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Masz już pożyczki, a i tak potrzebujesz gotówki?

PRZYJDŹ!!!
 aż do 25 000 zł na 48 rat

POŻYCZKI
honorujemy wszystkie źródła dochodu

NA OŚWIADCZENIE:
DDLA ZADŁUŻONYCH W BAZACH

BIK, BIG, ERIF i inne

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

Proces dwóch funkcjo-
nariuszy z Komisariatu I 
Policji w Wałbrzychu, Alek-
sandra F. i Stanisława M. 
dobiegł końca, albowiem 
18 maja 2016 r. Sąd Okrę-
gowy w Świdnicy w cało-
ści oddalił apelację oby-
dwu skazanych wyrokiem 
z dnia 6 listopada 2015 
roku, wydanym przez Sąd 
Rejonowy w Wałbrzychu. 
Tym samym wyrok ska-
zujący ich na 8 miesięcy 
pozbawienia wolności w 
zawieszeniu na 2 lata, pię-
cioletni zakaz służby w po-
licji, zapłacenie nawiązki 
pokrzywdzonemu i pokry-
cie kosztów postępowa-
nia, stał się prawomocny.

Przypomnijmy: 6 listopa-
da 2015 roku wałbrzyski sąd, 
a konkretnie sędzia Anna 
Giljerska-Socha, przełamał 
istniejące tabu, które do tej 
pory nieformalnie chroni-
ło policjantów, dokonują-
cych rażącego naruszania 

przepisów prawa. Dzięki 
temu sędzia Giljerska-Socha 
uznała dwóch funkcjona-
riuszy z I KP, Aleksandra F. 
i Stanisława M., winnymi 
przestępstwa przekroczenia 
uprawnień i niedopełnie-
nia obowiązków, poprzez 
dokonanie uszczerbku na 
zdrowiu, przez to, że po-
krzywdzonego, na terenie 
komisariatu, poddali prze-
mocy �zycznej.

Wydając taki wyrok, sę-
dzia Sądu Rejonowego w 
Wałbrzychu Anna Glijerska 
– Socha, w jego uzasadnie-
niu wykazała, że wina oskar-
żonych nie budzi żadnych 
wątpliwości, a ich czyn, jako 
wysoce niebezpieczny i 
niemoralny, musi być bar-
dzo negatywnie oceniony. 
Nawet i z tego względu, że 
przynosi on ujmę wszystkim 
funkcjonariuszom policji i 
podważa zaufanie obywa-
teli, dla których widok poli-
cjanta winien budzić poczu-

cie bezpieczeństwa, a nie 
zagrożenia dla swego zdro-
wia, a nawet i życia. 18 maja, 
uzasadniając swój wyrok, 
Sąd Okręgowy w Świdnicy 
wykazał, że podnoszone za-
rzuty apelacyjne nie mają 
żadnego uzasadnienia, ani 
faktycznego, ani też formal-
nego, albowiem sąd I instan-
cji nie dopuścił się żadnego 
uchybienia w ocenie przed-
stawionego materiału do-
wodowego.

Oby wyrok ten okazał 
się przełomowym w ocenie 
postępowania tych funkcjo-
nariuszy policji, którzy zapo-
minają, że ich rolą i podsta-
wowym obowiązkiem jest 
ochrona obywateli i stanie 
na straży praworządności, 
a nie dawanie upustu swo-
im niskim instynktom, które 
powodują, iż z katowania in-
nych, odczuwają jakąś wąt-
pliwą przyjemność.

Ciąg dalszy na str. 3

Stop przestępcom 
w mundurach
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Nasza oferta to: 
:: Kotły  :: Grzejniki 

:: Podgrzewacze wody 

:: Pompy :: Armatura 

:: Filtry   :: Automatyka 

Sprzedaż :: Montaż :: Projekt :: Serwis
Salon sprzedaży: Wałbrzych, ul. Andersa 171, 

tel./fax 74/844 63 32, 501 518 606
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SALON FRYZJERSKI 
W GALERII VICTORIA W WAŁBRZYCHU

ZATRUDNI

FRYZJERA
/FRYZJERKĘ

Z DOŚWIADCZENIEM
FRYZJERKĘ

Z DOŚWIADCZENIEM
FRYZJERKĘ

tel. 604 24 14 22

Opowiem dzisiaj o roman-
tycznej historii, jaka miała 
miejsce na zamku Książ, choć 
nie kończy się ona - niestety 
- znanym z amerykańskich 
�lmów, klasycznym happy 
endem.

To nie jest nic nadzwyczaj-
nego, że piękne pałace i zamki 
mają swoje romantyczne se-
krety, że ich masywne mury 
są świadkami dramatycznych 
scen miłości, wiarołomstwa, 
zdrady. Wiele z nich znajduje 
artystyczne odbicie w literatu-
rze lub �lmie z powodu aury 
tajemniczości i sensacji. W 
obecnych czasach, jeśli wątek 
romansowy dotyczy osób z 
wyższych sfer, to jego medial-
ny oddźwięk przerasta nasze 
wyobrażenia. Jesteśmy świad-
kami tego wszystkiego, co się 
działo w środkach masowego 
przekazu nie tylko w Wielkiej 
Brytanii, ale na całym świecie, 
gdy nastąpił moment zaślubin 
urodziwej Kate Middleton - z 
Wilhelmem, starszym synem 
księcia Walii Karola i jego tra-
gicznie zmarłej żony Diany. 
A przecież to był dopiero po-
czątek współczesnej bajki z 
tysiąca i jednej nocy, bo wątek 
romansowy wciąż trwa, poja-
wiają się kolejni potomkowie 
monarszego rodu, a zainte-
resowanie medialne rodziną 
królewską w Anglii i na świe-
cie wcale nie maleje.

Romans, o którym chcę 
dziś opowiedzieć, mógłby wy-

Cesarski romans w Książu (I)

Stanisław 
Michalik

wołać niemniejsze poruszenie 
światowych agencji praso-
wych, gdyby nie to, że dział 
się w I połowie XIX wieku, a 
więc w czasach, gdy nikomu 
się jeszcze nie śniło o telewi-
zji, internecie i elektronicznej 
komunikacji. A szkoda, bo 
zarówno miejsce, gdzie roz-
grywa się akcja jak i postaci w 
niej uczestniczące zasługują 
na szczególne zainteresowa-
nie. Już sam wymyślony prze-
ze mnie tytuł tej opowieści 
– „Cesarski romans w Książu”, 
może budzić emocje.

Jeszcze przed powsta-
niem listopadowym po 
utworzeniu na Kongresie 
Wiedeńskim w 1815 roku 
marionetkowego Królestwa 
Polskiego, którego królem 
był car rosyjski, ówczesny 
Salzbrunn (dzisiejsze Szczaw-
no-Zdrój) stał się Mekką dla 
potrzebujących kuracji znie-
wolonych Polaków. Woja-
żowano do jego wód całymi 
rodzinami. Przebywała tu m. 
in. generałowa Dąbrowska z 
Winnogóry, żona znanego z 
naszego hymnu narodowe-
go Henryka Dąbrowskiego, 
słynnego twórcy Legionów 
Polskich we Włoszech. To-
warzyszyła jej hrabina Miel-
żyńska z Miłosławca, a także 
pułkownikowa Ponińska z 
pobliskiej Wrześni. Wymie-
nione trzy panie zajmowały 
pokoje „Pod Złotym Lwem” i 
„Złotym Słońcem”, a bawił je 
gawędami na spacerach zna-
jomy proboszcz z Żerkowa, 
Bentkowski – bo jak widać 
całe towarzystwo to geogra-
�czni sąsiedzi nieomal z jed-
nej wielkopolskiej gminy.

To jest oczywiście zaled-
wie początek listy Polaków 

przybywających na kurację w 
te strony, a więc i do Starego 
Zdroju w samym Wałbrzy-
chu, i do śmiało konkurują-
cego z nim Szczawna-Zdro-
ju. Dziś skoncentruję się na 
niezwykle ważnej personie, 
której przybycie do szcza-
wieńskiego zdroju już samo 
w sobie było ogromną pro-
mocją tego młodego uzdro-
wiska. Mam tu na uwadze 
kolejnego gościa z obszaru 
Wielkopolski, a mianowicie 
księżną Luizę Radziwiłłową, 
żonę jednego z najwybitniej-
szych ówczesnych polskich 
możnowładców i polityków, 
Antoniego Radziwiłła, na-
miestnika Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego. Ta do-
stojna dama przybyła tu na 
kurację w 1820 roku wraz z 
synem Ferdynandem i dwie-
ma córkami, Elizą i Wandą, 
ale zamieszkała w gościnnie 
otwartym dla osób tak wyso-
kiego urodzenia zamku Książ. 
Zarówno zamek Fürstenstein 
jak i uzdrowisko Salzbrunn 
były własnością rodziny von 
Hochbergów, zaprzyjaźnio-
nej i skoligaconej z najzac-
niejszymi rodami ówcze-
snych Prus i ziem ościennych. 
Należeli do nich Radziwiłło-
wie, zwłaszcza, że żona na-
miestnika Antoniego, Luiza 
pochodziła z królewskiego 
rodu Hohenzollernów. Księż-
na aktywnie uczestniczyła w 
zaproponowanym podupa-
dającemu na zdrowiu synowi 
programie leczenia, a także w 
życiu kulturalnym uzdrowi-
ska. Dla Szczawna zasłużyła 
się słynnym listem dziękczyn-
nym do doktora Zemplina, 
twórcy miejscowego lecznic-
twa, sławiąc piękno kurortu, 

znakomitą opiekę medyczną 
i pozytywne efekty leczenia 
pacjentów. List ten starannie 
wydany w dużym nakładzie 
był rozpowszechniany wśród 
kuracjuszy przez parę kolej-
nych lat i stanowił bezcenną 
reklamę uzdrowiska.

To bardzo ważne dla 
Szczawna-Zdroju wydarze-
nie, więc warto było o nim 
przypomnieć, ale nie księżna 
Luiza jest bohaterem literac-
kim tej opowieści. Jest nią jej 
córka, Eliza Fryderyka Luiza 
Marta Radziwiłłówna (ur. 28 
października 1803 r. - zm. 
27 września 1834 r.), starsza 
córka Antoniego Henryka 
Radziwiłła i wspomnianej 
wyżej księżniczki pruskiej Lu-
dwiki „Luizy” Hohenzollern. 
To właśnie ona, „Czarująca 
Eliza”, „Anioł z Ciszycy”, jak ją 
komplementowała berlińska 
prasa, stała się podmiotem 
niezwykle pięknego i wzru-
szającego romansu.

Eliza okazała się dziew-
czyną niepospolicie piękną, 
o urodzie skandynawskiej i 
litewskim temperamencie. 
Po przybyciu na zamek Książ 
liczyła sobie 17 lat, była więc 
w kwiecie wieku. Trudno 
więc dziwić się, że zwróciła 
na siebie uwagę goszczące-
go w zamku młodego Wilhel-
ma Hohenzollerna, drugiego 
syna króla pruskiego Frydery-
ka Wilhelma III. Nie potrzeba 
było wiele czasu, by zawar-
ta już wcześniej znajomość 
dwojga młodych i spowino-
waconych przekształciła się 
tu właśnie na zamku Książ w 
gorące uczucie.

Cudownie położony za-
mek, bujna przyroda wokół, 
słoneczne dni wśród fontann 

tarasowych i różnobarw-
nych klombów sprawiły, że 
zaloty późniejszego cesa-
rza niemieckiego Wilhelma 
I stały się całkiem na serio. 
Dla obojga była to pierwsza 
miłość, tym mocniejsza, że 
obopólna. Wspólne spacery 
ścieżkami wokół zamku i w 
alejach parkowych uzdrowi-
ska umocniły wzajemną więź 
i gotowość zawarcia związku 
małżeńskiego. Dla potwier-
dzenia tej decyzji odbyły się 
zgodnie z dworskim konwe-
nansem uroczyste zaręczyny 
i młodzi kochankowie snuli 
plany małżeńskie. Sytuacja 
nie była jednak taka prosta, 
a w miarę upływu czasu sta-
wała się coraz bardziej skom-
plikowana. Co stało na prze-
szkodzie, co powodowało, że 
kochająca się para nie mo-
gła się doczekać spełnienia 
swych zamierzeń?

Niestety, nie po raz pierw-
szy spotykamy się z sytuacją 
potwierdzającą tezę, że ży-
cie na dworach monarszych 
nie jest wcale usłane różami. 
Potencjalny związek następ-
cy tronu z rodu Hohenzoller-
nów, z księżniczką, ale nie-
czystej krwi niemieckiej, boć 
przecież ojcem jej był Ra-
dziwiłł z pochodzenia litew-
skiego, jak się okazało mógł 
spowodować utratę przez 
Wilhelma praw do tronu. Ra-
dziwiłłowie wynajęli praw-
nika K.F. Eichhorna, którego 
zadaniem było opracowanie 
historii rodu, świadczącej o 
jego równości z suwerenny-
mi książętami Rzeszy. Wysu-
nięto nawet projekt adopcji 
Elizy przez cara rosyjskiego 
Aleksandra I. Pomysł ten jed-
nak wywołał wahanie cara, 

poza tym adopcja nie roz-
wiązałaby problemu, gdyż o 
równości rodowej decydo-
wała krew, a nie nazwisko. 
Wobec sprzeciwu części ro-
dziny i pruskich polityków 
Wilhelm porzucił swe zamia-
ry i po sześciu latach wahań 
zdecydował się poślubić 
wskazaną mu przez rodzinę 
Augustę, księżniczkę von 
Sachsen-Weimar. Wpraw-
dzie nie zapomniał o swej 
młodzieńczej namiętności i 
na swoim biurku postawił jej 
wizerunek, ale nie zapobie-
gło to załamaniu psychicz-
nemu wiernej mu do końca 
życia Elizy.

Eliza nie wyszła nigdy za 
mąż. Zmarła po ostatecznym 
rozstaniu z Wilhelmem, w 
wieku 31 lat na gruźlicę. Po-
chowana została w dworku 
rodzinnym Antoninie. Ten 
piękny pałacyk w gminie 
Przygodzice, w dorzeczu Ba-
ryczy, dawnej posiadłości bo-
jarskiego rodu Radziwiłłów, 
niedaleko Ostrowa Wielko-
polskiego zyskał sobie opinię 
centrum życia kulturalnego 
ówczesnej Wielkopolski. Tu, 
w Przygodzicach rezydowała 
rodzina Antoniego i Luizy Ra-
dziwiłłów w czasie pełnienia 
przez niego funkcji namiest-
nika Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego, utworzonego 
w 1815 roku mocą postano-
wień Kongresu Wiedeńskie-
go.

Niezwykle dramatyczną 
historię cesarskiego roman-
su w Książu można by w tym 
miejscu zakończyć, ale mam 
jeszcze parę ważnych szcze-
gółów do dodania, zapra-
szam więc do drugiej części 
tej opowieści.
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Dachy wielu pokoleń.

Oddział
WAŁBRZYCH

ul. Armii Krajowej 1
509-004-380509-004-305

Piękno na dachu 
Dużą zaletą blachodachó-

wek jest różnorodność kolo-
rów i wzorów. Dzięki temu na 
pewno uda się nam wybrać 
propozycję, która idealnie 
wpisze się w projekt naszego 
domu. W zależności od prze-
widywanego koloru elewa-
cji, stylu, w jakim planujemy 
wybudować dom, a także 
charakteru otoczenia, wybrać 
możemy blachodachówkę 
zupełnie prostą lub o nieco 
bardziej fantazyjnym wzorze. 
W przypadku kolorów – mo-
żemy przychylić się w stronę 
klasycznej czerwieni, odświe-
żającej zieleni, a nawet mniej 
standardowych rozwiązań, 
takich jak brąz czy czerń.

– Ciekawym rozwiąza-
niem dla osób preferują-

cych dachówkę ceramiczną 
jest blachodachówka, która 
przypomina ją swoim wyglą-
dem. Jest ono szczególnie 
atrakcyjne, kiedy chcemy 
odnowić dach starego bu-
dynku, którego konstrukcja 
nie może zostać nadmiernie 
obciążona pokryciem z da-
chówki ceramicznej– mówi 
ekspert �rmy Blachotrapez.

Interesującą propozycją 
jest blachodachówka mo-
dułowa o wzorze z trzema 
przetłoczeniami - GERMA-
NIA SIMETRIC. Nada ona na-
szemu dachowi niezwykle 
unikalnego charakteru.

Innowacyjne wzory bla-
chodachówek Blachotrapez 
są dobrym pomysłem na 
podkreślenie wyglądu bu-
dynku. Posiadamy w ofercie 

szeroki wybór blachoda-
chówek o różnym kształcie i 
przetłoczeniach.

Oddział w Wałbrzychu 
oferuje również:
- obróbki blacharskie
-  parapety
-  akcesoria dachowe
-  panele dachowe i elewa-

cyjne
-  blachy gontopodobne

W naszym oddziale, przy 
zakupie towaru, istnieje 
możliwość bezpłatnego sko-
rzystania z giętarki. 

Transport – bezpłatny!

Zapraszamy do oddziału 
przy ul. Armii Krajowej 1 

w Wałbrzychu: 
tel. 509-004-305 

oraz 509-004-380.
(TS)

Blachotrapez już w Wałbrzychu!
Bezpośredni producent blach dachowych Blachotrapez sp. z o.o. 

należy do czołowych producentów pokryć dachowych i elewacyjnych 
w Polsce. Nasza �rma zdobyła uznanie klientów, oferując im wysokiej 

jakości produkty: blachy dachowe i elewacyjne, które charakteryzuje wysoka 
jakość, funkcjonalność i nowoczesne wzornictwo, jak również świadcząc 

usługi tak, aby spełniać oczekiwania naszych klientów – mówią 
przedstawiciele wałbrzyskiej �lii Blachotrapez Sp. z o.o., znajdującej się 

przy ul. Armii Krajowej 1 w Wałbrzychu.
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Nabór 
na wolne stanowisko 

urzędnicze
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

- podinspektor/inspektor 

ds. promocji i współpracy z zagranicą  
w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach. 

Termin składania ofert - do 01.06.2016 r. 

Szczegóły naboru na stronie BIP pod adresem: 

bip.boguszow-gorce.pl

Ciąg dalszy ze str. 1

Proces dwóch funkcjona-
riuszy z Komisariatu I Policji 
w Wałbrzychu, Aleksandra F. 
i Stanisława M. dobiegł koń-
ca, albowiem 18 maja 2016 r. 
Sąd Okręgowy w Świdnicy w 
całości oddalił apelację oby-
dwu skazanych wyrokiem z 
dnia 6 listopada 2015 roku, 
wydanym przez Sąd Rejo-
nowy w Wałbrzychu. Tym 
samym wyrok skazujący ich 
na 8 miesięcy pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 2 
lata, pięcioletni zakaz służby 
w policji, zapłacenie nawiązki 
pokrzywdzonemu i pokrycie 
kosztów postępowania, stał 
się prawomocny.

Mnie osobiście zastana-
wia tylko jedno: nie rozu-
miem, dlaczego prokuratura 
przy kwali�kacji takich czy-
nów, opiera się na art. 245 
Kodeksu karnego, przewi-
dującego karę od 3 miesięcy 
do 5 lat, a nie na art. 246 kk, 
gdzie stosowanie przemocy 
�zycznej w celu uzyskania 
określonych zeznań, wyja-
śnień, informacji lub oświad-
czenia, zagrożone jest karą 
od roku do 10 lat. Przecież 
w każdym przypadku, kiedy 

Stop przestępcom w mundurach
dochodzi do pobicia na te-
renie jednostki policji, pobity 
obywatel nie został tam za-
proszony na kawę i ciastka, 
tylko, aby złożyć zeznanie 
lub wyjaśnienia i przyznać 
się do stawianych mu zarzu-
tów. Ewentualnie po to, by 
swoimi zeznaniami zechciał 
obciążyć kogoś innego. Tak 
jest we wszystkich znanych 
mi postępowaniach prowa-
dzonych przez Prokuraturę 
Rejonową w Świdnicy, doty-
czących zawiadomienia o po-
biciu na terenie I Komisariatu 
Policji w Wałbrzychu. Czy 
wpływ na to ma możliwość 
zastosowania tymczasowego 
aresztowania, co kodeks kar-
ny przewiduje przy czynach 
zagrożonych co najmniej 
ośmioma latami pozbawie-
nia wolności? Czy Prokura-
tura Okręgowa w Świdnicy i 
Komendant Miejski Policji w 
Wałbrzychu, zechcą to wresz-
cie zauważyć? Czy zagrożeni 
– nawet karą do 3 lat – funk-
cjonariusze powinni z bronią 
palną pełnić służbę, ponie-
waż ich przełożony służbo-
wy nie chce ich zawieść w 
czynnościach, chociaż ma 
takie prawo, nawet do cza-
su zakończenia postępowa-

nia? Zdaje się że komendant 
miejski i komisariatu I pro-
blemu nie dostrzega, chociaż 
tylko z o�cjalnej informacji 
jaką otrzymałem z Prokura-
tury Okręgowej w Świdnicy 
wynika, że poddano w niej 
ponownej analizie akta 23 in-
nych umorzonych wcześniej 
postępowań przygotowaw-
czych, prowadzonych o czy-
ny z art. 231 § 1 kk, których 
sprawcami mieli być funkcjo-
nariusze Komisariatu I Policji 
w Wałbrzychu. Dopowiem, 
że chodzi o przekroczenie 
uprawnień poprzez stoso-
wanie bezprawnej przemocy 
�zycznej. I wszystkie doty-
czą właśnie I komisariatu, a 
wiadomo, że wniesionych 
skarg o takie postępowanie 
policjantów tej jednostki jest 
znacznie więcej, ale proku-
ratorzy odmawiali wszczęcia 
postępowań.

W związku z zapadłym 
wyrokiem mam apel do 
funkcjonariuszy policji, aby 
zastanowili się, czy warto dla 
wątpliwej przyjemności sto-
sowania przemocy, ryzyko-
wać nie tylko cudze zdrowie 
i życie, ale też swoje własne 
(i �rmy) dobre imię, a przede 
wszystkim utartę prawa do 

emerytury. Pamiętajcie, że 
po skazaniu za przestępstwo 
umyślne będzie musieli na 
emeryturę zapracowywać 
do 67 roku życia. Być może 
to ostudzi wasze zapędy. Nie 
warto po prostu.

I na koniec re�eksja „stare-
go gliniarza”. Poprzez ćwierć 
wieku mojej służby w pionie 
kryminalnym zatrzymywałem 
i przesłuchiwałem w sumie 
setki osób. Bardzo wielu z nich 
było później skazanych na 
najwyższe kary, jakie przewi-
duje kodeks karny. Jednakże 
po odejściu na emeryturę bez 
żadnej obawy poruszałem 
się po mieście (i poruszam 
nadal), a jeżeli spotkam taką 
osobę, to wiem, że żadnych 
pretensji do mnie nie żywi. 
Niekiedy nawet powspomi-
namy stare czasy. A wszytko 
dlatego, że w momencie kie-
dy zatrzaskiwałem kajdanki 
na rękach zatrzymanego, to 
automatycznie i z urzędu sta-
wał się osobą znajdującą się 
pod moją ochroną i nigdy nie 
zdarzyło mi się, aby po zatrzy-
maniu naruszać jakiekolwiek 
prawa mu przysługujące. Pa-
miętajcie o tym, Panie i Pano-
wie policjanci.

Janusz Bartek” Bartkiewicz

Sąd Okręgowy w Świdnicy w całości oddalił apelację obydwu 
wałbrzyskich policjantów skazanych 6 listopada 2015 roku za pobicie.
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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

19złza 8 sztuk

99

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

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

TANIE ZDJĘCIA !!!
W Sejmie odbyła się 

konferencja prasowa Partii 
KORWiN z udziałem preze-
sów partii oraz lokalnych 
liderów. Tematem konfe-
rencji był start kampanii 
,,KORWiN dla bezpieczeń-
stwa”, mającej na celu 
zbiórkę podpisów pod 
obywatelskimi projektami 
ustaw o poszerzeniu grani-
cy obrony koniecznej, przy-
wróceniu kary śmierci dla 
morderców i poszerzeniu 
prawa do posiadania broni.

Liczymy na to, że społe-
czeństwo wesprze nas i z dużą 
- już od samego początku 
deklarowaną chęcią uczest-
niczenia w tym projekcie - ak-
tywnością przystąpi do zbie-

rania podpisów. Od samego 
rana, gdy tylko kampania 
ruszyła, otrzymuję telefony i 
wiadomości z deklaracją po-
mocy. Jak widać, w obliczu 
narastających zagrożeń oby-
watele czują, że muszą zrobić 
coś więcej i chcąc dołożyć 
swoją cegiełkę do zapew-
nienia bezpieczeństwa sobie 
i swoim bliskim, deklarując 
swoją pomoc. Polacy mają 
prawo się bronić, dlatego te 
projekty muszą stać się tema-
tem debaty publicznej.

Przypomnę, że projekt 
dotyczący przywrócenia kary 
śmierci dla morderców, to 
projekt wzorowany na projek-
cie Prawa i Sprawiedliwości z 
2004 roku, nad którym piczę 

sprawował Zbigniew Ziobro, 
obecny mister sprawiedliwo-
ści. Natomiast ustawa o broni 
i amunicji to ustawa, którą na-
leży zmienić ze względu na jej 
bardzo restrykcyjny charakter. 
Projekt powstał przy współ-
pracy ze środowiskami klu-
bów strzeleckich i organizacji 
obrony terytorialnej. Jeśli cho-
dzi o projekt ustawy o obronie 
koniecznej to myślę, że wagi 
tego umocowania prawnego 
nikomu nie muszę wyjaśniać. 
Ta ustawa jest kluczowa dla 
wszystkich tych, którzy chcą 
się bronić przed bandytami, 
którzy chcą napaść na nasz 
dom i skrzywdzić naszych 
bliskich. Często według obec-
nego prawa mamy do czynie-

nia z przekroczeniem obrony 
koniecznej i w rzeczywistości 
człowiek, który broni swojego 
terytorium staje się - według 
prokuratorów - przestępcą. 
Za pośrednictwem Tygodni-
ka DB 2010 zwracam się do 
wszystkich osób, które mają 
podobne spojrzenie na po-
wyższe problemy, aby wspo-
mogły nas w tej akcji. Już 
niebawem będziecie mogli 
Państwo złożyć swój podpis 
pod projektami ustaw. Miej-
sca zbiórki będą wskazane 
na stronach internetowych 
partii, ale można się również 
kontaktować osobiście ze 
mną pisząc wiadomość na Fa-
cebooku.

Beata Żołnieruk

Dla bezpieczeństwa każdego z nas

Z okazji jubileuszu 
70-lecia Rady Miejskiej 
Wałbrzycha, w Auditorium 
Novum Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej od-
była się uroczysta sesja.

- To nasze święto, nieza-
leżnie od tego jakie koleje 
losu Wałbrzych przechodził 
- mówił dr Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha.

Jubileusz świętowali 
przedstawiciele władz mia-
sta i rady miasta, miejskich 
spółek i zakładów pracy, śro-
dowisk artystycznych i twór-
czych, przedstawiciele insty-

tucji kultury, szkół i uczelni, 
duchowni, działacze, samo-
rządowcy, osoby zasłużone 
dla miasta oraz przedstawi-
ciele władz gmin należących 
do Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Uroczystość była także oka-
zją do uhonorowania Józefa 
Wiłkomirskiego, byłego rad-
nego, z okazji 90. urodzin 
oraz złożenia gratulacji i ży-
czeń Tadeuszowi Skrężynie 
z okazji 95. urodzin. Gratu-
lowano również Stefanii Pa-
wełek sprawującej funkcję 
radnej już 6 kadencję.

(RED)

Jubileuszowa sesja

W uroczystej sesji uczestniczył m.in. Józef Wiłkomirski.

Przez wiele lat przy ul. Hetmańskiej 5 na wałbrzyskim Podzamczu 
działało Pierwsze Niepubliczne Przedszkole. Nowym przeznaczeniem 
budynku będzie Żłobek Samorządowy nr 6, obliczony na 80 miejsc. 
Obecnie prowadzone są w nim prace modernizacyjne, które mają 
na celu przystosowanie obiektu do nowych zadań. Inwestorem 
przedsięwzięcia jest Gmina Wałbrzych, a wykonawcą firma Sirbud 
Minari. Jego koszt wyniesie 2,1 mln zł. Zakończenie remontu 
przewidziano na 30 września br.

(BAS) 

Żłobek w miejsce 
przedszkola



Czwartek, 19 maja 2016 r.

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

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

HOT LAST 2016 

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

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem AUTOKAREM wszystko w cenie

• 26.06 - 07.07 -        1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 05.07 - 16.07 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 14.07 - 25.07 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 23.07 - 03.08 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 01.08 - 12.08 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 10.08 - 21.08 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 19.08 - 30.08 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!

DZIECI DO LAT 12 - 999 PLN!!! 

BUŁGARIA OBÓZ MŁODZIEŻOWY Z ZUMBĄ 
AUTOKAREM!!!

• 26.06 - 07.07 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 05.07 - 16.07 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 14.07 - 25.07 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 23.07 - 03.08 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 01.08 - 12.08 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 10.08 - 21.08 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 19.08 - 30.08 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!

OSTATNIE MIEJSCA 
TYLKO DLA CZYTELNIKÓW 

OFERTA WAŻNA DO 31.05.2016 LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem SAMOLOTEM wszystko w cenie

• 06.06 - 16.06 -        2 599 PLN        1 750 PLN!!!
• 16.06 - 27.06 -        2 599 PLN        1 750 PLN!!!
• 27.06 - 07.07 -        3 299 PLN        2 199 PLN!!!
• 07.07 - 18.07 -        3 299 PLN        2 299 PLN!!!
• 18.07 - 28.07 -        3 299 PLN        2 199 PLN!!!
• 28.07 - 08.08 -        3 299 PLN        2 299 PLN!!!
• 08.08 - 18.08 -        3 299 PLN        2 199 PLN!!!
• 18.08 - 29.08 -        3 299 PLN        2 299 PLN!!!
• 29.08 - 08.09 -        2 599 PLN        1 999 PLN!!!
• 08.09 - 19.09 -        2 599 PLN        1 999 PLN!!!
• 19.09 - 26.09 -        2 299 PLN        1 599 PLN!!!

WCZASY I OBOZY W POLSCE!!!
GRZYBOWO    • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB   • od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB

REWAL    • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB   •  od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
SZCZAWNICA    • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB   • od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB

JASTRZĘBIA GÓRA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY    • od 1 199 PLN

WEEKEND BOŻEGO CIAŁA Z WYŻYWIENIEM!!!
SZCZAWNICA, ZAKOPANE, KUDOWA ZDRÓJ, SOKOLEC, REWAL, GRZYBOWO 

- WŁASNY DOJAZD - OD 299 PLN!!!

R E K L AMA

W Parku Wielokultu-
rowym Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu odbył się, pod 
patronatem prezydenta 
Wałbrzycha, III Wałbrzyski 
Integracyjny Konkurs Pięk-
nego Czytania. Organiza-
torem imprezy był: Urząd 
Miejski w Wałbrzychu wraz 
ze Stowarzyszeniem Dzieci 
i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej 
w Wałbrzychu. Współorga-
nizatorem spotkania była 
Stara Kopalnia.

Uczestników konkursu 
swoją obecnością wsparli: 
Marek Rząsowski – radny 
Rady Miejskiej Wałbrzycha, 
Magdalena Styś-Kruszelnic-
ka - wizytator Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu Od-
dział w Wałbrzychu, Janina 
Turicka – pełnomocnik ds. 
osób niepełnosprawnych 
Urzędu Miejskiego w Wał-
brzychu oraz Wiesław Świę-
tochowski – prezes Polskie-
go Związku Niewidomych 
Koło Wałbrzych. Spotkanie 
otworzyła Jolanta Ceran - 
prezes Stowarzyszenia Dzie-
ci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej w 
Wałbrzychu.

Pięknie czytali

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki oraz dyplomy.

W konkursie uczestni-
czyły następujące szkoły i 
instytucje: Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 28, Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 
22, Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 37, Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 23, 

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 2, Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 26, Szko-
ła Podstawowa w Zespole 
Szkół w Starych Bogaczowi-
cach, Publiczne Gimnazjum 
nr 1, Publiczne Gimnazjum 
nr 2, Publiczne Gimnazjum w 

Zespole Szkół w Starych Bo-
gaczowicach, Zespół Szkół 
nr 4, Zespół Szkół nr 7, Ze-
spół Szkół Politechnicznych 
„Energetyk”, Zespół Szkół 
Zawodowych Specjalnych, 
Polski Związek Niewidomych 
Koło Wałbrzych, Straż Miej-
ska w Wałbrzychu, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej przy Sto-
warzyszeniu Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej Specjalnej, Powiatowy 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Wałbrzychu.

W części artystycznej wy-
stąpili: Zespół Wokalno-Ta-
neczny „Iskierki” z Zespołu 
Szkół Zawodowych Specjal-
nych (opiekun Ilona Zalej-
ska), Zespół „Esy Floresy” z 
Zespołu Szkół Zawodowych 
Specjalnych (opiekun Izabe-
la Janiszewska).

Prezentacjom przysłuchi-
wało się jury w składzie: Elż-
bieta Rosicka – wałbrzyska 
poetka i turystka; Ewa Ław-
niczak- bibliotekarz Zespołu 
Szkół Zawodowych Specjal-
nych; Irena Świętochowska- 
nauczyciel Zespołu Szkół 
Zawodowych Specjalnych. 
Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li równorzędne nagrody w 

postaci książek oraz dyplo-
my.

Celem konkurs było 
uwrażliwianie na piękno lite-
ratury, kształtowanie umie-
jętności interpretacji tekstu 
literackiego, propagowanie 
kultury czytelniczej, rozwój 
talentów, wyrabianie nawy-
ku czytania jako formy spę-
dzania wolnego czasu oraz 

integracja kulturalna miesz-
kańców Wałbrzycha. Zada-
nie współ�nansowano ze 
środków Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu oraz PFRON. 
Osobą odpowiedzialną za 
przygotowanie i przebieg 
konkursu była Olga Tatuśko 
- nauczyciel Zespołu Szkół 
Zawodowych Specjalnych.

(RED)

R E K L AMA

Stowarzyszenie Francuzów i Repatriantów 
z Francji na Dolnym Śląsku

21.05.1946 r.
przyjazd I pociągu z repatriantami z Francji

Z okazji 70 rocznicy powrotu do Polski 
pierwszych emigrantów z Francji 
składamy najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności na dalsze 
lata wszystkim członkom naszej 
francusko - polskiej społeczności, 
naszym Rodzinom i Przyjaciołom, 
wspominając także ze wzruszeniem 
Tych, którzy już odeszli.

W imieniu członków Stowarzyszenia
Władysława Wojcieszak
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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

R E K L AMA R E K L AMA

Twoje pieniądze

   

Wysokie prowizje,
elastyczne godziny współpracy

ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ SMS

668 682 334 *

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

Nawiążę współpracę 
z byłymi lub obecnymi

przedstawicielami 
z branży finansowej.

R E K L AMA

Natłok wydarzeń, zwłasz-
cza tych kreowanych w celu 
przykrycia tego, co dla oby-
wateli III, a może już IV (bis) 
Rzeczypospolitej jest chyba 
najważniejsze, spowodował, 
że niektórym ważnym spra-
wom nie udało mi się poświę-
cić chociażby chwili uwagi. 
Śledząc to, co nam wszelkie 
media serwują przez 24 go-
dziny na dobę, chyba raczej 
bez zdziwienia zauważyłem, 
że w wyniku tej niby „dobrej 
zmiany” cała uwaga mediów 
i polityków skupiona jest od 
miesięcy wyłącznie na jed-
nym temacie. W zasadzie po-
litykom się nie dziwię, bo jed-
ni walczą o stołki utracone, 
inni o to, aby zdobyte władz-
two jak najbardziej rozsze-
rzyć i wszelkie możliwe stołki 
wsadzić pod siedzenia swo-
im. Jednym słowem, strącić 
z nich ludzi „trzeciego sortu”, 
zapewniając tym z „dobrej 
zmiany” coraz szersze hory-
zonty życiowe, a zwłaszcza 
materialne. Dla nich samych, 
jak również dla wszelkich 
znajomych królika, rodziny 
oczywiście nie pomijając.

Pamiętam, jak w tzw. cza-
sach słusznie (czy na pewno?) 
minionych, ówczesna tzw. 
opozycja demokratyczna, 
czyli dzisiejsi lokatorzy wszel-
kich lukratywnych stołków, 
grzmiała na rządzącą wów-
czas Polską Zjednoczoną 
Partię Robotniczą, że wszel-

Tańczę w deszczu
Janusz
Bartkiewicz

kie stanowiska obsadza wy-
łącznie swymi ludźmi bądź 
zausznikami. To wtedy uku-
to powiedzenie o ludziach 
BMW, czyli: biernych, mier-
nych, ale wiernych. Rozlegał 
się wówczas niesamowity 
głos oburzenia, że jedynym 
kryterium do wykonywania 
określonej (a zwłaszcza w 
przypadku istotnej dla pań-
stwa i społeczeństwa) funkcji, 
winny być faktyczne kom-
petencje (czyli wiedza, do-
świadczenie i umiejętności), 
a nie posiadanie określonej 
legitymacji partyjnej, układy, 
bądź znajomości. I po co było 
jeść tę żabę, zastanawiam 
się, dowiadując się co rusz o 
nowych zmianach, dokony-
wanych we wszystkich za-
rządach spółek Skarbu Pań-
stwa, niezależnie od tego, czy 
zmiany takie były wymuszo-
ne fatalnym zarządzaniem, 
przynoszącym stałe straty. 
Nie będę już się pastwił nad 
nieszczęśliwą stadniną koni, 
gdzie w wyniku „dobrej zmia-
ny” dorodne klacze zaczęły 
padać jak muchy, bo podob-
nych przykładów aż nadto.

Powracam do tego, albo-
wiem w dolnośląskiej prasie 
znalazłem informację o ko-
lejnej takiej zmianie na „ka-
sodajnym” stołku. Tym razem 
na stanowisku prezesa spółki 
Interferie S.A., zależnej od 
Kombinatu Polska Miedź S.A., 
który posiada w niej 66,82 % 
kapitału zakładowego. Może 
bym się i nie dziwił, może by 
mi się brew nie marszczyła, 
gdyby nie informacja, że In-
terferie S.A. osiągnęła w 2015 
roku znakomity wynik �nan-
sowy i odnotowała najwyższą 
sprzedarz, za co w normal-

nym kraju prezes takiej �rmy 
otrzymałby sowitą nagrodę, 
a jego mocodawcy dbaliby 
o niego, jak o źrenicę w oku. 
Ale nie w czasach „dobrej 
zmiany”, bo dzieje się tak, że 
twórcy owego sukcesu go-
spodarczego, prezesowi Ja-
nowi Koman (menedżer roku  
2013, od 25.04.2014 prezes 
Interferii) podziękowano i 
na cieplutki oraz - jako się 
rzekło - „kasodajny”, stołek 
posadzono zupełnie kogoś 
innego. A kogoż to? - zapyta 
niedoinformowany. Śpieszę z 
odpowiedzią, że dobrze zna-
nego wałbrzyszanom, byłego 
wiceprezydenta Wałbrzycha 
z czasów prezydentowania 
Piotra Kruczkowskiego (PO), 
Piotra Sosińskiego (PiS), aktu-
alnego radnego wojewódz-
kiego. Obecny już prezes za-
rządu o swoim poprzedniku 
wygłasza pozytywną opinię, 
mówić, że wypracowany 
przez spółkę model bizneso-
wy okazał się skuteczny, a on 
chciałby go utrzymać i rozwi-
jać dalej. No to ja pytam z głu-
pia frant, czy nie mógł tego 
czynić dalej autor owego suk-
cesu? Ano nie mógł, bo on ra-
czej z tego „trzeciego sortu”, 
albowiem mianowany został 
za czasów rządów wrażej 
PO. A kim jest owa Platforma 
Obywatelska? Tym, którzy 
jeszcze nie wiedzą, śpieszę z 
wyjaśnieniem, że jest to orga-
nizacja postkomunistyczna, 
której zadaniem było przy-
gotowania gruntu do „ła-
godnego lądowania” w III RP 
wszelkich „komunistów i zło-
dziei”, o których gromko, na 
niedawnej manifestacji PiS, 
wołał nadprezes RP Jarosław 
Kaczyński, pospołu ze swym 

cieniem w osobie Joachima 
Brudzińskiego.

Ktoś pomyśli, że blekotu 
się opiłem i bredzę o jakiś 
niestworzonych rzeczach. 
Nieprawda, powtarzam jeno 
to, com sam usłyszał z ust – 
było nie było – wicepremiera 
rządu nadprezesa Jarosława 
Kaczyńskiego, ministra od 
kultury (ale nie tej osobistej) 
prof. Piotra Glińskiego, któ-
remu raczej nie wypada ja-
kowyś facecji opowiadać. A 
opowiadał o tym z wielkim 
przekonaniem i ogniem w 
oczach, w programie telewi-
zyjnym „Fakty po faktach” 
TVN24, w rozmowie z red. 
Justyna Pohanke. Otóż o 
uczestnikach marszu KOD 
ówże Piotr Gliński prawił, że 
był to marsz postkomuni-
stów, a Grzegorz Schetyna 
przez wiele lat będąc u wła-
dzy, realizował interesy wła-
śnie tej grupy w Polsce, co 
jest zupełnie oczywiste. I jak 
skomentować takie dictum? 
Nie będę przywoływał wy-
powiedzi Roberta Glińskie-
go (reżyser) o swoim bracie 
ministrze od kultury (ale nie 
tej osobistej) w czasie spo-
tkania z publicznością w kinie 
łódzkiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Telewizyj-
nej i Teatralnej im. Leona 
Schillera, bo mnie jeszcze ów 
wicepremier i minister, tak 
jak redakcję Gazety Wybor-
czej, będzie chciał do sądu 
pozywać. A ja Adamem Mich-
nikiem nie jestem i na pomoc 
tuzów adwokatury liczyć 
raczej nie mogę. Ale z całą 
mocą chcę zaprotestować, 
aby mnie ktokolwiek – nawet 
minister od kultury (ale nie 
tej osobistej) i wicepremier w 

jednym – w jakikolwiek spo-
sób łączył ze wspomnianym 
panem Schetyną, któremu 
znacznie bliżej jest do pana 
Piotra Glińskiego, niż do ja-
kiegokolwiek żywego lub 
nieżywego komunisty.

Przy okazji zastanawiam 
się, czy żyje jeszcze jakiś Po-
lak lub Polka, która żywego 
prawdziwego komunistę na 
oczy widziała. Zdaje się, że 
jeżeli o nich chodzi, to trud-
no takich znaleźć od czasu, 
kiedy niejaki Stalin polskich 
komunistów, w ramach inter-
nacjonalistycznej współpracy, 
rozstrzelał, albo w łagrach wy-
dusił. I to tłumaczy, dlaczego 
taki pan Schetyna musi dla 
pana Glińskiego za komunistę 
robić. Jaja jak berety. A jeżeli 
już o tym mowa, to mocno się 
uśmiałem z faktu, iż wałbrzy-
ska PO z panem prezydentem 
Szełemejem na czele, tak uro-
czyście (z udziałem przedsta-
wicielki Kościoła) obchodziła 
70-lecie wałbrzyskiej rady 
miejskiej. Toż przez lat kilka-
dziesiąt wałbrzyscy rajcowie 
desygnowani byli przez egze-
kutywę Komitetu Miejskiego 
PZPR, o czym chyba na owej 
uroczystości na  śmierć za-
pomniano. Zastanawiam się, 
jak to się ma do uchwalonej 
niedawno POPiS-owej usta-
wy o rugowaniu z przestrzeni 
publicznej symboli komuni-
stycznych. Paranoja totalna. 
Być może mózg zacząłby 
mi się lasować, gdybym nie 
przypomniał sobie pewnej 
frazy z książki Stvena Wolfa, 
że w życiu nie chodzi o to, by 
przeczekać burzę. Chodzi o to, 
żeby nauczyć się tańczyć w 
deszczu. Więc tańczę.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Igła da wykład
25 maja 2016 roku do swo-
jego rodzinnego miasta 
Wałbrzycha przyjedzie złoty 
medalista mistrzostw świata 
w piłce siatkowej, absolwent 
Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzy-
chu oraz Ambasador Wałbrzy-
skiej Akademii Piłki Siatkowej 
– Krzysztof Ignaczak. Wraz z 
dr inż. Adamem Sieradzkim z 
Instytutu Fizyki Politechniki 
Wrocławskiej, popularny „Igła” 
poprowadzi wykład „Fizyka 
Sportu” w auli „Auditorium 
Novum” Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Ange-
lusa Silesiusa w Wałbrzychu. 
Panowie spróbują udowodnić, 
że �zyka i siatkówka to wcale 
nie takie odległe tematy. Zo-
staną wyjaśnione zjawiska �-
zyczne, które widzimy podczas 
meczu na boisku. Dodatkowo 
można będzie porozmawiać, 
zapytać, zrobić sobie zdjęcia 
i zdobyć autografy od prowa-
dzących. Wykładowi będzie 
przyświecała myśl polskiego 
naukowca Krzysztofa Ernsta: 
„Żaden sportowiec jeszcze nie 
żałował, że nauczył się �zyki, a 
�zyk, że uprawiał sport”.

(RED)

Pozwól rosnąć 
swoim marzeniom
Wałbrzyska przyroda wzbo-
gaciła się o 100 drzew! Za 
sprawą ogólnopolskiej ak-
cji Ori�ame „Pozwól rosnąć 
swoim marzeniom” dzieci z 
Przedszkola nr 14 w Wałbrzy-
chu posadziły klon, jarzębinę 
i buk. Niech zdrowo rosną! I 
drzewka. I realizowane przez 
najmłodszych wałbrzyszan 
marzenia.

(RED)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna zorganizowała konkurs za-
wodoznawczy dla młodzieży ze szkół z po-
wiatu wałbrzyskiego. Konkurs składał się z 
trzech kategorii: popieram zawód; popular-
ne i mało znane zawody oraz zawód z klasą.

Konkurs miał na celu rozbudzenie zainte-
resowań zawodowych wśród młodzieży oraz 
kształtowanie wyobraźni dotyczącej przy-
szłości zawodowej. Uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu miało miejsce w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu. Nagrody laure-
atom konkursu, wspólnie z dyrektor Reginą 
Marciniak, wręczał wicestarosta powiatu wał-
brzyskiego Krzysztof Kwiatkowski.

- Konkurs stał na bardzo wysokim pozio-
mie, o czym najlepiej świadczą prace uczniów. W Gimnazjum nr 1 w Bo-

guszowie – Gorcach odby-
ła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród za konkursy 
organizowane w ramach 
uzyskania przez szkołę 
certy�katu Społecznego 
Opiekuna Zabytków nad 
Kościołem Polskokatolic-
kim pw. Św. Pawła Aposto-
ła.

Statut społecznego opie-
kuna zabytków jest bardzo 
dużym wyróżnieniem dla 
placówki i wiąże się ze sporą 
odpowiedzialnością. Do za-
dań uczniów należy min. upo-
wszechnianie wiedzy o zabyt-
ku, współdziałanie ze Starostą 
Powiatu Wałbrzyskiego oraz 
Dolnośląskim Konserwatorem 

Zabytków, dbanie o zachowa-
nie zabytku w jak najlepszym 
stanie. W trakcie uroczystości 
rozstrzygnięty został pierwszy 
międzygminny konkurs wie-
dzy pod hasłem „Poznajemy 
zabytki Boguszowa-Gorc” oraz 
konkurs plastyczno-fotogra-
�czno-multimedialny „Moje 
spojrzenie na Kościół Polsko-
katolicki pw. Św. Pawła Apo-
stoła w Boguszowie Gorcach. 
Przedsięwzięcie to było moż-
liwe dzięki wspaniale układa-
jącej się współpracy między 
Gimnazjum nr 1w Boguszowie 
– Gorcach, a Kościołem Pol-
skokatolickim pw. Św. Pawła 
Apostoła oraz jego przedsta-
wicielem ks. dziekanem Bogu-
sławem Kropielnickim.

Starosta wręczył 
nagrody

Konkurs zawodoznawczy

Laureaci konkursu wraz z organizatorami.

Uwagę zwraca także pomy-
słowość, jaką wykazali się 
uczestnicy konkursu w przed-
stawieniu tak wymagającego 
tematu. Wszystkim laureatom 
konkursu serdecznie gratulu-
jemy – podkreśla wicestarosta 
Krzysztof Kwiatkowski.

Straż pożarna jest jedyną 
służbą mundurową, o której 
mówi się wyłącznie dobrze. 
Bo robią tylko to, co dobre.

Międzynarodowy Dzień 
Strażaka w Polsce jest obcho-
dzony od 2003 r., jako święto 
zawodowe ustanowione przez 
Sejm RP. W tym roku święto 
zorganizowane nie w dniu Św. 
Floriana (4 maja), a 13 maja w 
Teatrze Zdrojowym w Szczaw-
nie Zdroju. Uroczystość rozpo-
częła się złożeniem meldunku 

oraz powitaniem gości. Powiat 
wałbrzyski reprezentował Mi-
rosław Potapowicz – członek 
Zarządu Powiatu Wałbrzyskie-
go. Podczas akademii wręczo-
no odznaczenia państwowe 
jak i resortowe oraz awanse 
na wyższe stopnie.  - Naszym 
strażakom życzymy tyle samo 
powrotów, co wyjazdów – 
mówi Mirosław Potapowicz. 
Na uroczystości obecny był 
wicewojewoda dolnośląski 
Kamil Krzysztof Zieliński.

Strażackie święto

Strażacy swoje święto obchodzili w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie 
Zdroju.

Starosta wałbrzyski Jacek Cichura z ks. dziekanem Bogusławem 
Kropielnickim i laureatami konkursów.



Czwartek, 19 maja 2016 r.

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

R E K L AMA

Familia

Wałbrzych – Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 69

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

na miejscu • na wynos • z dowozem

DANIA OBIADOWE 
PIEROGI ręcznie lepione

teraz również PIZZA

DOWOZIMY
74 300 32 31

PROMOCJA

druga PIZZA 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

Euro Dom Nieruchomości oferuje do sprzedaży (wraz z przyległym terenem) 
lokal użytkowy o pow. 1308 m2, zlokalizowany w Wałbrzychu przy skrzyżowaniu 

ul. Wrocławskiej z Al. de Gaulle`a, na działce o powierzchni 6108 m2.

Lokal, który wcześniej pełnił funkcję salonu samochodowego wraz z autoryzowaną stacją 
obsługi samochodów, w chwili obecnej spełnia wymogi profesjonalnego warsztatu samo-
chodowego ASO, a w jego skład wchodzą:
• sala sprzedażowa (punkt obsługi klienta) o powierzchni 380 m2,
• hala serwisowa napraw mechanicznych,
• hala serwisowa napraw blacharsko-lakierniczych,
• pomieszczenie myjni ręcznej,
• pomieszczenie stacji diagnostycznej.
Istnieje możliwość za dodatkową (do uzgodnienia) dopłatą pozostawienia całego wypo-
sażenia.

Więcej na stronie: 
www.eurodom.walbrzych.pl/Oferta/Obiekty/Sprzedaz/Walbrzych-Szczawienko/455389
Kontakt: tel. 606 97 66 30, e-mail: biuro@eurodom.walbrzych.pl.

OKAZJA! 

Uwaga! Zamieszczone powyżej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cy-
wilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianom.

Pamiętają o 
patronach
18. rocznicę nadania imienia 
Nauczycieli Tajnego Naucza-
nia świętowali uczniowie i 
nauczyciele Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Świebo-
dzicach. Wzięło w niej udział 
liczne grono zaproszonych gości 
– w tym żyjący jeszcze Nauczy-
ciele Tajnego Nauczania: Irena 
Kozłowska i Stanisław Stelmach. 
Uczniowie najmłodszych klas, 
fantastyczne sześciolatki z kl. I a 
i I b pod opieką Elżbiety Szram 
i Beaty Boratyn przygotowali 
wzruszający program artystycz-
ny. Dzieci pięknie opowiedziały 
o tym, jakie święta obchodzimy 
w maju, by płynnie przejść do 
historii i takich wartości, jak pa-
triotyzm, przyjaźń, odwaga. Wy-
stęp został nagrodzony ciepłymi 
brawami, a główni bohaterowie 
uroczystości otrzymali podzię-
kowania i kwiaty. Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Nauczycieli Tajne-
go Nauczania to druga – obok 
Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków 
szkoła w Świebodzicach, której 
uczniowie mają szansę spotkać 
się i porozmawiać ze swoimi pa-
tronami, a nie tylko poczytać o 
nich na kartach książek.

(RED)

Park pięknieje
Kilkadziesiąt krzewów igla-
stych posadziły w Parku Miej-
skim dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Świebodzicach. 
A ZGK Świebodzice sp. z o.o. 
właśnie posadził 15 dorodnych 
lip. Koszt jednej sadzonki to 
tysiąc złotych, ale rośliny są na-
prawdę spore. Piękne pnącza 
pojawiły się także wokół am�te-
atru, dosadzono sporo krzewów 
różanych. Gdy to wszystko uro-
śnie i zakwitnie – w parku zrobi 
się wyjątkowo urokliwie, choć 
już teraz rośliny w pełnej zieleni 
i kwitnące bzy cieszą oko space-
rowiczów.

(RED)

ZGK Świebodzice sp. z 
o.o. systematycznie inwe-
stuje w tabor, modernizu-
je także swoją siedzibę. W 
garażach spółki stanęły 
właśnie trzy nowe auta, a 
niedawno zakończyła się 
także przebudowa wejścia 
do budynku wraz z budową 
podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych.

Nowe pojazdy to dwuosio-
wa wywrotka marki DAF LF o 
całkowitej dopuszczalnej masie 
pojazdu 19 t, wyposażonej w 
silnik o pojemności 6,7 l i 314 
KM oraz dwa hakowce Mitsubi-
shi Fuso Canter 7C15 z silnikiem 
mercedesa o pojemności 3,0 l i 
mocy 150 KM oraz dopuszczal-
nej masie całkowitej 7 t. Pojazdy 

spełniają wszystkie obowiązu-
jące normy, w tym hałasu oraz 
emisji spalin EURO VI. Mieszkań-
cy chyba najbardziej zadowole-
ni będą właśnie z zakupu tych 
dwóch ostatnich. - Hakowce 
zastąpią używane dotąd przez 
nas, 20-letnie STAR-y, które 
mocno dymiły i hałasowały. 
Jeden z hakowców rozpoczął 
pracę 12 maja, po uzyskaniu 
wszystkich pozwoleń – mówi 
Kacper Nogajczyk, prezes ZGK 
Świebodzice. 

Wartość zakupionego ta-
boru to 750 000 zł. Wywrotka 
oraz hakowiec są �nansowane 
przez leasing. Modernizacja 
wejścia do siedziby spółki to 
koszt. ok. 100 tys. zł.

(RED)

- Życzę Państwu zna-
lezienia dobrych ofert, a 
pracodawcom dobrych pra-
cowników- mówił podczas 
otwarcia VIII już Świebo-
dzickich Targów Pracy bur-
mistrz Świebodzic Bogdan 
Kożuchowicz. Podczas tej 
edycji swoje oferty zapre-
zentowało 25 �rm i instytu-
cji, głównie z terenu miasta.

Targi odbyły się w Miej-
skim Domu Kultury. Tłumów 
nie było – ale to chyba dobry 
znak, co zresztą podkreślał w 
swoim wystąpieniu Tadeusz 
Kotlarski, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Świd-
nicy. Świebodzicka Filia PUP 
jest współorganizatorem wy-

darzenia. - To sygnał, że jest 
coraz więcej pracy na rynku i 
że jej poszukiwania kończą się 
znalezieniem dobrej oferty – 
mówił Tadeusz Kotlarski.

Mieszkańcy, którzy pojawili 
się na targach, mieli możli-
wość nie tylko złożenia swojej 
oferty, ale bezpośredniej roz-
mowy z pracodawcami, zapy-
tania o najważniejsze kwestie. 
Taka formuła sprawdza się od 
lat. Dodatkowo, od kilku edycji 
organizatorzy nie zapraszają 
do udziału w targach agencji 
pośredniczących w zatrudnie-
niu tak, by pojawiały się tu 
oferty wyłącznie zatrudnienia 
bezpośredniego.

(RED)

Stary do lamusa

VIII Świebodzickie 
Targi Pracy

Kiedyś istniała formacja 
pod nazwą Liga Ochrony 
Kraju (LOK). Dziś powstają 
podobne inicjatywy, ale 
cel jest ten sam: dbanie o 
przyrodę i edukacja naj-
młodszych.

Następcą LOK-u stało 
się Stowarzyszenie Straży 
Ochrony Przyrody w Polsce, 
zarejestrowane w ubiegłym 
roku. Funkcję Komendanta 
Głównego pełni Michał Pan-
cewicz w randze pułkowni-
ka, a I Zastępcą Komendanta 
Głównego SSOP w Polsce 
i Komendanta Powiato-
wego na Powiat Świdnicki 
oraz Gminy Świebodzice 
w randze podpułkownika 
jest świebodziczanin Piotr 
Zwierzyński. Dzięki jego ini-
cjatywom w Świebodzicach 
odbyło się już kilka akcji, 
związanych z szeroko rozu-
mianą ochroną przyrody. 
Jedną z ciekawszych było 

wieszanie budek lęgowych 
dla ptaków w Książańskim 
Parku Krajobrazowym.

- Po akcji zbieraliśmy 
śmieci. To było pierwsze 
nasze wyjście i od razu pe-
łen sukces i wielkie zaanga-
żowanie ze strony dzieci – 
mówi Piotr Zwierzyński.

Kolejna akcja odbyła 
się nad zbiornikiem War-
szawianka, tam też młodzi 
strażnicy powiesili budki dla 
ptactwa, i następna - w Par-
ku Miejskim.

- Tym razem powiesili-
śmy 7 budek, w sumie za-
montowaliśmy ich 12 szt. 
Docelowo chcemy powie-
sić 50 szt. na terenie gminy 
Świebodzice, ale trzeba ze-
brać fundusze i sponsorów, 
by od października 2016 r. 
do kwietnia 2017 r. zdążyć 
przed kolejnym okresem lę-
gowym. Koszt wytworzenia 
takiej budki to ok. 30 zł, więc 

to spory wydatek, ale robimy 
je sami, by obniżyć koszty – 
podkreśla komendant.

W kwietniu dzieci z opie-
kunami posadziły las za sta-
wem przy ul. Solnej w Świe-
bodzicach. 150 szt. młodych 
drzewek: buków, dębów i 
klonów, udało się pozyskać 
ze szkółki w Nadleśnictwie 
Muchów koło Jawora. W 
ramach działalności SSOP 
w Szkole Podstawowej nr 
3 powstał Klub Młodego 
Strażnika Przyrody pod 
opieką p. Joanny Dybał. Pio-
tra Zwierzyńskiego i Ryszar-
da Sobolewskiego z Koła 
Łowieckiego nr 5 we Wro-
cławiu. Młodzi członkowie 
SSOP zostali też zgłoszeni 
do ogólnopolskiego projek-
tu Ożywić Pola Rok Bażanta. 
Więcej na temat SSOP na: 
www.strazochronyprzyro-
dy.pl.

(RED)

Społeczni strażnicy leśni 
dbają o miasto

Społeczni strażnicy leśni dbają o Świebodzice.
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Burmistrz Boguszowa - Gorc oraz Miejska Bibliote-
ka Publiczna - Centrum Kultury zapraszają na Dni Bo-
guszowa - Gorc, które odbędą się w dniach 21 - 22 maja 
na stadionie przy ul. Kusocińskiego. 

21 maja (sobota)
godz. 16.00 – 18.00 – program własny MBP-CK
godz. 18.30 – 20.00 – zespół SWEET BAND (repertuar Maryli 
Rodowicz)
godz. 20.30 – 21.45 – gwiazda wieczoru – zespół DE MONO
godz. 21.45 - 00.00 – „Najlepsze przeboje opolskich festiwali” 
– zespół SWEET BAND 
22 maja (niedziela)
godz. 14.00 - 15.00 - program własny MBP-CK
godz. 15.30 – 16.30 – TULINKI program dla dzieci
godz. 16.30 – 19.00 - program własny MBP-CK
godz. 19.00 – 20.30 – gwiazda wieczoru – zespół COCONS 
CLUB z wokalistką Natalią Podwin (uczestniczką programu 
muzycznego „The Voice of Poland”)

Ponad to: urządzenia zabawowe dla dzieci stoiska gastro-
nomiczne oraz bezpłatny transport dla mieszkańców miasta.

(RED)

Dni Boguszowa-Gorc

Mieszkańcy Szczawna 
Zdroju i Gminy Stare Bo-
gaczowice uczcili pamięć 
poległych w bitwie pod 
Strugą.

209 lat temu na nocleg 
do Strzegomia zmierzał 
pułk polskich ułanów wra-
cający z Italii do kraju, ale 
15 maja zastąpił drogę Pru-
sakom na równinie między 
Strugą oraz Szczawnem i 
Szczawienkiem. Prusacy 
mając zablokowaną jedyną 
drogę w góry, musieli przy-
jąć bitwę. Ich piechota prze-
szła przez Strugę i rozwinęła 
się na równinie. Gwałtowna 
szarża Polaków rozbiła pru-
ską kawalerię i spędziła ją 
na piechotę. Lewoskrzydło-
wa kompania strzelców pró-
bowała zmienić front, ale 
została błyskawicznie znisz-
czona. Pozostałe kompanie 
zdążyły sformować czwo-
roboki. Ułani i szwoleżero-
wie zmietli asekurujących 
działa huzarów, po czym 

Rocznica bitwy 
pod Strugą

ruszyli na prawoskrzydłowe 
kompanie piechoty. Ułani 
przelecieli przez pruskie 
czworoboki. Polacy zdo-
byli wszystkie działa oraz 
tabory przeciwnika. Odbili 
większość jeńców wziętych 
pod Kątami. Sami wzięli do 
niewoli mjr Losthina, 13 

o�cerów oraz przeszło 300 
szeregowych. Tylko niedo-
bitki Prusaków uciekły w 
góry. Polacy stracili ok. 20 
zabitych i rannych.

Dla upamiętnienia tych 
wydarzeń, jak co roku, przy 
pomniku ułanów zebrali się 
kombatanci, przedstawicie-

le władz i młodzież. Kwiaty 
złożyli burmistrz Szczawna-
-Zdroju Marek Fedoruk, za-
stępca wójta Gminy Stare 
Bogaczowice Bogdan Sto-
chaj, organizacje kombatan-
tów, przedstawiciele wojska 
i policji oraz szkół.

(RED)

Kolejne pokolenia składają hołd poległym w bitwie pod Strugą.
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22 maja - WROCŁAW, 23maja - LUBIN i GŁOGÓW,
24 maja - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH,

25 maja -  ZGORZELEC i LEGNICA

Serwis Samochodowy Goliat

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie

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

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

Dumka na dwa serca
W piątek, 20 maja, w ra-
mach obchodów Dolno-
śląskiej Stolicy Kultury, 
zagoszczą u nas aktorzy: 
Aurelia Sobczak i Stanisław 
Górka. Aktorzy najpierw 
przeprowadzą warsztaty 
teatralne dla młodzieży w 
Zespole Szkół im. Marii Skło-
dowskiej Curie w Szczawnie 
Zdroju, a następnie dadzą 
koncert poświęcony historii 
i tradycji Kresów Wschod-
nich. Koncert odbędzie się 
w Świetlicy Wiejskiej w Sta-
rych Bogaczowicach o godz. 
18.00. Wstęp wolny.

(RED)

Klasa usportowiona
Dyrekcja Zespołu Szkół w 
Starych Bogaczowicach 
zaprasza wszystkich zain-
teresowanych do uczest-
nictwa w naborze do klasy 
usportowionej o pro�lu 
piłki nożnej oraz piłki siat-
kowej, który odbędzie się 25 
maja 2016 roku w sali gim-
nastycznej w Zespole Szkół 
w Starych Bogaczowicach o 
godz. 16:00. - Dodatkowym 
terminem dla osób, które nie 
będą mogły uczestniczyć w 
I terminie, będzie 5 czerw-
ca 2016 r. Początek o godz. 
16:00 w sali gimnastycznej 
zespołu szkół. Wszystkich za-
interesowanych serdecznie 
zapraszamy – podkreśla dy-
rekcja Zespołu Szkół w Sta-
rych Bogaczowicach.

(RED)

Dzień rodzicielstwa 
zastępczego
Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Wałbrzy-
chu - Zespół Rodzinnej Pie-
czy i Świadczeń zaprasza 
do udziału w pikniku zor-
ganizowanym z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego 
oraz Dnia Dziecka. Piknik 
odbędzie się 03.06.2016 r. 
w godz. od 12:00 do 18:00 w 
ZOO Farmie, w Łącznej koło 
Mieroszowa. - Prosimy o wy-
godny sportowy strój oraz 
zabranie ze sobą koców pik-
nikowych oraz dobrego hu-
moru! Informujemy również, 
że podczas pikniku odbędzie 
się „loteria fantowa”- koszt 
losu 2 zł. Środki zebrane z 
loterii zostaną przeznaczone 
na zorganizowanie „Mikoła-
jek 2016” dla dzieci z rodzin 
zastępczych – dodają orga-
nizatorzy.

(RED)

Gminne Centrum Eduka-
cyjno - Społeczne w Starych 
Bogaczowicach, we współ-
pracy z Fundacją „Polny 
kwiat”, pozyskało dotację z 
Województwa Dolnośląskie-
go z zakresu kultury na dzia-
łanie „Bliżej Europejskiej 
Stolicy Kultury - Wrocław 
2016”. 

Celem zadania jest zwięk-
szenie uczestnictwa dzieci 
i młodzieży w działaniach 
kulturalnych związanych z 
realizowaniem celów Euro-
pejskiej Stolicy Kultury oraz 
poznanie historii, tradycji 
i dziedzictwa kulturowego 
Dolnego Śląska. 

- Zadanie polega na zor-
ganizowaniu cyklu wyjazdów 
do instytucji kultury we Wro-
cławiu na działania kulturalne 
związane z obchodami Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury. W 
programie wyjazdów są m.in.: 
wyjazdy do muzeów, ope-

ry, cyrku czy teatru. Udział w 
tych wydarzeniach będzie 
miał istotny wpływ na rozwój 
uzdolnień oraz podniesienie 
świadomości dziedzictwa 
kulturowego Dolnego Śląska 
przez młodych mieszkańców 
terenów wiejskich. Ideą Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury jest 
wzajemne poznanie, zbliże-
nie i dialog międzykulturowy 
Europejczyków. ESK stanowi 
ważny element poszukiwania 
nowej tożsamości zjedno-
czonej Europy. Dlatego też 
wyjazdy do Wrocławia na wy-
darzenia związane z obcho-
dami ESK będą miały wpływ 
na zwiększenie uczestnictwa 
w kulturze mieszkańców tere-
nów wiejskich, a także na roz-
wój miasta w sferze kultury 
– wyjaśnia Agnieszka Lecho-
wicz z Gminnego Centrum 
Edukacyjno – Społecznego w 
Starych Bogaczowicach.

(RED)

Fundacja Edukacyjno – 
Społeczna „Polny Kwiat” 
zorganizowała Powiatowy 
Konkurs Ekologiczny „Moja 
Ziemia – Czysty Powiat” w 
Zespole Szkół w Starych Bo-
gaczowicach.

Konkurs organizowany 
był ze środków publicznych 
Powiatu Wałbrzyskiego z 
zakresu ekologii i ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego. 
Partnerem w konkursie jest 
Gmina Stare Bogaczowice 
oraz Zespół Szkół w Starych 
Bogaczowicach. Patronat ho-
norowy nad konkursem objął 
Starosta Powiatu Wałbrzy-

skiego Jacek Cichura. W kon-
kursie wzięło udział 9 drużyn 
z powiatu Wałbrzyskiego. I 
miejsce zajął Gminny Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w 
Czarnym Borze, uzyskując 140 
punktów; II miejsce zajął Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny 
PSP nr 1 w Boguszowie – Gor-
cach (suma punktów 137,5), 
a III miejsce Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Zespole Szkół 
im. Polskich Noblistów w Wa-
limiu (suma punktów 135,5). 
Test ekologiczny najlepiej na-
pisała Julia Kozoń z Czarnego 
Boru uzyskując 33,5 punktu.

(RED)

Bliżej kultury

Moja Ziemia – Czysty Powiat

Stowarzyszenie Rozwo-
ju Gminy Stare Bogaczowi-
ce zorganizowało uroczy-
ste obchody Dnia Europy 
w Starych Bogaczowicach. 
Dzięki wsparciu Biura Eu-
rope Direct Legnica, zo-
stały przeprowadzone za-
bawy - łamigłówki na kole 
europejskim z Syriuszem 
– o�cjalną maskotką UE, 
dla wszystkich dzieci z klas 
0-3 Szkoły Podstawowej w 
Starych Bogaczowicach.

Organizowany w gminie 
Dzień Europy realizuje mak-
symę „Od juniora do senio-
ra”. W ramach obchodów 
Dnia Europy, w Gminnym 
Centrum Edukacyjno – Spo-
łecznym w Starych Bogaczo-
wicach odbył się III Gminny 
Test Wiedzy o Unii Europej-
skiej. Do współzawodnictwa 
stanęły reprezentacje wszyst-

kich sołectw z terenu gminy, 
VIP-y, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych oraz 
młodzież, dorośli i seniorzy. 
Jednak nie tylko wynik testu 
decydował o wygranej. Dru-
żyny sołeckie musiały ponad-
to przebrać się za reprezenta-
cję wcześniej wylosowanych 
krajów Unii Europejskiej.

Dzień Europy to również 
integracja seniorów, do któ-
rych kierowany był konkurs 
"Słodki wypiek" i - jak co 
roku - zorganizowany został 
konkurs plastyczny, tym ra-
zem pod tytułem „Otwieram 
okno i widzę”, w którym fun-
datorem nagród dla dzieci 
było Stowarzyszenie Part-
nerstwo Wokół Trójgarbu.

Wyniki zwycięskich dru-
żyn: 1. miejsce Stare Boga-
czowice, 2. miejsce Chwa-
liszów, 3. miejsce Struga; 

kategoria organizacje po-
zarządowe: wyróżnienie dla 
Partnerstwa Wokół Trójgar-
bu; kategoria VIP: wyróż-
nienie dla Izabeli Katarzyny 
Mrzygłockiej i Barbara Ku-
rasińskiej; konkurs "Słodki 
wypiek": wyróżnienie dla 
Izabelli Dżugała.

Patronat nad obchodami 
Dnia Europy w Starych Bo-
gaczowicach objęli wałbrzy-
scy parlamentarzyści: Iza-
bela Katarzyna Mrzygłocka, 
Agnieszka Kołacz-Leszczyń-
ska i Wiesław Kilian. Druży-
ny, które zajęły miejsca na 
podium otrzymały puchary, 
nagrody indywidualne ufun-
dowane przez parlamenta-
rzystów, a zwycięska dru-
żyna, tym razem sołectwa 
Stare Bogaczowice, zwiedzi 
dodatkowo Warszawę.

(RED)

Dzień Europy
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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
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Polska biega 
w Wałbrzychu
W sobotę 21 maja zaprasza-
my wszystkich do udziału 
w akcji Polska Biega z Aqua 
Zdrojem! Impreza rozpocz-
nie się o godz. 12:00 (zapisy 
potrwają od 11:00 do 11:45) 
i odbędzie się przy Centrum 
Aqua Zdrój – ul. Ratuszowa 6 
w Wałbrzychu. Dla pierwszych 
300. uczestników przewidzia-
ne są pamiątkowe koszulki! 
Zachęcamy także do udziału 
rodziny. Każda rodzina min. 2+ 
(mama/tata i dziecko) otrzyma 
darmowe wejście na basen 
AQUA ZDRÓJ. Opiekunowie i 
nauczyciele zgłaszający grupę 
15. osób i więcej otrzymają 
nagrody. Dla dzieci w wieku 
przedszkolnym przewidziane 
są słodkie upominki. Każdy 
uczestnik dostanie certy�kat 
„POLSKA BIEGA”. Dodatko-
wo przewidziane są konkursy 
sportowe. Na zakończenie 
wszyscy, którzy ukończą bieg 
mają szansę zdobyć cenne na-
grody. Do wygrania m.in. wy-
cieczki do Pragi, Berlina i Dre-
zna, tablet, sprzęt sportowy, 
karnety na basen oraz bony 
upominkowe na zabiegi SPA. 
Bieg w Wałbrzychu jest zareje-
strowany na stronie „POLSKA 
BIEGA”. Przed biegiem należy 
wypełnić oświadczenie za-
wodnika. Trasa wyznaczona 
jest na 3 km, ale nie liczy się 
czas, liczy się sam udział w 
imprezie i przede wszystkim 
dobra zabawa! Harmonogram 
imprezy: 11:00 – 11:45 zapisy 
do zawodów; 12:00 starty – 
kat. przedszkola 100 m, kat. 
podstawówki 400 m; 12:15 
start główny – kat. open 3 km 
(3 okrążenia).

(RED)

Dziewiątą tegoroczną 
imprezę z cyklu Grand Prix 
Idol, stanowiła XIII edycja 
Rajdu Rowerowego „Szla-
kiem Gmin Książańskich”, 
zorganizowany przez KUKS 
Biały Kamień, Wałbrzyski 
Klub Biegacza Podzamcze-
-Zamek Książ i Gminę Wał-
brzych.

Pierwszego dnia uczest-
nicy rajdu przejechali drogą 
rowerową z Podzamcza przez 
Wałbrzyską Specjalną Stre-
fę Ekonomiczną, Modliszów, 
Złoty Las, Lubachów (zapora 
wodna), kompleks „Maria An-
tonina” nad jeziorem Bystrzyc-
kim, Jugowice, kończąc w Głu-
szycy. Partnerem etapu była 
gmina Głuszyca (burmistrz 
Roman Głód oraz dyrektor PSP 
nr 3 Dorota Hałas).

Drugi etap stanowiła wy-
prawa przez Łomnicę, Głuszycę 
Górną, turystyczne przejście 
graniczne Janovicky, Broumov, 
gdzie zwiedzano klasztor i naj-
starszy w Czechach kościółek 
drewniany, Ściany Broumovskie 
(droga krzyżowa), Teplice nad 

Metują, Skalne Miasto i Miero-
szów, gdzie uczestnicy rajdu 
zostali ciepło przyjęci przez 
gospodarzy Mieroszowskiego 
Centrum Kultury oraz skorzy-
stali ze ściany wspinaczkowej i 
siłowni. Każdy rowerzysta otrzy-
mał pamiątkową koszulkę oraz 
nagrodę. Partnerem tego etapu 
była gmina Mieroszów (bur-
mistrz Marcin Raczyński, Grze-
gorz Orłowski oraz olimpijczyk 
Łukasz Słonina).

Ostatniego dnia rajdu wy-
startowano trasą wiodącą 
przez Rynek w Mieroszowie, 
szlak turystyczny w masywie 
Lesistej Wielkiej, kierując się 
nad zalew w Grzędach, gdzie 
odbyło się ognisko z piecze-
niem kiełbasek. Przez dwie 
godziny goszczono w gminie 
Czarny Bór, skąd wyruszono 
przez Jabłów i Strugę, kończąc 
trzeci etap na wałbrzyskim 
Podzmaczu, przed Barem „U 
Stasia”. Łącznie przejechano 
120 km. Przewóz bagażu za-
pewniła �rma Marcco (Marek 
i Ireneusz Babiarz).

(A.Bas.)

Rowerami 
po książańskich gminach

Przejazd przez zaporę wodną w Lubachowie.

W Głuszycy odbył się 
pierwszy tegoroczny wy-
ścig kolarzy górskich w ra-
mach III Pucharu Centrum 
TMT Strefy MTB Sudety 
2016 – Podziemia Osówki.

Na dystansie MEGA wśród 
mężczyzn zwyciężył Piotr 
Kurczab (Ząbkowice Śląskie) 
– 2:27,37, przed Michałem 
Konerą – 2:29,03 i Rafałem 
Alchimowiczem (Jelenia 
Góra) – 2:30,53. Najlepszą z 
pan okazała się Monika Stry-
char (Wrocław) – 3:25,26, 
która wyprzedziła Bożenę 
Gomułkę (Legnica) – 3:39,59 
i Ewelinę Ortyl (Lisowice) – 
3:36,48. Wyścig ukończyło 
113 kolarzy.

Dystans MINI - mężczyźni: 
1. Piotr Sułek (Jaworzyna Ślą-
ska) – 1:01,58, 2. Rafał Bycz-
kowski (Jugów) – 1:03,14, 3. 
Bartosz Łysak (Świdnica) – 
1:03,36; kobiety: 1. Patrycja 
Piotrowska (Wałbrzych) – 
1:17,25, 2. Anna Warżała-Mi-
chalak (Wrocław) – 1:25,11, 
3. Małgorzata Podgórska 
(Bielawa) – 1:27,27. Wyścig 
ukończyło 209 zawodników.

Kolejne wyścigi pucha-
rowe odbędą się: 5 czerwca 
(niedziela) w Walimiu, 3 lip-
ca (niedziela) w Bielawie, 21 
sierpnia (niedziela) w Pieszy-
cach, 3 września (sobota) w 
Srebrnej Górze oraz 17 wrze-
śnia (sobota) w Jodłowniku.

Prowadzona jest klasy-
�kacja generalna cyklu na 
obu dystansach. Aby zostać 
sklasy�kowanym, trzeba 
wziąć udział w co najmniej 
4 wyścigach, a w przypadku, 
gdy zawodnik wystartuje we 
wszystkich zawodach, będą 
brane pod uwagę cztery 
najlepsze wyniki. Dla najlep-

Wystartowała Strefa MTB Sudety

szych kolarzy w klasy�kacji 
generalnej open mężczyzn 
i kobiet przygotowano na-
grody �nansowe. W tym 
roku organizator cyklu - Sto-
warzyszenie Strefa MTB Su-
dety – pozyskało sponsora 
CENTRUM TMT Skoda. Dzięki 
jego wsparciu, pula nagród 
osiągnęła 10 tys. zł. Nagrody 
otrzymają pierwsze trójki na 
obu dystansach. Dodatko-
wo wręczone będą nagrody 
rzeczowe, puchary, medale i 
dyplomy.

Strefa MTB Sudety to 
najdłuższy w Polsce system 

górskich 20 tras rowero-
wych o łącznej długości 493 
km. Znajduje się na terenie 
8 miejscowości i 4 nadle-
śnictw. Trasy przebiegają 
przez Góry Sowie i Suche, 
Rybnicki Grzbiet w Górach 
Wałbrzyskich, Paśmie Lesi-
stej i Mieroszowskie Ścia-
ny w Górach Stołowych. 
Urozmaicone i zróżnico-
wane pod względem tech-
nicznym, przeznaczone 
są zarówno dla kolarzy 
zaawansowanych, jak i po-
czątkujących.

Andrzej Basiński

Patrycja Piotrowska, najlepsza z pań na dystansie MINI.
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R E K L AMA

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L AMA

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

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

Wałbrzyszanki 
na Szwecję i Danię
Reprezentacja Polski w piłce 
nożnej kobiet rozegra 2 me-
cze eliminacji do mistrzostw 
Europy, które odbędą się 
w 2017 r. w Holandii. Polki 
zagrają ze Szwecją 2 czerwca 
o godz. 18:00 w Łodzi oraz w 
Viborgu z Danią 7 czerwca o 
godz. 19:00. Na oba spotkania 
zostały powołane przez Woj-
ciecha Basiuka 2 zawodniczki 
AZS PWSZ Wałbrzych: bram-
karka Daria Antończyk oraz 
pomocniczka Anna Rędzia. Je-
żeli kadra myśli o awansie na 
�anałowy turniej, powinna wy-
grać oba spotkania, by jeszcze 
zachować szansę na grę na ME. 

Radosław Radczak

Wałbrzyszanin w 
Lidze Europy?
Beniaminek piłkarskiej eks-
traklasy - KGHM Zagłębie Lu-
bin - zakończył sezon 2015/16 
na 3. miejscu w ligowej tabeli. 
W kadrze „Miedziowych” znaj-
duje się urodzony w Wałbrzy-
chu Paweł Żyra. Wychowanek 
wałbrzyskiego Górnika, dzięki 
sukcesowi lubińskiego zespołu, 
ma w kolekcji brązowy medal 
w ekstraklasie. Być może dzięki 
temu będzie miał także okazję 
zagrać w eliminacjach Ligi Euro-
py, jeżeli zostanie zgłoszony do 
rozgrywek.

Radosław Radczak

Warcaby w Starej 
Kopalni
29 maja o godz. 10, w Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu, rozpoczną się II 
Mistrzostwa Wałbrzycha w war-
cabach 64-polowych.

(B)

Puchar Aqua Zdroju
Centrum AQUA ZDRÓJ, 
wspólnie z MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych, za-
prasza na III Turniej Siatków-
ki Dziewcząt o Puchar Aqua 
Zdroju, który odbędzie się 
21 maja 2016 r. W zawodach 
wezmą udział dolnośląskie 
kluby sportowe. Rywalizacja 
odbędzie się w kategoriach: 
młodziczki, kadetki, juniorki. 
Rozpoczęcie turnieju zostało 
zaplanowane na godz. 10.00 w 
Hali Widowiskowo-Sportowej 
Aqua-Zdrój w Wałbrzychu.

(RED)

Podnoszenie 
ciężarów
W sobotę, 21 maja o godz. 
12:00  odbędzie się XVII 
Turniej w Podnoszeniu Cię-
żarów o Puchar Prezydenta 
Wałbrzycha. W turnieju we-
zmą udział zawodnicy z ma-
kroregionu dolnośląskiego. 
Organizatorami wydarzenia 
są DZPC Wrocław, CKS „Zagłę-
bie” Wałbrzych oraz Centrum 
AQUA ZDRÓJ. Zapraszamy 
wszystkich kibiców do siłowni 
CKS „Zagłębie” przy ul Wańko-
wicza 1 w Wałbrzychu.

(RED)

Mistrzostwa 
policjantów
Zapraszamy do Centrum 
AQUA ZDRÓJ na kolejną im-
prezę tenisa stołowego w 
tym roku. W piątek - 20 maja 
- odbędą się I Mistrzostwa Po-
licjantów w Tenisie Stołowym 
Województwa Dolnośląskie-
go. Start rozgrywek o godz. 
10:00 w foyer w Aqua Zdroju.

(RED)

Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych w 23. kolejce eks-
traligi kobiet zremisowały 
we Wrocławiu z AZS-em 
1:1. Wynik ten nie zmienia 
sytuacji obu zespołów w 
tabeli.

Wałbrzyszanki miały 
obawy przed meczem w 
stolicy regionu, ponieważ z 
wrocławskim zespołem już 
3-krotnie spotkały się w tym 
sezonie i 3 razy przegrały 
(choć po pierwszej rywalizacji 
dostały walkowera). Wrocła-
wianki były przed tą kolejką 
wyżej w tabeli i były faworyt-
kami derbowego spotkania, 
jednak wałbrzyski AZS PWSZ 
nie były na straconej pozycji. 
Trener Marcin Gryka dokonał 
2 zmian w składzie w porów-
naniu do ostatniej ligowej 
potyczki z Mitechem Żywiec: 
Weronika Aszkiełowicz za-
stąpiła Katarzynę Konat, a za 
Julię Kowalczyk zagrała Kata-
rzyna Brzeska.

Na trybunach pojawili się, 
między innymi, trener repre-
zentacji Polski Wojciech Ba-
siuk oraz prezes DZPN Andrzej 
Padewski, którzy obejrzeli cie-
kawy mecz. Po dość spokoj-
nym początku, pierwszą sy-
tuację miała So�a Gonzalez w 
11 min., ale po jej strzale piłka 
odbiła się od bramkarki i tra-
�ła w poprzeczkę. Pięć minut 
później z rzutu wolnego strze-
liła Katarzyna Brzeska, jednak 
dobrą interwencją popisała 
się golkiperka gospodyń. W 
28 min. do sytuacji sam na 
sam z bramkarką doszła Do-
minika Grabowska, lecz tra�ła 
wprost w Darię Antończyk. W 
ostatnim kwadransie kolejne 
dwie okazje miała Gonzalez, 
ale pierwszy (z 16 m) minął 

bramkę, a drugi wpadł wprost 
w ręce bramkarki gospodyń.

Tuż po rozpoczęciu dru-
giej połowy w sytuacji sam 
na sam z Antończyk znalazła 
się Joanna Wróblewska, jed-
nak górą w tym starciu była 
zawodniczka gości. W 50 
min. Klaudia Miłek dograła 
w pole karne do Agaty Sob-
kowicz, która strzałem głową 
otworzyła rezultat. Chwilę 
później szansę na podwyż-
szenie wyniku miała Miłek, 
lecz tuż przed bramką nie tra-
�ła w futbolówkę. W 61 min. 
Antończyk obroniła bardzo 
dobre uderzenie z rzutu wol-
nego, a siedemnaście minut 
później w sytuacji sam na sam 
z golkiperką znalazła się Daria 
Pluta, ale w bardzo dogodnej 
sytuacji nie tra�ła w bramkę. 
W 83 min. po zamieszaniu w 
polu karnym wałbrzyszanek 
niefortunnie piłkę do własnej 
bramki wpakowała Weronika 
Aszkiełowicz. W końcówce 
oba zespoły czekały na koń-
cowy gwizdek i ostatecznie 
mecz zakończył się podzia-
łem punktów.

W następnej kolejce AZS 
PWSZ w Żywcu z Mitechem. 
Spotkanie odbędzie się w so-
botę, 21 maja o godz. 11:00.

Radosław Radczak

AZS Wrocław 
- AZS PWSZ Wałbrzych 1:1 (0:0)
Bramki: 0:1 Sobkowicz (50), 1:1 
Aszkiełowicz (83-s). Żółte kartki: 
Brzeska, Bosacka, Jędras, Kowalczyk. 
Widzów: 50.
AZS PWSZ: Antończyk - Aszkiełowicz, 
Botor (54 Kowalczyk), Mesjasz, Bosac-
ka - Brzeska (65 D. Pluta), Jędras (59 
Iwańczuk), Rędzia, Gonzalez - Miłek, 
Sobkowicz. 

Dziewczyny na remis
Trwa fatalna passa pił-

karze Górnika Wałbrzych, 
którzy w sobotę przegrali 
trzeci mecz z rzędu. Tym ra-
zem ulegli we Wrocławiu re-
zerwom Śląska 0:1 w meczu 
30. kolejki III ligi dolnoślą-
sko-lubuskiej. Przez tę po-
rażkę biało-niebiescy spadli 
na drugie miejsce w ligowej 
tabeli, ale KS Polkowice 
tylko zremisował i ma tyle 
samo punktów co Górnik.

Biało-niebiescy przyjechali 
do Wrocławia mocno osła-
bieni, ponieważ w meczu z 
KS Polkowice czerwoną kart-
ką został ukarany Mateusz 
Sawicki i nadal rehabilitację 
przechodzi Michał Oświę-
cimka, a są to bardzo mocne 
punkty wałbrzyskiego ze-
społu. Za to pomocnik Ślą-
ska Michał Bartkowiak, który 
jest wychowankiem Górnika, 
oglądał mecz z trybun.

Podopieczni trenera Ro-
berta Bubnowicza chcieli na 
stadionie przy ul. Oporowskiej 
przerwać złą passę (porażki w 
lidze z KS Polkowice i Miedzią 
II Legnica w �nale dolnoślą-
skiego Pucharu Polski). Ale 
już w 2 min. z 20 m strzelił 
Marcin Przybylski, jednak nad 
poprzeczką. Za to trzy minuty 
później Mateusz Krzymiński 
dograł w pole karne w kierun-
ku Marcina Orłowskiego, lecz 
kapitan Górnika nie zdążył do 
piłki. Potem jeszcze mieli sy-
tuacje Orłowski i Mateusz Kra-
wiec, lecz obaj oddali niedo-
kładne uderzenia na bramkę 
Jakuba Wrąbla. W 32 min. po 
rzucie rożnym z kąta uderzył 
Dominik Radziemski, jednak 
po raz kolejny niecelnie. Trzy 
minuty później Jan Rytko od-
dał bardzo mocny strzał, ale 

świetnie interweniował Wrą-
bel. Tuż przed przerwą z rzutu 
wolnego w słupek tra�ł Kra-
wiec, dobijał jeszcze Orłowski, 
ale nad bramką.

W przerwie obaj trenerzy 
nie dokonali zmian. W 48 min. 
doszło do sporej kontrower-
sji, ponieważ z 25 m huknął 
Dariusz Michalak, futbolów-
ka odbiła się od poprzeczki, 
następnie od ziemi i nie wia-
domo, czy przekroczyła linię 
bramkową, czy nie. Kilka mi-
nut później Dominik Radziem-
ski ograł kilku rywali i składał 
się do strzału, który ostatecz-
nie został zablokowany. W 66 
min. Konrad Kaczmarek ograł 
defensywę gości i mocnym 
uderzeniem pokonał Kamila 
Jarosińskiego. W końcówce 
okazje do wyrównania mieli 
Radziemski, Orłowski oraz Bar-
tosz Tyktor, jednak cała trójka 
nie była w stanie pokonać gol-
kipera miejscowych.

W następnej kolejce 
wałbrzyszanie zagrają na 
własnym stadionie z Ilanką 
Rzepin. Mecz odbędzie się 
w niedzielę, 22 maja o godz. 
16:00.

Radosław Radczak

Śląsk II Wrocław 
- Górnik Wałbrzych 1:0 (0:0)
Bramka: 1:0 Kaczmarek (66). Żółte 
kartki: Wrąbel oraz D. Michalak, G. Mi-
chalak, Krawiec, Tyktor. Widzów: 50.
Śląsk: Wrąbel - Ostrowski, Tyszczenko, 
Wrótny, Repski - Kohut, Żytek, Łuczak 
(83 Badel), Przybylski (75 Danielik), 
Mikła (60 Matusik) - Kaczmarek (90 
Godzwon).
Górnik: Jarosiński - D. Michalak, 
Orzech, Tyktor, Surmaj - Rytko, G. 
Michalak (82 Morawski), Krzymiński, 
Krawiec, Radziemski - Orłowski.

Trzecia porażka
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Poszukiwani pilnie zbieracze pieczarek 
z doświadczeniem do Francji!

Mile widziana znajomość języka francuskiego
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE!

DARMOWE ZAKWATEROWANIE!

570-358-344

R E K L AMA

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

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

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE

TARCZ HAMULCOWYCH 
NA AUCIE

100 % GWARANCJI
serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

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

www.goliat.walbrzych.pl

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

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

www.duotravel.pl

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

i 74-854-17-12

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

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  
19.05.2016 r. do 09.06.2016 r. wykaz 

Nr 10/2016 z dnia 19.05.2016 r.
 nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do  sprzedaży.

Wybrana przez trenera 
Todora Mołłowa seniorska 
Reprezentacja Polski ko-
biet oraz dodatkowo ka-
dra kobiet U20, prowadzo-
na przez trenera Romana 
Skrzecza, będą trenowały 
w Centrum Aqua Zdrój w 
Wałbrzychu. 

Zgrupowanie pierwszej 
reprezentacji rozpocznie się 
już w najbliższą sobotę 21 
maja. Seniorska reprezen-
tacja Polski kobiet będzie 
trenowała w Wałbrzychu do 
1 czerwca. - Chcemy maksy-
malnie wykorzystać czas na 
pracę kondycyjną, szybko-
ściową. Po drugie będziemy 
pracować nad nowym sty-
lem w obronie, który wyma-
gał będzie od zawodniczek 
bardzo wiele wysiłku i woli 
walki. Przy tym składzie, z 
zawodniczkami mniej do-
świadczonymi, ale z wielkim 
sercem, to jest jedyna droga 
do osiągnięcia sukcesu. Mu-
simy również obowiązkowo 
przyspieszyć grę w ataku - 
mówi trener Todor Mołłow 
(www.pzkosz.pl). Reprezen-
tacja Polski kobiet pojawi 

sie jeszcze raz w tym roku 
na zgrupowaniu w Centrum 
Aqua Zdrój, by od 13 listo-
pada przygotowywać się do 
meczu kwali�kacyjnego do 
EuroBasketu 2017 z Belgią, 
zaplanowanego na 23 listo-
pada. Mamy nadzieję, że 
gorący doping w hali Aqua 
Zdrój ponownie uniesie na-
sze koszykarki do spektaku-
larnego zwycięstwa, jak w 
rozgrywanym w ubiegłym 
roku meczu z Białorusią.

Reprezentacja Polski ko-
biet U20 przygotowuje się 
z kolei do Mistrzostw Euro-
py dywizji A w tej kategorii 
wiekowej, które odbędą się 
od 7 do 18 lipca w Portugalii. 
W Wałbrzychu będzie treno-
wać od 25 maja do 3 czerw-
ca. Pięć zawodniczek z kadry 
U20: Joanna Grymek, Karoli-
na Poboży, Monika Radom-
ska, Amalia Rembiszewska 
oraz Wiktoria Zapart od 21 
do 24 maja będą trenowały 
z seniorską reprezentacją 
Polski pod okiem trenera 
Todora Mołłowa, a 25 maja 
dołączą do zespołu U20.

(RED)

Reprezentacje 
w Aqua Zdroju W Parku Szwedzkim w 

Szczawnie-Zdroju Wał-
brzyski Klub Biegacza 
Podzamcze-Zamek Książ 
wraz z Gminą Uzdrowisko-
wą Szczawno-Zdrój, Nad-
leśnictwem Wałbrzych, 
Teatrem Zdrojowym oraz 
Strażą Miejską w Szczaw-
nie, zorganizowali w ra-
mach akcji Polska Biega 
Festiwal Biegowy, w ra-
mach którego odbyło się 
kilka imprez.

Jako pierwsi na 13-kilo-
metrową trasę w masywie 
Chełmca wyruszyli uczestni-
cy nordic walking rywalizują-
cy w Marszu Leśnika. Po nich 
wystartował I Uzdrowiskowy 
Półmaraton Górski Na Cheł-
miec o Puchar Burmistrza 
Szczawna-Zdroju Marka 
Fedoruka oraz zawodnicy 
biegu na 13 km. Techniczny 
charakter trasy i spore prze-
wyższenia mocno podzieliły 
stawkę zawodników. Na tra-
sie usytuowano dwa punkty 
kontrolne – na 6,5 km oraz 
11 km – oraz dwa bufety.

Wyniki:
Półmaraton open (meż-

czyźni): 1. Piotr Holly – 
1:28,39, 2. Marek Swoboda 
(obaj Wałbrzych) – 1:35,31, 

Polska Biega...także na Chełmiec

Rywalizacja na trasie półmaratonu górskiego.

3. Maciej Cieciuch (Polani-
ca-Zdrój) – 1:37,25, 4. Ma-
rek Henczka (Wałbrzych) – 
1:38,17, 5. Jacek Baranowski 
(Boguszów-Gorce) – 1:38,59.

Półmaraton open (ko-
biety): 1. Edyta Gardecka – 
1:56,58, 2. Sylwia Gardecka – 
2:02,57, 3. Ewa Pastuszeńko 
– 2:03,44, 5. Agnieszka Klu-
zek (wszystkie Wałbrzych) 
– 2:09,35, 5. Sylwia Hadzica 
(Wrocław) – 2:10,53.

Bieg na 13 km open 
(mężczyżni): 1. Tadeusz Si-
tek (Marciszów) – 51,26, 
2. Krzysztof Gregorczyk 
(Chełmsko Śląskie) – 53,18, 3. 
Bogusław Chamielec (Lubin) 
– 54,54.

Bieg na 13 km open (ko-
biety): 1. Dominika Łabuda 
(Kamienna Góra) – 1:04,32, 

1. Joanna Hoja (Wałbrzych) – 
1:08,07, 3. Joanna Domagała 
(Sobótka) – 1:11,45.

Partnerami półmaratonu 
byli: Powiat Wałbrzych, De-
cathlon, Uzdrowisko Szczaw-
no – Jedlina oraz kompleks 
Dworzysko w Szczawnie.

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

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

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

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

OKAZJA!, wyjątkowa oferta, kilku-
rodzinna, PIĘKNA kamienica, BEZ-
POŚREDNIE WYJŚCIE NA OGRÓD! 
2pok, 45m2, zielona okolica, cisza 
spokój, GARAŻ, DWA OGRÓDKI, 
. Cena 80 tys, KLUCZE W BIURZE 
kontakt 535-416-014

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

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

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

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

STARY ZDRÓJ, 55,5 M2, 3 pokoje. 
Spokojna, PORZĄDANA lokaliza-
cja, OGRÓDEK. 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 
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! DO NEGOCJACJI, Tel: 
535-285-514

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 
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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-2576 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, do wprowadzenia, 2 pietro 
, cena 115 tys. Tel. 883 334 481

MS-2616 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 18m2, cena 55 tys. Tel. 883 
334 486

MS- 2540 Podzamcze 2 pokoje 
pow. 53,5m do wprowadzenia, 
cena 140 tys.zł Tel. 793 111 130

MS-2597 Podzamcze 2 pokoje, 
pow. 38,50m piętro drugie, cena 
115 tys.zł Tel. 793 111 130

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

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

MS-2612 Piaskowa Góra 3 pokoje, 
pow. 53,40m, Ładne cena 155tys. 
zł. Tel. 793 111 130

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

MS-2534 Piaskowa Góra- nowy 
budynek 3 pok. po remoncie, 
54m2, 6 piętro, cena 159 tys. tel 
606 976 630

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

MS-2564 Podzamcze, 3 pokoje, do 
remontu o pow.58m 4 piętro w 4, 
104 tys, tel. 883 334 486

GS-2632 Działka na Rusniowie ul. 
Truskawkowa, 1360m2, cena 105 
tys. Tel. 883 334 481

USŁUGI

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

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

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

(2) 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. 

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

(3) Zatrudnię do kuchni w barze 
nad morzem. Tel. 660 740 918.

(1) OPERATOR PIKOWARKI 
z doświadczeniem, praca w 
Belgii od zaraz! Atrakcyjne 
wynagrodzenie + bony żywno-
ściowe. Kontakt: Link2europe 
Sp. z o.o., 786 865 894, 
info@link2europe.pl 

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

NIERUCHOMOŚCI

(2) Sprzedam mieszkanie po 
remoncie, 46 m kw., Biały Kamień 
– ul. Przyjaciół Żołnierza, parter, 
kuchnia, 2 pokoje, łazienka, wc, 
co gazowe, ogródek przydomowy 
- 200 m kw. Cena: 110 tys. zł. Tel. 
600 888 434.

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

(1) 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.

(2) 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

BIAŁY KAMIEŃ, 76m2, 3 pokoje, 
piękna klatka schodowa, do 
wprowadzenia, 

CENA 168.000zł  do negocjacji 
kontakt 530- 998-374

PODGÓRZE, kawalerka z łazienką, 
1 piętro , ładna, zielona okolica  
CENA 39.000zł do negocjacji 
kontakt 530- 998-374

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

BOGUSZÓW GORCE 1pok 30m2 
okolice rynku. Do wprowadzenia  
cena 33tys   Kontakt 535-416-014

OKAZAJA ! Kawalerka w nowym 
budownictwie (94r) Nowe Miasto, 
ogrzewanie miejskie. Cena 49.900 
tys. zł. Kontakt 535-416-014

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

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

Serwis samochodowy !!! Salon 
Samochodowy !!! powierzchnia 
6100 , wraz z terenem,  Podzam-
cze- Szczawienko, cena 2 600 
000zł. Tel. 606 976 630

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

OKAJA-2322 Nowe mieszkanie z 
tarasem 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 449 tys. Tel. 606 
976 630

MS-2573 Nowe Miasto 1 pokój  
36m. Pierwsze pietro cena 60 tys. 
tel. 793 111 130

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

MS-2622 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
z balkonem, pow. 33M, drugie 
piętro, cena 80 tys. zł.Tel. 793 
111 130

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
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• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

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

na Facebooku

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

ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590



Czwartek, 19 maja 2016 r.

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

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, 85 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, 
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110 
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 57 tys.zł. 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro, 
54tys.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- Sprzedamy 2 pok. 54m2, 
N.Miasto, ul.Piłsudskiego, 2 piętro 
, cena 85 tys.zł. –  ogrzewanie ga-
zowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień, 
okolice Bema, 3 pokoje po remon-
cie, 54m2, cena 142 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 garsonierę 
na P.Górze, po remoncie, 19m2, 
1 piętro, cena 57 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 36 na Pod-
zamczu, 2 pokoje, 3 piętro, po 
remoncie, cena 107 tys.zł. 666 42 
42, 881 424 100.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 38m2, Śród-
mieście, 2 pokoje, ul.Batorego, 
parter, co węgiel, cena 78 tys. zł. 
do negocjacji, 74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter, 
cena 59000zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
po remoncie 41m2, Biały Kamień, 
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro, 
cena 58 tys.zł. 74 666 42 42.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 3 pokoje, działka 
2000m2, cena 350 tys.zł.  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  Podzamcze, ładne miesz-
kanie 36 m , dwa pokoje, kuchnia, 
łazienka, balkon. 10 piętro, cena 
109 tys. do negocjacji tel. 74 842 
90 60.

WGN Świebodzice, dom szereg, 
6 pokoi, 161 m, bardzo ładna 
lokalizacja, cena 479 tys. zł do 
negocjacji, tel. 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 Wałbrzych, Szczawienko, 
bardzo ładny dom w zabudowie 
szeregowej, 6 pokoi, 230m, do 
zamieszkania, cena 499 tys. zł 
,kontakt 74 842 90 60.

WGN Piaskowa , mieszkanie 57m,  
4 pokoje, dobra lokalizacja, 3 pie-
tro, cena 170 tys. do negocjacji, 
tel. 74 842 90 60.

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 
piętro, winda, wymaga remontu 
cena  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 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. 

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 
90.000zł, 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 pół domu, 
4 pokoje, Górny Sobięcin, 80m2, 
cicha lokalizacja, działka 236m2, 
cena  250 000 zł. 74 666 42 42, 
507 153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 50 tys.
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