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

R E K L AMA

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

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

R E K L AMA

9 000 zł na 36 rat
bez BIK, KRD, ERIF

dla zadłużonych w bankach

POŻYCZKI
GOTÓWKOWE

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

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

ul. Bolesawa Chrobrego 2/1
58-300  Wabrzych
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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 AMA

Nie wystarczy wykazać 
się najlepszym projektem, 
trzeba jeszcze w terminie 
odoczekać się jego realiza-
cji. Rada Wspólnoty Samo-
rządowej Podzamcze w Wał-
brzychu ma problem, ale to 
nie od niej zależy teraz jego 
rozwiązanie.

Projekty zgłaszane przez 
RWS w największej wałbrzy-
skiej dzielnicy, w ramach 
miejskiego budżetu party-
cypacyjnego, dwukrotnie 
zwyciężały. W pierwszym 
przypadku chodzi o zainsta-
lowanie monitoringu w tych 
osiedlowych miejscach, w któ-
rych najczęściej dochodzi do 
naruszeń porządku publicz-
nego, a w drugim – o siłownię 
na terenach zielonych przy 
kościele para�i pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, któ-
ra stanowiłaby uzupełnienie 
rekreacyjnego przeznaczenia 
pobliskiej ścieżki rowerowej 
i trasy nordic walking na al. 
Podwale.

Niestety, do dziś wspo-
mniane, ze wszech miar po-
żyteczne projekty, nie zostały 
zrealizowane. RSW nie może 
mieć sobie nic do zarzuce-
nia, gdyż wcześniej dołożyła 

wszelkich starań, by je za-
prezentować i promować. 
Kolejny etap przedsięwzię-
cia należy już do innych tzw. 
czynników kompetentnych. 
Co nie zmienia faktu, że wielu 
mieszkańców Podzamcza jest 
zawiedzionych ciszą wokół 
dalszych losów projektów, 
wyraża swoje niezadowolenie 
i z pewnością dopóki sprawa 
nie ruszy z kopyta, nie będą 
zainteresowani popieraniem 
następnych projektów w ra-
mach wspomnianego budże-
tu partycypacyjnego. Słyszy 
się słuszne argumenty, że o 
ile monitoring jest przedsię-
wzięciem poważnym i można 
zrozumieć poślizgi w jego re-
alizacji, to już budowa siłowni 
plenerowej nie powinna na-
stręczać większych kłopotów.

Biorąc je pod uwagę, na 
ostatnim posiedzeniu rady 
uzgodniono, by problemem 
zainteresować radnych Rady 
Miejskiej Wałbrzycha z Pod-
zamcza. Być może, ich pomoc 
spowoduje, że sprawy realiza-
cji projektów nabiorą tempa, 
ale nie wyklucza się podjęcia 
w tym celu również innych 
kroków.

Andrzej Basiński

Kłopoty zwycięzców

Na terenie przewidzianym pod budowę siłowni plenerowej nic się nie 
dzieje.

Euro Dom Nieruchomości oferuje 
do sprzedaży (wraz z przyległym te-
renem) lokal użytkowy o pow. 1308 
m2, zlokalizowany w Wałbrzychu w 
atrakcyjnym miejscu (skrzyżowanie 
ul. Wrocławskiej z Al. Gen. Ch. de 
Gaulle`a ) na działce o powierzchni 
6108 m2.

Lokal, który wcześniej pełnił funkcję 
salonu samochodowego wraz z autory-
zowaną stacją obsługi samochodów, w 
chwili obecnej spełnia wymogi profe-
sjonalnego warsztatu samochodowe-
go ASO, a w jego skład wchodzą:
•  sala sprzedażowa (punkt obsługi 

klienta) o powierzchni 380 m2,
•  hala serwisowa napraw mechanicz-

nych,
•  hala serwisowa napraw blacharsko-

-lakierniczych,
•  pomieszczenie myjni ręcznej,
•  pomieszczenie stacji diagnostycz-

nej.
Sala sprzedażowa jest w pełni ume-

blowana, a hale serwisowe wyposa-
żone są w niezbędny sprzęt. Obiekt 

dodatkowo posiada 4 pomieszczenia 
biurowe, 5 toalet, centralę-serwerow-
nię, zaplecze socjalne, szatnię z prysz-
nicami, jadalnię, pomieszczenie maga-
zynowe oraz dodatkowo wyposażony 
jest w 4 elektrycznie sterowane bramy 
wjazdowe.

Istnieje możliwość za dodatkową 
(do uzgodnienia) dopłatą pozosta-
wienia całego wyposażenia, na które 
składa się: wyposażenie pomieszczeń 
biurowych, wyposażenie sali sprzeda-
żowej (punkt obsługi klienta), wyposa-
żenie hal serwisowych, a w tym między 
innymi:
•  podnośnik krzyżakowy hydrauliczny 

z linią diagnostyczną;
•  analizator spalin, dymomierz, wypo-

sażenie myjni ręcznej;
•  podnośniki samochodowe elek-

tryczne do 3,5 T i do 5,5 T , urządze-
nie do wymiany opon i wyważania 
kół, do ustawiania zbieżności oraz 
ustawiania świateł;

•  rama naprawcza – Autorobot;
•  kabina lakiernicza EKOMAL;

•  kompresor przemysłowy.
W obiekcie zamontowano instalacje 

alarmową oraz elektroniczną ochronę 
wraz z kamerami przemysłowymi, po-
prowadzona jest sieć komputerowa 
kablowa oraz Wi-Fi, zamontowane są 
czujniki CO2, zamontowane jest ogrze-
wanie gazowe (piec gazowy z ogrzewa-
czem wody). Pomieszczenia biurowe 
wyposażone są w grzejniki wodne, a 
salon i hale serwisowe w nagrzewnice 
gazowo-elektryczne. W halach serwiso-
wych znajdują się profesjonalne wycią-
gi spalin. Wymienione oraz pozostałe 
urządzenia są sprawne i posiadają waż-
ne UDT oraz niezbędne pozwolenia.

Więcej zdjęć na stronie: http://www.
eurodom.walbrzych.pl/Oferta/Obiek-
ty/Sprzedaz/Walbrzych-Szczawien-
ko/455389

Obiekt można oglądać w od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-16.00.

W razie pytań prosimy o kontakt z 
Jolantą Targosz: tel. 606 97 66 30, e-ma-
il: biuro@eurodom.walbrzych.pl.

Okazja! Stwórz ASO lub salon 
sprzedaży samochodów!

Uwaga! Zamieszczone powyżej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie 
charakter informacyjny i mogą ulec zmianom.
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Wałbrzych, 601 82 23 71

ODNOWIENIA, POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI
USŁUGA U KILENTA

PODPIS W CIĄGU GODZINY

AUDYT, DOKUMENTACJA, SZKOLENIE

www.bajan.com.pl; bajan@bajan.com.pl

Rozmowa z Januszem Ma-
linowskim, właścicielem �rmy 
Bajan, zajmującą się ochroną 
danych osobowych i podpisem 
elektronicznym.

Co to są dane osobowe? 
Janusz Malinowski: - Dane oso-
bowe to informacje mogące 
pośrednio lub bezpośrednio zi-
denty�kować daną osobę. Samo 
imię i nazwisko nie wystarczy. Ale 
gdy dodamy PESEL, nazwę firmy 
lub inne dane, mamy już do czy-
nienia z danymi osobowymi. Spe-
cy�cznym rodzajem danych oso-
bowych są dane wrażliwe. Dane 
takie zawierają dodatkowo infor-
mację o stanie zdrowia, nałogach, 
wyznaniu itd. Te dane podlegają 
szczególnej ochronie prawnej.

Jakie przepisy regulują proble-
matykę danych osobowych?
- Głównym aktem prawnym jest 
Ustawa o ochronie danych oso-
bowych z 1997 roku. W 2014 roku 
dokonano poważnej mody�kacji 
ustawy, pojawiły się też liczne 
akty wykonawcze, a 14 kwietnia 

2016 r. Parlament Europejski za-
twierdził ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych. 
Teraz mamy dwa lata na wdroże-
nie tego rozporządzenia.

Czy i kto może kontrolować �r-
my w zakresie ochrony danych 
osobowych? 
- Głównie GIODO, czyli Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Oso-
bowych, może wejść do �rmy od 
godz. 6.00 do 22.00. GIODO pod-
pisał też umowę z Państwową In-
spekcją Pracy.

Jakie warunki powinny speł-
niać �rmy, aby być w zgodzie z 
Ustawą o ochronie danych oso-
bowych?
- Ustawa o ochronie danych 
osobowych nakazuje wszystkim 
�rmom przetwarzającym dane 
osobowe (zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowywa-
nie, zmienianie, udostępnianie i 
usuwanie) posiadanie dokumen-
tacji, czyli Polityki Bezpieczeństwa 
Informacji oraz Instrukcji Zarzą-
dzania Systemem Informatycz-

nym. Nowością, która pojawiła się 
w 2015 roku jest ABI - Administra-
tor Bezpieczeństwa Informacji. 
ABI może być, ale nie musi. Jeśli 
zdecydujemy się na ABI, to musi 
mieć on odpowiednie kompeten-
cje do wykonywania czynności i 
należy go zgłosić do GIODO. ABI 
podlega bezpośrednio szefowi 
�rmy. W przypadku, kiedy w �r-
mie jest powołany ABI, �rma nie 
musi zgłaszać zbiorów danych 
osobowych do GIODO (poza da-
nymi wrażliwymi). Jeśli nie powo-
łamy ABI, to zgłaszamy wszystkie 
zbiory danych do GIODO (część 
zbiorów jest wyłączona zgodnie 
z ustawą i innymi przepisami), a 
szef �rmy wykonuje czynności 
ABI. W nowych przygotowywa-
nych przepisach Inspektor Da-
nych Osobowych (obecny ABI) 
będzie obowiązkowy w niektó-
rych przypadkach - mówi się tu o 
liczbie pracowników oraz o ilości 
przetwarzanych danych.

Firma BAJAN zajmuje się au-
dytem, opracowaniem doku-
mentacji oraz szkoleniem w 

zakresie ochrony danych oso-
bowych. Jakie macie spostrze-
żenia związane z tym zakresem 
prac?
- Możemy wydzielić 3 rodzaje 
�rm: te, które przestrzegają prze-
pisów ustawy; te, którym wydaje 
się, że przestrzegają i te, które nie 
mają nic. W tym drugim przypad-
ku �rma ma jakieś dokumenty, 
ale są niezgodne z aktualnym 
stanem prawnym. Najczęściej 
skopiowane z internetu i nieprzy-
stające do specy�ki i organizacji 
�rmy. W �rmie takiej jest ABI, 
nawet zgłoszony do GIODO, ale 
jest to osoba niekompetentna i 
nierealizująca zadań określonych 
przepisami. W tym ostatnim przy-
padku �rma nie posiada nic, a po-
winna od 1997 roku.

Czy �rmy mogą być ukarane za 
nieprzestrzeganie przepisów o 
ochronie danych osobowych?
- Tak. Za nieprzestrzeganie ustawy 
grożą sankcje karne - nawet do 3 
lat pozbawienia wolności. W no-
wych zapisach mają pojawić się 
dotkliwe sankcje �nansowe. Ale 

Ochrona danych osobowych. 
Co musisz wiedzieć?

główną karą dla �rmy jest utrata 
zaufania w środowisku. W me-
diach dość często pojawiają się 
informacje o znalezionych doku-
mentach z danymi osobowymi - 
bo ktoś wyniósł do spalenia, zgubił 
lub wykradli mu z komputera.

Jakie błędy popełniają �rmy w 
zakresie ochrony danych oso-
bowych?
 - Najczęstsze błędy w respekto-
waniu zapisów ustawy to: brak 
dokumentacji, brak należytego 

zabezpieczenia danych, nadmier-
ne zbieranie danych, udostępnia-
nie danych innym podmiotom, 
przesyłanie danych osobowych 
pocztą elektroniczną prywatną 
bez szyfrowania, udostępnianie 
nagrań z monitoringu oraz brak 
zabezpieczeń teleinformatycz-
nych.

Dziękuję za rozmowę

Przydatne strony: 
www.giodo.gov.pl 

oraz www.bajan.com.pl

Kurs języka niemieckiego 
od podstaw! 

Ostatnie wolne miejsca!
Tel. 509 892 436

10 maja br. w Sądzie 
Okręgowym w Świdnicy 
odbyła się rozprawa od-
woławcza od wyroku Sądu 
Rejonowego w Wałbrzy-
chu z 6 listopada 2015 r., 
skazującego na kary 8 
miesięcy pozbawienia wol-
ności - w zawieszeniu na 2 
lata - i 5-letni zakaz służby 
w organach policji, dwóch 
wałbrzyskich policjan-
tów z Komisariatu I Policji 
za pobicie w komisaria-
cie zatrzymanego Pawła 
R. O wyroku skazującym 
Aleksandra F. i Stanisława 
M. informowaliśmy w nr 
43 Tygodnika DB 2010 z 
12.11.2015.

Podczas wtorkowej roz-
prawy obrońcy skazanych 
przedstawili podstawowe 
tezy złożonych wcześniej pi-
semnych apelacji, a sąd - po 
ich wysłuchaniu - wydał po-
stanowienie, iż ogłoszenie 
wyroku nastąpi za miesiąc.

Główne tezy apelacji 
przedstawione ustnie przez 
obydwu obrońców, w prze-
ważającej mierze skupiały 
się na wykazaniu istotnych 
błędów procesowych popeł-
nionych w trakcie śledztwa 
przez prokuraturę, których – 
zdaniem obrony –Sąd Rejo-

nowy w Wałbrzychu nie do-
strzegł i przy orzekaniu kary 
nie wziął pod uwagę. Mając 
to na uwadze, obrońcy oby-
dwu funkcjonariuszy wnosili 
o skierowanie sprawy do po-
nownego rozpoznania przez 
sąd I instancji. Znamiennym 
faktem jest to, że obrona nie 
wnosiła o uznanie swych 
klientów za niewinnych, 
przez co, chociaż tylko po-
średnio, wskazywała na ich 
winę. Nie wnosiła również 
sprzeciwu z uwagi na rażącą 
niewspółmierność kary, co 
również ma swoją szczegól-
ną wymowę. Obrońcy obu 
funkcjonariuszy, ogranicza-
jąc się do wniosku o ponow-
ne rozpoznanie wywodzili, 
że pomiędzy skazanymi 
funkcjonariuszami istniał 
istotny kon�ikt interesów, 
co powinno – ich zdaniem 
– zaważyć na treści wyroku, 
a sąd I instancji nie zwrócił 
na ten oczywisty fakt uwa-
gi. Na czym polegała istota 
tego kon�iktu i jaki miał-
by mieć wpływ na sądową 
ocenę popełnionego czy-
nu? Nie zostało to – moim 
zdaniem – przedstawione 
w sposób przekonywujący, 
o ile ten rzekomy kon�ikt 
miał w ogóle miejsce. Po-

nadto obrona skupiła sporą 
uwagę na rzekomym braku 
spójności zeznań pokrzyw-
dzonego Pawła R., na jego 
stanie trzeźwości w chwili 
zdarzenia, jak również na 
ocenie jego dotychczaso-
wego (przed zdarzeniem) 
zachowania, a zwłaszcza na 
rzekomy alkoholizm i nar-
komanię Pawła R. Słuchając 
tego wywodu można było 
odnieść wrażenie, że osoby 
o takich przymiotach są po-
zbawione podstawowych 
praw człowieka i obywatela, 
a więc funkcjonariusze poli-
cji mogą sobie dowolnie na 
nich używać. Ponadto, zda-
niem obrony sąd I instancji 
popełnił błąd nie zwracając 
uwagi na fakt, że przesłu-
chanie pokrzywdzonego w 
postępowaniu przygoto-
wawczym odbywało się bez 
udziału psychologa, jakby 
miało to jakieś znaczenia 
dla uznania, czy został on 
pobity, czy nie. Ogólnie 
rzecz ujmując, obrońcy obu 
policjantów skupili się na 
zdarzeniach praktycznie 
bez żadnego znaczenia dla 
samego faktu, że pokrzyw-
dzony został na terenie 
komisariatu pobity przez 
policjantów wykonujących 

wobec niego czynności 
służbowe. Dziwnym wyda-
wać może się niedostrze-
ganie tego, że jedynymi 
funkcjonariuszami, którzy 
czynności te (od początku 
do końca) wykonywali, byli 
Aleksander F. i Stanisław 
M. Kończąc swe wystąpie-
nie obrońca Stanisława M. 
słusznie podkreślił, że jeżeli 
Paweł R., na terenie komisa-
riatu doznał obrażeń, to na-
leży to potępić i sprawców 
ukarać, ale sąd powinien 
uczynić to, uwzględniając 
wszelkie tego okoliczności.

Odnosząc się do zgłoszo-
nych zarzutów, prokurator 
w sposób mocno przekony-
wujący wykazał ich bezpod-
stawność oraz podniósł, iż 
wydając wyrok skazujący, 
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 
właśnie wszystkie te okolicz-
ności uwzględnił i prawidło-
wo ocenił. Obecnie, nie tylko 
pokrzywdzonemu Pawłowi 
R., pozostało tylko oczekiwa-
nie na wyrok sadu apelacyj-
nego, który – przynajmniej 
moim zdaniem – nie po-
winien mieć jakichkolwiek 
wątpliwości, co do słuszno-
ści rozstrzygnięcia Sądu Re-
jonowego w Wałbrzychu.

Janusz Bartkiewicz

W oczekiwaniu na wyrok

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych prosi o ostrożność 
przy odpowiadaniu na za-
proszenia organizatorów 
spotkań w sprawie dziedzi-
czenia składek z subkonta 
i OFE. Poradę w tej sprawie 
można za darmo uzyskać w 
najbliższej placówce ZUS.

Do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych coraz częściej 
docierają sygnały o organizo-
wanych w różnych częściach 
kraju spotkaniach, które w 
teorii mają na celu informo-
wanie klientów ZUS i OFE o 
zasadach dziedziczenia skła-
dek w II filarze emerytalnym. 
W ich trakcie padają sugestie 
jakoby organizator szko-
leń współpracował z ZUS. 
Uczestnicy spotkań proszeni 

są m.in. o podawanie danych 
osobowych bliskich upraw-
nionych do dziedziczenia 
składek.

ZUS nie współpracuje z 
żadnymi �rmami w zakresie 
informowania o zasadach 
dziedziczenia składek w II �la-
rze emerytalnym. Podawane 
podczas takich spotkań dane 
osobowe mogą więc zostać 
wykorzystane na niekorzyść 
klientów. Wszyscy zainte-
resowani mogą korzystać z 
bezpłatnych porad Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, 
bezpośrednio na salach ob-
sługi, bądź za pośrednictwem 
Centrum Obsługi Telefonicz-
nej ZUS pod numerem: (22) 
560 16 00.

(RED)

Uważaj na dane
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Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307
tel. 74 635 10 68, 74 635 10 72

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

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

R E K L AMA

Słyszymy zewsząd: Wro-
cław - Europejską Stolicą 
Kultury, Wrocław – Światową 
Stolicą Książki, Powiat Wał-
brzyski – Dolnośląską Stolicą 
Kultury. Dolny Śląsk - epicen-
trum zainteresowań Pola-
ków i Europejczyków. Co się 
stało? Myślę, że to normalne. 
Dolny Śląsk zdobył te wyso-
kie nominacje, bo ze swoją 
naturalną stolicą - Wrocła-
wiem, przeżywa od paru lat 

Tajemnice Jolanty
Stanisław 
Michalik

renesans rozwojowy, sam 
Wrocław stał się prawdziwą 
metropolią, bryluje wśród 
miast wojewódzkich w kra-
ju. Ale obok Wrocławia - o 
dziwo! – czarny jak węgiel 
Wałbrzych, zaszu�adkowa-
ne przez media umierają-
ce miasto „bieda- szybów” 
oraz wszystkich możliwych 
i wyimaginowanych nie-
szczęść, które spadły na jego 
mieszkańców w związku 
z upadkiem kopalń węgla 
kamiennego. Ten właśnie 
szary, brudny, zaniedbany 
Wałbrzych stał się stolicą 
kultury?!

Nikt nie pamięta, że nie-
miecki Waldenburg był 
jednym z najpiękniejszych 

miast pod względem poło-
żenia krajobrazowego i ar-
chitektury kilku dzielnic, a z 
wojny wyszedł bez uszczerb-
ku, bo uniknął bombardo-
wań i zmasowanej obrony 
ze strony Niemców. Faktem 
jest, że rozłożenie na łopat-
ki w latach dziewięćdziesią-
tych przemysłu wydobyw-
czego pociągnęło za sobą 
w miejsce rozwoju – kata-
strofę, z której ciężko było 
się podźwignąć. Potrzeba 
wielu lat, by się z tego upad-
ku podnieść i odbudować. 
Sprzyjały temu możliwości 
jakie stworzyło wejście Pol-
ski do Unii Europejskiej.

A w ogóle to stolicą 
kultury nie jest tylko sam 

Wałbrzych, ale cały powiat 
wałbrzyski, a w nim takie pe-
rełki jak Szczawno lub Jedli-
na – Zdrój, Boguszów-Gorce, 
Mieroszów, Głuszyca. Ale to 
osobny temat.

Zanim Wrocław stał się 
międzynarodową kolebką 
kultury i książki, Wałbrzych 
nie schodził z ust poszukiwa-
czy skarbów, dziennikarzy, a 
nawet polityków na całym 
ziemskim globie. A stało 
się to skutkiem medialnej 
sensacji o domniemanym 
odkryciu miejsca, gdzie pod 
koniec wojny miał zostać 
ukryty przez hitlerowców 
„złoty pociąg” z Wrocławia.

Historia „złotego pociągu 
z Wrocławia” spędza sen z 

oczu nie tylko poszukiwa-
czom skarbów lub bada-
czom wojennej i powojennej 
historii. To - jak się okazuje - 
fascynujący temat do napi-
sania książki.

Wydawałoby się – wy-
starczy pomysł. Reszta zrobi 
się sama, bo materiałów na 
temat „złotego pociągu” jest 
bez liku, aż trudno to ogar-
nąć, a do tego szczypta fan-
tazji – i już mamy książkę.

Tak się może wydawać 
adeptowi sztuki pisarskiej. 
Ale żeby napisać dobrą 
książkę, nie wystarczy sam 
zamiar, trzeba się wcześniej 
nad tym dobrze napraco-
wać.

Mówiła o tym Jolanta 
Maria Kaleta, wrocławska 
pisarka, autorka kilkunastu 
książek, specjalizująca się w 
odkrywaniu tajemnic Dolne-
go Śląska, obok Joanny Lam-
parskiej �lar niekończącego 
się mostu prawdy i fantazji 
budowanego na kanwie nie-
zbadanych do końca i nie-
odkrytych tajemnic z czasów 
wojennych i powojennych. 
A miało to miejsce w praw-
dziwym skarbcu wałbrzy-
skiej kultury, w Bibliotece 
pod Atlantami, na spotkaniu 
z autorką jedenastu książek 
obracających się w zagadko-
wym kręgu tego co mogłoby 
przeminąć bez echa, gdyby 
nie wnikliwe oko literata i pa-
sjonata historii współczesnej.

Miałem okazję uczestni-
czyć w tym spotkaniu na za-
proszenie Agaty Czajor, co 
spowodowało moje jeszcze 
większe niż dotąd zaintere-
sowanie twórczością Jolanty 
Kalety. Już wcześniej pozna-
łem ją jako autorkę książki 
wydanej w 2013 roku pt. „W 
cieniu Olbrzyma”. Trudno się 
dziwić, skoro akcja tej książki 
toczy się w miejscach najbliż-
szych mojemu sercu, w Jedli-
nie-Zdroju i Głuszycy. Książkę 
czytałem z zapartym tchem, 
bo żyję tym tematem odkąd 
udało nam się w Głuszycy w 
1996 roku zagospodarować 
i uruchomić do zwiedzania 
podziemną trasę turystyczną 
pod Osówką, jedną z najcie-
kawszych w kompleksie „Ol-
brzyma”, a Jedlina- Zdrój, to 
moja „druga ojczyzna”, gdzie 
było drugie miejsce mojej 
pracy nauczycielskiej.

Wcześniej niż „W cieniu 
Olbrzyma” napisała Jolanta 
„Testament Templariusza”, 
rozgrywający się w ma-
gicznym klimacie starego 
opactwa w Henrykowie, a 
następnie „Duchy Inków” – 
barwną, pełną zagadkowych 
i dramatycznych zdarzeń 
powieść rozgrywająca się na 
Podhalu, w zamku Nidzica, 
jak się okazuje mającym coś 

wspólnego z Wyspą Słońca 
na jeziorze Titicaca, w koleb-
ce Inków. A potem przyszły 
kolejne książki, „Wrocławska 
Madonna”, „Kolekcja Han-
kego”, „Lawina”, „Obcy w 
Antykwariacie”, „Operacja 
Kustosz”, no i książka, która 
wydaje się nam szczegól-
nie interesująca, bo dotyczy 
„Złota Wrocławia”. To jest 
istotnie książka szczególna, 
powieść sensacyjno-przygo-
dowa, świadcząca o wyso-
kiej klasie autorki, mającej za 
sobą doświadczenie i dojrza-
ły warsztat pisarski. Powieść, 
która potra� wzbudzić emo-
cje wspomnień, łzy i nostal-
gię oraz rzecz rzadką, w mia-
rę czytania chce się ją czytać 
jeszcze bardziej, bo napięcie 
wzrasta z każdą kartką, a 
przecież chcemy się dowie-
dzieć wreszcie, gdzie się po-
działo złoto Wrocławia.

Ja oczywiście nie czuję się 
upoważniony, by odpowie-
dzieć na to pytanie. Nie dam 
też wskazówki, gdzie szukać 
bursztynowej komnaty. Robi 
to Joanna Kaleta w kolejnej 
książce „Strażnik Bursztyno-
wej Komnaty”, gdzie wątek 
kryminalny przeplata się z 
przygodą i sensacją. Tak jest 
zresztą we wszystkich powie-
ściach Jolanty Kalety, bo - w 
odróżnieniu od wspomnia-
nej Joanny Lamparskiej - nie 
pisze ona książek typowo 
popularno-naukowych, ale 
realistyczne wątki historycz-
ne ubarwia konwencją �kcyj-
ną, beletrystyczną. Jest wielu 
czytelników, którzy chętniej 
sięgają po takie książki.

Myślę, że z największą 
emocją przywitamy nową, 
będącą na ukończeniu książ-
kę Jolanty Kalety, w której 
powrócimy do wydarzeń 
związanych z podziemnym 
kompleksem „Riese”, pozna-
my dalsze losy bohaterów 
powieści „W cieniu Olbrzy-
ma”, a akcja tej książki pt. 
„Riese – śmierć ma sowie 
oczy” toczyć się będzie w - 
jak się okazuje - niezwykle 
zagadkowym miasteczku – 
w Głuszycy.

Mam dla moich Czytel-
ników dobrą wiadomość – 
prapremiera promocyjna tej 
książki będzie miała miejsce 
z początkiem października 
tego roku - właśnie w Głuszy-
cy! Są już takie uzgodnienia z 
CK MBP w Głuszycy, a można 
się spodziewać, że stanie się 
to wielkim wydarzeniem w 
historii tego miasta.

Oczywiście, do tego te-
matu wrócę jeszcze po-
nownie, bo cóż może być 
ciekawszego jak książka 
wrocławskiej pisarki, której 
akcja rozgrywa się w moim 
mieście.
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ulica Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art, obok stacji krwiodawstwa
i pogotowia ratunkowego). Rejestracja telefoniczna, nr 881-488-989.

R E K L AMA

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

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 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.

- Groziła mi operacja mięśniaków. Bałam 
się, więc przyjechałam do niego. 
Po czterech wizytach bardzo się 
zmniejszyły, po kolejnych czterech znikły. 
Do tego przestała mnie boleć głowa 
i kręgosłup. A włosy nabrały większego 
blasku, niż po najdroższych odżywkach

- Groziła mi operacja mię-
śniaków. Bałam się, więc 
przyjechałam do niego. Po 
czterech wizytach bardzo 
się zmniejszyły, po kolejnych 
czterech znikły. Do tego 
przestała mnie boleć głowa 
i kręgosłup. A włosy nabra-

ły większego blasku, niż po 
najdroższych odżywkach – 
mówi pani Karolina Gąsiorek 
z Wrocławia. Pana Darka po-
lecił jej kuzyn z Wałbrzycha, 
który po złamaniu miał mar-
twicę kości dłoni. Nie chciała 
się zrastać, a po kilku wizy-

Dotyk niosący zdrowie
- Mogę spróbować – mówi skromnie wałbrzyski uzdrowiciel. 

A potem zazwyczaj efekty są zdumiewające. Choroby cofają się jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ludzie wracają, dziękować 

mu ze łzami w oczach.
tach u pana Darka problem 
się skończył, ręka odzyskała 
pełną sprawność.

- A ja tra�łam tu z ciągły-
mi bólami brzucha. Jelito 
wrażliwe, problemy z wą-
trobą, re�uks. Strach było 
jeść cokolwiek, poza kaszką i 
sucharami. Leki niewiele da-
wały. Ulgę odczułam już po 
drugiej wizycie, po piątej od-
ważyłam się zjeść tłusty ka-
puśniak. I nic! Znowu mogę 
jeść wszystko, a lubię dobrze 
zjeść – śmieje się pani Marze-
na Bończycka ze Świdnicy. 
Od jakiegoś czasu mieszka w 
Niemczech, ale gdy tylko na 
kilka dni zjawi się w domu, 
odwiedza pana Darka. Jak 
sama twierdzi, to dzięki nie-
mu jest w formie.

Podobnie Magda Bąk, 
która mieszka w Irlandii. Jak 
tylko przyjeżdża na kilka 
dni, przywozi do pana Dar-
ka babcię z Walimia. – Bab-
cia ma zaawansowany reu-
matyzm, ale endoprotezę 
biodra ma wyznaczoną na 
2020 rok, a kolana na 2021. 
Ledwo chodzi. Wystarczą 
jednak dwie, trzy wizyty u 
pana Darka, by na kilka ty-
godni odłożyła laskę i znów 
chodzi prawie bez bólu. Do 
tego po wizytach u pana 
Darka przestaje ją boleć krę-
gosłup i bardzo poprawiają 
się wyniki ciśnienia oraz 

cukru. To pan Darek trzyma 
babcię przy zdrowiu.

Dlaczego więc sam 
uzdrowiciel tak skromnie 
mówi „mogę spróbować”? – 
Niestety, nie każdemu udaje 
się pomoc. Są i tacy, na któ-
rych ta energia oddziałuje w 
niewielkim stopniu. A poza 
tym ta ostrożność powodu-
je, że ludzie nie rezygnują 
z wizyt u lekarzy. A każdy 
chory powinien pozosta-
wać pod lekarską opieką. Ja 
mogę lekarza uzupełniać, 
ale nie zastępować – wyja-
śnia.

(ego)

Babcia ma zaawansowany reumatyzm, 
ale endoprotezę biodra ma wyznaczoną 
na 2020 rok, a kolana na 2021. Ledwo 
chodzi. Wystarczą jednak dwie, trzy wizyty 
u pana Darka, by na kilka tygodni odłożyła 
laskę i znów chodzi prawie bez bólu

Komunikacja 
bez barier
Władze Wałbrzycha i kie-
rownictwo �rmy autobu-
sowej, odpowiedzialnej 
za komunikację miejską w 
Wałbrzychu i okolicznych 
gminach, podpisały „De-
klarację Życzliwości”. - Ce-
lem programu „Transport bez 
barier” jest likwidacja barier 
transportowych na terenie 
miasta Wałbrzycha, dostoso-
wanie usług transportowych 
w Wałbrzychu do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 
starszych oraz rodziców z 
małymi dziećmi w wózkach. 
Wypracowanie systemu ob-
sługi, który będzie wpływał 
na wzrost jakości świadczo-
nych usług, które staną się 
bardziej dostępne dla miesz-
kańców, co przyczyni się do 
bardziej aktywnego trybu 
życia osób niepełnospraw-
nych. Realizacji programu 
przyświeca hasło „Wałbrzych 
miastem wolnym od barier” – 
wyjaśnia Arkadiusz Grudzień, 
rzecznik prasowy prezydenta 
Wałbrzycha. Jednym z pierw-
szych zadań w ramach likwi-
dacji barier będą praktyczne 
szkolenia dla kierowców i 
konduktorów z udziałem 
osób na wózkach.

(RED)
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R E K L AMA

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

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich

PRACA
w Niemczech

KR
A

Z 
77

65

R E K L AMA

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L AMA

Powietrzna 
pompa ciepła 
do c.w.u 
WPT 270/2

Spotkania informacyjne, 
porady ekspertów i bezpłatne 
badanie słuchu - pracownicy 
wałbrzyskiego Oddziału ZUS 
od 18 do 20 maja będą czekali 
na zainteresowanych na Placu 
Grunwaldzkim w Wałbrzychu, 
na szczawieńskim deptaku i w 
Domu Zdrojowym. W tym roku 
także sami pracownicy na wła-
snej skórze przekonają się, z 
jakimi problemami na co dzień 
spotykają się osoby z niepełno-
sprawnością. Dni Otwarte dla 
Osób Niepełnosprawnych w 
ZUS już w przyszłym tygodniu!

19 maja o godz. 10.00 w bu-
dynku ZUS na pl. Grunwaldz-
kim w Wałbrzychu odbędzie 
się spotkanie informacyjne dla 
osób niepełnosprawnych oraz 
ich opiekunów. Jego tematem 
będą renty: socjalna, rodzinna, 
z tytułu niezdolności do pracy 
- zasady przyznawania, wyso-
kość świadczenia oraz zasady 
łączenia z pracą. Tego samego 
dnia w godz. 11.00 – 15.00 na-
miot ZUS pojawi się na deptaku 
w Szczawnie-Zdroju, gdzie pra-
cownicy oddziału będą odpo-
wiadali na wszelkie pytania.

20 maja w godz. 10.00 -14.00 
przed budynkiem ZUS na pl. 
Grunwaldzkim w Wałbrzychu 
będzie można zapytać o świad-
czenia przysługujące osobom 
niepełnosprawnym, aktywi-
zację zawodową prowadzoną 
przez różne instytucje i inne 
formy wsparcia dla osób z nie-
pełnosprawnością. Do współ-
pracy zaprosiliśmy przedsta-
wicieli Narodowego Funduszu 
Zdrowia, powiatowego urzędu 
pracy, miejskiego ośrodka po-
mocy społecznej, powiatowego 
centrum pomocy rodzinie oraz 
powiatowego zespołu ds. orze-
kania o niepełnosprawności. 

E-urząd jest dogodną formą 
kontaktu z instytucją, zwłaszcza 
dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową. Dlatego w tym dniu 
będzie można uzyskać dostęp 
do swoich danych w ZUS za po-
średnictwem Platformy Usług 
Elektronicznych. Pracownicy 
NFZ będą z kolei zachęcali do 
korzystania ze Zintegrowanego 
Informatora Pacjenta (ZIP). Jest 
to serwis internetowy, dzięki 
któremu możemy sprawdzać 
na bieżąco historię udzielonych 
i s�nansowanych przez NFZ 
świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz zrealizowanych recept. Sys-
tem potwierdza status ubezpie-
czenia, co jest przydatne pod-
czas ubiegania się o wyrobienie 
w NFZ Europejskiej Karty Ubez-
pieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 
lub podczas wizyty u lekarza. 
W akcję na pl. Grunwaldzkim 
w Wałbrzychu włączą się także 
uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, którzy będą rozda-
wali przechodniom poradnik 
savoir vivre wobec osób z nie-
pełnosprawnością. Zaprezen-
tują też swoje rękodzieła. Także 
20 maja w godz. 9.00 – 11.00 
dyżur doradców ZUS odbędzie 
się w holu Domu Zdrojowego w 
Szczawnie-Zdroju. 

W tym roku po raz pierwszy 
pracownicy Zakładu wezmą 
udział w specjalnych warsz-
tatach, które przeprowadzą 
przedstawiciele Fundacji Ak-
tywnej Rehabilitacji. Pełno-
sprawni urzędnicy będą pró-
bowali pokonać przeszkody 
architektoniczne na wózku 
inwalidzkim lub o kulach. Pod-
czas wykładu dowiedzą się 
natomiast, jakich zachowań 
unikać w kontaktach z niepeł-
nosprawnymi.

(RED)

ZUS na ulicy
Młodzież z Gimnazjum 

Menadżerskiego w Wałbrzy-
chu została zwycięzcą I Raj-
du po Stre�e. W wydarzeniu 
wzięło udział ponad 350 
uczniów. Rajd został zorga-
nizowany przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomicz-
ną w ramach działań Klastra 
Edukacyjnego „INVEST in 
EDU”. Patronat nad wyda-
rzeniem objęło Minister-
stwo Edukacji Narodowej, 
a zwycięzców uhonorowała 
Anna Zalewska, szefowa re-
sortu.

„Rajd po Stre�e” odbył się 
18 i 19 kwietnia tego roku. 
Wzięli w nim udział uczniowie 
pierwszych i drugich klas z 10 
szkół gimnazjalnych. Młodzież 
podzielona na 18 zespołów 
miała okazję zwiedzić zakła-
dy działające w podstre�e w 
Wałbrzychu: Toyota Motor 
Manufacturing Poland, Fau-
recia (zakład Akcesoria oraz 
Mechanizmy), Quin, Tristone 
Flowtech oraz Ronal. 

- Ważne, aby już na wcze-
snych etapach edukacji in-
formować młodzież o moż-
liwościach dalszej drogi 
kształcenia i kariery zawodo-
wej. W ten sposób świadomie 
podejmować będą decyzje o 
swojej przyszłości. Ten projekt 
pokazuje, że uczniów traktuje 
się poważnie, nie pozostawia-
jąc tego wyboru jedynie w 
rękach rodziców – podkreślała 
podczas uroczystości minister 
Anna Zalewska.

Uczestnicy rajdu wzięli 
również udział w cyklu warsz-
tatów prowadzonych przez 
koła naukowe Politechniki 
Wrocławskiej. Podczas spo-
tkań prezentowane były dru-
karki 3D, roboty, urządzenia 

Wygrali Rajd po Stre�e

W podsumowaniu I Rajdu po Strefie wzięła udział minister Anna Zalewska.

do grawerowania oraz bolid 
zbudowany przez studentów. 
Uczniowie dowiedzieli się tak-
że o działaniach Klastra Edu-
kacyjnego „INVEST in EDU”, 
który prowadzi wałbrzyska 
strefa. Jego rolą jest łączenie 
przedsiębiorców z konkretny-
mi szkołami. W ramach klastra 
powstały dwie klasy patronac-
kie. Na ten rok zapowiedziano 
powstanie siedmiu kolejnych. 
Dzięki patronatom, uczniowie 
mogą odbywać staże i prak-
tyki w �rmach, co znacznie 
podnosi ich kwali�kacje za-
wodowe. Kierunki i programy 
nauczania dostosowane są z 
kolei do konkretnych potrzeb 
pracodawców. - Chcemy mo-
tywować przedsiębiorców do 
współpracy ze szkołami zawo-
dowymi i technicznymi oraz 
uczelniami – tłumaczy Maciej 
Badora, prezes wałbrzyskiej 
strefy. – Wiem, że już dziś mają 
problemy z pozyskaniem 
odpowiednich specjalistów. 
Odpowiednie umiejętności i 
wykształcenie są więc gwa-
rantem zatrudnienia – dodaje.

Grupy biorące udział w raj-
dzie, po każdych warsztatach 
oraz wizycie w danej �rmie, 
wypełniały test. Odpowiedzi 
oceniane były przez prowa-
dzących zajęcia. Rywalizacja 
była na tyle wyrówna, że nie-
zbędna była dogrywka. Zwy-
cięzcami okazali się uczniowie 
Gimnazjum Menadżerskiego 
z Wałbrzycha, którzy jednym 
punktem wyprzedzili mło-
dzież z Gimnazjum nr 9 z Od-
działami Integracyjnymi w 
Wałbrzychu. - Pytania nie były 
łatwe, gdyż dotyczyły w dużej 
mierze robotyki i informatyki 
– opowiada Ewa Piątek, dy-
rektor gimnazjum menadżer-
skiego. – Uczniowie musieli 
zatem wykorzystać wiedzę 
zdobytą podczas warsztatów 
konkursowych, jak również 
wiadomości z lekcji. Nic tak 
jednak nie motywuje do dal-
szego rozwoju jak zwycięstwo 
– przyznaje. 

Uczniowie najlepszej dru-
żyny otrzymali atrakcyjne 
nagrody, wśród których zna-
lazły się multimedialne table-

ty. Gimnazjum menadżerskie 
otrzymało również czek na 
kwotę 2 tys. złotych.

Minister Anna Zalewska 
spotkała się także z przedsta-
wicielami klastra edukacyj-
nego, by omówić propozycje 
zmian w systemie kształcenia 
zawodowego i techniczne-
go. W debacie wzięli udział 
dyrektorzy szkół, przedsię-
biorcy oraz związki praco-
dawców.

- Szkoły zawodowe, obok 
czteroletnich liceów ogól-
nokształcących, przedszkoli i 
kwestii edukacji wczesnosz-
kolnej, są absolutnym priory-
tetem dla systemu edukacji 
– podkreślała minister.

Szefowa resortu zapowie-
działa również wizytę w wał-
brzyskiej stre�e wicepremiera 
i ministra rozwoju, Mateusza 
Morawieckiego. Podczas spo-
tkania zaplanowanego na 
czerwiec tego roku, przed-
stawione zostaną zmiany w 
systemie szkolnictwa zawodo-
wego.

(RED)
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R E K L AMA

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

W Szczawnie Zdroju 
wmurowany został akt 
erekcyjny pod budowę 
nowego komisariatu przy 
ul. Łączyńskiego. Prace bu-
dowlane już się rozpoczę-
ły, a ich ukończenie plano-
wane jest na 2019 rok.

Podczas uroczystej cere-
monii został podpisany akt 
erekcyjny. Wśród osób skła-
dających podpis był min. 
starosta powiatu wałbrzy-
skiego Jacek Cichura, Jego 
Ekscelencja Ks. Bp. Ignacy 
Dec, burmistrz Szczawna 
Zdroju Marek Fedoruk, wła-
dze Wałbrzycha oraz przed-

stawiciele wojewódzkiej jak 
i wałbrzyskiej policji.

Uroczystość ta pokaza-
ła, że zgoda buduje. Dzięki 
współpracy między gminami 
Wałbrzych i Szczawno Zdrój 
realizacja tej inwestycji stała 
się możliwa. Teraz pozostało 
nam już tylko czekać, aż je-
den z najnowocześniejszych 
obiektów  w kraju stanie na 
terenie naszego powiatu, co 
z pewnością pozwoli funk-
cjonariuszom jeszcze lepiej 
wypełniać swoje obowiązki, 
a nam cieszyć się z postępu, 
rozwoju i poprawy bezpie-
czeństwa. Starosta wałbrzyski po-

równał bibliotekę do pereł-
ki kultury, która mieni się w 
naszym pięknym powiecie. 
- Spotykamy się z okazji Wa-
szego święta i po raz kolejny 
mam okazję podziękować 
Państwu za trud, zaangażo-
wanie i pracę, której na co 
dzień nie dostrzegamy, czę-
sto nie doceniamy – dodał 
Jacek Cichura.

Hasło tegorocznego 
tygodnia bibliotek to „ Bi-
blioteka inspiruje”. Bardzo 
trafne to hasło. Biblioteka 
rzeczywiście inspiruje. Idzie 
z duchem czasu, z postępem 
cywilizacyjnym. Biblioteka-
rze wprowadzają do biblio-

tek nowoczesne rozwiązania 
technologiczne, zmieniając 
je w ośrodki aktywności lo-
kalnej. To bibliotekarze uczą 
młode i starsze pokolenia jak 
właściwie z tych nowocze-
snych technologii korzystać. 
To dlatego, mimo spadku 
poziomu czytelnictwa, Pola-
cy wciąż mają ogromny sza-
cunek dla bibliotekarzy i dla 
ich pracy. Dziękując biblio-
tekarzom za pasję i trud co-
dziennej pracy, starosta wał-
brzyski życzył jednocześnie, 
aby pozytywny wizerunek 
zawodu bibliotekarza ule-
gał stałemu wzmocnieniu, 
życzył zmian systemowych, 
które otworzą źródła środ-

Budują komisariat

Podpisanie aktu erekcyjnego.

Dzień Bibliotekarza

Starosta Jacek Cichura i dyrektor Renata Nowicka.

9 maja, kilka minut po dziewiątej, dyrektor 
Biblioteki pod Atlantami Renata Nowicka powitała 

zgromadzonych w Galerii pod Atlantami gości, 
a wśród nich starostę powiatu wałbrzyskiego 

Jacka Cichurę, prezydenta Wałbrzycha Romana 
Szełemeja, wiceprezydenta Wałbrzycha Zygmunta 

Nowaczyka oraz wicewojewodę dolnośląskiego 
Kamila Zielińskiego, i w ten sposób rozpoczęła 

uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza.

ków �nansowych na zmiany 
w bibliotekach oraz niega-
snącej pasji i niesłabnącego 
zaangażowania w pracy.

Najważniejszym punktem 
uroczystości było wręczenie 
odznaczeń państwowych za 
długoletnią służbę, nagród 
prezydenta, nagród jubile-
uszowych, a także przyzna-
nie tytułu Bibliotekarza Roku 
2015 kierownik biblioteki 
CK-MBP w Głuszycy Renacie 
Sokołowskiej.

W kończącej uroczystość 
przemowie dyrektor bibliote-
ki przypomniała o niedawno 
przyznanym Bibliotece pod 
Atlantami tytule Mistrza Pro-
mocji Czytelnictwa 2015, a 
goście mogli obejrzeć slajdy 
przedstawiające ofertę, jaką 
w zeszłym roku przygotowa-
ła dla swoich czytelników bi-
blioteka. Ostatnim akcentem 
obchodów bibliotekarskiego 
święta był występ zespołu 
Futyma Quintet.
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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 AMA

22 maja - WROCŁAW, 23maja - LUBIN i GŁOGÓW,
24 maja - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH,

25 maja -  ZGORZELEC i LEGNICA

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

O absurdach naszego 
życia publiczno-polityczne-
go pisałem w tym miejscu 
w ubiegłym tygodniu, ale 
temat jest jak rzeka szeroki, 
więc powrócę do niego, bo 
warto. Czynię tak, bo „nie 
idzie zdzierżyć” – jak drze-
wiej mawialiśmy, kiedy ktoś 
bzdury opowiadał – kiedy 
słyszy się niesamowite hor-
renda wygłaszane codzien-
nie przez rozmaitych poli-
tyków, których �zjonomia 
zaczynie już niedługo śnić 
mi się po nocach. Jeszcze 
trochę, a zacznę budzić się 

Ulica Dworcowa
Janusz
Bartkiewicz

z krzykiem, a na dodatek 
zlany potem od stóp do 
głowy.

Nie dalej jak wczoraj 
(09.10.br.) przysłuchiwałem 
się przekrzykiwaniu dwóch 
przedstawicieli narodu, któ-
rych do studia zaprosiła red. 
Justyna Pohanke z TVN24 
(„Fakty po faktach”), Po-
szło, jak zwykle, o Trybunał 
Konstytucyjny, a konkretnie 
o rozmowy, jakie z sędzią 
Andrzejem Rzeplińskim 
prowadził jakiś wysłannik 
prezesa Jarosława. Przy-
pomnę w kilku słowach w 
czym rzecz. Otóż prezes Try-
bunału Konstytucyjnego A. 
Rzepliński został pisemnie 
wezwany przez ministra �-
nansów, aby przed 13 maja 
raczył nie wypowiadać się 
publicznie o problemach 
tegoż Trybunału, bo właśnie 

13 maja agencja ratingo-
wa Moodys ogłosi aktualną 
ocenę wiarygodności kredy-
towej RP, więc wypowiedzi 
prezesa TK mogą interesom 
�nansowym Polski mocno 
zaszkodzić. Odnosząc się do 
tego listu, zaznaczę tylko, 
że znani polscy publicyści, 
zarówno akt wysłania, jak 
i treść listu uważają za ja-
kiś niewyobrażalny absurd. 
Plus dla mnie. Ale nie o to 
chodzi. Komentując sprawę 
owego listu, prezes Rzepliń-
ski poinformował, że nawią-
zał z nim kontakt ktoś, kogo 
nazwiska nie może wymie-
nić, kto - twierdząc, że ma 
odpowiednie umocowanie 
od prezesa Jarosława - ofe-
rował się jako mediator w 
sporze o Trybunał Konstytu-
cyjny. Na takie dictum ostro 
zareagował m.in. Adam 

Bielan, aktualny senator 
RP, który właśnie we wspo-
mnianym wyżej programie 
„Fakty po faktach”, zarzucił 
prezesowi Rzeplińskiemu 
zwyczajne kłamstwo, albo-
wiem – dowodził z błyskiem 
w oku - nikt się z prezesem 
TK nie spotykał. Nie ważne 
było, że A. Rzepliński mówił 
o rozmowie telefonicznej, 
a nie spotkaniu, bo ten tak 
oczywisty argument do gło-
wy senatora Bielana nijak 
przebić się nie był w stanie. 
Twierdząc, że A. Rzepliński 
kłamie, A. Bielan poinformo-
wał telewidzów, że faktem 
jest, iż jakaś „osoba zagra-
niczna”, której nazwiska nie 
może ujawnić (sic!), zaofero-
wała swą pomoc w media-
cjach pomiędzy prezesem 
Jarosławem, a prezesem 
Andrzejem, aby sprawy Try-
bunału do końca szczęśliwie 
pozałatwiać. Senator Bielan 
oświadczył, com na własne 
uszy słyszał, że „zgodziliśmy 
się na to”, a ponieważ w PiS 
zgodzić się „na to” może 
tylko jedna osoba, to natu-
ralnym jest, iż dzwoniący 
do prezesa TK MUSIAŁ go 
poinformować, że dzwoni 
z upoważnienia prezesa Ja-
rosława, albowiem - zgod-
nie z informacją przekazaną 
przez A. Bielana - osoba ta 
MUSIAŁA zostać o stanowi-
sku prezesa Jarosława po-
wiadomiona. Chodzi prze-
cież o jakąś bardzo ważną 
w Europie personę, a więc 
gdyby nie miała – nawet 
ustnego pełnomocnictwa 
– to by do prezesa Rzepliń-
skiego nie dzwoniła. I kto 
tu kłamie i ośmiesza się w 
oczach społeczeństwa, pa-
nie senatorze Bielan? Ujaw-
nienie tego zdarzenia bar-
dzo mocno w PiS uderzyło, 
bo oto suweren dowiedział 
się, iż prezes Jarosław na 
jakieś tajne konszachty się 
zgadza, chociaż o�cjalnie 
pokazuje swą niesamowi-
cie pryncypialną twarz i ta-
koż same stanowisko. Nie 
wiem, co będzie się działo, 
jak okaże się, iż tą „ważną 
osobistością z Zachodu” był 
– tfu, na psa urok – jakiś ro-
dak kanclerki Angeli. Toć nie 
po to tak długo i głośno pre-
zes Jarosław i jego najwier-
niejsi wojownicy prawili, że 
żadne wraże, obce siły w 
nasze polskie sprawy mie-
szać się nie mają prawa. A tu 
masz, despekt taki. I dlatego 
chyba senator Bielan tak ab-
surdalne facecje prawił, nie 
zważając wcale, iż mocno 
ujmują jego powadze.

Kolejnym absurdem, 
tym razem sprokurowanym 
nam wspólnie przez POPiS 
(bo on nadal istnieje), jest 

tzw. dekomunizacja pol-
skiej przestrzeni publicz-
nej, a konkretnie ulic i pla-
ców, która nam uszykował 
PiS pospołu z Platformą 
Obywatelską. Zgodnie z 
przepisami ustawy, samo-
rządy będą miały rok na 
usunięcie z przestrzeni pu-
blicznej nazw upamiętnia-
jących osoby, organizacje, 
wydarzenia i daty symbo-
lizujące komunizm lub go 
propagujące. Prawda jak 
ważne to zadanie? Prze-
cież władze i samorządy nie 
mają nic ważniejszego do 
roboty, nic pilniejszego do 
s�nansowania, jak wypro-
dukowanie tysięcy nowych 
tablic z nazwami ulic i pla-
ców, a także s�nansowania 
wszelkich innych kosztów 
(np. wymiana dowodów 
rejestracyjnych i innych 
dokumentów, w których 
podane są nazwy dekomu-
nizowanych ulic i placów), 
do czego owa ustawa ich 
zobowiązuje. Zgodnie ze 
wskazówkami Instytutu 
Pamięci Narodowej, takimi 
symbolami komunizmu są 
np. licznie jeszcze patronu-
jący ulicom i placom histo-
ryczne postaci ruchu socja-
listycznego, który nigdy z 
komunizmem nie miał nic 
wspólnego, a zdarzało się 
bardzo często, iż mu się 
mocno przeciwstawiały. 
Jedną taką bardzo ważną 
osobowością z socjalistycz-
nym rodowodem jest wiel-
biony przez Prawdziwych 
Polskich Patriotów marsza-
łek Józef Piłsudski, od 1892 
członek Polskiej Partii So-
cjalistycznej i jej przywódca 
w kraju, twórca Organizacji 
Bojowej PPS, który wpraw-
dzie później (1919) z PPS 
wystąpił, ale za to w tym sa-
mym roku desygnował na 

pierwszego premiera II RP 
socjalistę Ignacego Daszyń-
skiego, twórcę i premiera 
socjalistycznego Tymczaso-
wego Rządu Ludowego Re-
publiki Polskiej (1918). Po-
nadto, dokonując w maju 
1920 roku wojskowego za-
machu stanu, uzyskał istot-
ne i faktyczne poparcie nie 
tylko PPS, ale także Polskiej 
Partii Komunistycznej, któ-
rej Komitet Centralny wzy-
wał robotników do walki po 
stronie Piłsudskiego, prze-
ciwko „faszystowskim rzą-
dom Chejno-Piasta”, czyli 
legalnie i demokratycznie 
wybranemu polskiemu rzą-
dowi. Będąc osobą szanu-
jąca obowiązujące prawo, 
publicznie zgłaszam wnio-
sek do Pana Prezydenta Ro-
mana Szełemeja o usunię-
cie tej postaci, jako patrona 
wałbrzyskich ulic i placów. 
W ramach dekomunizacji 
tych miejsc, zgłaszam taki 
sam wniosek odnośnie 
Anatolija Dworcowa (1877 
- 1958), komunistycznego 
aparatczyka i �lozofa socja-
lizmu, bliskiego przyjaciela 
i współpracownika Lenina 
oraz Stalina. A. Dworcow 
był budowniczym linii ko-
lejowej Leningrad-Kraków, 
która została ukończona 
w 1931 roku (czy aby nie 
po to, by sowieckie wojska 
mogły łatwiej Polskę na-
jechać?) i na tę okazję wy-
budowana została stacja 
Kraków - Płaszów, a ulicę 
do niego przylegającą, na-
zwano ulicą Dworcowa. 
Dlaczego zatem w Wał-
brzychu Dworcow ma być 
w dalszym ciągu patronem 
ulicy w wałbrzyskim Śród-
mieściu? Dlaczego PiS w tej 
sprawie milczy? Wzywam 
was do czynu!

www.janusz-bartkiewicz.eu
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Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

Współorganizator:
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia

13 maja 2016r., godz.10.00, Stara Kopalnia
Kontakt:  Zespół Szkół Zawodowych 

Specjalnych w Wałbrzychu, 
tel. 74 8422580

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych 
od Urzędu Miasta w Wałbrzychu oraz PFRON.

III WAŁBRZYSKI INTEGRACYJNY 

KONKURS
PIĘKNEGO
CZYTANIA

Głównym celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno literatury, 
kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, 

propagowanie kultury czytelniczej, rozwój talentów, wyrabianie nawyku czytania jako 
formy spędzania wolnego czasu oraz integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha.

R E K L AMA

Genialny poliglota Emil 
Krebs to - obok Gustava 
Beckera - jedna z najsław-
niejszych postaci, którą 
Świebodzice mogą się po-
szczycić w blisko 750-let-
niej historii miasta. I choć 
Krebs mieszkał w tym 
mieście tylko kilka lat, do-
czekał się wyjątkowego 
upamiętnienia. Na szkole, 
w której pobierał naukę, 
od 5 maja widnieje tablica, 
przypominająca te wyda-
rzenia.

Uroczystość odsłonięcia 
marmurowego napisu na 
Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 3 odbyła się 5 maja 
2016 r. Wzięli w niej udział 
zaproszeni goście – a wśród 
nich wnuk Emila Krebsa, Ec-
khard Ho�mann z małżonką, 
Guner Hille - wiceminister w 
Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Niemiec, a także 
starosta świdnicki Piotr Fe-
dorowicz i burmistrz Świe-
bodzic Bogdan Kożucho-
wicz.

Spotkanie zaczęło się tuż 
przed wejściem głównym 
do „Trójki”, bo właśnie obok 
wejścia umieszczono tablicę 
z napisem w języku polskim i 

niemieckim: „W latach 1878-
1880 uczniem tej szkoły był, 
urodzony w Świebodzicach, 
genialny poliglota Emil 
Krebs”.

Tablicę odsłonili wspólnie 
burmistrz Bogdan Kożucho-
wicz oraz Eckhard Hoffmann.

Główna część uroczy-
stości, z udziałem licznego 
grona uczniów i nauczycieli 
oraz zaproszonych gości, 
odbyła się w szkolnej auli. 
- To wielkie wydarzenie dla 
naszej szkoły – podkreśla-
ła dyrektor Jolanta Styrna-
-Grossman, witając uczest-
ników. - Ciągłość historii, jej 
podtrzymywanie, to nasz 
obowiązek – mówił swo-
im wystąpieniu burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz. – W 
blisko 750-letniah dziejach 
naszego miasta zmieniało 
się wiele rzeczy: przynależ-
ność, nazwy, ale zawsze żyli 
tu ludzie, którzy tworzyli ja-
kąś społeczność, pobierali tu 
naukę, tworzyli kulturę, spo-
łeczeństwo. I to jest nasza 
spuścizna, jesteśmy częścią 
tego miasta i gdziekolwiek 
nie zawędrujemy w dzisiej-
szym globalnym i otwartym 
świecie – będziemy zawsze 

Słoneczna 
zbiórka krwi
Piękna pogoda i duża fre-
kwencja – tak było pod-
czas ostatniej zbiórki krwi 
w Świebodzicach. Zapar-
kowany przed ratuszem 
ambulans, należący do Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Wałbrzychu, odwiedziło 
wielu mieszkańców, a krew 
oddało 29 osób, co pozwo-
liło uzyskać wynik 13 litrów 
tego bezcennego leku. Akcja 
miała dodatkowy atut: oso-
by oczekujące na swoją kolej 
mogły spędzić bardzo miło 
czas na ławeczkach w Rynku, 
korzystając przy okazji z cie-
płych promieni słońca. Or-
ganizatorem akcji byli: Urząd 
Miejski w Świebodzicach, 
Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Wałbrzychu oraz Klub Ho-
norowych Dawców Krwi w 
Świebodzicach. Słodkiego 
wsparcia udzieliła Śnieżka-
-Invest. Następna zbiórka 
odbędzie się 12 czerwca, 
podczas Dni Świebodzic, 
zapraszamy w godz. 13:00-
15:00.

(RED)

Dumni ze swojej historii

Tablicę odsłonili wspólnie burmistrz Bogdan Kożuchowicz oraz Eckhard 
Hoffmann.

pamiętać o Świebodzicach, 
a nasze miasto będzie pa-
miętać o nas. Dzisiejsza uro-
czystość doskonale się w to 
wpisuje.

Burmistrz podzięko-
wał gościom z Niemiec za 
uczestnictwo w uroczysto-
ści podkreślając, że ma ona 
duże znaczenie nie tylko dla 
szkoły, ale i całego miasta. 
Potomek słynnego poligloty 
był bardzo wzruszony cie-
płym przyjęciem i oprawą 
wydarzenia. - Pamiętajcie, 
że kiedy Emil chodził do tej 

szkoły nawet nie przypusz-
czał, że kiedyś będzie tak 
znany. Może i wśród was są 
przyszłe sławy – żartował 
gość, a następnie przeszedł 
do wykładu przybliżającego 
postać swojego dziadka (Ec-
khard Ho�mann jest wnu-
kiem brata Emila Krebsa, on 
sam nie miał potomstwa).

W roli tłumacza, ale i 
znawcy postaci genialnego 
poligloty, wystąpił świdnic-
ki historyk Sobiesław No-
wotny, który od wielu lat 
przyjaźni się z Eckhardem 

Hoffmannem. Podczas wy-
kładu można było usłyszeć 
wiele ciekawostek na temat 
życiorysu Krebsa, ale i no-
winek odnoszących się do 
współczesnego zaintereso-
wania jego postacią. Okaza-
ło się np., że w Niemczech 
powstaje właśnie komiks 
poświęcony znawcy języ-
ków.

(RED)

Emil Krebs (ur. 15 listopa-
da 1867 w Świebodzicach, zm. 31 
marca 1930 w Berlinie). Uznawany jest 
za poliglotę wszech czasów, któremu 
udało się opanować biegle 68 języków, 
ale w sumie interesował się ponad 
100 językami. Już w wieku 7 lat Emil 
jako samouk nauczył się języka fran-
cuskiego. Przez dwa lata uczęszczał 
do szkoły realnej w Świebodzicach, 
następnie do gimnazjum w Świdnicy. 
Kiedy zdawał maturę mając 17 lat, 
mówił płynnie w 12 językach, wśród 
nich w starogreckim, nowogreckim, 
tureckim i arabskim. Obecnie mówi się 
o tzw. metodzie Krebsa w odniesieniu 
do nauczania języków obcych, czyli 
wykształcaniu w mózgu schematów, 
przez co w późniejszej rozmowie w 
innym języku używamy ich automa-
tycznie i naturalnie. 
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L AMA R E K L AMA

Unisław Śl. prosi 
o głosy
- Zwracam się z prośbą do 
mieszkańców Wałbrzycha i 
powiatu wałbrzyskiego o od-
dawanie internetowych gło-
sów na lokalizację Podwórka 
NIVEA w Unisławiu Śląskim 
– apeluje Dorota Skibska, radna 
Rady Miejskiej w Mieroszowie. 
- Jest to jedna z 3 lokalizacji w 
powiecie ziemskim i grodzkim, 
ale jedyna wiejska. Cel nadrzęd-
ny głosowania to wyrównanie 
szans dzieci z obszarów wiej-
skich w dostępie do placów za-
baw. Szczegóły głosowania na 
pro�lu Unisław Śląski i okolice 
na Facebooku.

(RED)

Wariacje 
kulinarne 
Prezentacje kulinarne „Wa-
riacje kulinarne - przystawki 
i desery”, pod honorowym 
patronatem Starosty Powiatu 
Wałbrzyskiego, odbędą się 
23.05.2016 r. w godzinach 
9.00 - 13.00. Organizatorem 
prezentacji kulinarnych jest 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Nowym Siodle. 
Celem prezentacji jest promo-
cja szkolnictwa zawodowego 
i branży zawodowej gastrono-
micznej; zachęcenie uczniów 
szkół o pro�lu zawodowym 
gastronomicznym do prak-
tycznego zainteresowania się 
propagowaniem sztuki kulinar-
nej; wymiana dobrych praktyk 
kulinarnych między szkołami; 
udoskonalenie praktycznych 
umiejętności przygotowania 
potraw; rozwinięcie edukacji 
smakowej oraz realizacja zadań 
strategii w polityce szkolnictwa 
zawodowego. Więcej informacji 
na temat prezentacji na stronie 
powiat.walbrzych.pl.

(RED)

Dyplomaci 
w uzdrowisku
Szczawno-Zdrój gościło 35 
amabasadorów i przedsta-
wicieli ambasad. Wizyta dy-
plomatów w uzdrowiskowym 
mieście była jednym z punktów 
zwiedzania Dolnego Śląska. W 
planie pobytu dyplomatów były 
miasta: Wrocław, Wałbrzych, 
Świdnica oraz Ruda Sułowska. 
Gości przywitali oraz oprowa-
dzili po mieście burmistrz Marek 
Fedoruk oraz Paweł Skrzywanek, 
prezes „Uzdrowiska Szczawno-
-Jedlina”.

(RED)

Czarny Bór 
pierwszy!
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Czarnym Borze, jako pierw-
sza w powiecie wałbrzyskim, 
rozpoczyna udostępnianie 
nowej usługi: czytelnia inter-
netowa IBUK LIBRA. Czytelnia 
czynna jest całą dobę i oferuje 
dostęp online do ponad 3 tys. 
tytułów książek z różnych dzie-
dzin wiedzy. Wystarczy pobrać 
odpowiedni kod w bibliotece i 
zalogować się na: http://libra.
ibuk.pl, https://www.facebook.
com/IBUKLibraPWN. Czytelnik 
może wyszukać odpowiednią 
książkę dla siebie i skorzystać z 
zaawansowanych funkcji pra-
cy z nią poprzez „ +DODAJ DO 
PÓŁKI myIBUK” i utworzyć swo-
je osobiste konto, które daje 
możliwość zaznaczania tekstu, 
stosowania zakładek, robienia 
notatek, stworzenia wirtual-
nej półki z książkami, generu-
je bibliogra�ę. Konto myIBUK 
wymaga przeglądarki: Google 
Chrome, IE v.10 lub Mozilla Fi-
refox i można z niego korzystać 
na dowolnym sprzęcie: laptopie, 
tablecie, smartfonie.

(RED)

Z gminy Walim nie znika-
ją ekipy remontujące drogi. 
Pieniądze na naprawy po-
chodzą zarówno z budżetu 
Gminy Walim, jak i z róż-
nych pozyskanych źródeł 
zewnętrznych, dzięki któ-
rym możliwe jest wykonanie 
wielu ważnych dla miesz-
kańców inwestycji.

- Podjąłem działania w 
celu pozyskania promesy w 
wysokości 280 tysięcy złotych 
z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Dzięki tym 
środkom zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia asfaltowa, 
wraz z odwodnieniem, przy 
ul. Głównej 37 w Zagórzu Ślą-
skim. Pozyskaliśmy również 
środki �nansowe z Tereno-
wego Funduszu Gruntów Rol-
nych w wysokości ok 50 tys. 
złotych na remont drogi przy 
ul. Bystrzyckiej od nr 56 do 60 
w Dziećmorowicach – wylicza 
Adam Hausman, wójt Gminy 
Walim.

Tymczasem w centrum 
Walimia zakończył się I etap 
przebudowy tzw. ronda wa-
limskiego. W ramach tego 
zadania wykonano nową na-
wierzchnię na pętli autobu-
sowej oraz remont drogi przy 
ul. Piastowskiej (na odcinku ok 
120 metrów bieżących). Zada-
nia te w 100 % zostały zreali-
zowane ze środków własnych 
Gminy Walim.

W Zagórzu Śląskim, przy 
ul. Spacerowej, na odcinku 
ok 260 metrów bieżących 
wykonane zostało pobocze, 
dzięki czemu zwiększyła się 

liczba miejsc postojowych w 
tej turystycznej miejscowo-
ści. W trakcie realizacji jest 
budowa oświetlonego par-
kingu dla samochodów oso-
bowych w Zagórzu Śląskim. 
Wynikiem tego zadania, ma-
jącego ogromne znaczenie 
dla wzrostu bezpieczeństwa 
oraz prawidłowego ruchu 
drogowego nad jeziorem By-
strzyckim, będzie 78 miejsc 
parkingowych, w tym 2 dla 
osób niepełnosprawnych.

W najbliższym czasie ekipy 
remontowe pojawią się także 
na drogach gminnych w Ju-
gowicach oraz Michałkowej. 
Stanie się to za sprawą roz-
strzygniętych przetargów na 
dwa zadania realizowanych 
ze środków własnych Gminy 
Walim.

- Na terenie naszej gminy 
prace remontowe będą pro-
wadzone także na drogach 
powiatowych i obejmą: re-
mont ok 1200 metrów bieżą-
cych drogi w miejscowości 
Niedźwiedzica; przebudowę 
drogi nr 3368 D z Dziećmoro-
wic do Zagórza Śląskiego, czyli 
odcinek około 4,5 km. Zadania 
te realizowane będą przez 
Starostwo Powiatowe w Wał-
brzychu. Rok 2016 to kolejny 
okres, w którym zaplanowa-
liśmy wiele zadań i inwestycji 
zmierzających do polepszenia 
życia i wizerunku naszej gmi-
ny, dlatego też ekipy remon-
towe widoczne będą jeszcze 
niejednokrotnie na terenie 
naszej Krainy Sowiogórskich 
Tajemnic – podkreśla Adam 
Hausman.

(RED)

Drogowcy opanowali 
Walim Seniorzy ze Szczawna-

-Zdroju powołali Grupę Wza-
jemnej Pomocy „Nie jesteś 
sam, nie jesteś sama”. Grupa 
powstała, po to, aby bezinte-
resownie pomagać w każdym 
niemal ludzkim problemie.

Członkowie grupy będą się 
spotykać cyklicznie w celu wza-
jemnej pomocy w trudnościach 
życia codziennego, dzielenia 
się wsparciem emocjonalnym, 
zwalczania bezradności wobec 
problemu, własnej choroby, 
trudnej sytuacji życiowej itp.; 
budowania siły, nadziei, i poczu-
cia wartości wśród uczestników 
grupy; wymiany użytecznych in-
formacji oraz szukania wspólny-
mi siłami rozwiązań w trudnych 
sytuacjach. Spotkania będą się 
odbywały w Cafe Galerii. Lide-
rem Grupy Wzajemnej Pomocy 
„Nie jesteś sam, nie jesteś sama” 
został wybrany Andrzej Czop.

- Wzajemna pomoc jest 
podstawą życia społecznego. 
Przez połączenie wysiłku grupa 
może zrealizować to, czego nie 
może zrealizować jednostka. 
Obecność i uczestnictwo każ-
dej osoby powiększa siłę grupy, 
dlatego serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych miesz-
kańców Szczawna –Zdroju do 
współpracy. Każdy z nas posia-
da umiejętności, doświadczenia 
zawodowe lub życiowe, którymi 
może się podzielić. Więcej infor-
macji na ten temat można uzy-
skać w Cafe Galerii w Szczaw-
nie-Zdroju przy ul. T. Kościuszki 
6, w godz. od 15.00 - 18.00, tel. 
662 095 043. Wzajemna pomoc 
to nie tylko realne wsparcie, ale 
i duże przeżycie – podkreślają 
twórcy Grupy Wzajemnej Po-
mocy „Nie jesteś sam, nie jesteś 
sama” w Szczawnie Zdroju.

(RED)

Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu przyłączył się do akcji 
„Bilet za 400 groszy”. Pomy-
słodawcą i koordynatorem 
akcji biletu za grosze jest In-
stytut Teatralny im. Zbignie-
wa Raszewskiego.

- 21 maja, w ramach organizo-
wanej już po raz drugi akcji biletu 
za grosze, zagramy trzy spektakle: 
„Królik, Słoń i Tereska…” (godz. 
11.00), „Władca Skarpetek” (godz. 
16.00) i „NAJ” (godz. 16.00). Bilety 
w specjalnej cenie 400 groszy (4 
zł), nawiązującej do przypadającej 
właśnie 400 rocznicy śmierci Willia-
ma Shakespeare’a, będzie można 
kupić osobiście w kasie naszego 
Teatru. Sprzedaż biletów na spek-

takle grane 21 maja 2016 r. rusza 
o godz. 10.00 w sobotę, 14 maja 
2016 r. Tego dnia kasa czynna jest 
do 15.00. Bilety będą do kupienia 
wyłącznie w kasie teatru i nie ma 
możliwości wcześniejszej rezerwa-
cji biletów. Na spektakle grane w ra-
mach akcji „Bilet za 400 groszy” jed-
na osoba może kupić maksymalnie 
dwa bilety. Spektakle grane są w 
ramach akcji „Bilet za 400 groszy”, 
która �nansowana jest z środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a koordynowana 
przez Instytut Teatralny im. Zbi-
gniewa Raszewskiego – przypomi-
nają przedstawiciele Teatru Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu.

(RED)

Nie są sami

Grosze grają rolę
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W Gminie Stare Bogaczowice 
odbyły się obchody Dnia Straża-
ka. Uroczystość rozpoczęła się w 
kościele pw. Zesłania Ducha Świę-
tego w Jabłowie mszą świętą w 
intencji wszystkich strażaków. W 
uroczystościach uczestniczyli dru-
howie z jednostek OSP z terenu 
gminy, wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice Mirosław Lech, zastępca wój-
ta Bogdan Stochaj, a także członek 
Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP RP Ireneusz Niedź-
wiecki oraz Sołtys wsi Jabłów i 
mieszkańcy.

Po mszy wszyscy udali się do 
świetlicy wiejskiej w Jabłowie, gdzie 
został przygotowany obiad i po-
częstunek. Prezes OSP Jabłów druh 
Krzysztof Kłassen przywitał przyby-
łych gości, a komendant gminny 
druh Konrad Wójcik - w imieniu stra-
żaków - podziękował wójtowi Gmi-
ny Stare Bogaczowice za wsparcie 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Z 
kolei od władzy samorządowej  stra-
żacy usłyszeli wiele podziękowań i 
życzeń na przyszłość.

- Z okazji obchodów Dnia Stra-
żaka, pragniemy złożyć wyrazy 
szacunku i uznania za służbę, trud 
i poświęcenie. W tym szczególnym 
dla wszystkich druhów dniu, skła-
damy najserdeczniejsze życzenia 
i podziękowania za lata bezintere-
sownej i niezmiernie potrzebnej 
służby. Doceniamy Waszą wzorową 
postawę i pracę na rzecz bezpie-
czeństwa pożarowego, jak również 
przeciwdziałania skutkom klęsk ży-
wiołowych oraz innych zagrożeń. 
Pragniemy zaznaczyć, że Wasze 
zaangażowanie na rzecz rozwoju 
ochrony przeciwpożarowej i sze-
roko pojętego bezpieczeństwa pu-
blicznego zasługują na najwyższe 
uznanie i wdzięczność. Również 
chcemy podkreślić Wasz profesjo-
nalizm działania podczas prowa-
dzonych akcji ratowniczych. Życzy-
my wielu lat w zdrowiu, sukcesów 
w życiu zawodowym, w pracy spo-
łecznej oraz szczęścia w życiu oso-
bistym – mówił podczas uroczysto-
ści wójt Mirosław Lech.

(RED)

Rok 2016 będzie rekordowym 
w kwestii modernizacji dróg po-
wiatowych. Łączenie remontom i 
przebudowie poddanych zostanie 
ponad 24 km dróg powiatowych, 
w tym kilka na terenie gminy Sta-
re Bogaczowice. W ostatnim czasie 
mieszkańcy gminy Stare Bogaczo-
wice napotkają na drogach wiele 
utrudnień, ale wykazują jednocze-
śnie zrozumienie, a wykonawcy 
robią wszystko, aby prace remon-
towe oraz utrzymaniowe na dro-
gach zakończyć w jak najkrótszym 
terminie.

Dzięki nieustającym staraniom 
władz gminy Stare Bogaczowice, 
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 
w zadaniach na rok bieżący ujęło re-
mont nawierzchni na kilku odcinkach 
dróg. Zakończyła się już przebudowa 
i modernizacja dróg powiatowych 

w miejscowości Cieszów. Na drodze 
w kierunku Świebodzic została wy-
mieniona nawierzchnia na długości 
811 m. Na drodze w kierunku Dobro-
mierza nowa nawierzchnia została 
położona na odcinku 408 m. Dotych-
czas jazda obu odcinkach stwarzała 
duże zagrożenie dla użytkowników. 
W Starych Bogaczowicach po raz 
pierwszy na odcinku 600 m położono 
nawierzchnię asfaltową na drodze 
powiatowej w kierunku przysiółka 
Wrony, obok kaplicy św. Anny. Zosta-
nie tam też wykonane odwodnienie 
drogi. W Gostkowie - jeszcze tym 
miesiącu - zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia na drodze do 2 zabu-
dowań w kierunku Jaczkowa.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzy-
chu rozstrzygnęło również przetarg 
na położenie nowej warstwy asfaltu 
na drodze z Jaczkowa do Gostko-

Strażacy świętowali

Wiosenne remonty

Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski i wójt Mirosław Lech kontrolowali przebieg prac 
na drogach powiatowych w Gminie Stare Bogaczowice.

22 LATA TEMU BYLIŚMY
PIERWSI

NAJLEPSI
DZISIAJ JESTEŚMY

e-mail: rol@rol.pl

887 488 001

74 84 256 01

NAJLEPSI

887 488 001

OKNA,
DRZWI
SERWIS

22 LATA
DOŚWIADCZENIA

MOSKITIERY

supermoskitiery.com

R E K L AMA

wa na odcinku 2 km. Prace zostały 
ukończone w tym tygodniu, ale trwa 
jeszcze usuwanie krzaków z poboczy 
jezdni.

W Strudze rozpoczęto prace zwią-
zane z budową chodnika wzdłuż dro-
gi wojewódzkiej i rozpoczęto niwela-
cję terenu na drodze "czereśniowej" 
wiodącej do zalewu w Starych Boga-

czowicach.  Docelowo droga otrzy-
ma bitumiczną nawierzchnię jezdni 
na długości 1200 m.

Rozstrzygnięty został także 
przetarg na remont odcinka drogi 
wojewódzkiej pomiędzy Chwali-
szowem i Starymi Bogaczowica-
mi, a nowa nawierzchnia zostanie 
położona przed końcem września. 

Z kolei gmina ogłosiła przetarg 
na wykonani nawierzchni z kost-
ki betonowej na długości 200 m 
na zniszczonej przez duże opady 
deszczu drodze w Lubominie. Poza 
tym na wszystkich drogach gmin-
nych trwają prace remontowo-po-
rządkowe.

(RED)
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Piłkarze Górnika Wał-
brzych przegrali w pó�na-
le dolnośląskiego Pucharu 
Polski w Legnicy z rezer-
wami Miedzi 0:1. Oznacza 
to, że biało-niebiescy nie 
zagrają w �nale tych roz-
grywek i w przyszłym se-
zonie nie wezmą udziału w 
centralnym szczeblu krajo-
wego pucharu.

Wałbrzyszanie na trzeci 
w tym sezonie mecz z „Mie-
dzianką” pojechali dość 
osłabieni. Z powodu pauzy 
za kartki nie mogli wystąpić 
Mateusz Sawicki, Sławomir 
Orzech oraz Mateusz Kra-
wiec. Za to nadal kontuzjo-
wani są Damian Migalski i 
Michał Oświęcimka, przez 
co na ławce - poza Kamilem 
Jarosińskim - usiedli sami 
juniorzy. Szansę w pierw-
szym składzie od Roberta 
Bubnowicza i Marcina Mo-
rawskiego otrzymali Damian 
Jaroszewski oraz Mateusz 
Sobiesierski. W dodatku na 
mecz nie przyjechali kibice 
Górnika, którzy do końca 
sezonu mają zakaz wstępu 
na mecze na obcych stadio-
nach.

Pierwsza połowa była 
dość wyrównana, ale sytu-
acji podbramkowych było 
jak na lekarstwo. W 12 min. 
po centrze z rzutu rożnego 
Marcina Morawskiego, gło-
wą strzelił Marcin Orłowski, 
lecz piłka poszybowała mi-
nimalnie nad poprzeczką. Za 
to legniczanie groźną sytu-
ację mieli w 33 min., kiedy z 
16 m uderzył Kamil Zieliński, 
jednak piłka minimalnie mi-
nęła słupek. Potem ten sam 
zawodnik miał bardzo po-
dobną sytuację, ale także od-
dał niecelny strzał i do prze-
rwy był bezbramkowy remis.

W przerwie obaj trenerzy 
nie dokonali zmian i od po-
czątku drugiej części spotka-
nia przeważali gospodarze, 
choć nie udokumentowali 
tego bardzo groźnymi sytu-
acjami. Wydawało się przez 
dłuższy czas, że do rozstrzy-
gnięcia spotkania będą po-
trzebne rzuty karne (na tym 
etapie rozgrywek nie ma do-

Finał nie dla Górnika

grywki). Ale w 80 min., po ak-
cji na lewym skrzydle, Lucjan 
Zieliński oddał piękny strzał z 
narożnika szesnastki, nie da-
jąc żadnych szans na obronę 
Damianowi Jaroszewskiemu. 
Jeszcze w doliczonym cza-
sie gry ten sam piłkarz mógł 
podwyższyć rezultat, jed-
nak w sytuacji sam na sam z 
bramkarzem lepszy był po-
pularny „Jogi”.

W najbliższym meczu 
Górnik zagra we Wrocławiu 
ze Śląskiem II w ramach 30. 
kolejki III ligi dolnośląsko-lu-
buskiej. Spotkanie odbędzie 
się w sobotę, 14 maja o godz. 
17:00.

Radosław Radczak

Miedź II Legnica 
- Górnik Wałbrzych 1:0 (0:0)
Bramka: 1:0 L. Zieliński (80). Wichłacz, 
K. Zieliński oraz D. Michalak, Surmaj, 
G. Michalak, Rytko, Woźniak. Sę-
dziował: Jakub Krawczun (Wrocław). 
Widzów: 200.
Miedź: Mucha - Trifonov (54 Wójcik), 
Woźniczka, Chodyga, Ciunowicz - 
Cieślik (62 Wojciechowski), Wichłacz, 
Dyrda (85 Rusiecki), Zatwarnicki (78 
Matwiejko) - K. Zieliński (90 Światły), 
Krauz (69 L. Zieliński).
Górnik: Jaroszewski - Rytko, D. 
Michalak, Tyktor, Surmaj - Radziemski, 
Morawski, Krzymiński (88 Woźniak), G. 
Michalak, Sobiesierski - Orłowski. 

Mistrzowska grupa
Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych 
poznały terminarz grupy mi-
strzowskiej ekstraligi kobiet. 
W ostatnich 5 kolejkach sezonu 
zagrają 2 spotkania na własnym 
stadionie: z Medykiem Konin 
(28 maja) i z Zagłębiem Lubin 
(18 czerwca). W pozostałych 
meczach wałbrzyszanki zagrają 
we Wrocławiu z AZS-em (14/15 
maja), w Żywcu z Mitechem (21 
maja) oraz w Łęcznej z Górni-
kiem (11 czerwca). Wałbrzyskie 
akademiczki nadal mają szansę 
zakończyć sezon z brązowym 
medalem, gdyż mają zaledwie 
4 oczka straty do zajmującego 3. 
lokatę Mitechu Żywiec.

II liga
W 18. kolejce II ligi śląskiej re-
zerwy AZS PWSZ Wałbrzych 
zremisowały w Bielsku-Białej 
z Rekordem 4:4. Rekord był 
liderem rozgrywek, ale wałbrzy-
szankom udało się wywalczyć 
dobry rezultat i rozegrać świetny 
mecz dzięki temu, że pauzowała 
ekstraliga, przez co w zespole 
rezerw AZS PWSZ mogły zagrać 
piłkarki z pierwszego zespołu. 
Victoria Aglomeracja Wałbrzy-
ska przegrała za to na własnym 
boisku z KKS Zabrze 1:3 i ma 
coraz mniejsze szanse na utrzy-
manie. W następnej kolejce AZS 
PWSZ II będzie podejmował Mi-
tech II Żywiec (15 maja, godz. 
14:00), a Victoria Aglomeracja 
zagra z Chemikiem Kędzierzyn-
-Koźle (15 maja, godz. 16:00).

Bez kibiców
Po spotkaniu III ligi dolnoślą-
sko –lubuskiej Karkonosze 
Jelenia Góra - Górnik Wał-
brzych, komisja dyscyplinar-
na Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej nałożyła kary na 
oba zespoły. Wałbrzyszanie 
otrzymali zakaz uczestnictwa 
zorganizowanych grup kibiców 
w meczach wyjazdowych do 
końca sezonu 2015/16, który 
dotyczy rozgrywek ligowych, 
jak i pucharowych. Karkonosze 
dostały podobną karę, a dodat-
kowo mecze z ich udziałem w 
Jeleniej Górze odbędą się bez 
udziału publiczności.

Radosław Radczak

3 czerwone i 8 żółtych 
kartek zobaczyli piłkarze 
w meczu na szczycie III ligi 
dolnośląsko - lubuskiej, w 
którym Górnik Wałbrzych 
przegrał na własnym bo-
isku z KS Polkowice 1:3. 
Przez tę porażkę przewaga 
liderujących wałbrzyszan 
nad polkowiczanami stop-
niała do jednego punktu.

Przed meczem wydawało 
się, że zdecydowanym fa-
worytem są biało-niebiescy, 
ale drużyna z zagłębia mie-
dziowego, która jest benia-
minkiem III ligi, zajmowała 
2. miejsce w tabeli i by nadal 
być w grze o awans, nie mo-
gła przegrać w Wałbrzychu. 
I choć w zespole z Polkowic 
zabrakło Kamila Wacław-
czyka, który ma przeszłość 
w ekstraklasie, to właśnie 
goście od pierwszych minut 
rzucili się do ataku. Na efekty 
tej ofensywy nie trzeba było 
długo czekać, bo obrona go-
spodarzy raz po raz popeł-
niała koszmarne błędy. W 10 
min., po złym wybiciu piłki 
przez defensorów Górnika, 
dopadł do niej Wojciech Ga-
las, który strzałem z 25 m dał 
gościom prowadzenie. Trzy 
minuty później, po stracie 
piłki przez Sebastiana Sur-
maja, Rafał Karmelita podał 
do Mateusza Szuszkiewicza, 
który uderzył zza szesnastki, 
jednak świetnie obronił Ka-
mil Jarosiński. Ale po pięt-
nastu minutach było już 2:0 
dla gości, gdy po nieudanej 
próbie złapania na spalone-
go, Karol Fryzowicz dośrod-
kował w pole karne do Rafała 
Karmelity, a ten tra�ł do pu-
stej bramki Górnika. Ratować 
sytuację próbował jeszcze 
Bartosz Tyktor, ale interwe-
niował już za linią bramkową 
i razem z futbolówką wpadł 
do siatki. Jeszcze w 29 min., 
po kolejnym zbyt krótkim 
wybiciu piłki przez obroń-
ców, przewrotką strzelił na 
bramkę Maciej Bancewicz, 
lecz znów fenomenalnie 
interweniował Kamil Jaro-
siński. Potem w końcu do 
ataku ruszyli gospodarze. W 
33 minucie z prawej strony 

Hit dla Polkowic

Po porażce z KS Polkowice wałbrzyszanie mają tyko punkt przewagi 
nad wiceliderem.

boiska Mateusz Krzymiński 
dośrodkował w pole karne 
na głowę Mateusza Krawca, 
który w ten sposób zdobył 
kontaktową bramkę. Chwi-
lę później mógł wyrównać 
Dominik Radziemski, jednak 
jego potężny strzał z 30 m 
bardzo dobrze obronił Da-
mian Primel.

Początek drugiej połowy 
był słabym widowiskiem, 
ponieważ obie drużyny 
grały bardzo niedokładnie, 
dużo faulowały i nie stwa-
rzały dogodnych sytuacji. 
Dwie okazje miał Mateusz 
Krawiec, ale najpierw piłka 
po jego strzale tra�ła w ręce 
bramkarza przyjezdnych, a 
potem, po uderzeniu z 17 m, 
poszybowała nad poprzecz-
ką. W 70 min. po kontrze 
polkowiczan, Jan Rytko fau-
lował Kamila Hempela, za 
co sędzia pokazał obrońcy 
wałbrzyszan drugą żółtą, a 
w konsekwencji czerwoną 
kartkę. Sytuacja pogorszyła 
się jeszcze pięć minut póź-
niej, gdy po faulu Macieja 
Bancewicza na Mateuszu 
Sawickim, pomocnik gospo-
darzy popchnął rywala i roz-
poczęła się regularna bójka 
na boisku między oboma 
zespołami. Po tym zdarzeniu 
arbiter pokazał czerwone 
kartki Arielowi Sworackiemu 
i właśnie Sawickiemu, a Ban-
cewicz za swoje wcześniej-
sze przewinienie otrzymał 
żółty kartonik. Mimo gry w 
dziewiątkę, Górnik dążył do 
zdobycia wyrównującego 

gola i w 82 min. na strzał z 
kąta zdecydował się Grze-
gorz Michalak, lecz piłka 
po rękach golkipera tra�ła 
tylko w boczną siatkę. Wał-
brzyszanie wywalczyli rzut 
rożny, ale po złym rozegrani 
z kontrą wyszli przyjezdni, 
którzy znaleźli się w sytuacji 
2 na 1. Mateusz Szuszkiewicz 
dograł do Kamila Hempela, a 
ten doszedł do sytuacji sam 
na sam z Jarosińskim i pła-
skim uderzeniem ustalił wy-
nik spotkania. Jeszcze oka-
zję na podwyższenie miał 
Karol Fryzowicz, ale mając 
przed sobą tylko bramkarza, 
zza narożnika pola karnego 
strzelił nad poprzeczką.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
- KS Polkowice 1:3 (1:2)
Bramki: 0:1 Galas (10), 0:2 Karmelita 
(15), 1:2 Krawiec (33), 1:3 Hempel (83). 
Żółte kartki: Rytko, Tyktor, Orłowski 
oraz Karmelita, Galas, Bancewicz, 
Famulski, Dziedzina. Czerwone kartki: 
Rytko (70, za 2 żółte), Sworacki (76, 
za bójkę), Sawicki (76, za bójkę). Sę-
dziował: Mirosław Mazgaj (Wrocław). 
Widzów: 500.
Górnik: Jarosiński – Rytko, D. Micha-
lak, Tyktor, Surmaj – Radziemski (90 
Sobiesierski), Krzymiński, Morawski 
(62 G. Michalak), Krawiec, Sawicki 
–  Orłowski. 
KS Polkowice: Primel – Kasiński, Fry-
zowicz (90+7 Szymik), D. Wacławczyk 
(65 Hempel), Dziedzina – Karmelita 
(71 Karpiński), Sworacki, Magdziak, 
Galas (60 Famulski), Bancewicz – 
Szuszkiewicz.

Damian Jaroszewski uchronił 
Górnika przed wyższą porażką.
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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

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

 został wywieszony na okres 
od  12.05.2016 r. do 02.06.2016 r. 

wykaz Nr 9/2016 z dnia 12.05.2016 r.
 nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do  sprzedaży.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WIELKA PROMOCJA*

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

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

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

Firma Alpa Textil 
na ul. Ogrodowej 29 
Przyjmie do pracy 

szwaczki 
z doświadczeniem. 

Praca od 7.00 do 15.00 

na umowę o pracę. 

Proszę dzwonić 
pod nr 609-140-701

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

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
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych 
nie zwracamy.

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

 

EUROKONTAKT

Eurokontakt (nr lic.1109) 

poszukuje osób do zbioru pieczarek. 
Wymagane doświadczenie w zbiorze pieczarki. 

Mile widziana znajomość j. francuskiego lub niemieckiego. 
790-881-568, gazeta109@euro-kontakt.eu

Jak już informowaliśmy, 
Aleksander Balcerowski 
wykonał pierwszy krok na 
dalekiej i trudnej drodze 
do gry w NBA.

16-letni wychowanek 
Górnika Wałbrzych, wystę-
pujący obecnie (do 2020 r.) 
w zespole na Wyspach Ka-
naryjskich, po udanej pre-
zentacji swoich możliwości 
w turnieju w Nowym Jorku, 
gdzie wystąpił wśród elity 
rówieśników z różnych kra-
jów, ma wszelkie szanse, by 
kiedyś pójść w ślady Mar-
cina Gortata. Obok zdjęcie 
z amerykańskiej eskapady, 
przekazane nam przez Olka 
za pośrednictwem jego taty, 
Marcina Balcerowskiego, 
który także zaczynał karierę 
w drużynie „biało-niebie-

Kamień milowy Olka

skich”. Olkowi towarzyszą 
zawodnicy NBA.

(A.Bas.)

Wyścig 
Podziemia 
Osówki
III Wyścig MTB Podziemia 
Osówki zostanie rozegra-
ny już 15 maja w Głuszycy. 
Wyścig otworzy III Puchar 
Strefy MTB Sudety. Start o 
godz. 11.00 z ul. Parkowej 
w Głuszycy. Zgłoszenia do 
wyścigu przyjmowane będą 
przed imprezą drogą elek-
troniczną poprzez formu-
larz dostępny pod adresem 
https://online.datasport.pl/
zapisy/portal/zawody.php… 
do 13 maja (do godziny 
24:00) lub w dniu wyścigu 
do godziny 10:30 w biurze 
zawodów. Więcej informacji 
na stronie: www.strefamtb-
sudety.pl lub pod numerem 
tel. 667 992 979. Link do re-
gulaminu wyścigu http://
www.gluszyca.pl/upload/
upload/REGULAMIN%20
MTB%202016.pdf. - Zapra-
szamy do uczestnictwa w 
zawodach oraz licznego kibi-
cowania kolarzom górskim! 
– zachęcają organizatorzy.

(RED)

Za nami ostatni mecz 
Wałbrzyskiej Amator-
skiej Ligi Koszykówki 
Aqua Zdrój w sezonie 
2015/2016. Na zakończe-
nie rozgrywek, MKS Basket 
Szczawno-Zdrój zmierzył 
się z gwiazdami ligi, wy-
branymi przez kapitanów 
wszystkich drużyn.

MKS Basket wystąpił w 
tym sezonie w składzie: Bar-
tłomiej Józefowicz, Mateusz 
Myślak, Adrian Stochmia-
łek, Mariusz Karwik, Leszek 
Mokrzycki, Marcin Steren-
ga, Aleksander Sulikowski, 
Jakub Grabka. Przeciwko 
niepokonanym koszyka-
rzom ze Szczawna Zdroju, 
w meczu kończącym sezon 
zagrali: Maciej Łabiak (Labo-
-Dent), Rafał Pomjan (Drink 
Team), Łukasz Karnasiewicz 
(Partners Nieruchomości), 
Damian Grabka (Court BG), 
Dominik Dargacz (Basket 
Śródmieście), Michał Bo-
rzemski (Labo-Dent), Marcin 
Kaczor (AluFast), Marcin Sta-
wiarz (Partners Nierucho-
mości). MKS Basket odno-
tował kolejne zwycięstwo, 
pokonując najlepszych 
graczy pozostałych zespo-
łów 88:72. Po spotkaniu 
nastąpiło o�cjalne rozdanie 

Mistrz ograł gwiazdy ligi

nagród drużynowych oraz 
indywidualnych za sezon 
2015/2016. Najlepszym gra-
czem �nałów został Mate-
usz Myślak, MVP ligi został 
Maciej Łabiak, a nagroda dla 
najlepszego zawodnika spo-
tkania MKS Basket – All Stars 
została wręczona Adrianowi 
Stochmiałkowi.

(RED)

MKS Basket Szczawno Zdrój pokonał gwiazdy Wałbrzyskiej Amatorskiej 
Ligi Koszykówki Aqua Zdrój 88:72.

Klasy�kacja końcowa:
1. MKS Basket Szczawno-Zdrój
2. Labo-Dent
3. Partners Nieruchomości
4. Alu Fast 5. Basket Śródmieście
6. Court BG
7. Drink Team
8. Avengers
9. Transbrokers
10. Glasrem



Czwartek, 12 maja 2016 r.

www.db2010.pl
Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.plDB2010 .PL

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

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIA-
SKOWEJ GÓRZE ZA GOTÓWKĘ 
Kontakt 535-416-014 

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

NOWE MIASTO 2pok 44m2 
1piętro,ogrzewanie gazowe, cena 
87.000,-zł   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, 
świetna lokalizacja, nowsza część 

1.SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkanie w spokojnej części 
Śródmieścia, 55m2 po kapitalnym 
remoncie, pierwsze piętro, cena 
135 tys do negocjacji. Tel: 502-
657-353 

2. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkanie w pobliżu centrum 
Starego Zdroju,w bardzo dobrym 
stanie.co gazowe,pirwsze piętro  
Cena 89 tys. Tel: 502-657-353

3. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkanie w pobliżu centrum 
Starego Zdroju,w bardzo dobrym 
stanie.co gazowe,pirwsze piętro  
Cena 89 tys. Tel: 502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Świdnica/
Osiedle Młodych, mieszkanie do 
kapitalnego remontu, 43,8 m2, 
cena 132 tys. Cena do negocjacji. 
Tel: 519-121-102

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

5. SOWA&VICTORIA Wałbrzych/
Piaskowa Góra, mieszkanie do 
kapitalnego remontu, 33,8 m2, 
cena 77 tys. Cena do negocjacji. 
Tel: 519-121-102

6. SOWA&VICTORIA Wałbrzych/
Śródmieście, mieszkanie do 
odświeżenia, 49,88 m2, cena 59 
tys. Cena do negocjacji. Tel: 519-
121-102

7. SOWA&VICTORIA Psie Pole , 2 
pokoje, 1 pietro- cena 87 000 do 
negocjacji! Tel: 530-913-259

8.SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, rozkładowe, 2 pokoje, jasna 
kuchnia. Cena 107 000 Tel. 530-
913-259

9. SOWA&VICTORIA Okazja - 
Wyremontowana, duża kawa-
lerka z miejskim ogrzewaniem 
w Śródmieściu. Cena 70 000 do 
negocjacji! 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 
bliźniak z garażem i ogrodem 150 
m2 do odświeżenia. Cena 349.000 
Tel: 506-717-014

12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie 49 m2 Nowe Miasto. 
Kamienica po remoncie, ogrze-
wanie miejskie. Cena 130 000 Tel: 
506-717-014

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kawalerka 19 m2 na Piaskowej 
Górze po kapitalnym remoncie. 
65 000 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

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

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

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 
607-218-533

(3) 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. 

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

(3) Naprawa i sprzedaż maszyn 
do szycia domowych i przemy-
słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 
723-265-731.

MOTORYZACJA

(3) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(2) OPERATOR PIKOWARKI z 
doświadczeniem, praca w Belgii 
od zaraz! Atrakcyjne wynagro-
dzenie + bony żywnościowe. 
Kontakt: Link2europe Sp. z o.o., 
786 865 894, info@link2europe.
pl

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam słoneczną, zadbaną 
kawalerkę – 25 m kw. I p. w II p. 
bud, pokój, kuchnia, łazienka, 
ogródek,. Cena 43 000 zł. Bez 
pośredników. Tel. 575 350 180.

(1) Pilnie sprzedam mieszkanie 
po remoncie – 35 m kw. IV p., 
pokój, kuchnia, łazienka z wc, 
przedpokój, ogrzewanie miejskie, 
ogródek. Bez pośredników. Cena 
65 000 zł. Tel. 575 543 952.

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

(2) 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.

(3) 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

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 158.000zł  
do negocjacji kontakt 530- 998-
374

PODGÓRZE, kawalerka z łazienką, 
1 piętro , ładna, zielona okolica  
CENA 35.000zł do negocjacji 
kontakt 530- 998-374

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

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

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 >> SUPER 
OFERTA<< Kawalerka w atrak-
cyjnej części Starego Zdroju, po 
kapitalnym remoncie + częściowe 
wyposażenie. Cena: 36 500zł !!! 
Tel: 502-665-504

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
do remontu 51m2 2 pokoje na 
obrzeżach śródmieścia w zielonej 
cichej okolicy 1 piętro cena 53000 
Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
po kapitalnym remoncie na Pia-
skowej Górze, spokojne zielone 
miejsce, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
duży balkon, 40m2, 3 piętro cena 
111000 Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
do odświeżenia na Białym Kamie-
niu ul. ludowa. 2 pokoje kuchnia-
,łazienka z wc, duży taras.51m2, 2 
piętro. do mieszkania przynależy 
murowany garaż pod domem 
cena 136000 Tel: 519-121-104

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

• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

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

na Facebooku

DB2010 .PL
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ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590
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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 – Okazja! Dobromierz, Dom 
w zabudowie szeregowej, 400 
m2, możliwość własnej koncep-
cji modernizacji, 179 000 zł  nr: 
(1652)(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

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 Poniatów, na sprzedaż dom 
bliźniak, działka 2000m,  bardzo 
ładna lokalizacja, przystępna cena 
320 tys. zł, Okazja,  tel. 74 842 90 
60, 604 638 642.

WGN sprzedaż mieszkania na 
Szczawienku, parter, 70m, 3-4 po-
koje, atrakcyjna oferta ,do wpro-
wadzenia od zaraz , cena 179 tys. 
do negocjacji,dobra lokalizacja, 
kontakt  74 842 90 60.

WGN Podzamcze, sprzedam 
mieszkanie 49m, 2 pokoje, drugie 
piętro, bardzo dobra lokalizacja, 
cena 122 tys. tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
33m, 2 pokoje, 4 piętro, centrum 
osiedla, cena 77 tys.zl do negocja-
cji. tel. 74 842 90 60.

WGN Stary Zdrój, mieszkanie 
3 pokoje, 69m, z garażem, po 
kapitalnym remoncie, dobra 
lokalizacja cena 210 tys. tel. 74 
842 90 60.

WGN okazja, mieszkanie 29m, 2 
pokoje na Piaskowej Górze, 3 pię-
tro, winda, cena tylko 65 tys. zł. do 
NEGOCJACJI,  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 na sprzedaż tanie ładne 
mieszkanie na górnym Sobięcinie, 
66m, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
cena 60 tys.zł , tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam mieszkanie 
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 39m, 
pierwsze piętro, poszukiwana  
lokalizacja, cena 110 tys. kontakt 
74 842 90 60.

WGN Sobiecin, sprzedam  tanie 
mieszkanie  68m, 1 piętro, 3 
pokoje, cena 45 tys. zł, kontakt. 74 
842 90 60. 

WGN Piaskowa Góra, sprzedam 
dom w zabudowie szeregowej, 3 
pokoje, działka 167 m, cena 288 
tys. tel. 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 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 109.000zł, 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 
102.000zł, 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, 3 pokoje, 63m2, 

po remoncie, 8 piętro w 10, cena 
149.900zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Krasińskiego, 2 pokoje z jasną 
kuchnią, 36m2, po remoncie, 2 
piętro w 4, cena 112.000zł, 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. 
Bardowskiego, kawalerka, 32m2, 
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 –  OKAZJA! BIAŁY KA-
MIEŃ, ul. Miczurina, nowe bud. 
kawalerka, C.O. miejskie, 1 piętro 
w 10 do remontu, 46.000zł, 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 NOWYM 
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, 
cena 160.000zł + STODOŁA do 
kapitalnego remontu, 23000m2 
działki rolnej tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  DOM NA OSIEDLU 
PARKOWYM, 133m2, 4 pokoje, 
działka 600m2, garaż, po remon-
cie, 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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