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Skarżą burmistrza i marszałka
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, na podstawie zawiadomienia od mieszkańca Jedliny Zdroju,
dopatrzył się nieprawidłowości w działaniach burmistrza Jedliny Zdroju oraz… marszałka
województwa dolnośląskiego. O rzekomych nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków
pieniężnych oraz dysponowaniu mieniem na terenie gminy Jedlina Zdrój władze powiatu
powiadomiły między innymi wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.
- Informacje dotyczące hali spacerowej w Jedlinie-Zdroju są nieprawdziwe – odpiera zarzuty
Leszek Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.
Grzegorz Sar, mieszkaniec
Jedliny Zdroju, przekazał władzom powiatu wałbrzyskiego
informacje dotyczące - jego
zdaniem - nieprawidłowego
wykorzystywania zbudowanej na placu Zdrojowym (przy
wsparciu funduszy unijnych)
hali spacerowej wraz z oranżerią.
- Ze względu na to, że opisywane nieprawidłowości dotyczą umowy o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach
RPO WD pt. „Uzdrowiskowy
Szlak Turystyczno – Rekreacyjny w Jedlinie Zdroju- Etap II”
podjęliśmy próbę wskazania

tych nieprawidłowości Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego – czytamy w piśmie
zarządu powiatu, skierowanym 25 stycznia 2016 roku do
wicepremiera Mateusza Morawieckiego. - Niestety – pomimo opisania wprost naruszeń
umowy, a przede wszystkim
trwałości projektu i niedokonywania znaczącej modyfikacji
w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 roku do
dnia 30 listopada 2017 roku –
informacja ta została zbagatelizowana i uznana za nieważną,
i niewymagającą przeprowa-

dzenia jakiejkolwiek weryfikacji wskazanych naruszeń. Tym
samym – nie zgadzając się ze
stanowiskiem Marszałka Województwa – podtrzymując
w pełni zasadność podjęcia
kontroli we wskazanym wyżej
zakresie – uważamy za konieczne podjęcie stanowczych
czynności celem zapobieżenia
(gdyż proceder trwa nadal)
istotnemu naruszeniu warunków umowy o dofinansowanie j.w. oraz uniemożliwieniu
łamania ogólnie przyjętych
zasad poprzez umożliwienie
stosowania komercji za środki
publiczne.

Pismo do wicepremiera
zostało uzupełnione przez
zarząd powiatu dokumentami stanowiącymi interwencję
powiatowych urzędników, pismem Grzegorza Sara oraz - jak
czytamy - „lakoniczną, acz niedopuszczalną (według naszej
oceny) odpowiedzią Marszałka
Województwa Dolnośląskiego”.
- I tak, według uzyskanych
informacji, władze Gminy Jedlina Zdrój prowadziły inwestycję
pod nazwą „Uzdrowiskowy
Szlak Turystyczno – Rekreacyjny
w Jedlinie Zdroju – Etap 2”.Modernizacja terenu przy uzdrowiskowej pijalni wód – Jedlina

Zdrój. Zadanie 1 – Park Zdrojowy ( działka nr 60/2, 180/12,
181/3, 416, 418, 180/11) obręb
nr 4 Jedlina Zdrój” polegająca
na wybudowaniu oranżerii oraz
hali spacerowej zlokalizowanej
przy pl. Zdrojowym. Następnie Gmina zawarła w dniu 30
października 2013 roku umowę o udzielenie koncesji (…),
na mocy której Gmina oddała
wskazane wyżej obiekty w
użytkowanie
prywatnemu
przedsiębiorcy, prowadzącemu tam działalność komercyjną. Z treści umowy wynika,
iż prowadzona tam miała być
działalność związana z halą
spacerową oraz małego lokalu
gastronomicznego, natomiast
w rzeczywistości prowadzone
jest tam centrum rehabilitacji,
a zatem obiekty wskazane nie
są wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Przedmiotowy obiekt wykorzystywany jest
pod działalność komercyjną,
niezgodną ze stanem faktycznymi i przyjętymi założeniami, a dodatkowo wydanymi
pozwoleniami co do sposobu
użytkowania. Koniecznym jest

tutaj wskazanie również, że w
związku z samowolną zmianą
sposobu użytkowania obiektu,
bez wymaganego zgłoszenia,
organ nadzoru budowlanego
– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu wydał w dniu 8 września
2015 roku postanowienie o
wstrzymaniu
użytkowania
przedmiotowego obiektu. Biorąc pod uwagę powyższe, a w
szczególności bagatelizujące
stanowisko organu, jakim jest
Marszałek Województwa – na
opisane
nieprawidłowości,
koniecznym staje się podjęcie
stanowczych czynności zarówno w stosunku do Burmistrza
Jedliny Zdrój w zakresie prawidłowości realizacji projektu,
w tym jego trwałości oraz niedokonywania modyfikacji, jak
również w stosunku do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, ze względu na nienależyte
sprawowanie kontroli i brak
reakcji na wskazane naruszenia,
o co niniejszym wnosimy – podkreśla Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
cd. na str. 3
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Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Wójt Gminy Stare Bogaczowice
zawiadamia że w okresie od 11.02.2016r. do dnia 03.03.2016r.
w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej
132 na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz
nr 1/2016 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych
do sprzedaży w drodze przetargu, wykaz nr 2/2016
nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nr 3/2016
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej dotychczasowym najemcom.

Prawnik radzi:

Bezpieczeństwo w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich
- Oprócz niewątpliwej przyjemności płynącej z wypoczynku na
stokach, okres ten wiąże się wieloma obowiązkami, których przestrzegać muszą wszystkie strony zaangażowane w ten rodzaj aktywności. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o korzystających z tych
dobrodziejstw konsumentów, ale również usługodawców, którzy
prowadzą działalność związaną ze sportami zimowymi. Niniejszy
poradnik ma na celu zobrazowanie najważniejszych regulacji i zasad,
które wpływają na całokształt specyfiki tej branży – czytamy w portalu prawosportowe.pl.
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym tego zagadnienia jest
Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych
terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1241)
(dalej: u.bez.w.górach).
Najważniejszym czynnikiem udanego wypoczynku jest bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia konieczne jest odpowiedzialne, dokładne
i staranne zachowanie osób korzystających z zimowych atrakcji oraz działających w tym zakresie usługodawców. Art. 3 analizowanej ustawy stanowi, że zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w
górach należy: do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, organów
jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane
jest ratownictwo górskie, dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych
położonych na obszarze gór, a także do osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
prowadzących w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu,
rekreacji lub turystyki. Natomiast samo zapewnienie warunków bezpieczeństwa w górach polega w szczególności na:
• oznakowaniu terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania
sportu, rekreacji lub turystyki;
• ustaleniu zasad korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia;
• zapewnieniu podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa
górskiego warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób,
które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia;
• ogłaszaniu komunikatu lawinowego.
Wskazany katalog działań ma charakter przykładowy, otwarty. Oznacza to, że de facto zapewnienie warunków bezpieczeństwa może zostać
dokonane za pomocą zróżnicowanych środków, nawet tych które nie zostały wprost wymienione w ustawie.
Należy jednak rozróżnić zapewnienie warunków bezpieczeństwa, które wiążą się z reguły z aktywnymi działaniami właściwych podmiotów w
celu zminimalizowania ryzyka (np. odśnieżanie, zapewnienie odpowiedniego oznakowania itp.), od obowiązku zachowania należytej staranności
w celu ochrony życia i zdrowia. Konieczność dokonania takiego rozróżnienia zauważył również ustawodawca, który w art. 4 u.bez.w.górach wyodrębnił taką kategorię zachowań. Tym samym, wszystkie osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu
ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób. Rozumie się przez to
w szczególności obowiązek:
• zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub
urządzenia i ich przestrzegania;
• stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez uprawnione podmioty;
• zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody,
komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do
zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia
lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych;
• użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i
zasadami użycia;
• bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu
osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć
wpływ na bezpieczeństwo osób.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że obowiązek zadośćuczynienia
szczególnym wymogom bezpieczeństwa i ostrożności dotyczy wszystkich
podmiotów bez wyjątku. Nie oznacza to jednak, że na każdym z nich spoczywają obowiązki tego samego rodzaju. Z punktu widzenia możliwego
pociągnięcia do odpowiedzialności za ich niedochowanie najbardziej
interesująco kształtuje zagadnienie wymagań stawianych osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej prowadzącym w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu i rekreacji. W celu bliższego przyjrzenia się tym
wymogom konieczne jest przytoczenie najważniejszych postanowień
Rozdział 4. u.bez.w.górach zatytułowanego „Bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich”.
Ogólna zasada wyrażona w art. 19 u.bez.w.górach stanowi, że za zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiada zarządzający tymi terenami.
Komentowany przepis zawiera również sprecyzowanie w/w katalogu
działań mających zapewnić warunki bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę
zakres usług świadczonych przez te podmioty. W tym wypadku zaproponowany przez Ustawodawcę katalog również ma charakter otwarty. Tym
samym, zarządzający zorganizowanymi terenami narciarskimi są zobowiązani zatem do:
• przygotowania, oznakowania, zabezpieczenia terenów, obiektów i
urządzeń służących do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, oraz
bieżącej kontroli stanu zabezpieczeń, oznaczeń i warunków narciarskich;
• zapewnienia ratownictwa narciarskiego;
• określenia i upowszechnienia zasad korzystania z danego terenu,
obiektu i urządzenia;
• informowania o warunkach narciarskich i ich zmianach;
• prowadzenia działalności profilaktycznej i informacyjnej dotyczącej
bezpieczeństwa podczas uprawiania narciarstwa i snowboardingu;
• przekazywania informacji i tworzeniu ułatwień szczególnie istotnych
dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a przebywającymi na zorganizowanych terenach narciarskich.
Oprócz wyżej wskazanych działań, zarządzający zorganizowanymi terenami narciarskimi są zobowiązani wyłączania dla ruchu narciarskiego i
snowboardowego całości lub części tych terenów, jeżeli zagrożone są
lawinami. Samo wyłączenie z ruchu powinno być dokonane łącznie z odpowiednim oznakowaniem. Natomiast w przypadku, gdy zorganizowane
tereny narciarskie są udostępniane użytkownikom również po zmroku,
to podmiot zarządzający powinien zadbać o ich oświetlenie w sposób
zapewniający możliwość oceny warunków narciarskich oraz czytelność
oznakowania i zabezpieczeń.
Powszechnie wiadomo, że w szczycie sezonu (tj. w okresie Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz szkolnych ferii zimowych) każdego dnia ze
stoków korzysta ogromna liczba osób. Tłok znacząco utrudnia możliwości
ciągłego kontrolowania stanu wprowadzonych zabezpieczeń. Zestawiając tę okoliczność z bardzo zmiennymi i nieprzewidywalnymi warunkami
atmosferycznymi w górach, ustawodawca zdecydował się nałożyć dodatkowy obowiązek na podmioty zarządzające zorganizowanymi terenami narciarskimi. Tym samym zobowiązani są oni do przeprowadzenia
codziennej kontroli stanu zabezpieczeń, oznakowania i stanu przygotowania terenów, obiektów i urządzeń na zorganizowanych terenach narciarskich przed ich otwarciem oraz po ich zamknięciu. Celem tej regulacji
jest zmniejszenie ryzyka powstania wypadków na skutek naruszenia infrastruktury związanej z bezpieczeństwem – np. zasypanie przez śnieżycę
znaków ostrzegawczych, czy też ich bezprawnego uszkodzenia lub usunięcia przez użytkowników stoków.
W tym miejscu należy wskazać, że przedmiotem szczegółowej regulacji prawnej są również wymogi dotyczące dopuszczalnych obciążeń
narciarskiej trasy zjazdowej (w tym sposobów ich obliczania) oraz szczegółowych warunków oświetlania tych terenów. Zgodnie z ustawową delegacją, powyższe kwestie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej
trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków

oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich z dnia 19 stycznia
2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 102).
Wśród dalszych wymogów, jakie muszą spełnić podmioty zarządzające zorganizowanymi terenami narciarskimi, można wskazać m.in. obowiązek przygotowania zorganizowanych terenów narciarskich lub ich
fragmentów maszynami śnieżnymi w czasie, gdy są one zamknięte dla
ruchu narciarskiego i snowboardowego. Ponadto, konieczne jest dokonanie szczegółowego oznaczenia właściwym znakiem ostrzegawczym oraz
zabezpieczenia w taki sposób by nie stwarzały zagrożenia dla osób przebywających na tych terenach wszelkich:
• przeszkód, których nie da się usunąć,
• miejsc gdzie prowadzone są prace konserwacyjne, zabiegi sztucznego
naśnieżania oraz stabilizacji pokrywy śnieżnej,
• miejsc w pobliżu podpór, urządzeń transportu linowego i taśmowego
przeznaczonych do transportu osób,
• granic narciarskich tras zjazdowych i nartostrad,
• miejsc szczególnie niebezpiecznych o trudnym do przewidzenia
ukształtowaniu
Powyższa zasada znajduje swoje zastosowanie również w odniesieniu
do przeszkód sztucznych, w szczególności urządzeń transportu taśmowego, podpór urządzeń transportu linowego, słupów oświetleniowych,
urządzeń naśnieżających, pojazdów mechanicznych znajdujących się w
odległości mniejszej niż 2 m od granicy trasy zjazdowej lub nartostrady
są odpowiednio zabezpieczone. Wskazane regulacje prawne sprowadzają się tak naprawdę do tego, aby w granicach narciarskiej trasy zjazdowej i nartostrad, nie znajdowały się niezabezpieczone i nieoznakowane
przeszkody stanowiące zagrożenie dla osób uprawiających narciarstwo i
snowboarding.
Oprócz wyżej wskazanych zobowiązań nałożonych na zarządzających
zorganizowanymi terenami narciarskimi, przepis art. 28 u.bez.w.górach
nakłada również na te osoby szereg obowiązków informacyjnych. Przede
wszystkim konieczne jest informowanie o zasadach korzystania ze zorganizowanych terenów narciarskich poprzez umieszczenie i rozpowszechnienie tych informacji w miejscach wejścia na te tereny. W praktyce informacje te są umieszczane przy punktach sprzedaży biletów wstępu i przy
stacjach urządzeń transportu linowego i taśmowego przeznaczonych do
transportu osób. Ponadto, niezależnie od powyższego, w tych miejscach
konieczne jest zamieszczanie:
• map poglądowych zorganizowanych terenów narciarskich z zaznaczeniem przebiegu, trudności, długości i sposobu oznaczenia udostępnionych do użytku narciarskich tras zjazdowych, biegowych oraz nartostrad oraz miejsca udzielania pierwszej pomocy;
• informacji o ewentualnych zamknięciach niektórych narciarskich tras
zjazdowych, biegowych, nartostrad lub ich odcinków;
• informacji o warunkach narciarskich obejmujące w szczególności warunki śniegowe, stan przygotowania trasy, temperaturę, prędkość wiatru, widzialność;
• informacji promujące zasady bezpiecznego uprawiania narciarstwa i
snowboardingu;
• sposobów powiadamiania o wypadkach wraz z numerami telefonicznymi lokalnego ratownictwa narciarskiego oraz numerami alarmowymi.
Przedstawione obowiązki i wymogi stawiane głównie podmiotom
zarządzającym zorganizowanymi terenami narciarskimi stanowią podstawę środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na stokach.
Szczegółowe omówienie wszystkich związanych z tą problematyką obostrzeń wybiega jednak poza ograniczone ramy niniejszego poradnika,
który ma na celu zarysowanie Państwu głównych aspektów zagadnienia.
Rzetelne i sumienne wykonywanie nałożonych przez ustawodawcę
zobowiązań nie tylko zapewnia osobom korzystającym ze zorganizowanych terenów narciarskich bezpieczeństwo życia i zdrowia, ale również
zabezpiecza interesy samych usługodawców poprzez ograniczenie ich
odpowiedzialności. Nie ulega bowiem wątpliwości, że trudniejsze będzie
ewentualne dochodzenie roszczeń przeciwko zarządcy, który kompleksowo wypełnił ciążące na nim obowiązki.
Źródło: http://prawosportowe.pl/.
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Skarżą burmistrza
i marszałka
Cd. ze str. 1

Tymczasem władze podwałbrzyskiego uzdrowiska
odpierają zarzuty.
- Jednoznacznie i zdecydowanie stwierdzam, że
informacje przekazywane
przez Grzegorza Sara dotyczące Hali Spacerowej w
Jedlinie-Zdroju są nieprawdziwe – czytamy w piśmie
skierowanym do naszej redakcji przez burmistrza Jedliny - Zdroju Leszka Orpla.
- Grzegorz Sar kilkaset razy
w ciągu roku składa różnego
rodzaju zapytania w trybie
dostępu do informacji publicznej, doniesienia obywatelskie do przeróżnych urzędów oraz skargi najczęściej
na działalność Burmistrza
do Sądu Administracyjnego (notabene kolejna jego
skarga właśnie dzisiaj została
przesłana do WSA). Pomimo
wyjaśnień udzielanych przez
urzędników oraz niekorzyst-

nych dla niego wyroków sądowych nie powstrzymuje
go to przed kolejnymi pytaniami (często na ten sam temat) i doniesieniami.
Uprzejmie
informuję,
że dokumentacja dotycząca inwestycji pod nazwą
„Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny
w
Jedlinie-Zdroju”, w ramach
którego, między innymi
powstał obiekt Hali Spacerowej jest dostępna w Urzędzie Miasta. Inwestycja była
kontrolowana przez służby
Urzędu Marszałkowskiego
pod względem finansowym
oraz rzeczowym i została w
sposób prawidłowy rozliczona. Sposób funkcjonowania
Hali Spacerowej był od samego początku uzgadniany
ze Spółką Akcyjną „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina”. Wyłonienie Koncesjonariusza
i prowadzenie przez niego
działalności operatorskiej i
świadczenie usług jest zgod-

Leszek Orpel, burmistrz Jedliny
Zdroju.

ne z założeniami wniosku
o dofinansowanie tej inwestycji, co potwierdził Urząd
Marszałkowski pismem z
dnia 24.04.2012 r. Koncesjonariusz został wybrany w
postępowaniu w oparciu o
ustawę o koncesji na roboty
budowlane lub usługi. Do
sposobu prowadzenia Hali
Spacerowej przez Koncesjonariusza Spółka Akcyjna

„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina”, której kuracjusze korzystali z obiektu, nie wnosiła
żadnych uwag ani zastrzeżeń.
W związku z otrzymaną
kopią postanowienia skierowanego do Koncesjonariusza wydanego przez Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Wałbrzychu
i zawartych w nim zarzutach
o zmianie sposobu użytkowania hali spacerowej oraz
zmianie obciążeń Gmina powoła komisję, która dokonała w dniu 11.09 2015 r. wizji
w obiekcie oraz przeprowadziła rozmowę z przedstawicielem Koncesjonariusza. Nie
stwierdzono naruszenia warunków koncesji, ani zmiany
sposobu użytkowania Hali
Spacerowej. Również w dniu
22.10.2015 r. dokonano kontroli przeprowadzonej przez
przedstawicieli
Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Wałbrzychu, któ-
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Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej
Nie wymagamy
doświadczenia - nauczymy
ZADZWOŃ

668 682 334
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*

www.proficredit.pl

Twoje pieniądze

ra nie wykazała żadnych nieprawidłowości i zagrożeń.
Sporządzoną dokumentację
przesłano do Urzędu Marszałkowskiego.
Kończąc z przykrością pragnę poinformować, że działania Grzegorza Sara spowodowały wypowiedzenie w
dniu 29.01.2016r. przez Koncesjonariusza umowy kon-

cesyjnej. Na marginesie dodam, że „dzięki” temu pracę
straciło trzech mieszkańców
Jedliny-Zdroju, a Gmina będzie zmuszona poszukiwać
nowego koncesjonariusza,
co przy obecnej atmosferze
wokół Hali Spacerowej może
być trudne – dodaje Leszek
Orpel.
Robert Radczak
REKLAMA

Zadbaj o siebie w Fintess Zdroju
Fitness Zdrój
tel. 74 84 93 296

 zajęcia
Fitness
 siłownia
 sauna

Fitness Zdrój mieści się w największym
Sanatorium Szczawna–Zdroju – w Domu
Zdrojowym, zajmując powierzchnię
900m2. Każdy może tu skorzystać z zajęć
fitness, siłowni, saunarium oraz masażu
suchego. Świadczone są tu także zabiegi
z zakresu krioterapii ogólnoustrojowej.
• Siłownia - znajduje się tu szeroki wybór maszyn przeznaczonych do treningu siłowego wszystkich grup mięśniowych; sprzęt jest wygodny, przystosowany również do
użytkowania przez kobiety; jest tu szeroki wybór urządzeń

• Pełne zaplecze - sanitarne z toaletami, szatniami dla mężczyzn i kobiet z prysznicami oraz szafkami.
• Gabinet masażu suchego – tu klient może wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj masażu, od masażu relaksacyjnego
poprzez odchudzający, sportowy, leczniczy, aromatoterapeutyczny po drenaż limfatyczny.

www.szczawno-jedlina.pl

do ćwiczeń już z niewielkimi obciążeniami, co służy kształtowaniu pożądanej sylwetki i pomocne jest w układaniu programów dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu (dyskopatie,
zmiany zwyrodnieniowe).
• Sala do treningu aerobowego – jest oddzielona od pozostałych, z pełną gamą urządzeń do treningu wytrzymałościowego wiodących na rynku firm.
• Sala do aerobiku - aerobik od dłuższego czasu cieszy się
niesłabnącym powodzeniem wśród pań; w Fitness Zdroju
jest do wyboru bogata oferta odmian fitnessu: od klasycznego aerobiku, przez slimnastik, pilates do bardziej wyszukanych form takich joga.
• Sala do ćwiczeń siłowych dla mężczyzn – tu zgromadzono sprzęt dostosowany do ich potrzeb: ławkę ze sztangą, maszynę do rozpiętek oraz hantle.
• Saunarium - strefa saun oferuje 3 rodzaje saun: suchą, parową i infrared.
• Sala do treningu Fartlek i Endurance - można tu skorzystać z zajęć na rowerach imitujących jazdę szosową.
• Recepcja – tu istnieje możliwość zakupu uzdrowiskowych
wód mineralnych.

Kriokomora - jedno z najnowszych rozwiązań w dziedzinie
medycyny fizykalnej, z leczniczym oddziaływaniem ekstremalnie niskich temperatur na cały organizm ludzki. Przebywanie w temperaturze minus120°C przez ok. 2 minuty wywołuje szereg pozytywnych efektów klinicznych i estetycznych:
• spowolnienie procesów starzenia,
• walka z nadwagą i otyłością,
• redukcja celullitis,
• niwelacja przemęczenia fizycznego i psychicznego,
• poprawa kolorytu i zdrowia skóry,
• wzrost wydajności organizmu,
• wzrost siły mięśniowej,
• leczenie mikrourazów i urazów sportowych,
• regeneracja organizmu.
Bogatą ofertę Fitness Zdrój uzupełniają m.in. komora
pneumatyczna, masaż klasyczny, inhalacje oraz laseroterapia. Wszyscy zainteresowani zabiegami rehabilitacyjnymi
dowiedzą się więcej pod numerami telefonów: 74 84 93 252
oraz 509 036 296.
Spółka Uzdrowisko Szczawno – Jedlina oferuje także organizację imprez okolicznościowych.
- Profesjonalnie przygotowujemy: chrzciny, komunie,
przyjęcia weselne, urodziny, imieniny, rocznice, imprezy służbowe oraz stypy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod numerami telefonów: 74 84 93 146 oraz 74 84 93 236 –
zachęcają pracownicy spółki.

DB2010
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PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

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

KRAZ 7765

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich

Pobożne życzenia czy pragmatyzm?
Janusz
Bartkiewicz

I znów Pan Andrzej Basiński z wielką troską pochylił
się nad moim osobistymi
poglądami, z którymi niekiedy w trochę prześmiewczej
(wiadomo, felieton) formie,
innym razem w bardziej poważnym tonie, dzielę się z
Czytelnikami Tygodnika DB
2010. Tym razem mój interlokutor (bo nie powiem, że
adwersarz), zajął się deklarowanym przeze mnie pragmatyzmem, uznając, że nie
bardzo rozumiem, co ów
termin znaczy, bo prezentowane przeze mnie poglądy
raczej pobożnych życzeń są
wynikiem, niż mojego rzekomego pragmatyzmu. Przy
czym rzuca Pan Andrzej na
mnie, zapewne znów przez
nieuwagę
spowodowaną
swoimi emocjami (pisał o
nich niedawno), pewien cień
podejrzenia, co do prawdziwych powodów takich,
a nie innych, prezentowanych przeze mnie na łamach
Tygodnika DB 2010 opinii i
poglądów. Ponieważ tytuł
felietonu Pana Andrzeja Basińskiego („Pragmatyzm czy
pobożne życzenia”), w połączeniu z jego treścią, jednoznacznie wskazuje, że odnosi się on do mojej osoby i
moich poglądów oraz opinii,
muszę na to jednoznacznie
zareagować. Zwłaszcza pewnego fragmentu, który mocno mnie zabolał.

Aby wiadomo było o
czym tu piszę, pozwolę sobie Pana Andrzeja zacytować: „Niektórzy powodowani obawą o swoją przyszłość
i karierę oraz o los najbliższych, wykazują nadgorliwość neofitów”. W zasadzie
powinienem się obrazić, ale
ponieważ moje życie tak się
potoczyło, że skóra mocno
mi stwardniała, obrażać się
nie będę, uznając ten fragment za kolejny swoisty lapsus, jaki się Panu Andrzejowi,
jeżeli chodzi o mnie, przydarzył. Nie mniej jednak spieszę
Mu donieść, że w przypadku
mojej przyszłości, to jedyne, co mnie może martwić,
to obawa, iż moje życzenie,
co do obrządku pochówku
moich doczesnych szczątków, może nie zostać przez
rodzinę dotrzymane. Chociaż i nawet to mnie martwi
niespecjalnie, albowiem i
tak się o tym nie dowiem.
Jeżeli zaś chodzi o przyszłość
moich dzieci, to jestem przekonany, iż są tak życiowo
zaradne, tak do niego dostosowane, tak wyedukowane i
przestrzegające norm prawnych oraz współżycia społecznego, że na pewno ze
strony PiS żadne niebezpieczeństwo im nie zagraża. Tak
więc moje poglądy, wyrażane od bardzo wielu lat nie
tylko w Tygodniku DB 2010
i nie tylko polityczne, nie są
przejawem jakiegokolwiek
koniunkturalizmu, czy konformizmu, a jedynie efektem
mojego właśnie pragmatyzmu. Natomiast określenie
mnie mianem „neofity” - w
domyśle „pisowskiego” - jest
już jednak bardzo grubą

przesadą, będącą raczej wyrazem pobożnych życzeń,
niż racjonalnej oceny stanu
faktycznego.
Raczył Pan Andrzej przywołać definicję wyrażenia
„pragmatyzm”, ale w tym, co
napisał na mój temat, jakoś
nie byłem w stanie zauważyć nawet najmniejszego
argumentu wskazującego
na to, iż pragmatykiem nie
jestem, albo nie rozumiem,
co określenie to oznacza.
Otóż mój pragmatyzm Panie
Andrzeju polega nie tylko na
postawie „realistycznie oceniającej rzeczywistości i podejmowaniu jedynie takich
działań, które gwarantują
skuteczność”, ale i na filozofii życiowej, która „uzależnia
prawdziwość twierdzeń od
ich praktycznych skutków”.
To, co tu napisałem, odnosi się do dwóch rodzajów
pragmatyzmu: jako postawy
i jako poglądu filozoficznego
i te dwa rodzaje pragmatyzmu staram się łączyć w
mojej skromnej osobie. Pozwolę sobie wytłumaczyć to
panu Andrzejowi, jak i innym
Czytelnikom tygodnika, aby
w nikim nie zrodziło się podejrzenie, iż ze strachu przez
prezesem Jarosławem i jego
akolitami, zaczynam na jego
temat jakieś peany nagle pisać.
Zatem, wyjaśniam niniejszym, że jako szczery demokrata (chociaż mentalnie i
intelektualnie wykształcony
w czasach tzw. komuny),
jako osoba rozumiejąca
sens terminu „legalista” i
wreszcie jako ktoś, kogo
określa się mianem „państwowca”, głęboko w pew-

nej tylnej części ciała mam
interesy polskich partii politycznych i ich działaczy, bo
mnie interesują jedynie interesy państwa, którego jestem obywatelem i interesy
jego mieszkańców, moich
rodaków i współobywateli.
Stąd też właśnie wypływa
moje pragmatyczne spojrzenie na otaczającą mnie
(nas) rzeczywistość i pod
takim kątem oceniam to, co
obecnie, i dlaczego, czyni
prezes Jarosław. Doskonale wiem o tym, że to on, a
nie parlament, rząd i nawet
prezydent RP, ma decydujący wpływ na to, jakie prawa są w Polsce uchwalane.
Ale wiem też, że stan taki
jest efektem wolnych i demokratycznych wyborów,
jakie do władzy wyniosły
ugrupowanie prezesa Jarosława, chociaż tylko wyjątkowe ciemniaki mogły nie
wiedzieć, że tak naprawdę
Prawo i Sprawiedliwość
to Jarosław Kaczyński. Tu
wtrącę jedynie, że od razu
przypomina mi się taka fraza „mówimy Partia, myślimy Lenin, mówimy Lenin,
myślimy Partia”, zasłyszana
bardzo dawno temu. Jeżeli
więc prezes Jarosław kieruje tym ugrupowaniem
(ale za nic nie odpowiada),
a ono ma parlamentarną
większość i swego prezydenta, to nie można w żaden sposób kwestionować
tego, co ugrupowanie to w
parlamencie (Sejm i Senat
RP) przegłosuje. Mój pragmatyzm nakazuje mi zatem,
abym się z uchwalanymi
prawami pogodził, co nie
oznacza, że się z nimi muszę

z automatu zgadzać, a jeżeli
się nie zgadzam, to je krytykuję. Bo mam takie prawo,
którego jak na razie prezes
Jarosław mi nie odebrał.
Różnica między mną, a
Panem Andrzejem Basińskim polega na tym, że Pan
Andrzej zmian tych (zmian
prawa jako skutek wyborów)
nie akceptuje wyłącznie dlatego, że nie podobają mu się
ich autorzy i marzy mu się
jakaś rewolucja, której pod
sztandarami KOD chce dokonać. Dlatego też nie chce
zauważyć, że pod tymi sztandarami nie ma tych, którym
na chleb ledwo ledwo starcza, a syte kocury z PO i PSL
mruczą z radością, że być
może znów będą mogły,
zamiast myszy łapać, spijać
cieplutką śmietankę. I dlatego nie namówi mnie Pan,
abym zaczął organizować
bojówki jakiegoś rodzimego
„Tupamaros” które wejdą na
„świetlisty szlak”, aby obalić
groźną dla PO-PSL władzę
prezesa Jarosława. Bo to
Pana, panie Andrzeju, pobożne życzenia, a nie moje,
ponieważ władzę tą obalić
może jedynie kartka wyborcza. A pan Schetyna, Petru i
Balcerowicz, są tak jak prezes Jarosław, absolutnie nie
z mojej bajki równi jednako.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Uważaj
na dowód
Dowód osobisty zgłoszony w urzędzie, jako utracony jest nieodwracalnie
unieważniony w Rejestrze
Dowodów Osobistych, a
informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do
Systemu
Informacyjnego
Schengen, a także wykazu
unieważnionych dowodów
osobistych. Posługiwanie się
dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może
powodować
negatywne
konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na
podstawie tego dokumentu.
Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek
zgłoszenia utraty nie jest fizycznie unieważniony (przez
odcięcie rogu), przez co
może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, niemniej
dokument taki nie służy już
do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic
państw o których mowa w
art. 4 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.
(RED)

Czwartek, 11 lutego 2016 r.
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Powiatowa Rada
Rynku Pracy
5 lutego 2016 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu odbyło się pierwsze
posiedzenie
Powiatowej
Rady Rynku Pracy –organu
opiniodawczego Starosty.
Obradom przewodniczyła
Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Pierwszy porządek obrad
zawierał 9 punktów i przyjęto
go bez sprzeciwu. Ustalono
kierunki szkoleń zawodowych
oraz zaopiniowano nowy kierunek kształcenia. Przegłosowano pozytywnie sprawozdanie z pracy Powiatowego
Urzędu Pracy w Wałbrzychu
oraz racjonalność wykorzy-

Podziękowania
dla wicestarosty

stania środków finansowych
za ubiegły rok. Poziom bezrobocia spada, a wielu zaktywowanych nadal utrzymuje zatrudnienie po 24 miesiącach.
Obrady przebiegały sprawnie
choć burzliwie. - Wszelkie sugestie Rady będę brał pod
uwagę podejmując finalne
decyzje w tematach omawianych. Celem nadrzędnym jest
dobro mieszkańców Powiatów, ponieważ dla nich się tutaj zbieramy i obradujemy. Co
polepszyć, jak podzielić i jak
efektywniej współpracowaćmówił Starosta Jacek Cichura.
Kolejne posiedzenie planowane jest z początkiem marca.

Od lewej: starosta Jacek Cichura, posłanka Izabela Katarzyna
Mrzygłocka oraz dyrektor PUP Małgorzata Radochońska.

W minioną sobotę, Wicestarosta Pan Krzysztof
Kwiatkowski otrzymał od
Grupy Walim Rajdowy podziękowania i statuetkę za
pomoc okazaną przy organizacji Rajdowego Pucharu
Sudetów w sezonie 2015.
W restauracji Park Smaków
w Szczawnie uhonorowano
zwycięzców Rajdu. Po części
oficjalnej odbył się Bal Mistrzów Kierownicy.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
9 lutego 2016 r. w siedzibie Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu odbyło się spotkanie w sprawie stworzenia tzw. Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa,
jako elementu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym w oparciu o współpracę z instytucjami i społeczeństwem.
- Bezpieczeństwo obywateli jest jednym z najważniejszych priorytetów. W
tworzeniu tej mapy musimy
brać pod uwagę również
nowe czynniki zagrażające,
które już pojawiają się w naszej codzienności. Jednym z
nich mogą być napływy obcej ludności, która ma kulturowe problemy z asymilacją
w społeczeństwie. Już teraz
należy wziąć to pod uwagę. Istotne są także kwestie
występujące od dawna, jak
np. przestępstwa pospolite,
czy kryminalne. Jeśli można
stworzyć narzędzie ułatwiające wzmocnienie bezpieczeństwa i jego odczucia
wśród mieszkańców Powiatu - to oczywiście przyłożymy wszelkich starań, aby to
uczynić. Wspólne, zintegrowane działania w tej kwestii,
oparte o głos społeczeństwa

- Bezpieczeństwo obywateli jest jednym z najważniejszych
priorytetów – podkreśla starosta Jacek Cichura.

dadzą nam możliwość odniesienia sukcesu w podjętych czynnościach - mówił
obecny na spotkaniu Starosta Powiatu Wałbrzyskiego
Pan Jacek Cichura.
Narzędzie to, pozwoli na
rzetelne i czytelne przedstawienie mieszkańcom skali i
rodzaju występujących zagrożeń w danych miejscach
i o danym rodzaju. Na jej
podstawie łatwiej będzie
zidentyfikować niebezpie-

czeństwa, a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach, gdzie jest
to uzasadnione. Chodzi tu
m.in. o rozlokowanie środków, liczbę funkcjonariuszy
i ich odpowiednie przeszkolenie, a nawet podjęcie
decyzji o odtworzeniu lub
utworzeniu nowych komisariatów, czy posterunków.
Aktualizowana wersja będzie ogólnodostępna w internecie.
REKLAMA

SUPER PRICE 2016
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
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!!!

LAST MINUTE - długi weekend majowy

WIELKANOC 2016:

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

Kudowa, Rewal, Sokolec

OSTATNIE 20 MIEJSC!!!

25-29.03.2016 - 499 PLN - pakiet
26-29.03.2016 - 449 PLN - pakiet

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

Praga - Detenice 30.04.- 02.05.2016 r. 770 PLN - wszystko w cenie!!!
Kudowa, Rewal, Sokolec, Szczawnica - 29.04-03.05.2016 - od 299 PLN/osoba

Wczasy POLSKA 2016:
Kudowa, Szczawnica, Rewal, Grzybowo
- marzec-czerwiec, wrzesień
- pakiety 8 noclegów z wyżywieniem - od 699 PLN!!!

Szczawnica
25-28.03.2016 - 499 PLN - pakiet

Zakopane, Rokiciny Podhalańskie
25-28.03.2016 - 399 PLN - pakiet

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 29.02.2016 R.
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REKLAMA

ul. Bolesawa Chrobrego 2/1
58-300 Wabrzych

tel. 793-793-005
tel. 531-483-291
e-mail bcisak7@tlen.pl

DLA KAŻDEJ OSOBY

OSIĄGAJĄCEJ
JAKIEKOLWIEK DOCHODY!!!

Dla rodziny bohatera
Dolnośląscy policjanci pamiętają o aspirancie sztabowym Marku
Dziakowiczu z Wałbrzycha, który w lipcu zginął ratując ludzie życie.
Podczas II Charytatywnego Balu Policji Dolnośląskiej, który odbył
się w zamku Książ w Wałbrzychu, zbierali pieniądze dla rodziny
bohaterskiego policjanta.

POŻYCZKA do 5000 zł
decyzja w 7 minut
bez sprawdzania baz
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00
REKLAMA

WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

OGŁOSZENIE WÓJTA
GMINY STARE BOGACZOWICE
O PRZYSTĄPIENIU DO ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STARE BOGACZOWICE
Na podstawie art.11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / j.t. Dz.U.2015.199 ze zm./ zawiadamiam o podjęciu
przez radę Gminy Stare Bogaczowice uchwały nr VII/47/15
z dnia 25 września 2015r w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice”
w zakresie zmiany kierunku zagospodarowania obszaru położonego we wsi Struga na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i letniskowej z dopuszczeniem usług.
Wnioski dotyczące zmiany studium mogą być składane
w terminie do dnia 14 marca 2016r w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice.
Na podstawie
art.39 ust. 1 i 54 ust.2 ustawy
z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko /j.t. Dz.U. 2013.1235 ze zm./ zawiadamiam
o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Bogaczowice dla obszaru położonego we wsi Struga. Wnioski
i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na
środowisko do zmiany studium należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@starebogaczowice.
ug.gov.pl do Wójta Gminy Stare Bogaczowice z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca
2016r.

Podczas II Charytatywnego Balu Policji Dolnośląskiej w zamku Książ zbierano pieniądze na wsparcie rodziny
asp. szt. Marka Dziakowicza, który zginął ratując ludzkie życie.

Przypomnijmy: 20 lipca
2015 r. aspirant sztabowy
Marek Dziakowicz z Komisariatu I Policji w Wałbrzychu,
przebywając nad polskim
morzem z rodziną na urlopie, zauważył tonącego młodego mężczyznę. Bez wahania ruszył razem z innymi
osobami na pomoc. Tonącego uratowano. Niestety, Marek Dziakowicz, który życie
ludzkie przedkładał ponad
wszystko i pełniąc służbę
wielokrotnie ratował inne
osoby, tym razem niosąc
pomoc zapłacił najwyższą

cenę. O bohaterskim funkcjonariuszu mówiła cała Polska, a jego koledzy nie tylko
pamiętają, ale też podejmują
konkretne działania.
- Ideą przedsięwzięć
charytatywnych jest bezinteresowna pomoc, dzięki
której przyczyniamy się do
szerzenia dobra. Taka intencja towarzyszyła komitetowi
organizacyjnemu II Charytatywnego Balu Policji Dolnośląskiej w zamku Książ w
Wałbrzychu, który swoim
patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji we

Wrocławiu
nadinspektor
Wojciech Ołdyński. Celem
balu było zebranie środków
na wsparcie rodziny asp. szt.
Marka Dziakowicza, który w
lipcu 2015r. zginął ratując
ludzkie życie – mówi nadkomisarz Magdalena Korościk
z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu.
Gości przybyłych na bal,
w sali Maksymiliana, witał
posterunek honorowy wystawiony przez Komendę
Miejską Policji w Wałbrzychu.
Uroczystego otwarcia balu

dokonał nadinsp. Wojciech
Ołdyński. Bal rozpoczął się
polonezem skomponowanym przez Wojciecha Kilara
do filmu „Pan Tadeusz” w
wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu pod batutą komisarza Adama Witiwa. Poloneza poprowadzili tancerze z
Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”. Organizatorzy balu
przygotowali wiele atrakcji.
Historię zamku Książ przybliżył przewodnik turystyczny
i pasjonat historii Andrzej
Gaik. Podczas nocnego zwiedzania zamku Biała i Czarna Dama rywalizowały w
straszeniu przechodzących
zakamarkami zamku gości.
Z niemałym zachwytem
wysłuchano recitalu Anny
Rudewicz, stypendystki prezydenta Wałbrzycha, która
zaprezentowała utwory z
repertuaru Edith Piaf. Goście
bawili się przy utworach tanecznych w wykonaniu Orkiestry KWP we Wrocławiu.
- Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana loteria fantowa.
Wszyscy mieli nadzieję na
główną wygraną, jaką był
tygodniowy pobyt na Lazurowym Wybrzeżu. Dzięki
wielkim sercom darczyńców
na rzecz rodziny Marka udało się zebrać kilka tysięcy
złotych. Wszystkim ludziom
dobrej woli za okazaną pomoc i wsparcie podziękowali
nadinsp. Wojciech Ołdyński
oraz Komitet Organizacyjny
II Charytatywnego Balu Policji Dolnośląskiej – relacjonuje nadkom. Magdalena
Korościk.
(RED)

Oszuści pod kluczem
Nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozić
może trzem mężczyznom,
zatrzymanym przez wałbrzyskich
policjantów,
którzy są podejrzanymi o
oszustwa i wyłudzanie pieniędzy od osób starszych,
metodą na „funkcjonariusza CBŚ”. Łupem sprawców padło, co najmniej 90
tys. złotych.
Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością
Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w
Wałbrzychu, w wyniku realizacji sprawy operacyjnej,
zatrzymali trzech mężczyzn
podejrzanych o oszustwa
i wyłudzanie pieniędzy od

osób starszych metodą na
„funkcjonariusza CBŚ”. Zatrzymani, to mieszkańcy
powiatów wałbrzyskiego i
kłodzkiego, w wieku od 23
do 35 lat. Cała trójka trafiła
do policyjnego aresztu. Jak
ustalili funkcjonariusze, role
w grupie były podzielone.
Jedni dzwonili do wytypowanych przez nich ofiar, a
inny podejrzany osobiście
odbierał pieniądze. Sprawcy,
podszywając się za funkcjonariusza Centralnego Biura
Ś informowali, że prowadzą
śledztwo w sprawie oszustów wyłudzających pieniądze od osób starszych. Nakłaniali do przekazania przez
pokrzywdzonych pieniędzy,
które są rzekomo zagrożone.

- Policjanci prowadzący
postępowanie w tej sprawie,
udowodnili na chwilę obecną zatrzymanym, co najmniej 4 tego typu przestępstwa, których dopuścili się w
ostatnich dniach na terenie
powiatu wałbrzyskiego i
kłodzkiego. Jak ustalono
łupem sprawców padło, co
najmniej 90 tys. złotych. Po
zatrzymaniu podejrzanych
część gotówki odzyskano.
Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 45 tys. złotych
oraz telefony komórkowe.
Obecnie policjanci z Wałbrzycha w dalszym ciągu
wyjaśniają
szczegółowo
wszystkie okoliczności tego
przestępczego procederu,
w tym to, czy zatrzymani

mają na swoim koncie jeszcze inne tego typu przestępstwa. Za czyny, o które są oni teraz podejrzani,
grozi kara nawet do 8 lat
pozbawienia wolności. O
dalszym losie zatrzymanych
zdecyduje teraz sąd – relacjonuje asp. szt. Paweł Petrykowski i dodaje: - Bądźmy
ostrożni i nie ufajmy takim
telefonom! Pamiętajmy, że
prawdziwi policjanci NIGDY
nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach
telefonicznie i nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy
nieznanej osobie. NIGDY też
nie poproszą o zaangażowanie naszych pieniędzy do jakiejkolwiek akcji!
(RED)
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Zaplanuj edukację
i karierę
W marcu po raz czwarty
odbędą się Świebodzickie
Targi Przedsiębiorczości i
Planowania Kariery.
- Serdecznie zapraszamy
uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Po raz kolejny eksperci i doradcy zwodowi podpowiedzą,
czym kierować się w wyborze
dalszego etapu kształcenia, jak
zaplanować karierę zawodową,
jak podnosić swoje kwalifikacje
czy poruszać się na wymagającym rynku pracy. Targi odbędą
się 17 marca w Miejskim Domu

Koci los

Kultury przy ul. Wolności 13. jest
to wydarzenie, które rokrocznie
przyciąga setki uczniów, zarówno gimnazjów, stojących przed
wyborem dalszego etapu nauki, jak i ponadgimnazjalnych,
chcących zapoznać się z ofertą
edukacyjną uczelni wyższych
w regionie. Targi organizowane są przez Urząd Miejski w
Świebodzicach oraz Powiatowy
Urząd Pracy, Filię w Świebodzicach – mówi Agnieszka Bielawska – Pękala, rzecznik prasowy
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

Zbiórka z niespodzianką
Zapraszamy na lutową
zbiórkę krwi, która odbędzie
się 25 lutego, w Miejskim
Domu Kultury przy ul. Wolności 13 w Świebodzicach.
Tym razem zbiórka krwi w
Świebodzicach potrwa nieco
krócej - od godz. 9:00 do 12:30.
Na wszystkich krwiodawców,
którzy tego dnia zgłoszą się
do akcji i oddadzą krew, czeka

losowanie nagrody-niespodzianki, którą ufundowała firma Cast sp. j. - Cieszymy się,
że kolejna, świebodzicka firma
dołączyła do grona przedsiębiorstw, wspierających szczytną ideę krwiodawstwa. Losowanie upominku odbędzie się
pod koniec akcji – podkreślają
organizatorzy zbiórki krwi.
(RED)

Inspektorzy
wrocławskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce w
Boguszowie-Gorcach odebrali 9 kotów, przetrzymywanych w smrodzie i
fekaliach w 26-metrowym
mieszkaniu pana Leona.
- Ze zgłoszenia wynikało,
iż sprawa prawdopodobnego znęcania się nad zwierzętami przez tego mężczyznę
trwała od 20 lat. Właściciel
kotów dodatkowo znęcał się
nad nimi fizycznie, uderzając
- według relacji świadków
- twardymi przedmiotami,
rzucając po mieszkaniu i wykrzykując, że je zabije. Koty
wydawały
niesamowite,
przerażające jęki. W trakcie
tych 20 lat u pana Leona interwencje przeprowadzały
dwie organizacje prozwierzęce, nie odbierając zwierząt.
Na jakiej podstawie uznano,
że zwierzęta mogą zostać?
Tego nie wiemy, bowiem
były tam koty chore, martwe,
żyjące we własnych odchodach sięgających do pół metra, którymi oblepione było
wszystko – meble, rower, stoły, lodówka... W mieszkaniu
nie ma wody i elektryczności.
Fetor w mieszkaniu był tak

Niechciana
droga
Ulice Świdnicka i Wolności w
Świebodzicach zostały przez
powiat świdnicki przekazane
w zarząd gminie Świebodzice.
Wcześniej urząd marszałkowski
drogi wojewódzkie nr 371 i 373,
biegnące tymi ulicami, przekazał
powiatowi. Władze Świebodzic
złożyły zażalenie na decyzję powiatu, która nie była z nimi konsultowana.
(RED)

Właściciel kotów zrzekł się wszelkich praw do odebranych mu zwierząt
(fot. TOZ).

straszny, że jeden z naszych
inspektorów po interwencji
zasłabł. Druga inspektor do
2:00 w nocy przebywała w
szpitalu ze względu na pogryzienie przez kota. TOZ
Wrocław zgłosił do odpowiednich służb (Sanepid,
OPS, urząd gminy itd.) sytuację kotów oraz warunki
bytowe, w jakich pozostał
pan Leon. Naturalnie nie pozwoliliśmy zwierzętom na
pozostanie dalej w tym pełnym fekaliów mieszkaniu.
Odebraliśmy 9 kotów (w tym
jednego martwego, z którym
pan Leon spał w łóżku)! Są
to koty dorosłe, prawdopo-

dobnie mieszkanka kotów
syjamskich. Zwierzęta przebywają pod opieką lekarza
weterynarii, dochodzą do siebie, są osłabione, mają dość
silny koci katar. Szukamy dla
nich domów tymczasowych
(standardowo
zapewniamy wyżywienie, akcesoria i
opiekę weterynaryjną). Koty,
choć wystraszone, dają się
dotykać i głaskać. Nie lubią
jednak energicznych ruchów.
Chcemy też, aby gmina wraz
z OPS-em i Sanepidem zrobiły porządek z mieszkaniem
pana Leona – wyjaśnia Norbert Ziemlicki.
(RED)

Dofinansują
rewitalizację
Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w
sprawie udzielenia z budżetu
Województwa Dolnośląskiego
pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla gmin Świebodzice na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w
ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na
terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze
środków Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020, w
ramach Funduszu Spójności. Wysokość dofinansowania to 90 %
kosztów, czyli 121 050,00 zł. Kwota całego zadania to 134 500,00 zł.
Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.
(RED)
REKLAMA

RESTAURACJA 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
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REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz
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REKLAMA

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

20 LAT TRADYCJI

ZIMOWA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl
Regon: 891505158 NIP: 886 273 72 92 KRS: 0000165867

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest organizacją non proﬁt,
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmujących się poprawą funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć
związanych z szeroko pojętą rehabilitacją społeczno
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uruchomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Niebiański spokój
Stanisław
Michalik

„Gdybym był ptakiem,
śpiewałbym aż do utraty tchu:
o potokach gniewnie huczących,
o ostrym wietrze wiejącym bezustannie,
o łagodnych świtach wśród gęstwiny leśnej…
A później skonałbym od pieśni
I pióra me zgniłyby pod ziemią.
A czemuż me oczy zalane łzami?
Bo ziemie tę kocham głęboko.”
To fragment wiersza „Kocham
tę ziemię” chińskiego poety Aj
Cing w przekładzie Ireny Kałużyńskiej. Miłość do ziemi ojczystej,
jak się okazuje, to uczucie bliskie
ludziom na całym świecie, bez
względu na język, kolor skóry, religię. Tę refleksję nasunęła mi lektura książki Zbigniewa Domino „Brama Niebiańskiego Spokoju”, którą
połykam w przerwach pomiędzy
kolejnymi „zapasami” w mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych.
Z tej właśnie książki pochodzi cytowany powyżej wiersz.
Mistrzostwa w piłce ręcznej i
nożnej, jak również w innych dyscyplinach sportowych, olimpiady,
a nawet mecze międzypaństwowe pokazują jak ważną i wciąż
żywą jest więź narodowościowa,
państwowa, jak ogromne znaczenie ma godność reprezentowania
swojego kraju w rywalizacji sportowej.
„Brama Niebiańskiego Spokoju”
to interesujący dziennik z literackiej podróży do Chin w 1985 roku.
Autor skorzystał z zaproszenia
chińskiego związku literatów i z

kilkuosobową grupą pisarzy przez
miesiąc miał sposobność podróżować po tej nieogarnionej przestrzeni. Wprawdzie po powrocie
uświadomił sobie, że na poznanie
przeogromnych Chin, nie starczyłoby życia, ale przynajmniej ma
jakieś wyobrażenie o tym przeludnionym hegemonicznym mocarstwie.
W Pekinie miał okazję zobaczyć „Letni Pałac”, podmiejską
rezydencję mandżurskiej dynastii
Tsing z XVIII wieku, a obok niego
fantastyczny Letni Park, szczytowe osiągnięcie sztuki ogrodowej.
Czego tam nie ma: rozliczne kanały, stawy, stawiki, mosty, pagody rozsiane na pagórkach, rośliny
ozdobne, fantazyjne malowidła,
rzeźby, posągi. Do tego jaskrawość kolorów: złoty, błękitny,
bordowy. Pomieszanie stylów z
dominacją barokowej przesadności. A ponadto teatr cesarski pełen
zdobień i malowideł i jeszcze słynna „Łódź Marmurowa” – cesarska
zachcianka.
Czytam o dziwach pałacu i
parku ”Ihojuan” w Pekinie i myślę
sobie, że mieszkając na wałbrzyskiej ziemi nie musimy tak bardzo
zazdrościć Chińczykom. Mamy
przecież „pod ręką” pałac w Książu i rozległy park, wprawdzie nie
wypełnione tak bogato dziełami
sztuki i rzemiosła artystycznego,
ale za to w jak malowniczym, urzekającym miejscu. Mamy też powody by być dumnymi i cieszyć się z
tego, że pałac jest w odnowie, staje się coraz piękniejszy i ciekawszy,
że odbywają się w nim atrakcyjne
imprezy kulturalne, że coraz mocniej promieniuje kulturą i historią
w całym regionie wałbrzyskim.
Piszę to pod wrażeniem licznych imprez kulturalnych w
Książu organizowanych przez
Fundację Księżnej Daisy. Co roku

mamy okazję oglądać inscenizację
przejażdżek alejkami parkowymi
księżniczki Daisy von Pless, żony
Hrabiego Rzeszy, Hansa Heinricha
Hochberga XVI w strojnej karocy
i w towarzystwie licznego dworu,
a następnie delektować się ekspozycją fotograficzną z czasów
minionych, w której naczelną postacią jest właśnie księżna Daisy.
Nadszedł wreszcie czas popularyzacji jej biografii i ukazania zasług
dla pałacu i parku, ale także dla
Polaków, których darzyła sympatią.
Pałac i Park w Pekinie wypełnione są zwiedzającymi. I tak jest
przez cały boży rok. Niestety, Bóg
tam jest inny, nie ten z naszego
Kościoła. Mało tego. Objawił się
znacznie wcześniej wraz z Buddą,
który żył w latach 560-480 p.n.e.
Narodził się w Indiach i stamtąd
- przez Bakterię - dotarł do Chin.
Trzydziestoletni Budda zostawiał
żonę, dziecko, oddał się ścisłej
ascezie i zbawieniu ludzkości.
Głosił ideę braterstwa i miłości
bliźniego. Doznawszy objawienia
pod drzewem figowym w Benares ogłosił wszem i wobec „Cztery
szlachetne prawdy”:
1. Na początku życia jest cierpienie.
2. Kto pragnie, ten cierpi (np.
pragnienie miłości, bogactwa,
władzy).
3. Usuń pożądanie, usuniesz
cierpienie.
4. Drogą do tego jest „ośmioraka ścieżka” (wiara, postanowienie,
mowa, czyn, należyte życie, dążenie, pamiętanie, medytacja).
Buddyzm to wiara w reinkarnację, to odrzucenie pośredników
w rozmowie z Niebem. Ta religia,
choć nie jedyna, odgrywa istotną
rolę w życiu Chin. W centrum drugiego co do wielkości miasta Chin,
Szanghaju, znajduje się świąty-

nia „Nefrytowego Buddy”. Być w
Szanghaju, a nie widzieć klasztoru
z posągiem Buddy, to tak jak być
w Rzymie, a nie zwiedzić Forum
Romanum.
Głuchy odgłos bębnów, tajemny nastrój kadzidła. Krzątający się
mnisi w pomarańczowych szatach
i z wygolonymi głowami. Ogromny ołtarz Bogini Miłosierdzia, która jako żywo przypomina naszą
„Czarną Madonnę” z Częstochowy.
Posąg siedzącego Buddy z podwiniętymi nogami wyrzeźbiony
z jednego olbrzymiego kamienia
nefrytu, przywieziony ongiś z Birmy, znajdujący się w osobnej pagodzie ukrytej w głębi klasztoru.
To wszystko robi wrażenie. Wchodząc tam trzeba zdjąć obuwie, dopiero wtedy można stanąć przed
tajemniczym obliczem Buddy. W
jednej z kadzielnic co gorliwsi turyści palą banknoty, składając w
ten sposób symboliczną ofiarę,
żeby przodkom w zaświatach pieniędzy nie brakowało. Mnisi jednak wyraźnie wolą, by pieniądze
trafiały do rozstawionych gęsto
skarbonek.
Czytam o tym wszystkim i myślę sobie: to dobrze, że Wałbrzych
sięga do swych korzeni, że znalazł
kandydatkę na swoją patronkę w
osobie prześlicznej Walijki, Daisy.
Walia może okazać się nam tak
samo bliska jak Irlandia, czego dowodów dostarczyli kibice z tej odległej, choć bliskiej naszemu sercu
wyspy w czasie zorganizowanego
u nas w Polsce „Euro” w piłce nożnej. Mamy tak wiele wspólnego w
historii.
Tam, w książańskim parku są
takie ścieżki, na których można
znaleźć ciszę i spokój, ucieczkę od
bezdennie głupiej i wszechobecnej wojny politycznej, która ogarnęła nasz kraj, nie oszczędzając
nawet Kościoła i ambony. Mamy

tak wiele wspólnego z krajami
azjatyckimi w religii i formach jej
uprawiania. Coraz wyraźniej dociera do nas idea ekumenizmu w
szerokim znaczeniu tego słowa,
a więc zbliżeniu chrześcijan z innymi religiami. Ale to jest osobny
temat, wymagający spełnienia
jeśli już nie całej, to przynajmniej
ostatniej z „ośmiorakiej ścieżki”
- ścieżki medytacji, do czego gorąco zachęcam. To dobry sposób,
by na jakiś czas w oderwaniu od
burzliwej rzeczywistości ziemskiej
przenieść się w krainę „niebiańskiego spokoju”.
***

Nie jestem trendy
Czytam na jednym z linków
Facebooka: „Polacy! Bierzcie przykład z bociana. Bocian leci za granicę, ażeby przeżyć! A jeśli tam się
znajdzie, może powiedzieć, że jest
trendy”. Więc myślę sobie: powinienem wyjechać co najmniej do
Londynu, nauczyć się ichniego języka, poznać z autopsji co się dzieje w brytyjskim wirtualnym świecie mediów, aby móc po powrocie
szpanować w Tygodniku DB 2010
i być trendy. Inaczej duszę się w
zakompleksionym, polszczyźnianym sosie zapyziałej Głuszycy pod
Wałbrzychem, a moje pisanie psu
na budę. Jaki ze mnie globtroter,
jeśli usiłuję zachęcić młodych Czytelników do lepszego poznania
ziemi wałbrzyskiej, posługując się
w gazecie lub na blogu li tylko
językiem Słowian. A przecież dla
współczesnych trampów zrozumiała jest tylko nowomowa zaczerpnięta ze źródeł Albionu.
Ktoś napisał na Facebooku, że
moje skrybanie to mała korpa i
choć mój layout jest względnie
user friendly, to jednak żaden to
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na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy

na miejscu • na wynos • z dowozem
Familia

REKLAMA

DANIA OBIADOWE
PIEROGI ręcznie lepione
teraz również PIZZA
PROMOCJA
za 5 zł
druga PIZZA
j!

- 20 % tanie
po godz. 17.00
j!
artki 20 % tanie
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DOWOZIMY

Wałbrzych – Piaskowa Góra,
ul. Broniewskiego 69

74 300 32 31

Zmiana godzin otwarcia: pn.-czw. do 20.00, pt. – sb. do 22.00

Rusza klub seniora
newsletter, a tylko zbiór backpacksserskich sznytów. Niestety,
nie jestem hejterem, nie potrafię
scrollować to co jest na czasie i
vlogować w moje linki właściwego na czasie designu. A przecież
dziś potrzeba banować zgodnie
z duchem czasu, wyszło z mody
eleganckie plonkowanie w starym
stylu. W każdym tekście trzeba być
cool, pisać slangiem zrozumiałym
dla internautów i starać się dorzucić lakoniczny link do Yutuba.
Najlepiej gdy się zna jakiegoś bota
banującego spamerów na kanale
ircowym, można wtedy przekazać
nawet przykry mesadż z dystansem, z densflorowym luzikiem i
wszystko bezpiecznie w nawiasach każualowej ironii. Wiem,
znakomita większość banowanych w ogóle tego mesadżu nie
zrozumie, chyba że zna angielski
i na własny sposób potrafi wyguglać sens. W dobie Ice Bucket
Challenge oraz splashów czas na
nowoczesne opcje. I tylko wtedy
możemy liczyć na odrobinę lansu. Nie potrzeba mnożyć lajków,
wszystko robi się samo, a wtedy
każdy link naczelnego Tygodnika
DB 2010 na Facebooku, promujący
mój felieton, po prostu pękałby w
szwach od rekordowych powieleń
w Youtube.
Wiadomo, starych drzew się
nie przesadza, wcześniej czy nieco
później i tak uschną. I ja czuję, że
usycham, zwłaszcza gdy poczytam
„denerwujące ekskursje w dyskursie” lansowanego w GW czołowego blogera naszych czasów,
Wojciecha Orlińskiego, albo wejdę na stronę Youtube. Może dla
zabicia czasu pobawię się jeszcze
trochę w starym stylu, by nie zawieść garstki równych mi wiekiem
wiernych Czytelników, ale furory
w świecie internetowym już nie
zrobię, do Londynu się nie wybie-

ram, raczej na łono Abrahama. Nie
zamierzam naśladować Agnieszki
Radwańskiej i lać sobie na głowę
lodowatą wodę, bo wszyscy tak
robią, a potem rzucać selfie na
stronę na Facebooku.
Wiem, że nie potrafię trafić do
młodych, zresztą nie tylko ja. Młodzież znalazła się na marginesie
propagandy polityków, bo większość z polityków jest po prostu
niedzisiejsza. Żyje w fikcyjnym
świecie, którego już nie ma. Kto
z młodych ludzi jest w stanie wysłuchać od początku do końca wystąpień telewizyjnych prezydenta
lub premiera, nie mówiąc o homilii prymasa, albo słuchać bełkotu
Jarusia, który do złudzenia przypomina klasykę propagandową
Bieruta lub Gomułki. Dla młodych
liczy się nowomowa, a jej alter ego
są smartfony, smsy, czaty, poczta
internetowa, gry komputerowe,
konsole do gier, no i slang skrótowy, efemeryczny, dosadny, a
przede wszystkim obcojęzyczny.

Niestety, nie jestem trendy...
Gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego jednak piszę w Tygodniku
DB 2010 odpowiadam bez chwili
wahania: bo to jest gazeta super.
Z zapartym tchem czytam co tydzień znakomite felietony J.B. i
A.B. pisane bliskim mi językiem, a
będących już znacznie ode mnie
bardziej trendy i cieszę się, że naczelny jakoś mnie toleruje. Po cichu żywię nadzieję, że z braku laku
znajdą się zawsze frustraci, którzy
zdobędą się na heroizm, by doczytać do końca mój felieton, z którego trudno jednak współczesnemu
hejterowi wyguglać sens.
Błagam moich, szczególnie
młodych Czytelników, podejdziecie do mojego pisania z densflorowym luzikiem! Jutro będzie lepiej!

Przypominamy! Wiejski Dom
Kultury w Dziećmorowicach oraz
inicjatorki powstania “Klubu
Seniora” serdecznie zapraszają
mieszkańców Dziećmorowic na
spotkanie integracyjno – informacyjne. Spotkanie odbędzie się 10
lutego 2016 roku o godzinie 16.00.

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY
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

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.
Informacje pod numerami telefonu:

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

W Szczawnie robi się
głośno…
Eugeniusz
Skarupa

(RED)

Noc bajkowo
-filmowa
Zapraszamy dzieci do lat 18 na
noc bajkowo-filmową, która rozpocznie się 12 lutego 2016 roku w
Świetlicy Wiejskiej w Zagórzu Śląskim. - Chętnych prosimy o zapisywanie się do 10 lutego w Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu oraz
w świetlicach wielskich w Zagórzu
Śląskim, Olszyńcu, Jugowicach,
Niedźwiedzicy i Dziećmorowicach.
Gorąco polecamy! To będzie wspaniała i niezapomniana noc. Startujemy 12 lutego o godz. 17.00, a
kończymy 13 lutego o godz. 8.00.
Bilety kosztują tylko 5 zło. W tej cenie jest także pełne wyżywienie dla
naszych milusińskich – zachęcają
organizatorzy.
(RED)

Sprostowanie
W moim felietonie „Pragmatyzm
czy pobożne życzenia”, zamieszczonym w nr 5 (277) Tygodnika DB
2010 z 4 lutego 2016 r., zmieniłem
imię Leszkowi Millerowi. Słabym
wytłumaczeniem mojej pomyłki
jest fakt, że przed napisaniem tekstu byłem zajęty publikacją o pracy komisji Jerzego Millera. Za błąd
Czytelników Tygodnika DB 2010
przepraszam.
Andrzej Basiński

10 kg – 10 zł

W ostatnich dniach w mediach
lokalnych podniosło się larum, że w
Szczawnie Zdroju rada miasta chce
uzupełnić kompleks sportowy przy
ul. Słonecznej o sklep wielkopowierzchniowy. A więc mamy już salę
sportową, a niebawem zaistnieje tam
stadion lekkoatletyczny - niestety –
niewymiarowy, czyli z bieżnią mniejszą niż 400 metrów, a zatem będzie
to tylko plac zabaw dla dzieci, których w Szczawnie i tak mamy coraz
mniej.
Postanowiłem wtrącić do tematu
swoje przysłowiowe „pięć groszy”,
bowiem szczawianinem jestem od
urodzenia i los mojego miasteczka
nie jest mi obojętny, co już niejednokrotnie udowadniałem. Ale gdyby
tak trochę z humorem i pozytywnym
spojrzeniem podejść do sprawy, to
można by dostrzec w tym planie jakiś
aspekt pozytywny.
Szanowni mieszkańcy Szczawna
Zdroju i sympatycy mojego miasteczka. Popatrzmy na problem na chłodno.
FWP, czyli dawny Fundusz Wczasów
Pracowniczych, który w Szczawnie
miał kilkanaście budynków z noclegami i zapleczem gastronomicznym, po
prostu umarł. Szczawno - jako uzdrowisko – niestety, ale również umiera,
więc po co pytać władze uzdrowiska o
zdanie?! Zapylenie, zwłaszcza w zimie,
przekracza 6 razy dopuszczalny pułap,
ruch kołowy ulicami Solicką, Kolejową i Mickiewicza, zwłaszcza w godzinach powrotu z pracy, daje zarówno
zapaskudzenie powietrza, jak i hałas.

Wychodząc dziś na spacer trzeba nie
lada uwagi, by nie wdepnąć w odchody przemiany materii szczawieńskich
piesków (ale dobrze, że ich właściciele
nie czynią tego samego). Dziś część
budynków sanatoryjnych działa już
jak zwykłe hotele, gdzie bez trudu
można za niewielkie pieniądze otrzymać całkiem niezłe noclegi. A i zakład
przyrodoleczniczy nie każdemu wykona cykl zabiegów rehabilitacyjnych,
bo wewnętrzne ustalenia czasem bardziej blokują, niż ułatwiają.
Zaprasza się do Szczawna osoby
z niepełnosprawnością ruchową na
turnusy rehabilitacyjne, bo ponoć
jesteśmy gminą „przychylną osobom
niepełnosprawnym”, a wykonując
remonty chodników zapomina się o
obniżaniu krawężników (ostatnio na
ulicy Lipowej). A przecież chcemy, by
kuracjusze zdrowieli u nas, by wywozili w świat dobrą opinię i by znów
chcieli tu wrócić i zostawić całkiem
spore pieniądze. A może nie?
Barierami w Szczawnie zajmowałem się dość mocno i temat jest mi
znany. A zatem może kolejna Biedronka, w liczącym 5 tysięcy mieszkańców Szczawnie, to ruch w dobrą
stronę? Bo jak ostatni kuracjusz stąd
wyjedzie, to chociaż sklepy nam zostaną…
Były basen to osobny temat do
dziś nie wyjaśniony. Ale kiedyś był
miejscem rekreacji, tu spotykali się
szczawianie i nie tylko, ze swoimi rodzinami, pociechami i basen jak najbardziej pasowałby do sportowego
kompleksu, a tak też będzie „dobrze”,
bo po treningu chce się pić, a sklep
będzie na brzegu bieżni nowopowstającego stadionu. To bardzo praktyczne.
A miało być lepiej?
Eugeniusz Skarupa – mieszkaniec
Szczawna Zdroju od zawsze
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Dziękujemy tym wszystkim którzy corocznie wspierają
działalność hospicjum w postaci przekazania 1%

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum, to już 22 lata jak pomagamy chorym w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Leczymy ból i inne przykre dolegliwości, nie zawsze jest to
pasmo sukcesów, mamy też porażki dla nas jest to lekcja pokory, ale także nowych doświadczeń, dzięki
którym możemy bardziej efektywnie leczyć objawy choroby. Środki przekazywane przez NFZ nie wystarczają na pokrycie potrzeb naszych podopiecznych, tych będących w domach jak i leżących w hospicjum, w
ubiegłym roku objęliśmy opieką ponad 1800 pacjentów i ich rodzin. Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.
Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa dofinansowana była przez
zbierane przez kilka lat środki z 1% oraz darowizny. Na ten cel przekazaliśmy 577 tys. zł, 1500 tys. zł
pochodziło z budżetu partycypacyjnego gminy Wałbrzych. Zebrane środki zebrane z 1% pozwoliły nam
na wyposażenie naszego hospicjum. Zwiększyliśmy liczbę łóżek z 12 na 18, powstał dział rehabilitacji,
gabinet zabiegowy, oraz miejsce dla zmarłych, gdzie rodzina może pożegnać się ze swoim bliskim. Dzięki
rozbudowie powstało okazałe atrium na które można wyjechać z chorym na wózku a nawet z pacjentem
leżącym w łóżku. Chwile spędzone na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni są wielką radością dla naszych podopiecznych.
Dzięki przekazaniu 1% mogliśmy przyjąć dodatkowo do naszego hospicjum 57 pacjentów z obszaru
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Dzięki 1% możemy opiekować się rodzinami chorych i osieroconymi dziećmi. W 2015r. pod naszą
opieką było 30 rodzin i 23 dzieci.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

Comber nad combrami
Jak zwykle w tłusty
czwartek, w byłej kopalni w
Gorcach odbyła się Babska
Biesiada Combrowa Miasta
Gorc-Boguszowa – kostiumowa impreza dla pań, która od ponad dwudziestu lat
cieszy się niesłabnącym powodzeniem.
Babski comber organizowany w Boguszowie-Gorcach
to najstarsza i największa tego
typu impreza w regionie. Począwszy od 1996 r. rokrocznie
biesiaduje tu około 150 pań,
które pod dyktando Marszałkini składają combrową przysięgę, tańczą, śpiewają, a niepokorne z uśmiechem dają się
zamykać w dyby lub poddają
surowym razom leciwego dupochlasta. Nieodłącznym elementem babskiej biesiady jest
wspólne, uroczyste śpiewanie
combrowego hymnu oraz harce z kukłą zwaną „Combrem”.
Zwyczaj ten sięga jeszcze 1600
roku i wywodzi się z regionu
krakowskiego. W tłusty czwartek przekupki urządzały tam
zapusty i z kufelkiem piwa szły
ulicami miasta niosąc na czele
pochodu wielką kukłę wyobrażającą mężczyznę, nad którą
panie z ochotą się pastwiły.

Tegorocznej Biesiadzie organizowanej przez Centrum
Kulturalno-Kongresowe
„Witold” przyświecało hasło
„Z kamerą wśród zwierząt”.
Wszystko zostało więc podporządkowane zwierzęcemu
tematowi. Dekoracje, scenariusz, piosenki w śpiewnikach, a nawet kary. Niepokorne uczestniczki biesiady
musiały liczyć się z zamknięciem w klatce, psiej budzie,
a także z galopowaniem na
combrowych ogierach. Zwierzęce były też kostiumy, w
Centrum „Witold” bawiły się
kocice, tygrysice, biedronki,
pszczółki, szare myszki, wesoło pląsały krowy, papugi,
a nawet pani jeżowa. Na gorcowski comber zaproszono
również kilku panów, którzy
doświadczyli tradycyjnego
obcięcia zwisów męskich
oraz przymuszeni zostali
do złożenia przysięgi bezwzględnego posłuszeństwa
płci pięknej. Imprezę prowadziły: Marszałkini - Halina
Krysta ustylizowana na dostojnego pawia oraz Maria
Burzyńska (kaczuszka) i Katarzyna Bernaś (pszczółka).
(RED)

W tym roku babski comber w Gorcach odbył się pod hasłem „Z kamerą
wśród zwierząt”.

Koniec karnawału
Emeryci i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach hucznie
obchodzili tłusty czwartek.
Przy pączkach, ciastach oraz innych przekąskach bawili się w
Gminnym Centrum Edukacyjno
- Społecznym. Były też tańce i
śpiewy. A w niedzielę, na zaproszenie GCES, spotkali się podczas Integracyjnego Wieczornego Ogniska. Sołtys Starych
Bogaczowic zapewniła pyszną
kiełbasę, a oprawę muzyczną
Loża Trubadurów Górskich.
(RED)

Wolontariusze
z gimnazjum
Istotą wolontariatu i edukacji
humanitarnej w Gimnazjum
nr 1 w Boguszowie Gorcach
jest nauczanie i wychowywanie młodzieży w duchu takich
wartości jak: współczucie,
dobro i tolerancja wobec całego ekosystemu. Edukacja
humanitarna w gimnazjum jest
celową i systematyczną działalnością edukacyjną prowadzoną z dużym zaangażowaniem
przez nauczycieli. Młodzież jest
wdrażana w odpowiedzialność
za otaczającą ich rzeczywistość
i uczona postaw człowieczeństwa. Szkoła nawiązała współpracę z Fundacją „Na Pomoc
Zwierzętom”.
Gimnazjaliści
zorganizowali na terenie szkoły
zbiórkę karmy, a w sobotni poranek po ciekawym instruktażu
wybrali się z psami na zimowy
spacer. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie poznają
zasady bezpiecznego kontaktu
ze zwierzętami, nabywają wiedzę dotyczącą właściwej opieki
oraz poznają prawa zwierząt.
Uczą się tym samym, jak mogą
na miarę możliwości pomagać
zwierzętom oraz jak zapobiegać
ich bezdomności.
(RED)

Bezpieczniej w Zagórzu Śląskim
Wiele wskazuje na to,
że w zbliżającym się sezonie kierowcy i rowerzyści nie będą zaskoczeni
wprowadzeniem
ruchu
jednokierunkowego
na
drodze między Zagórzem
Śląskim a Lubachowem,
biegnącej wzdłuż jeziora Bystrzyckiego. Gmina
Walim rozpoczęła przy jeziorze budowę parkingu,
który rozwiąże największy
problem jakim od lat były
parkujące wzdłuż drogi
pojazdy.
Przypomnijmy: pierwszego dnia ubiegłorocznych
wakacji w Lubachowie,
przed mostem na rzece
Bystrzyca, pojawił się znak
informujący o zmianie organizacji ruchu. Kilkadziesiąt
metrów dalej ustawiony
został znak informujący o
drodze bez przejazdu (tzw.
„ślepa ulica”), a przy oczyszczalni ścieków ustawiony
został pierwszy znak zakazujący wjazdu. Kolejny
zakaz wjazdu został postawiony za skrzyżowaniem z
boczną drogą, która prowadzi do stacji wodociągowej,
a trzeci za restauracją Fregata. Jadąc od drugiej strony,
od Zagórza Śląskiego w kierunku zapory, za skrzyżowaniem z drogą w kierunku Michałkowej, ustawiony został
znak informujący o drodze
jednokierunkowej. Z ograniczeń w ruchu nie zostali
wyłączeni rowerzyści, którzy przez cały czas obowiązywania nowej organizacji
ruchu jeździli… pod prąd.
Jest jednak szansa, że w tym
roku obędzie się bez takich
rewolucji.

- Spokój i radość osób
korzystających z wszystkich
tych dobrodziejstw, które
oferuje Zagórze Ślaskie, od
lat zaburzał brak bezpiecznych miejsc postojowych.
Wychodząc naprzeciw tym
problemom, gmina Walim
przystąpiła do realizacji
niezwykle ważnego zadania: budowy oświetlonego
parkingu dla samochodów osobowych. W wyniku tej inwestycji, mającej
ogromne znaczenie
dla
wzrostu
bezpieczeństwa
oraz prawidłowego ruchu
drogowego nad jeziorem
Bystrzyckim,
powstanie
78 miejsc parkingowych,
w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie
opiewające na kwotę 565
173,99 zł w całości realizowane jest z budżetu gminy
Walim. Podczas tegorocznych wakacji zmotoryzowani nareszcie będą mieli
możliwość bezpiecznego i
wygodnego pozostawienia
swojego pojazdu na parkingu. To jednak nie koniec
wygód przygotowywanych
przy parkingu nad Jeziorem
Bystrzyckim, gdyż obecnie
prowadzone są prace projektowe związane z budową obiektu obsługi turystycznej wraz z akwarium,
ukazującym faunę i florę
naszego jeziora. Zapraszamy do Zagórza Śląskiego,
do korzystania z jego uroków i atrakcji – mówi Adam
Hausman, wójt gminy Walim.
Zagórze Śląskie to malownicza wieś położona w
gminie Walim, w dolinie
rzeki Bystrzycy, pomiędzy

Górami Sowimi i Górami
Czarnymi.
Miejscowość
bogata w atrakcje turystyczne i urokliwe miejsca
przedstawiające bogactwo
flory i fauny, jest niezwykłym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Wspaniałą wizytówką, która od
lat przyciąga do Zagórza
Śląskiego rzesze turystów
wędrujących
zboczami
wzgórza Choina jest urokliwy zamek Grodno – niegdyś jedna z największych
i najsilniejszych warowni
na Śląsku. U jego podnóża
rozpościera się malownicze
jezioro Bystrzyckie, jedno z najpopularniejszych i
najpiękniejszych jezior zaporowych w Sudetach, od
zawsze kojarzące się z wiszącym mostem oraz kompleksem wypoczynkowym.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym władz gminy
Walim i inwestorów, jezioro
Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim ponownie, po wielu
latach staje się ośrodkiem
letniego wypoczynku, rekreacji i turystyki. Rowery
wodne, kajaki, żaglówki i
statki to tylko niektóre z
atrakcji, z jakich mogą skorzystać turyści przybywający w sezonie nad jezioro
Bystrzyckie. Na miłośników
wycieczek pieszych i rowerowych oraz wspinaczek
czeka tu także wiele niespodzianek: od ścieżek
ekologicznych, szlaków rowerowych, po ścianki wspinaczkowe oraz platformy
widokowe z krajobrazami
zapierającymi dech w piersiach.
(RED)
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Pragi nie zdobyły
Piłkarki nożne AZS
PWSZ Wałbrzych w towarzyskim spotkaniu przegrały w Pradze z miejscowym Bohemiansem 0:3.
Jest to druga porażka wałbrzyszanek w meczu sparingowym.
Drużyna czeska zajmuje 4.
miejsce w rodzimej ekstraklasie i od początku było wiado-

mo, że będzie wymagającym
rywalem dla wałbrzyszanek.
Sytuację akademiczek pogorszył fakt, że do Pragi nie
pojechały: Daria Antończyk,
Agata Sobkowicz, Anna Rędzia oraz Magdalena Konopka. Z kolei kapitan Aleksandra
Bosacka weszła na boisko dopiero w ostatnich minutach
spotkania.

.PL
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Szóstka na 6
Początek rywalizacji był
dość wyrównany, jednak
oba zespoły nie miały dogodnych sytuacji strzeleckich. Czeski stworzyły 2 dogodne okazje w pierwszej
części spotkania i obie wykorzystały, przez co przerwy
AZS PWSZ przegrywał 0:2. W
drugiej połowie podopieczne Marcina Gryki straciły

jeszcze jedną bramkę i ostatecznie przegrały spotkanie
0:3. Bardzo słabo wyglądała
gra w ataku, widać było brak
Agaty Sobkowicz i Anny
Rędzi. Szkoleniowiec klubu z Wałbrzycha sprawdził
wszystkie piłkarki z 18-osobowej kadry, którą miał do
dyspozycji w stolicy Czech.

Radosław Radczak
REKLAMA

Po raz czwarty rozstrzygnięty został Plebiscyt Sportowy Regionu
Wałbrzyskiego „Szóstka
na „6”. W ten sposób nagrodzone zostały osoby
mające wkład w sukcesy
sportowców z Aglomeracji Wałbrzyskiej.
- W Pałacyku Hotelu Maria miał miejsce finał IV Plebiscytu Sportowego Regionu
Wałbrzyskiego „Szóstka na
„6”. W kategorii „najlepszy
sportowiec” zwyciężyła Daria Antończyk (piłka nożna,
AZS PWSZ) - reprezentantka
kraju, liderka ekstra ligowego zespołu AZS PWSZ. Drugie miejsce zajął Filip Helta
(kolarstwo górskie, KKW Superior) - dwukrotny mistrz
kraju, uczestnik mistrzostw
Europy i Pucharu Świata,
członek
reprezentacyjnej
sztafety MTB. Trzecie miejsce zajął Bartłomiej Kwiatek
(powożenia
zaprzęgami,
LKS Książ) – mistrz kraju, wicelider światowego rankingu powożących. Kategorię
”Najlepszy student –sportowiec” wygrał Piotr Chodorski (tenis stołowy, AZS
PWSZ) – akademicki mistrz
kraju, reprezentant Polski.
Działaczem roku 2015 został
Henryk Walentas (siatkówka, Victoria PWSZ) - prezes
mistrza I ligi siatkarzy. Najlepszym trenerem kapituła
plebiscytu wybrała Romana
Magdziarczyka (kolarstwo

górskie, KKW Superior) trenera czołowych polskich
młodych kolarzy, medalistów mistrzostw Polski, Pucharu Polski i uczestników
największych europejskich
imprez. Szczególne wyróżnienie w roku jubileuszu
70-lecia sportu wałbrzyskiego – Laur 70-lecia – decyzją
kapituły otrzymał Stanisław
Grędziński, przed 50 laty
dwukrotny mistrz Europy
w biegu na 400 m, olimpijczyk z IO 1968, cale życie sportowe i zawodowe
związany z Wałbrzychem,
budowniczy obiektów sportowych, w tym kompleksu
Aqua Zdrój, remontu hali
lekkoatletycznej czy Hali
Wałbrzyskich Mistrzów. Tym
szczególnym wyróżnieniem
było dzieło sztuki rzeźbiarskiej przygotowane przez
artystów ze Starej Kopalni.
Organizatorzy
plebiscytu
serdecznie dziękują kapitule za dokonanie wyborów,
a laureatom serdecznie gratulujemy sukcesów. I dziękujemy sponsorom naszego
plebiscytu, dzięki którym
laureaci otrzymali nagrody.
Sponsorami naszego plebiscytu byli: PWSZ SA, WZK
Victoria SA, Ronal Polska,
Gmina Wałbrzych, Aqua
Zdrój, Dolnośląscy Pracodawcy, Hotel Restauracja
Maria – relacjonują organizatorzy plebiscytu.
(RED)

Włodarczyk
w ministerstwie
Urszula
Włodarczyk,
była lekkoatletka Górnika Wałbrzych, została dyrektorem Departamentu
Sportu Wyczynowego w
Ministerstwie Sportu i Turystyki. Będzie odpowiadała za tworzenie warunków dla rozwoju sportu
wyczynowego, a w szczególności przygotowań narodowych reprezentacji do
imprez najwyższej rangi.
Pochodząca z Wałbrzycha Urszula Włodarczyk
trzykrotnie
reprezentowała Polskę w igrzyskach
olimpijskich w konkurencji
siedmioboju
(Barcelona
1992 – 8 miejsce, Atlanta
1996 – 4 miejsce, Sydney
2000 – 4 miejsce), dwukrotnie stawała na podium
halowych mistrzostw świata (Toronto 1993 - srebro,
Maebashi 1999 - brąz) oraz
mistrzostw Europy (Helsinki
1994 - 3 miejsce, Budapeszt

1998 - 2 miejsce). W halowych mistrzostwach Europy
wywalczyła 5 medali (Genua 1992 - 3 miejsce, Paryż
1994 - 3 miejsce, Sztokholm
1996 - 2 miejsce, Walencja
1998 - 1 miejsce, Gandawa
2000 - 3 miejsce), trzy w
Pucharze Europy w siedmioboju (Superliga - Oulu
1993 - 3 miejsce, Oulu 1997
- 2 miejsce, Tallinn 1998 - 3
miejsce) oraz dwa na uniwersjadach (Sheffield 1991
- 2 miejsce, Buffalo 1993 - 1
miejsce). Była rekordzistką
Polski w trójskoku i w halowym pięcioboju, 12-krotną
mistrzynią Polski, 33-krotną
medalistką w 7 konkurencjach, w tym 16-krotną mistrzynią Polski w hali. Jest
siostrą byłego piłkarza m.in.
KP Wałbrzych, Ruchu Chorzów, Śląska Wrocław, Legii
Warszawa i francuskiego
Auxerre.
(RED)
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Mają energię!
Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych wygrali w Ostrołęce z miejscową Energą Omis
3:1 w meczu, który został rozegrany awansem w ramach
19. kolejki I ligi. Tym samym
podopieczni Krzysztofa Janczaka przełamali pasmo 3 porażek z rzędu w obcych halach
i po raz pierwszy w tym sezonie wygrali na wyjeździe za 3
punkty.
Było to wyjątkowe spotkanie
dla 3 zawodników Victorii PWSZ:
Grzegorza Białka, Karola Szczygielskiego i Tomasza Ruteckiego, którzy przyszli do zespołu
z Wałbrzycha właśnie z Energii.
Goście rozpoczęli w składzie: Lipiński, Superlak, Białek, Rutecki,
Szczygielski, Filipiak oraz Mierzejewski jako libero. Po bardzo
wyrównanym początku minimalną przewagę mieli zawodnicy z Ostrołęki, ale potem na
jednopunktowe prowadzenie
wyszli przyjezdni i przed drugą
przerwą techniczną było 16:15.
Potem wałbrzyszanie prowadzili już 21:17 i szkoleniowiec
gospodarzy poprosił o czas. Mistrzowie I ligi mieli setbola przy
stanie 24:23, ale Bartosz Filipiak
serwując trafił w aut i był remis.
Podopieczni trenera Janczaka
byli jednak bardzo skoncentrowani w samej końcówce i wygrali premierowego seta 26:24.
Druga odsłona zapowiadała się
bardzo obiecująco – Victoria
PWSZ już na początku wypra-

Zimowy turniej
siatkówki

cowała 2-punktową przewagę,
którą utrzymała do pierwszej
pauzy. Niestety, po niej straciła
swój dorobek i nie odzyskała
prowadzenia aż do końca tej
części spotkania. Jeszcze była
nadzieja, gdy zawodnicy z Dolnego Śląska wyrównali do stanu
20:20, lecz znów szybko stracili
punkty i przegrali 23:25. Początek trzeciej partii był wręcz wyśmienity dla wałbrzyskich kibiców, gdyż po kilku minutach ich
idole mieli 6-7 punktów więcej
od swoich rywali, dzięki czemu
mogli grać spokojnie. W końcówce wdarło się trochę nerwowości, bo siatkarze z Ostrołęki
obronili 3 piłki setowe, nie załamało to jednak zawodników
z Wałbrzycha, którzy zwyciężyli
w tej partii 25:19 i mieli już co
najmniej 1 punkt w całym meczu. Czwarta odsłona wyglądała
bardzo podobnie do poprzedniej, ale było więcej emocjonujących momentów. Miejscowi
raz zmniejszyli straty do 2 oczek,
a później już do tylko jednego
(przy stanie 14:15). Ale zaczęli
potem popełniać coraz więcej
błędów, co bardzo dobrze wykorzystali wałbrzyszanie, pokonując Energę w ostatnim secie
25:18 i w całym spotkaniu 3:1.
W najbliższej serii gier Victoria PWSZ zagra we własnej hali z
Espadonem Szczecin. Rywalizacja odbędzie się w niedzielę, 14
lutego o godz. 17:00.
Radosław Radczak

I Rekreacyjny Bieg
Walentynkowy
Centrum Sportu i Rekreacji w
Walimiu zaprasza 14 lutego
2016 roku na I Rekreacyjny Bieg
Walentynkowy. Uczestnicy będą
mieli do pokonania 3 km. Start
przy Centrum Sportu i Rekreacji
w Walimiu o godz. 11.00. Zapisy
będą prowadzone w dniu imprezy.
(RED)

Puchar Gór Suchych
odwołany
- Z powodu niesprzyjających
warunków
atmosferycznych
jesteśmy zmuszeni odwołać I
Bieg Narciarski „Puchar Gór Suchych”. Być może bieg odbędzie
się w innym terminie, jak tylko
sytuacja meteorologiczna ulegnie
zmianie. O wszystkim będziemy
informować na bieżąco – mówią
organizatorzy z Mieroszowskiego
Centrum Kultury.
(RED)

Baraże w połowie
czerwca

Soły nie przeszli
Piłkarze Górnika Wałbrzych zremisowali w sparingu z Sołą Oświęcim 1:1.
Klub z Oświęcimia zajmuje
3. miejsce w grupie małopolsko-świętokrzyskiej III ligi, ale
ma tyle samo punktów co lider
- Garbarnia Kraków oraz wicelider KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Wałbrzyszanie rozpoczęli
mecz w składzie: Jaroszewski
- Rytko, Tyktor, Orzech, D. Michalak, Krzymiński - Krawiec,
Radziemski, Oświęcimka, G.
Michalak - Surmaj. Spotkanie
było wyrównane, oba zespoły

Centrum Kultury w Głuszycy
zaprasza na Zimowy Turniej
Siatkówki o Puchar Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda. W sobotę, 13 lutego w godz. od 9.00
do 16.00, w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy grać będzie sześć zgłoszonych drużyn.
(RED)

stwarzały sytuacje, ale to Górnik
po 30 minutach prowadził 1:0
po strzale Mateusza Krzymińskiego i taki wynik utrzymał się
do przerwy. W drugiej połowie
na boisku w barwach Górnika
pojawiło się kilku juniorów, ale
nie zdołali utrzymać prowadzenia do końca. Soła wyrównała i
ostatecznie sparing zakończył
się rezultatem 1:1. Następny
mecz towarzyski biało-niebiescy zagrają z Olimpią Kowary.
Sparing został zaplanowany na
piątek, 12 lutego.
Radosław Radczak

Jeśli piłkarze Górnika Wałbrzych wygrają rozgrywki grupy dolnośląsko – lubuskiej III
ligi, to w czerwcu rozegrają
mecze barażowe z mistrzem
grupy łódzko – mazowieckiej.
Ostatnia kolejka trzecioligowych
zmagań została zaplanowana na 5
czerwca. W niedzielę o godz. 17.00
wałbrzyszanie zagrają na własnym
boisku z Zagłębie II Lubin. I jeśli
utrzymają pierwsze miejsce, to
11 czerwca o godz. 15.00 oraz 15
czerwca o godz. 17.00 rozegrają
mecze barażowe ze zwycięzcą
rywalizacji łódzko – mazowieckiej
(po rundzie jesiennej prowadzi
tam Sokół Aleksandrów Łódzki).
(RED)

Pokonali Sokoła
Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych pokonali w 18. kolejce grupy D
II ligi Sokół Marbo Międzychód 69:57. Dzięki temu
biało-niebiescy zmniejszyli stratę do lidera Polonii
Leszno do 3 punktów.
- Sokół jest zespołem bardzo nieobliczalnym jak na
tę ligę. Na pewno jest dużo
silniejszy fizycznie od naszej
drużyny, biorąc pod uwagę,
że zawodnicy z Międzychodu są wyżsi i silniejsi. Dlatego
uczulałem swoich zawodników na grę na tablicach, ponieważ jesteśmy trochę niżsi.
I to nam szwankowało do
samego końca spotkania, na
szczęście świetnie funkcjonował szybki atak, z czego
jestem bardzo zadowolony,
bo w ten sposób zdobyliśmy 19 punktów. To kolejny
element, który będzie naszą
bronią w kolejnych meczach
– powiedział po meczu szkoleniowiec wałbrzyszan Arkadiusz Chlebda.
Mimo przewagi fizycznej
gości, to zawodnicy Górnika
Trans.eu szybko zbudowali
przewagę i już po 4 minutach prowadzili 15:4, a aż 10
oczek zdobył w tym czasie
Marcin Wróbel. Potem gospodarze mieli już 12 punktów przewagi i wtedy za
odrabianie strat wziął się Sokół, ale po 10 minutach gospodarze prowadzili 24:15.
Druga kwarta była bardziej
wyrównana, a ekipy grały
nieskutecznie. Trener miejscowych dał odpocząć na
kilka minut m.in. Wróblowi
oraz Rafałowi Niesobskiemu. Przyjezdni nie wykorzystali obecności na parkiecie
rezerwowych zawodników
rywali: druga odsłona zakończyła się wynikiem 13:10 dla
Górnika, który po pierwszej
połowie prowadził 37:25.
Trzecia ćwiartka zaczęła się
od mocnego uderzenia zespołu z Wałbrzycha i po 2 minutach przewaga wzrosła aż
do 19 punktów (po 2 trafieniach Marcina Wróbla i rzucie
zza linii 6,75 m Rafała Glapińskiego). Ekipa z Międzychodu

Juniorzy powalczą
o finał

musiała znów gonić wynik i
po części wykorzystała przestój w grze podopiecznych
trenera Chlebdy, którzy w
kolejnych 8 minutach zdobyli tylko 4 oczka. Na 10 minut
przed końcem spotkania było
już tylko 48:38 dla 2-krotnego mistrza Polski. Ostatnia
kwarta była najbardziej efektowna spośród wszystkich,
lecz była ona tylko uzupełnieniem formalności, gdyż
biało-niebiescy kontrolowali
przebieg meczu i ostatecznie wygrali 69:57, utrzymując się na pozycji wicelidera
swojej grupy.
- Było to w miarę przyzwoite spotkanie w naszym
wykonaniu. Wyszliśmy od
początku bardzo skoncentrowani, z dobrą, pozytywną
energią i myślę, że przełożyło
się to na grę do końca pierwszej połowy. Potem spokojnie kontynuowaliśmy to,
co sobie założyliśmy, dzięki
czemu mecz ułożył się po
naszej myśli. Był przestój w
III kwarcie, a mogliśmy jeszcze bardziej odskoczyć przeciwnikowi. Tak się jednak
nie stało i wynik oscylował
w granicach 10-15 punktów
na naszą korzyść – ocenił kapitan Górnika Trans.eu Wałbrzych Rafał Glapiński.
W następnej kolejce biało-niebiescy zagrają w Poznaniu z miejscowym AZS
Politechnika. Mecz odbędzie
się 14 lub 17 lutego, gdyż nie
wiadomo, czy nie zostanie
przełożony z powodu półfinałów mistrzostw Polski
U-20, które odbędą się w
Wałbrzychu.
Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Sokół
Marbo Międzychód 69:57 (24:15,
13:10, 11:13, 21:19)
Górnik: Niesobski 22 (9 zb, 5 as),
Wróbel 22 (11 zb), Glapiński 10,
Piros 6, Rzeszowski 4, Ratajczak 3,
Bochenkiewicz 2, Krzymiński 0, Ciuruś
0, Jeziorowski 0, Podejko 0.
Sokół: Adamski 20, M. Chodkiewicz 12
(11 zb), Kwiatkowski 9, A. Chodkiewicz
5, Nowak 4, Dylik 3, Kalinowski 3 (7
as), Łabutka 2, Wejman 0, Zawadzki 0.

W Wałbrzychu zostanie rozegrany Turniej Półfinałowy
Mistrzostw Polski Juniorów
Starszych (U-20) z udziałem
koszykarzy Górnika Trans.
eu Wałbrzych. Po awansie
wywalczonym w turnieju
ćwierćfinałowym, rozgrywanym na parkiecie Hali Wałbrzyskich Mistrzów, wałbrzyscy juniorzy starsi w walce o
mistrzostwo Polski zmierzą
się z bardzo silnymi drużynami, medalistami poprzednich
mistrzostw Polski U-18 i U-20:
Biofarmem Basket Junior Poznań i Treflem Sopot. W turnieju półfinałowym zagra także MKS Ochota Warszawa.
Terminarz turnieju:
12.02.2016
- godz. 16:00 Biofarm Basket
Junior Poznań – MKS Ochota
Warszawa
- godz. 18:30 Trefl Sopot - Górnik Trans.eu Wałbrzych
13.02.2016
- godz. 15:00 Biofarm Basket
Junior Poznań - Trefl Sopot
- godz. 17:30 Górnik Trans.eu
Wałbrzych - MKS Ochota Warszawa
14.02.2016
- godz. 10:00 MKS Ochota Warszawa - Trefl Sopot
- godz. 12:30 Górnik Trans.eu
Wałbrzych - Biofarm Basket
Junior Poznań
Wszystkie mecze odbędą się
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów
(dawna hala OSiR) w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11a.
Wstęp wolny.
(RED)

Jordan zaprosił
Balcera!
Aleksander
Balcerowski,
wychowanek Górnika Wałbrzych i reprezentant Polski
koszykarzy do lat 16 znalazł
się w gronie 40 koszykarzy
z Europy, którzy zostali zaproszeni na Jordan Brand
Classic Camp. Syn Marcina
Balcerowskiego, byłego koszykarza Górnika, a obecnie
trenera reprezentacji Polski w
koszykówce na wózkach, reprezentuje barwy hiszpańskiego klubu z Wysp Kanaryjskich
Gran Canaria Las Palmas.
(RED)

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl
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Pływający Idol
Na pływalni przy PSP nr
10 w Wałbrzychu, odbyła
się druga impreza z całorocznego cyklu Grand Prix
Idol. Zawody, w których
wzięło udział 41 zawodników, rozegrano na dystansie 50 m stylem dowolnym.
Wyniki open - mężczyźni: 1. Grzegorz Figiel – 26,98
sek., 2. Jakub Teper – 27,26,
3. Kacper Janiszewski –

30,19, kobiety – 1. Aleksandra Domagała – 32,74, 2. Urszula Troszczyńska – 39,29, 3.
Michalina Faldzińska – 39,50.
Patronat nad imprezą objęła
poseł na Sejm RP Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska. Organizatorzy dziękują za pomoc w
przeprowadzeniu zawodów
dyrekcji i pracownikom PSP
nr 10.
(BAS)

Dobre wspomnienia
Rozmowa w Rafałem Figielem, byłym pomocnikiem Górnika
Wałbrzych, obecnie Rakowa Częstochowa.
Jak oceniasz zgrupowanie
Rakowa Częstochowa w
Wałbrzychu?
Rafał Figiel: - Bardzo pozytywnie, gdyż jest tu świetny ośrodek. Byłem tu już
pół roku temu, także zdążyłem się o tym przekonać.
A jeśli chodzi o warunki hotelowe i treningowe, to są
one na najwyższym poziomie. Nie będę oryginalny,
jeśli powiem, że nic, tylko
trenować.
Przy okazji treningów na
wałbrzyskich
obiektach
przypomniało Ci się, jak
jeszcze pół roku temu reprezentowałeś barwy biało-niebieskich?
- Tak, wróciły wspomnienia, ponieważ był to bardzo dobry okres w mojej
karierze i - mimo, że spadliśmy do III ligi - udowod-

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

Raty na każda kieszeń
Od 500 do 5000 zł
Szybka decyzja kredytowa
Proste zasady
Zadzwoń na numer:

22 123 0000

Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000

(koszt wg stawek operatora)

(mile widziane Panie)

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

i pakowania fotoobrazów.

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

CV prosimy wysyłać na email:

www.duotravel.pl

rekrutacja@citydruk.pl

e-mail: budowlane@duotravel.pl

obdarzonej zdolnościami
manualnymi do oprawy

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
KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

POŻYCZKI GOTÓWKOWE

Poszukujemy osoby

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.

niliśmy, że potrafimy grać
w piłkę. To było przede
wszystkim najważniejsze.
Trener Jerzy Cyrak miał
swoją wizję, którą na wpoił, a my konsekwentnie
graliśmy. Dlatego okres
gry w Górniku wspominam bardzo dobrze.
Czy masz jakiś sentyment
do Górnika Wałbrzych?
- Jak już to bardziej wspominam naszą grę, a nie
będę mówił, że jestem
sentymentalnie związany
z wałbrzyskim klubem,
bo nie jestem. Grałem tu
tylko przez pół roku, a to
za mało, aby móc się zżyć
i bardziej związać z zespołem. Miło wspominam
przede wszystkim szatnię
i ten okres, ponieważ mimo spadku - graliśmy
dobry futbol.

Teraz grasz w Rakowie
i Twój zespół walczy o
awans do I ligi, który nie
udał się w poprzednim
sezonie. Czy w przypadku dostania się do zaplecza ekstraklasy stawiasz
sobie jakieś konkretne
cele?
- Celem zespołu jest
awans do I ligi, a sobie
będę robił założenia w
czerwcu, jeżeli osiągniemy sukces. Wtedy będę
się zastanawiał co dalej,
ponieważ teraz najważniejsza jest walka o promocję do wyższej klasy
rozgrywkowej.
Nie masz w Rakowie tak
okazałych statystyk jak w
Górniku, a kibice liczą na
to, że uda Ci się to poprawić i przyczynisz się do
awansu Rakowa.

- W tym momencie najważniejsza jest drużyna,
a z drugiej strony nie
mam już takich statystyk ze względu na to,
że gram na innej pozycji. W Górniku grałem na
pozycji numer 10 - tuż
za napastnikiem, a teraz gram jako „szóstka”
lub „ósemka”, czyli zdecydowanie niżej, więc
trudniej jest o zdobywanie bramek. To mnie nie
usprawiedliwia, ale jest
to czynnik, który może
na wpłynąć na skuteczność. Ale za bardzo się
tym nie przejmuję, bo
najważniejsze jest dobro
zespołu. Mamy tworzyć
team, który ma awansować razem, a jeżeli strzelę 5 goli czy 10, to tylko
będzie na mój plus.

Rozmawiał Radosław Radczak

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

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593
GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

Pracuj jako opiekun seniora

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

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

w Niemczech i Anglii.
Atrakcyjne zarobki,
sprawdzone kontrakty.
Tel. 509892436
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kabiną prysznicową oraz WC.
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Szczawienko, SUPER
OKAZJA,ciekawa szeregówka, 220
m2, 6 pokoi, ,3 łazienki, garaż (nr:
885) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 275 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

BON - Śródmieście, 43 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
poczekalnia/przedpokój.

BON -Śródmieście, OKAZJA, 60
m2, 2 pokoje, jasna kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc, przedpokój.Cena: 79 000 zł
(nr: 2108) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

BON – Zamienię kawalerkę z
jasną kuchnią na Piaskowej Górze
na mieszkanie 2,3-pokojowe w
nowym budownictwie z dopłatą.
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha ( 5 km)
, zadaszony dom w stanie surowym o powierzchni 100 m2 na
działce 1115 m2 piękna okolica!
Cena: 290 000 zł. (nr: 2116) -(74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Lubomin, 53 m2, wysoki
parter, 3 pokoje, łazienka z wc
i wanną, dodatkowo ogródek.
Cena: 58 000 zł. (nr: ----)- (74) 666
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – Podgórze, 1 piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, oraz łazienka
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr:
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – OBNIŻKA CENY!Boguszów
Gorce, 1 piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym, kominkiem, oraz
łazienka z kabiną prysznicową i
wc. Świeżo po kapitalnym remoncie. Cena: 89000 zł. Ewentualność
zamiany na dom na wsi z dopłatą
(nr: 2111 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Piaskowa Góra, 41 m2, 4
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewaniw miejskie. Cena: 99
000 zł (nr: 2118) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - Do wjnajęcia : Śródmieście,
41 m2, 1 piętro, 1 pokój, kuchnia,
łazienka i WC, ogrzewanie miejskie, umeblowane. Cena: 690 zł/
mc ( nr: 1912)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09(nr: 2122)
BON - Podzamcze, 40 m2, 2
piętro, 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie, łazienka z kabiną
prysznicową i wc oraz przedpokój. Cena 125 000 ( nr: 2097)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – OKAZJA -Nowe Miasto,
33 m2, parter, 1 pokój, kuchnia ,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc oraz przedpokój. Ogrzewanie
kominkowe. Cena 60 000 ( nr:
1912)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje,
garderoba, kuchnia, łazienka z

Cena sprzedaży: 95 000 zł (nr:
2107) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

BON - Głuszyca, Dom wolnostojący, 150 m2, Działka 1600 m2,
garaż w bryle budynku.
Cena: 185 000 zł (nr: 2004) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON- Jaczków, dom wolnostojący wraz z zabudowaniami gospodarczymi na działce 5000 m2.
Cena: 99 000 zł (nr: –) możliwość
dokupienia 2 ha - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON - Biały Kamień, dom wolnostojący, 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 wolnostojący, 145 m2, działka 4100 m2,
garaż, ogrzewanie C.O. węglowe,
dom do remontu. Cena: 180 000
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. Adwokackich. Cena najmu: 1300 zł Cena
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09

58-309 Wałbrzych, Główna 11,
74 842 90 60,
WGN Piaskowa Góra, mieszkanie
2 pokoje, 33m, 4 piętro, balkon,
wolne, do przekazania od zaraz,
tel. 74 842 90 60.
WGN Śródmieście, mieszkanie 2
pokoje, 46m, parter, mało rodzin,
ogródek , wolne, do przekazania
od zaraz., kontakt 74 842 90 60.

piętro, dobra lokalizacja, kontakt
74 8942 90 60.

balkon, cena 77tys.zł. 74 666 42
42, 507153166 .

90 tys.zł. 74 666 42 42, 881 788
200.

WGN Szczawno-Zdrój, dom w
zabudowie bliźniaczej, 5 pokoi,
duża działka, atrakcyjna cena, do
przekazania od zaraz, kontakt 74
842 90 60.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy
kawalerkę, 39m2, P.Góra, 3 piętro
, cena 50 tys.zł. – ogrzewanie gazowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy nowo
wybudowany dom wolnostojący
w Lubominie, 4 pokoje, 130m2,
działka 2760m2, cena 470 tys.zł.
666 42 42, 507 153 166.

WGN Szczawienko, bardzo ładny
dom w zabudowie szeregowej, 6
pokoi, przystępna cena, kontakt
74 842 90 60.
WGN mieszkanie w śródmieściu
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga
remontu, cena do negocjacji,
kontakt 74 842 90 60
WGN Sobiecin, na sprzedaż duże
mieszkanie 68m, 3 pokoje na 1
piętrze, wolne, do przekazania od
zaraz, kontakt tel. 74 842 90 60.
WGN Mieroszów, wieś Różana
sprzedaż domu 200m, działka 0,5
ha, cena do uzgodnienia , pilna
sprzedaż kontakt tel. 74 842 90
60.
WGN Podzamcze, mieszkanie 2
pokoje, 38m, ładne na 8 piętrze,
wolne do przekazania od zaraz,
kontakt tel. 74 842 90 60.
WGN Komorów, bardzo ładne
nowe mieszkanie 51m, 3 piętro, 2
pokoje, wolne od zaraz,
kontakt tel . 74 842 90 60.
WGN Szczawienko, bardzo ładny
atrakcyjny nowy dom, 5 pokoi,
wysoki standard, wolny do przekazania od zaraz, kontakt tel. 74
842 90 60.
WGN Śródmieście, dom po
remoncie kapitalnym, 4 pokoje,
dobra spokojna lokalizacja, kontakt tel. 74 842 90 60.
WGN Szczawno-zdrój, nowe urządzone mieszkanie 65m, wysoki
standard, atrakcyjna oferta,
kontakt tek. 74 842 90 60.
WGN Wałbrzych, atrakcyjna
oferta, lokal handlowy na starym
zdroju, 80m, parter, witryny,
bardzo dobra lokalizacja, kontakt
74 842 90 60.

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

WGN Piaskowa Góra, małe
mieszkanie 25m, 4 piętro, balkon,
wolne, do przekazania od zaraz,
kontakt 74 842 90 60.

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

WGN Piaskowa Góra, bardzo ładne mieszkanie 3 pokoje, 51 m, 4

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,

WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki 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, 36 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, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
z wc w dzielnicy Nowe Miasto,
35m2 , 33 tys.zł. stan dobry, 1
piętro, 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 62 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
w Szczawnie - Zdroju, 2 piętro,
38m2, cena 59 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy przestronną
kawalerkę na Podgórzu, cicha
lokalizacja, 46m2, stan b.dobry, 2
piętro, kominek, cena 52 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 40m2
na P.Górze, 2 pokoje, co gaz,
ul.Wrocławska, 2 piętro, 55 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 65000zł. 74 666 42 42, 881
424 100.
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 negocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 56m2, Piaskowa Góra, 2
piętro, czteropiętrowiec, cena 130
tys.zł. 74 666 42 42 , 881 424 100.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy
do remontu 3 pokoje, 63m2,
B.Kamień, parter, ul. Andersa, 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, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do negocjacji! 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro,
55tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro,
po remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 72 tys.zł. 74 666 42 42, 881
424 100.

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

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

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl

Czwartek, 11 lutego 2016 r.
www.db2010.pl

Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.pl
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Do wynajęcia dwa pokoje w

USŁUGI

Śródmieściu 800zł plus liczniki,
OGRZEWANIE W CENIE. Tel: 535-

(3) Szukasz pracy? Zostań doradcą! Tel. 22 228 71 00, wyślij
sms: 696 006 100.
(3) MEBLE NA WYMIAR –
kuchnie, szafy, garderoby,
zamówienia indywidualne. –
TANIO! Tel. 607-218-533.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel.
726-005-726. Tanio, szybko,
profesjonalnie. www.speed24h.info. Zapraszamy do
sklepu przy ul Słowackiego
5 w Wałbrzychu.
(3) Usługi remontowo –
wykończeniowe: malowanie,
gładzie, płytki, sufity podwieszane, panele, tapety itp. Tel.
694-922-059.
(3) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ,
SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW, SPRZĄTANIE BIUR I
MIESZKAŃ, MYCIE OKIEN
– KONKURENCYJNE CENY!!!
Tel. 535-424-624
(3) SZAFY WNĘKOWE,
garderoby, zabudowa i inne
stolarskie, TANIO! Tel. 692123-981.
(3) Naprawa i sprzedaż
maszyn do szycia domowych
i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 723-265-731.

MOTORYZACJA
(1) Sprzedam samochód osobowy renault megane kombi,
rok 2006, silnik 1,6 l benzyna,
cena 11600 zł. Tel. 664 46 27
27.
(3) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

SPRZEDAM
Sprzedam w dobre ręce
szczenięta (pieski) yorki –
szczepienia, książeczka. Tel.
600 764 040.

PRACA
(1) Zatrudnimy pracowników
ochrony - Sklep DINO Czarny
Bór. Tel. 726-007-707.
(3) OPIEKA NIEMCY OD
ZARAZ TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(4) DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 37 M2 NA NOWYM
MIEŚCIE, UMEBLOWANE,
WSZYSTKIE MEDIA, CO. TEL.
668-549-462.
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.

311-265
MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Stary Zdrój ulica Bardowskiego
2pok 30m2 bardzo słoneczne.
Cena 43,5tys kontakt 535-416-014
BOGUSZÓW GORCE 1pok 30m2
okolice rynku. Do wprowadzenia
cena 33tys Kontakt 535-416-014
OKAZAJA ! Kawalerka w nowym
budownictwie (94r) Nowe Miasto,
ogrzewanie miejskie. Cena 49.900
tys. zł. Kontakt 535-416-014

NOWE MIASTO, kawalerka z
kuchnią i łazienką, budynek zamykany, 1 piętro, okna na podwórko,
boczna uliczka, CENA 33.000,- zł
Kontakt 530-998-374
STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 pokoje,
mieszkanie po remoncie, do zamieszkania, okazja CENA 65.000zł
kontakt 530- 998-374
NOWE MIASTO, 50m2, po remoncie, wykończone, ładna okolica, 2
pokoje, CENA 79.000 zł. Kontakt
530-998-374

DOM WOLNOSTOJĄCY w Michałkowej, pow. 92m2 4pokoje
działka 660m2. Super widoki cena
185.000,-zł Kontakt 535-416-014
NOWE MIASTO 2pok 44m2
ogrzewanie gazowe parter Kontakt 535-416-014 Cena 54.000,-zł
DO NEGOCJACJI
PODZAMCZE, 2 piętro, 3 pokoje,
blok czteropiętrowy, SŁONECZNE,
rozkładowe, OFERTA GODNA
POLECENIA!, CENA 139.000 ZŁ DO
NEGOCJACJI, tel. 535- 285 -514
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje,
widna kuchnia, 42 M2, pierwsze
piętro w bloku czteropiętrowym,
słoneczne mieszkanie po remoncie, 130.000 tys, Tel: 535-285-514
ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE
mieszkanie w doskonałej lokalizacji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2 piętro,
kameralna kamienica, osiedle w
sąsiedztwie lasu, DO WPROWADZENIA!, CENA 199 tys.zł do neg,
TEL. 535- 285 -514
PIĘKNE MIESZKANIE NA PODZAMCZU! 63 m2, 3 pokoje, zabudowana kuchnia, 8 piętro z przepięknym widokiem na las, blok po
spłaconej termomodernizacji,
po kapitalnym remoncie, CENA
168.000,-zł Kontakt 535-285-514
PODZAMCZE, 1 piętro, 54 M2,
PRZESTRONNE 3 POKOJE, duży
balkon, ogrzewanie miejskie, cena
139.000 tys, Tel: 535-285-514
ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2
piętro w bloku, Cena 79.000zł
DO NEGOCJACJI! Kontakt 535311- 265
2 pokoje z ogródkiem, 1 piętro,
56m2. Cena 78.000zł do negocjacji. Kontakt 535- 311- 265
Śródmieście, 2 pokoje, 82m2.
Spokojna lokalizacja. Cena
90.000zł do negocjacji. Kontakt
535- 311- 265
3 pokoje, 57m2, Nowe Miasto,
cena 105.000zł DO NEGOCJACJI
Kontakt 535-311-265

MS-2447 Podzamcze, 2 pokoje,
51m2, stan dobry, cena 130 tys.
Tel. 883 334 486
MS-2276 Szczawienko, super
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena
78 tys. Tel. 883 334 481
MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje,
56m2, cena 139 900 tys. Tel. 883
334 481
MS-2442 Biały Kamień, 3 pokoje,
59m2, budynek z cegły, balkon,
cena 159 900 Tel. 883 334 481
MS-2467 Szczawno Zdrój, 2
pokoje, 52m2, do remontu, cena
94 tys. Tel. 883 334 481
MS-2439 Szczawno Zdrój – Os.
Solicowo, apartament 65m2, 3
pokoje, 299 tys. Tel. 883 334 481
MS-2350 Nowe Miasto, kawalerka
25 m2, cena 27.900 tel. 883 334
486
MS-1743 Nowe Miasto, 2 pokoje
43m2 z garażem, po remoncie,
cena 119 tys.,tel. 883 334 486

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA-2322 Nowe mieszkanie w
apartamentowcu, ul. Odlewnicza!
80 m2, 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

Podzamcze, po kapitalnym
remoncie, ul. Grodzka, 3 piętro w
“4”, cena 166 tys, tel. 883 334 486
MS-1347 Nowe Miasto, 63 m2,
2 pokoje, ul.Orzeszkowej, do
remontu, cena 87 tys tel. 883 334
486

MS-2478 Piaskowa Góra, kawalerka pow. 28M z balkonem cena 53
tys.Tel. 793 111 130
MS- 2382 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 37m2, do remontu, cena 79 tys.
Tel. 883 334 481

2. SOWA&VICTORIA Szeregówki
na Konradowie w stanie deweloperskim 350 000 Tel: 502-657-353

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

3. SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe mieszkanie na Gliniku,
cztery pokoje, po remoncie. Tel:
502-657-353

MS-2483 Podzamcze 2 pokoje,
pow48,2m 5 piętro do wprowadzenia, cena 124 tys. Tel.793 111
130
MS-2465 ul. Świdnicka 2 pokoje,
pow. 42m. 1 piętro cena 75 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2479 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
56m2, do odświeżenia, 2 pietro ,
cena 130 tys. Tel. 883 334 481
MS-2219 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2,4 piętro, cena 99 tys. Tel.
883 334 481
MS-2453 Podzamcze, 2 pokoje,
48m2, 1 piętro, cena 118 tys. Tel.
883 334 481
MS-2365 Podzamcze, 3 pokoje,
54m2, po kapitalnym remoncie,
nowocześnie wykończone, cena
168 tys. Tel. 606 976 630
MS-2433 Podzamcze, 2 pokoje,
49m2, po remoncie, cena 149 tys.
Tel. 606 976 630

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
2 -pokojowe mieszkanie po remocie z kominkiem. Sobięcin Górny
- zielona okolica. Cena 88 000 do
negocjacji!!! Tel: 530-913-259
12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kawalerka do kapitalnego remontu na Nowym Mieście 35 m2 cena
33.000 Tel: 506-717-014
13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaz
mieszkanie po kapitalnym remoncie do wejścia Jedlina Zdrój cena
80.000 Tel: 506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Białym Kamieniu
50.000 do kapitalnego remontu,
2 duże pokoje, widna kuchnia,
ogrzewanie węglowe Tel: 506717-014
15. SOWA & VICTORIA Ładne,
dwupokojowe mieszkanie na
Piaskowej Górze, do częsciowego
remontu. Cena: 79 000zł do negocjacji! Tel: 502-665-504
16. SOWA&VICTORIA Duże, ładne
mieszkanie, trzy pokoje, jasna
kuchnia, do delikatnego odświeżenie, Piaskowa Góra, cena: 145
000zł Tel: 502-665-504
17. SOWA&VICTORIA Biały Kamień- dwupokojowe mieszkanie
w nowym budownictwie po kapitalnym remoncie! Cena 109 000zł
do negocjacji! Tel: 502-665-504

1.SOWA&VICTORIA Śliczna kawalerka na Górnym Sobięcinie, 36m2
, do wprowadzenia, ogrzewanie w
budynku. 79 000zł Tel: 502-657353

MS-2463 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
42m2, do odświeżenia , cena 109
tys. Tel. 606 976 630

10. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kawalerka do remontu 33 m2.
Na pograniczu Białego Kamienia
i Szczawna Zdroju, spokojna,
zielona okolica. Atrakcyjna cena
45 000 do negocjacji!!! Tel: 530913-259

4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Wałbrzychu - 83 m2. 3 pokoje.
Podgórze. Do remontu. Cena 72
tys. Cena do negocjacji. Tel: 519121-102

18. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra- kawalerka po remoncie z
dużym balkonem i jasną kuchnią,
27m2 cena 77500 zł Tel: 519-121104
19. SOWA&VICTORIA Podzamcze
3 pokoje na 3 piętrze do odświeżenia 60m2 cena 160000 zł Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Świebodzice
- mieszkanie 2 pokoje, kuchnia w
zabudowie duży balkon, mieszkanie po kapitalnym remoncie,
niski czynsz 250zł z ogrzewaniem
i funduszem remontowym, 41m2
cena135000 zł Tel: 519-121-104

5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Świdnicy - 43 m2. 2 pokoje. Do
remontu. Cena 89 tys. Cena do
negocjacji. Tel: 519-121-102
6.SOWA&VICTORIA Dom w
Boguszowie - 65 m2. Do remontu.
Cena 179 tys. Cena do negocjacji.
Tel: 519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Działka w
Łomnicy - 2209m2. Media na
działce. Cena 59 tys. Cena do
negocjacji. Tel: 519-121-102
8.SOWA&VICTORIA Blizniak na
Szczawienku 101 m2 do remontu
z działką 500m2. Cena 250 000 do
negocjacji!!! Tel. 530-913-259
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 3- pokojowe mieszkanie do
remontu, spokojna część Białego
Kamienia. Cena 115 000 do negocjacji!!! Tel: 530-913-259

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. Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 4 piętro
w 4, cena 139.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 3 pokoje, 63m2, 8 piętro w
10, po kapitalnym remoncie cena
165.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
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. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro
w 4, cena 112.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Poselska, 3 pokoje, 54m2, 1 piętro
w 10, cena 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 52m2, 2 piętro
w 4, cena 139.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniewskiego, 37m2, 4 piętro, na kawalerkę
BEZ DOPŁAT na niższym piętrze
lub w bloku z windą, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
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 – PIASKOWA GÓRA,
ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje,
33m2, do odświeżenia, 4 piętro w
4, cena 79.900zł, 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 – NOWE MIASTO, ul.
11-go Listopada, 3 pokoje z
balkonem, 72m2, 2 piętro w2 ,
cena 122.000zł 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

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! PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje,
48m2, 4 piętro w 4, cena 95.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

RENOMA – GŁUSZYCA, dwupoziomowe mieszkanie, 4 pokoje,
173m2, cena 210.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM MIEROSZÓW,
120m2, działka 800m2, C.O. węglowe, 4 pokoje, cena 169.000zł
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
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REKLAMA

Nieodpłatna pomoc prawna
dla wałbrzyszan
W Wałbrzychu funkcjonuje 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
zlokalizowanych w następujących miejscach:
Czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach:
Nieodpłatna obsługa prawna prowadzona przez adwokatów
i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką
i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w punktach.

1300-1700
900-1300
900-1300

Nieodpłatna obsługa prawna prowadzona przez organizację
pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert
– Fundację w Służbie Wsi z Wrocławia.

1300-1700
1200-1600

Do kogo kierujemy bezpłatną pomoc prawną?

Lokalizacja punktu
ul. Limanowskiego 9 58-300 Wałbrzych
- parter (adwokat)
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
pok. 20 (radca prawny)
ul. Limanowskiego 9 58-300 Wałbrzych
- parter (adwokat)
ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych
pok. 20 (adwokat)
ul. Hirszfelda 4, 58-309 Wałbrzych
- parter (radca prawny)

Na czym polega pomoc prawna?

Ustawa zakłada, że do darmowej pomocy prawnej uprawnione są

• na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie

wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryte-

prawnym przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających

riów (art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

na niej obowiązkach,

edukacji prawnej):

• na wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

• osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie

• na pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej pro-

się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane

jektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłą-

świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy

czeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym

społecznej,

lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
• na sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądo-

• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

wych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

• kombatanci i weterani,

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego,

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywioło- dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem
wą lub awarią techniczną.

przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

