
• Start warsztatów edukacyjnych dla rodziców
organizowane przez GOPS.
• Wydana została płyta CD „Kolędałka”, na której
mieszkańcy gminy oraz dzieci z Zespołu Szkół w Starych
Bogaczowicach śpiewają w towarzystwie gwiazd:
Zbigniewa Wodeckiego, Dariusza Malejonka, Lidii
Pospieszalskiej, Jana Trebunia-Tutki, Mirosława Kowalika
i innych znanych artystów.
• Oddanie do użytku boiska Orlik w Starych
Bogaczowicach.
• Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze.
• Otwarcie nowego przedszkola w Strudze.

PAŹDZIERNIK

• 2 – dniowa wycieczka dla seniorów do Warszawy.
• Warsztaty plastyczne i z rękodzieła ludowo –
artystycznego dla dzieci, młodzieży i mieszkańców
w świetlicach gminnych.

WRZESIEŃ

• Dożynki gminne, które zgromadziły setki mieszkańców
Gminy Stare Bogaczowice i gości.
• Wycieczka dla mieszkańców do Wieliczki.
• Narodowe Czytanie Quo Vadis.
• Warsztaty plastyczne i z rękodzieła ludowo
– artystycznego dla dzieci, młodzieży i mieszkańców
w świetlicach wiejskich.
• Start zajęć z zumby, taekwondo i aerobiku w GCES.
• Wyjazd dla mieszańców na obchody Dnia Sybiraka do
Świebodzic.
• Wyjazd dla dzieci do Impartu Wrocław na
przedstawienie teatralne „Lustrzana Chmura” w ramach
Międzynarodowego Dnia Teatru.
• Remont drogi powiatowej w Gostkowie w kierunku
Pustelnika.

• Spotkanie autorskie z Jolantą Kaletą i oficjalne otwarcie
biblioteki w nowej siedzibie.
• Gminny Test na Prawo Jazdy - Tytuł „Super Kierowcy”
Gminy Stare Bogaczowice otrzymała mieszkanka Starych
Bogaczowic Beata Mołda.
• Warsztaty florystyczne - stroiki nagrobne.
• Początek lekcji bibliotecznych dla najmłodszych.
• Koncert relaksacyjny „Kąpiel w Dźwiękach Gongów”.

• Biesiada Kresowa w Starych Bogaczowicach.
• Festiwal teatralny w pałacu Struga.
• Koncert zespołu „Eddy's rock & blues band” w pałacu
Struga.
• Remont drogi gminnej w Lubominie.
• Budowa barier energochłonnych w Lubominie.
• Informatyzacja Rady Gminy.
• Zawody o Puchar Wójta Gminy Stare Bogaczowice w
ramach MTB Cross-Country XC.

LISTOPAD

• Budowa chodników w Chwaliszowie przy drodze
wojewódzkiej.

• Wieczornica Patriotyczna z okazji Święta Niepodległości.
• Zabawa andrzejkowa organizowana w Sali Sołeckiej
przez Radę Rodziców ZS Stare Bogaczowice.

• Budowa chodnika przy urzędzie gminy i poczcie
w Starych Bogaczowicach i montaż barierek ochronnych.
• Budowa chodnika przy Sali Sołeckiej w Starych
Bogaczowicach.
• Regulacja rzeki w Nowych Bogaczowicach.
• Podniesienie murów i remont rzeki w Starych
Bogaczowicach.
• Wykonanie podjazdu przy Sali Sołeckiej w Starych
Bogaczowicach.
• Nowe oświetlenie w Starych Bogaczowicach :ul.
Wiązowa, boisko, przy kościele.

GRUDZIEŃ

• Warsztaty kulinarne dla dzieci - świąteczne pierniczki.
• Podsumowanie konkursu „W świątecznym nastroju”.
• Warsztaty z rękodzieła ludowo – artystycznego dla dzieci,
młodzieży i mieszkańców.
• Spotkanie przy choince z Mikołajem w Starych
Bogaczowicach i Jabłowie.
• Posumowanie Budżetu Partycypacyjnego – Mikołajkowy
Pieszy Rajd Wokół Trójgrabu.
• Warsztaty florystyczne „Mój stroik świąteczny” +

• Koncert Charytatywny dla wałbrzyskiego hospicjum
„Kolędałka” w kościele w Starych Bogaczowicach z
udziałem ponad 500 osób, dla których zagrali m.in. : Lidia
i Marcin Pospieszalscy, Zuzanna i Yanina Iwańscy, Darek
Malejonek, Jan Trebunia-Tutka, mieszkańcy Gminy Stare
Bogaczowice i przyjaciele. Projekt koordynował Mirosław
Kowalik.
• Sylwester w świetlicach wiejskich w Jabłowie, Lubominie,
Gostkowie i Starych Bogaczowicach i Strudze.
• Podsumowanie Wiejskie Muzea Dziecięce.
• Remont drogi gminnej w Jabłowie.
• Remont mostu w Jabłowie.

DB2010

Gmina Stare Bogaczowice

.PL

Czwartek, 12 stycznia 2017 r.
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

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.
Podstawowe informacje o nieruchomości :

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Chwaliszowie w granicach działki nr 30/2 o powierzchni 0,4451 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości:
Wadium:

15.000,00 zł.
1.500,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 160,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar bezpośrednio zagrożenia powodzią. Istnieje
możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803
z późn. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa
w art. 7 cytowanej ustawy.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie w granicach
działki nr 383/1 o powierzchni 0,0491ha.
Cena wywoławcza nieruchomości:
Wadium:

20.000,00 zł.
2.000,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 160,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. Istnieje
możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

CSR w Starych Bogaczowicach
Firmy, które praktykują
społeczną
odpowiedzialność biznesu odgrywają
ważną rolę w codzienności
małych gmin. Najbliższym
przykładem na to jest Gmina Stare Bogaczowice, która
może poszczycić się wieloma nowymi inwestycjami,
nietuzinkowymi wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi oraz klubami sportowymi osiągającymi coraz
większe sukcesy.
To wszystko nie byłoby
możliwe bez sprawnego zarządzania, owocnej współpracy mieszkańców, a także
wsparcia od przedsiębiorstw
działających na terenie gminy.
Jednym z nich jest Aktiw Spółka z o.o.
Aktiw to producent i dystrybutor świeżych jaj oraz właściciel
własnej marki „Kotlina Natury”.
Spółka nie tylko dba o własny
rozwój, ale także stawia na CSR
- społeczną odpowiedzialność
biznesu, w ramach której wspie-

ra instytucje dobroczynne i
oświatowe oraz czynnie włącza
się w wydarzenia kulturalne w
Gminie Stare Bogaczowice. Aktiw sponsoruje, a także współorganizuje corocznie szereg
imprez rozrywkowych, edukacyjnych i sportowych dla lokalnej społeczności, które aktywizują i integrują mieszkańców.
Spółka angażuje się również w
pomoc lokalnym klubom sportowym, m.in. Stowarzyszeniu
Ludowy Klub Sportowy Unia Bogaczowice.
Aktiw Spółka z o.o. nie jest
dla Gminy Stare Bogaczowice
zwykłym przedsiębiorstwem.

Aktiw to honorowy mieszkaniec, który jest niezwykle
wrażliwy na potrzeby innych.
Mieszkaniec, który świetnie
dogaduje się ze swoimi sąsiadami, integrując ich i motywując do działania. Aktiw tworzy
z mieszkańcami oraz władzami gminy drużynę, dzięki, której Stare Bogaczowice mogą
się sprawnie rozwijać.
Społeczną odpowiedzialnością biznesu kierują się również inne firmy działające na
terenie Gminy Stare Bogaczowice, które zostaną przedstawione w kolejnych numerach.
(IL)

Orszak i jasełka

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubomin w granicach
działki nr 171/4 o powierzchni 0,1097 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości:
Wadium:

50.000,00 zł.
5.000,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 160,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. Istnieje
możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Struga w granicach
działki nr 383/40 o powierzchni 0,2998 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 118.400,00 zł.
Wadium:
11.840,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 160,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. Istnieje
możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2017r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu
Gminy lub przelać na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych
32203000451110000000877670.
Do dnia 08.02.2017r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Gminy. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice jeżeli uczestnik,
który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227
lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

6 stycznia Gmina Stare Bogaczowice uczciła święto Trzech Króli. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele
p.w. św. Józefa, podczas której gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach przedstawili jasełka.
Uczestnicy mszy utworzyli też barwny orszak, który przemaszerował sprzed kościoła do sali rady sołeckiej,
gdzie odbyła się dalsza część obchodów tego święta. Były jasełka w wykonaniu najmłodszych uczniów zespołu szkół
oraz wspólne kolędowanie z dziecięcym chórem przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku.

(IL)

Dofinansowania na nowy rok
Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach pozyskała z Nowym
rokiem dwie dotacje na
działalność kulturalną i edukacyjną.
Pierwszy z projektów
„Zapisane, sfotografowane,
zapamiętane” uzyskał dofinansowanie z Fundacji BZ
WBK Bank Ambitnej Młodzieży. Głównym celem projektu
jest rozwinięcie umiejętności
społecznych młodzieży poprzez organizację warsztatów
dziennikarskich, fotograficznych, graficznych i wyjazdów
edukacyjnych do radia i telewizji. Zwieńczeniem warsztatów będzie wydanie folderu

promującego Gminę Stare Bogaczowice, który w całości samodzielnie wykona młodzież.
Drugi z projektów to „Eko –
ścieżka wokół ziół”. Uzyskał on
dofinansowanie z Funduszu
Toyoty ”Dobre pomysły zmieniają świat”. Projekt zakłada
zagospodarowanie nieużytku zielonego przy Gminnym
Centrum Edukacyjno – Społecznym, który jest ogrodzony
i rośnie tam trawa. Powstanie
tam ogólnodostępny ogródek
na wzór edukacyjnej ścieżki
dotyczącej zielarstwa i ziołolecznictwa. Ponadto odbędą
się warsztaty z zielarstwa i
ziołolecznictwa dla wszystkich chętnych, zwłaszcza dla

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głównym celem
przedsięwzięcia jest nauka
rozpoznawania i stosowania ziół w codziennym pożywieniu, by ich dobroczynne
właściwości
wspomagały
odporność i walkę z chorobami. Cele szczegółowe to m.in.
nabycie wiedzy teoretycznej i
praktycznej z zielarstwa i ziołolecznictwa osób dorosłych,
umiejętność rozpoznawania
ziół poprzez zapach, dotyk i
smak, wzrost świadomości u
dzieci dbania o ekologię i środowisko.
Realizacja zadań ruszy w
lutym.
(IL)
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Przybieżeli do Betlejem
Po raz drugi w Głuszycy zorganizowany został
Orszak Trzech Króli , który
przebył drogę z Parku Jordanowskiego do Żywego
Betlejem.
Mimo prawdziwie zimowej aury, głuszyczanie licznie wzięli udział
w uroczystym i barwnym
przemarszu. Przed wyruszeniem w drogę w świąteczny nastrój wprowadziły
zebranych dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 3, śpiewając kolędy i pastorałki.
Sceny z jasełek przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Fundacji Jawor oraz Szkoły
Podstawowej nr 2 w Głuszycy. Śpiew kolęd i pełne
energii radosne okrzyki
towarzyszyły wędrującym
do Żywego Betlejem, gdzie
trzej królowie pokłonili się

Dopłacą
do azbestu

Orszak Trzech Króli, który przebył drogę z Parku Jordanowskiego
do Żywego Betlejem w Głuszycy.

Dzieciątku Jezus. - Składamy serdeczne podziękowania za wspólne wędrowanie
i pomoc w organizacji orszaku, szczególnie służbom
dbającym o bezpieczeństwo: Ochotniczej Straży

Pożarnej w Głuszycy Górnej oraz funkcjonariuszom
policji z głuszyckiego komisariatu oraz z Komendy
Miejskiej w Wałbrzychu –
mówią organizatorzy.
(SJ)

Fundusze sołeckie
-Środki budżetu Gminy
Głuszyca przeznaczone na
fundusze sołeckie zostały
w roku 2016 wydatkowane na inwestycje służące
poprawie warunków życia
mieszkańców wsi – informuje burmistrz Roman
Głód.
W Kolcach i w Sierpnicy powstały siłownie zewnętrzne przy istniejących
już placach zabaw. Koszt si-

łowni dla jednego sołectwa
to 8350 zł. W Łomnicy, w
związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzeni, przygotowano teren pod
planowaną i oczekiwaną
- zwłaszcza przez najmłodszych mieszkańców - budowę placu zabaw. W Głuszycy Górnej zamontowane
zostało ogrodzenie boiska
znajdującego się przy świetlicy wiejskiej wraz z jego

monitoringiem. W Grzmiącej Rada Sołecka zdecydowała się przeznaczyć swój
fundusz na wkład własny w
modernizację boiska wiejskiego. Pozyskane przez
Gminę Głuszyca wsparcie
finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na modernizację boiska w
Grzmiącej wyniosło 50 %
wartości inwestycji.
(SJ)

Białe szaleństwo
W miniony weekend
Śniegowy Park w Jedlinie-Zdroju okazał się idealnym miejscem na spędzenie wolnego czasu z
rodziną. Pogoda i warunki
atmosferyczne wciąż dopisują narciarzom, snowboardzistom, zwolennikom
jazdy na sankach i zjazdów
na pontonie.
Na amatorów sportów zimowych czeka pełen atrakcji
Śniegowy Park u zbiegu ulic
Sienkiewicza i Poznańskiej w
Jedlinie - Zdroju.
- Przyjeżdżajcie całymi
rodzinami, bo tu każdy znajdzie coś dla siebie! Do dyspozycji jest wyciąg orczykowy oraz wyciąg taśmowy na
naśnieżanej i ratrakowanej
trasie. Dla spragnionych kawiarenka na stoku, która
oferuje napoje rozgrzewające oraz ciasto. Na miejscu
można nauczyć się jeździć
na nartach z instruktorem, a
do dyspozycji wszystkich jest

wypożyczalnia nart i sanek.
Najmłodszym oferujemy także naukę jazdy na nartach na
specjalnej karuzeli rotondo
pod czujnym okiem instruktora. Oszczędzającym siły
proponujemy podjazdy pod
górę na specjalnej taśmie.
Dodatkowo czeka osobna
trasa dla sanek. Nowością
są zjazdy pontonem tzw.
snowtubing – wylicza Leszek
Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.
Śniegowy Park w Jedlinie Zdroju jest czynny codziennie

od godz. 9.00 do 17.00, a wyciąg orczykowy działa do godz.
21.00. Do dyspozycji przyjezdnych są liczne parkingi.
- Zapraszamy także do
uczestnictwa w cyklicznych
spotkaniach z narciarstwem
biegowym w ramach Jedlińskiej Akademii Narciarskiej
„Biegówkowo”.
Pierwsze
spotkanie odbędzie się 14
stycznia 2017 r. o godz. 12:00
w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej
– zachęcają organizatorzy.

W Parku Śniegowym w Jedlinie - Zdroju działa wyciąg taśmowy.

(RED)
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W związku z możliwością
otrzymania przez Gminę
Głuszyca dofinansowania
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu
na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu, trwa nabór
wniosków do realizacji
projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z
terenu gminy Głuszyca.
Wniosków można składać
do 15 stycznia 2017 r.
Dofinansowaniem
objęte będą koszty związane
z: demontażem i zabezpieczeniem,
transportem,
unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.
Dofinansowanie nie będzie
obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem
nowych pokryć dachowych.
O dofinansowanie ubiegać
się mogą: osoby fizyczne,
rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia,
wspólnoty
mieszkaniowe
itp. Dofinansowanie realizowane będzie w wysokości
do 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty zadania w wysokości 15% pokrywa wnioskodawca, który
ubiega się o udział w w/w
projekcie. Kwota dofinansowania wyliczana będzie na
podstawie rzeczywistej ilości odpadów potwierdzonej
kartą przekazania odpadu.
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest zostanie dokonane
zgodnie z przepisami ustawy
dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) przez wybranego do realizacji tego zadania
wykonawcę, z którym Gmina
Głuszyca zawrze stosowną
umowę po przyznaniu Gminie środków finansowych z
WFOŚiGW. Prace będą wykonywane w terminie lipiec
- sierpień 2017 r.
Wzór wniosku i informacje
o wyrobach zawierających
azbest dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Głuszycy www.bip.gluszyca.
pl oraz w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy w pokoju nr 1 lub
23. Bliższe informacje można
także uzyskać pod numerem
telefonu 74 88 66 740.
(SJ)

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Walim
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w obrębie wsi Zagórze
Śląskie oraz w obrębie wsi Olszyniec,
gm. Walim.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał
z dnia 29 listopada 2016 roku: Nr XXIII/131/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim, dotyczy działek ewidencyjnych
nr 250/1, 250/4; oraz Nr XXIII/130/2016 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim,
dotyczy działki ewidencyjnej nr 83.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w
planów miejscowych. Wnioski można składać na
piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim do dnia 6 lutego 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi
Zagórze Śląskie oraz w obrębie wsi Olszyniec,
gm. Walim.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353
z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów w/w planów miejscowych.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku
z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim. Wnioski
i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można składać
w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres urząd@walim.pl w siedzibie Urzędu do
dnia 6 lutego 2017 r., do Wójta Gminy Walim, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
określenie nieruchomości, której dotyczy.
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Krasnale na start!
Narciarski Bieg Krasnali
ma bardzo długą historię.
W tym roku zawodnicy
spotkają się na starcie już
po raz trzydziesty ósmy.
Tegoroczny
Narciarski Bieg Krasnali Odbędzie
została zaplanowany na
14.01.2017 r. – start o godz.
11.00 na stadionie sportowym w Czarnym Borze. - Bieg

Krasnali gromadzi zawsze
kilkuset młodych biegaczy.
Przyjeżdżają z całego województwa, a czasami nawet
z bardzo odległych terenów
Polski. Mogą wziąć w nim
udział najmłodsi (ci, którzy
stawiają pierwsze kroki na
nartach), przedszkolaki oraz
uczniowie klas I – VI szkoły
podstawowej. Nasz bieg to

nie tylko impreza sportowa,
to sposób na miłe spędzenie
czasu wolnego na świeżym
powietrzu. Na uczestników
czekają zawsze piękne puchary, medale i atrakcyjne nagrody – mówi Anna
Dziewit, dyrektor Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego
w Czarnym Borze, który jest
organizatorem imprezy.

Organizatorzy przygotowali też różne atrakcje: pieczone kiełbaski, grochówkę, animacje dla dzieci.
- To od lat cieszy się dużym
zainteresowaniem. Warto
spędzić ten dzień w atmosferze zdrowego współzawodnictwa – dodają organizatorzy.

(RED)

REKLAMA

Duże inwestycje
drogowe
Wójt Gminy Czarny Bór
Adam Górecki podpisał
umowę dotyczącą przebudowy ul. XXX-lecia PRL i ul.
Wesołej w Czarnym Borze.
Droga powiatowa nr
3367D zostanie przebudowana na odcinku od
skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą
gminną – do skrzyżowania
z drogą powiatową 3367D.
Zadanie zostało rozłożone
na dwa lata. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie 4 189
000 brutto i sfinansowany
zostanie w około 63 proc.
przez Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego w ramach PROW na
lata 2014-2020. Pozostałe
środki pochodzić będą z
budżetu gminy Czarny Bór

oraz Powiatu Wałbrzyskiego. W przetargu wyłoniono
wykonawcę, którym zostało
Sudeckie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych z Jeleniej
Góry.
- Z punktu widzenia
mieszkańców
Czarnego
Boru to inwestycja bardzo
istotna. Przy ulicy XXX-lecia
PRL znajdują się ważne dla
gminy instytucje: urząd gminy, szkoła, a także kościół,
czy biblioteka i centrum kultury. Remont rozpocznie się
od odcinka drogi przy ulicy
Wesołej do mostu. To bardzo
ważny odcinek, ponieważ
tamtędy spora liczba dzieci
chodzi do szkoły, a - niestety - nie ma tam chodnika –
podkreśla Adam Górecki.
(RED)

Wójt Adam Górecki podpisał umowę na przebudowę ul. XXX-lecia PRL
i ul. Wesołej w Czarnym Borze.

Świąteczny weekend

14
stycznia

Zgłoszenie
godz.

11:00

Stadion
w Czarnym
Borze

Wielkie ognisko,
kiełbaski, grochówka, animacje dla dzieci
Organizatorzy:

do biegu

można kierować
na numer telefon
u:

74 845 05 79
lub e-mail:
gzszp@onet.pl
W
Więięce
cejj ininfoform
rmac
acji:ji:

www.gzspczarny
bor.pl

 Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze
 Wójt Gminy Czarny Bór

Dobra zabawa gwarantowana!

Jasełka, kolędowanie
oraz spotkania świąteczne – tym żyły trzy sołectwa
Gminy Czarny Bór podczas
minionego weekendu.
W piątek Rada Sołecka
Jaczkowa, pod przewodnictwem radnych Marzeny Łatki
i Marty Nieć oraz akompaniatora Waldemara Kałuzińskiego, przygotowała jasełka
oraz wspólne kolędowanie.
Spotkanie, na które przyszło ponad 60 osób, rozpoczęło się od przedstawienia
świątecznego w wykonaniu
dzieci z Jaczkowa, a następnie prowadzące zachęciły
wszystkich przybyłych do
wspólnego śpiewania kolęd.
Rada sołecka przygotowała
poczęstunek, a wójt Adam
Górecki obdarował dzieci
słodkimi upominkami.
W ten sam dzień seniorzy
z Witkowa zorganizowali dla
mieszkańców tego sołectwa
spotkanie świąteczne wraz
z kolędowaniem. Seniorzy,
wraz z chórem parafialnym

oraz scholą młodzieżową
pod kierownictwem Sebastiana Juszczaka i zaproszonymi gośćmi śpiewali polskie tradycyjne kolędy.
Do kolędowania jak co
roku przyłączyły się również
4- 5 letnie dzieci z przedszkola w Czarnym Borze i 8
stycznia wystawiły jasełka w
kościele parafialnym. Świąteczny nastrój uświetniły
wspaniałe stroje dzieci przygotowane przez rodziców,
bożonarodzeniowe scenki
oraz piękne kolędy śpiewane przez przedszkolaków.
Mali aktorzy świetnie odegrali swoje role, a dziecięcy
wdzięk postaci jasełkowych
chwytał wszystkich za serca.
Na jasełka przybyło mnóstwo gości. Byli to zarówno
najbliżsi przedszkolaków jak
i mieszkańcy gminy Czarny Bór oraz władze gminy
i duchowni. Dzieci za swój
występ zostały obdarowane
upominkami.
(RED)
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Sokół pokazał pazury
Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych niespodziewanie przegrali w
Międzychodzie z Sokołem
67:70. Wcześniej podopieczni trenera Arkadiusza Chlebdy uporali się w Kaliszu z
Energą Drogbruk 77:58.
Pierwsze w tym roku spotkanie w Kaliszu zaczęło się
od prowadzenia gospodarzy 6:2, ale nie trwało to długo. Podopieczni Arkadiusza
Chlebdy szybko wyszli na
prowadzenie 8:6, po trafieniach Piotra Niedźwiedzkiego oraz Marcina Wróbla. Następnie, po celnym rzucie zza
linii 6,75 m Artura Mrówczyńskiego, to kaliszanie znów
mieli przewagę nad Górnikiem, lecz po chwili ją stracili
i już nie odzyskali jej do końca spotkania. Wałbrzyszanie
spokojnie powiększali przewagę i po 10 minutach wygrywali 21:14. Druga kwarta
rozpoczęła się od 2 trafień z
rzutów wolnych Marcina Rzeszowskiego, ale następnie
Energa rzuciła się do ataku i
zmniejszyła stratę do zaledwie 1 punktu. Później - głównie za sprawą „Niedźwiedzia”
i Michała Kozaka - goście
poszli za ciosem, dzięki czemu ekspresowo powiększali

przewagę i po pierwszej połowie prowadzili 46:27. Trzecia odsłona była bardzo zła
pod względem skuteczności
w wykonaniu wałbrzyskiej
drużyny. 10 rzutów było niecelnych, zawodnicy popełnili
5 strat i zdobyli tylko 8 oczek,
autorstwa Rafała Niesobskiego oraz Bartłomieja Ratajczaka. W ostatniej ćwiartce dał
o sobie znać nowy nabytek
trenera Arkadiusza Chlebdy –
Maciej Krówczyński (zastąpił
Pawła Pirosa), który sam zdobył w niej 10 punktów. Ostatecznie Górnik wygrał 77:58.
Po piątkowej konfrontacji w Kaliszu Górnik pojechał
do Międzychodu na mecz z
Sokołem. Początek pierwszej
kwarty był fatalny w wykonaniu gości. Na rzut za trzy
punkty Jakuba Nowaka odpowiedział Michał Kozak w
ten sam sposób, wyrównując
stan meczu na 3:3, ale potem,
przez liczne straty, Sokół prowadził po 3 minutach 9:3. Następnie biało-niebiescy wzięli
się za odrabianie strat i wynik
potem długo oscylował koło
remisu. W końcówce wałbrzyszanie prowadzili nawet
22:21, ale po dwóch celnych
rzutach wolnych Adama
Adamskiego po 10 minutach

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

tel. 69 69 225 69

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

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.

gospodarze wygrywali 23:22.
Początkowo druga kwarta była zacięta i na zmianę
raz prowadzili zawodnicy z
Międzychodu, a raz z Wałbrzycha. Ale w miarę upływu
czasu biało – niebiescy byli
coraz mniej skuteczni i znów
popełniali dużo strat, przez
co miejscowi im odskoczyli i
po pierwszej połowie byli na
prowadzeniu 44:35. Od początku trzeciej odsłony podopieczni Arkadiusza Chlebdy
ruszyli do odrabiania strat,
co robili konsekwentnie i w
końcu (po dwóch trafieniach
z rzutów wolnych Macieja
Krówczyńskiego) wyszli na
prowadzenie 55:54. W ostatniej ćwiartce przyjezdni mieli
już 5-6-punktową przewagę (67:61), ale w końcówce
znów zawiodła skuteczność,
co wykorzystali zawodnicy
Sokoła, popisując się serią
9:0, przez co wałbrzyszanie
przegrali 67:70, ponosząc
drugą porażkę z rzędu w tym
sezonie.
W następnej kolejce Górnik Trans.eu zagra we własnej hali z Rawią Rawicz.
Spotkanie odbędzie się w
sobotę, 14 stycznia o godz.
17:30.
Radosław Radczak

Zwycięski początek
Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych powoli zaczynają wracać na
właściwe tory. Tym razem pokonali we własnej hali Norwida
Częstochowa 3:2, choć po trzech setach przegrywali 1:2.
Początkowo rywalizacja
toczyła się punkt za punkt,
a skutecznie zagrania przeplatały się z prostymi błędami. Potem goście odskoczyli
na 11:8, lecz podopieczni
Przemysława Michalczyka głównie za sprawą Mariusza
Schamlewskiego - wyrównali rezultat. Długo znów wynik
oscylował koło remisu, ale
przyjezdni osiągnęli 3-punktową przewagę, przez co
szkoleniowiec miejscowych
poprosił o czas. Niewiele to
dało, ponieważ zawodnicy
z Częstochowy kontrolowali
przebieg końcówki pierwszego seta, którego wygrali
25:21. Drugą odsłonę lepiej
zaczęli wałbrzyszanie, którzy
już na początku prowadzili
4:2 i skutecznie powiększali
prowadzenie, nie oddając
go do końca seta. Wygrywali już 14:9, ale goście zdążyli
zmniejszyć straty do 2 oczek,
przez co Przemysław Michalczyk po raz kolejny przerwał

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

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

grę. Po tym znów jego siatkarze popisali się świetną serią i wygrali II odsłonę 25:14,
wyrównując stan meczu.
Trzecia partia rozpoczęła
się lepiej dla częstochowian,
którzy prowadzili 2:0. Następnie zespół z Wałbrzycha
wyrównał stan tej części meczu na 8:8. Goście nie złożyli
broni i konsekwentnie budowali przewagę, co umożliwiło im wygranie tego seta
25:20 i objęcie prowadzenia
w meczu 2:1. Czwarty set
był bardzo podobny do drugiego – wałbrzyszanie od
razu wyszli na prowadzenie,
którego nie oddali do końca, skutecznie powiększając
przewagę i kontrolując przebieg gry, co pozwoliło im
wygrać 25:16 i doprowadzić
do tie-breaka. A ten był bardzo zacięty. Victoria PWSZ
prowadziła 3:1, ale po chwili
już przegrywała 3:5, przez co
po raz kolejny szkoleniowiec
tej ekipy poprosił o przerwę.

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

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

505 123 000

(koszt wg stawek operatora)

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

Radosław Radczak

TS Victoria PWSZ Wałbrzych – Exact
Systems Norwid Częstochowa 3:2
(21:25, 25:14, 20:25, 25:16, 15:13)
Victoria: Schamlewski, Napiórkowski,
Siwicki, Plizga, Hukel, Magnuszewski,
Obrębski, Szydłowski (libero) oraz
Pietkiewicz, Durski i Frąc.
Norwid: Oczko, Usowicz, Gromadzki,
Kaczyński, Kogut, Smolarczyk, Zieliński (libero) oraz Miarka, Kraś, Kryński
i Zawalski.

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

POŻYCZKI GOTÓWKOWE

Potem rezultat oscylował
koło remisu, a w końcówce
sędziowie podjęli kontrowersyjną decyzję, z którą nie
zgadzali się przyjezdni. Rywale skrzętnie wykorzystali
ich zdenerwowanie i wygrali
decydującego seta 15:13, a
całe spotkanie 3:2.
W następnej serii gier
Victoria PWSZ Wałbrzych
pauzuje, a potem zagra w
Sanoku z TSV, a mecz ten
odbędzie się w środę, 18
stycznia.

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
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
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USŁUGI
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(3) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) HYDRAULIKA - 668-605-555
(3) ELEKTRYK - 888-322-334
(3) 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.
(3) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ – KONKURENCYJNE CENY!
TEL. 535-424-624.
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

PRACA
(3) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI

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

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
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

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

JM DOM mieszkanie z własnym
ogrodem i garażem na Cierniach
w Świebodzicach 209.000 74 666
09 19, 607 212 315

ŚRÓDMIEŚCIE kawalerka po
kapitalnym remoncie, kuchnia w
zabudowie, ogrzewanie gazowe,
cena 59.900zł, kontakt: 792-548210

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

ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 50m2,1 piętro ogrzewanie gazowe, łazienka
po remoncie. Cena 64tys, kontakt
535-416-014

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

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 2 piętro,
około 45m2, dwa pokoje, super
lokalizacja, cena: 65 tysięcy zł.
Kontakt 792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE 101m2,1piętro,3pok. ogrzewanie gazowe. cena:
110 000 zł, kontakt: 792549757
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51.5m2, budynek czteropiętrowy,
super lokalizacja cena 110.000zł
Kontakt: 792-547-662
JEDLINA ZDRÓJ, 2pok, 52m2, po
kapitalnym remoncie, bezczynszowe, cena 90.000, Kontakt
792-547-662

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

(1) Garaż mam do wynajęcia na
Piaskowej Górze przy ul.Dunikowskiego, tel: 605-641-787.

JM DOM do wynajęcia 3 –pokojowe mieszkanie 70 m2 Szczawienko dla 6 pracowników 1700
zł z ogrzewaniem 74 6660919,
607212315

(3) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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 sprzedam mieszkanie 4
pokojowe 98 m2 zlokalizowane
na wysokim parterze w kamienicy
w Szczawnie Zdroju z ogrodem
607 212 315, 74 666 09 19

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może
być zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-2882 Piaskowa Góra - Nowe
mieszkanie w apartamentowcu,
ul. Odlewnicza! 82 m2, 3 pokoje,
cena 219 900 zł Tel. 606 976 630
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
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

4. SOWA&VICTORIA Świebodzice/
Centrum - 64 mkw do remontu,
cena 100 000 zł. do negocjacji !!! Tel:
530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Podzamcze - 2
pokoje 48 mkw, 2 piętro w budynku
4-ro piętrowym, do zamieszkania
131 000 !!! Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Szczawienko/
zielona okolica - salon z aneksem
kuchennym + pokój, 41 mkw po remoncie, z ogródkiem ! Cena 120 000
do negocjacji !!! Tel: 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w GŁUSZYCY, Pow.
39,69 m2, 2 pokoje, do odświeżenia,
CENA 66.000 tys zł, Tel: 519-121-102
8.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie Wałbrzych/Piaskowa
Góra, Pow.34 m2, 2 pokoje, do
częściowego remontu, CENA 80.000
tys. zł, Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w Wałbrzych/Nowe
Miasto, Pow. 56 m2, 2 pokoje, do
częściowego remontu, CENA 85.000
tys. zł, Tel: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe
mieszkanie po okazyjnej cenie w
nowym budownictwie na górnym
Sobięcinie. 50m2 cena 89tys.do
negocjacji. Tel.502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Ładne, klimatyczne mieszkanie na obrzeżach
Nowego Miasta, trzy pokoje co
gazowe, cena 149 tys. możliwość
zakupu garażu Tel: 502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Duże
mieszkanie w stylowej kamienicy w
pobliżu Parku Sobieskiego 108 m2 z
garażem cena 249 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 mieszkanie kawalerka 30 m2
Biały Kamień I piętro z balkonem.
Do odświeżenia. Cena 75.000 zł.
Tel:506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w kamienicy w centrum
Świebodzic, 2 piętr,o 69m2, 3
pokoje, ogrzewanie kominek i gaz,
mieszkanie do wejścia z balkonem.
Cena 189.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Na sprzedaż
lokal w Świdnicy, Osiedle Młodych,
pod każdą działalność usługowo-handlową, 43m2, duża witryna.
Cena 139.000 Tel:506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Głuszyca mieszkanie 53m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc, garaż w bryle budynku, cena 59000 zł Tel. 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Dziećmorowice - dom po remoncie 220m2, 5
pokoi, działka 2300m2 cena 530000
zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Jugowice
- mieszkanie po remoncie 51m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc,
ogródek przydomowy cena 115000
zł Tel: 519-121-104

Kupiê zegarki

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
spokojna okolica, 2 pokoje po
kapitalnym remoncie na pierwszym
piętrze!Cena: 133,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Śródmieście,
2 pokoje po kapitalnym remoncie
na I piętrze, 46 m2 widna kuchnia
w nowoczesnej zabudowie. Cena:
110,000 zł.Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce 3 pokoje z widną kuchnią,
58 m2 na I piętrze z ogródkiem!
Cena: 89,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel.
502-657-640

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

tel.: 791 87 34 77

DB2010
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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

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
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
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 30
m2, 6 PIĘTRO, WINDA, 75.000 ZŁ,
tel. 535-285-514
3 pokoje po remoncie okolice
Batorego, 63m2, bardzo dobra
lokalizacja. Cena 95.000zł do
negocjacji. Kontakt 535-311-265
OKAZJA! PARTER DOMKU w
bliskiej lokalizacji Wałbrzycha, 2
pokoje, 56 m2, cisza i spokój, duża
działka w cenie – ok 1000 m2, 102
tys. Zł, Kontakt 535-285-514
ŚRÓDMIEŚCIE, 3 POKOJE PO
REMONCIE W BLOKU, świetna lokalizacja, cisza i spokój, blisko las,
ogrzewanie miejskie, parter, 67
m2, 150 000zł , TEL 535 285 514
STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 113.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
PODZAMCZE, 3 pokoje, 72 m2,
8 piętro, pożądana okolica, do
wprowadzenia, 173.000 tys. Zł,
Kontakt 535-285-514
Podzamcze do wprowadzenia,
3 pokoje z balkonem, 5 piętro,
63m2, świetna lokalizacja. Cena
190.000zł. Tel: 535-311-265
NOWE MIASTO, dwupoziomowe
mieszkanie DO WPROWADZENIA, po kapitalnym remoncie,
52m2, 2 pokoje, spokojna okolica,
135.000zł !!! Kontakt 535-285-514
2 pokoje do wprowadzenia Piaskowa Góra, 38m2, balkon, blok
czteropiętrowy. Cena 112.000zł.
Kontakt 535-311-265
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 3 pokoje,
duży taras, świetna lokalizacja
– PRZY DEPTAKU, do wprowadzenia, 75m2. 260.000zł DO NEGOCJACJI !!! Kontakt 535-285-514

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

zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42,
507153166 .

WILLA – Sprzedamy 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.

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

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 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.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter
w 4, cena 131.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997

WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 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 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 Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 1 piętro, 36m2,
cena 99000zł. 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 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 pół bliźniaka
w Szczawnie-Zdroju, 100m2, 4
pok. działka: 500m2 cena 399 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,
36m2, Podzamcze , po remoncie,
3 piętro, winda, cena 103 tys.zł.
do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166.
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.
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.

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 pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka
2000m2, cena 350 tys.zł. 74 666 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 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.

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

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

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

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