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Wałbrzych
Przed budynkiem Wałbrzy-

skiego Ośrodka Kultury na te-
renie Starej Kopalni ustawiony 
zostanie gigantycznych rozmia-
rów balon. Goya, Dagda, Daw-
ka Energii, grupa ognia Impuls, 
pokazy ratownictwa, taneczne, 
sprzętu militarnego, spektakle 
teatru tańca nauka udzielania 
pierwszej pomocy, prezenta-
cja motocykli i aut RC - to tylko 
część atrakcji, jakie przygotował 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury na 
24. �nał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Nieodzowną 
częścią WOŚP są „licytacje”. - 
Mamy unikatowe złote serdusz-
ko, przekazane przez mistrza 
złotnictwa Grzegorza Śmigla, 

upominki z autografami gwiazd, 
niepowtarzalne anioły, biżuterię. 
Można będzie także wylicyto-
wać wizytę u fryzjera, zapro-
szenie na „KopalniaKa” - mówi 
Jarosław Buzarewicz, dyrektor 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Wciąż można darować 
przedmioty, usługi, które tra�ą 
na „orkiestrową licytację”. Or-
ganizatorzy czekają na nie w 
siedzibie WOK na terenie Starej 
Kopalni. - Wszystko, co już posia-
damy, prezentujemy na stronie 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 
www.wok.walbrzych.pl/wosp/
licytacje. Strona na bieżąco jest 
aktualizowana – dodaje Jaro-
sław Buzarewicz. Sercem tego-
rocznego �nału jest Centrum 

Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. 
Start, 10 stycznia, godzina 12.00 
(zbiórka krwi, pokazy aut RC), 
scena, pokazy, „licytacje” 15.00 
– 20.00. Finał zakończy świateł-
ko do nieba. Wałbrzyska WOŚP 
kilkakrotnie zagości na antenie 
TVP2, w programie prowadzo-
nym przez Jurka Owsiaka.

W Wałbrzychu wolontariusze 
kwestować będą na ulicach już 
od rana. Ważna jest każda zło-
tówka. 24. �nał WOŚP odbywa 
się pod hasłem: „Mierzymy wy-
soko!”.

Boguszów - Gorce
Miejska Biblioteka Publiczna 

– Centrum Kultury w Boguszo-
wie-Gorcach jak co roku, orga-

24. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Mierzymy wysoko –pediatria i godna opieka ludzi w podeszłym wieku – pod tym hasłem 
w niedzielę, 10 stycznia, odbędzie się 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej zaplanowano wiele imprez, podczas których będą 
zbierane pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla dzieci oraz seniorów.

nizuje Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

- W bieżącym roku razem z 
całą Polską zbierać będziemy 
na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej 
opieki medycznej seniorów. W 
niedzielę na ulice Boguszowa 
– Gorc, Czarnego Boru i Witko-
wa wyjdzie z nami 50 wolon-
tariuszy. Sztab MBP-CK w Bo-
guszowie-Gorcach grać będzie 
z WOŚP aż dwa dni. 9 stycznia 
(sobota) 2016 r. o godz. 17.00 
zapraszamy na koncert „Spo-
tkanie z humorem i muzyką” 
- przeboje polskie i zagraniczne 
w wykonaniu znanych artystów 
w sali widowiskowej MBP-CK 
(pl. Odrodzenia 4, I piętro). Z po-
wodu ograniczonej ilości miejsc 
wstęp na koncert wyłącznie za 
okazaniem zaproszenia, które 
bezpłatnie można nabyć w biu-
rach MBP-CK (pl. Odrodzenia 4). 
W przerwie koncertu odbędą 

się licytacje gadżetów WOŚP. 
10 stycznia (niedziela) 2016 r. 
o godz. 16.30 zapraszamy na 
premierowy spektakl dla dzieci 
w wykonaniu grupy teatralnej 
Krewni i Znajomi Królika w sali 
widowiskowej MBP-CK (pl. Od-
rodzenia 4, I piętro). Będzie także 
pokaz sztucznych ogni, a ponad-
to 9 i 10 stycznia 2015 r. kiermasz 
z ciastami przygotowany przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
oraz pysznymi specjałami przy-
gotowanymi przez panią Hali-
nę Bieniecką i Stowarzyszenie 
„Boguszowska Szóstka”. W tym 
roku licytujemy: złote kolczyki 
w kształcie serduszek (Wiesław 
Cozac); karty podarunkowe na 
zabiegi kosmetyczne (Centrum 
Urody Malwina Siwiec); zapro-
szenie na kręgle do Restauracji 
Magdalenka oraz do Strefy Wel-
lnes&Spa Hotelu Piotr w Bogu-
szowie-Gorcach; karnety i bilety 
do Kinderplanety; Voucher na 
jednodobowy pobyt w Hoteliku 

ORAŃSKI w Stroniu Śląskim; ku-
pony na usługi wulkanizacyjną i 
diagnostyczną (NEPTUN Jan Lu-
biński); zaproszenie na roman-
tyczną kolację oraz rejs statkiem 
po Jeziorze Bystrzyckim (Hotel 
„Maria”, Centrum Budowlane 
„SIRBUD”); voucher dla dwóch 
osób na relaksujący pobyt w 
Zespole Pałacowo-Hotelowym 
Jedlinka w Jedlinie Zdroju; kar-
net na konsultację u dietetyka 
(DIETETYK - mgr inż. Aleksandra 
Szczygielska); karnety na JOGĘ 
(JOGA Mirosław Sergiel); kupony 
na badania laboratoryjne (LAB-
-AD Anna Dembska); karnet na 
zabiegi w Fitness Zdrój (Uzdro-
wisko Szczawno-Jedlina S.A.); 
kupon na zabieg pielęgnacyjny 
na paznokcie (Salon Stylizacji 
Paznokci Katarzyna Młodzian-
kowska); usługę fryzjerską (Salon 
Fryzjerski AMBER); bony poda-
runkowe na zakupy w sklepach 

cd. na str. 3
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Eurokontakt ( nr lic.1109) 

poszukuje do pracy za granicą: 
monterów podłóg, monterów izolacji, stolarzy okiennych, 

elektryków, elektromechaników, supervisora, pracowników 
produkcji, osób do sprzątania obiektów sportowych, zbieraczy 

pieczarek z doświadczeniem. 
Mile widziana znajomość języka francuskiego lub niemieckiego. 

gazeta109@euro-kontakt.eu 

(71) 71 60 831

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Od dawien dawna ma-
rzyłem o świecie, w którym 
nie ma wojen, ludzie są dla 
siebie braćmi, starają się 
wzajemnie wspierać, udzie-
lać pomocy gdy trzeba i jako 
istoty, które różnią się tym 
od zwierząt, że posiadają ro-
zum, starają się spełniać bez 
wyjątku uniwersalne przyka-
zania boskie: miłuj drugiego 
jak siebie samego, nie czyń 
drugiemu co tobie nie miłe. 
Codziennie ludzie pobożni 
szepcą w najważniejszej mo-
dlitwie „Ojcze nasz” słowa: i 
odpuść nam nasze winy jako 
i my odpuszczamy. Powiem 
tak: gdybyśmy spełnili te 
najważniejsze przykazania 
wymienione powyżej, nie 
byłoby win i potrzeby ich 
odpuszczania. W naszym 
na wskroś katolickim kraju 
wydawałoby się, że te fun-
damentalne zasady wiary są 
dla nas jak chleb powszedni, 
to my właśnie powinniśmy 
promieniować ich przestrze-
ganiem, dawać przykład in-
nym narodom.

Mogę powiedzieć, że je-
stem w czepku urodzony. 
Nie miałem nigdy karabinu 
w ręku, nawet na lekcjach 
przysposobienia obronnego 
w liceum pedagogicznym 
uchodziłem za wywrotowca, 
kiedy nie godziłem się strze-
lać do tarczy. Tłumaczyłem 
się, że chcę być nauczycie-
lem i uczyć dzieci, że czło-
wiek nie ma prawa strzelać 
do drugiego człowieka, a 
wojna to wymysł szatański, 
by zniszczyć godność czło-
wieka. Służby wojskowej 
udało mi się uniknąć z powo-
du gruźlicy płuc, dzięki temu 
nie miałem na sobie nigdy 
w życiu munduru, z czego 
jestem dumny. Później do-
wiedziałem się, że są tacy jak 
ja odmieńcy, nazywają się 
pacy�ści. To tacy sami ideali-
ści jak ci co wierzą, że świat 

Świat idealny, a świat realny
Stanisław 
Michalik

można zmienić, a człowieka 
ucywilizować.

Dziś, u schyłku żywota 
już nie jestem pacy�stą, bo 
wiem ze świat jaki sobie wte-
dy wymarzyłem to utopia. 
Nigdy nie było, nie ma i nie 
będzie świata idealnego, bo 
nie ma ludzi idealnych. Ży-
jemy w świecie realnym, a 
w nim - jak się okazuje - jest 
wciąż miejsce dla takich in-
dywiduów jak Hitler, Stalin, 
Putin, jak terroryści islamscy 
i wielu innych zbrodniarzy, 
o których dowiadujemy się 
z historii.

W „Księdze Jakubowej” 
Olga Tokarczuk wyłoniła na 
światło dzienne magiczny 
świat wielonarodowościo-
wej, wieloetnicznej, wielo-
kulturowej Rzeczpospolitej 
w przededniu rozbiorów. O 
świecie tym niewiele wie-
my, a o wielu zjawiskach i 
osobach w ogóle nie sły-
szeliśmy. To wtedy właśnie 
ksiądz Benedykt Chmie-
lowski próbuje opisać cały 
świat w swojej ogromnej 
księdze, a w domu Eliszy 
Szora pobożni Żydzi cze-
kają na nadejście Mesja-
sza. I pojawia się na Podolu 
młody, przystojny, chary-
zmatyczny Żyd – Jakub Lej-
bowicz Frank, dla jednych 
heretyk, dla innych wybaw-
ca, a rebelia którą wywołał 
mogła odmienić bieg histo-
rii i zmienić kształt tej czę-
ści świata.

Pokusiłem się na pompa-
tyczny wstęp, ale to skutek 
mojego głębokiego poru-
szenia znakomitym wywia-
dem z Olgą Tokarczuk we 
wrocławskim tygodniku GW. 
Nosi on tytuł: „Tokarczuk – to 
ja jestem patriotką”.

Już od dawna powieści 
Olgi Tokarczuk robiły na 
mnie duże wrażenie. Podzi-
wiałem jej talent pisarski, 
mądrość życiową i niepo-
spolitą erudycję. Jej ostatnie 
dzieło „Księgi Jakubowe”, 
tworzone przez siedem lat, 
traktowane jest przeze mnie 
nieomal jak Biblia. Nie ozna-
cza to, że przyjmuję je jak 
drogowskaz wiary, ale dla-
tego, że czytam tę księgę już 
parę tygodni, z przerwami 

i powrotami do wcześniej-
szych fragmentów, bo tej 
księgi, jak Biblii, nie da się 
przeczytać od razu. A poza 
tym jest to wolumen dość 
pokaźny, bo liczy sobie 906 
stron, aż 7 ksiąg, 31 części, 
a każda po kilkanaście roz-
działów. To książka bardzo 
trudna w odbiorze nawet dla 
historyka, ale zarazem ude-
rzająca bogactwem szcze-
gółów, których nie odnaj-
dziemy w dotychczasowej 
historiogra�i. Ale o książce 
tej napiszę innym razem, bo 
jest to osobny, fascynujący 
temat.

Dziś chcę przytoczyć dwa 
fragmenty wywiadu, które 
wydają mi się szczególnie 
ważne, świadczące o celno-
ści spostrzeżeń i wniosków 
wybitnej pisarki, która w 
dodatku w ostatnich latach 
przemierzyła kawał świata i 
potra� spojrzeć na to, co się 
dzieje w kraju z szerszej per-
spektywy.

Na pytanie prowadzącej 
wywiad dziennikarki Magdy 
Piekarskiej: a czym jest dla 
pani europejskość? Olga To-
karczyk odpowiada:

- To idee demokracji, 
praw człowieka, emancy-
pacji kobiet, laickiego pań-
stwa, opieki nad słabszymi, 
dużej roli kultury, tolerancji 
i otwartości wobec innych. 
Może to idealistyczna wizja, 
ale te wartości mocno tkwią 
w naszym życiu, choć cza-
sem ich nie zauważamy, tak 
oczywiste się wydają.

Także idea państwa pra-
worządnego, które chroni 
swoich obywateli. Wystarczy 
na chwilę opuścić granice 
Europy, żeby przekonać się, 
że żyjemy w wyjątkowym 
miejscu, którego warto bro-
nić.

A dalej Olga Tokarczuk 
dzieli się osobistymi re�ek-
sjami:

- Ostatnio wracam z ta-
kich długich podróży z do-
brym nastawieniem. I już na 
lotnisku cieszę się, że jestem 
w domu. Widzę, jaki fajny 
jest nasz kraj. Przy Guadala-
jarze Warszawa wydaje się 
najpiękniejszym miastem 
na świecie. Polska bardzo 

się zmieniła, żyje się tu-
taj coraz lepiej i naprawdę 
warto czasem wyjechać tak 
daleko, żeby się o tym prze-
konać. Potencjał, żeby się tu 
wspaniale żyło, mieszkało i 
tworzyło, jest ogromny. Ja w 
każdym razie nie zamierzam 
tego odpuścić i nie dam so-
bie nic odebrać.

- Chcę dla swojego kraju 
wszystkiego, co najlepsze, i 
to ja jestem patriotką. A tak-
że ludzie, którzy protestują 
przeciwko paleniu kukły 
Żyda. Bo przecież to, co się 
stało na wrocławskim Rynku, 
jest zaprzeczeniem patrioty-
zmu, ośmieszaniem naszego 
kraju, działaniem na szkodę 
państwa i jego obywateli, 
szczuciem przeciwko sobie 
i kompletną głupotą. Patrio-
tyzm trzeba odzyskać, bo zo-
stał nam ukradziony.

- Ale jak ? - pyta dzienni-
karka.
- Może na początek trzeba 
jasno powiedzieć, kim jest 
patriota.

- Kim?
- To ktoś, kto chce, żeby jego 
kraj był bezpieczny, co we-
dług mnie znaczy - w Unii 
Europejskiej. Kto ma sza-
cunek dla współobywateli, 
jest z nimi solidarny i odpo-
wiedzialny, leży mu na sercu 
dobro wspólne. Kto szanuje 
swoją kulturę, chce, żeby się 
rozwijała, żeby była otwar-
ta i wolna. Jest przeciwko 
cenzurze. Chce państwa, 
którego współobywatele 
nie będą piętnowani i wyklu-
czani. Nie ma kompleksów, 
ma poczucie silnej kultury, 
której nie jest w stanie za-
grozić uchodźca. Czuje się 
bezpieczny, więc jest w sta-
nie przyjąć z otwartymi ręka-
mi kogoś, kto jest od niego 
słabszy.

Jest pani w bojowym na-
stroju?
- Jestem człowiekiem łagod-
nym i nastawionym pacy�-
stycznie. To, co się ostatnio 
w Polsce wydarzyło, traktuję 
jako rodzaj dreszczy, jak na-

zwała to Agnieszka Holland. 
Jako symptom niebezpiecz-
nej choroby, z której jeszcze 
możemy się wyleczyć.

Ma pani na nią lekarstwo?
- Mam wrażenie, że w mo-
mentach zagrożenia kultura 
nagle odzyskuje istotną rolę. 
Bo w spokojnych czasach 
staje się rozrywką, przyjem-
nością. Teraz stawia się wo-
bec niej inne oczekiwania. 
Trochę jak w czasach ko-
muny. I zastanawiam się, co 
mogę zrobić. Chyba przede 
wszystkim pisać.

Pozwoliłem sobie przyto-
czyć te fragmenty wywiadu, 
bo wiem, że nie wszyscy mo-
gli do niego dotrzeć, a - jak 
się okazuje - słowa Olgi To-
karczuk powinny być ewan-
gelią głoszoną w kościołach, 
w mediach, w szkołach i na 
każdym kroku, bo czas jest 
ku temu, a zjawisko takie jak 
Jarosław Kaczyński budzi nie 
mniejszy niepokój niż Jakub 
Frank w osiemnastowiecznej 
Rzeczpospolitej.

W gminie Czarny 
Bór odbędzie się ko-
lejna impreza, która 
ma jeden cel - zebrać 
jak największą sumę 
pieniędzy dla chore-
go 17-letniego Kami-
la Dropa z Czarnego 
Boru.

Kamil, który jest pił-
karzem drużyny junio-
rów Skalnika Czarny 
Bór, niedawno dowie-
dział się, że jest poważ-
nie chory, a jego lecze-
nie wymaga sporych 
środków �nansowych. 
Mieszkańcy gminy 
ponownie zjednoczy-
li siły i chcą pomóc 
chłopcu oraz wesprzeć 
jego rodzinę.

- W imieniu dyrekcji, 
grona pedagogicznego i 
uczniów Gminnego Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego 
w Czarnym Borze, mam za-
szczyt zaprosić Państwa na 

Gramy dla Kamila

koncert charytatywny „Gra-
my dla Kamila”, który odbę-
dzie się 9 stycznia 2016 roku 
(sobota) o godz. 15.00 w auli 
Gminnego Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Czarnym 

Borze przy ul. Sportowej 
44. Uwaga! Opłata za 
wstęp jest dobrowol-
na! Podczas koncertu 
wystąpią: uczniowie i 
absolwenci Gminnego 
Zespołu Szkolno - Przed-
szkolnego w Czarnym 
Borze, Justyna Piela 
- zwycięzca Wałbrzy-
skiego Mam Talent oraz 
zespół góralski „Janic-
ki”. Dodatkowo  będą 
prowadzone licytacje, 
badania poziomu cukru 
i ciśnienia, będzie moż-
na także kupić słodkie 
przysmaki. Podczas kon-
certu będziemy zbierać 
fundusze na leczenie 
naszego kolegi Kamila 
Dropa. Bardzo prosimy 

o włączenie się w to szczyt-
ne przedsięwzięcie – apeluje 
Joanna Janik, prezes Stowa-
rzyszenia Górali Czarnobor-
skich.

(RED)
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16:00- 20:00 sala konferencyjna 
CK-K Witold: animacje rodzinne, 
występ zespołu indiańskiego, 
występ zespołu country, pokazy 
iluzji i sztuki cyrkowej, w prze-
rwach licytacje; 20:00 Światełko 
do Nieba; licytacje główne od 
godz. 18:00: złote serduszko – 
Pracownia Złotnicza Wiesław 
Cozac, atrakcyjna wycieczka z 
Biurem Podróży Duotrawel – Ro-
bert Świątek, kolacja w Restaura-
cji Dwór Liczyrzepy w Karpaczu, 
kolacja w Restauracji APROPOS 
w Wałbrzychu, zaproszenie na 
koncert w Klubie APROPOS w 
Wałbrzychu, animacja rodzinna 
w Chatce Baby Jagi w Karpaczu, 
koncert „Z Nowego Jorku do Te-
xasu” w Filharmonii Sudeckiej w 
Wałbrzychu, zaproszenie rodzin-
ne na premierę w Teatrze Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu, karnet na 
basen w Kamiennej Górze, usłu-
gi fryzjerskie w Salonie u RUDEJ 
w Wałbrzychu, usługi fryzjerskie 
w Salonie Katarzyna Kłos w Bo-
guszowie-Gorcach, zaproszenie 
rodzinne do Explora Parku w 
Wałbrzychu, wspaniałą zabawę 
na placu zabaw w Kinderplane-
cie Galeria Victoria w Wałbrzy-
chu, pasjonującą grę w kręgle 
w Restauracji i Kręgielni Magda-
lenka w Boguszowie-Gorcach, 

pobyt w stre�e Wellness-SPA 
w Hotelu Piotr w Boguszowie 
– Gorcach, atrakcyjne gadżety 
WOŚP- koszulki, kalendarze, ze-
gar i wiele innych.

Głuszyca
Na scenie w sali widowisko-

wej w Centrum Kultury –MBP w 
Głuszycy pojawią się: Głuszycka 
Orkiestra Dęta pod batutą Eu-
geniusza Lecia o godz. 15.30; 
„Dolnośląskie stokrotki” – grupa 
taneczna  z Głuszycy z instruk-
torką Magdaleną Truszczyńską 
o godz. 15.45; w pokazowym 
treningu siłacze z UKS GIM Głu-
szyca z trenerem Jackiem Kę-
dzierskim o godz. 16.05; zespół 
rockowy Struktura z okolic Le-
gnicy o godz. 17.05; zespół hip-
-hopowy Kovsky z Wałbrzycha 
o godz. 18.10; uczestniczka „The 
Voice of Poland” Aleksandra 
Turoń o godz. 19.00. Szefową 
głuszyckiego sztabu jest Natalia 
Smolińska, instruktor CK-MBP. 
Organizatorzy: Gmina Głuszyca, 
Centrum Kultury-MBP, Firma 
Concept art. Miejsce: Centrum 
Kultury –Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy,  ul. Grun-
waldzka 26.

Mieroszów

- Jak wiadomo z orkiestrą 
gramy 3 dni. W piątek zaprasza-
my do Sokołowska i Leśnego 
Źródła na Jam Sesion z udziałem 
muzyków z Danii oraz lokalnych 
szarpidrutów. W sobotę planu-
jemy kawał dobrego grania i 
świetnej zabawy połączonej z 
licytacjami i innymi atrakcjami. 
W niedzielę nie mniej interesują-
cych ciekawostek szykuje się nie 
tylko dla najmłodszych. Do zo-
baczenia na miejscu, a szczegóły 
na stronie internetowej Miero-
szowskiego Centrum Kultury 
oraz na Facebooku – wyjaśniają 
organizatorzy mieroszowskiego 
�nału.

Świebodzice
Świebodzicki sztab WOŚP 

przygotował jak zwykle mnó-
stwo atrakcji. - Przygotowaliśmy 
8-godzinny program artystycz-
ny, w którym wystąpi świe-
bodzicka młodzież, maluchy, 
przyjaciele WOŚP i lokalni, wspa-
niali artyści - mówi Zo�a Marek, 
szefowa Sztabu. Będzie m. in. 
zumba, hip-hop,  break dance, 
śpiew solowy i chóralny, będzie 
też dużo rocka. Nie zabraknie 
konkursów, warsztatów arty-
stycznych, na odwiedzających 
czekają kiermasze rozmaitości 

i kulinarne stoiska z pysznym 
ciastem, sałatkami. Odbędzie się 
także pokazy pierwszej pomocy 
w wykonaniu małych ratowni-
ków ze Szkoły Podstawowej nr 
2. Będzie można skorzystać z po-
rad medycznych i psychologicz-
nych „za serduszko”, posłuchać 
dzieci z Klubu Młodego Odkryw-
cy z Gimnazjum nr 1, a to jeszcze 
nie koniec niespodzianek.

Po raz kolejny „odlotowe” �-
nałowe atrakcje szykuje również 
Świebodzickie Towarzystwo 
Lotnicze, piłkarze z MKS Victo-
ria Świebodzice oraz łucznicy z 
Ameoli. Każdy dorosły świebo-
dziczanin będzie miał szansę 
zostać bohaterem, oddając w 
czasie 24. Finału WOŚP krew, a 
to wszystko dzięki wspaniałym 
ludziom z Klubu Honorowych 
Dawców Krwi w Świebodzicach 
i RCKiK w Wałbrzychu.

Warto przypomnieć, że dzię-
ki zbiórkom Fundacji WOŚP tak-
że do świebodzickiego Szpitala 
Mikulicz w Świebodzicach tra�ło 
sporo sprzętu, m. in. na Oddział 
Geriatryczny.

Walim
- Szanowni Państwo, tego 

jeszcze nie grali. Wystawiamy 
w ramach Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy XIV-
-wieczny zamek Grodno po-
łożony w Górach Sowich, w 
rezerwacie przyrody na Górze 
Choina w Zagórzu Śląskim. 
Przedmiotem aukcji jest: Tytuł  
Honorowego Kasztelana Zam-
ku Grodno w 2016 r. Licytacja 
od 1 zł. Do czego uprawnia 
tytuł? Do nieograniczonych wi-
zyt z jedną osoba towarzyszą-
cą w obiekcie bez odpłatności 
w ciągu całego roku w godzi-
nach otwarcia zamku Grodno, 
do zamieszczenia reklamy o 
wymiarach 1,5 m /1m w miej-
scu uzgodnionym z zarządcą 
zamku Grodno – Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu, 
do zwiedzenia zamku Grodno 
w ramach indywidualnej usłu-
gi przewodnickiej (w ramach 
tej usługi poznasz największe 
tajemnice jakie skrywa Zamek 
Grodno). Wręczenie tytułu 
wraz z certy�katem nastąpi 
podczas Jarmarku Średnio-
wiecznego w maju 2016. Infor-
macja o nabywcy na stałe zo-
stanie umieszczona w zamku 
Grodno na specjalnie przygo-
towanej tablicy informacyjnej 
– mówi Ewelina Firlej z Urzędu 
Gminy w Walimiu.

(RED)

24. �nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
GEKON; gadżety WOŚP (w tym: 
t-shirty, kalendarze, notatnik, 
pendrive i wiele innych); gadże-
ty TVP (kalendarz, płyty, power 
bank i wiele innych); książka 
Krzysztofa Hołowczyca z auto-
grafem (Daniel Geming); sesję 
zdjęciową wykonaną przez pro-
fesjonalne studio fotogra�cz-
ne (DREAMCATHER Katarzyna 
Byczkowska); przepyszne torty 
pani Haliny Bienieckiej; gadże-
ty promocyjne (urząd miejski) i 
wiele, wiele więcej – wyliczają 
organizatorzy z MBP-CK w Bogu-
szowie -  Gorcach.

Podobnie jak w roku ubie-
głym, także ,,Szyb Witold’’ w 
Gorcach powołał sztab WOŚP 
oraz rozpoczął przygotowa-
nia do wielkiej imprezy w dniu 
10.01.2016 r. Piękna sceneria i 
otoczenie starej kopalni zachę-
cają do przyjścia w tym dniu.  
- Wszystkich chętnych zaprasza-
my do współpracy i udziału w 
tej super akcji! Gwarantujemy 
świetną zabawę zarówno w ple-
nerze jak i na sali – mówią orga-
nizatorzy.

W programie między innymi: 
13:00- 16:00 plener CK-K Witold: 
pokaz militariów i inne atrakcje; 

cd. ze str. 3

Z zachodu przyszedł do 
nas nowy trend, tzw. Long 
Life Learning (ang. ucze-
nie się przez całe życie). 
Dostępność krótkich  form 
nauki powoduje, że bez 
względu na wiek możemy 
cały czas doskonalić umie-
jętności lub zdobyć nowy 
zawód. Pracodawcy pre-
ferują ludzi wszechstron-
nych, a  to powoduje, że 
cały czas rośnie liczba osób 
zainteresowanych pod-
jęciem nauki, by zdobyć 
nowe źródło dochodu lub 
zmienić zawód.

Specjaliści z sieci szkół 
TEB Edukacja, krajowego 
lidera edukacji policealnej, 
wybrali kierunki, które szyb-
ko – nawet w  rok – pozwa-
lają zdobyć umiejętności i 
perspektywiczny zawód:

Higienistka stomatolo-
giczna  posiada uprawnie-
nia do samodzielnego prze-
prowadzania wybranych 
zabiegów pro�laktyczno-
-leczniczych i rehabilitacyj-
nych pod nadzorem lub na 
zlecenie lekarza dentysty. 
Główną rolą higienistki jest 
współpraca z pacjentami w 
zakresie pro�laktyki, ana-
lizy stanu uzębienia oraz 
raportowaniu wyników le-
karzowi dentyście. 

Long Life Learning – nauka przez całe życie

Opiekun medyczny 
rozpoznaje potrzeby i pro-
blemy osoby chorej i niesa-
modzielnej. Planuje, orga-
nizuje i wykonuje czynności 
pielęgnacyjne, higieniczne i 
opiekuńcze. Aktywizuje oso-
by chore i niesamodzielne 
do zwiększenia samodziel-
ności życiowej. Zachodzące 

procesy demogra�czne i 
starzenie się społeczeństw 
przyczyniają się do tego, że 
absolwenci tego kierunku są 
poszukiwani na rynku pracy 
zarówno w Polsce, jak i za 
granicą. Opiekun medycz-
ny znajdzie zatrudnienie w 
klinikach, domach opieki, 
centrach rehabilitacyjnych 

lub jako prywatny opiekun 
osoby starszej. 

Terapeuta zajęciowy 
to zawód stworzony dla 
osób pełnych empatii oraz 
posiadających umiejętno-
ści łatwego nawiązywania 
kontaktu z ludźmi. Do obo-
wiązków terapeuty zajęcio-
wego należy między innymi 
prowadzenie zajęć: warsz-
tatowych, świetlicowych, 
kulturalno-oświatowych, 
artystycznych, a także rekre-
acyjnych i sportowych.  

Technik masażysta 
wykonuje masaże, które 
usprawniają leczenie i reha-
bilitację chorych, relaksują i 
odmładzają. Zdobycie tego 
zawodu umożliwia szerokie 
perspektywy zatrudnienia 
m.in. w placówkach ochro-
ny zdrowia, w gabinetach 
odnowy biologicznej czy 
ośrodkach SPA. 

Dla pozostałych chętnych 
istnieje możliwość podjęcia 
nauki na równie interesu-
jących kierunkach: Technik 
usług kosmetycznych – well-
ness & spa, Dietetyka, Technik 
administracji – zarządzanie 
biurem,  Technik BHP, Tech-
nik informatyk z certy�katami 
Microsoft i wiele innych. 

Możliwości zdobycia no-
wego zawodu jest wiele. Jak 

jednak wybrać najbardziej 
odpowiednie dla siebie? 
Przede wszystkim trzeba 
zastanowić się nad własny-
mi potrzebami, odpowie-
dzieć sobie na pytanie: Po 
co? Wtedy można podjąć 
decyzję, czy chcę podnieść 
swoje kwali�kację, czy szu-
kać nowych możliwości 
rozwoju. Jedno jest pewne 
– każdy, kto chce pozostać 
konkurencyjny na rynku 

pracy, powinien pamiętać o 
ustawicznym kształceniu w 
wybranych przez siebie dzie-
dzinach. 

Dowiedz się więcej
Szkoły medyczne i policealne 

TEB Edukacja
Świdnica, 

ul. Ofiar Oświęcimskich 1, 
tel. 74 667 08 80

Wałbrzych, ul Słowackiego 7, 
tel. 74 667 08 85 

www.teb.pl
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zatrudni doświadczonego
wulkanizatora/mechanika

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

STACJA KONTROLI
POJAZDÓW
To m a l i k

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
Boguszów – Gorce

ul. Lipowa 2
tel. 728 968 355, 608 520 047

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Jedlina Zdrój

ul. Kłodzka 25 B
tel. (74) 845 58 70, 608 520 047

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, 
w soboty w godz. 8.00 – 14.00

Oferujemy pełną gamę przeglądów technicznych 
samochodów do 3,5 tony:
- przeglądy rejestracyjne: osobowe, ciężarowe, 

motocykli, ciągników rolniczych,
- badania pojazdów z napędem 4x4,
- przeglądy aut sprowadzonych z zagranicy 

przed pierwszą rejestracją,
- przeglądy samochodów używanych dla klientów 

kupujących auta na rynku wtórnym,
- posiadamy uprawnienia do przeglądów aut 

z instalacją gazową,
- przeglądy aut skierowanych przez policję i starostę,
- przeglądy pojazdów do ciągnięcia przyczep,
- badania dodatkowe samochodów zasilanych gazem.

R E K L AMA

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

UPRZĄDKUJ FINANSE w NOWYM ROKU!!!
Masz złą historię kredytową ?

Potrzebujesz  większych pieniędzy?
POŻYCZKA HIPOTECZNA

do 40 000 zł na 72 m-cy
NOWOŚĆ !!!

bbez sprawdzania w bazach !!!!!
SPŁAĆ SWOJE POŻYCZKI / CHWILÓWKI

Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1
(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

tel. 74 307-07-37, 531-483-291
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

R E K L AMA

Serwis Samochodowy
Goliat

Współcześni mieszkań-
cy Wałbrzycha i pobliskich 
miejscowości w roku 2015 
byli uczestnikami wielu 
inicjatyw władz samorzą-
du terytorialnego oraz 
instytucji i organizacji śro-
dowiskowych, które przy-
pominały, wspominały czy 
tylko oznajmiały o 70 la-
tach naszego, polskiego tu 
panowania. Jubileuszowo, 
radośnie wspominano mi-
niony czas, często z udzia-
łem świadków tamtych 
wydarzeń. Dzisiejsi świad-
kowie - uczestnicy procesu 
zasiedlania Wałbrzycha i 
pobliskich miejscowości w 
pierwszych latach po maju 
1945 r. - wtedy przeważnie 
jako dzieci przybywali tu z 
rodzicami, często z niepeł-
nymi rodzinami z różnych 
kierunków Europy i obszaru 
pojałtańskiego terytorium 
Polski. Mówiąc dokładniej: 
od 70 lat wrastamy w kilku-
setletnie dzieje tego regio-
nu. Przy tej okazji pamiętaj-
my o samodzielnych, nawet 
wielowiekowych bytach 
strukturalnych m.in. Bia-
łego Kamienia, Sobięcina, 
Podgórza.

Przypomnienie tego faktu 
historycznego jest moim gło-
sem wsparcia - osoby tu uro-
dzonej i byłego mieszkańca 
Wałbrzycha - inicjatywy Pana 
Prezydenta R. Szełemeja w 
dziele realizacji Gminnego 
Programu Rewitalizacji Wał-
brzycha na lata 2015 -2025. W 
pobliskim otoczeniu Wałbrzy-
cha i jego społecznym i go-
spodarczym oddziaływaniu, 
nadal pełniącego nieformalną 
i funkcjonalną rolę „centrum”, 
ale dopowiem sympatycznie 

„stolicy” obszaru regional-
nego – znajdują się miej-
scowości o interesujących i 
wielowiekowych dziejach, 
m.in. Głuszyca, Jedlina-Zdrój, 
Walim, Boguszów i Gorce, 
Mieroszów i Świebodzice. Też 
wymagają �nansowego i oby-
watelskiego wsparcia w rato-
waniu wspaniałych zabytków 
kultury materialnej oraz sub-
stancji publicznych, zasobów 
mieszkaniowych.

Spójrzmy obszarowo sze-
rzej w kierunku Nowej Rudy, 
Świdnicy, Kłodzka z uwzględ-
nieniem sieci gospodarczych, 
komunikacyjnych i społecz-
nych, surowcowo-geologicz-
nych, walorów kultury i dzie-
dzictwa materialnego oraz 
turystycznego. To jest nadal 
funkcjonująca sieć wzajem-
nych powiązań, dziś o różnym 
stopniu obszarowej integral-
ności. Taka problemowa ana-
liza ekonomiczno-społeczna 
nadal uzasadnia sens funk-
cjonowania tego sudeckiego 
regionu jako jednostki admi-
nistracyjnej w randze władzy 
wojewódzkiej. Kolejny argu-
ment wspierający powyższe 
wyjaśnienia odnosi się do fak-
tu pragmatycznego - realnie 
to władza wojewódzka (urząd 
marszałkowski) dysponuje za-
sadniczą pulą funduszy z Unii 
Europejskiej, przeznaczonych 
na procesy rozwojowe ob-
szaru wojewódzkiego. Rów-
nież niektóre ministerstwa 
i inne organy władzy cen-
tralnej posiadają wyłączne 
władztwo komu przydzielić 
unijne wsparcie �nansowe. 
Starosta powiatowy czy pre-
zydent miasta na prawach 
powiatu tylko z poparciem 
politycznie panującej władzy 

i w drugiej kolejności nazwij-
my tą umiejętności „uroku”, 
a dokładniej „koneksjami 
osobistymi” może coś „zała-
twić”, czyli „kasę” dla obsza-
ru i społeczności lokalnej… 
Gdzie? Zwłaszcza we Wrocła-
wiu, również w Warszawie. 
Może warto przypomnieć, że 
terytorium Polski od 1999 r. 
jest administrowane przez 16 
samorządowo- rządowych 
województw, czyli molochy 
obszarowe wypełnione 315 
powiatami. Wojewoda i mar-
szałek województwa dolno-
śląskiego władają 26 powia-
tami i 4 miastami na prawach 
powiatów (są to byłe siedziby 
władz wojewódzkich). Nato-
miast funkcjonujące tzw. pod-
regiony statystyczne (GUS) w 
województwie dolnośląskim 
są w zasadniczym ujęciu 
odzwierciedleniem struktu-
ry dawnych województw. 
Podregion statystyczny wał-
brzyski (kod 3.5.02.03) obej-
muje: 1 miasto na prawach 
powiatu: Wałbrzych (117,204 
mieszkańców- lipiec 2004 r.), 
5 powiatów: dzierżoniowski, 
kłodzki, świdnicki, wałbrzy-
ski, ząbkowicki. Wskazując 
na integracyjne związki na-
szego regionu dopowiem, że 
takich obszarów w Polsce o 
podobnych spoiwach gospo-
darczych, kulturowych moż-
na wymienić jeszcze kilka. Tą 
niepoprawną re�eksją chcę 
tylko powiedzieć, że struktu-
ralny podział administracyj-
ny wprowadzony w Polsce z 
dniem 1 stycznia 1999 r. , w 
otoczce medialnie wzniosłych 
wersetów patetyczno - pa-
triotycznych i obiecywanych 
wizji rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego (!) – zreali-

zował jeden zasadniczy cel 
– wzmocnił system władzy 
administracyjnej panującej 
opcji politycznej. Ta struktu-
ra terenowej administracji 
z takim polskim systemem 
politycznej władzy (rządowo 
– partyjno - lobbystycznej) 
nie wyzwala procesów roz-
wojowych, cywilizacyjnych, 
proeuropejskich na całym 
obszarze molocha wojewódz-
kiego. Miasta – centra władzy 
- stolice, owszem rosną ku-
baturowo, powierzchniowo, 
obrastają zagranicznymi i kra-
jowymi inwestycjami, tętnią 
życiem, gwarem. Natomiast 
prowincje (gminy, powiatowe 
miasta) wyludniają się, młode 
pokolenie wybiera emigrację 
socjalną.

Aby nie dotykać wałbrzy-
skich i pobliskich powiato-
wych przestrzeni, proszę 
uważnie spojrzeć na przy-
odrzański pas gmin i powia-
tów… pustoszejący! Trasa 
szybkiego ruchu (popularnie 
u nas nazywana autostradą) 
od Szczecina do Gorzowa 
Wielkopolskiego, i dalej mo-
zolnie budowana w kierunku 
Legnicy, to bardzo spokojna 
arteria komunikacyjna w mier-
nikach ruchu towarowego i 
osobowego! Pustoszeje i zara-
sta przyrodniczo obszar tzw. 
ściany wschodniej. Nie twier-
dzę, że przytoczone przykła-
dy świadczą o narodowym 
kataklizmie, ruinie gospodar-
czej, jak to niedawno ogła-
szała obecna Pani Premier 
B. Szydło. Ten proces należy 
zdiagnozować realistycznie 
jako rezultat uległości polskiej 
tzw. „klasy reformatorów” go-
spodarczemu i ustrojowemu 
marketingowi iluzji neolibe-

ralizmu. Ta ideologia gospo-
darcza wspiera kapitalizm 
spekulantów w jego global-
nej ekspansji. Wielu ludziom 
i środowiskom funkcjonują-
cym w Polsce w tej konwencji 
kapitalizmu, jego akcjonariu-
szom i urzędnikom, żyje się 
dobrze, wspaniale. W Polsce 
postępuje jednak ostry proces 
rozwarstwienia społecznego. 
To niebezpieczne zjawisko 
dla integralności i rozwoju 
państwa, raczej w bliższej niż 
dalszej perspektywie czaso-
wej w wymiarze agresywnym, 
wybuchowym może się ujaw-
nić w przestrzeni publicznej.

Taki nurt transformacji od 
1989 r. zdecydowanie osła-
niał NSZZ „Solidarność” mo-
ralną legendą z 1981 r., siłą 
demonstracji ulicznych oraz 
krzykliwą retoryką. W takich 
okolicznościach, jak wyja-
śnia klasyk – bez zrozumienia 
problemu - w Wałbrzychu zli-
kwidowano metodą rabun-
kową czynną, sprawną infra-
strukturę górniczą, zwłaszcza 
szybko zniszczono szyb 
„Kopernik” - technicznie naj-
nowocześniejszy taki obiekt 
wydobywczy w Europie. Lo-
kalni wykonawcy dokonali 
„zaorania” wałbrzyskiego i 
noworudzkiego górnictwa, 
przy okazji kopalni barytu 
w Boguszowie (faktyczni 
autorzy tej operacji nie są 
wałbrzyszanami, ani Dolno-
ślązakami). Ale tutejsi wyko-
nawcy mogą się usprawie-
dliwiać przeprowadzonymi 
wtedy w Polsce operacjami 
jeszcze bardziej absurdal-
nymi, osłabiającymi bezpie-
czeństwo i autorytet państwa 
polskiego. Do takich przy-
padków należy – likwidacja 

pierwszej polskiej elektrowni 
atomowej w 36% zawanso-
wanej inwestycji w Żarnow-
cu. Operację niszczenia tej 
inwestycji, w przestrzeni me-
dialnej wspierano sloganem 
o rosyjskiej bylejakości wy-
konawstwa, zagrożeniem ka-
tastrofą na miarę Czarnobyla 
z tytułu zwłaszcza reaktora, 
który miała dostarczyć Rosja. 
To był medialny marketing 
(ale nie w interesie Polski) 
czyli „ściema”, jak dziś mówi 
pokolenie wnuków i prawnu-
ków polskich pionierów osad-
nictwa na sudeckiej ziemi. 
Budżet państwa ta operacja 
kosztowała 2 miliardy dola-
rów m.in. odszkodowania dla 
�rm zagranicznych. Reaktor, 
który został dostarczony do 
portu w Gdańsku , sprzedano 
w cenie „okazyjnej” jednemu 
z państw UE i pracuje tam na-
dal bezawaryjnie! Proponuję z 
pomocą wnuków i internetu 
znaleźć ten kraj, który zrobił 
świetny interes na naszym… 
„frajerstwie”. Czesi też kupili 
coś technologicznie istotne-
go dla ich drugiej „atomówki”, 
którą wkrótce uruchomili.

Niewiele patetycznych 
re�eksji sformułowałem zwy-
czajowo należnych takiej oka-
zji, jak 70 lecie polskiego wra-
stania w tym regionie. Może 
powyższe propozycje i fakty z 
minionej przeszłości coś twór-
czego wniosą do lepszego 
kształtowania naszej lokalnej i 
państwowej przyszłości.

Ryszard Bełdzikowski

Od redakcji: dr Ryszard 
Bełdzikowski jest kierownikiem 
katedry Bezpieczeństwa We-
wnętrznego w WSFiP w Bielsku-
-Białej.

Niepoprawne re�eksje w kontekście 70-lecia polskiego Wałbrzycha 
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, przy ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., obok pogotowia i stacji krwiodawstwa) . 
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

R E K L AMA

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

FIRST MOMENT  - długi weekend majowy
PIELGRZYMKA DO WŁOCH - WSZYSTKO W CENIE!!! NOWOŚĆ W OFERCIE - SANKTUARIUM ŚW. RYTY!!!

RZYM – WATYKAN - MONTE SAN ANGELLO - SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO - MANOPELLO - CASCIA - ASYŻ

TERMIN:   29.04 – 06.05.2016!!!  CENA: 800 PLN + 200 EURO/OSOBĘ  OSTATNICH 12 MIEJSC W DRUGIM AUTOKARZE!!!

Chorwacja + Bośnia i Hercegowina 29.04 - 07.05.2016 r. 800 PLN + 150 EURO

Bułgaria - Złote Piaski 29.04 - 07.05.2016 r. 999 PLN - wszystko w cenie!!!

Praga - Detenice 30.04.- 02.05.2016 r. 770 PLN - wszystko w cenie!!!

ZIMA 2016!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH k/RABKI 5 i 7 DNIOWE - cena od 490 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ZAKOPANEM 7 DNIOWE - 650 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W SZCZAWNICY 2,5,7,10 DNIOWE - CENA OD 299 PLN/osobę!!!

HITY ZIMA 2016 

FIRST MOMENT LATO  BUŁGARIA!  BUŁGARIA AUTOKAR DO 400 PLN TANIEJ!!! 
BUŁGARIA SAMOLOT DO 600 PLN TANIEJ!!! BUŁGARIA OBOZY I KOLONIE DO 200 PLN TANIEJ!!! 

CZARNOGÓRA I HISZPANIA DO 400 PLN TANIEJ!!! KOLONIE W POLSCE DO 130 PLN TANIEJ!!! 
OFERTA WAŻNA DO 31.01.2016 R.

Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód przekazał 
Zdzisławowi Wiatrowi, 
naczelnikowi Wałbrzysko-
-Kłodzkiej Grupy Górskie-
go Ochotniczego Pogo-
towia Ratowniczego dwa 
zestawy ratownicze prze-
znaczone dla psów, biorą-
cych udział w akcjach po-
szukiwawczych. 

Zestawy „Astro 320” z 
obrożą T5 wyposażone w 
nadajnik GPS zostały zaku-
pione przez Gminę Głuszy-
ca dzięki dotacji pozyskanej 
z Fundacji PZU. Przyznana 

kwota dotacji w wysokości 5 
tys. zł w 100 % pokrywa koszt 
zakupu zestawów przekaza-
nych do używania ratowni-
kom górskim. 

-Nowy sprzęt  zapewni 
sprawniejszy przebieg akcji 
poszukiwawczych osób za-
ginionych na terenie dzia-
łania wałbrzysko-kłodzkiej 
grupy GOPR, która swoim 
zasięgiem działania obej-
muje także górskie tereny 
położone w obrębie Gminy 
Głuszyca - dodaje burmistrz 
Głuszycy Roman Głód.

(RED)

Głuszyca wspiera GOPR

Senator Wiesław Kilian i burmistrz Roman Głód przekazali Zdzisławowi 
Wiatrowi dwa zestawy ratownicze.

Niezwykły ten uzdrowi-
ciel nikomu nie obiecuje 
wyzdrowienia. Każdemu 
mówi, że co najwyżej może 
spróbować, każdemu każe 
pozostawać pod opieką 
lekarzy i stosować się do 
lekarskich zaleceń. Kiedy 
jednak przykłada swoje 
ręce, wielu ludziom zaczy-
nają się błyskawicznie co-
fać dolegliwości.

- Miałem przerost gru-
czołu prostaty, rwę kulszo-
wą i strasznie bolał mnie 
kręgosłup. Ledwo do niego 
wszedłem po kilku scho-
dach. Ale ulgę rwy kulszowej 
poczułem już w trakcie sa-
mego seansu, dzień później 
znacznie mniej bolał mnie 
kręgosłup. Na drugi seans 
przyszedłem już tylko lekko 
kulejąc, a na trzeci zupełnie 
normalnie. Tylko z prostatą 
sprawa trwała dłużej, ale po 
pięciu wizytach pan Darek 
kazał mi iść na badania kon-
trolne. I one pokazały, że jest 
znaczna poprawa. A teraz, 

po siódmej wizycie rwa i krę-
gosłup nie dolegają mi już 
wcale – mówi pan Eugeniusz 
Paruszek ze Świdnicy.

- Kiedy przyszłam do pana 
Darka z nawrotem raka, po-
wiedział mi wprost, że nie 
zna przypadku, by sama 
energoterapia uzdrowiła 
kogoś z tej choroby. Ale że 
może być pomocna w kla-
sycznym leczeniu. Powie-
dział, że spróbuje, ale jedynie 
pod warunkiem, że poddam 
się kuracji chemioterapii, za-
lecanej przez lekarzy. Wzdry-
gałam się, bo poprzednie 
strasznie wyniszczyły mi 
organizm, czułam się po 
prostu zatruta. Tym razem 
jednak, pod dotykiem pana 
Darka, przeszłam chemię 
prawie bezboleśnie. A wyni-
ki kuracji są zdumiewająco 
dobre. Nie wiem, czy pomo-
gła mi tak chemia, czy pan 
Darek, czy vilkakora, ale pan 
Darek zapytał, jakie to ma 
znaczenie. Ważne przecież, 
że zdrowieję, a im więcej 

Skuteczna ostatnia deska ratunku

Dotyk niosący zdrowie
kuracji się zastosuje, tym 
szanse na wyzdrowienie 
są większe – mówi pani 
Beata Cukalska. Dodaje 
jednak, że pod wpływem 
pana Darka przeszły jej 
też bóle kolan, z których 
w żaden inny sposób się 
nie leczyła.

Natomiast pani Maria 
Korolczuk, która przyjeż-
dża tu dwa razy w miesiącu 
aż z Wielkopolski, jest po 
udarze mózgu. Przez trzy 
lata nie było prawie żadnej 
poprawy. Po wizytach u 
pana Darka wraca jej władza 
w ręce i nodze oraz mowa. 
Zanim tu zaczęła jeździć stale 
drzemała. Teraz ogląda tele-
wizję, stara się uczestniczyć w 
zajęciach domowych.

- Co ciekawe, przestała 
miewać grypę, przeziębie-
nia. Postanowiliśmy więc 
jesienią razem z córką też 
- przy okazji - skorzystać z 
jego seansów. No i mamy 
styczeń, a my nie wiemy, co 
to przeziębienia, choć daw-

niej od listopada do marca 
stale kichałem, kaszlałem. 
Córka też, a do tego zniknęły 
jej egzemy na rękach, które 
stale się pojawiały. Ale naj-
ważniejsze, że od czasu gdy 
tu jeździmy, widać jak Marysi 
wraca sprawność i chęć do 
życia – mówi mąż pani Marii. 
I dodaje: - Pan Darek był dla 
nas ostatnią deską ratunku. 
I okazał się deską naprawdę 
niosącą ratunek.

(ego)
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Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań 

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L AMA

10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 29 lutego 2016 r.

OKNA z Wałbrzycha

ZIMOWA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L AMA

Siedemnastoletnia Inez
po wypadku komunikacyjnym potrzebuje 

POMOCY.
Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT 
KRS0000037904 w rubryce 

„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez

R E K L AMA

20 milionów 
nadwyżki…
…zakłada projekt budżetu 
Wałbrzycha na 2016 rok. 
Według urzędników z wał-
brzyskiego magistratu, do 
kasy miejskiej w nowym roku 
ma wpłynąć 580 milionów zło-
tych, a wydatki mają wynieść 
560 milionów złotych. Prezy-
dent miasta Roman Szełemej 
planuje przeznaczyć na inwe-
stycje 115 milionów złotych.

(RED)

Nowy radny
Marek Gąsior jest nowym 
radnym Rady Miejskiej w 
Świebodzicach. Uroczyste 
ślubowanie radny złożył na 
sesji w dniu 21 grudnia. Marek 
Gąsior zajął miejsce Krystiana 
Wołoszyna, kory po powołaniu 
na zastępcę burmistrza Świe-
bodzic złoży ł mandat. Marek 
Gąsior nie jest nowicjuszem w 
samorządzie, był już radnym w 
kadencji 2006-2010. Pracuje w 
spółce OSiR Świebodzice.

(RED)

Nowe przystanki
Zakończył się remont od-
cinka drogi wojewódzkiej 
ul. Kłodzkiej w Glinicy, re-
alizowany przez Dolnośląską 
Służbę Dróg i Kolei we Wro-
cławiu. Przy okazji Gmina Je-
dlina-Zdrój postawiła kolejne 
dwa nowe, przeszklone wiaty 
przystankowe, które zastąpiły 
stare, murowane zadaszenia. 
- Mamy nadzieję, że w okresie 
zimowym będą one służyły 
mieszkańcom i chroniły przed 
chłodem oraz, że mieszkańcy 
będą dbali o ich stan i wygląd 
– mówią pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Jedlinie - Zdroju.

(RED)

Choć wiele już w swoim 
krótkim życiu przeszła, jest 
pogodna, uśmiechnięta i 
z nadzieją patrzy w przy-
szłość. Dzięki �nansowemu 
wsparciu 1 procentem po-
datku, siedemnastoletnia 
Inez Pochmara przechodzi 
intensywną rehabilitację, 
która młodej mieszkance 
Boguszowa Gorc daje na-
dzieję na normalne życie.

Spokojne życie Inez i jej 
rodziny zakłócił w 2011 roku 
wypadek komunikacyjny, do 
którego doszło w Czechach. 
Dziewczyna cudem uniknęła 
śmierci, którą mogły spowo-
dować liczne, wielonarządo-
we obrażenia. Niestety, ob-
rażenia mózgowo-czaszkowe 
wywołały prawostronny para-
liż. Przez 4 lata Inez Pochma-
ra przeszła szereg operacji, 
w tym rekonstrukcji czaszki. 

Nadal potrzebuje ciągłej re-
habilitacji oraz kilku operacji 
plastycznych. 

- Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy do tej 
pory przekazali 1 procent 
podatku na konto Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
na moje leczenie i rehabilita-
cję. Dzięki systematycznym 
zabiegom mam szansę po-
wrócić do sprawności, dla-
tego zwracam się z prośbą 
do Czytelników Tygodnika 
DB 2010 o przekazanie 1% 
podatku poprzez wpisanie 
w formularzu PIT numeru 
KRS 0000037904, w rubryce 
„INFORMACJE UZUPEŁNIA-
JĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 
1%”wpisanie: 25859 Po-
chmara Inez. Z góry dziękuję 
wszystkim za ten piękny gest 
– dodaje 17-letnia Inez.

(RED)

Rada Miejska w Świebo-
dzicach przyjęła uchwałę 
budżetową na 2016 rok. Do-
chody gminy zaplanowano 
na poziomie 69 428 672 zł, 
zaś wydatki ustalone zosta-
ły na poziomie 69 548 072 zł. 
De�cyt budżetowy wynosi 
zaledwie 299 400 zł.

Ponad 7 mln zł miasto prze-
znaczy na inwestycje. Najważ-
niejsze z nich to dalszy etap 
modernizacji kąpieliska letnie-
go przy ul. Rekreacyjnej - tym 
razem odnowione zostaną 
basenowe niecki (520 tys. zł). 
Ważnym zadaniem jest prze-
budowa i rozbudowa wraz z 
termomodernizacją budynku 
urzędu miejskiego przy ul. Ste-
fana Żeromskiego 27 (2 mln zł). 

Nie zabraknie także inwestycji 
w infrastrukturze – będzie 
kolejny etap budowy ulicy 
Królowej Elżbiety na Osiedlu 
Piastowskim, a także budo-
wa dróg i chodników w stre-
�e aktywizacji przemysłowej 
(prawie 1,2 mln zł). Kontynu-
owane będą zadania z zakresu 
uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej oraz termo-
modernizacji obiektów oświa-
towych. Rozpocznie się także 
kolejny etap rewitalizacji mia-
sta - tym razem obejmie on 
ulice Słowackiego i Krasickie-
go; miasto przystąpi również 
do zagospodarowania terenu 
przy placu Dworcowym na 
centrum przesiadkowe.

(RED)

Inez dziękuje za wsparcie

7 milionów na inwestycje

Nieczynny od lat dworzec 
kolejowy Wałbrzych Szcza-
wienko stanie się wkrótce 
centrum przesiadkowym. 
Gmina przejęła od kolei 
zrujnowany obiekt, w który 
zainwestuje około 7 milio-
nów złotych.

30 grudnia 2015 r.  prezy-
dent Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej podpisał we Wrocła-
wiu akt notarialny w związku z 
bezpłatnym przejęciem przez 
Gminę Wałbrzych od PKP 
budynku dworca kolejowe-
go Wałbrzych Szczawienko. 
Władze miasta chcą w tym 
miejscu stworzyć obiekt park 
&  ride (parkuj i jedź). Podob-
ne przedsięwzięcie zostało 
kilka lat temu zrealizowane we 
Wrocławiu na stacji kolejowej 
Wrocław Psie Pole.

- Prace remontowe roz-
poczną się już wiosną tego 
roku. Obejmą nie tylko bu-
dowę parkingu dla samocho-
dów, ale także przywrócenie 
infrastruktury dla podróżnych 
korzystających z kolei oraz 
budowę hotelu dla turystów. 
Koszt tej inwestycji wyniesie 
około 7 milionów złotych – 
wyjaśnia Arkadiusz Grudzień, 
rzecznik prasowy prezydenta 
Wałbrzycha.

Wałbrzych Szczawienko 
- pierwsza górska stacja ko-
lejowa na Dolnym Śląsku po-
wstała w latach 1852-53 na 
przedłużeniu linii Spółki BSFE 
(Kolej Wrocławsko-Świebo-
dzicka) do Wałbrzycha. Znaj-
duje się na wypłaszczeniu 
powstałym po zniwelowaniu 
zbocza, znacznie powyżej 
dróg kołowych w okolicy. W 
latach 1877-1966 pełniła funk-
cję stacji węzłowej obsługując 

Centrum przesiadkowe

trzy kierunki jazdy (Wrocław, 
Jelenia Góra, Kuźnice Świd-
nickie). Obecnie została spro-
wadzona do roli przystanku 
osobowego z funkcją tranzy-
tową dla ruchu towarowego z 
uwagi na rozbudowany układ 
torowy stacji. Stacja miała 
niegdyś duże znaczenie dla 
obsługi ruchu pasażerskiego. 
Zatrzymywały się na niej po-
ciągi wszystkich kategorii. Sta-
cja posiadała również część 
towarową (dziś to baza drogo-
wa Polskich Linii Kolejowych), 
własną lokomotywownię przy 
wyjeździe na Wrocław (ocalał 
budynek towarzyszący i wie-
ża ciśnień) oraz od 1914 roku 
pierwszą na Dolnym Śląsku 
elektrowozownię (istniała za 
nastawnią wyjazdową w stro-
nę Wrocławia). Bardzo intere-
sującym obiektem jest dawna 
stacja transformatorowa w for-
mie budowli o surowej, niemal 
obronnej bryle. W najlepszych 
latach dla stacji obsługiwał ją 
blisko 100 osobowy personel 
kolejarzy, dla których wybudo-
wano szereg domów w okolicy 

stacji. W 1939 roku przez stację 
przechodziło 7 torów przeloto-
wych oraz 2 kolejne przy ma-
gazynie towarowym. Przy sta-
cji znajdowała się bocznica do 
fabryki maszyn Wol�gramm. 
W dawnych przewodnikach 
zachwalano tutejszą restau-
rację dworcową (czynna do 
późnych lat 60, zlikwidowana 
po ponownym wprowadzeniu 
trakcji elektrycznej i likwidacji 
przerwy na wodowanie paro-
wozów po męczącym podjeź-
dzie od strony Świebodzic). 
Podobno ostatnimi dzierżaw-
cami restauracji była rodzina 
Hauptmannów. W latach 80. 
przedłużono bocznicę do Fa-
bryki Porcelany Książ. Obec-
nie reprezentacyjny budynek 
dworca jest nieużytkowany 
i po pożarze w latach 90. XX 
wieku chyli się ku upadkowi. 
Pozostałe budynki towarzy-
szące, jak magazyn przesyłek, 
czy posterunki zawiadowców, 
są w stanie zaawansowanej 
ruiny (na podstawie www.fo-
topolska.eu Moose).

(RED)

Tak ma wyglądać stacja Wałbrzych Szczawienko w 2017 roku.
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R E K L AMA

FIZYKOTERAPIA

5 zł/zabieg
Najtaniej w mieście - bez kolejki!

TYLKO U NAS!

KRIOKOMORA 20 zł
w pakiecie z badaniem lekarskim        zabieg

- Krok taki podyktowany 
jest faktem, iż związek nie 
realizuje na terenie gminy 
Świebodzice obligatoryj-
nego zadania, jakim jest 
dostarczanie wody oraz 
odprowadzania ścieków 
dla wszystkich odbiorców 
(związek odbiera ścieki, na-
tomiast głównym dostawcą 
wody dla miasta jest Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji 
sp. z o.o. w Świebodzicach). 
WZWiK nie ma możliwości 
technicznych, by móc te 
obowiązki realizować (nie 
posiada chociażby pełnej 
instalacji wodociągowej na 
terenie gminy), nie ma więc 
uzasadnienia, by gmina na-
dal w związku pozostawała. 
Mimo wielu rozwiązań, jakie 
zarządowi WZWiK propo-

nował burmistrz Bogdan 
Kożuchowicz, żadne z nich 
nie zostało zaakceptowane, 
również w kontekście zmian 
statutu związku. Podobne 
stanowisko zajął wojewódz-
ki sąd administracyjny wska-
zując, że należy rozważyć 
dalsze uczestnictwo gminy 
w związku, który nie jest w 
stanie realizować zadań do 
jakich został powołany na 
terenie gminy Świebodzi-
ce. Stanowisko takie jest w 
całości zbieżne ze stanowi-
skiem, jakie wypracowała 
komisja doraźna rady miej-
skiej ds. oceny członkostwa 
i zasadności wystąpienia 
gminy Świebodzice z Wał-
brzyskiego Związku Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Z uwagi 
na charakter zadania, jakim 

jest dostarczanie wody i od-
prowadzanie ścieków, nie-
zbędnym jest zaprzestanie 
uczestniczenia w związku w 
celu zapewnienia nieprze-
rwanego wykonywania ob-
ligatoryjnego zadania gminy 
Świebodzice zapewniające-
go bezpieczeństwo życia i 
zdrowia mieszkańców – wy-
jaśnia Agnieszka Bielawska 
– Pękala, rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Świe-
bodzicach.

Stanowisko Przewodniczącego 
Zarządu WZWiK dotyczące 

oświadczenia Gminy 
Świebodzice

- Uczestnictwo w WZWiK 
jest dobrowolne, a decyzja o 
wystąpieniu ze struktur jest 
suwerenną decyzją Gminy, 

Świebodzice opuszczą WZWiK!
Świebodzice nie będą członkiem Wałbrzyskiego Związku 

Wodociągów i Kanalizacji. Na sesji Rady Miejskiej Świebodzic 
radni jednogłośnie podjęli uchwałę o wystąpieniu 

ze Związku. To kolejna, po Marciszowie i Mieroszowie gmina 
opuszczająca szeregi WZWiK.

którą w pełni respektujemy 
i szanujemy. W ostatnich 
siedmiu latach WZWiK zain-
westowało na terenie Gminy 
Świebodzice kwotę 56 948 
578 zł w samą tylko sieć ka-
nalizacyjną, budując ponad 
31 km sieci. Środki �nan-
sowe pochodziły z opłat za 
wodę i ścieki wpłacane przez 
mieszkańców wszystkich 
Gmin należących do WZWiK 
oraz Funduszu Spójności 
UE. Przez cały okres człon-
kostwa, ponoszenia wydat-
ków inwestycyjnych oraz 
prowadzenia eksploatacji 
tj. od 7.06.1991r. Gmina nie 
podważała zasadności wstą-
pienia w struktury WZWiK, 
wręcz przeciwnie, korzysta-
ła z bycia jego członkiem. 
Obecnie podjęła decyzję o 
wystąpieniu, do czego jak 
wspomnieliśmy ma prawo. 
Przez 24 lata członkostwa 
100% ścieków z gminy Świe-
bodzice tra�a do systemu 
kanalizacyjnego, będą-
cego własnością WZWiK i 
jest oczyszczane na naszej 
oczyszczalni ścieków „Cier-
nie” wraz ze ściekami po-
chodzącymi z 4 innych gmin. 
Tylko w ostatnim okresie 

oczyszczalnia została pod-
dana modernizacji za kwotę 
ponad 70 mln zł. Na dzień 
dzisiejszy WZWiK jest właści-
cielem 49,6 km sieci na tere-
nie Gminy. W każdej chwili 
WZWiK był w stanie dostar-
czać na teren Gminy wodę 
o wysokich parametrach ja-
kościowych. W tym celu zre-
alizowano wodociąg łączący 
Wałbrzych z Gminą Świebo-
dzice, ten alternatywny kieru-
nek zasilania  nie został zaak-
ceptowany przez Burmistrza.    
Zaproponowane przez Gmi-
nę zmiany Statutu WZWiK 
nie zostały przyjęte, ponie-
waż w ocenie pozostałych 
Gmin- członków Związku, nie 
były korzystne dla ich miesz-
kańców. Zmiana Statutu jest 
jedynie możliwa przy jedno-
myślności i zgodzie wszyst-
kich Gmin. Należy wskazać, 
że ostatnia nieudana próba 
zmian Statutu  była wyni-
kiem sprzeciwu, tylko jednej 
gminy – Gminy Świebodzice. 
Wskazane w oświadczeniu 
Gminy, stanowisko WSA we 
Wrocławiu ujęte zostało w 
wyroku z dnia 26.05.2015 r. 
(Sygn. Akt II SA/Wr 178/15), 
w kontekście odnoszącym się 

do uchylenia uchwały doty-
czącej regulaminu dostarcza-
nia wody i odbioru ścieków 
przez Radę Gminy Świebo-
dzice jako organu do tego 
nieuprawnionego w sytuacji 
gdy Gmina jest członkiem 
WZWiK. Stąd też wskazanie 
o możliwości wystąpienia ze 
struktur WZWiK i przejęciu 
kompetencji uchwałodaw-
czych w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odbio-
ru ścieków. Jak wskazał Woje-
woda dolnośląski w wystą-
pieniu z 23.01.2015r. obecna 
praktyka stosowana przez 
Gminę Świebodzice, była i 
jeszcze nadal jest, niezgod-
na z przepisami prawa po-
wszechnie obowiązującego. 
Dlatego żadne rozwiązania 
Burmistrza Bogdana Kożu-
chowicza nie mogły być za-
akceptowane przez Organy 
WZWiK. Wystąpienie Gmi-
ny Świebodzice w żadnym 
stopniu nie zagraża ciągłości 
i jakości usług świadczonych 
dla pozostałych Gmin - Ma-
rek Mielniczuk, Przewodni-
czący Zarządu Wałbrzyskie-
go Związku Wodociągów i 
Kanalizacji.

(RED)
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STYCZEŃ
• Orszak Trzech Króli.

• Spotkanie władz gminy z przedstawicielami Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei w sprawie utworzenia przejść dla pie-
szych i chodników w Chwaliszowie oraz oświetlenia ob-
wodnicy Szczawna-Zdroju.

• Spotkanie stowarzyszeń, organizacji, instytucji i komite-
tów wyborczych mające na celu określenie priorytetów 
inwestycyjnych w gminie na lata 2015-2018.

• Otwarcie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bo-
gaczowicach punktu informacyjno-konsultacyjnego dla 
osób doświadczających przemocy i osób będących świad-
kami przemocy domowej.

• Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cieszo-
wie.

• Inauguracja projektu „Po pierwsze rodzina”

LUTY
• Ferie zimowe w gminie Stare Bogaczowice
• Sprawozdawczo-wyborcze zebranie wiejskie w Jabłowie.
• Otwarcie biura porad obywatelskich przy Gminnym Cen-

trum Edukacyjno - Społecznym w Starych Bogaczowicach.
• Gmina otrzymała 400 tys. zł , które zastały przeznaczone 

na remont 2 dróg gminnych w Jabłowie i mostu w No-
wych Bogaczowicach.

• 105 urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka gminy 
Pani Stanisława Antoszkiewicz z Chwaliszowa.

• W Cieszowie odbyło się zebranie sprawozdawczo- wybor-
cze.

• IV edycja Gminnego Dyktanda o Pióro Wójta Gminy Stare 
Bogaczowice w Gminnym Centrum Edukacyjno - Społecz-
nym w Starych Bogaczowicachnowego wyłoniło nowego 
Mistrza Ortogra�i 2015. A została nim Beata Mołda ze Sta-
rych Bogaczowic.

• Przekazanie stołu bilardowego dla świetlicy w Lubominie.
• Fundacja Edukacyjno - Społeczna „Polny Kwiat”, podczas 

zabawy ostatkowo – walentynkowej, zebrała 2010 zł na 
organizację półkolonii letnich dla dzieci z terenów wiej-
skich.

MARZEC
• 6 marca w Gminnym Centrum Edukacyjno - Społecznym 

odbyło się spotkanie dla pań z okazji ich święta, które zor-
ganizowała Fundacja „Polny Kwiat” wraz z partnerami.

• W Chwaliszowie, Gostkowie, Lubominie i Strudze odbyły 
się zebrania sprawozdawczo- wyborcze.

• 14 marca ruszyła akcja ratowania zalewu w Starych Boga-
czowicach.

KWIECIEŃ
• 1 kwietnia zostały wznowione kursy pasażerskie na trasie 

Wałbrzych - Świebodzice przez Szczawno-Zdrój - Strugę - 
Stare Bogaczowice - Chwaliszów- Cieszów.

• W Starych i Nowych Bogaczowicach odbyły się zebrania 
sprawozdawczo- wyborcze.

• Ponad 20 tysięcy złotych udało się zebrać podczas II Kon-
certu Charytatywnego na rzecz Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu, który został 
zorganizowany z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starych Bogaczowicach oraz Społecznego 
Komitetu „Solidarni z Wałbrzyskim Hospicjum”.

• Rozpoczęły się prace budowlane przy  wznoszeniu świetli-
cy wiejskiej w Jabłowie, zagospodarowanie pobocza dro-
gi w okolicy pawilonów w Starych Bogaczowicach, a także 
remont drogi powiatowej przebiegającej przez Gostków.

MAJ
• 2 maja Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostkowie 

zorganizował Gminny Dzień Strażaka oraz uroczystość ju-
bileuszową z okazji 65-lecia powstania jednostki.

• We wszystkich sołectwach została przeprowadzana pró-
ba badawcza wśród dorosłych mieszkańców Gminy Stare 
Bogaczowice związana z diagnozą Lokalnych Zagrożeń 
Społecznych na terenie Gminy Stare Bogaczowice.

• 14 maja Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Stare Bogaczowi-
ce we współpracy z biurem Europa Direct Legnica i �nan-
sowym wsparciem Rady Gminy Stare Bogaczowice zorga-
nizowało w Gminnym Centrum Edukacyjno- Społecznym 
DZIEŃ EUROPY.

• Sołectwo Jabłów gościło pozostałe sołectwa gminy na IX 
Turnieju Sołectw.

• 29 maja została odsłonięta tablica upamiętniająca przy-
bycie repatriantów do Gminy Stare Bogaczowice. Tego 
samego dnia odbyła się wizytacja kanoniczna księdza bi-
skupa Ignacego Deca.

• Rozpoczęcie projektów „Odlotowe Czarownice” i „Koloro-
we wstążki”.

CZERWIEC
• I Dni Gminy Stare Bogaczowice odbyły się na stadionie 

sportowym w Starych Bogaczowicach.

• Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starych Boga-
czowicach ukończyli piąty semestr.

• Awans juniorów Unii Bogaczowice do piłkarskiej ligi okrę-
gowej.

• Impreza sportowo – rekreacyjna „Wakacje bezpieczne i na 
sportowo”.

• II plenerowy turniej piłki siatkowej o puchar wójta i prze-
wodniczącego Rady Gminy Stare Bogaczowice.

Najważniejsze wydarzenia w Gminie 
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Stare Bogaczowice w 2015 roku
LIPIEC

• Wakacje w gminie.
• Obchody 253 rocznicy bitwy pod Strugą.
• Podwórkowa Ligi Mistrzów Aglomeracji Wałbrzyskiej na 

stadionie w Starych Bogaczowicach.
• Uczestnicy projektu „Kolorowe wstążki’ wzięli udział w 

wyjeździe studyjnym do Arboretum w Wojsławicach.
• Grupa parafian ze Starych Bogaczowic pod przewod-

nictwem ks. Jacka Biernackiego zorganizowała kolejny 
„weekend ze św. Anną”.

• Krzysztof Jasiak i Bogusław Uchmanowicz zostali członka-
mi Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu 
Wałbrzyskiego.

• Ruszył program, w którym zadłużeni najemcy mieszkania 
gminnego będą mogli odpracować swój dług.

SIERPIEŃ
• Wakacje w gminie.
• Napełnianie zalewu wodą.
• Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 

Szkół w Starych Bogaczowicach.

• Agnieszka Bartków z Gostkowa wyróżniona przez Ministra 
Zdrowia medalem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu”.

• Konkurs „Gmina Stare Bogaczowice w obiektywie”.

WRZESIEŃ
• Remont mostu w Gostkowie na drodze powiatowej ze 

Starych Bogaczowice do Kamiennej Góry.
• Akcja „Mówimy STOP nietrzeźwym kierowcom”.
• Dożynki gminne.

• „Ogniska Czar” – impreza integracyjna skierowana do se-
niorów z terenu gminy.

• Obchody 725 lecia Strugi.

• 3 miejsce drużyny Gminy Stare Bogaczowice w VII Mi-
strzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej Wał-
brzych 2015.

• 20 września 2015 r. w sołectwie Gostków odbyły się ob-
chody Dnia Sybiraka.

• Na stadionie w Starych Bogaczowicach odbył się kolejny 
Turniej Miast i Gmin Powiatu Wałbrzyskiego. Zwyciężyli 
gospodarze.

• Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na bu-
dowę chodnika w Strudze i Lubominie w ciągu drogi wo-
jewódzkiej oraz remont nawierzchni jezdni. 

• Biesiada Kresowa w Starych Bogaczowicach.
• Spotkanie absolwentów Szkoły Podstawowej w Strudze.
• Początek społecznej akcji wycinamy drzewa na drodze 

Struga – Stare Bogaczowice.

PAŹDZIERNIK
• Kolarze z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach zajęli I 

miejsca w klasy�kacji drużynowej w kategorii dziewcząt 
i chłopców a dziewczęta również w kategorii gimnazjów 
w Finale Dolnośląskim Igrzysk, Gimnazjady i Licealiady w 
Kolarstwie Górskim MTB.

• Inauguracja nowego semestru Uniwersytetu III Wieku w 
Starych Bogaczowicach.

• Uruchomienie oświetlenia obwodnicy Szczawna Zdroju.
• Podsumowanie projektu „Odlotowe Czarownice”.
• Tytuł „Anioła Hospicjum”, przyznany przez Oddział Pol-

skiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu 
Gminie Stare Bogaczowice.

• Podsumowanie konkursu fotograficznego „Gmina Stare 
Bogaczowice w obiektywie” zorganizowane przez Stowa-
rzyszenie Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice.

LISTOPAD
• Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych Boga-

czowicach wydała nowy kalendarz na rok 2016.
• W Jabłowie zakończyły się prace przy remoncie 200 me-

trowego odcinka drogi gminnej.

• W Nowych Bogaczowicach oddano do użytku most na 
Strzegomce i uporządkowano koryto rzeki.

• Wieczornica Patriotyczna z okazji 11 listopada.

• Obchody 70-lecia szkoły w Starych Bogaczowicach.

• Odbiór techniczny mostu w Gostkowie na drodze powia-
towej do Kamiennej Góry.

GRUDZIEŃ
• Targi lokalnej twórczości.
• Zespół Szkół nawiązał współpracę z NZOZ”Przychodnia 

Piaskowa Góra” w zakresie pro�laktyki i leczenia stomato-
logicznego.

• Urząd Gminy Stare Bogaczowice przygotował paczkę dla 
jednej z rodzin zamieszczonych w bazie rodzin Szlachet-
nej Paczki.

• 8 par małżeńskich z gminy Stare Bogaczowice świętowało 
50-lecie pożycia małżeńskiego w sali Teatru Zdrojowego 
w Szczawnie-Zdroju.

• II Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Wójta 
Gminy Stare Bogaczowice. Wśród 

• Gala Miss Mam 2015.
• Św. Mikołaj spotkał się z dziećmi przed urzędem gminy.
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RESTAURAC JA GOŚCINIEC SUDECKI

GŁUSZYCA UL. WARSZAWSKA 2A 

TEL. 534 636 516, 609 150 579

ZAPRASZAMY NA PYSZNE DANIA KUCHNI POLSKIEJ, PIZZE WŁOSKĄ I PYSZNE PIEROGI
ORGANIZUJEMY: WESELA, CHRZCINY, KOMUNIE, IMIENINY, IMPREZY FIRMOWE

R E K L AMA

Rok 2015 był bogaty w 
wiele wydarzeń, które nie-
wątpliwie zmienią życie każ-
dego z nas. Każdy rok nasze-
go życia oceniamy z punktu 
widzenia naszych osobistych 
sukcesów i porażek lub z 
punktu widzenia, tzw. sta-
tus quo, czyli z tego, że nic 
się nie zmieniło, że wszystko 
zostało po staremu. W życiu 
społecznym, jak się okazało, 
ogromne znaczenie miała 
dla wielu Polaków ta sytu-
acja, że „nic się nie zmieniło” 
– nic się nie zmieniło na lep-
sze! Polacy od bardzo wielu 
lat bardzo ciężko pracują, 
najczęściej ponadnorma-
tywnie, wysokość zarobków 
i emerytur stoi w miejscu, 
niezmienne są kolejki do le-
karzy i pomocy społecznej, 
brakuje perspektyw rozwoju 
i godziwego życia, a przede 
wszystkim upada nadzieja 
na lepsze życie. Ta sytuacja 
braku perspektyw doprowa-

Jaki był rok 2015? Jaki będzie 2016?
dziła w 2015r. do tąp-
nięcia w świadomości 
społecznej, a później do 
zasadniczych zmian na 
polskiej scenie politycz-
nej. Zniecierpliwienie lu-
dzi w obliczu znieczulicy 
władz na ludzkie sprawy 
było powszechne. Pola-

cy z bezsilności odreagowa-
li i wpadli w populistyczne 
myślenie kreujące tezę, że 
każda zmiana jest lepsza 
od tego, co było. Jak będzie 
to się okaże, ale nadmier-
ny populizm nigdy w �nale 
nie przyniósł tego, czego 
oczekują ludzie, przeważnie 
jest odwrotnie. W tym miej-
scu nie bronię poprzedniej 
władzy, ponieważ stopień 
jej arogancji zasługiwał na 
karę, ale mam wrażenie, że 
sytuacja, która nastąpiła po 
nastaniu nowej władzy spro-
wadzi się w przyszłości do 
porzekadła: „zamienił stryjek 
siekierkę na kijek”.

I w tym miejscu prze-
chodzę do moich prognoz 
społecznych i politycznych 
na 2016 rok. Te prognozy są 
oparte jedynie na mich do-
świadczeniach z uczestnic-
twa w polityce i wieloletnich 
obserwacjach życia publicz-
nego w Polsce. Obym się 

mylił, bo dobrze życzę Pola-
kom i Polsce, ale myślę, że w 
2016 roku, ale i w kilku latach 
następnych, zasadniczych 
zmian socjalnych, bytowych 
i budujących perspektywę 
rozwoju polskich rodzin i 
naszego społeczeństwa nie 
będzie! Dlaczego się nie 
zmieni na lepsze? Będzie kil-
ka powodów: 1} będzie rósł 
radykalizm organów władzy 
w stosunku do poszczegól-
nych środowisk i ludzi, któ-
rzy przeciwstawią się dzia-
łaniom obecnie rządzących; 
2} wzrośnie zamieszanie w 
życiu publicznym i w prze-
kazie medialnym – nastąpi 
prawdziwy chaos wywoła-
ny sprzeczną informacją i 
powszechną dezinformacją 
medialną; 3} Unia Europejska 
stanie na krawędzi „być albo 
nie być”. Jeśli „nie być”, to w 
Polsce jest bardzo prawdo-
podobny wielki kryzys eko-
nomiczny i �nansowy, który 
uderzy głównie w szerego-
wych ludzi, jeśli „być”, to ktoś 
komuś – bogatsi biedniej-
szym - musi postawić warun-
ki, a to będzie rodzić kolejne 
kon�ikty w i wokół UE; rady-
kalizm życia politycznego w 
Polsce jest nieunikniony, a 
to zwiększy ilość kon�iktów 

społecznych, które przenio-
są się na ulicę, ponieważ 
skon�iktowany parlament 
będzie przypominał ul bez 
królowej, fekalia bez oczysz-
czalni, czyli miejsce zarazy 
głupotą i odrazy smrodem, 
który z ul. Wiejskiej będzie 
się rozchodził na cały kraj; 4} 
zniesmaczenie polityką bę-
dzie w kraju powszechne, a 
zaufanie społeczeństwa do 
władzy będzie bliskie zera, 
co znacznie ugruntuje za-
mieszanie i niepewność w 
polskich rodzinach; 5} nie-
nawiść ludzi do ludzi będzie 
narastać, co zwiększy agresje 
i brak tolerancji, a młodzi lu-
dzie staną przed alternatywą: 
wyjechać z Polski, czy chwy-
cić za bruk i walczyć o swoje. 
Jedno bądź drugie zjawisko 
będzie groźne; 6} na chaosie 
ucierpi gospodarka i duża 
część inwestycji realizowa-
nych ze środków unijnych. 
Czy te 6 punktów mógłbym 
nazwać polską apokalipsą 
2016 roku? Nie, jest to jedy-
nie ostrzeżenie i moja re�ek-
sja. Nawet jak przejaskrawi-
łem ten pesymistyczny obraz  
2016 roku, to pamiętajmy, 
że jest on jednak prawdopo-
dobny a nawet bardzo realny 
i możliwy.

Poszukując w swoim 
umyśle czegoś pozytywne-
go w życiu publicznym w 
2016 roku, to myślę, że może 
to być początek zjawiska 
głębokiej re�eksji społecz-
nej nad właściwym urzą-
dzeniem naszego państwa 
i potrzebie budowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego, 
które nie działa pod wpły-
wem impulsu, a z rozwagą 
i według wypracowanych 
pokoleniowo zasad, które 
odrzuca skrajności i możli-
wość zawłaszczania państwa 
przez jakiekolwiek ugrupo-
wanie polityczne, które dba 
o równowagę i poszanowa-
nie relacji obywatela do ja-
kiejkolwiek władzy i władzy 
do obywatela, które będzie 
dbać o to, aby rozwój kra-
ju odbywał się w drodze 
powszechnego dobrobytu 
obywateli, a nie wąskich elit. 
Może moja końcowa wypo-
wiedź jest tylko pobożnym 
życzeniem albo tylko zwy-
kłym marzeniem, ale przez 
to chcę powiedzieć: że w 
2016 roku możemy marzyć 
ile chcemy i życzyć sobie 
wszystkiego czego chcemy, 
ponieważ tego nam nikt nie 
odbierze!

Marek Dyduch

Na narty 
do Rzeczki
Delikatne opady śniegu, 
kilkustopniowy mróz oraz 
pracujące armatki śniego-
we, przyczyniły się do o�-
cjalnego otwarcia sezonu 
narciarskiego w Krainie 
Sowiogórskich Tajemnic. 
W miejscowości Rzeczka, od 
niedzieli – 3 stycznia 2016 
roku, działają wyciągi nar-
ciarskie, na których wpraw-
ni narciarze mogą do woli 
szusować na stokach. Dla 
osób pragnących nauczyć 
się obcowania z nartami czy 
też deską snowboardową 
przygotowano indywidual-
ne szkolenia. Każdy amator 
śnieżnych atrakcji znajdzie 
tu coś interesującego dla 
siebie – od profesjonalne-
go narciarstwa po wesołą i 
beztroską zabawę na śniegu. 
Świeże górskie powietrze z 
pewnością pozwoli wypo-
cząć, przynosząc odrobinę 
wytchnienia. - Zapraszamy 
do gminy Walim, do skorzy-
stania z uroków zimy i od-
wiedzenia naszych atrakcji 
turystycznych – zachęcają 
włodarze gminy.

(RED)
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Od dwóch miesięcy od-
czuwam dojmujący, pieką-
cy wstyd. Nie za siebie i nie 
dlatego, że w obecności 
matek z dziećmi w oparach 
okowity spadłem z parkowej 
ławki. Wstydzę się za polskie 
władze, których działania 
obrzydzają mi dzień po dniu 
okres wieku średniego plus, 
mimo ucieczek z psem na 
łono przyrody i zredukowa-
nia do minimum oglądania 
programów politycznych. 
Nie wiem, ile mi jeszcze zo-
stało i dlatego jestem w sta-
nie permanentnej, rujnującej 
zdrowie wściekłości, która �-
nisz przybliża. Ludzie o innej 
strukturze psychicznej mó-
wią: „Daj sobie spokój, patrz 
na to wszystko, jak na kaba-
ret”. Nie potra�ę. Chciałbym 
żyć w kraju wolnym od opę-
tania, nieustannej aberracji, 
pogardy oraz kpin ze zdro-
wego rozsądku. Ale ten stan 
nie został mi (nam) dany, a 
horror się nasila.

Na własne życzenie, część 
Polaków zafundowała zde-
cydowanej większości roda-
ków rządy stowarzyszenia 
istot nieobliczalnych i misyj-
nie nawiedzonych, bo nie 
jest to partia w tradycyjnym 
tego słowa znaczeniu. Za-
ufała człowiekowi złemu, o 
chorych ambicjach (mówię 
o tym z pełnym przekona-
niem), powierzając władanie 
krajem, który (też to mocno 
podkreślam), mimo wielu 
wad zaliczał się do społecz-
ności coraz bardziej nowo-
czesnych i należących do tej 
lepszej Europy. Skończyło 
się straszenie PiS-em, twier-
dzili mądrale. Jakiś kaprys, 

Piekący wstyd

Już po raz dziewiąty w Hotelu Restauracji Maria w 
Wałbrzychu, dnia 24 grudnia o godzinie 12.00 odbyła się 
miejska wigilia dla samotnych i najbardziej potrzebują-
cych wałbrzyszan, jak i mieszkańców naszego powiatu. 
Na to szczególne wydarzenie zostało zaproszonych w 
tym roku około 2 200 osób. Każdy, kto pojawił się tego 
dnia na wigilii, został serdecznie ugoszczony, w myśl jed-
nej z najpiękniejszych polskich tradycji. A wszystko to po 
to, aby nikt nie spędził tego wyjątkowego dnia w samot-
ności.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim spon-
sorom, którzy od lat wspierają organizację wigilii: Hotel Re-
stauracja Maria, Fundacja Polska Miedź, Colgate-Palmolive, 
Toyota Motor Manufacturing Poland, Wałbrzyskie Zakłady 
Koksownicze „Victoria”, PEC w Wałbrzychu, Ronal Polska, 
Przedsiębiorstwo „Zamek Książ”, Tygodnik DB 2010, „ Ga-
zeta 30 ‚’, Cukiernia Pana Henryka Frąckowiaka. Od samego 
początku inicjatywę wspierają również Państwo Kierepko-
wie, Państwo Chodaniewiczowie, Pan Marek Kasprzyk oraz 
ks. Stanisław Wójcik. W tym roku dołączyły do nas cukiernia 
Państwa Świerczyńskich, Restauracja Bohema Pani Iwony 
Koszyckiej-Ławskiej i Pana Roberta Ławskiego, Marek Piwko 
oraz Marek Migura. Dziękujemy Zespołowi „Janicki” z Czarne-
go Boru, który od lat dba o oprawę muzyczną naszej Wigilii 
grając piękne kolędy.

W tym roku w trakcie organizowania naszej wigilii miał 
miejsce prawdziwy cud. Firma Pana Hanusa Hansena z miej-
scowości Klaksvik przekazała dla naszych gości 400 kg ryb, 
które przypłynęły do nas prosto z Wysp Owczych. Nie będę 
wspominać o ogromnych kosztach tego przedsięwzięcia, 
które w całości pokrył nasz specjalny sponsor. Nigdy nie za-
pomnimy o tym pięknym geście płynącym prosto z serca w 
myśl biblijnego przykazania, aby głodnych nakarmić. Dzięki 
Panu Hansenowi ponad dwa tysiące osób skosztowało tra-
dycyjnej potrawy wigilijnej.

Doskonale wiemy ile pracy i energii potrzeba, aby spro-
stać wszystkim zadaniom przy organizacji takiego wydarze-
nia. Dlatego słowa wdzięczności za pełną profesjonalizmu 
współpracę przy organizacji wigilii kierujemy do pracowni-
ków Hotelu Restauracji Maria, wolontariuszy ze Szkoły Pod-
stawowej nr 26, Gimnazjum nr 13, Gimnazjum nr 12 oraz 
Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Dziękujemy ser-
decznie wszystkim osobom prywatnym i wszystkim tym, któ-
rych nie jestem wstanie wymienić, a które pakowały prezenty 
dla zaproszonych gości. Dziękujemy szefowi kuchni, kuchar-
kom, kucharzom , kelnerom, paniom zmywającym naczynia, 
pracownikom obsługi technicznej oraz paniom sprzątają-
cym. Jeżeli kogokolwiek pominęłam to bardzo przepraszam.

Za ogromne serce, wrażliwość oraz zaangażowanie dzię-
kują organizatorzy:

ks. Jerzy Osoliński, Dorota Barańska, Daniel Sip 
i Katarzyna Izabela Mrzygłocka 

oraz pisząca te słowa Renata Wierzbicka.

Andrzej
Basiński

znudzenie i pójście na lep 
socjalnych obietnic bez po-
krycia – to wszystko zadecy-
dowało o zmianie fatalnej, 
która może okazać się jesz-
cze tragiczną. Demokracja 
zaliczyła wypadek przy pra-
cy, który przekształca się w 
katastrofę. Prawdopodobnie 
wielu wstydzi się swojego 
wyboru, ale niczego to nie 
zmieni. Polska znalazła się 
na równi pochyłej. Staliśmy 
się chorym człowiekiem i po-
śmiewiskiem świata. Należa-
łem do tych, którzy głośno 
ostrzegali, ale to dla mnie 
teraz wątpliwa satysfakcja.

Mój kraj stał się totalnym 
„b”. BEZPRAWIE, BUTA, BEZ-
CZELNOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, 
BEZWSTYD – to cechy obec-
nej władzy, która będąc w 
opozycji nagromadziła w so-
bie tyle amoku, złości, jadu 
i żółci, że teraz ta ohydna 
wydzielina wylewa się z jej 
każdego słowa i czynu. Gale-
rię rechoczących z upojenia 
gęb, obejrzeć można na jej 
sejmowych ławach. Ta szcze-
gólnie upiorna należy do 
osobnika, który swego cza-
su doniósł na swojego ojca, 
a teraz pełni w PiS ważną 
funkcję i siedzi przy sejmo-
wej mównicy. Potwierdza 
to nie tylko moje przypusz-
czenia, że partia ta przyciąga 
zwłaszcza ludzi o charakte-
rologicznych ułomnościach, 
na czym żeruje prezes. To 
ją dyskwali�kuje, zwłaszcza 
jako rządzącą, ale... sam tego 
chciałeś Grzegorzu Dyndało, 
jak napomniał Molier w swo-
jej sztuce. Sejm w ostatnich 
tygodniach stał się miejscem 
upokarzających przeciwni-
ków i rozpasanych wystą-
pień posłów PiS, mających 
za nic prawo, zdrowy rozsą-
dek i elementarną przyzwo-
itość. Kiedy za to zapłacą?

Andrzej Duda, to głów-
na część składowa obecnej 

polskiej hańby. Podnóżek 
prezesa sprowadził do par-
teru oraz znieważył najwy-
bitniejszych polskich praw-
ników i konstytucjonalistów, 
a także miliony swoich 
wyborców, wśród nich stu-
dentów prawa. A prawo jest 
fundamentem państwa. Jaki 
wzór młodym daje człowiek, 
który zaczyna się kojarzyć 
tylko jako sobowtór serialo-
wego Maliniaka i bezwolna 
maszynka do podpisywa-
nia ustaw? Trzeba - mimo 
wszystko - mieć nadzieję, że 
nie daruje mu tego histo-
ria, i nie tylko ona. Za niego 
wstyd mi szczególnie, bo 
jemu chyba to uczucie jest 
obce. Żałosne są jego tele-
wizyjne „orędzia”, podczas 
których nienaturalnie poru-
szając rękami (marionetka) 
głosi: „podjąłem decyzję”. To 
ON podjął! Ha, ha! Przeżarty 
mściwością prezes i stękają-
ca Beata Szydło z kolei obra-
żają tysiące manifestantów. 
Takich liderów narodu sobie 
życzyliśmy?

Mam trochę żalu do mo-
jego kolegi felietonisty Janu-
sza Bartkiewicza za nazwa-
nie Jarosława Kaczyńskiego 
geniuszem. To opinia moim 
zdaniem daleko nieupraw-
niona, mimo różnych uza-
sadnień autora. Demony 
kon�iktów i siania niepo-
koju, których „zasługą” jest 
nieustanne dzielenie społe-
czeństwa, na to nie zasługu-
ją. Inna sprawa. Felietoniście 
dedykuję słowa z artykułu 
Mariusza Janickiego i Wie-
sława Władyki „Rok prawdy” 
z tygodnika POLITYKA: ” (…) 
nadal pewne środowiska 
polityczne, zwłaszcza nowa 
lewica, najbardziej rozcza-
rowane są tym, że PiS nie 
rozdaje obiecanych pienię-
dzy, a nie jego ustrojowymi 
ekscesami. Można odnieść 
wrażenie, że młodzi socja-
liści za obietnice 500 zł i ta-

nich mieszkań byliby skłonni 
„opchnąć” choćby Trybunał 
Konstytucyjny”. Kolego felie-
tonisto, niedawno przypisał 
Pan PO niemal zbrodnie. Jak 
czuje się Pan z tym, czego 
dopuszcza się PiS, któremu 
dawał Pan szansę?

Bardzo spodobała mi się 
scena z serialu „Ranczo”. 
Proboszcz z Wilkowyj odwie-
dza prokuratora, który z po-
litycznych powodów trzyma 
w areszcie panią Lucy, wójta 
Wilkowyj, i wstawia się za 
nią. Gdy prokurator wystę-
puje z cynicznymi i obraź-
liwymi insynuacjami, obu-
rzony do żywego proboszcz 
traktuje „z główki” jego nos i 
rozkwasza go. Wiwatującym 
para�anom tłumaczy, że tak 
musiał, ponieważ prokura-
tor nie miał dobrych inten-
cji. Powinniśmy reagować 
jak najliczniejszym oporem 
przeciwko szalonej władzy, 
mimo wszystko wielkie na-
dzieje pokładam także w Ko-
ściele. Popierajmy czynnie 
Komitet Obrony Demokra-
cji, uczestniczmy w manife-
stacjach, bo szykowane są 
kolejne napastliwe uchwały 
sejmowej większości i kolej-
ne popisy buty. Nie dajmy 
sobie narzucić jej woli. Pie-
kący wstyd za rządzących nie 
może trwać wiecznie.

Nie wiemy, na czym i 
czy w ogóle zatrzyma się 
PiS. Lech Wałęsa, który nie 
zawsze fortunnie się wypo-
wiadał, dopuszcza nawet 
możliwość wojny domowej. 
Tym razem nie uważam tej 
prognozy za science �ction. 
Przelewanie krwi rodaków, 
zwłaszcza w drugiej deka-
dzie XXI wieku, jest realne, 
chociaż trudne do wyobra-
żenia. Tak samo, jak progno-
zy, że na kolejne wybory PiS 
nie pozwoli. Kompletne sza-
leństwo? Tak się jeszcze wy-
daje dzisiaj... Nie możemy do 
tego dopuścić.

Podziękowania
z serc płynące



Czwartek, 7 stycznia 2016 r.

www.db2010.pl
Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.plDB2010 .PL

S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  

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

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

8 kg – 8 zł           10 kg – 10 zł
Spółka Węglowa Tepal

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

w soboty w godz. 6:30 - 13:00.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L AMA R E K L AMA

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L AMA

Powołanie dla Darii
Daria Antończyk została 
powołana do piłkarskiej re-
prezentacji Polski kobiet. 
Bramkarka AZS PWSZ Wał-
brzych znalazła się w gronie 18 
zawodniczek, które wyjadą na 
dwumecz z Portugalią. Pierwszy 
mecz towarzyski zostanie roze-
grany się 19 stycznia w Fatimie, 
a rewanż został zaplanowany na 
21 stycznia w Marinha Grande.

(RED)

Cracovia w Wałbrzychu
Trzecia drużyna tabeli piłkar-
skiej ekstraklasy - Cracovia - w 
dniach 10-16 stycznia będzie 
na zgrupowaniu w Wałbrzy-
chu przygotowywała się do 
rundy wiosennej. Krakowianie 
swój pierwszy ligowy mecz w 
tym roku rozegrają już 13 lute-
go z Górnikiem Zabrze, dlatego 
treningi w ośrodku Aqua Zdrój 
będą niezwykle ważnym ele-
mentem przygotowań do ostat-
nich 9 kolejek rundy zasadniczej 
oraz rundy �nałowej najwyższej 
klasy rozgrywkowej. W ostatni 
dzień obozu przygotowawcze-
go odbędzie się sparing Górnik 
Wałbrzych - Cracovia, ale godzi-
na rozpoczęcia tego spotkania 
nie jest jeszcze znana. Będzie 
to pierwszy obóz drużyny Jacka 
Zielińskiego, która w dniach 22 
stycznia - 3 lutego będzie szli-
fowała formę na zgrupowaniu 
do Hiszpanii. W Wałbrzychu do 
rundy wiosennej będzie przygo-
towywał się także drugoligowy 
Raków Częstochowa, który 10 
lutego na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią przy ul. Ratuszo-
wej rozegra mecz kontrolny z 
pierwszoligową Miedzią Legni-
ca. Za to w Legnicy, 27 stycznia, 
zagrają z Miedzią piłkarze lidera 
dolnośląsko – lubuskiej III ligi 
Górnika Wałbrzych.

Radosław Radczak

Krzysztof Hołowczyc 
kolejny raz obdarował Mu-
zeum Górnictwa i Sportów 
Motorowych w wałbrzy-
skiej dzielnicy Rusinowa, 
utworzone i prowadzone 
przez Jerzego Mazura, też 
kierowcę rajdowego.

- Kombinezon, w którym 
stanąłem na podium po-
przedniego Dakaru, wysła-
łem do muzeum motorspor-
tu Jerzego Mazura. Myślę, że 
to najlepsze miejsce dla ta-
kiej cennej pamiątki – stwier-
dził popularny „Hołek”.

- Eksponatów od Krzysz-
tofa mam już ponad setkę. 
Są to m. in. kombinezony, 
fragmenty samochodów i 
zapiski rajdowe, a także jego 
spalona Toyota z Rajdu Nie-
miec – poinformował Mazur.

Ostatni dar „Hołka” umie-
ścił pomiędzy kombinezo-
nami Xaviera Panseri, pilota 
Hołowczyca oraz katarskie-
go księcia Nassera Al-Attiy-
aha, zwycięzcy Dakaru.

Przy okazji trwającej naj-
większej i najtrudniejszej 
imprezy samochodowej 
na świecie, warto przypo-
mnieć, że Wałbrzyszanin 
był pierwszym polskim kie-
rowcą, który ukończył Rajd 
Paryż-Dakar. W 1988 r. na 
ciężarówce Star 266 dotarł 
do stolicy Senegalu na 15. 
miejscu.

Przyjacielska znajomość 
Mazura z Hołowczycem trwa 
już prawie 20 lat, a obaj kie-
rowcy często spotykają się w 
Wałbrzychu.

Andrzej Basiński

Dakarowy kombinezon 
w muzeum

Jerzy Mazur wśród ostatnich nabytków muzeum. W środku 
kombinezon Hołowczyca z ostatniego Rajdu Dakar, w którym zajął 
trzecie miejsce.

Kolejny raz Wigilia oraz 
Święta Bożego Narodzenia u 
państwa Małgorzaty i Todora 
Mołłowów, miały charakter 
polsko – bułgarski z uwagi na 
pochodzenie głowy rodziny. 
- Cenię sobie świąteczne po-
trawy charakterystyczne dla 
obu krajów i już od dawna 
cieszyłem się na ich degusta-
cję – powiedział trener repre-
zentacji Polski koszykarek.

Tegoroczna Wigilia Mołło-
wów w Zalesiu Górnym była 
jubileuszowa, trzydziesta. Po-
pularny w środowisku „Toto”, 
do Polski przyjechał w 1986 r. na 
zaproszenie działaczy Górnika 
Wałbrzych, z którymi spotykał 
się wcześniej przy okazji kon-
taktów tego klubu z Dunawem 
Ruse, którego był szkoleniow-
cem. - Pierwszą polską Wigilię 
obchodziłem w Zalesiu, a póź-
niejsze już w Wałbrzychu, z któ-
rym byłem związany jako trener 
przez następne dziesięć lat.

Szczególnie zapadła mu w 
pamięć Wigilia w 1994 r. - Było 
to pierwsze tego rodzaju spo-
tkanie w rodziną w pełnym 
składzie, z żoną Małgorzatą, 
synem Teoharem i nowo na-
rodzoną córką, Magdaleną. 
Teraz ma przyjechać z Włoch 
bratanek żony, a poza tym od 
czterech lat domownikiem jest 
pies – znajda Jackuś – poinfor-
mował.

Pierwsze związane z przed-
świątecznym wieczorem jego 
kulinarne polskie zaskoczenie? 
- Nie ukrywałem, że sporą no-
wością był dla mnie karp w ga-
larecie. W Bułgarii na wigilijny 
stół podaje się karpia pieczo-
nego, faszerowanego pieczar-
kami, cebulą i...orzechami wło-
skimi. Trochę potrwało, zanim 
przywykłem do jego polskiej 

Polsko-bułgarskie święta

Z nimi „Toto” zasiadł do wigilijnego stołu.

wersji, ale później konsumo-
wałem z przyjemnością obie, 
jednak szczególnie rozsmako-
wałem się w dobrze wysmażo-
nym �lecie.

Inne świąteczne potrawy 
obu krajów również nieco się 
od siebie różnią. - Tak jest na 
przykład w przypadku gołąb-
ków. W Bułgarii kapustę za-
stępują liście winogron, które 
wypełnia się cebulką i pie-
czarkami. Poza tym w święta 
jestem przysięgłym zwolenni-
kiem bigosu, odgrzewanego 
w kolejny dzień z kotletem z 
karczku oraz wysmażonych 
pierogów z kapustą i pieczar-
kami – wyliczył.

Jeśli chodzi o ciasta, na 
święta u Mołłowów zawsze 
pojawia się makowiec, murzy-
nek z kremem, ale i charakte-
rystyczne dla Bułgarii ciasto z 
orzechami włoskimi.

Gdzie spędził Sylwestra? 
- Znowu wróciłem do moich 
polskich korzeni, a więc do 
Wałbrzycha. Bawiliśmy się w 
hali ośrodka Aqua Zdrój, gdzie 
niedawno moje podopieczne 
pokonały Niemki i Białorusin-
ki. Było wspaniale. A trzeba 
wiedzieć, że Nowy Rok po raz 
pierwszy powitałem w Polsce 
na zabawie w starej hali Górnika 
przy pl. Teatralnym – zaznaczył.

Nie tylko jego sentyment 
do byłego górniczego miasta 
zadecydował o zamiarze spę-
dzenia Sylwestra właśnie tam. 
Oprócz żony, bardzo sobie 
tego życzyła córka, student-
ka II roku dziennikarstwa na 
Uniwersytecie Warszawskim, 
który reprezentuje z zespołem, 
jakżeby inaczej, koszykówki. 
W koszykarskim światku mówi 
się, że Mołłow zaszczepił w 
Wałbrzychu bojowego ducha 
naszej reprezentacji, na co 
wskazuje wynik 19:1 ostat-
niej kwarty meczu z Białoru-
sią. - Coś jest na rzeczy. Będę 
konsekwentnie wymagał, by 
dziewczyny wykazywały się 
przede wszystkim ambicją, 
wolą walki i charakterem oraz 
stale wyznawały zasadę, że nie 
ma straconych piłek. To powin-
no zaowocować awansem do 
EuroBasketu 2017 – podkreślił.

Okres pomiędzy świętami 
nie był dla niego czasem relak-
su. - Ostro pracowaliśmy przez 
cztery dni w Cetniewie, szlifu-
jąc technikę i taktykę, by jak 
najlepiej przygotować się do 
kolejnych gier eliminacyjnych, 
zwłaszcza do meczu z Belgią, 
który będzie miał dla nas zna-
czenie kluczowe – podsumo-
wał Teodor Mołłow.

Andrzej Basiński
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
OPAŁ WORKOWANY po 25 kg

Wieczorek, Marcel, Silesia, Ekoret

CENY już od 18 ZŁ/WOREK
ul. Topolowa 23A  Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy

tel. 74 665 82 02,  603 195 875
DREWNO  ROZPAŁKOWE  7 ZŁ WOREK

www.maximus.walbrzych.pl

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE

TARCZ HAMULCOWYCH 
NA AUCIE

100 % GWARANCJI
serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92

www.goliat.walbrzych.pl

montaż anten 
satelitarnych 
i naziemnych 
tel.: 501-674-338 

i 74-854-17-12

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

POŻYCZKI OD 100 ZŁ 
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.  
58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty

BIURO: ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Spółka z o.o. 
zatrudni:

pracownika do działu 
księgowości

logistyka
pracownika 

magazynowo - 
gospodarczego.

CV składać: 
biuro@ransigma.pl

tel. 602-51-22-01

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,

 został wywieszony na okres 
od 07.01.2016 r. do  28.01.2016 r. 

wykaz Nr 1/2016 z dnia 07.01.2016 r.
nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do dzierżawy, 
najmu.

W Bangkoku odbyła się 
prestiżowa gala muay thai 
(boksu tajskiego) Thai Fa-
ight. Uczestniczył w niej 
Bartosz Batra ze świebo-
dzickiego klubu KO Gym.

- Bartek po bardzo za-
ciętej walce przegrał z za-
wodnikiem z Tajlandii 1:2, 

chociaż w I rundzie posłał 
go na deski. Galę oglądało 
ok. 100 tys. kibiców, a ulice 
dojazdowe do Central Plaza 
zamieniono w strefy kibica z 
telebimami – poinformował 
szef klubu Mariusz Ciesliń-
ski.

(BAS)

Batra przegrał 
w Bangkoku

Bartosz Batra w efektownej akcji (fot. archiwum prywatne B.Batry).

Spotkanie rozpoczęło się 
wręcz sensacyjnie, ponieważ 
faworyzowani gospodarze 
przegrywali niespodziewa-
nie 5:13, w dużej mierze 
dzięki Jakubowi Wajerow-
skiemu, który zdobył 6 punk-
tów, a mógł mieć ich jeszcze 
więcej... Potem podopieczni 
Arkadiusza Chlebdy wyszli 
na prowadzenie 14:13, głów-
nie dzięki świetnej skutecz-
ności Marcina Wróbla, jed-
nak goście szybko osiągnęli 
1-punktową przewagę. Ale 
szkoleniowec miejscowych 
wpuścił na ostatnie sekundy 
Pawła Pirosa i był to strzał w 
dziesiątkę, ponieważ dwu-
krotnie tra�ł zza linii 6,75 
m i ustalił wynik pierwszej 
kwarty na 20:16. W drugiej 
odsłonie zawodnicy Górni-
ka Trans.eu powoli powięk-
szali przewagę, kontrolując 
przebieg spotkania. Tu znów 
popisał się Piros, który w tej 

Noworoczny pogrom
Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych pokonali na własnym 

parkiecie Roben Gimbasket Wrocław aż 92:47. Dzięki temu, że lider 
z Leszna swój mecz 13. kolejki zagra dopiero 20 stycznia, biało-

niebiescy zrównali punktami się z Jamelexem Polonią.

kwarcie dorzucił 12 punk-
tów, a po pierwszej połowie 
na tablicy widniał rezultat 
44:34.

Trzecia ćwiartka to już 
dominacja wałbrzyszan, 
którzy wykorzystali fatalną 
grę wrocławian. Koszykarze 
Gimbasketu grali bardzo 
nieskutecznie i popełnia-
li mnóstwo strat, przez co 

uzyskali zaledwie 5 oczek! 
Gospodarze grali zespoło-
wo, dostali szansę rezerwo-
wi - m.in. Łukasz Kołaczyń-
ski oraz Maciej Krzymiński, 
pomagając swoim starszym, 
bardziej doświadczonym 
kolegom z drużyny. Na 10 
minut przed końcem biało-
-niebiescy prowadzili 71:39 
i mieli już zapewnione zwy-

cięstwo. Ostatnia partia była 
uzupełnieniem formalności, 
gdyż znów nieskutecznie w 
ataku grali przyjezdni, któ-
rzy tym razem zdobyli tylko 
8 punktów. Wałbrzyszanie 
grali rezerwową piątką, a 
szansę dostali m.in. Karol 
Obarek, Mateusz Podejko i 
Marcin Jeziorowski, którzy 
grali również nieźle i dzięki 
temu spotkanie zakończyło 
się wynikiem 92:47.

W następnej kolejce Gór-
nik Trans.eu zagra we wła-
snej hali z Rawią RAWAG 
Rawicz. Mecz odbędzie się 
w sobotę, 9 stycznia o godz. 
17:30.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych - Roben 
Gimbasket Wrocław 92:47 (20:16, 
24:18, 27:5, 21:8)
Górnik Trans.eu: Piros 22, Wróbel 15, 
Niesobski 13, Krzymiński 12, Obarek 9, 
Kołaczyński 8, Ratajczak 4, Rzeszowski 
4, Bochenkiewicz 2, Jeziorowski 2, 
Podejko 1, Glapiński 0.
Roben Gimbasket: Wajerowski 21, 
Malitka 12, Kamberski 5, Łaszczuk 
5, Borkowski 2, Bukowiecki 0, Mań-
kiewicz 0, Chwastyk 0, Rogoziński 0, 
Szeszcyki 0, Gałczyński 0.
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58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

PODZAMCZE, 54m2, 3 pokoje,9 
piętro, piękny widok boczna 
SUPER CENA 110.000,-zł zł! tel. 
530-998-374

OBNIŻKA 8tys ! Kawalerka w 
nowym budownictwie (94r) Nowe 
Miasto, ogrzewanie miejskie. 
Cena: 51.900 tys. zł. Kontakt 535-
416-014

PODZAMCZE, OKAZJA, parter, 
48 m2,  2 pokoje, widna kuchnia, 
dwustronne, duży balkon, ogrze-
wanie miejskie, cena  95.000 tys, 
Tel: 535-285-514

OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA, 3 po-
koje, 2 piętro w bloku czteropię-
trowym po termomodernizacji, 
balkon, cena 92 tys. do negocja-
cji!, Tel: 535-285-514

PODZAMCZE, 2 piętro, 3 pokoje, 
blok czteropiętrowy, SŁONECZNE, 
rozkładowe, OFERTA GODNA 
POLECENIA!, CENA 139.000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI, tel. 535- 285 -514

OKAZJA! BOGUSZÓW-GORCE 2 
pokoje, OSIEDLE, OGRZEWANIE 
MIEJSKIE, parter, 42 m2, sło-
neczne mieszkanie w rozkładzie, 
59.000 tys. Tel: 535-285-514

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE 
mieszkanie w doskonałej lokaliza-
cji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2  piętro, 
kameralna kamienica, osiedle w 
sąsiedztwie lasu, DO WPROWA-
DZENIA!, CENA 199 tys. Zł do neg, 
TEL. 535- 285 -514

PODZAMCZE, 48 m2, 2 pokoje, 3 
PIĘTRO w wieżowcu, do remontu, 
CENA 105.000,-zł Kontakt 535-
285-514 

PODZAMCZE, OKAZJA, parter, 
48 m2,  2 pokoje, widna kuchnia, 
duży balkon, ogrzewanie miejskie, 
cena  95.000 tys, Tel: 535-285-514

3 pokoje, 67m2, parter z samo-
dzielnym wejściem do mieszka-
nia, dwa ogródki! Bardzo atrakcyj-
na lokalizacja Białego Kamienia, 
cisza, spokój, Cena 130.000zł DO 
NEGOCJACJI! Kontakt  535- 311- 
265

PIASKOWA GÓRA, kawalerka po 
remoncie, blok czteropiętrowy po 
termomodernizacji. Cena 70.000zł 
do negocjacji. Tel 535-311-265

Biały Kamień, 69m2, 4 pokoje, 
ogródek pod oknami. Spokojna 
lokalizacja. Cena 159.000zł do 
negocjacji. Kontakt  535- 311- 265

3 pokoje, 57m2, Nowe Miasto, 
cena 105.000zł DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265

Do wynajęcia kawalerka z 
ogródkiem. 700zł plus liczniki, 
OGRZEWANIE W CENIE. Tel: 535-
311-265

Do wynajęcia  3 pokojowe luk-
susowe mieszkanie na Piaskowej 
Górze. Metraż 53m2 plus balkon. 
Mieszkanie jest po remoncie, peł-

ne wyposażenie. Cena 950,-zł/1m-
-c plus czynsz 500zł  Dostępne od 
zaraz. Kontakt 535-416-014

Dom wolnostojący w Michałko-
wej, pow. 90m2 działka 700m2. 
Cisza spokój, cena 185.000,-zł  
Kontakt 535-416-014

Nowy Dom wolnostojący w 
Michałkowej pow 142m2 PIĘKNA 
DZIAŁKA 3100m2 cena 349tys. 
kontakt 535-416-014 

PIASKOWA GÓRA, do wynajęcia 
wyremontowana i w pełni wypo-
sażona kawalerka CENA 930,- zł 
Kontakt 530-998-374

STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 pokoje, 
mieszkanie po remoncie, do za-
mieszkania, okazja CENA 65.000zł  
kontakt 530- 998-374

PODZAMCZE, 54m2, po remoncie, 
wykończone, ładna okolica, 2 
pokoje,  CENA 139.000 zł. Kontakt 
530-998-374

Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.plDB2010 .PL
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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 – OKAZJA! PODZAM-
CZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 
48m2, 4 piętro w 4, cena 95.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 3 pokoje, 66m2, 3 piętro 
w 4, cena 150.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 4 pokoje, 66m2, 4 piętro 
w 4, cena 149.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 42m2, parter w 
10, cena 115.000zł, po remoncie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA! PODZAM-
CZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 
48m2, parter w 10, cena 95.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym 
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł, 
po remoncie, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro 
w 4, cena 112.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 41,5m2, 10 
piętro w 10, cena 104.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ZA-
MIANA - 2 pokoje ul. Broniewskie-
go, 37m2, 4 piętro, na kawalerkę 
BEZ DOPŁAT na niższym piętrze 
lub w bloku z windą, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul. 
Wrocławska,  2 duże pokoje z 
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w 
2, 52.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Nałkowskiej, kawalerka, 27m2 z 
jasną kuchnią, 1 piętro w 4, cena 
89.000zł po kapitalnym remon-
cie!, tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA, okolice Wyszyńskiego, 
40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3, 
50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – OKAZJA! BIAŁY KA-
MIEŃ, ul. Daszyńskiego,  2 pokoje, 
50m2, C.O. Gaz, parter w 2, ogród 
300m2, cena 45.000zł tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ, ul. 
Andersa, nowe bud. z cegły,  3 
pokoje, 64m2, C.O. Gaz, 3 piętro 
w 4, cena 110.000zł tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA!  BIAŁY 
KAMIEŃ, ul. Wańkowicza, 40m2, 
kawalerka z łazienką i WC, ogród, 
parter, cena 47.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – STARY ZDRÓJ, 31m2, 
1 piętro w 2, cena 39.000zł, do 
odnowienia tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – DOM W LUBOMINIE  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  DOM NA BIAŁYM 
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7 
pokoi, działka 600m2, garaż, cena 
495.000zł tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

Skupujemy mieszkania za gotówkę 
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, 
może być zadłużone, lub z zajęciem 

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w 
apartamentowcu, ul. Odlewnicza! 
120 m2, dwupoziomowe, cena 
225 000 zł Tel. 606 976 630

MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema, 
dom wolnostojący 190m2, działka 
662m2, cena 494 tys. Tel. 606 
976 630

MS- 2382 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 37m2, do remontu, cena 83 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2363 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
42m2, 1 piętro, do odświeżenia, 
cena 115 tys. Tel. 883 3334 486

MS-2360 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
40m2, do wprowadzenia, cena 
112 tys. Tel. 793 111 130

MS-2438 Piaskowa Góra, 2 
pokoje, 36m2, widna kuchnia, do 
wprowadzenia, cena 99 tys. Tel. 
606 976 630

MS-2432 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
42m2, 2 piętro, do wpowadzenia, 
cena 123 tys Tel. 606 976 630

MS-2414 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 
75m2, do wprowadzenia, cena 
135 tys. Tel. 793 111 130

MS-2219 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2,4 piętro, cena 99 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2385 Podzamcze, 2 pokoje, 
40m2, do remontu, cena 85 tys. 
Tel. 793 111 13

MS-2389 Podzamcze, 2pokoje, 
54m2, cena 100 tys. Tel. 883 334 
486

MS-2365 Podzamcze, 3 pokoje, 
54m2, po kapitalnym remoncie, 
nowocześnie wykończone, cena 
168 tys. Tel. 606 976 630

1.SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 2 pokoje z widną kuchnią 
na I piętrze w budynku IV-
-piętrowym. PO KAPITALNYM 
REMONCIE! Cena: 139,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel:502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 2 pokoje z widną kuchnią. 
39 m2 do wprowadzenia, cena: 
112,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 
530-913-259

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
pokój z kuchnią, 34 m2 do wpro-
wadzenia, spokojna okolica, w 
cenie: 60,000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel: 530-913-259

4. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 37 m2 na II piętrze 
w budynku IV-piętrowym, do 
wprowadzenia, w cenie: 108,000 
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-
259

5. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
cicha zielona okolica, mieszkanie 
2-pokojowe z widną kuchnią, 
36m2, w cenie: 76,000 zł. Tel: 
502-657-353

6.SOWA&VICTORIA Kawalerka na 
Piaskowej Górze z jasną kuchnią, 
gotowa do wprowadzenia cena 
77 tys. Tel: 502-657-353

7. SOWA&VICTORIA Lokal użytko-
wy na Podzamczu, przy  przystan-
kach i głównym ciągu pieszych 
27m2 cena 36 tys, do negocjacji. 
Tel.502-657-353

8.SOWA&VICTORIA Luksusowo 
wykończony apartament w 
Szczawnie Zdroju 3 pokoje, 60 m2 
na I piętrze, w cenie: 335,000 zł. 
DO NEGOCJACJI!Tel.502-657-353

9. SOWA&VICTORIA Trzypokojo-
we mieszkanie po remoncie na 
Piaskowej Górze, w doskonałej 
lokalizacji, cena: 145 000zł. Tel: 
502-665-504

10. SOWA&VICTORIA Dwupoko-
jowe mieszkanie po remoncie w 
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pełnym rozkładzie na Podzamczu. 
41,5m2 za 115 000zł. DOSKONA-
ŁA LOKALIZACJA Tel: 502-665-504

11.SOWA&VICTORIA Duże, 
dwupokojowe mieszkanie do 
odświeżenia w pięknej kamie-
nicy w Śródmieściu. C.O gaz + 
kominek. 56m2 za 69 000zł!! Tel: 
502-665-504

12. SOWA&VICTORIA Piękny, duży 
dom w Strudze w trakcie remon-
tu, 159 000zł. Nowy dach, okna, 
drzwi, reszta w trakcie moderniza-
cji. Polecam! Tel: 502-665-504

13. SOWA&VICTORIA Świdnica, 
bliźniak o powierzchni 80 m2, 
do częściowego remontu, cena: 
350,000 zł. Tel: 506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Dom wolno-
stojący o powierzchni użytkowej 
100 m2, a powierzchni całkowitej 
200 m2 z dogodnym dojazdem 
do Świdnicy i Strzegomia, cena: 
400,000 zł. Tel: 506-717-014

15. SOWA & VICTORIA Piaskowa 
Góra, rozkładowe mieszkanie o 
powierzchni 50 m2 na I pię-
trze w budynku IV-piętrowym. 
Do remontu, cena: 132,000 zł. 
Tel:506-717-014

16. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 
dom wolnostojący w Gostkowie 
po. 166 m2. Pierwsza kondy-
gnacja do wprowadzenia druga 
do remontu. cena 170.000 Tel: 
506-717-014

17. SOWA&VICTORIA Podzamcze - 
mieszkanie 3 pokoje po remoncie 
z całym wyposażeniem, parter, 
63m2, cena 199000zł. Tel: 519-
121-104

18. SOWA&VICTORIA Duży szereg 
na Piaskowej Górze, 220m2, cena 
440000 zł Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Dom wolno-
stojący parterowy na Szczawien-
ku, 166m2, cena 578000 zł Tel: 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra ul. Nałkowskiej, mieszkanie 
2 pokoje duży balkon, 42m2, cena 
127000 zł  Tel: 519-121-104

MS-2433 Podzamcze, 2 pokoje, 
49m2, po remoncie, cena 149 tys. 
Tel. 606 976 630

MS-2002 Podzamcze, 3 pokoje, 
72m2, cena 143 tys. Tel 883 334 
481

MS-2276 Szczawienko, super 
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena 
78 tys.  Tel. 883 334 481

MS-2441 Stary Zdrój, bardzo do-
bra lokalizacja, 31m2, kawalerka 
do remontu, cena 42 tys. Tel. 883 
334 486

MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje, 
56m2, cena 149 tys. Tel. 883 334 
481

MS-2442 Biały Kamień, 3 pokoje, 
59m2, budynek z cegły, balkon, 
cena 159 900 Tel. 883 334 481

MS-2439 Szczawno Zdrój – Os. 
Solicowo, apartamnent 65m2, 3 
pokoje, 319 tys. Tel. 883 334 481

USŁUGI

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne. – TANIO! Tel. 

607-218-533.

(4) Usługi remontowo – wykoń-

czeniowe: malowanie, gładzie, 

płytki, su�ty podwieszane, panele, 

tapety itp. Tel. 694-922-059.

(4) „SZOP PRACZ” PRANIE 

TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-

MOCHODOWEJ, DYWANÓW, 

SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ, 

MYCIE OKIEN – KONKURENCYJ-

NE CENY!!! Tel. 535-424-624 

(4) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(4) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA- 

Całodobowo. Tel. 726-005-726 

tanio, szybko, profesjonalnie, 

www.speed24h.info

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTE-

RZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM 

I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ 

DO UZGODNIENIA. TEL. 790-

709-590

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(4) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ 

TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam lub wynajmę 

mieszkanie na Starym Zdroju i na 

Nowym Mieście - 52m2. Tel. 504 

78 24 55.

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce, 

wałbrzyski. Studnia, energia, tel. 

Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

Super okazja! Uzbrojone działki 

budowlane, usługowe – rejon 

Poniatów. Tel. 609-461-816. 



Czwartek, 7 stycznia 2016 r.

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

cena 70 tys.zł. ogrzewanie miej-
skie, 74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy przestronną 
kawalerkę na Podgórzu, cicho 
lokalizacja, 46m2, stan  b.dobry, 2 
piętro, kominek, cena 55 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2, 
P.Góra, parter, cena 90 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 788 200.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
40m2 z ogrodem w Śródmieściu, 
do wprowadzenia, cena 59 tys.
zł. – do negocjacji!  666 42 42, 507 
153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 37m2 na 
P.Górze, 2 pokoje, ul.Dunikow-
skiego, 2 piętro w czteropiętrow-
cu, 99 tys. zł. do negocjacji, 74 666 
42 42, 881 788 200.

WILLA –  Sprzedamy 3 pokoje po 
remoncie, balkon, 56m2, Śród-
mieście, cena 95000zł. 74 666 42 
42, 881 788 200.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
po remoncie 41m2, Biały Kamień, 
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro, 
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
788 200.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 4 pokoje, działka 
765m2, cena 310 tys.zł. - do nego-
cjacji 74 666 42 42,  507 153 166.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3 
pokoje, 49m2, Piaskowa Góra, 1 
piętro, czteropiętrowiec, cena 132 
tys.zł.  74 666 42 42 , 507 153 166.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
788 200.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy do 
remontu 3 pokoje, 63m2, B.Ka-

BON – Szczawno Zdrój, 140m2, 
dwupoziomowy apartement, 4 
pokoje, balkon, antresola, wysoki 
standard. Cena: 339 000 zł  (nr: 
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON - Biały Kamień, 50 m2, 
DOBRY STAN, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z kabiną prysz-
nicową i wc, przedpokój.Cena: 55 
000 zł (nr: 2064) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

BON – DO WYNAJĘCIA, Śródmie-
ście, 45 m2, 2 piętro, 1 pokój, duża 
kuchnia, łazienka z prysznicem i 
WC. Cena: 750 zł/ mc (nr: 1988) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Biały Kamień, 33 m2, wy-
soki parter, pokój, jasna kuchnia, 
łazienka z kabina prysznicową i 
WC. Ogrzewanie gazowe, całość 
po remoncie, spokojna okolica! 
Cena: 67 000 zł. (nr: ----) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 09

BON – Lubomin, 53 m2, wysoki 
parter, 3 pokoje, łazienka z wc 
i wanną, dodatkowo ogródek. 
Cena: 64 000 zł. (nr: ----)- (74) 666 
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – Podgórze, 1 piętro, 2 po-
koje, jasna kuchnia, oraz łazienka 
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr: 
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON – Górny Sobięcin, 34 m2, 
1 piętro, 1 pokój, duża kuchnia, 
do remontu. Cena: 35 000 zł (nr: 
2090) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - Świebodzice, okolica 
osiedla Piastowskiego, 46 m2, 1 
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka. Bardzo dobry stan, okna PCV,  
ogrzewanie elektryczne. Cena: 
110 000 zł (nr: 2068) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON - Podzamcze, 40 m2, 2 
piętro, 2 pokoje, kuchnia w 
zabudowie, łazienka z kabiną 
prysznicową i wc oraz przedpo-
kój. Cena 125 000 ( nr: 2097)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 
pokoje, garderoba, kuchnia, ła-
zienka z kabiną prysznicową oraz 
WC. Cena: 179 000 zł.Możliwa 
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( 
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

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 - Głuszyca, Dom wolnosto-
jący, 150 m2, Działka 1600 m2, 
garaż w bryle budynku. Cena: 215 
000 zł (nr: 2004) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON-  Biały Kamień, dom wolno-
stojący, 133 m2, działka 1454 m2. 
Cena: 295 000 zł (nr: 2051) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON - Piaskowa Góra,dom w za-
budowie bliźniaczej, 80 m2,dział-
ka 710 m2, ogrzewanie gazowe, 
budynek ocieplony. Cena: 339 
000 zł (nr: 2088) - (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON - Biały Kamień, dom wolno-
stojący, 120 m2 , działka 600 m2. 
Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON – Unisław Śląski, dom wolno-
stojący, 145 m2, działka 4100 m2, 
garaż, ogrzewanie C.O. węglowe, 
dom do remontu. Cena: 180 000 

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  B.Kamień, ul.Pionierów, 
cena 45000zł!!! -  Cicha lokalizacja, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro, 
balkon, cena 77tys.zł. 74 666 42 
42, 507153166 .

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 
kawalerkę, 39m2, P.Góra, 3 piętro 
, cena 50 tys.zł. – jeszcze do nego-
cjacji! ogrzewanie gazowe, 74 666 
42 42, 881 788 200.

WILLA- Sprzedamy duży ponie-
miecki dom pod Świebodzicami, 
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2, 
wnętrza po remoncie, cena 265 
tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Do sprzedania  2 pokoje, 
Piaskowa Góra, 37 m2, cena 105 
tys.zł. 2 piętro, do wprowadzenia, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 34m2, kawalerka na 
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz, 
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy działkę, 
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45 
tys.zł.  74 666 42 42,  881 788 200.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, 
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 788 200.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Nowe Miasto, 25m2 , 33 
tys.zł. stan dobry, 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, Szczawienko, 2piętro, cena 
53 tys.zł 74 666 42 42, 881 424 
100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na P.Górze, po remoncie, 19m2, 
parter, cena 64 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
w Gorcach, blok, 4 piętro, 38m2, 

zł (nr:2080) - (74) 666 66 09, (74) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON - Śródmieście, 50 m2, parter, 

3 pomieszczenia biurowe, wc, 

hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokac-

kich. Cena najmu: 1300 zł Cena 

sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) - 

(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 

666 66 09

BON - Zagórze Śląskie, działka 

budowlana, 2800 m2, droga asfal-

towa. Woda- studnia, kanalizacja- 

szambo, prąd- na działce. Cena: 

196 000 zł. (nr:2012) - (74) 843 33 

33, (74) 666 66 06

BON – 7 km od granicy Wałbrzy-

cha budynek stodoły (3x250m2) 

kryty dachówką na działce 2500 

m2. Cena: 79 000 zł ( nr: 2023) - 

(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 

843  33 33

BON-  Wałbrzych, Szczawienko, 

działki budowlane, 1000-1200 

m2. Media znajdują się w bezpo-

średnim sąsiedztwie działki.Cena: 

90 zł/ m2 (nr: 1877) - (74) 666 66 

06, (74) 666 66 09, (74) 843  33 33

mień, parter, co gaz, 47 tys.zł!!! 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie na B.Kamieniu, cicha 
lokalizacja, 30m2, cena 65900zł!!! 
74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
58m2, 2 piętro, cena 81 tys.zł. co 
gaz, 666 42 42, 881 788 200.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do nego-
cjacji! 666 42 42, 881 788 200.

WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro, 
55tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 881 788 200.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
Szczawno-Zdrój, 54m2, po 
remoncie, b.dobra lokalizacja, 
cena 140 tys.zł!!! 74 666 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 3 pokoje z 
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2, 
cicha okolica, cena  55 000 zł. 74 
666 42 42, 507 153 166

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne

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
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Redakcja
 i biuro ogłoszeń

Tygodnika DB 2010
 

ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)
Introligatornia 

z tradycjami
tel. kom. 660 718 031
58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7

irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,

DOKUMENTÓW ITP.

REPERACJE

OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM 

NAPISEM

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA 

INTROLIGATORSKA 

(PUDEŁKA, TECZKI, OKŁADKI 

OKOLICZNOŚCIOWE

ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE 

KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport

Pracuj jako opiekun seniora 

w Niemczech i Anglii. 

Atrakcyjne zarobki, 

sprawdzone kontrakty. 

Tel. 509892436
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