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Już 11 maja 2016 roku, w sali 
nr 5 „Galeria” w Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia przy ul. 
Wysockiego 29 w Wałbrzychu, 
w godzinach od 11.00 do 15.00, 
odbędzie się kolejna Wałbrzyska 
Giełda Pracy i Edukacji.

 - Osoby bezrobotne i poszuku-
jące pracy będą miały możliwość 
bezpośredniego spotkania się z 
pracodawcami, zapoznania się z 
ofertami pracy i nawiązania kon-
taktu. Dla pracodawców będzie to 
z kolei okazja wyboru przyszłych 
pracowników. Podczas spotkania 
zainteresowani będą mogli do-
wiedzieć się między innymi, jak 
aplikować na wybraną przez sie-
bie ofertę wolnego miejsca pra-
cy, będą mogli także skorzystać z 
ofert edukacyjnych oraz propo-
nowanych szkoleń zawodowych. 
Warto zabrać ze sobą aktualne 
CV. Zapraszamy do odwiedzenia V 
Wałbrzyskiej Giełdy Pracy I Eduka-
cji! Wstęp wolny - zachęcają orga-
nizatorzy z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wałbrzychu i Urzędu Miej-
skiego w Wałbrzychu.

(RED)

Wałbrzyska Giełda 
Pracy i Edukacji

W celu poprawy bez-
pieczeństwa na drogach 
powiatu wałbrzyskiego 
funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu zorganizowali 
działania pod kryptoni-
mem „Czerwone światło”. 
Do działań wykorzystane 
zostało Mobilne Centrum 
Monitoringu z Komendy 
Miejskiej Policji w Jeleniej 
Górze. Skrzyżowanie ulic 
de Gaulle ,  Uczniowskiej i 
Wrocławskiej w Wałbrzy-
chu nie zostało wybrane 
przypadkowo. W tym miej-
scu często kierowcy nie 
stosują się do sygnalizacji 
świetlnej, co powodu-
je zagrożenie dla innych 
uczestników ruchu drogo-
wego.

Walczą z piratami drogowymi
Funkcjonariusze Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu każdego dnia 

dbają o poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu wałbrzyskiego. Ostatnio, 
na skrzyżowaniu ulic de Gaulle, Uczniowskiej i Wrocławskiej, wykorzystując mobilne centrum 

monitoringu, za pośrednictwem kamer obserwowali kierujących, niestosujących się 
do sygnalizacji świetlnej.

W mobilnym centrum monitoringu, za pośrednictwem kamer, policjanci obserwowali 
kierujących i pieszych, którzy łamali przepisy ruchu drogowego.

 - Podczas działań funkcjonariu-
sze obserwowali na monitorze za-
chowania kierowców - relacjonuje 
nadkomisarz Magdalena Korościk 
z Zespołu Komunikacji Społecznej 
Komendy Miejskiej Policji w Wał-
brzychu. - W przypadku zauważe-
nia kierującego jadącego niezgod-
nie z przepisami ruchu drogowego 
informacje o nim przekazywali naj-
bliższemu patrolowi policji.  Pod-
czas działań monitorowane były 
również zachowania pieszych. W 
sumie funkcjonariusze skontro-
lowali 92 pojazdy. Nałożono 80 
mandatów karnych i skierowano 
2 wnioski do sądu. Piraci drogowi 
już nie mogą czuć się bezkarni na 
skrzyżowaniach, gdzie nie widać 
Policji. Mobilne Centrum Monito-
ringu to pojazd pełen monitorów i 
komputerów. Samochód w niczym 
nie przypomina radiowozu, więc 
i kierowcy nie czują przed nim re-
spektu. Należy dodać, ze Mobilne 
Centrum Monitoringu może być 
umiejscowione nawet 500 m od 
wybranego skrzyżowania. Kierow-
cy muszą pamiętać o tym, że nigdy 
nie wiadomo kiedy kolejny raz za-
wita do Wałbrzycha i które skrzyżo-
wanie będzie monitorowane.

(RED)
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Nowy towar

6 maja (piątek)

Szczawno-Zdrój, ul. Równoległa 1 

9 maja (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Główna 13

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

R E K L A M AR E K L A M A

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

NAJWIĘKSZY WYBÓR W MIEŚCIE

POŻYCZEK
KREDYTÓW

CHWILÓWEK
indywidualne podejście do klienta,

szukamy tak długo aż znajdziemy!!!

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

Mam nieodparte wraże-
nie, że od ponad ćwierćwie-
cza żyję bez przerwy w opa-
rach prawicowego absurdu, 
których kilka lat lewicowych 
rządów nie zdołało chociaż-
by na chwilę rozwiać. Ten 
stan rzeczy tak się już w pra-
wicowym postrzeganiu świa-
ta utrwalił, iż coraz większej 
rzeszy Polaków, tak liczne 
absurdy zdają się być czymś 
naturalnym, że za idiotów 
mają tych, którzy wykazują 
się jeszcze umiejętnością ra-
cjonalnego myślenia. Kiedyś 
mówiło się „pokaż mi swoich 
znajomych, a powiem ci kim 
jesteś” i dzisiaj - parafrazując 
te słowa w odniesieniu do 
polskich parlamentarzystów 
- można odnieść wrażenie, 
że jesteśmy krajem ludzi 
niezdolnych do pojmowania 
rzeczy takimi, jakimi są one 
naprawdę lub jakimi powin-
ny być. Prawica tak już Pola-
kom w głowach namieszała, 
że mało już kto tę istotę rze-
czy dostrzec potra�.

Weźmy na ten przykład 
taki Obóz Narodowo-Rady-
kalny, który jest mi bardziej 
obcy niż taka „Solidarność”, 
o PiS nawet nie wspomina-
jąc. Otóż ostatnio bardzo 
mnie zaskoczyło to, że tzw. 
obrońcy demokracji (przed 
którymi demokracji jeszcze 
nie tak dawno nie miał kto 
obronić) zarzucili łysym mło-
dzieńcom o �zjonomiach 

Chciałabym się odnieść 
do artykułu Pana Janusza 
Bartkiewicza pt. „Historia 
lubi się powtarzać jako 
farsa”. Patrole, które Pan 
widział na ul. Wysockiego 
(w Wałbrzychu – dop. red.), 
są to piesze patrole policji 
drogowej, jakkolwiek to 
brzmi, ci panowie zajmują 
się kontrolą pojazdów me-
chanicznych na zasadzie 
losowania bądź też jakiejś 
wyliczanki. Sprawdzanie 
kierowcy przez telefon ko-
mórkowy trwa około 20 
minut, jeżeli policjant ma 
wątpliwości co do przeglą-
du - 30 minut. Jaki to ma 
sens? Chyba tylko zasile-
nie budżetu… Zastanawia 
mnie: jeżeli jakiś kierowca 
nie zatrzyma się do tej bu-
dzącej wątpliwości kontroli 
drogowej, czym panowie 
policjanci ruszą w pościg? 
MPK, PKS, czy może wezwą 
taksówkę? Na koniec: ostat-
nio widziałam na strefie (ul. 
Uczniowska w Wałbrzychu 
– dop. red.), w deszczu, 3 
osobowy patrol drogowy, 
w białych czapkach, wal-
czących z wiatrem i zatrzy-
mujących samochody. Ko-
mentarzy na CB nie będę 
cytować. Żenada!

Pozdrawiam!
Aśka

(nazwisko do wiadomości 
redakcji)

P.S. Takie patrole można 
spotkać w dzielnicy Nowe 
Miasto, na pl. Grunwaldzkim, 
na ul. Wieniawskiego i Wy-
sockiego. Może drogówka 
ma u nas jakieś praktyki?

Drzewa absurdu
Janusz
Bartkiewicz

wyrażających totalną pustkę 
myślową, antysemityzm tyl-
ko dlatego, że na swoim zlo-
cie w Białymstoku wołali po-
nuro „a na drzewach zamiast 
liści wisieć będą syjoniści”. 
Straszenie to tychże obroń-
ców demokracji oburzyło, bo 
jakże to … jak można tak pu-
blicznie nawoływać do anty-
semityzmu? Hola, hola dro-
dzy „obdemi” (tzn. obrońcy 
demokracji), coś się wam w 
główkach chyba poprzewra-
cało, bo od „antysyjonizmu” 
do „antysemityzmu” droga 
bardzo daleka. Wystarczy 
tylko trochę poszperać w 
odpowiednich książkach, 
aby się dowiedzieć, że „sy-
jonizm” to nic innego, jak 
nazwa ruchu politycznego, a 
nie określenie konkretnego 
narodu i że słowo to nie jest 
synonimem żydostwa. Kiedy 
ci sami łysi młodzieńcy, jesz-
cze tak niedawno, na ulicach 
Warszawy wydzierali się, że 
„na drzewach zamiast liści 
wisieć będą komuniści”, to 
jakoś żaden „obdem” larum 
nie grał, że oto prawica ła-
mie prawo, bo narusza pod-
stawowe prawa obywatel-
skie do swobody posiadania 
poglądów. Bo chodziło o lu-
dzi, którzy wyznają inny niż 
prawicowy światopogląd? 
No to teraz buzie w ciup, bo 
i ja, który też może wisieć za-
miast liści, jestem antysyjo-
nistą, co wcale nie oznacza, 
że antysemitą.

Ale wróćmy do konstytu-
cji, na którą ostatnio powo-
ływał się prezes Jarosław z 
okazji 225-lecia tej pierwszej 
w Europie, co to utrwala-
ła niewolnictwo polskiego 
chłopa. Politycy PiS, którzy - 

nie wiem dlaczego - mówią 
zawsze identycznie to samo 
i tak samo, zawsze z takim 
samym wyrazem twarzy i 
agresją w głosie, bez prze-
rwy dramatyzują, że Trybunał 
Konstytucyjny złamał prawo, 
bo wydalił z siebie opinię o 
nowej ustawie o Trybunale 
Konstytucyjnym autorstwa 
PiS, obradując na podstawie 
starej, a powinien na nowej. I 
żadne racjonalne argumenty 
do ich głów dotrzeć nie są w 
stanie, chociaż pełnią w pań-
stwie ważne i najważniejsze 
funkcje, przez co wydawać 
się powinno, iż do głupców 
zaliczyć ich nie można. Jeżeli 
zatem racje nie przemawiają, 
należy odwołać się do reduc-
tio ad absurdum (sprowadze-
nie do niedorzeczności), czyli 
rozumowanie prowadzące-
go do ukazania fałszywości 
jakiejś tezy, przez wykazanie 
jej absurdalności. Otóż, jeżeli 
mielibyśmy przyjąć, że nowej 
ustawie o Trybunale Konsty-
tucyjnym należy przyznać 
walor „domniemanej z mocy 
prawa konstytucyjności”, to 
oznacza, iż PiS zastrzega so-
bie prawo uchwalenia usta-
wy zakładającej, że np. na 
funkcje sędziów TK powołać 
można tylko skazanych na 
dożywocie obywateli sąsied-
niej z nami Rosji. I gdyby ci 
„sędziowie” TK, jakimś cu-
dem uznali, że ta ustawa jest 
jednak niekonstytucyjna, to 
ich wyrok byłby nieważny, 
ponieważ zapadł na pod-
stawie ustawy niezgodnej z 
konstytucją, a więc nie mogą-
cej rodzić skutków prawnych. 
Za stworzenie rzeczywistej 
prawniczej kwadratury koła 
należy się PiS-owi zbiorowa 

nagroda Nobla. Ale co było-
by, gdyby owi „sędziowie” 
uznali ważność tej ustawy? 
No cóż, już raz w historii koń 
senatorem został i nie szko-
dzi, że w starożytnym Rzy-
mie. Wbrew pozorom wcale 
nie twierdzę, że tak prostej 
sprawy dotyczącej wyroku 
TK o „ustawie naprawczej” 
nie rozumie prezydent RP 
oraz inni dygnitarze i posło-
wie prezesa Jarosława, bo 
wiem dobrze, że prezydent 
i niektórzy ministrowie to 
rozumieją, tylko mówić mu-
szą to, co im prezes Jarosław 
nakazuje, bo on akurat różne 
absurdy ukochał szczególnie, 
o czym tu i ówdzie, niekiedy, 
daje znać, uśmiechając się z 
zadowolenia do sejmowych 
kamer.

Weźmy kolejny przykład. 
Otóż obrońcy tzw. życia po-
czętego wywodzą, że po-
wstały z połączenia jajnika 
z kobiecym jajem zarodek, 
to nic innego jako dziec-
ko poczęte, czyli normalny 
człowiek, którego życie jest 
prawem chronione. Stosując 
wspomniane wyżej reduc-
tio ad absurdum, należa-
łoby wprowadzić prawny i 
moralny obowiązek odby-
cia aktu chrztu po każdym 
męsko-damskim stosunku 
płciowym, w efekcie które-
go do kobiety wniknęły mę-
skie plemniki, albowiem w 
okresie płodnym ani chybi 
jakiś zarodek, czyli dziecko 
poczęte, powstanie. A że do-
bry Bóg (a może jednak Na-
tura) tak kobiecą �zjologię 
ukształtował, że nie każdy 
zarodek musi się w macicy 
zagnieździć, zatem po kilku 
dniach na pewno zostanie 

z niej wydalony w postaci 
(przepraszam za naturalizm) 
upławów, co niekiedy kobie-
ty uznają za dosyć mocno 
spóźnioną miesiączkę. Nie 
możemy więc, jako dobrzy 
chrześcijanie i jeszcze lepsi 
katolicy, doprowadzić do 
tego, aby takie dzieci nie mo-
gły dostać się do Raju, jako 
osoby ludzkie obarczone 
grzechem pierworodnym, 
którego z człowieka chrzest 
nie zdjął. No, i co oczywiste, 
nie można takiemu dziecku 
poczętemu odmówić chrze-
ścijańskiego pochówku, na-
rażając je na „wędrówkę” po 
śmietnikach i sortowniach 
śmieci. Tylko że wtedy może 
w Polsce zbraknąć ziemi na 
cmentarze.

Jak widać walor racjonal-
nego myślenia może zostać 
mocno wyeksponowany 
przez dowodzenie absur-
dalne, z czego - niestety - lu-
dzie myślący inaczej niż owi 
wspomniani na wstępie łysi 
z ONR-u i ich intelektualni 
pobratymcy z ruchów pro-li-
fe, a także ubrani w purpury 
i sukienki zagorzali przeciw-
nicy gender, jak również 
nader liczni zwolennicy tzw. 
polskiej klasy politycznej, ko-
rzystać nie chcą lub nie mają 
odwagi. Czekam tylko kiedy 
na ulice wyjdą owi łysi i po-
zostali ich intelektualni ko-
alicjanci z donośnym, aczkol-
wiek dalej ponurym hasłem, 
że na drzewach zamiast liści 
wisieć będą racjonaliści. Cie-
kawe czy wówczas „obdemi” 
larum podniosą? Zapewne 
tak, chociaż zdaje się najbar-
dziej racjonalna zdaje się być 
lewica społeczna.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Echa naszych 
publikacji

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
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 
na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

Wałbrzych, dnia  22.04.2016 r 

1. przy ul. Senatorskiej 17/34 – położonego na XI piętrze, składającego się z pokoju 
z aneksem  kuchennym, pokoju, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użyt-
kowej 41,40 m². Cena wywoławcza wynosi 71 300,00 zł, wadium 3 565,00 zł. Prze-
targ odbędzie się  17.05.2016 r o godzinie 12,00 w siedzibie Spółdzielni.

2. przy ul. Palisadowej 29/33 – położonego na X piętrze, składającego się z dwóch po-
koi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 48,40 m². 
Cena wywoławcza wynosi 92 777,00 zł, wadium 4 639,00 zł. Przetarg odbędzie się  
17.05.2016 r o godzinie 12,20 w siedzibie Spółdzielni.

3. przy ul. Grodzkiej 21/2 położonego na I piętrze, składającego się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,20 m². Cena 
wywoławcza wynosi 129 406,00 zł, wadium 6 470,00 zł. Przetarg odbędzie się  
17.05.2016 r o godzinie 12,40 w siedzibie Spółdzielni. 

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu 
się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek ban-
kowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 16.05.2016 r. 
lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 17.05.2016 r. w godz. od 8,00 
do 10,00. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę 
wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium, w przypadku wy-
grania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzy-
skanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wy-
grały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego nie 
później niż następnego dnia po dacie przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium w kasie 

Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po zakoń-
czeniu przetargu. W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium w terminie 
jak wyżej. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posia-
dający właściwe umocowanie notarialne lub potwierdzone przez pracownika spółdzielni.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do 
pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 
przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie 
zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotych-
czas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu miesz-
kalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia 07.07.1994 r 
Prawo Budowlane.
Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odrębnej własności lokalu bez udostępnie-
nia świadectwa , o którym mowa wyżej. Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta 
umowa notarialna przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu 
na konto Spółdzielni - w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do 
dyspozycji -pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpła-
cone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz kosz-
ty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 074 66-56-957 lub osobiście w pok. 
Nr 21. 
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 ZARZĄD

R E K L A M A

Karl Abraham von Zedlitz 
wprowadził w roku 1788 dzisiej-
szą maturę jako egzamin dla ab-
solwentów szkół średnich, której 
zdanie wprowadzało w krąg elity 
państwowej i pozwalało na pod-
jęcie dalszych studiów bądź pra-
cy.

Karl von Zedlitz urodził się 4 
stycznia 1731 roku w Czarnym Bo-
rze (niem. Schwarzwaldau), ukoń-
czył Szkołę Rycerską w Branden-
burgu, następnie został członkiem 
najwyższego trybunału w Berlinie. 
W roku 1770 został Ministrem 
Sprawiedliwości, a w rok później 
Ministrem do Spraw Kościoła i 
Szkolnictwa. Zasłynął jako autor i 
krzewiciel idei i koncepcji rozwoju 

pruskiego szkolnictwa, szczegól-
nie średniego. Był jednym z najwy-
bitniejszych pruskich ministrów. 
W szkołach wprowadzał nowy, 
ulepszony typ nauczania i lepsze 
metodycznie podręczniki, zgodnie 
z założeniami Fryderyka Wielkie-
go. Król pragnął bowiem zerwania 
z mechanicznym i bezmyślnym 
wkuwaniem w szkołach niepo-
trzebnych i zbędnych informacji 
na rzecz kształcenia umiejętności 
myślenia i kształtowania własnego 
charakteru. Zedlitz, wypełniając 
królewskie wskazania, przyczynił 
się ostatecznie do przestawienia 
pruskiej oświaty na nowe, neo-
humanistyczne i oświeceniowe 
tory. Dokonał istotnego przełomu 

wprowadzając zaledwie w ciągu 
dwóch dekad średnie szkolnictwo 
Prus w europejski krąg elit. Zedlitz 
był także reformatorem Akademii 
Rycerskiej w Legnicy, a po utra-
cie stanowiska ministra, w latach 
1788-1789, również jej dyrekto-
rem. To właśnie w pierwszym roku 
jego rządów w legnickiej akademii 
pisany był po raz pierwszy egza-
min dojrzałości. Karl Abraham von 
Zedlitz zmarł 18 marca 1793 r. w 
Cierńczycach (niem. Kapsdorf), wsi 
położonej obecnie w gminie Kąty 
Wrocławskie. Pochowano go w 
krypcie kościoła pod wezwaniem 
świętej Jadwigi w Walimiu, w po-
wiecie wałbrzyskim.

(RED)

Z okazji przypadającej na 12 maja 2016 roku 110. rocznicy urodzin 
Mariana Jachimowicza – poety, eseisty i tłumacza, a także pierwszego 
kierownika biblioteki w Wałbrzychu, PiMBP „Biblioteka pod Atlanta-
mi” zaprasza na Dni Mariana Jachimowicza. Są one o�cjalnym otwar-
ciem Roku Mariana Jachimowicz, który 18 lutego br. uchwaliła Rada 
Miejska Wałbrzycha, z inicjatywy Fundacji Museion i Stowarzyszenia 
Współpracy Polska –Wschód.

Program obchodów Dni Mariana Jachimowicza:
12 maja, godz. 17:00 Biblioteka pod Atlantami - Wykład Karola Ma-

liszewskiego inaugurujący obchody; spotkanie z poezją Mariana Ja-
chimowicza, m.in. z udziałem przedstawicieli środowiska literackiego 
miasta i regionu.

13 maja, godz. 10:00 PSP nr 30 - Spektakl „Śladami Poety” przygoto-
wany przez uczniów szkoły.

13 maja, godz. 12:00 dworzec Wałbrzych Miasto - Spacer miejski 
„Śladami Mariana Jachimowicza” zorganizowany we współpracy z Ko-
łem Przewodników PTTK. Zakończenie spaceru w Pokoju Pamięci Po-
ety w Bibliotece pod Atlantami.

16 maja, godz. 9:00 – 13:00 Biblioteka pod Atlantami - Warsztaty lite-
rackie „Z mistrzem Jachimowiczem” dla zorganizowanych grup szkol-
nych.

17 maja, godz. 17:00 Rynek - Plenerowe czytanie wierszy Mariana 
Jachimowicza przez wałbrzyską młodzież i seniorów „Mistrz łączy po-
kolenia”.

18 maja, godz. 17:00 Biblioteka pod Atlantami - Prezentacja multi-
medialna „Mistrz ma głos” oraz występ Grupy Teatralnej „Jestem, Hej”, 
przygotowany na podstawie wierszy poety.

- Obchodom towarzyszyły będą akcje promocyjne: „Przystanek Poezja” 
– na przystankach pojawią się wiersze i fotogra�e autorstwa poety oraz 
„Wiersze Przechodnie” – w ważnych ciągach komunikacyjnych miasta 
pojawią się malowane na chodnikach wiersze. Więcej informacji o ob-
chodach Roku Mariana Jachimowicza - http://atlanty.pl/2016-mariana-ja-
chimowicza - dodaje Arkadiusz Łapka z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.

(RED)

Urodziny JachimowiczaTwórca matur 
z Czarnego Boru

Ponad 283 tys. uczniów, a w tym gronie uczniowie szkół średnich 
w Aglomeracji Wałbrzyskiej, rozpoczęło maturalną sesję egzaminacyjną. Nie 

każdy wie, że jej twórcą był Karl Abraham von Zedlitz. Pruski minister 
i pomysłodawca egzaminu maturalnego urodził się w Czarnym Borze, 

a pochowany został w Walimiu.
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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 50% TANIEJ

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 A M A

Stały rozwój rynku usług 
medycznych w Polsce i w 
innych krajach europej-
skich powoduje, że w wielu 
dziedzinach wciąż brakuje 
fachowców – szkoły i uczel-
nie „nie nadążają” z dostar-
czaniem odpowiedniej ilości 
absolwentów. Zmiany w 
polskim systemie edukacji 
spowodowały, że już po roku 
nauki można mieć uprawnie-
nia do wykonywania zawodu 
o bardzo atrakcyjnym pozio-
mie wynagrodzenia i szero-
kich możliwościach rozwoju.

Ciekawą propozycją jest za-
wód technika masażysty. Oso-
ba posiadająca uprawienia do 
pracy w tym zawodzie może 
liczyć na zatrudnienie np. w: 
salonach SPA, klubach spor-
towych, sanatoriach, centrum 
�tness, klinikach rehabilitacyj-
nych, luksusowych hotelach, 
itd. Oczywiście, istnieje także 
możliwość założenia własnej 
działalności i samodzielnego 
pozyskiwania pacjentów. Przy 
odpowiedniej liczbie poleceń 
ze strony zadowolonych klien-
tów, realne są zarobki nawet 
powyżej 10 tysięcy zł mie-
sięcznie. Pracując  w ośrodku 
o uznanej renomie, można 
liczyć na mniej więcej połowę 
tej kwoty. Karierę w tym zawo-
dzie można rozpocząć, zdoby-
wając uprawnienia podczas 2 
lat nauki w szkole policealnej. 

Równie interesującą propo-
zycją jest zawód opiekuna me-
dycznego. Absolwent tego kie-

Kariera w branży 
medycznej łatwiejsza 
niż kiedykolwiek

Iwona - słuchaczka na kierunku 
opiekun medyczny.

runku jest stale poszukiwany 
do pracy w klinikach, domach 
opieki, centrach rehabilitacyj-
nych lub jako prywatny opie-
kun osoby starszej. W chwili 
obecnej na rynku pracy w Pol-
sce brakuje kilkudziesięciu ty-
sięcy osób z uprawnieniami do 
wykonywania tego zawodu, co 
powoduje, że absolwent może 
przebierać w atrakcyjnych 
ofertach. Wynagrodzenie w 
okolicach 3000 zł już podczas 
pierwszych miesięcy pracy nie 
jest w branży niczym dziwnym. 
W związku ze starzeniem się 
społeczeństw europejskich, 
warto rozważyć kontynuowa-
nie kariery za granicą. 

Szukając dla siebie odpo-
wiedniego zawodu, należy 
zadbać o wybór właściwej 
szkoły. Najlepszą inwestycją 
jest powierzenie losów swojej 
kariery instytucji z wieloletnim 
doświadczeniem. 

Dowiedz się więcej
Szkoły medyczne TEB Edukacja

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

Wałbrzych, ul. Słowackiego 7, 
tel. 74 667 08 85, www.teb.pl

Po raz pierwszy w historii 
miasta, Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej odwie-
dził Świebodzice. Andrzej 
Duda pojawił się w świebo-
dzickim Rynku w czwartek, 
28 kwietnia. Witały go tłumy 
świebdziczan, władze mia-
sta, zaproszeni goście.

Prezydent Andrzej Duda 
przyleciał, rządowym śmi-
głowcem prosto z Bystrzy-
cy Kłodzkiej, w której także 
spotkał się z mieszkańcami. 
Rządowy Sokół lądował na 
gminnym lotnisku w Świebo-
dzicach, a następnie kolumna 
aut przyjechała do Rynku. Na 
widok prezydenckiej limuzy-
ny podniosła się prawdziwa 
wrzawa, ludzie machali cho-
rągiewkami, klaskali i skando-
wali „Andrzej Duda, Andrzej 
Duda”. Prezydent, mimo że 
otoczony kordonem o�ce-
rów BOR-u, chętnie witał się 
ze świebodziczanami, ściskał 
ręce, rozdawał autografy. 
Szczególnie ciepło przywitał 
dzieci, a maluchy robiły pre-
zydentowi zdjęcia telefonami 
komórkowymi. Zanim głowa 
państwa pojawiła się w cen-
trum, zgromadzeni obejrzeli 
krótki program artystyczny w 
wykonaniu dzieci z ze świe-
bodzickich szkół oraz Chóru 
Akord. W imieniu władz samo-
rządowych Prezydenta RP po-
witał Burmistrz Miasta Świe-
bodzice Bogdan Kożuchowicz.

– W tym szczególnym dla 
naszego miasta dniu, witam 

Pana w imieniu całej społecz-
ności Świebodzic i swoim wła-
snym. To prawdziwy zaszczyt 
gościć w progach naszego 
domu, w naszej małej ojczyź-
nie – tak dostojnego gościa. 
Dla nas ta wizyta z pewnością 
na długo pozostanie w pamię-
ci. Mam także nadzieję, że i dla 
Pana Prezydenta Świebodzi-
ce będą się odtąd kojarzyć z 
miejscem, w którym żyją ser-
deczni, gościnni i pozytywnie 
patrzący w przyszłość ludzie 
– mówił burmistrz Bogdan Ko-
żuchowicz.

 Prezydent Andrzej Duda w 
ciepłych słowach odniósł się 
do tego powitania, w swoim 
przemówieniu nawiązał także 
do sytuacji w kraju, do wpro-
wadzanych przez rząd PiS 
reform. Podkreślił, że wpro-
wadzony program Rodzina 
500 + z pewnością przyczyni 
się do przyrostu naturalne-
go m. in. w takich miastach, 
jak Świebodzice. Zapewnił, 
że obiecane poprzez niego 
obniżenie wieku emerytalne-
go czy podwyższenie kwoty 
wolnej od podatku – będzie 
zrealizowane.

 – Wiem, ż Państwo na to 
czekają, ale proszę jeszcze o 
chwilę czasu, o wyrozumiałość 
– mówił prezydent.

W swoim wystąpieniu pre-
zydent mówił także o zrów-
noważonym rozwoju całego 
kraju, o ważnych zmianach w 
oświacie. Podziękował miesz-
kańcom za transparent z na-

Prezydent 
w Świebodzicach

Prezydenta Andrzeja Dudę powitał w świebodzickim Rynku burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz.

pisem „Dobrej zmiany nie od-
damy”.

 – Dziękuję za ten transpa-
rent i za to, że nam o tym przy-
pominacie. My odpowiadamy 
za dobrą zmianę i tej dobrej 
zmiany nie odpuścimy – pod-
kreślił.

Spotkanie trwało kilka-
dziesiąt minut, wielu oso-
bom udało się zrobić sobie 
zdjęcie z prezydentem, lu-
dzie dosłownie cisnęli się, by 
maksymalnie zbliżyć się do 
Andrzeja Dudy. Przed odjaz-
dem prezydent otrzymał z rąk 
burmistrza Bogdana Kożucho-
wicza drobny upominek- kosz 

świebodzickich słodkości ze 
Śnieżki i wizerunek ratusza 
odlany w srebrze. Prezydent 
zrewanżował się pamiątkową 
gra�ką Warszawy. – Bardzo 
dziękuję mieszkańcom nasze-
go miasta za tak serdeczne i 
entuzjastyczne przyjęcie Pana 
Prezydenta – mówi burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz.

 Wśród gości tego spotka-
nia byli m. in. Minister Eduka-
cji Narodowej Anna Zalewska, 
Wojewoda Dolnośląski Paweł 
Hreniak, świebodziccy radni 
miejscy i powiatowi, duchow-
ni.

(RED)
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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.

POLSKA Z WYŻYWIENIEM:
• GRZYBOWO WCZASY Z PRZEJAZDEM LUB WŁASNY DOJAZD
 VII,VIII.2016 - 1399 PLN - od 1199 PLN!!!
• GRZYBOWO KOLONIE  VII,VIII.2016 - 1099 PLN!!!
• JASTRZĘBIA GÓRA KOLONIE  VII,VIII.2016 - 1490 PLN - od 1199 PLN!!!
• SZCZAWNICA, REWAL, KUDOWA ZDRÓJ, GRZYBOWO 
 - WŁASNY DOJAZD - OD 80 PLN ZA NOCLEG Z WYŻYWIENIEM!!!
• JASTRZĘBIA GÓRA WCZASY LIPIEC, SIERPIEŃ 2016 

10 DNI Z WYŻYWIENIEM OD 1 199 PLN

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

BUŁGARIA LAST MINUTE 2016! 
AUTOKAR - OSTATNIE MIEJSCA ZŁOTE PIASKI: 

HOTEL DAHLIA GARDEN***  WSZYSTKO W CENIE!

26.06-07.07.2016 - 1 999 PLN    1 399 PLN

OSTATNIE 18  MIEJSC!!!

BUŁGARIA 
- WSZYSTKO W CENIE!!! TURNUSY 4,7,9,10,12,13 DNIOWE!!!

• ZŁOTE PIASKI WCZASY AUTOKAREM 
V,VI i IX.2016 - 1499 PLN  - 1199 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 - 1350 PLN!!!

• BIAŁA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1350 PLN!!!

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

VOUCHER 
ZNIŻKOWY
na wyjazdy 
do Bułgarii 

z Duo Travel

14% 
RABATU* 

na 14 lecie Duo Travel

Ważny do 02.06.2016 r. 
lub do wyczerpania miejsc

* Rabat na wszystkie wyjazdy 
do Bułgarii organizowane przez Duo 
Travel do Złotych Piasków i Białej 
(autokar, samolot, dojazd własny, 
wczasy, kolonie, obozy). Rabat 
udzielany jest od ceny katalogowej 
Rabat nie łączy się z innymi 
promocjami.

Firma Promedica24, 
która organizuje legalne 
wyjazdy za granicę do pra-
cy w charakterze opieku-
na/ki osób starszych - już 
na wiosnę rusza z akcją 
ogólnopolską pt. „Mobil-
na rekrutacja”. Aby wyjść 
naprzeciw osobom, które 
mają problem z dojazdem 
do najbliższego oddziału 
�rmy, a są zainteresowa-
ne współpracą z nami, po-
wstał pomysł busa rekru-
tacyjnego, który dociera 
nawet do najmniejszych 
miejscowości. Od kwietnia 
do września busy mobil-
nej rekrutacji będą odwie-
dzać różne miasta w całej 
Polsce. Podczas akcji, Pro-
medica24 będzie szukała 
opiekunek i opiekunów 
osób starszych, którzy po-
dejmą się pracy w Niem-
czech, Anglii lub w Polsce. 
W tym roku Promedica24 

planuje odwiedzić ponad 
100 miast i miasteczek. 
13.05 jesteśmy w Dzier-
żoniowie przy markecie 
Kau�and (ul. Diorowska 
1) w godzinach 10.00 – 
16.00, a 12.05 w Bystrzycy 
Kłodzkiej (Targowisko, ul. 
Strażacka), w godz.9.00 - 
15.00.

Przychodząc do busa re-
krutacyjnego Promedica24, 
już na miejscu, każdy zain-
teresowany pracą za grani-
cą może zapoznać się z wa-
runkami zatrudnienia oraz 
charakterystyką zawodu 
opiekuna/ki osób starszych. 
Nasza rekruterka odpowie 
na wszystkie pytania. Pod-
stawowym kryterium zatrud-
nienia jest znajomość języka 
niemieckiego na poziomie 
podstawowym w przypadku 
pracy w Niemczech lub zna-
jomość języka angielskiego 
na poziomie komunikatyw-

nym w przypadku wyjazdu 
do Anglii oraz doświadcze-
nie w opiece (może to być 
doświadczenie rodzinne). 
Jednak o pracę mogą starać 
się także osoby bez wskaza-
nych umiejętności, ponie-
waż �rma organizuje liczne 
kursy językowe i szkolenia z 
zakresu opieki nad osobami 
starszymi i niesamodzielny-
mi. Natomiast w przypadku, 
kiedy osoba odwiedzająca 
nas spełnia wszystkie wymo-
gi – umowę o współpracy 
z nami może podpisać już 
w busie, bez konieczności 
podróżowania do naszego 
oddziału – wystarczy doku-
ment tożsamości ze zdję-
ciem.

Według ostatnich badań 
i danych demogra�cznych 
w samych tylko Niemczech 
mieszka ponad 22 mln osób 
w wieku 60 i więcej lat. Ozna-
cza to, że zapotrzebowanie 

na profesjonalną opiekę 
będzie rosło, zwłaszcza, że 
starzenie się społeczeństw 
europejskich będzie postę-
powało w szybkim tempie. 
Niemieccy lekarze otwarcie 
mówią, że najlepszym śro-
dowiskiem dla podopiecz-
nych jest oczywiście ich wła-
sny dom, 

a to z kolei wymaga wy-
kwali�kowanego personelu. 
Co ciekawe, część osób po-
tencjalnie zainteresowanych 
podjęciem legalnej pracy za 
granicą wskazuje na trud-
ności w dotarciu do dużych 
ośrodków miejskich. To dla-
tego Promedica24 posta-
nowiła skierować mobilne 
punkty rekrutacji do mniej-
szych miejscowości. Chcemy 
być tam, gdzie są osoby szu-
kające pracy i chcące się roz-
wijać w zawodzie opiekunki.

W zeszłym roku udało 
nam się odwiedzić 112 lo-

Mobilna
Rekrutacja
Pracuj z nami jako Opiekun/ka
osób starszych w Niemczech lub Anglii.

Już w najbliższym tygodniu rusza w trasę 
nasz bus rekrutacyjny.

Czekamy na Ciebie!

Dzierżoniów, ul. Diorowska 1 przy markecie Kau� and, 
13.05 godz. 10-16

Kontakt: 509 892 436        Więcej na promedica24.com.pl

R E K L A M APraca za granicą dla opiekunek i opiekunów osób starszych na wyciągnięcie ręki.

Mobilna rekrutacja 
z Promedica24

kalizacji. Busy rekrutacyjne 
stawialiśmy najczęściej w 
miejscach, gdzie przecho-
dzi dużo osób, które są wi-
doczne dla mieszkańców, 
aby łatwo było nas znaleźć. 
Zainteresowanie Pań, a 
także Panów było bardzo 
duże, a ich nastawienie 
życzliwe, dlatego zrekru-
towaliśmy w ten sposób 

sporo nowych opiekunek i 
opiekunów. Większość tych 
osób współpracuje z nami 
do dziś.

Po więcej informacji na 
temat mobilnej rekrutacji 
zapraszamy na nasza stro-
nę www.promedica24.com.
pl. Tam znajdziecie aktualną 
trasę naszego busa.

(TP)
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Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

Twoje pieniądze

728 874 282   *

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.wroclaw.proficredit.pl
Wałbrzych Plac Tuwima 1/6

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

R E K L A M A

Zebrania 
w Czarnym Borze
Przypominamy o ostatnim 
terminie wypełniania wnio-
sków obszarowych, który 
przypada we wtorek, 10 maja 
2016 r. Z pomocy przy wypeł-
nianiu dokumentów będzie 
można skorzystać od godz. 9.00 
do 14.00 w budynku Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. 
Kamiennogórskiej 22 w Czar-
nym Borze. Rolnicy posiadają-
cy bydło, owcy, kozy proszeni 
są o przyniesienie paszportów 
zwierząt. Tego samego dnia o 
godz. 17.00 w Centrum Kultury 
w Czarnym Borze, odbędzie się 
zebranie wiejskie sołectwa Czar-
ny Bór, którego tematem będą: 
zmiana Uchwały nr 1/2015 
zebrania wiejskiego sołectwa 
Czarny Bór z dnia 23.09.2015 r. 
w sprawie przeznaczania środ-
ków Funduszu Sołeckiego w 
Czarnym Borze na 2016 rok oraz 
sprawy różne.

(RED)

Będą remonty
W Jaworze Wojewoda Dolno-
śląski Paweł Hreniak wręczył 
promesy na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych. Uro-
czystość odbyła się w schronisku 
młodzieżowym, a wojewodzie 
towarzyszyła minister Elżbieta 
Witek. Rządowe wsparcie w tym 
roku przyznano 48 samorzą-
dom. W sumie do gmin i powia-
tów tra� ponad 30 mln zł. Wśród 
samorządowców, którzy przyje-
chali do Jawora na zaproszenie 
wojewody był m.in. Adam Gó-
recki - Wójt Gminy Czarny Bór, 
który odebrał promesę na kwo-
tę 150 000 zł. - Z przyznanych 
środków odbudowana zostanie 
między innymi droga gminna 
w Grzędach – wyjaśnia Adam 
Górecki.

(RED)

Gimnazjum 
otwiera się
- Serdecznie zapraszamy na 
Drzwi Otwarte w Publicznym 
Gimnazjum w Starych Boga-
czowicach, które organizujemy 
6 maja 2016 roku o godz. 16.00. 
W programie: warsztaty dla 
uczniów z zakresu �zyki, chemii, 
biologii oraz zajęcia artystyczne. 
Wszystko odbywać będzie się w 
poszczególnych klasach i będzie 
połączone z prezentacją multi-
medialną na temat naszej szko-
ły. Po zajęciach w klasach zapra-
szamy na salę gimnastyczną na 
mecz pokazowy piłki siatkowej, 
po którym zapraszamy na słodki 
poczęstunek – zachęca Adrian 
Furmaniak, dyrektor Zespołu 
Szkół w Starych Bogaczowicach.

(RED)

Ekologiczne zajęcia
We wszystkich klasach 0-III 
Zespołu Szkół w Starych Bo-
gaczowicach odbyły się spo-
tkania z przedstawicielkami 
�rmy Sanikom z Lubawki oraz 
pracownicą Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice Anną Bednarczyk, 
która zajmuję się gospodarką 
odpadami komunalnymi. Panie 
przeprowadziły bardzo ciekawe 
zajęcia poświęcone segregacji 
różnego rodzaju odpadów i re-
cyklingu. Dzieci rozwiązywały 
ciekawe zagadki, uzupełniały 
szarady, omawiały symbole 
związane z tematem segregacji 
i ochrony przyrody. Najbardziej 
spodobała się uczniom scena 
związana z sortowaniem odpa-
dów typu: baterie i żarówki. Pa-
nie przedstawiły dzieciom całą 
galerię zwierzątek, które można 
wykonać z różnych zużytych 
elementów. Na zakończenie 
spotkania, każde dziecko otrzy-
mało prezent – klasy zerowe 
puzzle a pierwszoklasiści płytę z 
grą na komputer.

(RED)

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna-Centrum Kultury 
w Boguszowie-Gorcach 3 
maja zorganizowała Ro-
dzinny Piknik pod Dzi-
kowcem. Tego dnia każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie 
– zarówno dzieci jak i do-
rośli.

Najmłodsi uczestnicy 
rodzinnego pikniku wraz z 
rodzicami wspólnie śpiewa-
li znane dziecięce utwory, 
podczas bloku muzycznego 
,,Jedzie pociąg z daleka…”. 
Następnie zgromadzeni go-
ście mogli podziwiać wystę-
py aktorów Teatru Marlow, 
którzy wystąpili w  spektaklu 
,,Jaś i Małgosia”. Przygody 
Jasia i Małgosi rozbawiły nie 
tylko dzieci ale i dorosłych. 
Gwiazdami tegorocznej ma-
jówki pod Dzikowcem byli 
Damian Holecki wraz z ze-
społem oraz Naira Ayvazyan, 

którzy porwali licznie zgro-
madzoną publiczność do 
wspólnego śpiewu oraz za-
bawy. Artyści zostali nagro-
dzeni przez zgromadzoną 
widownię gromkimi brawa-
mi. Na zakończenie Majówki 
zagrał zespół Verset, który 
wystąpił ze znanymi przebo-
jami. Dodatkowymi atrakcja-
mi rodzinnego pikniku dla 
najmłodszych były stoiska z 
dmuchańcami, zabawkami, 
oraz kucykami. Na pikniku 
nie zabrakło również stoisk 
z przepysznymi goframi, po-
pcornem i lodami.

- Na kolejny Rodzinny Pik-
nik pod Dzikowcem zapra-
szamy już dziś a wszystkim 
zgromadzonym na tego-
rocznym Pikniku dziękujemy 
za wspólną zabawę! – pod-
kreślają organizatorzy im-
prezy.

(RED)

Zabawa 
pod Dzikowcem

Pod Dzikowcem bawiły się całe rodziny.

Marcin Kozłowski, głu-
szyczanin, przedstawiciel 
Fundacji Poszukiwań Hi-
storycznych złożył w obec-
ności mediów oświadcze-
nie dotyczące wykonanych 
badań magnetometrem na 
boisku sportowym w Głu-
szycy przy ul. Dolnej.

Głuszycki poszukiwacz 
wskazał miejsce, w którym 
udało się w ostatnim czasie 
ustalić duże ilości metalu 
znajdującego się pod ław-
kami dla kibiców. Magneto-
metr wskazał , że metalowe 
znalezisko ma długość 4 me-
trów i szerokość 1,5 m.

 - O miejscu tym opowia-
dał mi wujek, brat bliźniak 
mamy. Wujek pamięta, że 
w jeszcze w latach 50. ubie-
głego wieku, kiedy był dziec-
kiem, bawił się we wskaza-
nym miejscu działem, które 

z czasem zostało przysypane 
żwirem. Jest duże prawdo-
podobieństwo, że pod obec-
nymi ławkami dla kibiców 
znajduje się działo hitlerow-
skie o dużym kalibrze- mówi 
Marcin Kozłowski, który o 
znalezisku poinformował 
już Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu i uzyskał zgodę 
Gminy Głuszyca na podjęcie 
dalszych prac poszukiwaw-
czych. 

Jak zapewnia zgłaszają-
cy znalezisko dalsze prace 
poszukiwawcze będą  pro-
wadzone w najbliższym mie-
siącu. Na boisku obecny był 
także Henryk Kmiecik, przed-
stawiciel Fundacji Poszuki-
wań Historycznych, która 
s�nansuje poszukiwania na 
głuszyckim boisku sporto-
wym.

(RED)

Odkrycie na boisku 
w Głuszycy

Burmistrz Głuszycy Roman Głód i Marcin Kozłowski.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Powiat Wałbrzyski i Gmina 
Stare Bogaczowice, wraz 
z partnerami: Zespołem 
Szkół w Starych Bogaczo-
wicach, Fundacją „Polny 
Kwiat”, Gminnym Centrum 
Edukacyjno – Społecznym, 
organizują Powiatowy Kon-
kurs Ekologiczny „Moja Zie-
mia – Czysty Powiat”. Celem 
konkursu jest szerzenie idei 
ekologii i troski o środowisko 
naturalne, propagowanie se-
lektywnego zbierania odpa-
dów oraz upowszechnianie 
wiedzy na temat zrówno-
ważonego rozwoju wśród 
dzieci w wieku szkolnym. 
Konkurs odbędzie się w Ze-
spole Szkół w Starych Boga-
czowicach 13 maja 2016 r. 
– początek o godz. 10.00. Do 
udziału zostały zaproszone 
3 – osobowe drużyny dzieci 
z klas IV – VI, które będą re-
prezentować poszczególne 
gminy powiatu wałbrzyskie-
go. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody ufundo-
wane przez Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego oraz PGK SA-
NIKOM Sp. o.o.

(RED)

Moja Ziemia 
– Czysty Powiat

- Za wszystkie utrudnienia 
nasi wykonawcy przeprasza-
ją i robią wszystko,  aby prace 
remontowe oraz utrzyma-
niowe na drogach zakończyć 
w jak najkrótszym terminie. 
Naszym priorytetem jest 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców i odwiedzających nas 
turystów, dlatego liczymy 
na Państwa wyrozumiałość 
– dodaje starosta wałbrzyski.

W Gminie Stare Boga-
czowice trwa przebudowa i 
modernizacja dróg powia-
towych w miejscowości Cie-
szów. Na drodze w kierunku 
na Świebodzice zostanie wy-
mieniona nawierzchnia na 
długości 811 m. Na drodze 
w kierunku na Dobromierza 
nowa nawierzchnia zostanie 
położona na odcinku 408 m. 
Dotychczas jazda na tych 
odcinkach stwarzała duże 

zagrożenie dla użytkowni-
ków gdyż dziury w jezdni 
powodowały, że część kie-
rowców jeździła lewym pa-
sem. Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu rozstrzygnęło 
również przetarg na położe-
nie nowej warstwy asfaltu 
na drodze z Jaczkowa (od 
przejazdu kolejowego) do 
Gostkowa na odcinku 2 km. 
Termin wykonania do 31 
sierpnia br.

Z kolei na terenie Gminy 
Walim prace remontowe 
będą prowadzone także na 
drogach powiatowych w kil-
ku miejscowościach. Prace 
już trwają w miejscowości 
Niedźwiedzica, gdzie re-
mont obejmuje około 1200 
metrów bieżących drogi. 
Niedługo rozpocznie się tak-
że przebudowa drogi numer 
3368 D z Dziećmorowic do 

Zagórza Śląskiego. Tu roboty 
obejmą odcinek o długości 
około 4,5 kilometra.

- W planach Zarząd Po-
wiatu Wałbrzyskiego określił 
także przebudowy dwóch 
mostów: mostu w Kolcach 
w Gminie Głuszyca oraz w 
Jaczkowie w Gminie Czarny 
Bór. Prawdopodobnie most 
w Jaczkowie otrzyma do�-
nansowanie z Ministerstwa 
Infrastruktury – dodaje wi-
cestarosta Krzysztof Kwiat-
kowski.

Rok 2016 będzie rekordo-
wym w kwestii modernizacji 
dróg powiatowych, bowiem 
zakończyły się przetargi na 
19 kilometrów odcinków 
dróg.

Przypominamy, że została 
zmieniona - do 31 sierpnia 
2016 roku - organizacja ru-
chu drogowego na drodze 

Drogowy boom w powiecie
Na drogach Powiatu Wałbrzyskiego ruszyły intensywne prace 

remontowe. - W najbliższym czasie utrudnień na drogach spotkają 
Państwo wiele. W związku z tym prosimy o zrozumienie 
i cierpliwość, ponieważ zmieniamy Powiat dla Państwa 

– mówi starosta Jacek Cichura.

powiatowej nr 3371 D - wo-
kół jeziora Bystrzyckiego! Na 
odcinku od skrzyżowania z 
drogą w kierunku Michał-
kowej do Lubachowa został 
wprowadzony ruch jedno-
kierunkowy, z obowiązują-
cym kierunkiem jazdy od 
Michałkowej do Lubachowa. 
Wprowadzenie tej zmiany 

jest podyktowane koniecz-
nością zapewnienia bez-
pieczeństwa na tej drodze, 
ułatwieniem prowadzenia 
ewentualnych akcji przez 
służby ratunkowe i policję 
oraz zapewnieniem większej 
ilość miejsc do parkowania 
w okresie nasilonego ruchu 
turystycznego.

Prace remontowe prowadzone są na drogach powiatowych 
m.in. w gminie Stare Bogaczowice.
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Serwis Samochodowy Goliat

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie

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

R E K L A M A

SZANSA DLA OSÓB 
DO 29 ROKU ŻYCIA

Nie macie planu na siebie? Szukacie rozwiązań? Pragniecie wystarto-
wać z własnymi pomysłami? Dobrze trafi liście! Powiatowy Urząd Pra-
cy w Wałbrzychu udostępnia różne formy aktywizacji: jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, 
egzaminy i licencje, szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe, pra-
ce interwencyjne bądź staże. Wybór należy do Was!
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (II)” realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym ryn-
ku pracy, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych. 

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b, nr. tel. 74/840 73 00 
oraz na stronie internetowej www.urzadpracy.pl.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
z oferowanych form wsparcia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

O czymże dumać w deszczowym staccato,
gdy jak kamfora rozpływa się lato,
a krople z nieba jak srebrzyste łzy,
zdobiące lica - spływające perły.

Był upał, prysnął jak bańka mydlana,
słońce zasnute jak gwiazda zaranna,
nic nie pomoże cieszenie się chwilą, 
gdy błyśnie słońce – wołamy: trwaj chwilo!

Lecz czas jak rzeka, jak rzeka płynie,
lato się topi w deszczowej malignie,
ratując resztki słonecznej �nezji,
sięgam z nadzieją - po tomik poezji…

O dziwo, czytam i oczom nie wierzę,
sypią się zwrotki jak ranne pacierze,
każda skąpana w porannej rosie,
śpiewa pieśń rzewną o ludzkim losie…

I z tej lektury wiem tylko jedno,
liczy się prawda, liczy się piękno ,
niech sobie niebo chmurkami kląska
moim balsamem - jest książka !

Przypominam nie bez kozery 
ten wiersz, napisany w jesien-
nej aurze deszczowego popołu-
dnia. Nie wszyscy pamiętaliśmy 
o tym, że sobota 23 kwietnia, to 

Książka – balsamem na wszystko…
Stanisław 
Michalik

Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. Data ta wybrana zo-
stała jako symboliczna dla litera-
tury światowej. W tym dniu w roku 
1616 zmarli Miguel de Cervantes, 
William Szekspir i historyk peru-
wiański Inca Garcilaso de la Vega 
(przy czym datę śmierci Szekspira 
podaje się według kalendarza ju-
liańskiego, a pozostałych dwóch 
– według gregoriańskiego). Na 
ten sam dzień przypada również 
rocznica urodzin lub śmierci in-
nych wybitnych pisarzy, np. Mau-
rice'a Druona, Halldóra Laxnessa, 
Vladimira Nabokova, Josepa Pla i 
Manuela Mejía Vallejo. W Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Światowy Dzień 
Książki wyjątkowo obchodzony 
jest w pierwszy czwartek marca, 
tak aby święto to wypadało w 
trakcie semestru szkolnego.

Pomysł organizacji święta 
zrodził się w Katalonii – w 1926 
roku wystąpił z nim wydawca z 
Walencji, Vicente Clavel Andrés. Z 
początku planowano związać je z 
datą 7 października, domniemaną 
datą urodzin Cervantesa, lecz ze 
względu na niepewność z nią zwią-
zaną, ostatecznie ustalono datę 23 
kwietnia. W Hiszpanii Dzień Książki 
jest świętem o�cjalnym od roku 
1930, a od 1964 – we wszystkich 
krajach hiszpańskojęzycznych.

23 kwietnia jest w Katalonii 
hucznie obchodzonym świętem 

narodowym, jako dzień jej patro-
na – świętego Jerzego. Zgodnie z 
długą tradycją w Katalonii obdaro-
wywano w ten dzień kobiety czer-
wonymi różami, mającymi symbo-
lizować krew smoka pokonanego 
przez św. Jerzego. Później kobiety 
zaczęły odwzajemniać się mężczy-
znom podarunkami z książek.

Tak sobie myślę, że byłoby 
pięknie, gdyby u nas w kraju, 
może właśnie poczynając od przy-
szłego roku w Dniu Książki rozpo-
wszechnił się hiszpański zwyczaj 
obdarowywania osób miłych 
sercu książkami. Niechby to były 
takie Walentynki, ale nie tylko dla 
młodzieży, także dla dorosłych i 
starszych. Lubię kogoś, więc zro-
bię mu przyjemność, podaruję 
książkę. Gdyby taka inicjatywa 
zrodziła się właśnie we Wrocła-
wiu? A dlaczego – o tym za chwilę.

W związku z rosnącym sukce-
sem Światowego Dnia Książki i 
Praw Autorskich, UNESCO posta-
nowiło stworzyć tytuł Światowej 
Stolicy Książki, który jako pierw-
sze miasto otrzymał Madryt. Tytuł 
Światowej Stolicy Książki przyzna-
wany jest co roku przez UNESCO 
jako wyróżnienie dla najlepszego 
przygotowanego przez dane mia-
sto programu promującego książ-
ki i czytelnictwo.

Wiemy już chyba wszyscy o 
tym, że w tym roku Światową Sto-

licą Książki jest nasza dolnośląska 
stolica - prastary Wrocław, będący 
również Europejską Stolicą Kultu-
ry.

Dość łatwo przyjmujemy te 
wszystkie honory tak, jakby spa-
dły nam przypadkowo z nieba. 
Zainteresowani tematem wiedzą, 
że Wrocław czynił o to starania od 
paru lat i trzeba było mocno się 
napracować, by pokonać konku-
rencję i dostąpić tego zaszczytu, 
a tym samym promując książkę 
wypromować swoje historyczne 
miasto nad Odrą. 

Czytam o dziesiątkach różno-
rakich pomysłów, by Wrocław w 
tym roku żył książką tak, jak jesz-
cze nigdy nie bywało. Rzucam 
więc takie hasło: od przyszłego 
roku w Dniu Książki - darujemy 
sobie w upominku książki, tak jak 
na gwiazdkę pod choinkę słody-
cze lub perfumy. A książek mamy 
prawdziwe bogactwo w handlu, 
wprost nieprawdopodobne. A 
przecież one aż się proszą, by je 
wziąć do ręki i przeczytać. Nasze 
placówki kultury, biblioteki i księ-
garnie potra�ą rozpowszechnić tę 
tradycję, podobnie jak powszech-
ne czytanie dzieł naszych klasy-
ków.

A na koniec tego wyjątkowego 
roku, spróbujmy coś takiego zro-
bić właśnie w grudniu: na Mikołaja 
i na gwiazdkę. Nie ma prezentu 
bez książki. Ba, książka jest naj-
ważniejsza, bo potra� przynieść ze 
sobą znacznie więcej przyjemno-
ści i pożytku niż najsmakowitsza 
czekoladka Wedla.

I bardzo proszę zapamiętać, 
że to jest mój pomysł z okazji te-
gorocznego Dnia Książki. A jeśli 
już ktoś to samo wymyślił, wobec 
tego utworzymy w tym roku ko-
lejny KOD, z literką K na końcu. 
Komitet Obrony Książki, czy nie 
brzmi to równie pięknie?

Europejską Stolicą Kultury w 
2016 roku jest polski Wrocław. 
Warto się zainteresować tym 

wszystkim co nas czeka w tym 
roku w programie obchodów 
tego wydarzenia kulturalnego 
i koniecznie wybrać się z takiej 
czy innej okazji do Wrocławia, bo 
przecież zdajemy sobie sprawę z 
tego, że taka okazja może się już 
długo nie powtórzyć.

Przebogaty jest również wro-
cławski program jako Światowej 
Stolicy Książki i dotyczy to nie tyl-
ko Wrocławia, ale całego Dolne-
go Śląska. Książka ma się stać w 
tym roku tematem numer jeden, 
a centrum naszego życia ducho-
wego przeniesie się do bibliotek 
i księgarni, do ośrodków kultury. 
Czy uda się osiągnąć wzmożo-
ny popyt na książkę, myślę że w 
wielu domach tak. Jest wśród nas 
wielu cichych miłośników książ-
ki, którzy nie chcą się nawet tym 
chwalić, by nie uchodzić za kon-
serwatystów.

A ja się pochwalę wierszem o 
mojej prawdziwej miłości, mam 
odwagę się do tego przyznać, bo 
mam już swoje lata więc nie jest to 
takie groźne.

Prawdziwa miłość

Kocham ją od dzieciństwa
i nie potra�ę pojąć dlaczego.

Dawniej pobudzała do cna moje zmysły,
potra�ła czarować wdziękiem i urodą,
 odsłaniała ukryte w jej wnętrzu tajemnice 
i fantazje
nieznane młodemu adeptowi życia.

Dziś kiedy stała się mi bliska 

wiem, że mnie nigdy nie zawiedzie,
 nie zdradzi i nie oszuka,
jest zawsze pod ręką.

Uśmiecha się do mnie, gdy mam doby humor,
a kiedy jestem smutny, to płacze,
nie kłoci się ze mną i nie poucza,
choć zawsze jest gotowa podzielić się swoją 
mądrością.

Nie gniewa się na mnie, a powinna,
gdy długo pozostaje nietknięta,
czuję jak drży ze wzruszenia,
więc biorę ją do ręki i głaszczę z czułością po 
głowie.

Czasami wydaje mi się zużyta,
zbędna i obojętna,
przecież wiem o niej wszystko,
 czy nie wysłać jej do lamusa?

Nie, wiem, że tego nie zrobię,
przyjdzie czas i do niej powrócę jak marno-
trawny syn biblijny,
bo miedzy nami jest coś więcej
niż to, co się zowie miłością.

To jest więź niepojęta, bezinteresowna
dlatego niezniszczalna i trwała.

Zapytacie - jak ona ma na imię?
To najpiękniejsze imię na świecie
- K s i ą ż k a !

P.S.
A wiersz ten dedykuję p. Zbi-

gniewowi Dawidowiczowi z War-
szawy, mojemu serdecznemu 
znajomemu z Facebooka, który 
zachęcił mnie do tego sympatycz-
nymi komentarzami słownymi i 
foto.

Nieco ponad rok czytelni-
cy musieli czekać, by poznać 
dalsze niesamowite losy Krisa 
i Marii Magdaleny. Ich autor 
- Krzysztof Par�enczyk z Bogu-
szowa Gorc – dotrzymał słowa 
i w księgarniach można już ku-
pić: „Templariusz. Dwa życia i 
jedna miłość. Część II: Święty 
Graal i demony”.

Pierwsza część książki „Tem-
plariusz. Dwa życia i jedna miłość” 
zebrała wiele przychylnych recen-
zji nie tylko w Polsce, ale także da-
leko poza jej granicami. - O dziwo, 
pierwsza część „Templariusza” 
bardzo dobrze się przyjęła, choć 
były i złe opinie... Dwie. Widzę to 
po sprzedaży i pozytywnych ko-
mentarzach w księgarniach inter-
netowych, zwłaszcza tej w Empi-

ku. Z raportów - które co miesiąc 
dostaję od wydawcy - wynika, że 
książka sprzedaje się najlepiej w 
Polsce, a drugie miejsce to Wielka 
Brytania. Ale była kupowana także 
za oceanem, między innymi w Au-
stralii. A teraz przedstawiam Pań-
stwu drugą część mojej powieści. 
Jest to książka o przyjaźni, brater-
stwie, honorze, a przede wszyst-
kim o prawdziwej i ponadczaso-
wej miłości. Wbrew pozorom nie 
jest to jednak książka historyczna, 
lecz inspirująca baśń przygodowa. 
Jeżeli pragną Państwo poznać 
dalsze niesamowite losy Krisa i 
Marii Magdaleny, to zachęcam do 
przeczytania drugiej części „Tem-
plariusza”. Nie odległość, nie czas, 
bo ten nie koi ran, lecz prawdziwa 
tęsknota i prawdziwa miłość po-

Powrót Templariusza

- Jak widać na załączonym zdjęciu, 
dostałem egzemplarze autorskie 
„Templariusza”, a to oznacza, 
że książka jest już do kupienia
w księgarniach: Empik, Bonito 
i wielu, wielu innych - mówi autor 
książki Krzysztof Parfienczyk.

kazują, jak bardzo kogoś kochamy 
– mówi Krzysztof Par�eńczyk.

(RED)
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KREDYT
z małą ratą

bezBIK
KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA

•  TYLKO SPRAWDZONE OFERTY BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH  •

NA DOWOLNY CEL • elastyczny okres spłaty
również z małym dochodem • MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA SPŁATY RAT

DO 120 MIESIĘCY KREDYTOWANIA • bez ograniczeń wieku
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Pace modernizacyjne na 
zaporze wodnej w Zagórzu 
Śląskim, przeprowadzane pod 
nadzorem Tauron Ekoenergia 
Sp. z o.o.  z Jeleniej Góry, uka-
zały rąbek historii zatopionej 
na dnie jeziora Bystrzyckiego. 
Obniżony poziom wody odsło-
nił pozostałości po niewielkiej, 
malowniczo położonej wsi 
Schlesiertal (Śląska Dolina).

Wąska dolina, którą płynęła 
wartka rzeka Bystrzyca i trud-
ne warunki ukształtowania te-
renu nie sprzyjały rozwojowi 
wsi związanej z górnictwem. 
Z czasem, w wyniku katastro-
�cznych w skutki powodzi w 
Sudetach - dla ochrony prze-
ciwpowodziowej - powstało 
niewielkie sztuczne jezioro z 
zaporą wodną. Urozmaicona 

linia brzegowa z głębokimi za-
toczkami, strome brzegi z ma-
lowniczymi skałkami gnejso-
wymi, górująca nad jeziorem 
tajemnicza sylwetka zamku 
Grodno sprawia, że wiele osób 
uważa jezioro Bystrzyckie za 
jedno z najpiękniejszych jezior 
zaporowych w Sudetach.

Ten niewielki sztuczny 
zbiornik, o długości około 3 

Zatopiona historia
Niewiele czasu pozostało do obejrzenia na własne oczy tego, 

co skrywa na swoim dnie jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim. 
W zbiorniku przybywa wody, która wkrótce znów zasłoni 

m.in. pozostałości zatopionej wsi Schlesiertal.

Nieopodal od zapory stoi 
wiekowa hydroelektrownia o 
mocy 1,2 megawata z zainsta-
lowanymi trzema turbogene-
ratorami.

Oprócz funkcji przeciwpo-
wodziowych i retencyjnych, 
jezioro Bystrzyckie jest także 
popularnym miejscem rekre-
acji oraz turystyki rodzinnej. 
Nad jeziorem znajdują się 
ośrodki wypoczynkowe z bazą 
noclegową i gastronomiczną. 
Rowery wodne, kajaki, żaglów-
ki i statki to tylko niektóre z 
atrakcji, z jakich mogą sko-
rzystać turyści przybywający 
nad jeziorem. Na  miłośników 
wycieczek pieszych i rowero-
wych oraz wspinaczek czeka 
tu także wiele niespodzianek, 
od ścieżek ekologicznych, szla-
ków rowerowych, po ścianki 
wspinaczkowe oraz platformy 
widokowe z krajobrazami za-
pierającymi dech w piersiach. 
Zaś korona zapory, przez którą 

poprowadzono wygodną dro-
gę, ze względu na wyjątkowe 
walory widokowe, stała się ce-
lem częstych spacerów zarów-
no turystów, jak i mieszkańców 
okolicznych miejscowości. Pra-
ce remontowe na zaporze do-
biegły końca i dlatego też  roz-
poczęto gromadzenie wody 
w zbiorniku. Zapraszamy do 
Zagórza Śląskiego, by na wła-
sne oczy ujrzeć pozostałości  
Schlesiertal czyli Śląskiej Doliny 
na dnie jeziora Bystrzyckiego 
zanim ponownie znikną pod 
ta�ą wody. Zapraszamy rów-
nież do obejrzenia archiwal-
nych zdjęć, ukazujących jezio-
ro Bystrzyckie, zaporę wodną 
oraz jej budowę, a także prze-
piękne krajobrazy z zamkiem 
Grodno włącznie, użyczonych 
od Zbigniewa Terpiłowskiego, 
któremu serdecznie dziękuje-
my – mówią przedstawiciele 
Gminy Walim.

(RED)

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w Wałbrzychu, odbyło się ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród laureatom miejskiego konkursu plastycznego 
„Sport to zdrowie”. Współorganizatorem konkursu była Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, a patronat 
nad nim objęła Sekcja Oświaty i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu, której przedstawicielka 
zapoznała zebranych z zagadnieniami związanymi z cukrzycą, bo 
włąśnie ta choroba była tematem wiodącym Światowego Dnia 
Zdrowia.Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Wpłynęło 
345 prac. Komisja przyznała 13 nagród i 29 wyróżnień w 4 kategoriach 
wiekowych. Opeike merytoryczną nad przebiegiem konkursu 
sprawowała Halina Krajewska.
(BAS)

Sport to zdrowie

km i  średniej szerokości za-
ledwie 300 m, zajmuje krętą i 
wąską dolinkę rzeki Bystrzycy. 
Powstało w latach 1911-1914 
w Zagórzu Śląskim i zajmuje 
powierzchnię 500 hektarów, 
gromadząc około 8 milionów 
metrów sześciennych wody. 
Jezioro Bystrzyckie ograniczo-
ne jest od strony Lubachowa 
potężną zaporą, zbudowana z 
gnejsowych bloków skalnych, 
stanowiącą dziś zabytek tech-
niki. Wysoka na 44 m, długa na 
230 m tama ma u swojej pod-
stawy 29 metrów grubości. U 
góry znajduje się 10 przele-
wów na wypadek nadmiaru 
wody, poniżej zaś 4 upusty. 
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ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE 
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

Tel.  509 52 60 11

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 !!!

Rozmowa z Michałem 
Tytmanem, obrońcą Gór-
nika Wałbrzych

Można powiedzieć „w koń-
cu”, bo zadebiutowałeś w 
drużynie seniorskiej wał-
brzyskiego Górnika w �-
nale Pucharu Polski OZPN 
Wałbrzych w Dzierżonio-
wie oraz zagrałeś pierwszy 
raz w III lidze. Cieszysz się z 
tych debiutów?

Michał Tytman: Bardzo 
się cieszę, ponieważ dłu-
go czekałem na to, by w 
końcu wyjść na boisko. 
Trener Robert Bubno-
wicz dał mi szansę, żeby 
zadebiutować. Dostałem 
kilka minut na począ-
tek, z czego jestem za-
dowolony. W meczu ze 
Ślęzą Wrocław również 
miałem wejść w ostat-
nich minutach, niestety 
zabrakło trochę czasu, 
sędzia odgwizdał koniec 
spotkania, jednak mimo 
to cieszę się.

Chwalą Cię za grę w junio-
rach starszych, gdzie jesteś 
kapitanem, również strze-
lasz gole, mimo że jesteś 
środkowym obrońcą, więc 
zapewne liczysz na to, że 
dostaniesz kolejne szanse.

- Myślę, że trener chwali 
mnie w juniorach, dlatego 
dostaję szansę w drużynie 
seniorskiej. Od pewnego 
czasu trenuję z seniorami, 
dzięki postępom w grze w 
ekipie juniorskiej i liczę na 
to, że wystąpię w dłuższym 
wymiarze czasowym, np. 
45 minut. Myślę, że trener 
zobaczy, że się staram i da 
mi taką szansę.

Do tej pory Twoje występy 
w pierwszej drużynie Gór-
nika Wałbrzych były tylko 
epizodami, a jak wiado-
mo, każdy piłkarz chciałby 
grać jak najdłużej. Jednak 
drużyna gra o awans do II 
ligi i czujesz, że będzie Ci 
trudniej o grę w dłuższym 
czasie?

- Tak, ponieważ gdyby-
śmy byli w środkowej 
części tabeli i nie byłoby 
reformy rozgrywek, to 
nie byłoby takiej presji 
punktowej. A tak zespół 
gra o awans i minuta roz-
grywana przez młodzie-
żowca się liczy, dlatego 
mimo to liczę na zaufanie 
trenera.

Szansę masz dzięki temu, 
że jesteś młodzieżowcem, 
masz 19 lat i kariera jesz-
cze przed Tobą.

- Wiek młodzieżowca jest 
do 21. roku życia, jest nas 
kilku i mamy nadzieję, że 
dostaniemy szansę w na-
stępnym sezonie, gdyż 
wątpię w to, że będą ścią-
gani do klubu jacyś inni 
młodzieżowcy. A czy to 
będzie w II czy III lidze - zo-
baczymy.

Czego życzysz sobie i klu-
bowi pod koniec sezonu?

- Sobie życzę więcej minut 
pierwszej drużynie, bym 
mógł udowodnić sztabo-
wi szkoleniowemu, że po-
tra�ę grać w piłkę i dam 
sobie radę na tym pozio-
mie rozgrywek. A zespoło-
wi - oczywiście awansu do 
II ligi.

Rozmawiał 
Radosław Radczak

Cieszę się z debiutu

Piłkarze Górnika Wał-
brzych w zaległym meczu 
18. kolejki III ligi dolnoślą-
sko-lubuskiej wygrali w Je-
leniej Górze z Karkonoszami 
3:0. Dzięki temu przewaga 
nad drugim KS Polkowice 
wzrosła do 4 punktów.

Zdecydowanym faworytem 
spotkania w Jeleniej Górze był 
Górnik, który był przed me-
czem liderem grupy, a Karko-
nosze, które wiosną tylko raz 
zremisowały i dostały punkty 
walkowerem za mecz z KP 
Brzeg Dolny, już zostały zde-
gradowane do IV ligi. I choć 
trener Robert Bubnowicz nie 
mógł skorzystać z pauzującego 
za żółte kartki Bartosza Tykto-
ra, to w jego miejsce do składu 
powrócił asystent szkoleniow-
ca, czyli Marcin Morawski.

Od pierwszych minut 
wtorkowego meczu przewa-

gę mieli wałbrzyszanie, jed-
nak gra toczyła się głównie 
w środku boiska. W 15 min. 
Dariusz Michalak najpierw 
tra�ł w słupek, a dwie minu-
ty później otworzył rezultat, 
po dośrodkowaniu z prawej 
strony Dominika Radziem-
skiego. Kilka chwil potem 
okazję miał Marcin Orłowski, 
ale tra�ł w poprzeczkę. W 35 
min., po kolejnej akcji na pra-
wym skrzydle, w szesnastkę 
wpadł Mateusz Krzymiński, 
który minął Radosława Sare-
łę i uderzeniem z lewej nogi 
podwyższył wynik spotkania. 
Tuż przed przerwą szansę na 
drugiego gola miał Dariusz 
Michalak, jednak jego strzał 
obronił Oskar Wieliczko.

Druga połowa zaczęła się 
bardzo spokojnie i bardzo 
długo trzeba było czekać na 
lepsze, bardziej kreatywne 

akcje. Widzowie za to mo-
gli w tym czasie podziwiać 
efektowne oprawy wykona-
ne przez najzagorzalszych 
fanów obu ekip. W 71 min. 
pierwszą groźną sytuację 
mieli miejscowi, gdy naj-
pierw strzał Macieja Firleja 
trafił w słupek, a potem z do-
bitką zdążył Krzysztof Pieś-
kiewicz, który uderzył obok 
bramki. Później okazję miał 
Krzymiński, lecz trafił w po-
przeczkę, ale dokładniejszy 
był w 83 min., gdy płaskim 
uderzeniem ustalił wynik 
spotkania na 3:0.

Po meczu nie obyło się bez 
skandalu, ponieważ pseudo-
kibice gospodarzy zaczęli rzu-
cać w policjantów butelkami i 
krzesełkami, za co dwaj z nich 
zostali zatrzymani.

W najbliższej kolejce 
wałbrzyszanie zagrają na 

własnym stadionie z KS Po-
lkowice. Mecz odbędzie się 
w sobotę, 7 maja, o godz. 
17:00.

Radosław Radczak

Karkonosze Jelenia Góra - Górnik 
Wałbrzych 0:3 (0:2)
Bramki: 0:1 D. Michalak (17), 0:2 
Krzymiński (35), 0:3 Krzymiński (83). 
Żółte kartki: Sareło, Szramowiat, 
Pieśkiewicz oraz Orzech, G. Michalak, 
Sobiesierski. Sędziował: Jakub Kraw-
czun (Wrocław). Widzów: 700.
Karkonosze: Wieliczko – Palimąka, 
Kuźniewski, Wawrzyniak, Wersocki - 
Pieśkiewicz, Kraśnicki (46 Szramo-
wiat), Poszelężny, Sareło, Kusiak (59 
Kowalski) - Firlej.
Górnik: Jarosiński - Rytko, D. Michalak, 
Orzech, Surmaj - Radziemski (85 
Woźniak), Morawski, G. Michalak (62 
Krawiec), Krzymiński (89 Sobiesierski), 
Sawicki - Orłowski.

Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych wygrały na własnym 
stadionie z Mitechem Ży-
wiec 2:0 w ostatnim meczu 
fazy zasadniczej ekstraligi. 
Dzięki temu w grupie mi-
strzowskiej wystartują z 5. 
miejsca.

W poprzedniej kolejce 
wałbrzyszanki bezbramko-
wo zremisowały w Lubinie z 
Zagłębiem, dzięki czemu za-
gwarantowały sobie awans 
do grupy mistrzowskiej eks-
traligi. Za to Mitech wygrał w 
Białej Podlaskiej z AZS PSW 
1:0, przez co zapewnił sobie 
3. lokatę. W pierwszym meczu 
wałbrzyskich akademiczek z 
Mitechem, gospodynie wy-
grały w Bielsku-Białej 2:1, a w 
rewanżu trener Marcin Gryka 
nie mógł skorzystać z kontu-
zjowanej Katarzyny Brzeskiej 
oraz pauzującej za żółte kartki 
Weroniki Aszkiełowicz.

Pierwsze w meczu zaata-
kowały przyjezdne, ale naj-
pierw dobrze interweniowała 
Aleksandra Bosacka, a potem 
obroniła Daria Antończyk. W 
18 min. okazję do zdobycia 
gola miała Julia Kowalczyk, ale 
źle sobie przyjęła piłkę. Dzie-

Zdobyli Karkonosze

Beniaminek w grupie mistrzowskiej

Piłkarki nożne AZS PWSZ Wałbrzych zajęły 5 miejsce po sezonie zasadniczym i zagrają w grupie 
mistrzowskiej ekstraligi.

więć minut później So�a Gon-
zalez otworzyła wynik spotka-
nia, strzelając bezpośrednio 
z... rzutu rożnego. W 29 min., 
po podaniu Anny Rędzi, do sy-
tuacji sam na sam z bramkar-
ką doszła Agata Sobkowicz, 
która podwyższyła rezultat. W 
38 min. znów bezpośrednio 
z kornera uderzyła Gonzalez, 
jednak tym razem dobrze 
piąstkowała Kinga Szemik.

Po zmianie stron już na 
początku okazję na zdobycie 
gola na 3:0 miała Julia Kowal-
czyk, lecz uderzyła na tyle sła-

bo, że bardzo spokojnie piłkę 
złapała bramkarka gości. W 50 
min. szansę na tra�enie miała 
tym razem Anna Rędzia, lecz 
jej strzał został zablokowany 
przez żywiecką defensywę. 
Dwanaście minut później, po 
rzucie wolnym, Agata Sobko-
wicz podała do Klaudii Miłek, 
która oddała strzał pod po-
przeczkę, jednak świetnie in-
terweniowała Kinga Szemik. 
W 85 min. we własnym polu 
karnym faulowała So�a Gon-
zalez, za co sędzia podykto-
wała rzut karny. Do jedenastki 

podeszła Katarzyna Rozmus, 
ale jej strzał fantastycznie 
obroniła Daria Antończyk.

Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych - Mitech Żywiec 
2:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Gonzalez (27), 2:0 Sob-
kowicz (29). Żółte kartki: Sobkowicz, 
Gonzalez. Widzów: 100.
AZS: Antończyk - Botor, Mesjasz, 
Konat, Bosacka - Kowalczyk (75 D. 
Pluta), Jędras, Rędzia (90 Mrozińska), 
Gonzalez - Miłek (64 Iwańczuk), 
Sobkowicz.
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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

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.plDB2010 .PL
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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!!!

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 A M A

Małe Grody 
Piastowskie
W dniach 5-8 maja odbę-
dzie się wyścig kolarski CCC 
Tour – Grody Piastowskie. 
Tegoroczna edycja „Grodów” 
w całości przebiegała będzie 
na terenie, na którym zloka-
lizowane są dwie najdyna-
miczniej rozwijające się strefy 
ekonomiczne w Polsce: Le-
gnicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna oraz Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomicz-
na Invest Park. Zawody skła-
dają się z kilku etapów. Trasa 
III etapu zlokalizowana jest w 
rejonie Gór Sowich, gdzie na 
kolarzy czekają wzniesienia 
na przełęczach: Niedźwie-
dziej, Walimskiej, Srebrno-
górskiej i Woliborskiej. Start 
etapu w Wałbrzychu 8 maja 
o godz. 13:00, a zakończenie 
etapu na 2 rundach w rejo-
nie Dzierżoniowa z kilkuki-
lometrowym podjazdem w 
rejonie Owiesna-Kietlic. W 
Wałbrzychu wyścigowi bę-
dzie towarzyszyła impreza 
dla dzieci w ramach Małych 
Grodów Piastowskich. W 
wyścigu „Małe Grody Pia-
stowskie” prawo startu mają 
uczennice i uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów 
z Wałbrzycha, zgłoszeni przez 
przedstawiciela szkoły lub 
rodziców oraz posiadający 
pisemną zgodę rodziców na 
udział w zawodach. Uczest-
nicy podzieleni będą na ka-
tegorie wiekowe. Regulamin 
zawodów, formularz zgłosze-
niowy, oświadczenie uczest-
nika oraz mapa dostępne 
na stronie www.grody.com.
pl (zakładka Małe Grody Pia-
stowskie). Więcej o wyścigu 
na str. 16.

(RED)

Pomyślny dla zawodni-
ków Akademii Kolarskiej 
SEVEN-R-SPORT okazał się 
wyścig Ceske Okruhy w 
okolicach Brna. 

Dla kategorii żaków i 
młodziczek organizatorzy 
przygotowali trasę o długo-
ści 14 km. Młodziczka Hanna 
Demeszuk walczyła o zwy-
cięstwo do ostatniego me-
tra, jednak tuz przed metą 
musiała uznać wyższość ry-
walki z Czech i zajęła 2. miej-
sce. Także po zaciętej walce 

żak Mikołaj Demeszuk był 
trzeci. Juniorzy młodsi mie-
li do pokonania dystans 74 
km (dwie rundy po 37 km). 
„Akademicy” byli cały czas 
w czubie peletonu. Osta-
tecznie Marcin Rozmiarek 
�szował na 7. miejscu z nie-
wielką stratą do zwycięzcy. 
Pecha miał Krzysztof Wie-
rzelewski, któremu odnowił 
się uraz pleców i po 40 kilo-
metrach musiał wycofać się 
z wyścigu.

(A.Bas.)

Młodzi kolarze Górnika 
Wałbrzych-DZT Service, 
Podopieczni trenera Jaro-
sława Nowickiego, już na 
początku sezonu z sukce-
sami ścigają się w wyści-
gach w ogólnopolskiej ob-
sadzie.

Podczas kryterium w 
Jeleniej Górze-Cieplicach, 
wśród młodzików triumfo-
wał Karol Woźniak, a w tej 
samej kategorii drugie miej-
sce zajęła Adriana Rasińska, 
trzecie – Julia Kowalska, a 
czwarte Kinga Kopiwoda. Z 
kolei wśród juniorów młod-
szych Adam Sazanowicz był 

trzeci, a Dominik Kopiwoda 
czwarty, natomiast szóste 
miejsce zajęła Wiktoria Wę-
grzynowska. Następnego 
dnia w jeździe indywidual-
nej na czas w Podgórzynie 
(7 km pod górę), ponownie 
wygrał Woźniak, na najwyż-
szym stopniu podium stanę-
ła też Kowalska, a Rasińska 
była trzecia. W rywalizacji 
juniorów młodszych nie miał 
sobie równych Kopiwoda, 
którego wyróżniono specjal-
ną koszulką, natomiast na 
drugiej pozycji uplasowała 
się Nikola Bartków.

(A.Bas.)

Dwa razy na podium

Kolarskie sukcesy

Kolarze Górnika imponują na początku sezonu.

III i ostatni etap Biego-
wego Turnieju Rycerskie-
go Szlakiem Zamków Pia-
stowskich, gościły okolice 
zamku Grodno i zabytkowa 
budowla. Trasa liczyła 8 km 
dla mężczyzn i 6 km dla ko-
biet. Bieg jest zaliczany do 
klasy�kacji Grand Prix Idol 
oraz ligi biegów górskich 
Montrail.

90 zawodników wystarto-
wało z centrum Zagórza Ślą-
skiego. Mieli oni do pokona-
nia m.in. masyw góry Chojna, 
ścieżkę turystyczną nad jezio-
rem Bystrzyckim, rejon zapory 
wodnej w Lubachowie oraz 
wspinaczkę na zamek Grodno. 

Liczne podbiegi rywalizujący 
określili jako bardzo wyma-
gające. Zawody zakończyła 
biesiada przy ognisku z pie-
czonymi kiełbaskami. Dla bie-
gaczy przygotowano medale, 
puchary, koszulki, miniatury 
zamku Grodno i inne nagro-
dy. Wśród panów zwyciężył 
Krzysztof Jilek – 30 min. 25 sek. 
przed Romanem Bogdałem 
– 30,26 i Pawłem Hornikiem 
– 31,49, natomiast najlepsza 
z pań była Dominika Łabuda 
– 33,58, za którą przybiegły: 
Joanna Hoja – 34,24 i Anna 
Pernej – 36,35. Klasy�kacja po 
3. etapach (mężczyźni): Leszek 
Zając – 1:20,08, 2. Grzegorz 

Bagiński – 1:26,20, 3. Marek 
Henczka – 1:26,52.

Klasy�kacja po 3. etapach 
(kobiety): Łabuda – 1:23,00, 
2. Hoja – 1:25,45, 3. Pernej – 
1:26,07. Organizatorzy: Wał-
brzyski Klub Biegacza Pod-
zamcze - Zamek Książ oraz 
Centrum Sportu w Walimiu, 
dziękują partnerom imprezy 
– Dolnośląskiemu Urzędowi 
Marszałkowskiemu oraz gmi-
nom Wałbrzych i Walim. Fun-
datorami nagród specjalnych 
byli:  Dorota Barańska, Hotel 
„Maria”w Wałbrzychu, Hotel 
„Mariaż” w Lubachowie oraz 
Hotel „Pałac Jugowice”.

(A.Bas.)

Na zaproszenie Wójta 
Gminy Stare Bogaczowice 
oraz Wójta Gminy Czarny 
Bór 99 zawodników wystar-
towało w I Górskim Półmara-
tonie z Flagą na Trójgarbie. 
Uczestnicy biegu zmierzyli 
się z prawie 22-kilometro-
wą, wymagającą technicznie 
trasą.

Masyw Trójgarbu jest bo-
gaty w gęstą sieć dróg szutro-
wych, wspaniale nadających 
się do uprawiania spacerów, 
nordic walkingu, biegów i ko-
larstwa górskiego. Oprócz licz-
nych, stromych podbiegów i 
zbiegów, wśród różnorodnej 
budzącej się do życia przyrody 
i fantazyjnych wytworów skal-
nych tym razem wyznaczono 
jedną z najbardziej malowni-
czych tras w tego rodzaju bie-
gach. Na dobrze oznakowanej 
trasie ustawiono punkty ży-

Biegający rycerze

Z �agą na Trójgarbie
wieniowe oraz z napojami co 
przy słonecznej pogodzie było 
bardzo mile przyjęte przez 
uczestników.

Po starcie ze stadionu w 
Starych Bogaczowicach już 
po 300 metrach skończył się 
asfalt i zaczął się podbieg na 
Trójgarb. Na siódmym kilo-
metrze prowadzili Pavel Brydl 
i Piotr Holly, a wśród kobiet 
Anna Gemza. Na Trójgarbie - 
jako pierwszy - zameldował się 
zawodnik z nr 1 Pavel Brydl z 
Trutnova, który też jako pierw-
szy minął linię mety w rewe-
lacyjnym czasie 1:21:38, wy-
przedzając o pół minuty Piotra 
Holly z Wałbrzycha i o niespeł-
na 7 minut (6:52) Rafała Klubę. 
Wśród kobiet z dużą przewagą 
wygrała Anna Gemza przed 
Aleksandrą Gruszka i Joanną 
Hoja. Po przybyciu ostatniego 
uczestnika zawodów najlepsi 

biegacze otrzymali nagrody 
m.in. hybrydową Toyotę (na 
jeden weekend). A prawie 
wszyscy otrzymali dodatkowe 
upominki od organizatorów i 
sponsorów imprezy.

(RED)

Piotr Holly (nr 2) wbiegł na metę 
pół minuty za Pavlem Brydlem 
z Czech
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WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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)

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

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

www.duotravel.pl

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE

TARCZ HAMULCOWYCH 
NA AUCIE

100 % GWARANCJI
serwis motocykli, 
skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy 
samochodów

• sprzedaż opon
• naprawę ogumienia

• wyważanie kół
• sezonowe 

przechowywanie opon
• prostowanie felg 

stalowych i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych

tel.: (74) 84 265 92
www.goliat.walbrzych.pl

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

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

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
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Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
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Noclegi, pokoje gościnne 
U DANIELA 

- od 20 zł dla grup minimum 
7 osób i ponad 14 dni. 

Noclegi krótkoterminowe 
2-osobowe – 35 zł/osobodoba, 

1-osobowe – 45-50 zł.
Pokoje z pełnym 
wyposażeniem. 

Tel. 664 663 374, 609 827 553

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych prze-
grali w Kołobrzegu z Ko-
twicą 61:84 w III spotkaniu 
ćwierć�nałowym fazy play-
-o� o awans do I ligi. Wał-
brzyszanie po raz drugi z 
rzędu nie zdołali wywalczyć 
awansu do wyższej klasy 
rozgrywkowej.

Do składu zespołu Arka-
diusza Chlebdy powrócił po 
kontuzji Paweł Piros, ale to nie 
wpłynęło na wynik spotkania. 
Po dość wyrównanym począt-
ku na prowadzenie 8:7 wyszli 
goście, po celnym lay-upie 
Pawła Bochekniewicza. Biało-
-niebiescy stale powiększali 
przewagę, aż w końcu wzrosła 
do 8 oczek, a po 10 minutach 
wygrywali 20:15. Ale w drugiej 
ćwiartce do ataku rzucili się 
gospodarze, którzy najpierw 
szybko odrobili straty, a potem 
- w dużej mierze dzięki Pawłowi 
Pawłowskiemu, który zdobył w 
tej części spotkania aż 11 punk-
tów - powiększali swój dorobek. 
Drugą kwartę Kotwica wygrała 
aż 29:11, a po pierwszej połowie 
prowadziła 44:31.

Mylił się ten, kto liczył na 
przebudzenie Górnika w II 
połowie. W trzeciej ćwiartce 
wałbrzyszanie dalej grali źle i 

po niespełna 3 minutach gry 
przegrywali już… 33:60, dzię-
ki znakomitej grze Grzegorza 
Arabasa. Z minuty na minutę 
szanse na odrobienie strat ma-
lały, a na 2 minuty przed koń-
cem tej odsłony kołobrzeżanie 
mieli już 30 punktów więcej 
od słabo dysponowanych 
przyjezdnych. Na ostatnie 10 
minut meczu Kotwica wyszła 
prowadząc 72:47, więc ostatnia 
kwarta była już uzupełnieniem 
formalności. Obaj trenerzy dali 
szansę gry rezerwowym, nie 
było już tak efektownej gry jak 
w poprzednich kwartach. Osta-
tecznie wałbrzyszanie przegrali 
aż 61:84 i zakończyli zmagania 
w tym sezonie.

Radosław Radczak

Kotwica Kołobrzeg - Górnik Trans.eu 
Wałbrzych 84:61 (15:20, 29:11, 28:16, 
12:14)
Kotwica: Pawłowski 24, Arabas 15, 
Chudy 13, Mieczkowski 13, Wichniarz 
8, Neumann 5, Djurić 4, Kowalczuk 2, 
Małetko 0, Dobriański 0, Szewczyk 0, 
Łasota 0.
Górnik Trans.eu: Wróbel 13, Bochen-
kiewicz 12, Obarek 11, Niesobski 9, 
Glapiński 7, Piros 5, Ratajczak 2, Rze-
szowski 2, Krzymiński 0, Jeziorowski 
0, Ciuruś 0.

W zawodach mogą brać 
również motocykle i quady 
typu cross - bez homologa-
cji, rejestracji, ubezpiecze-
nia, natomiast zawodnicy 
nie muszą posiadać pra-
wa jazdy na kat. A. Trasa 
nie przebiega po drogach 
publicznych. Zróżnicowa-
ne kon�guracje odcinków 
specjalnych cross-enduro- i 
extreme-testów, zostały 
uznane za jedne z najcie-
kawszych w Polsce. Enduro 
Sprint to formuła zbliżona 
do tradycyjnego enduro, 
jednak wyróżniają ją krót-
sze okrążenia i ilość ich 
pokonywania. Zawodnicy 
pokonują taka pętlę około 7 
razy, mając do przejechania 
łącznie ok 120 km - w 100 
% po bezdrożach. W skład 
pętli wchodzą dwa odcinki 
specjalne z pomiarem czasu 

i dwa odcinki dojazdowe - 
na całej trasie zlokalizowa-
ny jest PKC (Punkt Kontroli 
Czasu) - przy Cross Test. W 
przypadku odcinka Endu-
ro Test, pierwsza próba nie 
jest mierzona ze względu 
stopień trudności trasy bie-
gnącej przez hałdę Wiesław. 
Cross/Extreme Test: próba z 
pomiarem czasu przebiega-
jąca w pobliżu parku maszyn 
i biura zawodów. Na wyzna-
czonej przy stadionie trasie, 
zawodnicy będą zmagać się 
z technicznie skon�gurowa-
nym odcinkiem, licznym w 
ciasne zakręty, naturalne wy-
skoki. W części Extreme, do-
minują przeszkody tj. opony, 
belki, betonowe elementy. 
EnduroTest: próba z pomia-
rem czasu, start i meta u 
podnóża hałdy Wiesław. Na 
sygnał zielonego światła za-

wodnik będzie miał niemałe 
wyzwanie pokonać 4 kilo-
metrowy odcinek specjalny, 
w 100% przebiegający przez 
urozmaiconą we wzniesie-
nia, długie podjazdy, tra-
wersy, hałdę pokopalnianą 
Wiesław.

- Fanów sportów motocy-
klowych zapraszamy na od-
cinki specjalne ulokowane 
na stadionie Sobięcin przy 
ul. Sportowej w Wałbrzychu 
– tu będzie przeprowadzony 
Cross Test oraz na hałdę WIE-
SŁAW, w okolicach której za-
wodnicy będą rywalizować 
na trasie Enduro Testu. Za-
wodnicy będą rozgrywane 
7 i 8.05 w godzinach od 9:00 
do 17:00 – zapraszają orga-
nizatorzy z Wałbrzyskiego 
Stowarzyszenia Motocyklo-
wego Chełmiec.

(RED)

Enduro 
Wałbrzych 2016

Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe „Chełmiec” zaprasza wszystkich sympatyków 
enduro na mistrzostwa Polski i Puchar Polski do Wałbrzycha. W ekstremalnie urozmaiconym 
terenie w formule enduro sprintu rozegrane zostaną największe zawody tego typu w Polsce!

Obrona Kołobrzegu
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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 
PIASKOWEJ GÓRZE, 2-3 POKOJE, 
TEL. 535 285 514

PIASKOWA GÓRA, 137m2, garaż, 
ogród, DOM CENA 400.000,- zł 
Kontakt 530-998-374

OKAZJA! PODZAMCZE, 3 POKOJE 
na czwartym piętrze, 51 m2, 100 
tys. zł Kontakt 535-285-514

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

BIAŁY KAMIEŃ 2POK 38m2 ogrze-
wanie centralne, ulica Reja cena 
63.500,-zł kontakt. 535-416-014

DO WYNAJĘCIA 2pok na białym 
kamieniu 41m2. Spokojna okolica. 
800zł razem z czynszem. kontakt. 
535-416-014

SZCZAWNO ZDRÓJ strefa 
uzdrowiskowa A 65m2 1piętro 
2pok cena 139000,-zł  kontakt 
535-416-014 

2 pokoje w bloku, 77m2, dwa 
balkony, spokojna okolica. Cena 
120.000zł do negocjacji. Kontakt  
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, 85m2, dwa pozio-
my, 3 pokoje. Spokojna lokaliza-
cja. Cena 119.000zł do negocjacji. 
Kontakt  535- 311- 265

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

NOWE MIASTO, SUPER LOKALI-
ZACJA, okolice Truskawieckiej, 
1 piętro, 2 pokoje, OGRÓDEK, 
BEZCZYNSZOWE MIESZKANIE! 
Tylko jedno mieszkanie na 
piętrze. CENA 120.000 ZŁ, tel. 535- 
285 -514

PODZAMCZE, 54 m2, 2 pokoje, 4 
piętro, STANDARD DO WEJŚCIA, 

1.SOWA&VICTORIA Okazja!!!.Uro-
kliwa działka w pobliżu Szczawna 
z naturalnym, przepływowym 
stawem. 4800m2 cena 95 tys.Tel: 
502-657-353 

2. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
w Śródmieściu , w pobliżu Parku 
Sobieskiego,trzy pokoje z loggią 
i garderobą, z możliwością prze-
jęcia ogródka z altaną i oczkiem 
wodnym. 64 m2 cena 165 tys. Tel: 
502-657-353

3. SOWA&VICTORIA Kilkuletni 
dom w Borównie, na trasie 
Wałbrzych Kamienna Góra, stan 
idealny, duża działka, cena 385 
tys. Tel: 502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na sprzedaż, Wałbrzych - Biały, 2 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

pokoje, 66,99 m2, do remontu, 
Cena 45 tyś. Cena do negocjacji. 
Tel: 519-121-102

5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na sprzedaż, Świdnica - Osiedle 
Młodych, 3 pokoje, 43,8 m2, do 
remontu. Cena 132 tyś. Cena do 
negocjacji.Tel: 519-121-102

6. SOWA&VICTORIA Działka rolna 
- z możliwościami uzyskania wa-
runków zabudowy, Głuszyca Gór-
na, 5969 m2, Cena 59 tyś. Cena do 
negocjacji Tel: 519-121-102

7. SOWA&VICTORIA Psie pole- 2 
pokoje, 1 pietro, 44 m2. 89 000 do 
negocjacji !!! Tel: 530-913-259

8.SOWA&VICTORIA Głuszyca - 3 
pokoje, 61 m2, ogrzewanie miej-
skie. 133 000 !!! Tel. 530-913-259

9. SOWA&VICTORIA Działka 
budowlana w Mokrzeszowie 1463 
m2 - 57 800 !!! Tel: 530-913-259

10. Mieszkanie w okolicy Śródmie-
ścia. 4 rozkładowe pokoje, jeden z 
wyjściem na taras, widna kuchnia 
z jadalnią, łazienka z WC, spiżarnia 
oraz przedpokój. Do kapitalnego 
remontu. Dodatkowo ogród. 113 
m 2 . Cena 70.000 Tel: 506-717-014

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
dom na Poniatowie 328 m2, 
działka 2500 m2 cena 750 000 do 
wejścia Tel: 506-717-014

12. SOWA&VICTORIA .Na sprzedaż 
mieszkanie 35 m2 na Podzam-
czu, 2 pokoje z umeblowanym 
aneksem, środkowe II piętro, po 
kapitalnym remoncie, 115.000 Tel: 
506-717-014

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

MS-2307 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 39m2, ogrzewanie gazowe, 
cena 50 tys. Tel. 883 334 481

MS-2571 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, po remoncie, cena 111 500 
tys. Tel. 606 976 630

MS-2580 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2,4 piętro, cena 95 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2446 Nowe Miasto 2 pokoje 
do wprowadzenia pow. 58m2, 
parter, cena 129tys. Tel. 793 111 
130

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

MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje, 
do wprowadzenia 56m2, cena 
139 000 tys. Tel. 883 334 481

MS-2442 Biały Kamień, 3 pokoje, 
59m2, budynek z cegły, balkon, 
cena 155 000 Tel. 883 334 481

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

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

MS-2289 Biały Kamień 4 pokoje, 
pow. 104m, 1 piętro, plus garaz 
I ogródek. cena 168 tys Tel. 793 
111 130.

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

MS-2480 Sobięcin – Kosteckiego, 
kawalerka 36m2, po remoncie, 
cena 74 tys. Tel. 883 334 486

USŁUGI

(4) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

(9) Kompleksowe remonty. 
Wolne terminy czerwie – lipiec. 
Tel. 668 60 55 55.

(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.

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) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ 
TEL.725 248 935 

Pracownik ochrony z II gr. 
specjalną niepełnosprawności – 
Wałbrzych. 2000 zł/ m-c. Kontakt 

604-070-186.

NIERUCHOMOŚCI

(4) Do wynajęcia pomieszczenia 
gospodarcze w okolicach TESCO. 
Tel. 795-602-683.

(3) Do wynajęcia lokal użytkowy o 
powierzchni 45 m kw. w Centrum 
Wałbrzycha na dowolną działal-
ność: sklep, usługi, mała gastro-
nomia, fryzjer, biuro itp. Wszystkie 
media. 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

świetna lokalizacja, nowsza część 
Podzamcza, CENA 139.900.zł, TEL. 
535- 285 -514

PODZAMCZE, OKAZJA! 35 M2, 2 
POKOJE, ROZKŁADOWE!, balkon, 
ogrzewanie miejskie, 3 piętro 
w wieżowcu, do wejścia, cena  
107.000 tys, Tel: 535-285-514

BIAŁY KAMIEŃ, 76m2, 3 pokoje, 
piękna klatka schodowa, do 
wprowadzenia, CENA 168.000zł  
do negocjacji kontakt 530- 998-
374

PODGÓRZE, kawalerka z łazienką, 
1 piętro , ładna, zielona okolica  
CENA 39.000zł 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

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

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

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

MS-2265 Piaskowa Góra- kawa-
lerka po remoncie pow. 19M, 5 
piętro, cena 63 tys. Tel. 793 111 
130

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

MS-2503 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
39m2, drugie piętro, cena 118 000 
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-2576 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, do wprowadzenia, 2 pietro 
, cena 119 tys. Tel. 883 334 481

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie 60 m2 w Jedlinie , 2 
duże pokoje, widna kuchnia, co 
węglowe 72.000 Tel: 506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Dwupozio-
mowe mieszkanie z garażem na 
terenie Boguszowa. Po kapital-
nym remoncie. ATRAKCYJNA 
CENA! 79 000zł Tel: 502-665-504 

15. SOWA & VICTORIA >> SUPER 
OFERTA<< 2 pokoje + kuchnia + 
łazienka z WC w atrakcyjnej części 
Szczawna Zdrój. Do remontu. 
Mieszkanie na I piętrze. cena: 69 
900zł!!! Tel: 502-665-504 

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

17. SOWA&VICTORIA Biały Ka-
mień- dwupokojowe mieszkanie 
w nowym budownictwie po kapi-
talnym remoncie! Cena 104 000zł 
do negocjacji! Tel: 502-665-504

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
w spokojnym miejscu Białego 
Kamienia, wysoki parter, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka,wc, garderoba, 
50m2, cena124000 zł Tel: 519-
121-104

19. SOWA&VICTORIA Nowe Mia-
sto 2 pokoje wysoki parter 42m2, 
wysoki parter, po remoncie cena 
79000 zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra kawalerka z jasną kuchnią 
po remoncie 26m 78000 zł Tel: 
519-121-104
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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. cicha lokalizacja, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bar-
dzo dobry, 41m2, cena 105000zł. 
74 666 42 42, 881 424 100

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
58m2, 2 piętro, cena 80 tys.zł. co 
gaz, 666 42 42, 881 424 100.

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, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro, 
stan bardzo dobry, 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 – Mieszkanie na sprzedaż lub 
zamiane na Podzamczu, 36m2, 2 
pokoje, kuchnia otwarta na przed-
pokój, łazienka z wanną i wc. 
Balkon  Cena: 109 000zł (nr:2151 ) 
-(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 – Mieszkanie na sprzedaż 
w Śródmieściu, 46 m2, 2 pokoje, 
duża kuchnia w zabudowie, 
łazienka, przedpokój z szfą w 
zabudowie. Cena:119.000zł  (nr: 
2152) - (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

Zdecydowanie kupię grunty rolne 
lub gospodarstwo. Tel. 843 33 33 
lub 666 66 06, 666 66 09

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

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

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

WILLA- Sprzedamy Piaskowa 
Góra, 2 pokoje z jasną kuchnią, 2 
piętro (4), 36m2, cena 85 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  2 pokoje, 
Piaskowa Góra, 41 m2, cena 98 
tys.zł. 2 piętro, stan bardzo dobry, 
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, 26m2 , 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, 881 424 
100.

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, 881 
424 100.

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 299 tys.zł. - do nego-
cjacji 74 666 42 42,  881 424 100.

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

58-309 Wałbrzych, Główna 11,

 74 842 90 60,

WGN okazja, mieszkanie 29m, 
2 pokoje na Piaskowej Górze, 3 
piętro, winda, cena tylko 65 tys. zł. 
tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedaż mieszkania, 
Piaskowa Góra, rozkładowe, 54m, 
3 pokoje, ładne, dobra lokalizacja, 
winda, cena 149 tys. 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 tanie mieszkanie na górnym 
Sobięcinie, 66m, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, cena 60 tys.zł , 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 mieszkanie w śródmieściu 
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga 
remontu, cena 44 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, 35m2, 10 
piętro w 10, cena 99.900zł, do 
wprowadzenia, możliwa zamiana 
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 
1 piętro w 4, po kapitalnym 
remoncie, cena 165.000zł, 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. 
Basztowa, 2 pokoje rozkładowe, 
35.5m2, 8 piętro w 10, cena 
95.000zł, 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. 
Miczurina, nowe bud. kawalerka, 
C.O. miejskie, 1 piętro w 10 do 
remontu, 47.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe 
bud. 38m2, C.O. miejskie, 4 
piętro w 4, okolice Aqua Zdroju, 
75.000zł, 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 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSP,  162m2 
+ 150m2 na działalność, działka 
600m2, C.O. węglowe + komi-
nek, 6 pokoi, cena 250.000zł tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM W LUBOMINIE  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 180.000zł MOŻLI-
WA ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  DOM NA OSIEDLU 
SŁONECZNYM PODGÓRZE, 
133m2, 4 pokoje, działka 600m2, 
garaż, po remoncie, cena 
455.000zł 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 kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 50 tys.
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