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

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

•  SKLEP MOTORYZACYJNY
 •  AUTO SERWIS
•  CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK
 •  WULKANIZACJA
•  PRZECHOWYWANIE OPON
 •  OLEJE, AKUMULATORY
••  CZĘŚCI BLACHARSKIE
 •  WYMIANA NA MIEJSCU
•  KLIMATYZACJA

JC BIS - AUTO-SERWIS, TEL: 790-512-111
ul. Długa 105, Wałbrzych

R E K L AMA

Zapraszamy wszystkich wałbrzyszan 
do wzięcia udziału w tegorocznej ak-
cji „Czysty Wałbrzych”. Specjalnie dla 
uczestników organizatorzy przygotowali 
17 punktów, w których będą dystrybu-
ować narzędzia, worki na odpady i ręka-
wice robocze.

- W każdym ze specjalnie oznakowanych 
punktów będzie oczekiwała osoba przygo-
towana do wydawania i odbierania narzę-
dzi. Po zakończonej akcji wszystkie worki z 
odpadami prosimy ustawiać przy punktach 
segregacji śmieci lub przy krawędzi jezdni 
głównych ciągów komunikacyjnych. W razie 
pytań związanych z promocją akcji prosimy o 
kontakt z Karoliną Tomzą z Biura Marketingu 
i Promocji Miasta: k.tomza@um.walbrzych.
pl, tel. 796 896 456. Na pytania w kwestiach 
technicznych odpowie Jerzy Radziuk – kie-
rownik Działu Utrzymania Miasta ZDKiUM:

jradziuk@zdkium.walbrzych.pl, tel. 667 
990 473 – wyjaśniają organizatorzy akcji 
„Czysty Wałbrzych”.

Także Rada Wspólnoty Samorzadowej 
Podzamcze zaprasza mieszkańców osiedla 
do udziału w akcji „Czysty Wałbrzych”.

 - Spotkajmy się 9 kwietnia o godz. 9. 00 
w siedzibie RWS przy al. Podwale 1, by po 

zimie wspólnie posprzątać nasze podwórka, 
skwery i place zabaw. Będą tam wydawane 
worki i rękawice – informuje Jerzy Frajnagiel, 
przewodniczący rady.

(RED, BAS)

Punkty dystrybucji narzędzi, worków na odpady 
i rękawic roboczych:
1. ul. 1-go Maja – Wyższa Szkoła
2. ul. Bystrzycka (przy basenie) kierunek Osiedle Górnicze
3. Park Sobieskiego – ul. Kunickiego (przy byłym UOP)
4. ul. Wrocławska Witacz (zatoka autobusowa)
5. ul. Długa – parking Kau�and
6. skrzyżowanie ul. Pocztowej z ul. 11-go Listopada 
(teren po byłym budynku)
7. skrzyżowanie ul. 11-go Listopada z pl. Górnika (skwer)
8. ul. Chopina – przy hali lekkoatletycznej
9. ul. Wyzwolenia – przy pomniku Trudu Górniczego
10. ul.1-go Maja/ul. Kasztanowa – parking
11. ul. Świdnicka – Biedronka
12. ul. Andersa 48 – przy MZB
13. skrzyżowanie ul. Orkana z ul. Warszawską 
(przy pawilonie handlowym)
14. ul. Podwale – LIDL
15. ul. Podwale – Biedronka
16. ul. Palisadowa – Polo Market
17. ul. Kusocińskiego – Biedronka

Bijemy nowy 
rekord czystości!
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W Tygodniku DB 2010 mo-
gliśmy niedawno przeczytać o 
inspirującym konkursie, ogło-
szonym przez Stowarzyszenie 
Miłośników Szczawna-Zdroju, 
pod hasłem „Romantyczne 
historie szczawieńskie. Szcza-
wieńskie legendy”. Pomyślałem 
sobie, że jest to dobry pomysł 
służący lepszemu poznaniu bo-
gatej w ciekawe i ważne wyda-
rzenia przeszłości uzdrowiska.

Być może uda mi się przeko-
nać, zwłaszcza młodych adep-
tów sztuki pisarskiej do tego, 
żeby spróbowali swoich sił i 
stanęli w konkursowe szranki. 
W tym konkursie nie liczy się 
tylko palma pierwszeństwa, w 
nim triumfatorem jest każdy 
uczestnik, bo przecież każdy 
z nich poświęcić musi sporo 
czasu i pracy umysłowej, by 
dotrzeć do odpowiednich ma-
teriałów, zagłębić się w tema-
cie i na koniec poruszyć swoją 
wyobraźnię oraz wyczarować 
opowieść opartą na faktach, ale 
też wzbogaconą o pierwiastki 
własnej imaginacji.

Dla zachęty piszę dziś o Hen-
ryku Wieniawskim. Dla miesz-
kańców Szczawna-Zdroju, a 
także Wałbrzycha stał się on 
nieomal symbolem znaczącego 
polskiego udziału w światowej 
renomie tego uzdrowiska. Ja 
odsłaniam tylko najważniejsze 
fakty z jego pobytu w Bad Sal-
zbrunn, ale każdy z nich może 
poruszyć naszą wyobraźnię i 
pozwolić na namalowanie swo-
jej własnej wizji tego wszyst-
kiego, co mogło się dziać i co 
może być ważne i intrygujące 
dla dzisiejszego Czytelnika.

Tak jak Kudowa-Zdrój szczy-
ci się związkami personalnymi 
z wielkim Stanisławem Mo-
niuszką, a Duszniki-Zdrój z Fry-
derykiem Chopinem, tak samo 
Szczawno-Zdrój ma swój tytuł 
do chwały dzięki temu, że le-
czył się w tym zdroju i koncer-
tował inny znakomity Polak, 

Polski Paganini
Stanisław 
Michalik

światowej sławy wirtuoz i kom-
pozytor. Moją opowieść zatytu-
łowałem – „Polski Paganini”. A 
dlaczego? Oto odpowiedź na 
to pytanie.

W centrum szczawieńskiego 
uzdrowiska, na fasadzie budyn-
ku sąsiadującego z dawnym 
Kursalem, czyli domem kura-
cjusza, a dziś kawiarnią „Biała 
Sala”, znajdujemy tablicę pa-
miątkową następującej treści:

„W tym domu w 1857 roku 
mieszkał jako kuracjusz Henryk 
Wieniawski, znakomity skrzy-
pek, wirtuoz i kompozytor pol-
ski. Dolnośląskie Towarzystwo 
Muzyczne, Oddział w Wałbrzy-
chu.

Imieniem wybitnego mu-
zyka nazwany został Teatr 
Zdrojowy, teatr słynący w kraju 
z bogato zdobionej sali wido-
wiskowej, jednej z najpięk-
niejszych w Polsce. W Parku 
Zdrojowym możemy oglądać 
pamiątkowy obelisk z popier-
siem Henryka Wieniawskiego.

Kim był Henryk Wieniawski 
i co wiemy o jego związkach 
z podwałbrzyskim zdrojem, w 
którym na jego pamiątkę co 
roku organizowana jest kilku-
dniowa impreza muzyczna - 
Dni Henryka Wieniawskiego? 
Urodził się 10 lipca 1835 r. w Lu-
blinie, zmarł dość młodo, bo w 
1880 r. w Moskwie, przeżywszy 
zaledwie 45 lat. Pochowany zo-
stał w Warszawie. Ten wybitny 
polski skrzypek i kompozytor 
był synem lekarza - chirurga, 
człowieka o szerokich zainte-
resowaniach humanistycznych 
oraz matki - pianistki, córki 
warszawskiego lekarza i siostry 
wybitnego pianisty Edwarda 
Wol�a. W ósmym roku życia (w 
1843 roku) został przyjęty do 
Konserwatorium Paryskiego. 
Klasę prof. Josepha Massarta 
ukończył z najwyższą nagrodą, 
jako 11-letni chłopiec, najmłod-
szy w historii uczelni. Wkrótce 
rozpoczął - trwającą przez całe, 
niestety zbyt krótkie życie - to-
urnee artystyczne po świecie, 
jako wirtuoz, porównywany z 
Paganinim. Koncertował nie-
omal we wszystkich krajach 
Europy (w niektórych wielo-
krotnie) oraz w USA. W polskich 
miastach ponad 130 razy. Z 

bratem - pianistą i sam, bądź z 
innymi najznakomitszymi arty-
stami, m.in. z Antonem Rubin-
steinem. Był świetnym kamera-
listą (tj. muzykiem grającym w 
małym zespole instrumental-
nym). Czas upływał mu na po-
dróżach - dyliżansem i wagona-
mi pierwszych kolei żelaznych 
oraz na przygotowaniach do 
koncertów, występach, kom-
ponowaniu, a także rozrywce 
w ekskluzywnych kasynach gry 
i salonach towarzyskich. Od lat 
najmłodszych nie cieszył się 
dobrym zdrowiem, stąd częste 
pobyty w uzdrowiskach. Jako 
25-letni młodzieniec był na-
dwornym skrzypkiem cara w 
Petersburgu w latach 1860 - 72 
, a nieco później profesorem 
Konserwatorium w Brukseli 
(1874 - 76). Żonaty z Angielką 
Izabellą Hampton dochował 
się sześciorga potomstwa. Tyl-
ko najmłodsza córka Henriet-
ta (urodzona dwa lata przed 
śmiercią artysty w 1878 r.) do-
żyła sędziwego wieku (zmarła 
w 1962 r.). Henryk Wieniawski 
łączył intensywną działalność 
estradową z pracą twórczą, 
rozpoczętą już w dzieciństwie. 
Komponował dzieła o charak-
terze popisowym i lirycznym (w 
dużym stopniu z myślą o sobie, 
jako wykonawcy), niejedno-
krotnie nawiązując do tradycji 
narodowej i ludowej (polone-
zy, mazurki, kujawiaki). Pisał, 
popularne w XIX wieku fan-
tazje na tematy operowe (np. 
„Fausta” Gounoda). Jest auto-
rem etiud i dwóch wirtuozow-
skich koncertów skrzypcowych 
z orkiestrą, wykonywanych do 
dzisiaj przez najsłynniejszych 
solistów. Najpopularniejsze 
jego utwory są wciąż na nowo 
wznawiane w czołowych wy-
twórniach płytowych.

Skoro już wiemy kim był 
Wieniawski spróbujmy teraz 
skoncentrować się na jego 
związkach z uzdrowiskiem 
Szczawno-Zdrój. Jeszcze przed 
powstaniem listopadowym, po 
utworzeniu na Kongresie Wie-
deńskim w 1815 roku marionet-
kowego Królestwa Polskiego, 
którego królem był car rosyjski, 
ówczesny Bad Salzbrunn stał 
się Mekką dla potrzebujących 

kuracji zniewolonych Polaków. 
Wojażowano do jego wód ca-
łymi rodzinami. Obok spotkań 
poobiednich przy herbatce, 
modne było uczestnictwo w 
koncertach, albo w parku zdro-
jowym przy muszli koncerto-
wej, albo w sali koncertowej 
Kursalu. Już od wczesnych 
godzin rannych orkiestra zdro-
jowa bawiła gości muzyką Mo-
zarta, Glucka, Webera. Wśród 
polskich kuracjuszy domino-
wały mazurki i polonezy na 
specjalnych koncertach orga-
nizowanych w celach dobro-
czynnych, cieszących się po-
wodzeniem wśród kuracjuszy 
ze wszystkich stron Europy. W 
kąpieliskach wałbrzyskich XIX 
wieku pojawiali się zawodowi 
muzycy, skrzypkowie, piani-
ści i śpiewacy, także Polacy. 
Nie brakowało w Szczawnie 
kuracjuszy z dawnych ziem 
polskich, również po upadku 
powstania listopadowego, a 
szczególnie w latach 50-tych 
XIX wieku. Wśród wielu in-
nych tra�ł do Szczawna młody, 
opromieniony sławą skrzypek 
– wirtuoz, Henryk Wieniawski. 
Celem pobytu była kuracja, bo 
od dzieciństwa cierpiał na ast-
mę i reumatyzm, mogły więc 
mu pomóc wody mineralne, 
serwatki szczawieńskie, specja-
listyczne kąpiele. Szczawno sta-
nowiło tylko przystanek w roz-
ległym tournee artystycznym 
po Europie, w którym na czoło-
wych miejscach znajdowały się 
stolice Francji, Niemiec, Polski 
i Rosji, także inne miasta tych i 
innych krajów.

4 sierpnia 1855 roku za-
meldował się na okres półtora 
miesiąca w reprezentacyjnym 
Kursalu. Tuż po przyjeździe 
wzbudził entuzjazm publicz-
ności na koncercie, który odbił 
się echem nie tylko na Dolnym 
Śląsku, ale nawet w prasie war-
szawskiej. Pisano o nim, że jest 
demonem gry, „królem skrzyp-
ków”, geniuszem muzycznym, 
polskim Paganinim. Oczywi-
ście, nie skończyło się na jed-
nym występie. O bilety na jego 
koncerty staczano prawdziwe 
boje, a tłumy wiwatowały pod 
oknami jego pokoju hotelo-
wego podobnie jak wtedy, 

kiedy słynny tenor Jan Kiepu-
ra przyjechał do Warszawy po 
odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę. Po raz drugi za-
witał Wieniawski do Szczawna 
w roku 1857 po triumfalnym 
tourne w Holandii, gdzie dał 45 
koncertów. Spotykały go tam 
odznaczenia i inne zaszczyty, 
m.in. zaproszenie na dwór kró-
lewski, sprzedawano litogra-
�e z jego portretem, rysunki, 
miedzioryty, popiersia. Wiosną 
tego roku koncertował we 
Lwowie, jak zwykle ze swoim 
bratem, pianistą Józefem. Po-
tem przyszła kolej na Kraków, 
Królewiec, Poznań i wreszcie 
- Szczawno-Zdrój. Tym razem 
zadomowił się tutaj na dwa 
miesiące, a w liście gości odno-
towano:

„Kuracjusz nr 1016, 8 lipca, 
pan Henryk Wieniawski, na-
dworny solista, kawaler wielu 
orderów, Lublin, Kursal, 1 oso-
ba.”

Hotel zdrojowy „Kursal” z 
małą salą koncertową na par-
terze i pokojami gościnnymi na 
piętrze, zbudowany przez ów-
czesnych właścicieli uzdrowi-
ska, Hochbergów z Książa, miał 
duży taras od strony promena-
dy, tonący w kwiatach, a w po-
bliżu ukryty w zieleni pawilonik 
dla orkiestry. W tym samym 
czasie zamieszkał tu Ludwik 
Niemojewski, literat, etnograf i 
współpracownik „Gazety War-
szawskiej”, w której zamieścił 
„Listy wędrowca z Salzbrunn”:

Wielu pisało o Wieniawskim, 
sława artysty obiegła Europę, 
a dzienniki nieomal wszystkich 
krajów wyprzedzały się w od-
dawaniu hołdu tak znakomite-
mu talentowi…

- Co się tyczy własnych jego 
utworów - pisał Niemojewski - 
takich jak: Mazury, Souvenir de 
Poznań czy Kujawiak - są pełne 
życia, owej swojskości, którą 
nie nauka, praca, talent, ale 
tylko matka ziemia nasza dać 
może…

Niemojewski sławił geniusz 
Wieniawskiego pod niebiosa, 
sam osobiście wstrząśnięty 
bez reszty jego koncertami. 
Pierwszy recital Wieniawskiego 
w Szczawnie tym razem zgro-
madził 220 osób, co stanowiło 

blisko 20% przyjezdnych kura-
cjuszy. Z poznańskich słucha-
czy koncertu warto wymienić 
rodzinę słynnego Hipolita 
Cegielskiego, �lologa, pisarza 
i przemysłowca, krakowskie 
środowisko reprezentował bi-
skup Ludwik Łętowski, historyk 
i dramaturg, autor tragedii „Sa-
muel Zborowski”, a warszaw-
skie - obok Niemojewskiego 
- rodzina hrabiny Walewskiej, 
goszcząca również w hotelu 
kuracyjnym. Koncerty Wie-
niawskiego stały się prawdziwą 
atrakcją lata 1857 roku, a Pola-
cy byli na nich tak licznie zgro-
madzeni, że - jak czytamy w 
krakowskim „Czasie”: piastow-
skie czasy tej dzielnicy Śląska 
powrócić się zdały”.

Piastowskie czasy powrócić 
się zdały ponownie po roku 
1945, w czasach PRL-u i III 
Rzeczpospolitej. Był taki okres 
w Wałbrzychu, kiedy szcza-
wieńskie Dni Wieniawskiego 
spotykały się z należytym zro-
zumieniem, pomocą �nanso-
wą i promocją ze strony władz 
miejskich Wałbrzycha i władz 
wojewódzkich. Główny organi-
zator Dni Wieniawskiego, Wał-
brzyski Oddział Dolnośląskie-
go Towarzystwa Muzycznego 
cieszył się dużym autorytetem 
i poparciem. Programy koncer-
towe i imprezy towarzyszące 
temu wydarzeniu były ogrom-
nie ważne w życiu kulturalnym 
regionu wałbrzyskiego, znajdo-
wały zainteresowanie i przycią-
gały uczestników z całej Polski. 
Dni Wieniawskiego w Szczaw-
nie stają się coraz wyraźniej 
imprezą lokalną, znajdują apro-
batę i wsparcie głównie ze stro-
ny władz miejskich Szczawna-
-Zdroju. Należy żyć nadzieją, że 
dobre czasy dawnego Bad Sal-
zbrunn, z licznymi koncertami i 
wszędzie rozbrzmiewającą mu-
zyką skrzypcową na stałe po-
wrócą do tego pulsującego co-
raz żywiej uzdrowiska. A mogą 
się do tego przyczynić interesu-
jące prace konkursowe, zwłasz-
cza że zagłębiając się mocniej 
w historię pobytu Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie-
-Zdroju można odszukać także 
romantyczne wątki, o których 
wiemy bardzo niewiele.
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tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

Nowa oferta tylko u nas!
Pożyczka bez BIK

dla pracujących, emerytów, rencistów
do 25 tys. zł na 3 lata

do 6000 zł na oświadczenie

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą 
na ona oświadczenie 

bez zaświadczeń o dochodach
bez zaświadczeń z US i ZUS 

do 4000 zł na dowód osobisty

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

tel. 74 307-07-37, 531-483-291
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600
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Najwięcej tego typu po-
żarów zanotowano w marcu 
i kwietniu ubiegłego roku 
– razem 43724. W wyniku 
pożarów traw w 2015 r. zgi-
nęło 7 osób, a 141 zostało 
rannych. - Przełom zimy i 
wiosny to okres, w którym 
zawsze gwałtownie wzrasta 
liczba pożarów traw na łą-
kach i nieużytkach rolnych. 
Ma to związek z wypalaniem 
suchych traw i pozostałości 
roślinnych. Pamiętajmy, że 
pożary traw są niebezpiecz-
ne dla życia i zdrowia ludzi, 
zwierząt oraz środowiska 
naturalnego. Zagrażają la-
som, domom mieszkalnym 
i zabudowaniom gospodar-
czym, bezpowrotnie nisz-
czą faunę i �orę. Stwarzają 
też niebezpieczeństwo dla 
podróżujących, gdyż dym 
znacznie ogranicza widocz-
ność, co może doprowadzić 
do groźnych wypadków i ko-
lizji. Angażują również wiele 
zastępów ratowniczych, któ-
rych pomoc może być po-
trzebna w tym samym cza-
sie w innym miejscu, gdzie 
naprawdę zagrożone jest 
życie i zdrowie ludzi. Wypa-
lanie traw, łąk i nieużytków 
rolnych jest zabronione. 

Grozi za to kara grzywny 
w wysokości 5 tysięcy zło-
tych, a nawet kara 10 lat 
pozbawienia wolności. Za 
wywołanie pożaru traw gro-
żą poważne konsekwencje 
prawne, może też to skut-
kować utratą dopłat bezpo-
średnich z Unii Europejskiej 
– przestrzega Joanna Matu-
siak z Wydziału Informacji i 
Promocji Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej.

Wiele osób wypala trawy 
i nieużytki rolne, tłumacząc 
swoje postępowanie chęcią 
użyźniania gleby. Od poko-
leń wśród wielu ludzi panu-
je bowiem przekonanie, że 
spalenie trawy spowoduje 
szybszy i bujniejszy jej od-
rost, a tym samym przyniesie 
korzyści ekonomiczne. Jest 
to jednak całkowicie błęd-
ne myślenie. Rzeczywistość 
wskazuje, że wypalanie traw 
prowadzi do nieodwracal-
nych, niekorzystnych zmian 
w środowisku naturalnym 
– ziemia wyjaławia się, zaha-
mowany zostaje bardzo po-
żyteczny, naturalny rozkład 
resztek roślinnych oraz asy-
milacja azotu z powietrza. 
Do atmosfery przedostaje 
się szereg związków che-

micznych będących truci-
znami zarówno dla ludzi jak 
i zwierząt. Wypalanie traw 
jest również przyczyną wie-
lu pożarów, które niejedno-
krotnie prowadzą niestety 
także do wypadków śmier-
telnych.

Trzeba pamiętać, że po 
zimie trawy są wysuszone 
i palą się bardzo szybko. W 
rozprzestrzenianiu ognia 
pomaga także wiatr. Osoby, 
które wbrew logice decy-
dują się na wypalanie traw, 
przekonane są, że w pełni 
kontrolują sytuację i w razie 
potrzeby, w porę zareagują. 
Niestety mylą sie i czasa-
mi kończy się to tragedią. 
W przypadku gwałtownej 
zmiany jego kierunku, poża-
ry bardzo często wymykają 
się spod kontroli i przeno-
szą na pobliskie lasy i zabu-
dowania. Niejednokrotnie 
w takich pożarach ludzie 
tracą dobytek całego życia. 
Występuje również bez-
pośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi. Wypa-
lanie traw to także bardzo 
duże zagrożenie dla lasów. 
Z uwagi na znaczne zalesie-
nie niektórych województw, 
tereny upraw rolniczych i 

STOP pożarom traw!
W 2015 r. w Polsce doszło do 82 802 pożarów traw na łąkach 
i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów 

w naszym kraju. Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji 
gaśniczych związanych z pożarami traw. Do 22 marca 2016 r., 

strażacy gasili już 5336 pożarów traw i nieużytków. 
Niestety, nie obyło się bez o�ar śmiertelnych!

Do 22 marca 2016 r., strażacy gasili już 5336 pożarów traw i nieużytków.

leśnych dość często ze sobą 
sąsiadują, a czasami wręcz 
przenikają się. Ogień z nie-
użytków niejednokrotnie 
przenosi się na obszary le-
śne, niszcząc bezpowrotnie 
bezcenne drzewostany, któ-
re po pożarze odradzają się 
przez wiele dziesiątek lat. Od 
palącego się poszycia gleby, 
zapaleniu ulega podziemna 
warstwa torfu, który może 
zalegać nawet do kilkunastu 
metrów w głąb. Są to pożary 
długotrwałe (nawet do kilku 
miesięcy) i wyjątkowo trud-
ne do ugaszenia. Ponadto, 
w przypadku, gdy zwykła 
łąka po pożarze regeneruje 
się przez kilka lat, to pokłady 
torfu potrzebują na to kilku 
tysięcy lat.

Wypalanie traw jest na-
prawdę niebezpieczne, ale 
też niedozwolone! 

Ci, którzy mimo wszyst-
ko chcą ryzykować, muszą 
również liczyć się z konse-
kwencjami. - O tym, że po-
stępowanie takie jest niedo-
zwolone mówi m.in. ustawa 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody  (Dz. U. z 
2009 r. Nr 151, poz. 1220 z 
późn. zm.), art. 124. „Zabra-
nia się wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szla-
ków kolejowych oraz trzci-
nowisk i szuwarów”. Art. 131: 
„Kto...wypala łąki, pastwi-
ska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary… 
– podlega karze aresztu albo 
grzywny”. Za wykroczenia 
tego typu grożą surowe 
sankcje: Art. 82 ustawy z 
dnia 20 maja 1971r. Kodeksu 
wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) 
– kara aresztu, nagany lub 
grzywny, której wysokość w 
myśl art. 24, § 1 może wyno-
sić od 20 do 5000 zł. Art. 163. 
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz. 
U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 
z późn. zm.) stanowi: „Kto 
sprowadza zdarzenie, które 
zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w 

wielkich rozmiarach, mają-
ce postać pożaru, podlega 
karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10”. W walkę 
ze zjawiskiem wiosennego 
wypalania traw włączyła się  
także Unia Europejska. Zało-
żenia polityki rolnej UE regu-
lują między innymi zagad-
nienia ochrony środowiska w 
rolnictwie. Jednym z narzędzi 
umożliwiających dokonywa-
nie pozytywnych przemian w 
tym sektorze jest system do-
płat bezpośrednich. Ta forma 
wsparcia unijnego, zobowią-
zuje użytkownika gruntów 
do ich utrzymania zgodnie z 
normami tzn. w dobrej kul-
turze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 
2a Ustawa z dnia 26 stycznia 
2007 r. o płatnościach w ra-
mach systemów wsparcia 
bezpośredniego (Dz. U. z 
2008 r. Nr 170, poz. 1051 z 
późn. zm.). W ślad za Agencją 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, należy stwier-
dzić że wypalanie traw jest 
nie dość, że środowiskowo 
szkodliwe, ale także surowo 
zabronione. Za wypalanie 
traw grożą, oprócz kar nakła-
danych np. przez policję czy 
prokuraturę, także dotkliwe 
kary �nansowe nakładane 
przez Agencję w postaci 
zmniejszenia od 5 do 25%, 
a w skrajnych przypadkach 
nawet odebrania, należnej 
wysokości wszystkich rodza-
jów dopłat bezpośrednich 
za dany rok – podkreśla mł. 
bryg. Katarzyna Boguszew-
ska z Wydziału Informacji i 
Promocji Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej.

(RED)



Czwartek, 7 kwietnia 2016 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Familia

Wałbrzych – Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 69

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

na miejscu • na wynos • z dowozem

DANIA OBIADOWE 
PIEROGI ręcznie lepione

teraz również PIZZA

DOWOZIMY
74 300 32 31

PROMOCJA

druga PIZZA za 5 zł
po godz. 17.00  - 20 % taniej!

pierogarnia – w czwartki 20 % taniej!

na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy
R E K L AMA

Twoje pieniądze

   

Wysokie prowizje,
elastyczne godziny współpracy

ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ SMS

668 682 334 *

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

Nawiążę współpracę 
z byłymi lub obecnymi

przedstawicielami 
z branży finansowej.

I znów Pan Andrzej Ba-
siński sprowokował mnie, 
abym się odniósł do tego, 
co w swoim felietonie w 
ubiegłym tygodni napisał, 
komentując dosyć obszer-
nie moje jedno tylko zdanie, 
jakie poświęciłem tekstowi 
Pana Stanisława Michalika, 
w którym przywołał kilka 
wyimków z różnych wypo-
wiedzi przywódców III Rze-
szy. Zdaniem tym wyrażałem 
przekonanie, że autor tego 
tekstu nie stawia znaku rów-
ności pomiędzy III RP, a III 
Rzeszą. Komentując to jedno 
moje zdanie, Pan A. Basiński 
stwierdził jednoznacznie, 
że z tym moim przekona-
niem nie zgadza się, ponie-
waż ma w tej sprawie „inne 
zdanie”. Ergo: pomiędzy 
Niemcami czasów Hitlera, a 
Polską czasów prezesa Ja-
rosława, istnieje znak rów-
ności. Inaczej tego odczytać 
nie można. Oczywiście, od 
razu zastrzega Pan Andrzej, 
że widzi różnice, albowiem 
w III RP „nie ma (…) kaza-
matów, w których torturuje 
się przeciwników władzy, 
nie rozstrzeliwuje się ich i 
nie ścina lub wiesza w wię-
zieniach oraz obozach kon-
centracyjnych, jeszcze nie 
ma pogromów. Jeszcze…” 
Ale wszystko przed nami, bo 
- jak pisze - „rządzący uzur-
pują sobie prawo do tego, 
o czym wcześniej nie mieli-

Czy USA to państwo totalitarne?
Janusz
Bartkiewicz

śmy pojęcia i nie trzeba być 
zbytnio przenikliwym, by wi-
dzieć, że uszczęśliwiłby ich 
powszechny zamordyzm, 
śledczy w każdym kącie, wi-
dać, jak bardzo uwierają ich 
ludzie organizujący marsze 
protestu i jak bardzo chcie-
liby wiedzieć o nich jak naj-
więcej.”

Muszę przyznać, że i ja z 
niepokojem dostrzegam i 
śledzę różne objawy rodzą-
cej się groźby rządów au-
torytarnych, ale na miłość 
wszelkich bogów czczonych 
na tym łez padole, nie ma 
żadnych podstaw faktycz-
nych, moralnych i histo-
rycznych, aby Polskę pod 
rządami prezesa Jarosława, 
chociażby tylko w przenośni, 
przyrównywać do III Rzeszy. I 
ja się na to nie zgadzam ab-
solutnie, mimo, że razi mnie 
strasznie buta i cynizm pre-
zesa i jego akolitów. Faktem 
jest, że słowa, które padają 
z ust prezesa, powtarzane 
jak mantra przez całkowicie 
mu posłusznych polityków 
PiS i rzesze jego zagorzałych 
zwolenników, są faktycznie 
groźne i mogą budzić obawy 
tych wszystkich, którzy, tak 
jak Pan Andrzej Basiński, do-
strzegają, że „Totalitaryzm, 
także ten obłędny i zbrod-
niczy, miewa rożne, czasami 
niewinne, wręcz śmieszne 
początki i należy przed nim 
ostrzegać póki trwa gatunek 
homo sapiens. Podobnie, 
jak autorowi felietonu (Panu 
Stanisławowi Michaliko-
wi - JB), tak i mnie, a jestem 
pewny, że i wielu innym, 
czytając słowa nazistowskie-
go fuehrera, nasuwają się 
pewne analogie do współ-

czesnej Polski (…)”. Ja też 
dostrzegam te analogie, ale 
w jedynie w słowach, a nie 
w faktycznych poczynaniach 
rządu pod batutą prezesa 
PiS. Mimo tych niepokoją-
cych objawów, z brutalną 
szczerością zapewniam, że 
nie widzę żadnej analogii do 
III Rzeszy w tym, że funkcjo-
nariusze policji i służb spe-
cjalnych wchodzą do czyichś 
mieszkań o godzinie szóstej 
rano. Nie widzę w tym nic 
groźnego, ponieważ wcho-
dzili tak przed 1939 rokiem, 
wchodzili tak w latach 1944 
-1989 i wchodzą tak również 
po 1989 roku, albowiem tak 
stanowi polskie prawo, za 
każdym razem uchwalane 
przez polski Sejm. Zresztą w 
taki sposób postępowałem 
sam, kiedy zatrzymywać mu-
siałem różnych przestępców, 
aby ich doprowadzić przed 
oblicze sprawiedliwości. 
Czyniłem tak dlatego, że w 
większości przypadków mia-
łem przekonanie, iż w tym 
czasie na pewno będą tam, 
gdzie się ich spodziewali-
śmy. Nie jest to objawem ja-
kiegokolwiek totalitaryzmu, 
tylko realizacją nakazanych 
prawem obowiązków. Nie 
jest też przejawem totalita-
ryzmu ograniczanie obywa-
telskich swobód, w obliczu 
zagrażającego nam śmier-
telnego niebezpieczeństwa 
islamskiego terroru. Czy za 
państwo totalitarne uznać 
można Stany Zjednoczone, 
w których po tragicznym, 
terrorystycznym ataku na 
World Trade Center, przyjęto 
ustawę zwaną „Patriot Act”, 
w znaczny sposób ograni-
czającą podstawowe wol-

ności i prawa obywatelskie? 
Nie jest również objawem 
totalitaryzmu włączenie 
prokuratury w strukturę mi-
nisterstwa sprawiedliwości, 
bo nie jest to żaden pisow-
ski „wynalazek”. Nie jest też 
przejawem totalitaryzmu, 
mówienie źle o swoich prze-
ciwnikach politycznych i 
antyrządowych manifesta-
cjach. Jest to, co najwyżej, 
przejawem braku kultury 
politycznej i nic więcej.

Zasmucił mnie pan An-
drzej Basiński czym innym, 
a mianowicie tym, że ani 
słowem nie odniósł się do 
wskazanej wyraźnie przeze 
mnie analogi do hanieb-
nego ustawodawstwa III 
Rzeszy, wyrażonego w tzw. 
ustawach norymberskich. 
Cały mój felieton („Policjan-
ci i złodzieje”, Tygodnik DB 
2010 z 23.03.br), w którym 
tylko jednym zdaniem od-
niosłem się do tekstu Pana 
Stanisława Michalika, wy-
rażał mą głęboką obawę 
przed możliwością konty-
nuowania przez prezesa PiS 
polityki brutalnego łamania 
konstytucyjnych zasad de-
mokracji, co miało miejsce 
z rządów w koalicji PO-PSL. 
Przypomnę, że chodziło mi 
o uchwalenie za czasów tych 
rządów tzw. ustawy dezu-
bekizacyjnej, która uznała, 
że słusznie nabyte prawa 
emerytalne funkcjonariuszy 
byłej Służby Bezpieczeństwa 
nie podlegają ochronie oraz 
że zastosowanie zasady od-
powiedzialności zbiorowej 
jest zgodne z tym, co w Kon-
stytucji RP zostało zawarte. 
Takie antydemokratyczne 
stanowisko rządzących, całą 

swą powagą, wsparł wte-
dy Trybunał Konstytucyjny 
pod światłym przewodem 
jego prezesa, profesora pra-
wa Andrzeja Rzeplińskie-
go. Tekst Pana S. Michalika 
przywołałem jedynie po 
to, aby wskazać, że tylko w 
państwach totalitarnych (III 
Rzesza, ZSRR, Kambodża za 
czasów Pol Pota, Chiny z cza-
sów Wielkiej Rewolucji Kultu-
ralnej, Portugalia, Hiszpania 
i Grecja pod rządami faszy-
stowskich reżimów) zasada 
odpowiedzialności zbiorowej 
i bezwzględne łamanie praw 
nabytych było czymś normal-
nym i wpisanym w ich usta-
wodawstwo. Na ten temat 
Pan Andrzej Basiński nie od-
niósł się ani jednym słowem i 
zastanawiam się czy dlatego, 
że i tu widać wyraźną ana-
logię do tych nazistowskich 
ustaw? Czy idąc zatem tro-
pem myślenia Pana Andrzeja 
można uznać, że rządy PO-
-PSL były analogiczne do rzą-
dów Adolfa Hitlera, przez co 
szalenie niebezpieczne dla 
polskiej demokracji i polskich 
obywateli? Dlaczego wtedy 
Pan Andrzej Basiński i Pan 
Stanisław Michalik larum nie 
grali, iż Ojczyzna w niebez-
pieczeństwie? Czy łamanie 
podstawowych zasad demo-
kracji oraz praw człowieka i 
obywatela w wykonaniu PO-
-PSL jest lub będzie czymś 
zupełnie innym, niż takie 
samo działanie rządu preze-
sa Jarosława Kaczyńskiego? 
Odpowiedź na to pytanie 
pozostawiam Czytelnikowi i 
jestem przekonany, że zna-
lezienie jej nie będzie zbyt 
trudne.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Lepszy internet
Powiatowa Poradnia Psycho-
logiczno - Pedagogiczna w 
Walimiu zaprasza na konfe-
rencję „Lepszy Internet zale-
ży od Ciebie”, która odbędzie 
się 11.04.2016 r. o godz. 10.00. 
- Wszechstronne spojrzenie na 
tematykę konferencji, sprawi że 
skoncentrujemy się nie tylko na 
poziomie treściowym ale rów-
nież interpersonalnym. Takie 
podejście pomoże nam zbliżyć 
osobiste doświadczenia po-
szczególnych uczestników oraz 
grupy, dzięki czemu wspólnie 
dojdziemy do konstruktywnych 
zmian, które pomogą zapewnić 
nam większe bezpieczeństwo. 
Podczas konferencji wystąpią 
znakomici mówcy - praktycy 
i teoretycy w dziedzinie bez-
pieczeństwa w sieci, a wśród 
nich: Dawid Bałutowski - zna-
ny psycholog, certy�kowany 
trener, profesjonalny mówca, 
specjalista z zakresu kompeten-
cji miękkich. Konferencja jest 
odpowiedzią na projekt Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej – 
„Bezpieczna Szkoła +”. Wszyscy 
uczestnicy konferencji otrzyma-
ją certy�katy – zapewniają orga-
nizatorzy.

(RED)

Zagrają w chińczyka
- Zapraszamy dzieci i młodzież 
na II Świebodzicki Turniej Gry 
w Chińczyka. Start w sobotę, 
9 kwietnia, o godz. 10:00, w 
Miejskim Domu Kultury przy ul. 
Wolności 13 w Świebodzicach. 
W chińczyka może grać każdy, 
bo to świetna zabawa dla całej 
rodziny. Na turniej zapraszamy 
zawodników w wieku od lat 6. 
Mile widziani kibicie - rodzice, 
dziadkowie, przyjaciele. Gwa-
rantujemy wspaniałe, sportowe 
emocje i atrakcyjne nagrody dla 
zwycięzców – zapewniają orga-
nizatorzy.

(RED)
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art, obok pogotowia ratunkowego i stacji krwiodawstwa). 
Rejestracja telefoniczna: 881-488-989.

R E K L AMA

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

SUPER  PRICE  2016

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.

BUŁGARIA - WSZYSTKO W CENIE!!! TURNUSY 4,7,9,10,12,13 DNIOWE!!!
• ZŁOTE PIASKI WCZASY AUTOKAREM 

V,VI i IX.2016 - 1499 PLN  - od  999 PLN!!!
VII, VIII.2016 - 1999 PLN  - 1599 PLN!!!

• ZŁOTE PIASKI WCZASY SAMOLOTEM
 V, VI, IX.2016 - 2799 PLN - od 1350 PLN!!! 
 VII, VIII.2016 - 3299 PLN - od 2299 PLN!!!

• ZŁOTE PIASKI OBÓZ TANECZNY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1499 PLN!!!

• BIAŁA WCZASY AUTOKAREM 
 VII, VIII.2016 - 1999 PLN - 1599 PLN!!!

• BIAŁA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1499 PLN!!!

CZARNOGÓRA Z WYŻYWIENIEM:
• DOBRA WODA WCZASY AUTOKAREM
 VI,VII,VIII,IX.2016 - 2099 PLN - od 1599 PLN!!!

• DOBRA WODA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
 VII,VIII.2016 - 1999 PLN - od 1799 PLN!!!

CHORWACJA Z WYŻYWIENIEM:
• PAKOSTANE, PODACA, ZAOSTROG WCZASY AUTOKAREM
 VI, VII, VIII, IX.2016 - od 1400 PLN!!!

HISZPANIA Z WYŻYWIENIEM:
• LLORET DE MAR WCZASY AUTOKAREM 
 VI, VII, VIII, IX.2016 - 2399 PLN  - od 1690 PLN!!!
• LLORET DE MAR OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 2099 PLN - od 1949 PLN!!!

POLSKA Z WYŻYWIENIEM:
• GRZYBOWO WCZASY Z PRZEJAZDEM LUB WŁASNY DOJAZD
 VII,VIII.2016 - 1399 PLN - od 1099 PLN!!!
• GRZYBOWO KOLONIE  VII,VIII.2016 - 1099 PLN - 999 PLN!!!
• JASTRZĘBIA GÓRA KOLONIE  VII,VIII.2016 - 1490 PLN - od 1160 PLN!!!
• SZCZAWNICA, REWAL, KUDOWA ZDRÓJ, GRZYBOWO 
 - WŁASNY DOJAZD - OD 80 PLN ZA NOCLEG Z WYŻYWIENIEM!!!

WEEKEND MAJOWY I BOŻEGO CIAŁA Z WYŻYWIENIEM!!!
• SZCZAWNICA, ZAKOPANE, KUDOWA ZDRÓJ, SOKOLEC, REWAL, 
 GRZYBOWO - WŁASNY DOJAZD - OD 299 PLN!!!

OSTATNIE 14 MIEJSC!!! - BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI 
- DŁUGI WEEKEND MAJOWY 29.04-07.05 2016!

WSZYSTKO W CENIE - 699 PLN!!!

Serwis Samochodowy Goliat

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie

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

- Kiedy przyszłam do pana 
Darka po pomoc, nie wie-
działam co myśleć. Bo przede 
wszystkim kazał mi się ściśle 
stosować do zaleceń lekarzy, 
a przecież dlatego przyszłam 
do niego, że lekarze byli 
bezradni. A poza tym po-
wiedział, że choroby skórne 
ciężko poddają się energo-
terapii, ale może spróbować. 
Spróbował i efekt przeszedł 
moje najśmielsze oczekiwa-
nia. Jeszcze pół roku temu 
chowałam dłonie, wstydząc 
się ich, a teraz noszę na rę-
kach pierścionki – mówi 

Dotyk, pod którym znikają choroby

Dłonie pełne uzdrowień
Ludzi, którzy wyzdrowieli pod jego dotykiem, 

jest w Wałbrzychu i okolicy całe mnóstwo. Bo chociaż sam 

uzdrowiciel mówi skromnie, że nie gwarantuje poprawy, 

a może jedynie spróbować, to efekty najczęściej przeczą 

tym słowom.

Darka próby wątrobowe też 
mam świetne – opowiada 
dalej pani Karolina i dodaje: 
- Moja dermatolog nie umia-
ła wyjść z podziwu. Wzięła 
namiary na pana Darka, jak 
mówiła, dla swojej mamy.

A pan Joachim Krokosz z 
Wałbrzycha cierpiał na pro-
statę i jest po wylewie. Miał 
lekko sparaliżowaną lewą 
stronę. – Jak to po wylewie, 
ciśnienie za wysokie, bóle 
głowy, cholesterol. Nawet 
nie liczyłem, że mi pan Darek 
pomoże na ten paraliż, ale 
właśnie poprawi choć trochę 
wyniki. No i proszę, wyniki 
mam teraz świetne a prawa 
ręka przestała drżeć, mogę 
normalnie trzymać w niej 
widelec, kubek. Jeszcze kilka 
tygodni temu nie do pomy-
ślenia. No i testy prostaty, 
PSA, są znacznie lepsze niż w 
lipcu, gdy zacząłem chodzić 
do pana Darka.

Podobnie jak Joanna Ko-
ciszewska, która przyszła 
tu z guzkiem w piersi. Po 

czterech wizytach zmalał o 
połowę, po kolejnych czte-
rech zniknął zupełnie. – Tak 
się bałam biopsji, amputa-
cji, diabli wiedzą czego. Na 
szczęście koleżanka, której 
dzięki panu Darkowi prze-
szły migreny, namówiła 
mnie na te wizyty. I efekt 
przeszedł najśmielsze ocze-
kiwania. Po prostu pod do-
tykiem pana Darka znikają 

choroby! – mówi. A Joachim 
Krokosz dodaje: - Tak, jego 
dłonie są pełne uzdrowień. 
Choć to taki skromny czło-
wiek. Mniej mówi o sobie a 
więcej o tym, jak wspaniale 
się rozwija medycyna akade-
micka. No i ma w sobie coś 
takiego, że człowiek wycho-
dzi od niego uśmiechnięty, 
z wiarą że wyzdrowieje.

(ego)

Jego dłonie są pełne uzdrowień. Choć to 
taki skromny człowiek. No i ma w sobie coś 
takiego, że człowiek wychodzi od niego 
uśmiechnięty, z wiarą że wyzdrowieje.

Testy prostaty, PSA, są znacznie lepsze niż 
w lipcu, gdy zacząłem chodzić 
do pana Darka.

pani Karolina Gąsiorek, któ-
ra ma łuszczycę a do tego 
jeszcze alergię skórną na 
różne chemikalia. Pół roku 
temu jej dłonie to była jedna 
czerwona łuszcząca się rana. 
Teraz, po sześciu wizytach u 
pana Darka, wyglądają pra-
wie normalnie. - Miałam też 
łuszczycę na brzuchu i na 

nogach. Prawie wszystko ze-
szło. A leczyłam się bez skut-
ku kilkanaście lat. Owszem, 
pomagały maści sterydowe, 
ale przecież nie można ich 
brać za często, bo strasz-
nie wyniszczają organizm. 
Zresztą pewnie od nich wy-
siadała mi też wątroba. Ale 
po kilku wizytach u pana 
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Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307
tel. 74 635 10 68, 74 635 10 72

Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II
tel. 74 635 10 52, 74 660 67 30
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R E K L AMA

Nowy towar

8 kwietnia (piątek)

Szczawno Zdrój, ul. Równoległa 1

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

Nadeszła wiosna. Wiosna to 
czas zmian. Idąc z duchem cza-
su, albo - jak kto woli - modą, 
zdecydowałem się zmienić coś 
w swoim życiu. Postanowiłem 
więc… ujawnić się. Bo ileż moż-
na się ukrywać?! Rodzina i nie-
którzy znajomi o tym wiedzieli. 
Wiedzieli też sąsiedzi, bo wypa-
trzyli to i owo z okien. Od czasu 
do czasu ktoś rozpoznał mnie na 
ulicy, niektórzy nawet wytykali 
palcami. Pięć ostatnich miesięcy 

Coming out w oparach
Robert 
Radczak

to był jednak prawdziwy kosz-
mar oczekiwania. A gdy wresz-
cie wokół eksplodowała wiosna, 
w końcu i we mnie odezwała się 
matka natura. Wbrew przestro-
gom i zdrowemu rozsądkowi 
postanowiłem, że nie będę się 
już więcej ukrywał. Wiadomo, 
można użyć odpowiednich 
strojów maskujących. Można 
używać na przykład kominiarki, 
elastycznego komina, okularów 
zakrywających pół twarzy i in-
nych tego typu gadżetów. Tylko 
po co?! W imię czego? Politycz-
nej poprawności?! Nie, to nie dla 
mnie!

I tak oto „nadejszla wieko-
pomna chwiła”. Tak, jestem 
nim… Jestem, jak to określił lata 
temu jeden z moich kolegów 

po fachu, dzieckiem… dwóch 
pedałów. Nie, nie cudownym. 
Zwykłym. Tak, jestem zwykłym 
cyklistą. Na swoją obronę do-
dam tylko jeszcze, że nie jestem 
wegetarianinem. Tak na wszel-
ki wypadek, by wyłamać się z 
marksistowskiego wzorca. A 
może po to, by umniejszyć swo-
ją winę? Mam jednak świado-
mość, że dla wielu od tej chwili 
będę jak trędowaty, któremu 
ręki się nie podaje. Wszak nie od 
dziś wiadomo, że „wszystkiemu 
winni są Żydzi, masoni i cykliści”. 
Obawiam się też, że wielu Czy-
telników nie zrozumie…

U�… ulżyło mi! A skoro już 
wszyscy o tym wiedzą, że jestem 
tym przeklętym rowerzystą, to 
napiszę co mnie boli. Nie, nie 

chodzi o zastane przez zimę 
mięśnie, które teraz wystawiane 
są na ciężką próbę. Nie chodzi 
też o tyłek, bo na szczęście mam 
siodełko, w dodatku wygodne. 
Ani o poobijane gnaty, gdyż do 
tej pory szczęśliwie unikałem 
bliskiego kontaktu z gruntem, 
czy inną przyrodą nieożywioną 
oraz ożywioną. Aczkolwiek z tą 
drugą różnie bywa i dlatego na 
podorędziu - poza obowiązko-
wym dzwonkiem – zawsze mam 
pompkę, którą – gdy potrzeba 
– odganiam czworonożnych 
amatorów moich kostek. Czasa-
mi przydaje się ona także do od-
ganiania właścicieli tych spusz-
czonych bez smyczy i kagańców 
psów, którzy nie tylko werbalnie 
stają w obronie wolności swoich 

pupili. Albo kierowców samo-
chodów, którzy po wymuszeniu 
pierwszeństwa przejazdu ko-
niecznie chcą mi ręcznie wykła-
dać przepisy ruchu drogowego.

Przemierzając w ostatnich 
dniach drogi Aglomeracji Wał-
brzyskiej miałem okazję w prak-
tyce poczuć się jak dziecko we 
mgle. Z tym, że nie była to mgła, 
a snujący się po okolicy, niczym 
bąk w galotach, dym. Siwy, 
śmierdzący, zatykający drogi od-
dechowe i gryzący w oczy dym. 
Bez względu na to, czy przemie-
rzałem rowerem miasto, wieś, 
czy też łąki, pola, a nawet lasy, 
dym był wszechobecny! A to 
działkowcy palili co zgrabili, a to 
gospodarze rozstawali się z nie-
potrzebnym dobytkiem, a to wy-
cinający przydrożne drzewa palili 
to, czego nie opłacało się im za-
brać. I w końcu pojawiły się grille. 
Aromat podpałki w płynie z dale-
ka zapowiadał biesiadę, a mnie 
widok uczestników ogrodowych 
bankietów, zajadających się 
uważoną w tych oparach kieł-
basą lub kaszanką, przypomniał 
słowa starej piosenki, którą lata 
temu śpiewałem na obozach 
harcerskich: „płonie ognisko w 
lesie, wiatr smętną piosnkę nie-
sie, przy ogniu zaś rodzina sma-

żone dętki wcina”… Mógłbym 
jeszcze napisać, między innymi, 
o drogowcach ucinających sobie 
pogawędkę, a przy okazji bloku-
jących samochodami ciężarowy-
mi przejazd drogą z Sierpnicy do 
Bartnicy, czy o… rowerzystach 
jadących stadami lub parami, 
utrudniających przejazd innym, 
albo – na złość wszystkim – ja-
dących szosą, zamiast biegnącą 
równolegle pustą ścieżką rowe-
rową (jak to często ma miejsce 
na ulicy Uczniowskiej w Wałbrzy-
chu, czy na obwodnicy Szczawna 
Zdroju), itp. itd.

Wiem, powinienem to 
wszystko traktować jako słuszną 
karę za to kim jestem i co robię, 
ale podchodzę do tego jak mał-
pa, która całowała się z jeżem: 
nie ma przyjemności bez bólu. 
A przyjemność z jazdy rowe-
rem jest ogromna: szum wiatru 
w uszach; od czasu do czasu 
pięknie pachnące lasy, pola i 
łąki; niesamowite krajobrazy; 
wyjątkowo radosny o tej porze 
roku śpiew ptaków; zmęczenie 
wyzwalające endor�ny oraz to-
warzyszące temu wszystkiemu 
uczucie wolności i niezależno-
ści. To ostatnie - w tych czasach 
– bezcenne!

Robert Radczak

Były kolarz szosowy Górnika Wałbrzych Dariusz Baranowski, artysta 
fotografik Marek Arcimowicz oraz założyciel firmy Kruk Piotr Krupa 
powiększyli w tym roku się grono Ambasadorów Wałbrzycha. Podczas 
uroczystej gali w zamku Książ symboliczne stokrotki wręczył im 
prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

(RED)

Ambasadorowie Wałbrzycha
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L AMA

- Zaproponowany przez 
nas program otrzymał do-
�nansowanie w wysokości 
300 tys. złotych, a wydarzenia 
kulturalne zagoszczą w każdej 
gminie powiatu wałbrzyskie-
go, wszyscy bowiem włoda-
rze wyrazili chęć współorgani-

zacji imprez na swoim terenie. 
Pierwszy raz „Ziemia wałbrzy-
ska” będzie stolicą dolno-
śląskiej kultury. To ogromny 
sukces, tym bardziej, że raczej 
jesteśmy z tej kultury wyklu-
czeni. Rozpoczniemy uroczy-
stym otwarciem Dolnośląskiej 

stolicy kultury planowanym 
na 23 kwietnia 2016r, w Te-
atrze Zdrojowym w Szczaw-
nie Zdroju. O szczegółach 
dnia otwarcia powiadomimy 
Państwa w najbliższym czasie 
– mówi Jacek Cichura, staro-
sta wałbrzyski.

Powiat Wałbrzyski i Gmi-
na Stare Bogaczowice wraz 
z partnerami: Zespołem 
Szkół w Starych Bogaczo-
wicach, Fundacją „Polny 
Kwiat”, Gminnym Centrum 
Edukacyjno - Społecznym 
zapraszają do udziału w 
Powiatowym Konkursie 
Ekologicznym „Moja Zie-
mia - Czysty Powiat”.

Celem konkursu jest sze-
rzenie idei ekologii i troski 
o środowisko naturalne, 
propagowanie selektywne-
go zbierania odpadów oraz 
upowszechnianie wiedzy 
na temat zrównoważonego 
rozwoju wśród dzieci w wie-
ku szkolnym. Konkurs odbę-
dzie się w Zespole Szkół w 
Starych Bogaczowicach 13 

maja 2016 r. – początek o 
godz. 10.00.

- Do udziału zapraszamy 
3 - osobowe drużyny dzie-
ci z klas IV - VI, które będą 
reprezentować poszcze-
gólne gminy powiatu wał-
brzyskiego. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego 

oraz PGK SANIKOM Sp. o.o. 
Więcej szczegółów w re-
gulaminie dostępnym na 
stronach internetowych. 
Na zgłoszenia czekamy do 
29.04.2016 r. – mówią or-
ganizatorzy Powiatowego 
Konkursu Ekologicznego 
„Moja Ziemia - Czysty Po-
wiat”.

(RED)

Starosta Wałbrzyski
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, 

Aleja Wyzwolenia 20 – 24 
58-300 Wałbrzych

Poszukujemy osoby na stanowisko Inspektora w Wy-
dziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty, w wymiarze 
pełnego etatu. Osoba ta będzie zajmowała się szeroko ro-
zumianym pozyskiwaniem i opracowywaniem programów, 
strategii, planów i wniosków związanych z planowaniem i 
realizacją inwestycji ze środków zewnętrznych oraz ścisłą 
współpracą z UMWD w zakresie projektów �nansowanych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020.

Poszukiwana jest także osoba na stanowisko Podinspek-
tora w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty, w 
wymiarze pełnego etatu. Głównym obowiązkiem pracow-
nika będzie określenie celów i kierunków promocji Powiatu 
Wałbrzyskiego oraz prowadzenie wszelkich działań związa-
nych z realizacją i prowadzeniem promocji.

Wszystkie szczegóły dotyczące powyższego naboru oraz 
spis wymaganych dokumentów zostały zamieszczone w 
ogłoszeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
(BIP) w Wałbrzychu. Dokumenty należy składać w zamkniętej 
kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, 
Aleja Wyzwolenia 24 w Kancelarii Ogólnej pok. nr 28 – parter 
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w 
Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty w terminie do 
15 kwietnia 2016 roku do godz. 14.30. W przypadku doku-
mentów wysłanych pocztą decyduje data wpływu oferty (nie 
data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną do Staro-
stwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Moja Ziemia - Czysty Powiat

Nasz powiat stolicą kultury
W programie Dolnoślą-

skiej stolicy kultury będą: 
koncerty, teatry uliczne, 
spotkania regionalistyczne, 
parady bajkowe, plenerowe 
wystawy i z racji tego, że rok 
2016 jest poświęcony twór-
czości Henryka Sienkiewi-
cza, jego dzieł również nie 
zabraknie. Gościnnie zapre-
zentują się znane w świecie 
kultury nazwiska. Obecnie 
prowadzone są jeszcze roz-
mowy. Program zamknie się 
15 grudnia br. Czeka nas bar-
dzo bogaty harmonogram 
kulturalny. Już dziś wszyst-
kich Państwa serdecznie za-
praszamy.

Dolnośląska stolica kultury to program wsparcia 
kultury, zaproponowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. Pomysł na program 

powstał w wyniku realizacji Europejskiej stolicy kultury 
przez miasto Wrocław.
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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 za-
awansowanej 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 wystar-
czają 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 jeste-
śmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.

Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa  do� nansowana 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 na-
szych 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%. 

R E K L AMA R E K L AMA

- Eminencjo, witamy Cię 
w Świebodzicach z wielką 
radością, zapewniamy o 
naszej wierze i modlitwie. 
To wielkie wydarzenie w 
niemal 750-letniej historii 
naszego miasta - takimi 
słowami powitał burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz Kar-
dynała Tarcisio Bertone, 
byłego Sekretarza Stanu 
Stolicy Apostolskiej, który 
3 kwietnia, gościł w Świe-
bodzicach. Kardynał prze-
wodniczył uroczystej mszy 
świętej w kościele pw. św. 
Mikołaja. Dzień wcześniej 
na stadionie przy ul. Ratu-
szowej w Wałbrzychu kilka 
tysięcy osób uczestniczy-
ło w mszy świętej, która 
została zorganizowana  z 
okazji XI rocznicy śmierci 
św. Jana Pawła II.

Gość z Watykanu przybył 
do Świebodzic na zapro-
szenie proboszcza para�i, 
księdza prałata Jana Garga-
sewicza. Duchowni znają się 
od wielu lat i utrzymują ser-
deczne kontakty. 

W uroczystej mszy świę-
tej, która przypadła w usta-
nowione przez św. Jana 
Pawła II Święto Miłosierdzia 
Bożego, uczestniczył także 
biskup świdnicki Ignacy Dec, 
biskup pomocniczy Diecezji 
Legnickickiej Marek Mendyk, 
duchowni naszej diecezji, 
a także parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz pań-
stwowych, samorządowych, 
radni i mieszkańcy Świebo-
dzic. W kościelnych ławach 
zasiedli m. in. Minister Edu-
kacji Narodowej, posłanka 
ze Świebodzic Anna Za-
lewska, posłowie Wojciech 
Murdzek i Ireneusz Zyska; 
wicewojewoda dolnośląski 
Kamil Zieliński, burmistrz 
miasta Bogdan Kożuchowicz 
z małżonką, zastępca burmi-
strza Miasta Krystian Woło-
szyn, przewodniczący Rady 
Miejskiej Świebodzic Łukasz 
Kwadrans, wiceprzewod-
niczący rady - Jan Klepiec i 
Zdzisław Pantal; radni po-
wiatowi - Violetta Chorąży, 
Piotr Zalewski, Paweł Ozga, 

Kruk, Lipali, Lao Che, 
Organek i wreszcie KULT 
- to gwiazdy tegorocznej 
edycji Świebodzice Rock 
Fest. Wielkie święto pol-
skiego rocka już w następ-
ną sobotę, 16 kwietnia, w 
hali sportowo-widowisko-
wej OSiR Świebodzice sp. 
z oo. Są jeszcze bilety do 
kupienia.

Ten wyjątkowy, rockowy 
festiwal, ma swoją rzeszę 
fanów, a z edycji na edycję 
przybywają nowi. W tym 
roku, po rocznej przerwie, w 
Świebodzicach znów zagrają 
tuzy polskiej sceny rockowej 
i alternatywnej. Zobaczymy 
i usłyszymy: Organka, Lao 
Che, Kruka, Lipali oraz zespół, 
którego nie trzeba chyba w 
ogóle przedstawiać - KULT 
z równie kultowym i chary-
zmatycznym wokalistą Kazi-
kiem Staszewskim. 
Na rozgrzewkę wy-
stąpi grupa, wybra-
na w internetowym 
konkursie - będzie 
to formacja Srogo 
z Tychów. Festiwal 
poprowadzi Piotr 
Stelmach, dzienni-
karz muzyczny ra-
diowej Trójki, która 
patronuje całemu 
wydarzeniu. Kto 
jeszcze nie kupił bi-
letu, niech to zrobi 
jak najszybciej, oka-
zja, by zobaczyć na 
jednej scenie tyle 
fantastycznych ze-
społów, nie zdarza 
się często. Początek 
- godz. 14:30. Or-

Gwiazdy 
w Świebodzicach

ganizatorem koncertu jest 
Agencja Aplauz Planet oraz 
Gmina Świebodzice.

Tak wygląda wstępny har-
monogram poszczególnych 
koncertów: godz. 14.35 – SRO-
GO, 15.10 – KRUK, 16.25 – LI-
PALI, 17.40 – ORGANEK, 19.05 
- LAO CHE, 21.00 – KULT. 

Bilety miejsca stojące: 
65 zł do 10 kwietnia, od 11 
kwietnia 70 zł; bilety miejsca 
siedzące nienumerowane: 
75 / 80 / jak wyżej. Bilety 
kolekcjonerskie do nabycia: 
Świebodzice - OSIR ul. Miesz-
ka Starego 6, Świdnica - Biu-
ro Podróży Beata Olipra - Ry-
nek 31, Wałbrzych - Pasaż 
Tesco Biuro Podróży Jolka, 
Wałbrzych - Kiosk z prasą 
(obok poczty) Piaskowa Góra 
oraz w sieci: TICKETPRO, 
EVENTIM, A BILET.

(RED)

Wspominali świętego

W Wałbrzychu tysiące wiernych modliły się na stadionie podczas mszy 
papieskiej.

Kardynał Tarcisio Bertone odprawił mszę w kościele pw. św. Mikołaja 
w Świebodzicach.

a także radni miejscy: Jacek 
Żygłowicz, Dariusz Błasz-
czyk.

Jego Eminencja Kardynał 
Tarcisio Bertone przewod-
niczył eucharystii, która zo-
stała odprawiona w języku 
łacińskim. W homilii odniósł 
się do obchodzonego w 
niedziele, 3 kwietnia, Święta 
Miłosierdzia Bożego oraz do 
osoby jego twórcy - świę-
tego Jana Pawła II. Dzięko-
wał za ciepłe przywitanie w 
Świebodzicach, a na koniec 
poświęcił relikwie Św. Ojca 
Pio, które spoczęły w kościel-
nej kaplicy.

Z kolei w Wałbrzychu już 
po raz 12 wierni zebrali się 
na stadionie w dzielnicy Biały 
Kamień, na szczególnej mszy 
świętej, będącej kontynu-
acją pierwszej, zorganizowa-
nej spontanicznie po śmierci 
Jana Pawła II mszy, która od-
była się 7 kwietnia 2005 roku. 
Tradycyjnie co roku we mszy 
udział biorą wałbrzyscy par-
lamentarzyści, przedstawicie 
władz miasta i powiatu, wał-
brzyskich spółek miejskich i 
instytucji kulturalno-oświa-
towych, przedstawiciele 
gmin należących do Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, spore 

grono duchownych, harce-
rze, przedstawiciele braci 
górniczej, młodzież szkolna 
oraz oczywiście liczne rzesze 
wiernych. Msza święta na 
stadionie nie była jedynym 
punktem obchodów. Przed 
nabożeństwem odbyło się 
Diecezjalne Spotkanie Mło-
dzieży przed Światowymi 
Dniami Młodzieży, wprowa-
dzenie Relikwii Świętych i 
Błogosławionych oraz Sym-
boli Światowych Dni Mło-
dzieży i Koronka do Bożego 
Miłosierdzia. Natomiast po 
mszy odbył się Koncert NEW 
LIFE’m*, tradycyjny Apel 
Jasnogórski, następnie do-
kładnie o godzinie 21:37 – w 
godzinę śmierci Jana Pawła 
II – modlitwa i oddanie hoł-
du a następnie zakończenie 
peregrynacji Symboli Świa-
towych Dni Młodzieży w 
Diecezji Świdnickiej. Warto 
zaznaczyć, że twórcą Świa-
towych Dni Młodzieży był 
właśnie Święty Jan Paweł II. 
Tak jak w latach poprzed-
nich podczas uroczystości 
prowadzona została zbiórka 
pieniędzy na rzecz Hospi-
cjum im. Jana Pawła II w Wał-
brzychu.

(RED)
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Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą 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 uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

Nazywam się Ada Przy-
datek, mieszkam w Je-
dlinie-Zdroju.15 stycznia 
2010 roku potrącił mnie 
samochód i doznałam sil-
nego urazu czaszkowo 
- mózgowego oraz poważ-
nego złamania kilku krę-
gów i nogi.

Przez miesiąc leżałam w 
śpiączce na Oddziale Inten-
sywnej Opieki Medycznej 
w szpitalu w Wałbrzychu. 
Miałam 5 operacji i wiele 
powikłań. Cudem uratowa-
no mi życie, ale moje lecze-
nie i rehabilitacja są długie 
i kosztowne. Przez pierwsze 
2 lata po wypadku byłam w 
domu gościem. W tym cza-
sie przebywałam w klinikach 
rehabilitacyjnych w Polsce 
i na Ukrainie. Minął kolejny 
rok od tragicznego wypad-
ku a ja ciągle potrzebuję 
specjalistycznej rehabilitacji. 
Mam poważne problemy 
z pamięcią, koncentracją i 
świadomością, przeżywam 
traumę powypadkową. 
Uczęszczam na biofeedback, 
terapię czaszkowo-krzyżo-
wą, rehabilitację na basenie. 

Ada dziękuje 
za pomoc!

Dane do przekazania 1% podatku za 2014 rok na formularzu PIT:
KRS: 0000272272

w celu szczegółowym:
dla Ady Przydatek 

Dane do wpłaty darowizny na subkonto Ady w fundacji:
FUNDACJA VOTUM ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ul. Wyścigowa 56 53-012 Wrocław
KRS: 0000272272

BANK: 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000
W tytule wpłaty: dla Ady Przydatek na leczenie i rehabilitację

Pracuję z psychologiem i na-
leżę do Młodzieżowej Grupy 
Wsparcia przy Stowarzysze-
niu Neuropsychologicznym 
„Pod Klonowym Liściem” 
we Wrocławiu. Aktualnie 
uczęszczam na zajęcia indy-
widualne do IV LO z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Wał-
brzychu i mogę cieszyć się 
kontaktem z rówieśnikami.

Z całego serca bardzo 
dziękuję za dotychczasową 
pomoc i ponownie proszę o 
przekazanie 1% podatku

Co raz mniej czasu 
pozostało na złożenie 
w urzędzie skarbowym 
rocznego zeznania po-
datkowego. Jak zawsze, 
większość z tym obowiąz-
kiem zwleka do ostatniej 
chwili. W tym roku ter-
minem granicznym jest 
2 maja 2016 r. – Prosimy 
pamiętać o przekaza-
niu 1 procenta podatku 
osobom potrzebującym 
takiego wsparcia i orga-
nizacjom pozarządowym 
– apelują ich przedstawi-
ciele.

Samorządowcy z gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
apelują, by w deklaracjach 
wpisywać adres zamieszka-
nia, by pieniądze pozostały 
w naszych gminach. - Z tych 
pieniędzy prowadzimy mię-
dzy innymi inwestycje, któ-
re poprawiają komfort życia 
– mówią zgodnie włodarze 
gmin, dla których ważny jest 
każdy grosz.

Z kolei przedstawiciele 
organizacji samorządowych 
przypominają o przekazaniu 
1 procenta podatku na rzecz 
osób potrzebujących oraz in-
stytucji pożytku publicznego. 
- Każdy z nas musi zapłacić 
podatek, ale jego część moż-
na przekazać organizacjom 
pozarządowym. Przekażcie 
nam ten 1 %! Znacie nas, bo 
widzicie naszą codzienną 
pracę. Jesteśmy blisko Was i 
Waszych spraw, dzięki czemu 
możemy być przydatni każ-
demu mieszkańcowi nasze-
go miasta i powiatu. Rozlicza-
my się rokrocznie z każdego 
otrzymanego grosza i zawsze 
można sprawdzić, na co zo-
stały wydane Wasze pienią-
dze – zapewniają przedstawi-
ciele instytucji działających w 
tak zwanym trzecim sektorze.

Organizacje pożytku pu-
blicznego z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej między innymi 
opiekują się dziećmi nie-
pełnosprawnymi, propa-

gują i wspierają twórczość 
kulturalną, dbają o interesy 
konsumentów, prowadzą 
domy dziecka, uczą tańczyć 
i śpiewać, organizują wypra-
wy do ciekawych zakątków 
dla tych, których nie stać 
na takie wojaże. A to tylko 
niektóre z dziedzin, jakimi 
się zajmują. Każdy może im 
pomóc, przekazując 1 pro-
cent podatku. Bez tych sto-
warzyszeń, związków, towa-
rzystw i fundacji, wiele osób 
pozostawałoby bez żadne-
go wsparcia, marnowałby 
się talenty, młodzież i starsi 
mieliby mocno ograniczone 
możliwości pożytecznego 
spędzania wolnego czasu. 
Na szczęście są kluby spor-
towe, piłkarskie, sztuk walki, 
kolarskie, górski i jaskiniowy, 
które - oprócz treningów 
z różnych dyscyplin - uczą 
wytrwałości, szlachetnej ry-
walizacji, aktywnego trybu 
życia. Co poczęłyby rodziny 
nieuleczalnie chorych ludzi, 

gdyby nie Polskie Towarzy-
stwo Opieki Paliatywnej i 
prowadzone przez nie hospi-
cjum stacjonarne w Wałbrzy-
chu? Dokąd poszliby rodzice 
okrutnie potraktowanych 
przez los chorych dzieci, gdy-
by nie Koło Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Niepełnospraw-
nej? Wszystkie te organizacje, 
funkcjonujące głównie dzięki 
niezmordowanym zapaleń-
com, nie liczącym godzin 
spędzanych na pracy, czekają 
też na wsparcie podatników, 
odprowadzających obowiąz-
kowe kwoty do urzędu skar-
bowego. Wielkim wsparciem 
dla nich są właśnie odpisy w 
wysokości 1 procenta podat-
ku, przekazywane organiza-
cjom pożytku publicznego, 
według wskazań indywidu-
alnych osób.

Spis wszystkich organi-
zacji, wraz z numerami KRS, 
można znaleźć na stronach 
internetowych.

(RED)

Taka pomoc nic nie kosztuje

Jak co roku kierujemy 
ogromną prośbę o wspar-
cie leczenia Michała Lecho-
wicza ze Starych Bogaczo-
wic. Chłopiec urodził się 
z niezwykle rzadką wadą 
wrodzoną Holoprosence-
phalią Semilobaris wraz 
z uszkodzeniami twarzo-
czaszki.

Wymaga specjalistycz-
nej opieki i kompleksowej 
rehabilitacji ruchowej, jego 
rodziców nie stać na tak 
ogromne wydatki, dlatego 
Michałek jest pod opieką 

Fundacji Dzieciom Zdążyć 
z pomocą. Aby pomóc w 
jego rehabilitacji i leczeniu 
wystarczy przy wypełnianiu 
deklaracji PIT wpisać nr KRS 
Fundacji 0000037904 a ru-
bryce cel szczegółowy wpi-
sać: 3298 LECHOWICZ MI-
CHAŁ, wówczas cała kwota 
tra� na subkonto Michałka i 
zostanie przeznaczona na 
jego rehabilitację i leczenie.  
Rodzice wraz z Michałkiem 
bardzo dziękuję za wszelką 
pomoc i życzliwość.

(RED)

Choć wiele już w swo-
im krótkim życiu przeszła, 
jest pogodna, uśmiech-
nięta i z nadzieją patrzy w 
przyszłość. Dzięki �nanso-
wemu wsparciu 1 procen-
tem podatku, siedemna-
stoletnia Inez Pochmara 
przechodzi intensywną 
rehabilitację, która młodej 
mieszkance Boguszowa 
Gorc daje nadzieję na nor-
malne życie.

Spokojne życie Inez i 
jej rodziny zakłócił w 2011 
roku wypadek komunika-
cyjny, do którego doszło w 
Czechach. Dziewczyna cu-
dem uniknęła śmierci, którą 
mogły spowodować liczne, 

wielonarządowe obrażenia. 
Niestety, obrażenia mózgo-
wo-czaszkowe wywołały 
prawostronny paraliż. Przez 
4 lata Inez Pochmara prze-
szła szereg operacji, w tym 
rekonstrukcji czaszki. Nadal 
potrzebuje ciągłej rehabili-
tacji oraz kilku operacji pla-
stycznych.

- Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy do tej 
pory przekazali 1 procent 
podatku na konto Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
na moje leczenie i rehabilita-
cję. Dzięki systematycznym 
zabiegom mam szansę po-
wrócić do sprawności, dla-
tego zwracam się z prośbą 

1 prococent dla Michałka

Pomóżmy Inez wrócić 
do zdrowia

do Czytelników Tygodnika 
DB 2010 o przekazanie 1% 
podatku poprzez wpisanie 
w formularzu PIT numeru 
KRS 0000037904, w rubryce 
„INFORMACJE UZUPEŁNIA-

JĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 
1%”wpisanie: 25859 Po-
chmara Inez. Z góry dziękuję 
wszystkim za ten piękny gest 
– dodaje 17-letnia Inez.

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L AMA

Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich

PRACA
w Niemczech

KR
A

Z 
77

65

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

19złza 8 sztuk

99

FOTO ID Andrzej Wojciechowski, ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego, tel. 669 595 557
www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

• DOWÓD OSOBISTY  • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA
(na nośniku elektronicznym)
• DYPLOM, INNE

TANIE ZDJĘCIA !!!

Nowe prezydium
Rada Miejska Szczawna Zdroju 
ma nowe kierownictwo. Po rezy-
gnacji dotychczasowej przewod-
niczącej Marzeny Sobczyk, radni 
na ostatniej sesji wybrali na to sta-
nowisko Ramonę Bukowską – Mu-
chę, która stosunkiem głosów 8:7 
pokonała Adama Jeningsa. Po od-
wołaniu wiceprzewodniczącego 
rady Józefa Kaczanowskiego, rajcy 
wybrali Jarosława Stachowiaka, 
który także stosunkiem głosów 8:7 
pokonał… Adama Jeningsa.

(RED)

Bezpłatne badania
Zapraszamy na bezpłatne ba-
dania mammogra�czne dla pań 
w wieku 50-69 lat. Mammobus 
przyjedzie do Głuszycy i będzie 
zlokalizowany przy Parku Jorda-
nowskim przy ul. Leśnej 13 kwiet-
nia (środa) w godz. 14.00-17.00 
oraz 18 maja (środa) w godz. 9.00-
17.00. Obowiązuje wcześniejsza 
rejestracja telefoniczna od ponie-
działku do piątku w godz. od 8.30 
do 19.30, tel. 58 767 34 44 i 58 
7673455.

(RED)

MTB Cross Country
MTB Walim oraz Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Walimiu zapra-
szają na MTB Cross Country, któ-
ry odbędzie się 10 kwietnia 2016 
roku w Walimiu. Celem głównym 
tego amatorskiego wyścigu jest 
popularyzacja kolarstwa górskie-
go oraz zdrowego spędzania cza-
su wolnego, a także promowanie 
walorów turystycznych i przy-
rodniczych regionu, w których 
odbywają się zawody oraz wyło-
nienie najlepszych zawodników 
w poszczególnych kategoriach. 
Trasa wyścigu wiodła będzie uro-
kliwymi, pagórkowatymi, głównie 
leśnymi ścieżkami, a ich urozma-
iceniem będą stosunkowo niebez-
pieczne zjazdy. Wszelkie informa-
cje można uzyskać pod nr tel. 600 
954 954 oraz sport@walim.pl.

(RED)

Kalendarz tegorocznych 
imprez biegowych wzbo-
gacił Górski Półmaraton z 
Flagą na Trójgarbie. 2 maja 
uczestnicy przebiegną pra-
wie 22 kilometry malowni-
czej trasy Gór Wałbrzyskich. 
Organizatorzy imprezy: 
Gmina Stare Bogaczowice i 
Gmina Czarny Bór, wspólnie 
ze sponsorami i partnerami 
zadbali, aby półmaraton na 
długo pozostał w pamięci 
biegaczy.

Udział w majowym Półma-
ratonie może wziąć każdy, kto 
ukończył 18 lat. 16-sto i 17-sto 
latkowie potrzebują pisemnej 
zgody rodziców lub opieku-
nów prawnych.

 - Warto zapisywać się na 
bieg już teraz, nie tylko ze 
względu na ograniczoną ilość 
miejsc, ale także na wysokość 
opłaty startowej, która do 
dnia 15 kwietnia wynosi tylko 
25 złotych. W terminie 16 - 30 
kwietnia start kosztuje 50 zło-
tych, a w dzień przed i w dniu 
zawodów 100 złotych - mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

Wszystkie informacje na 
temat zgłoszeń znajdują się 
na stronach internetowych 
organizatorów: www.sta-
rebogaczowice.ug.gov.pl, 
www.czarny-bor.pl, online.
datasport.pl.

 - Trasa biegu jest wyjąt-
kowo malownicza. Przebiega 
przez tereny dwóch gmin: 
Czarnego Boru i Starych Bo-
gaczowic. Uczestnicy wy-
startują o godzinie 12:00 ze 
Stadionu w Starych Boga-
czowicach, skąd w 4 godziny 
będą musieli przebiec prawie 
22 kilometrowy odcinek pro-
wadzący przez szczyt Trój-

Biegiem na Trójgarb

garbu. Na trasie znajdują się 
punkty widokowe, z których 
można podziwiać panora-
mę Karkonoszy, Wałbrzycha, 
czy też Witkowa i Jaczkowa. 
Jedną z atrakcji dla biegaczy 
może być spotkanie z żyjący-
mi w tych lasach mu�onami 
-  mówi Adam Górecki, wójt 
Gminy Czarny Bór. 

Organizatorzy zapewnia-
ją dwa punkty bufetowe, a 
na mecie każdy z zawodni-
ków otrzyma ciepły posiłek. 
Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymają medal, koszulkę 
oraz liczne gadżety od part-
nerów Półmaratonu. Szanse 
na nagrody będą mieli nie 
tylko zwycięzcy. Organiza-
torzy wraz ze sponsorami 
przygotowali losowanie, w 
którym udział wezmą wszy-
scy biegacze. Partnerem 
sportowym przedsięwzięcia 
jest Decathlon, a sponso-
rami nagród są: parlamen-
tarzyści z naszego regionu, 
Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu, Fundusz Regio-
nu Wałbrzyskiego, City Fit 
Wałbrzych, Aqua-Zdrój, Wo-
dociągi Wałbrzych, Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopal-
nia, Zamek Książ, Sanatoria 
Dolnośląskie, Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina, Kruk, Ak-
tiw, Reklamy LOGO, Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego Wałbrzych i Tauron.

(RED)

23 marca 2016 r. Regio-
nalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 
wydał pozytywne posta-
nowienie uzgadniające 
realizację przedsięwzięcia 
polegającego na wydoby-
waniu mela�ru ze złoża 
Rybnica Leśna przez spół-
kę Kopalnie Surowców 
Skalnych w Bartnicy. Teraz 
dokumenty te analizuje 
burmistrz Mieroszowa, 
który musi wydać decyzję 
środowiskową, bez któ-
rej KSS Bartnica nie mogą 
ubiegać się o nową konce-
sję dla kopalni w Rybnicy 
Leśnej.

W uzasadnieniu decyzji 
podkreślono, że kontynu-
acja wydobycia melafiru 
w Rybnicy Leśnej przez 
KSS Bartnica nie powinna 
znacząco wpływać na śro-
dowisko przyrodnicze, w 
tym na obszar Natura 2000. 
Pozytywne postanowienie 
RDOŚ dla Kopalni Melafiru 
w Rybnicy Leśnej stanowi 
bardzo ważne rozstrzy-
gnięcie w trwających od 
przeszło 5 lat procedurach, 
związanych ze starania-
mi kopalni o kontynuację 
trwającego w tym miejscu 
od stu lat wydobycia. Te-
raz decyzję środowiskową, 
umożliwiającą kopalni wy-
stąpienie o nową koncesję, 
powinien wydać burmistrz 
Mieroszowa.

- Wierzymy, że decyzja 
pana burmistrza również 
będzie pozytywna –mówi 
Jakub Madej, prezes KSS 
Bartnica. - To pozwoliłoby 
kopalni nautrzymanie wielu 
miejsc pracy i pozytywnie 
wpłynęło na budżet i rozwój 

Jest opinia, będzie koncesja?

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał 
pozytywną opinię w sprawie dalszego wydobywania melafiru 
w Rybnicy Leśnej.

gospodarczy gminy Miero-
szów - dodaje prezes.

Co na to władze Miero-
szowa?

 - Postanowienie Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska uzgadniające 
warunki realizacji przedsię-
wzięcia polegającego na 
wydobywaniu mela�ru ze 
złoża „Rybnica Leśna” przez 
spółkę Kopalnie Surowców 
Skalnych w Bartnicy, wpły-
nęło do Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie w dniu 31 
marca br. W chwili obecnej 
zapoznaję się z obszernym 
pismem zawierającym m.in. 
45 warunków, które w opinii 
RDOŚ muszą być spełnione 
przez przedsiębiorcę wnio-
skującego o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedsięwzię-
cia mogącego znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
Wydanie postanowienia 
przez RDOŚ jest jednym z 
etapów postępowania. Pra-
gnę przypomnieć wszystkim 
zainteresowanym, iż Gmi-
na Mieroszów zajmuje się 

decyzją środowiskową od 
kwietnia 2015 roku, po tym 
jak Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze zobowiązało 
nas do ponownego roz-
patrzenia sprawy. Decyzja 
środowiskowa wydana w li-
stopadzie 2014 roku została 
bowiem zaskarżona. Ponow-
ne postępowanie wiąże się 
między innymi z uzupełnie-
niem raportu oddziaływania 
na środowisko przez Kopal-
nie Surowców Skalnych oraz 
wydaniem postanowienia 
przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska, co 
trwało od września ubiegłe-
go roku do teraz. W chwili 
obecnej trwa rzetelna anali-
za zebranych materiałów w 
tym skomplikowanym i wie-
lowątkowym postępowaniu. 
Jest to niezbędne do pod-
jęcia dalszych działań mają-
cych na celu wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedmio-
towej inwestycji – wyjaśnia 
Marcin Raczyński, burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)
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Już w najbliższy week-
end zapraszamy na Krajowe 
Mistrzostwa International 
Dance Organization Jazz 
Dance, Show Dance, Pro-
duction, Belly Dance/Orien-
tal! Swoje taneczne umiejęt-
ności zaprezentuje ponad 
1500 uczestników. Będzie 
to największe polskie wyda-
rzenie taneczne w tym roku.

- W dniach 8-10 kwietnia 
2016 r. tancerze rywalizować 
będą w dyscyplinach: Jazz 
Dance, Show Dance, Mini Pro-
duction, Production oraz Belly 
Dance/Oriental. W turnieju 
wystąpią uczestnicy w róż-
nych kategoriach wiekowych. 
Mistrzostwa odbędą się w 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
AQUA ZDRÓJ. Głównymi or-
ganizatorami imprezy są: Klub 
Tańca Sportowego Sport-Dan-
ce oraz Centrum AQUA ZDRÓJ. 

Zapraszamy na wielkie tanecz-
ne widowisko! – zachęca Artur 
Wylandowski z Wałbrzyskiego 
Centrum Sportowo-Rekreacyj-
nego Aqua-Zdrój.

Bilety będą dostępne w 
sprzedaży w Centrum Aqua 
Zdrój. Ceny biletów: jeden 
dzień – 35 zł dorośli, 15 zł mło-
dzież szkolna; karnet 3 dni – 85 
zł dorośli, 35 zł młodzież szkol-
na; Gala Mistrzostw (miejsce 
przy stoliku) – 100 zł (wyłącz-
nie w przedsprzedaży – info: 
697 161 007). Przy zniżkach 
obowiązuje posiadanie przy 
sobie legitymacji szkolnej.

(RED)

Program:
8.04 (piątek) godz. 10:00 – 21:30
9.04 (sobota) godz. 9:00 – 20:30 godz. 
17:30 Gala Mistrzostw
10.04 (niedziela) godz. 9:00 – 20:30

Kompleks Aqua Zdrój to 
nie tylko boiska sportowe, 
nowoczesna hala, pływalnia, 
hotel czy oddane do użytku 

w listopadzie 2015 r. Centrum 
Odnowy i Rehabilitacji SPOR-
T&SPA. To także, a dla wielu 
mieszkańców Aglomeracji 

Wałbrzyskiej, przede wszyst-
kim najnowocześniejsze w 
regionie centrum �tness.- 
Zainteresowanie jest tak 

Taneczne mistrzostwaJeszcze więcej rekreacji
- Podczas projektowania kompleksu Aqua Zdrój nikt nie przypuszczał, 

że zainteresowanie strefą �tness będzie tak duże, że będziemy musieli 
ją powiększyć – mówi Mariusz Gawlik, prezes Wałbrzyskiego Centrum 

Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój.

Posiadacze karnetów VIP w Aqua Zdroju dostaną między innymi koszulki do treningów.

duże, że musieliśmy dokonać 
przebudowy strefy �tness. 
Zrezygnowaliśmy z zaplecza 
socjalnego, dzięki czemu po-
większyliśmy powierzchnię, 
na której postawiliśmy nowe 
urządzenia do ćwiczeń – wyja-
śnia Mariusz Gawlik.

Przybyło więc w siłowni 
urządzeń do kształtowania syl-
wetki i budowania formy. Są 
także nowe trampoliny, sztan-
gi i inne przyrządy. Na tym jed-
nak nie koniec nowości.

- Gdy sprzyja pogoda za-
jęcia prowadzone są na świe-
żym powietrzu. A w stre�e 
basenowej wprowadziliśmy 
leżaki, które pozwolą odpo-
cząć po intensywnym trenin-
gu pływackim. Do tego wpro-
wadziliśmy nowe karnety i 
dodatkowe opcje, które na 
pewne spodobają się osobom 
regularnie korzystającym z 
naszego centrum. Szczegóły 
nowej oferty karnetowej oraz 
rabatowej można znaleźć na 
naszej stronie internetowej 
aqua-zdroj.pl – dodaje Artur 
Wylandowski z działu marke-
tingu Wałbrzyskiego Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego 
Aqua-Zdrój.

(RED) Tym razem parkiet hali Aqua Zdrój opanuje 1400 tancerzy.
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R E K L AMA

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI
WENTYLACJA TO:

• świeże powietrze 
• jakość życia
• pozytywna atmosfera
PROFESJONALNY MONTAŻ NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH

Nawiewnik to niewielkie nakłady i świetne efekty

Tylko u nas:
regulacja i naprawa okien PCV,

wymiana szyb i uszczelek

R E K L AMA R E K L AMA

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

Piłkarkom AZS PWSZ 
Wałbrzych został przyzna-
ny walkower za mecz w 
Koninie z Medykiem z 15. 
kolejki ekstraligi!

Na boisku mistrzynie Pol-
ski wygrały 4:0, ale w skła-
dzie wyszła nieuprawniona 
zawodniczka, dzięki czemu 
wynik został zwery�kowany 
na 3:0 dla ekipy Marcina Gry-
ki. W związku z tym wałbrzy-
skie akademiczki mają 26 
punktów, 5 oczek straty do 
trzeciego w tabeli Mitecha 
Żywiec, dzięki czemu nadal 
mają szansę zakończyć se-

zon z medalem. Warto do-
dać, że jest to pierwsza po-
rażka koninianek w sezonie, 
ale mimo to są one bardzo 
bliska obronienia tytułu.

W najbliższej kolejce AZS 
zagra w Bydgoszczy z KKP, 
a rywalizacja odbędzie się 
16 kwietnia. Jest to drugi 
walkower dla wałbrzyskie-
go klubu, ponieważ już we 
wrześniu ubiegłego w taki 
sam sposób podopieczne 
Marcina Gryki otrzymały 
punkty za mecz we Wrocła-
wiu z AZS-em.

Radosław Radczak

Po 18. kolejce ekstraligi 
kobiet, kiedy to AZS PWSZ 
przegrał na własnym bo-
isku z Górnikiem Łęczna 
1:3, trwa przerwa repre-
zentacyjna. Trener Woj-
ciech Basiuk do pierwszej 
kadry powołał Annę Rę-
dzię i Darię Antończyk.

Ta druga nie jest pewna 
występu w meczu z Danią, 
ponieważ w ostatniej li-
gowej rywalizacji doznała 
kontuzji i po przerwie nie 
wyszła na boisko. Mecz 
odbędzie się w piątek, 7 
kwietnia o godz. 20:00 w Ty-
chach. Trener reprezentacji 
Polski U–19 Marcin Kaspro-
wicz powołał na spotkania z 
Azerbejdżanem, Niemcami 

i Irlandią Małgorzatę Me-
sjasz. Spotkania odbędą się 
odpowiednio 5, 7 oraz 10 
kwietnia.

Za to do kadry U–17 tre-
nerka Nina Palaton powo-
łała Jessikę Plutę na turniej 
UEFA Development. Po-
lki zagrają odpowiednio: 
z Norwegią, 9 kwietnia o 
godz.12:00, ze Szwajcarią 11 
kwietnia o godz. 11:00 oraz 
z Białorusią 2 dni później o 
godz. 10:00. Warto dodać, 
że nie zostały powołane 
Klaudia Miłek oraz Edyta 
Botor, ponieważ skończy-
ły wiek kadetek i od jesieni 
będą mogły grać w repre-
zentacji U–19.

Radosław Radczak

AZS PWSZ wygrał 
z Medykiem!

Wałbrzyszanki 
w reprezentacjachPiłkarze Górnika Wał-

brzych wygrali w Kątach 
Wrocławskich z Bystrzycą 
2:1. Bohaterem spotkania III 
ligi dolnośląsko – lubuskiej 
został Mateusz Krawiec, 
który zdobył obie bramki 
dla wałbrzyskiej drużyny.

Spotkanie miało być 
łatwą przeprawą dla wał-
brzyszan, ponieważ grała 
druga drużyna w ligowej 
tabeli z przedostatnią. Jed-
nak piłkarze mówili przed 
spotkaniem, że nie można 
lekceważyć rywali, ponie-
waż głównie będą stawiali 
na defensywę i grę z kontry, 
a sami biao-niebiescy będą 
musieli grać atakiem pozy-
cyjnym. Dodatkowo trener 
Robert Bubnowicz nie mógł 
skorzystać z pauzującego za 
żółte kartki Dariusza Micha-

lak oraz kontuzjowanych 
Michała Oświęcimki i Grze-
gorza Michalaka.

Początek spotkania o dzi-
wo należał do gospodarzy, 
którzy już w 5 min. mieli oka-
zję po rzucie wolnym, lecz 
piłka tra�ła wprost w ręce 
Kamila Jarosińskiego. Osiem 
minut później nie było już 
tak kolorowo, ponieważ Da-
wid Pałys wpakował piłkę do 
siatki i to miejscowi sensacyj-
nie wyszli na prowadzenie. 
Goście długo nie mogli wy-
prowadzić dobrego ataku, 
ponieważ przeciwnik dobrze 
się bronił i grał na czas oraz 
bardzo przeszkadzała im nie-
równa murawa. Dopiero w 
42 min., po dośrodkowaniu 
Marcina Morawskiego z rzutu 
wolnego, Mateusz Krawiec 
posłał piłkę obok bramki.

Po przerwie piłkarze Gór-
nika rzucili się do ataku. W 
48 min. obrońca Bystrzycy 
zagrał ręką w polu karnym, 
za co sędzia podyktował 
rzut karny. Do jedenastki 
podszedł Marcin Orłowski, 
ale kapitan biało-niebieskich 
posłał piłkę nad poprzeczką. 
Dziesięć minut później fut-
bolówka tra�ła do Mateusza 
Krawca, który huknął z 30 m i 
wyrównał rezultat spotkania. 
Chwilę później Górnik mógł 
wyjść na prowadzenie dzię-
ki Marcinowi Morawskiemu, 
jednak po jego strzale z 20 
m piłka poleciała nad bram-
ką. Potem jeszcze okazje 
mieli Dominik Radziemski, 
Damian Migalski i Marcin Or-
łowski, lecz uderzenia dwóch 
pierwszych były niecelne, 
a sytuację tego ostatniego 

świetnie obronił bramkarz 
Bystrzycy. Dopiero w drugiej 
minucie doliczonego czasu 
gry zwycięską bramkę dla 
wałbrzyszan zdobył Mateusz 
Krawiec.

W następnej kolejce 
Górnik zagra w Gorzowie 
Wielkopolskim ze Stilonem. 
Mecz odbędzie się w sobotę, 
9 kwietnia o godz. 16:00.

Radosław Radczak

Bystrzyca Kąty Wrocławskie - Górnik 
Wałbrzych 1:2 (1:0)
Bramki: 1:0 Pałys (13), 1:1 Krawiec 
(58), 1:2 Krawiec (90+2). Żółta kartka: 
Orzech. Sędziował: Mateusz Gałuszka 
(Jelenia Góra).
Górnik: Jarosiński - Rytko, Orzech, 
Tyktor, Surmaj - Radziemski, Morawski 
(87 Krzymiński), Krawiec, Orłowski, 
Sawicki - Migalski.

Krawiec uratował Górnika

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych poko-
nali we własnej hali MCKiS 
Jaworzno 73:63. Jeżeli 
biało-niebiescy wygrają 
w następnym meczu w Ja-
worznie, to awansują do 
kolejnej rundy fazy play-
-o�.

Spotkanie rozpoczęło 
się od prowadzenia gospo-
darzy 4:0, po tra�eniach 
Pawła Bochenkiewicza i Ra-
fała Niesobskiego. Potem 
celnym rzutem za 3 punkty 
zmniejszył stratę Aleksander 
Leńczuk, lecz miejscowi od-
skoczyli rywalowi i osiągnęli 
10-punktowe prowadzenie. 
Wałbrzyszanie kontrolowa-

li przebieg gry i prowadzili 
po pierwszych 10 minutach 
23:15, głównie za sprawą 
Pawła Pirosa, który zdobył 
11 punktów. Po niezłym 
początku drugiej kwarty, 
w ostatnich 5,5 minutach 
podopieczni Arkadiusza 
Chlebdy ani razu nie tra�li 
do kosza, a goście zdobyli 
raptem 3 oczka. Ta część me-
czu zakończyła się wynikiem 
zaledwie 9:9 i po pierwszej 
połowie na tablicy wyników 
widniał rezultat 32:24.

Po wyrównanym po-
czątku trzeciej odsłony, nie-
spodziewanie przyjezdni 
ruszyli do odrabiania strat: 
z wyniku 28:39 na 3 minuty 

i 33 sekundy przed końcem 
ćwiartki wyszli na prowa-
dzenie 40:39. W ostatnich 
minutach wynik oscylował 
koło remisu, ale ostatecznie, 
po 30 minutach spotkania, 
wałbrzyska drużyna wygry-
wała 49:47. W ostatniej par-
tii gospodarze chcieli znów 
uciec przeciwnikowi, co im 
się udało za sprawą Marcina 
Wróbla, który w ciągu 1,5 
minuty powiększył swój do-
robek punktowy o 7 oczek. 
Końcówka była już wyrów-
nana, a w ekipie z Wałbrzy-
cha na parkiecie grali rezer-
wowi. Ostatecznie Górnik 
Trans.eu wygrał z jaworznia-
nami 73:63.

Następny mecz między 
tymi zespołami zostanie 
rozegrany w Jaworznie w 
sobotę, 9 kwietnia, o godz. 
18:00.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych - MCKiS 
Jaworzno 73:63 (23:15, 9:9, 17:23, 
24:16)
Górnik Trans.eu: Piros 19, Wróbel 
15, Bochenkiewicz 11, Glapiński 6, 
Krzymiński 6, Ratajczak 4, Niesobski 
4, Rzeszowski 4, Obarek 2, Durski 1, 
Jeziorowski 1, Ciuruś 0.
MCKiS: Leńczuk 15, Bryzek 15, Zub 15, 
Lemański 14, Smyrdek 2, Grochowski 
2, Sadzyński 0, Wróblewski 0, Brzo-
zowski 0, Lichtański 0.

Krok od III rundy



Czwartek, 7 kwietnia 2016 r.

www.db2010.pl Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.pl DB2010 .PL
S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WIELKA PROMOCJA od 9 kwietnia !!!*

EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 
MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875
 * Do wyczerpania zapasów.

ZATRUDNIĘ doświadczoną osobę 
na samodzielne stanowisko logistyka – spedytora. 

Wymagania: bardzo dobra znajomość obsługi komputera 
(programy giełdy transportowej), komunikatywność, język 

niemiecki lub angielski w stopniu komunikatywnym. 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV 

(w zaklejonych kopertach z opisem logistyk – spedytor) 
w sekretariacie Fabryki Okien ROL 

przy ul. Wysockiego 27 w Wałbrzychu.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

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

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

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

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

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

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

i 74-854-17-12

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

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

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

www.duotravel.pl

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Zanim w kraju doszło 
do inauguracji sezonu ko-
larskiego, zawodnicy Aka-
demii Kolarskiej SEVEN-R-
-SPORT mieli już za sobą 
pierwsze starty za granicą.

Na początek sprawdzili 
swoja formę (przypomnijmy, 
że część z nich przebywała 
na zgrupowaniu na Lazuro-
wym Wybrzeżu) w mocno 
obsadzonym wyścigu Tro-
feo Cinelli z udziałem także 
kolarzy z Austrii, Czech, Sło-
wacji i Niemiec. W wyścigu 
juniorów młodszych Marcin 

Akademicy dobrze weszli w sezon
Znamy już nazwiska zwycięzców klasy�kacji generalnej 

„Celuj w Igrzyska”. Młodzi adepci biathlonu rywalizowali 
na Polanie Jakuszyckiej. Zawodnicy z Czarnego Boru zdo-
byli aż 13 medali i zajęli 3 miejsce klasy�kacji klubowej!

Biathloniści trenujący w Czarnym Borze, reprezentujący 
UKN ,,Mela�r” Czarny Bór i AZS AWF Wrocław zdobyli aż 
13 medali:
3 złote- Przemysław Pancerz (bieg indywidualny 10 km, 
sprint 7,5km, bieg pościgowy 10 km);
złoty medal -Wojciech Janik ( bieg sprinterski 6 km);
złoty medal ( bieg sprinterski 7,5 km) i 1 srebrny ( bieg indy-
widualny 8 km) - Karolina Trzaska;
srebrny medal -Wojciech Filip (bieg pościgowy 10 km);
brązowy medal - Tomasz Jurczak ( bieg sprinterski 7,5 km);
złoty medal- sztafeta młodzików ( Paweł Wąsala, Adrian Pyr-
doł, Wojciech Janik);
złoty medal - sztafeta juniorek (Paulina Król, Natalia Surdyka, 
Karolina Trzaska);
srebrny medal - sztafeta juniorów (Karol Turek, Mariusz Wto-
rek, Tomasz Jurczak);
srebrny medal- Sztafeta młodzików mł. (Mateusz Cabała, Ja-
kub Rutkowski, Mateusz Szczepaniak);
brązowy medal - sztafeta młodziczek mł. (Weronika Mikołaj-
czyk, Jęczmieniak Amelia, Aleksandra Mikołajczyk);

Klasy�kacja generalnej ,,Celuj w Igrzyska:
juniorzy młodsi - I miejsce Przemysław Pancerz(UKN Mela�r 
Czarny Bór , II miejsce Wojciech Filip (UKN Mela�r Czarny Bór);
młodzicy - I miejsce Wojciech Janik (UKN Mela�r Czarny Bór);
młodzicy młodsi - IV miejsce Mateusz Cabała;

Klasy�kacja klubowa:
1. MKS Karkonosze Jelenia Góra
2. BKS WP Kościelisko
3. UKN Mela�r Czarny Bór

(RED)

Celują w igrzyska

Finiszuje Marcin Rozmiarek.

Rozmiarek zajął 33. miejsce 
�niszując pomiędzy Sło-
wakami z Akademii Petera 
Sagana, aktualnego mistrza 
świata, natomiast Krzysz-
tof Wierzelewski po krakcie 
musiał zejśc z trasy. Wśród 
młodziczek Kamila Ślawska 
minęła metę jako 20., a Han-
na Demeszuk uplasowała się 
o dwie lokaty za koleżanką. 
Z kolei w rywalizacji żaków 
Kacper Andrejczuk był 23., 
a tuż za nim Mikołaj Deme-
szuk.

(A. Bas.)

Aleksander Balcerow-
ski, wychowanek Górni-
ka Wałbrzych, a obecnie 
koszykarz hiszpańskiego 
zaespołu Baloncesto Gran 
Canaria Claret Las Palmas, 
szykuje się do podróży za 
ocean, gdzie 15 kwietnia 
rozpocznie się międzyna-
rodowy turniej kadetów 
Jordan Brand Classic.

Jego areną będzie hala 
Barclays Center na nowo-
jorskim Brooklynie. Jak już 
informowaliśmy, 16-letni 

Olek, mierzący 215 cm, zo-
stał zakwali�kowany do tur-
nieju przez amerykańskich 
trenerów podczas obozu w 
Zagrzebiu. Wszedł do naj-
lepszej „10” z 21 krajów.

Na ferie świąteczne Bal-
cerowski-junior zjechał do 
rodzinnego domu, ale zno-
wu był w nim gościem, bo 
głównym celem był mię-
dzynarodowy turniej w sło-
wackiej Levicy. - Z gospoda-
rzami wygraliśmy różnicą 7 
punktów, a z Czechami – 18. 

Olek szykuje się do drogi

W �nale jednak to Hiszpanie 
okazali się lepsi, odjeżdżając 
w ostatniej kwarcie. Ale w 
sumie zaliczyłem 10 zbiórek 
– opowiada. Teraz kciuki za 
Olka będą trzymać jego ro-
dzice: mama Sylwia, niegdyś 

koszykarka AZS Lublin i tata 
Marcin, też wychowanek 
Górnika, który w ostatnich 
latach odniósł wiele sukce-
sów w koszykówce na wóz-
kach.

Andrzej Basiński

Mama jest bardzo dumna z Olka.
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIA-
SKOWEJ GÓRZE ZA GOTÓWKĘ 
Kontakt 530-998-374

PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA 
PODZAMCZU, 2-3 POKOJE, TEL. 
535 285 514

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, bal-
kon, niski czynsz CENA 100.000,- 
zł Kontakt 530-998-374

Stary Zdrój ulica Bardowskiego 
2pok 30m2 bardzo słoneczne. 
Cena 43,5tys kontakt 535-416-014

PODZAMCZE 40 m2, 2 pokoje, 
BALKON, PO REMONCIE, budynek 
po termomodernizacji, CENA 
116.000,-zł Kontakt 535-285-514

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2, 
balkon. 115.000zł DO NEGOCJA-
CJI. Tel: 535-311-265

ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 pię-
tro w bloku, miejskie ogrzewanie. 
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI! 
Kontakt  535- 311- 265

2 pokoje w kamienicy, 2 piętro, 
60m2, Piaskowa Góra. Cena 
99.000zł do negocjacji. Kontakt  
535- 311- 265

Biały Kamień, 67m2, 3 pokoje, 
samodzielne wejście, 2 ogród-
ki. Spokojna lokalizacja. Cena 
130.000zł do negocjacji. Kontakt  
535- 311- 265

3 pokoje, 57m2, boczna ulica 
Nowego Miasta, cena 99.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE, 7 piętro, 4 pokoje, 
spiżarnia, 2 balkony, SŁONECZNE, 
rozkładowe, do wprowadzenia, 
OFERTA GODNA POLECENIA!, 
CENA 225.000 ZŁ, tel. 535- 285 
-514

1.SOWA&VICTORIA Duża działka 
budowlana ze stawem w pobliżu 
Szczawna Zdroju. 4800m2 za 95 tys.
Tel: 502-657-353 

2. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe 
mieszkanie na Podzamczu w bardzo 
dobrym stanie.54m2 cena 129 tys. 
do negocjacji000 Tel: 502-657-353

3. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe 
.mieszkanie po kapitalnym remon-
cie z ogrodem na pograniczu Rusi-
nowa i Podgórza, Tel: 502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
sprzedaż, Wałbrzych - Stary Zdrój, 
2 pokoje, 46 m2, do odświeżenia, 
Cena 79 tyś. Cena do negocjacji.Tel: 
519-121-102

5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
sprzedaż, Świdnica - Centrum, 2 
pokoje, 48,6 m2, do odświeżenia. 
Cena 159 tyś. Cena do negocjacji.
Tel: 519-121-102

6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
sprzedaż, Świdnica - Centrum, 4 po-
koje, 93,35 m2, do wprowadzenia. 
Cena 239 tyś. Cena do negocjacji. 
Tel: 519-121-102

7. SOWA&VICTORIA 2 pokoje na 
Podzamczu po remoncie,pełen 
rozkład, balkon. Cena 139 000 do 
negocjacji!!! Tel: 530-913-259

8.SOWA&VICTORIA Słoneczna 
kawalerka przy ul. Pionierów. 
Mieszkanie do remontu, 33 m2. Tel. 
530-913-259

9. SOWA&VICTORIA Kawalerka po 
remoncie w Szczawnie-Zdroju, 
zadbany budynek. Cena 65 000 do 
negocjacji!!!- Oferta godna polece-
nia! do negocjacji!!! Tel: 530-913-259

10. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie 66 m 2, 4 pokoje do 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

remontu, III piętro Podzamcze cena 
178.000 Tel: 506-717-014

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kawalerka 40 m 2 z dużą widną 
kuchnią po kapitalnym remoncie, 
kompletnie umeblowana i wypo-
sażona, w zielonej okolicy Nowego 
Miasta 82.000 Tel: 506-717-014

12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie w Jedlinie Zdroju po 
kapitalnym remoncie 65 m2 cena 
80.000 do negocjacji Tel: 506-717-
014

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
obiekt przemysłowy o pow 2880 
m2, 4 pomieszczenia biurowe, 5 
pomieszczeń socjalnych, duża hala 
produkcyjna. Trzy bramy wjazdowe, 
duży paac manewrowy. Cena 2 000 
000 Tel: 506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Dwupozio-
mowe mieszkanie z garażem na 
terenie Boguszowa. Po kapitalnym 
remoncie. ATRAKCYJNA CENA! 70 
000zł Tel: 502-665-504 

15. SOWA & VICTORIA Ładne, dwu-
pokojowe mieszkanie w Śródmie-
ściu, do delikatnego odświeżenia. 
NOWE BUDOWNICTWO! Atrakcyjna 
cena: 69 900zł do negocjacji! Tel: 
502-665-504 

16. SOWA&VICTORIA Duże, ładne 
mieszkanie, trzy pokoje, jasna kuch-
nia, do delikatnego odświeżenie, 
Piaskowa Góra, cena: 145 000zł Tel: 
502-665-504

17. SOWA&VICTORIA Biały Kamień- 
dwupokojowe mieszkanie w 
nowym budownictwie po kapital-
nym remoncie! Cena 109 000zł do 
negocjacji! Tel: 502-665-504

18. SOWA&VICTORIA Skrajny szereg 
w spokojnej części Szczawienka. 
250m2, 6 pokoi, działka 380m2 do 
zamieszkania cena 549000zł Tel: 
519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra 
- Mieszkanie na I piętrze w cztero-
piętrowym budynku, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, duży balkon spokojna 
zielona okolica 40m2 cena115000zł 
Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Boguszów 
- mieszkanie na I piętrze w cztero-
piętrowym budynku. 3 rozkładowe 
pokoje, kuchnia, duży balkon, spo-
kojna zielona okolica, 60m2, cena 
100000Tel: 519-121-104

662m2, cena 494 tys. Tel. 606 
976 630

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 33m2, 
po kapitalnym remoncie, cena 
119 tys. Tel. 606 976 630

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2, 
po kapitalnym remoncie, cena 
139 tys. Tel. 606 976 630

MS-2496 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 129 tys. Tel. 883 334 486

MS-2360 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
40m2, do wprowadzenia, cena 
109 900 tys. Tel. 793 111 130

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

MS-2475 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 37m2, cena 85 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2479 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
56m2, do odświeżenia, 2 pietro , 
cena 130 tys. Tel. 883 334 481

MS-2134 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
54m2, do wprowadzenia, cena 
139 tys. Tel. 793 111 130

MS-2505 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, po remoncie, cena 119 tys. 
Tel. 606 976 630

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

Podzamcze 3 pokoje, 65m2, cena 
129 tys. Tel. 606 976 630

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

MS-2447 Biały Kamień, kawalerka 
41m2, cena 47 tys. Tel. 793 111 
130

MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje, 
do wprowadzenia 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-2517 Biały Kamień, OGRÓDEK, 
GARAŻ, 3 pokoje, 57m2, do wej-
ścia, 129 tys Tel. 793 111 130

MS-2534 Piaskowa Góra, 3 pok. 
Po remoncie, 54m2, 6 piętro, cena 
159.900 tel 606 976 630

MS-2439 Szczawno Zdrój – Os. 
Solicowo, apartament 65m2, 3 
pokoje, 299 tys. Tel. 883 334 481

USŁUGI

(4) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(4) Usługi remontowo – wykoń-

czeniowe: malowanie, gładzie, 

płytki, su�ty podwieszane, panele, 

tapety itp. Tel. 694-922-059.

(4) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808-
022. 

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

(4) „SZOP PRACZ” PRANIE 
TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-
MOCHODOWEJ, DYWANÓW, 
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ, 
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJ-
NE CENY!!! Tel. 535-424-624 

(4) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(4) Szukasz pracy? Zostań dorad-

cą! Tel. 22 228 71 00, wyślij sms: 

696 006 100.

(4) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ 
TEL.725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(1) DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 

37 M2 NA NOWYM MIEŚCIE, UME-

BLOWANE, WSZYSTKIE MEDIA, 

CO. TEL. 668-549-462.

(4) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontakto-
wego: 693 069 486. 

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.

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77
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• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590
ŚRÓDMIEŚCIE, 2 pokoje, 35 m2, 
1 piętro W BLOKU, OGRZEWANIE 
MIEJSKIE, CENA 60 tys.zł do neg, 
TEL. 535- 285 -514

PODZAMCZE, 54 M2, PRZESTRON-
NE 2 POKOJE, balkon, ogrzewanie 
miejskie, po remoncie, cena 
139.900 tys, Tel: 535-285-514

NOWE MIASTO, 64m2, 3 pokoje, 
dwa poziomy, piękna kamienica, 

CENA 75.000zł  do negocjacji 
kontakt 530- 998-374

BOGUSZÓW-GORCE, kawalerka z 
łazienką, budynek po termomo-
dernizacji, , do zamieszkania, oka-
zja CENA 35.000zł do negocjacji 
kontakt 530- 998-374

NOWE MIASTO, ogródek, garaż, 
50m2, 2 pokoje, niski czynsz, 
ładna okolica, CENA 125.000 zł do 
negocjacji. Kontakt 530-998-374

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

DOM WOLNOSTOJĄCY w Mi-
chałkowej, pow. 92m2  4pokoje 
działka 660m2. Super widoki cena 
185.000,-zł  Kontakt 535-416-014

MS-2514 Podzamcze, 3 pokoje 63 
m2, 4 piętro w 10, cena 138 tys, 
tel. 883 334 486

MS-2563 Podzamcze ul. Blan-
kowa, 2 pokoje, 49 m2, wysoki 
parter, do wejścia, cena 112 tys, 
tel. 883 334 486

MS-2564 Podzamcze, 3 pokoje, 
do remontu 4 piętro w 4, 104 tys, 
tel. 883 334 486

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

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

MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema, 
dom wolnostojący 190m2, działka 
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WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy po remoncie 
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro, 
co gaz, 90 tys.zł!!! 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie na B.Kamieniu, cicha 
lokalizacja, 25m2, cena 70000zł. 
74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
58m2, 2 piętro, cena 80 tys.zł. co 
gaz, 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 57 tys.zł. – do nego-
cjacji! 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, 507 
153 166.

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 -Podgórze, dom wolnosto-
jący 96 m2, z działką 900 m2, do 
remontu. Cena: 190 000 (nr: 2137) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

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 – Stary Zdrój, zamiana 2 po-
koje, łazienka, kuchnia, 58 m2 na 
kawalerkę w nowym budownic-
twie (nr:--- ) -(74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – Mieszkanie 57,4m2-Biały 
Kamień.3 pokoje ,łazienka,duży 
balkon,wc.Nieruchomosc po 
remoncie .179 000 tys. . (nr: 2128)- 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

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

BON –  ZAMIANA Luksusowe 
mieszkanie w Świebodzicach  2 
pokoje,54m2 na ładny dom lub 
mieszkanie willowe. (nr:  ) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, 64,5 
m2, 1 piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wysoki standard. Cena: 
299 000 zł (nr: 2125) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON – Szczawno Zdrój, do sprze-
dania mieszkanie 31,28 m2, przy 
promenadzie,1` pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój Cena:70 000 
( nr: 2142)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – OKAZJA ! OBNIŻKA CENY, 
Podzamcze, 40 m2, 2 piętro, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie, 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc oraz przedpokój. Cena 115. 
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 
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 – Nowy Zieluń do sprzedania 
śliczny domek ,40m2,3 pokoje 
.300.000tyś.(nr: 2136) - (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
mieszkanie na sprzedaż w 
Boguszowie Gorcach, 42m2 na 1 
piętrze, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze Cena :69.000 zł

 (nr: 2111) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09

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

BON -  Do sprzedania mieszkanie 
na Podzamczu 84,8m2,3 poko-
jowe,łazienka i wc osobno,duży 
balkon.179.000tys.(2135) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON- Mieszkanie 41m2 w 
Wałbrzuchu ,2 pokojowe,jasna 
kuchnia,łazienka,przedpokój.Do 
remontu 59 .000tys. (nr: 2134) - 
(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 – ZAMIANA 2 pokojowego 
mieszkania 42m2 znajdującego 
się na Podgórzu na 70m2 w 
ładnym miejscu i budynku(może 
być do remontu) (nr: 2130) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju 1 piętro 
89m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, duży balkon Cena: 
390 000 zł (nr.118) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

 BON - Śródmieście, 50 m2, parter, 
3 pomieszczenia biurowe, wc, 
holl. Sąsiedztwo Zesp. Adwokac-
kich. Cena najmu: 1300 zł Cena 
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09

50000zł. -  co gaz, 74 666 42 42, 
507 153 166.

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

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

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

WILLA – OKAZJA! Do sprzeda-
nia  2 pokoje, Piaskowa Góra, 41 
m2, cena 99 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.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, 
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Nowe Miasto, 35m2 , 33 
tys.zł.  1 piętro, 74 666 42 42, 507 
153 166.

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na P.Górze, po remoncie, 19m2, 
parter, cena 62 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Stary Zdroju, 3 piętro, 42m2, cena 
79 tys.zł.  co gaz, po kapitalnym 
remoncie,74 666 42 42, 507 153 
166

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupo-
ziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, 
po remoncie, cena 195 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2, 
P.Góra, parter, stan dobry, cena 
80 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy szereg na 
P.Górze, 3 pokoje, 70m2 po 
remoncie, cena 319 tys.zł. 666 42 
42, 507 153 166.

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.Wro-
cławska, 2 piętro, 55 tys. zł. do 
negocjacji, 74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter, 
cena 65000zł. 74 666 42 42.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
po remoncie 41m2, Biały Kamień, 
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro, 
cena 61 tys.zł. 74 666 42 42.

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

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 
3 pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 
cena 120 tys.zł.  74 666 42 42 .

58-309 Wałbrzych, Główna 11,

 74 842 90 60,

WGN ładny mały dom w Boguszo-
wie, 4 pokoje, duża działka, dobra 
lokalizacja, okazyjna cena 269 tys. 
zł do negocjacji, tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam mieszkanie na 
Piaskowej, 2 pokoje, widna kuch-
nia , 39m, czwarte piętro,

cena  99,9 tys. zł  tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam garsonierę na 
Piaskowej Górze 18m, do wpro-

wadzenia, winda, cena 65 tys. do 
negocjacji, tel. 74 842 90 60.

 WGN sprzedaż mieszkania na 
Szczawienku, parter, 70m, 3-4 
pokoje, atrakcyjna oferta ,do 
wprowadzenia, cena 179 tys. do 
negocjacji, dobra lokalizacja,  kon-
takt  74 842 90 60.

WGN Piaskowa, mieszkanie 2 po-
koje na 2 piętrze, widna kuchnia, 
41m, przystępna cena 109 tys. zł . 
kontakt 74 842 90 60.

WGN  Piaskowa , sprzedaż miesz-
kania 2 pokoje, balkon, parter 
wysoki, 38m, cena 118 tys. do 
negocjacji. kontakt 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, bardzo ład-
ne mieszkanie 3 pokoje, 51 m, 4 
piętro, dobra lokalizacja, cena 139 
tys. kontakt 74 8942 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
mieszkanie 2 pokoje, 33m,  
balkon, wolne, do przekazania od 
zaraz,  83 tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
mieszkanie 3 pokoje, 45m, wolne 
od zaraz, 2 piętro, cena 120 tys. zł 
, kontakt 74 842 90 60.

WGN Śródmieście,  mieszkanie na 
sprzedaż 2 pokoje, 46m, parter, 
mało rodzin, ogródek , wolne, do 
przekazania , cena 69,5 tys. neg.  
kontakt 74 842 90 60. 

WGN Nowe Miasto, na sprzedaż 
mieszkanie 50 m, 2 pokoje, na 3 
piętrze, wolne od zaraz, cena 39,8 
tys. zł, kontakt 74 842 90 60.

WGN Szczawno-Zdrój, dom w 
zabudowie bliźniaczej, 5 pokoi, 
duża działka, atrakcyjna cena, do 
przekazania od zaraz, cena 340 
tys. kontakt 74 842 90 60.

WGN mieszkanie w śródmieściu 
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga 
remontu, cena 49 tys. zł do nego-
cjacji, kontakt 74 842 90 60.

WGN dom na sprzedaż, okolice 
Mieroszowa,  wieś Różana, 4 
pokoje,  wolnostojący, działka 0,5 
ha,  cena 270 tys. do negocjacji. 
kontakt 74 842 90 60.

WGN Wałbrzych, Szczawienko, 
bardzo ładny dom w zabudowie 
szeregowej, 6 pokoi, 230m, do 
zamieszkania, cena 499 tys. zł 
,kontakt 74 842 90 60.

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 4 pię-
tro w 10, cena 127.000zł, po ka-
pitalnym remoncie  w 2016roku! 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 
1 piętro w 4, po kapitalnym 
remoncie, cena 105.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 3 pokoje, 63m2, 5 
piętro w 10, cena 145.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 54m2, 10 piętro 
w 11, cena 110.000zł, dobry stan 
techniczny, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 4 
piętro w 4, do remontu, cena 
105.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Po-
selska, 3 pokoje, 54m2, 1 piętro 
w 10, cena 133.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
SENATORSKA, 2 pokoje, 54m2, 
po kapitalnym remoncie, 4 piętro 
w 4, cena 149.900zł, MOŻLIWA 

ZAMIANA NA DWA POKOJE NA 

NOWYM MIEŚCIE tel. 74 840 40 

40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 

ul. BRONIEWSKIEGO, 3 pokoje, 

45m2, do remontu, 4 piętro w 4, 

cena 85.000zł, tel. 74 840 40 40, 

512 085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 

ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniew-

skiego, 37m2, 4 piętro, na kawa-

lerkę BEZ DOPŁAT na niższym 

piętrze lub w bloku z windą, tel. 

74 840 40 40, 693 223 424

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 –  STARY ZDRÓJ, ul. 

Żeromskiego, 2 pokoje, 41m2, 1 

piętro w 1 , cena 49.000zł tel. 74 

840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! BIAŁY 

KAMIEŃ, nowe budownictwo, 

64m2, 3 pokoje, C.O. miejskie, 3 

piętro w 4, 99.900zł, tel. 74 840 

40 40, 512 085 489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul. 

Andersa, 77m2, 3 pokoje, C.O. 

Gaz, po kapitalnym remoncie, 

168.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 

085 489

RENOMA – OKAZJA! PODGÓRZE, 

BEZCZYNSZOWE, 100m2, C.O. 

węglowe, cały parter w kamieni-

cy 3 rodzinnej, spokojna okolica, 

115.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 

223 424

RENOMA – OKAZJA! NOWE 

MIASTO, ul. Piłsudskiego, 74m2, 

2 duże pokoje, 2 piętro w 3, do 

remontu, 69.000zł, tel. 74 840 40 

40, 693 223 424

RENOMA –  DOM Z MOŻLIWO-

ŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁAL-

NOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE 

- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy 

+ poddasze, cena 196.000zł tel. 

74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM MIEROSZÓW,  

120m2, działka 800m2, C.O. wę-

glowe, 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 MOŻLI-

WA 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

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

WILLA – Sprzedamy kawaler-
kę, 31m2,  na Rusinowie, cena 
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