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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
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NOWO OTWARTE BIURO
tel. 730 935 087
Al. Wyzwolenia 49/2 w Wałbrzychu (pok. nr 1)
e-mail: biuro.kredytus@gmail.com
(na przeciwko marketu Biedronka)

oferuje
KREDYTY
i POŻYCZKI
- dla zadłużonych w bankach
- dla posiadających kredyty
w instytucjach pozabankowych
- dla pracujących, emerytów,
rencistów
- dla bezrobotnych są dostępne
CHWILÓWKI
na okres 60 dni za 0 %
BIURO CZYNNE PN. – PT. 900-1600
Tel. 730 935 087

POŻYCZKI
NIEBANKOWE
do 30 tys. zł na okres
36 miesięcy

KREDYTY
BANKOWE
do 200 tys. zł
konsolidacje
do 180 tys. zł za 3,99%
PUNKT KSERO

Art. 4. Konstytucji RP

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Dołącz do ludzi, którzy sami biorą sprawy w swoje ręce i nie oglądają się
na polityków. Daj moc inicjatywom obywatelskim. Podpisz się!
KORWiN prowadzi obecnie zbiórkę podpisów pod trzema obywatelskimi projektami ustaw: o dostępie do broni,
przywracającą karę śmierci dla morderców oraz rozszerzającą prawo do obrony koniecznej. Jeśli chcesz wesprzeć
nasze projekty, to wejdź na stronę www.podpiszsie.info , zadzwoń pod nr 882068300 lub napisz wiadomość
beata.zolnieruk@partiakorwin.pl
REKLAMA:
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Zatrzymani
w 48 godzin
Dwie doby trwały poszukiwania trzech mężczyzn podejrzanych
o popełnienie podwójnego morderstwa w Wałbrzychu.
Do zatrzymania domniemanych sprawców zbrodni
w mieszkaniu w dzielnicy Nowe Miasto doszło w Czechach.
Przypomnijmy: wałbrzyska policja 6 czerwca bieżącego roku uzyskała informację o tym, że w jednym z
mieszkań na terenie miasta
prawdopodobnie doszło do
zabójstwa. W toku podjętych czynności, w mieszkaniu na Nowym Mieście, policjanci ujawnili zwłoki dwóch
mężczyzn.
- Po przybyciu na miejsce,
policyjna grupa dochodzeniowo - śledcza wykonała
szczegółowe czynności, w
których uczestniczyli również prokurator i lekarz medycyny sądowej. Przesłuchano świadków mogących

wnieść do sprawy istotne
informacje. Przeprowadzono szczegółowe oględziny
miejsca zdarzenia, zabezpieczając wszelkie możliwe ślady. Prace na miejscu zbrodni
zajęły wiele godzin. Śledczy,
po zebraniu i zweryfikowaniu sporej ilości informacji,
ustalili i wytypowali trzech
mężczyzn, którzy mogli dopuścić się zabójstwa. Wałbrzyscy policjanci sprawdzali każdy ślad i możliwy ruch
podejrzanych. W niespełna
48 godzin zajmujący się
sprawą policjanci zdobyli
przełomową informację na
temat sprawców tej zbrod-

ni. Okazało się, że trzej mężczyźni przebywają na terenie
Republiki Czeskiej. Szybko
nawiązany został kontakt
z czeską policją. Prokurator wydał postanowienie o
przedstawieniu
zarzutów
podwójnego zabójstwa jednemu ze sprawców oraz list
gończy za każdym z podejrzanych, na podstawie którego Sąd Okręgowy w Świdnicy wydał Europejskie Nakazy
Aresztowania wobec trzech
osób. Na tej podstawie oraz
informacji
przekazanych
przez polskich policjantów,
funkcjonariusze Policji Republiki Czeskiej zatrzymali
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tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 25 TYS. ZŁ
i osadzili w areszcie trzech
mężczyzn w wieku 41, 42 i
45 lat. Wobec jednego z nich
wydano postanowienie o
przedstawieniu zarzutu dokonania zabójstwa. Wobec
dwóch pozostałych ostateczna kwalifikacja zostanie określona po dokładnej
ocenie zebranego materiału
dowodowego. Mężczyźnie,
któremu już przedstawiono
zarzut zabójstwa grozi teraz
kara nawet dożywotniego
pozbawienia wolności – relacjonuje starszy aspirant
Joanna Żygłowicz, oficer
prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
Teraz zostanie wdrożona
procedura ekstradycyjna i
zatrzymani mężczyźni zostaną przekazani polskiej policji.
- Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ciągu 48 godzin od zdobycia informacji
o zabójstwie sprawcy zostali
zatrzymani, co było możliwe
dzięki doskonałej współpra-

dla osób bez zdolności kredytowej
dla osób ze złą historią kredytową
dla pracujących, emerytów, rencistów

KREDYTY BANKOWE
180 tys. zł

oprocentowanie od 3,99%
minimum formalności
dopuszczalne przeterminowania do 60 dni

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

tel. 74 307-07-37, 531-483-291

czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600
cy policji wałbrzyskiej, wrocławskiej,
jeleniogórskiej
oraz Prokuratury Rejonowej
w Wałbrzychu, Prokuratury
Okręgowej w Świdnicy, a
także współpracy z Sądem
Rejonowym w Wałbrzychu i
Sądem Okręgowym w Świdnicy. Wykorzystano również
współdziałanie międzynarodowe Komendy Głównej

Policji z Prezydium Policji
czeskiej w Pradze. Kolejny
raz sprawdziło się również
działanie wspólnej placówki policji polskiej i policji
czeskiej w Kudowie, a także
wypracowane
procedury
międzynarodowej współpracy policji – dodaje Joanna
Żygłowicz.
(RED)
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Uwaga! Kolejne wydanie 30 czerwca!

- Zapach gotujących się
w bograczach gulaszy przyciąga do walimskiego Parku

Jordanowskiego wielu smakoszy i miłośników tej wyśmienitej potrawy z różnych

stron Regionu i kraju. Corocznie uczestnicy konkursu
na najsmaczniejszy gulasz

.PL
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Festiwal Gulaszu
Zapraszamy na kolejną imprezę nie tylko dla smakoszy. Festiwal
Gulaszu rozpocznie się w sobotę, 25 czerwca 2016 r. o godz. 14:00
w Parku Jordanowskim w Walimiu.
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ZATRUDNIĘ

żwawo uwijają się przy swoich kociołkach, aby na godzinę 16.00 wszystkie potrawy
były gotowe. Wtedy też następuje smakowanie przez
uczestników, a także przez
jury wszystkich gulaszy: tych
przygotowanych
tradycyjnie oraz tych przyrządzoREKLAMA

kierownika warsztatu
Wymagane
doświadczenie
w pracy na stanowisku
kierownika warsztatu
oraz znajomość budowy
samochodów ciężarowych
i maszyn budowlanych
tj. koparki, ładowarki itp.

tel. 607 799 084
nych nowatorsko. Festiwal
gulaszu jest również sposobnością do skosztowania
potrawy serwowanej przez
grupę przyjaciół z Węgier,
przygotowujących tradycyjny gulasz węgierski oraz posmakowania wyjątkowego
“Walimskiego gulaszu ziemniaczanego”, serwowanego
przez wójta Gminy Walim
Adama Hausmana wprost z
ogromnej patelni. To również
okazja do miłego spędzenia
czasu w gronie rodzinnym i
udziału w wydarzeniu obfitującym w wiele zaskakujących
atrakcji – podkreśla Ewelina
Firlej z Urzędu Gminy Walim.
Impreza ma na celu promowanie przyjaźni polsko – węgierskiej oraz kultywowanie
tradycji kulinarnych i dziedzic-

twa kulturowego. Wydarzenie
ma formę konkursu kulinarnego. Wszystkich uwielbiających
gulasz w każdej postaci czeka
niesamowita impreza. Co najmniej 18 różnych rodzajów
gulaszy: z dziczyzny, drobiu,
ryb i wiele, wiele innych. Do
tego wspaniały gulasz węgierski, gotowany przez gości
z zaprzyjaźnionej partnerskiej
gminy węgierskiej Harkakotony. W programie tegorocznego Festiwal Gulaszu między
innymi: występ artystyczny
dla dzieci "Klaun Klara i Patryk", live cooking na patelni
plenerowej, degustacja "Walimskiego gulaszu ziemniaczanego", zabawa taneczna i
koncert zespołu muzycznego
"100%".
(RED)

Świętojańska noc
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach
zaprasza na Noc
Świętojańską pod
Mniszkiem.
Impreza
rozpocznie
się
18
czerwca
(sobota)
o godzinie 17.00
przy Centrum Kulturalno - Kongresowym Szyb Witold
przy ul. Traugutta
12g w Boguszowie
Gorcach. Zabawa
potrwa do północy,
a organizatorzy zaplanowali: bajkę dla
dzieci „Świnki trzy”,
występ zespołu Klub Johna
Lennona, największe przeboje zespołu ABBA, koncert
„Baśnie księżycowej nocy”,

pokaz sztucznych ogni oraz
zabawę taneczną z zespołem Sekret.
(RED)
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Sześć truskawek
Andrzej
Basiński

Stresy i zmartwienia mają
niekiedy siłę druzgocącą, częstokroć są na równi, a nawet
górują nad dolegliwościami
fizycznymi. Cywilizacja nas nie
oszczędza i nieustannie testuje
wytrzymałość homo sapiens.
Co silniejsze jednostki wzmacnia to i hartuje, co słabsze degraduje i spycha w rozliczne
tragedie. Pomijając w tym
miejscu farmakologię, która
wielu pomaga znieść egzysten-
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cję na tym padole płaczu, niemal każdy z nas wypracował
sobie indywidualne sposoby
radzenia sobie z brzemieniem
czasami trudnym do udźwignięcia. Wielu zagospodarowało swoje oazy i enklawy,
oddzielające ich od skrzeczącej
rzeczywistości. Wiosna i lato
dostarczają nam w tej mierze
różnych możliwości. Sportowi
kibice, do których się zaliczam,
otrzymali w tym roku dodatkową sposobność oderwania
się od trosk i przeciwności losu
w postaci piłkarskiego EURO
oraz igrzysk w Rio. Trzeba będzie naładować akumulatory
dobrego samopoczucia, zakładając oczywiście, że biało-czerwoni nie dadzą plamy.

Pisałem kiedyś, ale powtórzę: nade wszystko przedkładam medytacje nad brzegiem
Bałtyku, pod wydmami, naczęściej w godzinach późnopopołudniowych. Obserwacje
morza po horyzont, rytmiczny grzmot lub pluskanie fal,
sprzyjają spokojnemu osądowi rzeczywistości, która
może okazać się normalną,
dokonywaniu bez emocji bilansu zysków i strat ostatnich
tygodni, planom na najbliższy
i dalszy okres. Rybacy wciągający łodzie na brzeg, karawany
nadmorskich spacerowiczów,
odgłosy wydawane przez
ptactwo, dźwięki gitar biwakującej młodzieży, zachodzące słońce – to wszystko koi mi

nerwy i sypie okruchy nadziei,
że to i owo da się jeszcze jakoś
załatwić oraz że wyglądanie
lepszych czasów nie musi być
czekaniem na Godota. Czas
upływa mi coraz szybciej, więc
trudno takich obserwacji nie
doceniać.
Na wałbrzyskim Podzamczu, w które zacząłem wrastać
przed 35 laty, psychicznej rehabilitacji i odnowie służą mi
spacery z psem. Długo w wędrówkach po osiedlu i wokół
niego towarzyszył mi Kibic, a
od kilku lat czyni to Maks, mający cos wspólnego z grzywaczem chińskim. Wędrówki po
okalającej dzielnicę alei Podwale, mają swój urok. Czekam
zwłaszcza na krótkie momenREKLAMA

KREDYT
z małą ratą

NA DOWOLNY CEL • elastyczny okres spłaty
również z małym dochodem • MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA SPŁATY RAT
DO 120 MIESIĘCY KREDYTOWANIA • bez ograniczeń wieku
• TYLKO SPRAWDZONE OFERTY BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH •

KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA
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

SZUKASZ
PRACY NA LATO?
Pracuj jako opiekun seniorów
w Niemczech lub w Anglii!
KORZYŚCI:
• Elastyczna długość pobytu
• Wysokie zarobki
• Kompleksowa organizacja wyjazdu

Oddział Wałbrzych, ul. Lubelska 1
509 89 24 36
ty, gdy nawet w pełni dnia
zarówno od strony Książa, jak
i z przeciwka, nie pokazuje
się ani jedno auto, ani jeden
motocykl i ani jeden autobus.
Następuje chwila dzwoniacej
w uszach, ale jakże cudownej
ciszy. Za moment wszystko
wraca do cywilizacyjnej, łomocącej normy. Takie jest życie.
Ostatnio w doniczce na naszym balkonie, po raz pierwszy pojawiły się wyhodowane

promedica24.com.pl
przez żonę - wśród pelargonii,
pnącego się dzikiego wina
oraz innych kwiatów i roślinek - truskawki. Jest ich sześć
i więcej nie będzie. Jeden z
symboli dobiegającej końca
wiosny. Oglądając je, myślę o
tym i o owym, ale w sumie są
to medytacje optymistyczne.
Za kilka dni trzeba będzie truskawki skonsumować. Smak
własnych owoców jest szczególny.

Masiuk i jego
kalejdoskop
W ramach Dni Podzamcza
2016, w Ośrodku Społecznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” odbył
się Kalejdoskop Kulturalny
Kazimierza Masiuka.
Na wydarzenie złożył się
wernisaż wystawy plakatów
polskich XX w. autorstwa
Franciszka Starowieyskiego
i innych polskich grafików. Z
tematem zapoznał zebranych
Stanisław Zydlik, opowiadając
o swoim spotkaniu z Franciszkiem Starowieyskim. Podczas
omawiania ekspozycji w OSK,
skupił się głównie na plaka-

tach filmowych. Kazimierz
Masiuk zaprezentował diaporamy z III Marszu Seniora
oraz marszu walbrzyskich wędrowców szlakiem im. Orłowicza w woj. opolskim. Utwory
poetyckie Elżbiety Rosickiej
recytowała Barbara Ziółkowska. Oprawę muzyczną Kalejdoskopu zapewnił Aleksander
Czajkowski, który na wiolonczeli wykonał kilka utworów.
Kolejna edycja Kalejdoskopu Kulturalnego Kazimierza
Masiuka odbędzie się w październiku br.

bez

BIK

Wystawa plakatów cieszyła się zainteresowaniem uczestników
Kalejdoskopu.

(BAS)
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Te ręce likwidują choroby

REKLAMA

Dotyk, który uzdrawia!
- Nie wierzyłem w takie
rzeczy. Myślałem, że to
bajki, a wszyscy ci uzdrowiciele to oszuści. Ale gdy
śmierć zajrzała mi w oczy,
a siostra powiedziała: „idź,
niczym nie ryzykujesz”, to
poszedłem. I całe szczęście, że jej posłuchałem. Bo
pan Darek przywrócił mi
zdrowie – nie kryje wzruszenia pan Roman Kuszka
z Wrocławia. I chociaż nie
modlił się przez dwadzieścia lat, dziś modli się za
pana Darka.
Panu Romanowi prawidłowe krążenie mogła
przywrócić tylko operacja
by-passów. Ale stan jego

zdrowia był taki, że nie
nadawał się do operacji. Nie
przeżyłby narkozy. Więc pozostawało czekać na śmierć.
Zamiast tego wybrał wizyty
u znanego wałbrzyskiego
uzdrowiciela.
– Pan Darek niczego nie
obiecywał. Powiedział, że
może spróbować i żebym po
pięciu wizytach poszedł na
badania kontrolne. Ale już
po trzeciej wizycie czułem, że
przestaje mnie dusić, że nie
boli mnie ciągle w klatce piersiowej. Po piątej wizycie lekarze tylko potwierdzili znaczną poprawę. A jeden wziął
numer telefonu pana Darka.
Jak wyjaśnił, dla swojego

Chodzę do lekarza, bo pan Darek kazał.
Ale chodziłem do lekarzy trzy lata, a rana w nodze
się nie goiła. Pod dotykiem pana Darka po pięciu
wizytach noga jest zdrowa

Już po trzeciej wizycie czułem, że przestaje mnie
dusić, że nie boli mnie ciągle w klatce piersiowej.
Po piątej wizycie lekarze tylko potwierdzili znaczną
poprawę. A jeden wziął numer telefonu pana Darka.
Jak wyjaśnił, dla swojego ojca
ojca – wspomina pan Roman.
Dziś nie myśli o operacji. Gdy
na początku kwietnia zrobiło
się ciepło, grał z wnukami w
piłkę. – W grudniu nie byłem
w stanie wejść na pierwsze
piętro, bo narastał ból w piersiach i zawroty głowy. Teraz
jestem jak nowo narodzony
– wspomina.
A do pana Darka trafił za
namową siostry z Wałbrzycha. Strasznie bolały ją kolana, kręgosłup. No i męczyła
cukrzyca. Po wizytach u
pana Darka najpierw minęły
bóle kręgosłupa, potem kolan, a później poprawiły się
wyniki cukru. – Jego ręce li-

kwidują choroby – cieszy się
pani Bernadeta.
Sam uzdrowiciel jest
ostrożniejszy: - To nie jest
tak, że potrafię pomóc każdemu. Raz się udaje, a raz
nie. Dlatego każdy chory
powinien pozostawać pod
opieką lekarzy. Ja mogę ich
jedynie wspomagać, ale nie
zastępować – mówi skromnie.
Ale wielu chorych, którzy do niego trafiają, jest
innego zdania. – Chodzę do
lekarza, bo pan Darek kazał.
Ale chodziłem do lekarzy
trzy lata, a rana w nodze
się nie goiła. Pod dotykiem

pana Darka strup się zrobił po dwóch wizytach. Po
kolejnych trzech odpadł i
noga jest zdrowa – mówi
pan Krzysztof z Wałbrzycha.
Nazwiska nie chce podać –
pracuje w służbie zdrowia i

boi się nagonki, gdy współpracownicy dowiedzą się,
że chodzi do uzdrowiciela.
– Ale ci, którzy wiedzą, proszą o numer do pana Darka
–dodaje.
(ego)

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

Zapraszamy na tradycyjne dania kuchni
polskiej, włoską pizzę pieczoną na kamieniu.

Nasza specjalność
- dania z dziczyzny!
Organizujemy wesela i przyjęcia okolicznościowe

Gościniec Sudecki
Głuszyca
ul. Warszawska 2a
tel. 534 636 516

Zapraszamy kibiców
do oglądania najważniejszych
wydarzeń sportowych
na naszym wielkim ekranie!
Wstęp wolny!

DB2010

Środa, 15 czerwca 2016 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

Być pisarzem
Stanisław
Michalik

Minął rok odkąd pojawiłem
się w Tygodniku DB 2010 jako
stały felietonista. Sprawiam
mi ogromną przyjemność to,
że mogę podzielić się swoimi refleksjami z Czytelnikami
wałbrzyskiej gazety, zwłaszcza
że jestem praktycznie i emocjonalnie związany z tą ziemią
już od ponad pół wieku, a idea
Aglomeracji Wałbrzyskiej jest
w moim przekonaniu jedną z
najcenniejszych inicjatyw. Poczytuję sobie za zaszczyt, że
sąsiaduję w gazecie z tak znakomitymi felietonistami jak Janusz
Bartkiewicz i Andrzej Basiński.
Cenię sobie wysoce to, że naczelny gazety nigdy jeszcze nie
ingerował w moje pisanie, ani
nie narzucał mi treści felietonów.
„Pisarz to człowiek, któremu
pisać jest trudniej, niż wszyst-
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kim innym ludziom” – napisał
Tomasz Mann. Ile trzeba było
lat spędzić przy biurku nad białymi, niezapisanymi arkuszami
papieru, by stały się one książkami rozchwytywanymi przez
czytelników na całym świecie?
A ile czasu na medytacje, by w
końcu dojść do powyższej sentencji?
Ponieważ pisać jest mi coraz
trudniej, wniosek nasuwa się
sam – chyba jestem pisarzem.
Ale od razu proszę Czytelników
posądzających mnie w tym momencie o megalomanię, poczekajcie z tym osądem do końca
tego felietonu.
Być pisarzem, to było moje
marzenie od dziecka. Zrodziło
się wtedy, gdy do moich rąk
trafiła książka nie byle jaka, a
mam ją do dziś i skrywam jak
talizman, choć to książka, którą dzisiejsza Święta Inkwizycja,
zwana dla niepoznaki IPN-em,
skazałaby na spalenie na stosie.
To jeden z pierwszych powojennych podręczników do nauki języka polskiego, wydany w
1946 roku przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
REKLAMA

w Warszawie, a nosi tytuł „Nie
rzucim ziemi… Czytanka do
użytku kursów dla dorosłych na
Ziemiach Odzyskanych”.
Wbrew temu, czego można
by się spodziewać, nie jest to
książka przesiąknięta do reszty
ideologią komunizmu, wręcz odwrotnie można by się z niej uczyć
patriotyzmu, szacunku dla mowy
ojczystej, dla wielkich twórców
polskiej literatury. Poczesne miejsce w niej zajmują i Mickiewicz, i
Słowacki, i Sienkiewicz, i Żeromski, i Maria Konopnicka i wielu
jeszcze innych znanych pisarzy
polskich. Są to oczywiście wypisy, które - jak pisze we wstępie
wydawca - mają służyć „jako pomoc nauczycielowi kursów dla
dorosłych w doborze odpowiednich tematów. Które czytanki nauczyciel wykorzysta jako materiał
pomocniczy dla siebie, a które
przeznaczy bezpośrednio dla słuchaczy – zależeć będzie od jego
uznania i stopnia przygotowania
zespołu”.
W słowie wstępnym odwołuje się wydawca do wspaniałej
postaci księdza Karola Miarki,
naczelnego redaktora najpopularniejszego na Górnym Śląsku
w II połowie XIX wieku polskiego pisma „Katolik”, który - jako
pierwszy - zaszczepił w sercach
i głowach Polaków poczucie
wspólnoty narodowościowej z
Polakami w zaborze rosyjskim
i austriackim oraz wolę walki o
niepodległość i powrót do Macierzy. Nosi to w historii nazwę
– Odrodzenie narodowościowe
Polaków na Górnym Śląsku.
Motto książki stanowi wiersz Leopolda Staffa, „Mowa ojczysta”,
zaczynający się od słów: „Bądź
z serca pozdrowiona, ojczysta,
święta mowo”.
Nie będę się rozwodził na
temat treści książki, jest ona
przebogata w teksty lub wycinki tekstów literackich i publicystycznych, najlepsze wiersze i
pieśni patriotyczne, są też fragmenty przemówień i artyku-

łów prasowych o charakterze
politycznym. Jest rzeczą jasną,
że idea przewodnia książki wynika z sytuacji politycznej ówczesnej Polski, a powrót Ziem
Zachodnich do Polski, uznają jej
wydawcy za spełnienie się sprawiedliwości dziejowej.
Książka ta znalazła się w
moich rękach, gdy byłem w
czwartej - piątej klasie szkoły
powszechnej. Uczyłem się z niej
czytać i to czytać ze zrozumieniem, czego tak brakuje dzisiejszym politykom. Ale największe
wrażenie zrobiły na mnie wiersze „Boże coś Polskę” Feliksa
Felińskiego (Tak, był ten wiersz
w tym podręczniku, bo znalazło się w nim prawie wszystko,
co było w podtekście antyniemieckie), „Śmierć Pułkownika”
Adama Mickiewicza o wodzu
powstańców – Emilii Plater, „Pozdrowienie z Tatr” Kazimierza
Przerwy-Tetmajera, „Oj, śliczna
ta ziemia, to nasze Mazowsze”
Teofila Lenartowicza, „Daremne
żale” Adama Asnyka, „Koncert
Jankiela” z „Pana Tadeusza”,
którego fragmenty znam jeszcze na pamięć. Był cały „Janko
Muzykant”, czytany przeze mnie
wielokroć i zroszony łzami, była
„Pieśń o żołnierzach Westerplatte” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a także „Co mi tam
troski” Władysława Broniewskiego. I - jak można się spodziewać
- książkę zamyka nieśmiertelna
„Rota” – Marii Konopnickiej.
Z tej książki zapamiętałem
ustęp opowiadania Zofii Kossak-Szczuckiej ”Mazur z zagranicy”, w którym Greta, mała
dziewczynka z Mazur, zaśpiewała w śląskiej gospodzie zamiast „Ich habe einen Garten”,
polską piosenkę:
„Stoi najmilejsy, gdzie roza przekwita,
Tam jego najmilsa w złotej księdze cyta
Lubenko, lubenko, uchyl mi okienko,
Co jesce obace, gdzie twoje ocenko.
W okienku stojała, śneptuskiem kiwała,

Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy
ZADZWOŃ

668 682 334
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*

www.proficredit.pl

Twoje pieniądze

Wróć się, mój namilsy, bede cie kochała…”

Do dziś jeszcze nie doszedłem do tego, co znaczy mazurskie „śneptuskiem”, ale bardzo
mi się to słowo spodobało. Nie
próbuję dochodzić, czy ma ono
coś wspólnego z chusteczką
haftowaną, a zwłaszcza z nazwiskiem znanego polityka, które u
wielu dziś rządzących wywołuje
dreszcze.
Przyszedł później czas na
czytanie wielu innych książek,
ale ta pierwsza zapadła na długo w pamięci. Te dziecięce, a
potem młodzieńcze kontakty z
literaturą miały wpływ na całe
moje życie, choć - jak łatwo się
domyśleć - dawne marzenia
o powtórzeniu drogi Żeromskiego lub Reymonta spaliły na
panewce. Zawód nauczyciela pochłonął mnie bez reszty,
potem był epizod działalności
samorządowej, lata prysły jak
bańka mydlana. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że
przecież coś z tych marzeń się
spełniło. Jestem pisarzem, ale

takim, jakim nazwał Sienkiewicz
bohatera swego opowiadania
„Szkice węglem” Zołziółkiewicza - pisarzem prewentowym.
Rzeczywiście specjalizowałem
się w ostatnich latach, bo taka
była konieczność, w pisaniu
pism urzędowych, protokółów
zebrań, sprawozdań, przemówień, odpowiedzi na krytykę
prasową.
Potem przyszło pisanie do
gazet o mojej ziemi wałbrzyskiej, do otwartego cztery lata
temu mojego blogu internetowego „Tu jest mój dom”, pisanie książek z najważniejszą i najobszerniejszą p.t. „Wałbrzyskie
powaby”, a równolegle stałych
już felietonów w wałbrzyskiej
audycji radia „Złote Przeboje”,
no i oczywiście w Tygodniku DB
2010.
A ponieważ pisanie przychodzi mi coraz trudniej, to chyba,
idąc za złotą myślą Tomasza
Manna - mogę się uznać co
najmniej pisarzem - felietonistą. I co Wy na to, moi wspaniali
Czytelnicy?

Święto uczelni
Społeczność akademicka
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obchodzi święto swojej uczelni.
Główna uroczystość związaną z tym świętem odbędzie
się 15 czerwca 2016 r. o godz.
11.00 w Sali Auditorium Novum, przy ul. Piotra Skargi 14
a. W programie przemówienie
JM Rektor prof. zw. dr hab. Elżbiety Lonc, wręczenie nagród
i wyróżnień oraz wystąpienia
gości. Uroczystość uświetni
występ chóru i solistów Zespołu Szkół Muzycznych im. S.
Moniuszki w Wałbrzychu. W ra-

mach obchodów święta uczelni zorganizowane zostały dwie
konferencje naukowe: „Warunki środowiska pracy a zdrowie
pracowników” oraz „Pokolenie
facebooka”, a także koncert zespołu RAZ DWA TRZY.
Wcześniej w Sali Kominkowej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa zorganizowana
została Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół „złotego pociągu”. Prawne i administracyjne aspekty ukrytych
i zagubionych zabytków”. W
konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele świata

nauki, muzealnicy, urzędnicy
państwowi,
przedstawiciele samorządu terytorialnego
oraz reprezentanci środowiska poszukiwaczy, w tym sami
„odkrywcy złotego pociągu”
– Piotr Koper i Andreas Richter. Obrady otworzył prezydent Wałbrzycha dr Roman
Szełemej, podkreślając, że
sprawa „złotego pociągu”
zmieniła wizerunek miasta,
które stało się powszechnie
znane nie tylko w Europie.
Jednocześnie – według prezydenta – sprawa ta pokazała
niedostateczną wiedzę o drugiej wojnie światowej wśród

opinii publicznej na świecie,
a także problemy związane ze
stosowaniem polskich przepisów o poszukiwaniu ukrytych i zagubionych zabytków
ruchomych. Słowa prezydenta potwierdzają trafność wyszczególnienia w programie
konferencji trzech paneli, z
których pierwszy dotyczył
uwarunkowań historycznych
„złotego pociągu”, drugi odnosił się do prawnych i administracyjnych aspektów poszukiwania takich zabytków, a
trzeci – do kulturowych uwarunkowań tych poszukiwań.
(RED)

Środa, 15 czerwca 2016 r.
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I Walimski Dzień Profilaktyki

O uśmiech dziecka

9 czerwca 2016 roku
odbył się I Walimski Dzień
Profilaktyki. Organizatorem imprezy były: Zespół
Szkół im. Polskich Noblistów oraz Zespół Placówek
Resocjalizacyjnych w Walimiu. Uczestniczyło w niej
około 300 osób.
Program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a
Ty” został zainaugurowany
11 marca 2006 r. przez insp.
Grzegorza Jacha. Od tego
czasu na terenie kraju powstało kilkadziesiąt grup
młodzieżowych PaT. W 2015
roku wprowadzono nowe
rozwiązania organizacyjne
– PaTPORT, czyli prowadzenie działań metodą twórczej

Młodzi modelarze-lotnicy na start - to kolejna
akcja skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej,
organizowana na terenie
Ośrodka Sportów Lotniczych – Szybowisko Mieroszów.
11 czerwca 2016 r. odbył
się w tym miejscu piknik pod
hasłem „O uśmiech dziecka”,
podczas którego dzieci miały możliwość wystartować
latawcami oraz modelami
szybowców. Gośćmi pikniku
byli między innymi: wicewojewoda dolnośląski Kamil
Zieliński, starosta wałbrzyski
Jacek Cichura oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Stanisław Janor.
- Cieszy nas, że na terenie
naszego powiatu odbywa-

profilaktyki rówieśniczej. W
województwie dolnośląskim
działają dwie grupy PaTPortu – obie w Walimiu. Idea
PaT jest oparty na współdziałaniu grup młodzieży, policji
oraz instytucji działających
na rzecz profilaktyki. Dzisiaj
PaT to społeczność, która
destygmatyzuje, wspiera i
zaprasza, a nie wyklucza.
W I Walimskim Dniu
Profilaktyki udział wziął
wicestarosta powiatu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski. Uczestniczy zapewnili wyjątkowe widowisko,
wypełnione spektaklami o
profilaktyce, tańcami i śpiewem oraz bardzo pouczającymi wykładami na temat

skutków uzależnienia. - To
bardzo ważne, aby młodzi
ludzie, szczególnie narażeni w dzisiejszych czasach
na niebezpieczne używki,
łatwo dostępne i dystrybuowane w sposób niekontrolowany, zrozumieli, że to oni
sami w pierwszej kolejności
muszą zadbać o swoje zdrowe i bezpieczeństwo. Organizatorzy dołożyli wszelkich
starań, aby w sposób alternatywny pokazać młodzieży zagrożenia czyhające na
nią w dzisiejszym świecie.
Gratuluję
organizatorom
pomysłu i świetnie przygotowanej imprezy – mówi wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.

ją się takie przedsięwzięcia,
które rozwijają pasję i zainteresowania naszych młodych
obywateli, wywołują uśmiech
na ich twarzach, a przede
wszystkim przy dzisiejszych
skomputeryzowanych czasach dają alternatywę i
możliwość spędzenia czasu

aktywnie na świeżym powietrzu. Serdecznie dziękujemy
organizatorom za trud, jaki
wkładają w przygotowanie
tych spotkań i życzymy by ta
inicjatywa dalej tak prężnie
się rozwijała – podkreślają
przedstawiciele władz powiatu wałbrzyskiego.

Festiwal Wieniawskiego
23 czerwca 2016 r. rozpoczyna się 51
Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie - Zdroju.
W tym roku Festiwal Henryka Wieniawskiego odbywa się pod patronatem Dolnośląskiej Stolicy Kultury. Organizatorzy zadbali o bardzo ciekawy repertuar tegorocznego

koncertu. Pierwszy koncert rozpocznie się 23
czerwca o godz. 19.00 w Teatrze Zdrojowym
w Szczawnie Zdroju. Kolejne koncerty będą
odbywały się 24, 25 oraz 26 czerwca w muszli koncertowej w parku Zdrojowym oraz w
teatrze. Szczegółowy program na plakatach
oraz na stronie powiat.walbrzych.pl.
REKLAMA

HOT LAST 2016

OSTATNIE MIEJSCA
TYLKO DLA CZYTELNIKÓW
OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem AUTOKAREM wszystko w cenie
• 26.06 - 07.07 1 999 PLN
1 000 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 • 05.07 - 16.07 • 14.07 - 25.07 • 23.07 - 03.08 • 01.08 - 12.08 • 10.08 - 21.08 • 19.08 - 30.08 -

1 699 PLN
1 699 PLN
1 699 PLN
1 699 PLN
1 699 PLN
1 699 PLN
1 699 PLN

1 199 PLN!!!
1 299 PLN!!!
1 299 PLN!!!
1 299 PLN!!!
1 299 PLN!!!
1 299 PLN!!!
1 299 PLN!!!

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

TRANSPORT AUTOKAREM NAD MORZE
OD 15.06 DO 31.08 - CODZIENNIE!

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

DB2010
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Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.
Nowy towar
iątek)
24 czerwca (p
, ul. Fornalskiej 43

Boguszów-Gorce

oniedziałek)
27 czerwca (p ści 29

olno
Świebodzice, ul W

Kurza ślepota
Janusz
Bartkiewicz

Usłyszałem 13.06.2016 r. w telewizorni, że najwyższe czynniki
amerykańskie informują, iż sprawa
„polskiej demokracji” ma być też
przedmiotem jakichś rozmów, a na
pewno zainteresowania ze strony
prezydenta USA, podczas zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie. Informacja ta została podana
w kontekście rozmowy z prof. Jadwigą Staniszkis, która do jakiegoś
czasu była bezgranicznie zakochana w Jarosławie Kaczyńskim i jego
dworze, zwanym Prawem i Sprawiedliwością. Obecnie Pani Profesor nie znajduje słów oburzenia dla
tego, co w ramach tak zwanej „dobrej zmiany” nadprezes III RP, czyli
Jarosław Kaczyński, przez innych
zwany już „Naczelnikiem Państwa”,
z Polską wyprawia. Szczególne
oburzenie Jadwigi Staniszkis wywołuje widoczne już gołym okiem
postępujące, jak zakaźna choroba,
ograniczenie wolności słowa. I to,
według niej, razi nie tylko Europę,
ale zwłaszcza Stany Zjednoczone,

które m.in. wolności słowa uważają za jedną z opok demokracji.
Bardzo mi się spodobały słowa
prof. Staniszkis o tym, że zwłaszcza Niemcy są na te sprawy mocno uczuleni, ponieważ oni chyba
najbardziej zdają sobie sprawę, jak
kruche jest bezpieczeństwo demokracji, w której do władzy, drogą demokratycznych wyborów,
dojść mogą siły, które stopniowo
doprowadzą do jej demontażu i
wprowadzenia rządów na wskroś
autorytarnych. Pierwszym krokiem
ku temu jest stopniowa likwidacja
wolności słowa i prawa głoszenia
poglądów, następnym - całkowite
ubezwłasnowolnienie sądownictwa i podporządkowanie sobie
organów ścigania, wojska i służb
chroniących bezpieczeństwo państwa oraz obywateli. Ktoś powie,
że w III RP demokracja ma się dobrze, albowiem wolność słowa
funkcjonuje bez zarzutu, czego
dowodem może być na przykład
fakt, że słowa te piszę i czyta je być
może, co najmniej, kilkanaście tysięcy wałbrzyszan. Fakt niezaprzeczalny, ale dostrzegam symptomy
groźnego procesu. To przypadki
brania za twarz tych dziennikarzy
i wyznawców różnych poglądów,
którzy z bardzo konkretnych powodów nie podobają się obecnej

władzy. Co gorsza, oni nie podobają się też większości przedstawicieli
środowisk opiniotwórczych, a więc
wiodącej prym prawicowej prasie
oraz takim samym dziennikarzom
radiowym i telewizyjnym. Nieliczna, a w części rzec można, że niszowa prasa zaliczana do lewicy społecznej, również w zasadzie milczy
i zastanawiam się dlaczego?
Ktoś powie, że przesadzam i być
może w pewnym sensie będzie miał
rację, ale nie do końca, albowiem
pierwsze symptomy tego zagrożenia już się pojawiły. Bo jak inaczej
oceniać przypadek aresztowania
redaktora naczelnego czasopisma
„Fakty i Mity” Romana Kotlińskiego
(byłego księdza i posła na Sejm III
RP), co miało miejsce 15.02.2016
r.? W dniu tym został zatrzymany
pod zarzutem zlecenia zabójstwa
swojej byłej żony, ale dziwnym trafem dokonali tego funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego
Policji, którzy przez bite 11 godzin
przeszukiwali biura redakcji tego
czasopisma, zabierając twarde dyski z komputerów i dokumenty księgowe. Przecież formacja ta została
powołana do zwalczania przestępczości zorganizowanej, czyli polskiej mafii, a pospolite zlecenie (jeżeli takie faktycznie miało miejsce)
zabójstwa, to od zawsze domena

służb kryminalnych. Warto również
zastanowić się, co wspólnego z domniemanym zleceniem zabójstwa
żony Kotlińskiego mieli inni dziennikarze tego tygodnika, którym
zabezpieczono przy okazji twarde
dyski komputerowe. Chyba, że
mamy do czynienia z przypadkiem,
kiedy w planowaniu zabójstwie
udział bierze cała redakcja. Jednym
słowem zorganizowana grupa
przestępcza. I już tylko tak mimochodem wtrącę, że swego czasu
podniosło się wielkie prawicowe
larum, kiedy ujawniono informację, że tenże Kotliński śmiał mieć
odwagę zatrudnienia w redakcji
(jako palacza) jednego z zabójców
ks. Popiełuszki. Prawdziwi Polacy
uważali wtedy (i chyba myślą tak
do dnia dzisiejszego), że zabójca
księdza, po odbyciu zasądzonej
mu kary, powinien wziąć sznur i się
powiesić. A jeżeli tego nie zechciał
uczynić, to winien zdechnąć z głodu. A w rzeczywistości jest tak, że
wychodzący na wolność nawet
wielokrotni zbrodniarze pracę
gdzieś otrzymują, ponieważ znajdują się tacy, co wychodzących na
wolność zbrodniarzy obejmują pomocą postpenitencjarną. Ponadto
redakcja tego czasopisma znana
byłe ze swego bezkompromisowego piętnowania wszelkiej patologii,

Tartak Urbaniak oferuje:

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

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

WIELKA PROMOCJA*

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875
* do wyczerpania zapasów.

jaka się pojawiała w polskim kościele katolickim. Bo tylko naprawdę
szczery Polski Patriota święcie wierzy w to, że patologia tam się nie
pojawia.
Innym przykładem ograniczania wolności głoszenia dowolnych
poglądów mogą być przypadki
skazania (31.03. 2016 r.) działaczy
legalnie od wielu lat istniejącej na
Górnym Śląsku (niszowej), Komunistycznej Partii Polski. Jej aktywiści zostali skazani zapropagowania
ideologii komunistycznej na łamach pisma „Brzask” oraz na partyjnej stronie internetowej. Sprawa
miała swój początek w 2013 roku,
po donosie posła PiS Bartosza
Kownackiego (obecnie sekretarza
stanu w MON), ale wówczas prokuratura nie dopatrzyła się znamion
przestępstwa i odmówiła wszczęcia postępowania. Cóż się od tego
czasu zmieniło w ocenie działania
tej partyjki? Odpowiem: władza.
Kolejna sprawa, to zatrzymanie 17 maja 2016 r. i aresztowanie
Mateusza Piskorskiego, byłego
posła „samoobrony” i prawej ręki
Andrzeja Leppera, a obecnie lidera
(niszowej), uznanej za prorosyjską,
partii „Zmiana”. Postawiono mu
zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji
albo Chin. Nie podobał się obecnym władzom za to, że jawnie gło-

sił swoje poparcie dla polityki Putina w sprawie Krymu (tak jak ja), jak
również sprzeciw wobec polityki
NATO w stosunku do Rosji (tak jak
ja). I chociaż to jemu osobiście takie zarzuty postawiono, to dokonano wejścia do siedziby partii, gdzie
zabezpieczono dyski komputerów
i tysiące rożnych akt partyjnych.
Pierwszy to chyba przypadek w
Polsce, aby działalnością szpiegowską zajmowała się cała partia...
Chyba jednak o co innego idzie.
I dlatego pozwolę sobie na zakończenie odwołać się do wiersza niemieckiego pastora luterańskiego,
Martina Niemöllera, napisanego w
obozie koncentracyjnym Dachau
w 1942 r.:
„Kiedy przyszli po Żydów, nie
protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie
byłem przecież komunistą. Kiedy
przyszli po socjaldemokratów,
nie protestowałem. Nie byłem
przecież socjaldemokratą. Kiedy
przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież
związkowcem. Kiedy przyszli po
mnie, nikt nie protestował. Nikogo
już nie było.”
No właśnie. A my ciągle cierpimy na polityczną kurzą ślepotę.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Serwis Samochodowy Goliat

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie
ul. Skarżyska 6,
58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
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Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Najsmaczniejszy
festiwal
Wielkimi krokami zbliża się XIV Dolnośląski Festiwal Zupy w Jedlinie
– Zdroju. Każdy, kto weźmie udział w konkursie na najlepszą zupę,
będzie miał szansę na wygranie atrakcyjnych nagród. Zapisy trwają
do 23 czerwca!
XIV Dolnośląski Festiwal
Zupy, który odbędzie się
26 czerwca 2016 r. w Jedlinie-Zdroju, jest jednym z
najważniejszych wydarzeń
sezonu nie tylko dla gminy Jedlina – Zdrój, powiatu
wałbrzyskiego czy Aglomeracji Wałbrzyskiej, ale także
województwa dolnośląskiego. Na tytuł Największego
Turystycznego Wydarzenia
Regionu, przyznany przez
Dolnośląską Organizację Turystyczną, organizatorzy pracowali wiele lat, zdobywając
uznanie gości z całego regionu i spoza jego granic.
Zgłoszenia do udziału
w tegorocznym festiwalu
przyjmowane są w Centrum
Kultury w Jedlinie-Zdroju (ul.
Piastowska 13, telefonicznie:
74 8455249 wew. 22 lub)
za pośrednictwem poczty
elektronicznej: biblioteka@
jedlinazdroj.eu do 23 czerwca 2016 r. do godz.12.00. Dla
zwycięzców festiwalowego
konkursu na najlepszą zupę
przewidziano
atrakcyjne
nagrody. W kategorii osoba
fizyczna będą to wczasy w
Chorwacji dla 2 osób, ufundowane przez Organizację

Usług Turystycznych Zbi- 15.00 od smakowania tego,
gniew Górnicki. Nagrodą co przygotowali uczestnigłówną w kategorii wystaw- cy konkursu na najlepszą
ca instytucjonalny
są wczasy dla 1 osoby w Port Grimaud
(Francja), ufundoBurmistrz Miasta
Leszek Orpel
wane przez Biuro
zaprasza na
Podróży „Juventur
Travel” Sp. z o.o. Dodatkową nagrodą w
tej kategorii będą
DOLNOŚLĄSKI
vouchery na reklaFESTIWAL ZUPY
mę (za I miejsce o
wartości 5 tys. zł, II
Park Północny
m-sce-3 tys., III mniedziela, 26.06.2016r.
-sce-2 tys.) w Gazegodz. 15:00
cie
Wrocławskiej,
Gotować każdy może!
Panoramie WałbrzyWeź udział w konkursie
skiej i na portalu nai wygraj cenne nagrody!
szemiasto.pl.
Podczas XIV Dolnośląskiego Festiwalu Zupy w Jedlinie – Zdroju będą
ZŁOTE, SREBRNE i BRĄZOWE WAZY
atrakcje nie tylko
ponadto:
w kategorii „Osoba ﬁzyczna”:
dla smakoszy. W rawczasy w Chorwacji dla 2 osób
mach Dolnośląskiej
w kategorii „Wystawca instytucjonalny”:
Stolicy Kultury odwczasy w Port Grimaud/Francja dla 1 osoby
będzie się cykl wyvouchery na reklamę
darzeń pod hasłem
w Gazecie Wrocławskiej, Panoramie Wałbrzyskiej
i na portalu naszemiasto.pl o wartości:
„Teatry
uliczne”. 5 tys. zł - I m-ce, 3 tys. zł - II m-ce, 2 tys. zł - III m-ce
Tegoroczny FestiZadzwoń i zgłoś się do konkursu!
wal Zupy rozpocztel. 74 845 52 49 www.ckjedlina.pl
nie się o godzinie

XIV

.PL
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Sprzedam nowe domy
w Wałbrzychu dzielnica Konradów

zupę. Między godz. 15.30 a
18.00 będzie koncertował
grecki zespół Mythos, któremu będzie towarzyszył
zespół taneczny Sirtaki. W
tym czasie będą także animacje i występy klaunów.
Na godzinę 18.00 zaplanowano ogłoszenie wyników
konkursu oraz wręczenie
nagród. W godzinach 18.30
– 22.00 odbędzie się zabawa przy muzyce, a tuż po
niej zaprezentuje się Teatr
Ognia Impuls.
(RED)

Domy w zabudowie szeregowej i bliźniaczej:
• 2 łazienki, 5 pokoi, kuchnia, wiatrołap,
garaż o pow. 19,31 m2
• pow. całkowita zabudowy
od 171,31m2 do 188 m2

tel. 607 799 084, 601 587 335
REKLAMA

Źródło aktywności
Malowniczo położona
Jedlina-Zdrój jest doskonałym miejscem dla osób
lubiących aktywny tryb
życia.
Od wielu lat władze miasta rozwijają infrastrukturę,
która umożliwia spędzanie
wolnego czasu na różne sposoby. Na rozbudowywanym
szlaku turystyczno - rekreacyjnym są miejsca, w których można uprawiać turystykę pieszą, nordic walking,
biegi czy kolarstwo. Jest
całoroczny tor saneczkowy,
bogaty w atrakcje park linowy oraz wyciąg narciarski z
systemem sztucznego zaśnieżania. Do tego przybywa
oznakowanych tras pieszo –
rowerowych, jak np. otwarta
niedawno 20 km trasa #ACI-

17 czerwca - GŁOGÓW,
18 czerwca - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH,
19 czerwca - WROCŁAW, 20 czerwca - LUBIN i LEGNICA
TVE, łącząca Jedlinę - Zdrój i
Głuszycę. Doskonałe położenie geograficzne powoduje,
że Jedlina - Zdrój jest doskonałym punktem wypado-

wym do bliższych i dalszych
atrakcji turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej, Dolnego Śląska i pobliskich Czech.
(RED)
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na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy

na miejscu • na wynos • z dowozem
Familia

REKLAMA

REKLAMA

DANIA OBIADOWE
PIEROGI ręcznie lepione
teraz również PIZZA
PROMOCJA
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- 20 % tanie
po godz. 17.00
tki 20 % taniej!
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DOWOZIMY

74 300 32 31

Wałbrzych – Piaskowa Góra,
ul. Broniewskiego 69

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

Chrzest Polski w Strudze
W ramach projektu Dolnośląska Stolica Kultury,
gmina Stare Bogaczowice
zgłosiła do Powiatu Wałbrzyskiego pomysł organizacji inscenizacji Chrztu
Polski z okazji obchodów
1050 - lecia Chrztu Polski.
Dolnośląska Stolica Kultury to program wsparcia kultury, zaproponowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu w 2016 roku.
Pomysł na program powstał
w wyniku realizacji Europej-

skiej Stolicy Kultury przez
miasto Wrocław. - Inscenizacja plenerowa „Chrzest
Polski” polega na zaprezentowaniu mieszkańcom
inscenizacji tego historycznego wydarzenia w Pałacu
Struga. Projekt ma na celu
zwiększenie świadomości
mieszkańców na temat roli
i znaczenia przyjęcia przez
Polskę chrztu – wyjaśniają
pomysłodawcy
przedsięwzięcia.
Uroczyste obchody tego
niezwykłego jubileuszu od-

XXXVII Bieg Krasnali
będą się 18 czerwca (sobota) na terenie Pałacu w Strudze. Spotkanie rozpocznie
się o godzinie 16.00 wystąpieniem „Kwiat paproci” w
wykonaniu dzieci ze szkoły
filialnej w Strudze, a po nim
odbędą się liczne warsztaty, konkursy oraz animacje dla dzieci i dorosłych.
Główna atrakcja wieczoru,
inscenizacja
plenerowa
„Chrzest Polski”, przedstawiona zostanie o godzinie
19.00.
(RED)

Wystrzałowa zabawa
Występy artystyczne,
turniej sołectw, przejażdżki konne, liczne zabawy
dla dzieci, koncert muzyki
disco polo oraz wiele innych atrakcji czekało na
setki uczestników II Dni
Gminy Stare Bogaczowice. Zwieńczeniem imprezy
był spektakularny pokaz
sztucznych ogni.
Stare Bogaczowice świętowały drugą już edycję
dni gminy, w których udział
wzięły setki mieszkańców
gminy oraz okolicznych
miejscowości. Tego dnia pojawiło się także wielu gości, a
wśród nich posłanki na Sejm
Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Łukasz Żabski - dyrektor biura posła Tomasza
Siemoniaka oraz Stanisław
Janor - przewodniczący Rady
Powiatu Wałbrzyskiego. Imprezę otworzył uroczyście
Mirosław Lech - wójt Gminy

Podczas II Dni Gminy Stare Bogaczowice najważniejsza była świetna
zabawa.

Stare Bogaczowice wraz z
Jackiem Cichurą - starostą
wałbrzyskim oraz z gospodarzami gmin sąsiednich:
Romanem Szełemejem - prezydentem Wałbrzycha oraz
Adamem Góreckim - wójtem
Czarnego Boru.
Dni Gminy Starych Bogaczowic odbyły się na

Stadionie Sportowym w
Starych
Bogaczowicach,
który na tę okazję zamienił się w ogromny plac zabaw, nie tylko dla dzieci,
ale także dla dorosłych.
Każdy znalazł coś dla siebie.
Na
najmłodszych
uczestników czekał punkt
animacji i kreatywności, a

w nim bezpłatne konkursy z nagrodami, zajęcia
florystyczne, dmuchańce,
malowanie buziek, skręcanie balonów i zabawy z
mega bańkami. Na stadionie powstała także wioska
indiańska pod przewodnictwem profesjonalnego
Zespołu Folklorystycznego
Pieśni i Tańca Indiańskiego
„Catawba”, który poprowadził m.in. tańce, konkurencje oraz wspólne indiańskie zabawy. Dla dorosłych
mieszkańców Gminy przygotowany został pokaz kuglarstwa i tańca z ogniem
oraz koncert disco polo.
Tego dnia odbyło się także
losowanie atrakcyjnych nagród. Na wszystkich uczestników czekała wystrzałowa
niespodzianka – spektakularny pokaz sztucznych
ogni. Imprezę zakończyła
dyskoteka pod chmurką.
(RED)

Na stadionie w Czarnym Borze blisko 280 zawodników rywalizowało w
XXXVII Biegu Krasnali.
W zawodach uczestniczyły dzieci z Gminy Czarny Bór, Jedliny, Walimia,
Lubawki, Wałbrzycha, Mieroszowa, Kamiennej Góry,
Boguszowa-Gorc, Jabłowa,
Sędzisławia i Wrocławia.
Organizatorem Biegu był
Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym
Borze przy współudziale
Wójta Gminy i UKN” Melafir” Czarny Bór. W biegu
brały udział dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym
- do klasy VI włącznie. Każda z grup wiekowych miała
inny dystans do pokonania.
Dzieci w wielu do 5 lat: 50
metrów, przedszkolaki: 100
metrów, klasa I: 200 metrów,
klasa II: 300 metrów, klasa
III: 400 metrów, klasa IV: 500
metrów, klasa V: 600 me-

trów, klasa VI: 800 metrów.
Trasa biegu ostatnich grup
została częściowo przeprowadzona poza stadionem,
co dodatkowo utrudniło i
urozmaiciło rywalizację. W
każdej kategorii wiekowej
wprowadzono osobne grupy z podziałem na chłopców
i dziewczęta. Po każdym
biegu następowało oficjalne prezentowanie wyników
i dekorowanie zwycięzców
poszczególnych kategorii
aż do 10 miejsca. Jak co roku
wójt gminy Adam Górecki
oraz zastępca wójta Renata
Chruszcz ufundowali nagrody dla najmłodszych zawodników. W tym roku były
to dzieci z rocznika 2015.
W trakcie trwania imprezy
na wszystkich uczestników
czekały kiełbaski z grilla,
grochówka, ciasta pieczone przez rodziców i dobra
zabawa.

Blisko 280 zawodników stanęło na starcie XXXVII Biegu Krasnali.

(RED)
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Piłkarze Górnika Wałbrzych, w pierwszym meczu barażowym o awans
do II ligi, zremisowali na
własnym stadionie z Polonią Warszawa 1:1. Mecz
rewanżowy zostanie rozegrany w środę, 15 czerwca o godz. 19.00 i będzie
transmitowany przez TVP
Warszawa i Wrocław.
Trudno było wskazać faworyta spotkania, ponieważ
oba zespoły wygrały swoje
silne grupy III ligi i oba miały
jeden cel - awans do wyższej
klasy rozgrywkowej. Jednak
wałbrzyszanie mieli trochę
trudniejsze zadanie, ponieważ przy dość wąskiej kadrze
grają ostatnio co 3 dni.
Trener Robert Bubnowicz
dokonał 2 zmian w porównaniu do środowego meczu
z KS Polkowice, wygranego
w Trzebnicy 2:1: Dariusz Michalak zastąpił swojego brata
Grzegorza, a Damian Migalski
zagrał za Dominika Woźniaka.
W dodatku nadal kontuzjowany jest Sławomir Orzech i
nie wiadomo, kiedy powróci
do gry. Mimo tych kłopotów,
biało-niebiescy mogli sobotni
mecz zacząć z wysokiego „C”,
ponieważ po dośrodkowaniu
Mateusza Krawca z kornera

Piłkarze Górnika, mimo zmęczenia, stoczyli zaciekły bój z Polonią
Warszawa (fot. Jacek Zych).

głową strzelił Marcin Orłowski, ale był atakowany i pod
presją oddał niecelny strzał.
Od tego momentu tempo
meczu niestety mocno spadło, gdyż obie ekipy zaczęły
grać bardzo zachowawczo
i wolały skupiać się na defensywie. W 9 min. na strzał
z 25 m zdecydował się Mariusz Marczak, jednak Kamil
Jarosiński spokojnie obronił.
Kilkanaście minut później po
podaniu od Krawca w dobrej
sytuacji w szesnastce znalazł
się Damian Migalski, ale był
blokowany przez Donatasa
Nakrosiusa i piłkę spokojnie
złapał Mateusz Tobjasz. W
25 min., po faulu Sebastiana
Surmaja, doszło do przepy-

chanek, za co winowajca został ukarany żółtą kartką, tak
samo uczestniczący w zamieszaniu Bartosz Tyktor i Marcin Bochenek. Jeszcze przed
przerwą po centrze z rzutu
wolnego źle interweniował
golkiper gości i na centrostrzał zza szesnastki zdecydował się Tyktor, lecz został
zablokowany.
Po dość słabym początku
drugiej połowy, w którym
było mnóstwo fauli, strat i
niedokładnej gry, przewagę
osiągnęli podopieczni Igora
Gołaszewskiego. W 67 min.
po kontrze bardzo bliski
strzelenia z gola z 7 m był
świeżo wprowadzony na boisko Bartosz Wiśniewski, ale

świetnie obronił Kamil Jarosiński. Dwie minuty później
na uderzenie z kąta zdecydował się Krystian Pieczera, który trafił w poprzeczkę. W 72
min. sprawdziło się powiedzenie „do trzech razy sztuka”, ponieważ po centrze z
rzutu wolnego źle z bramki
wyszedł Jarosiński, co wykorzystał Pieczara, strzelając
do pustej bramki. Dziesięć
minut później odpowiedzieli
wałbrzyszanie: po wyrzuceniu piłki z autu przez Jana
Rytkę, Marcin Orłowski - mając w polu karnym wokół siebie kilku obrońców Polonii,
zagrał przed szesnastkę do
Dominika Radziemskiego,
a ten płaskim uderzeniem

REKLAMA

PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

wyrównał rezultat. Tuż przed
końcem na bezpośrednie
uderzenie z rzutu wolnego
zdecydował się Mariusz Marczak, lecz piłka trafiła wprost
w ręce Jarosińskiego i mecz
zakończył się remisem 1:1.
- To było bardzo dobre
spotkanie. W I połowie przeważał Górnik, w II Polonia.
Oba zespoły stworzyły sobie

KRAZ 7765

Spiorą Czarne Koszule?

Górnik Wałbrzych
- Polonia Warszawa 1:1 (0:0)
Bramki: 0:1 Pieczara (72), 1:1
Radziemski (82). Żółte kartki: Surmaj,
Tyktor, G.Michalak, Radziemski oraz
Bochenek, Pieczara, Kosiorowski,
Wojdyga, Stasz. Sędziował: Sebastian
Jarzębak (Bytom). Widzów: 1000.
Górnik: Jarosiński - Rytko, Tyktor,
D. Michalak, Sawicki - Radziemski,
Oświęcimka, Krawiec (74 G. Michalak),
Orłowski, Surmaj (73 Krzymiński) Migalski (76 Woźniak).
Polonia: Tobjasz - Bochenek, Choroś,
Augustyniak, Wojdyga - Kluska (63
Wiśniewski), Kosiorowski, Nakrosius,
Marczak, Zapaśnik (90 Małek) - Pieczara (86 Stasz).

sytuacje bramkowe i myślę,
że ten remis 1:1 odzwierciedla to, co działo się na boisku.
Myślę, że w rewanżu gra będzie o wiele szybsza niż w
Wałbrzychu. Powinno być
mniej walki wręcz, a więcej
futbolu – powiedział nam Jerzy Engel, prezes Polonii i były
trener reprezentacji Polski.
Radosław Radczak
REKLAMA
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WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

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.
Informacje pod numerami telefonu:

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

Honorowe pożegnanie
Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych w 26. kolejce ekstraligi przegrały w Łęcznej
z Górnikiem 2:3. Przez wycofanie się Zagłębia Lubin
z rozgrywek był to ostatni
mecz akademiczek w tym
sezonie i na pewno zakończą sezon na 5. miejscu.
Na spotkanie na Lubelszczyźnie wałbrzyszanki jechały w bardzo okrojonym
składzie. Oprócz pauzującej
za czerwoną kartkę Darii
Antończyk, w kadrze zabrakło Anny Rędzi, Aleksandry
Bosackiej, Katarzyny Konat
i Karoliny Jędras. Nie było
również Jessiki Pluty i Julii
Kowalczyk, które pojechały do Gdańska na turniej
Coca-Cola Cup z zespołem
szkolnym z Boguszowa Gorc.
Oprócz tych zawodniczek,
na meczu w Łęcznej nie było
również... trenera Marcina
Gryki, który także pojechał
na turniej nad morze i rolę I
trenera pełnił asystent - Kamil Jasiński.
Pierwsze minuty należały
do gospodyń, które oddały
2 celne strzały, ale dobrze
obroniła Jessica Ludwiczak.
W 8 min. na strzał bezpośrednio z rzutu wolnego
zdecydowała się Katarzyna
Brzeska, która otworzyła wynik spotkania. Trzy minuty
później szansę na podwyższenie rezultatu miała Sofia
Gonzalez, jednak skutecznie
interweniowała golkiperka
gospodyń. W 30 min., po
bardzo dobrej akcji Górnika,
na uderzenie zdecydowała
się Agata Guściora, która wyrównała wynik meczu. Sześć
minut później miejscowe
wyszły na prowadzenie po

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
SALON FRYZJERSKI
W GALERII VICTORIA W WAŁBRZYCHU

ZATRUDNI

FRYZJERA
/FRYZJERKĘ
FRYZJERKĘ
Z DOŚWIADCZENIEM

tel. 604 24 14 22
Victoria w IV lidze
Piłkarze Victorii Świebodzice wygrali rozgrywki klasy
okręgowej seniorów i wywalczyli awans do IV ligi. W
ostatniej kolejce świebodziczanie pokonali na wyjeździe
Zryw Gola Świdnicka 2:1. Zwycięstwo nad Gromem Witków
3:1 odniósł także Skalnik Czarny Bór, z kolei Iskra Jaszkowa
Dolna zwyciężyła 1:0 Zdrój
Jedlina Zdrój, a Polonia-Stal II
Świdnica rozgromiła 6:1 Sudety Dziećmorowice.
(RED)

Za mecz z Zagłębiem Lubin
wałbrzyszanki dostaną
walkowera.

tym, jak Anna Sznyrowska
pokonała Ludwiczak.
W przerwie trener Kamil
Jasiński nie dokonał zmian.
W 48 min. na 3:1 wynik podwyższyła Patricia Hmirova
i wydawało się, że w zasadzie jest już po meczu. Choć
gospodynie miały 2 gole
przewagi nad wałbrzyskimi
akademiczkami, to były one
bliższe zdobycia czwartej
bramki, niż rywalki kontaktowego gola. Mimo to w
80 min. przyjezdne zdołały
przebić się pod bramkę Górnika i Sofia Gonzalez zdobyła
kontaktową bramkę, ostatecznie ustalając wynik spotkania na 3:2 dla łęcznianek.
Radosław Radczak

Górnik Łęczna
- AZS PWSZ Wałbrzych 3:2 (2:1)
Bramki: 0:1 Brzeska (8), 1:1 Guściora
(30), 2:1 Sznyrowska (36), 3:1 Hmirova
(48), 3:2 Gonzalez (80). Widzów: 50.
AZS PWSZ: Ludwiczak, Aszkiełowicz,
Mesjasz, Konopka, Botor - Borkowska,
Brzeska, Iwańczuk, Gonzalez - Miłek
(71 D. Pluta), Sobkowicz.

Unia w klasie A
Seniorzy Unii Bogaczowice
awansowali do piłkarskiej
klasy A. W ostatnim meczu
Unia pokonała na wyjeździe
Podgórza Wałbrzych 2:1 i dzięki porażce MKS II Szczawno
Zdrój z Victorią II Świebodzice 1:5 zajęła pierwsze miejsce
w tabeli klasy B. - Wielkie podziękowania dla trenera Mariusza Rajcy, który poprowadził drużynę do awansu oraz
dla wszystkich piłkarzy: Darka
Krynickiego, kapitana drużyny
- Mariusza Wyszyńskiego, Dawida Łakomiaka, Pawła Dłużniewskiego, Mariusza Fedyckiego, Roberta Kawińskiego,
Andrzeja Kawińskiego, Szymona Sawickiego, Krzysztofa
Laskowskiego, Adama Deli,
Gracjana Laskowskiego, Kamila Zdeb, Tomasza Kępińskiego, Szymona Radzikowskiego,
Tomasza Soboty, Mirosława
Lecha. Podziękowania dla całego sztabu drużyny i dla kibiców, którzy wierzyli w nas, byli
obecni na meczach i bardzo
nam kibicowali – podkreślają
działacze Unii Bogaczowice.
(RED)

Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

HFPEF[KJJLBSUPHSBöJ
NJFSOJDUXBHØSOJD[FHP
TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
JPCSØCLJDZGSPXFKNBQ
PSB[EPLVNFOUØX
LTFSPLPQJJXJFMLPGPSNBUPXFK

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

Belcer wicemistrzem
Hiszpanii
Niewiele zabrakło koszykarzom
Baloncesto
Gran Canaria Claret z Las
Palmas, do tytułu mistrza
Hiszpanii. W „Kanarkach”,
które oczywiście grają w
żółtych strojach, występuje 16-letni Aleksander
Balcerowski, wychowanek
Górnika Wałbrzych.
- Jestem dumny z wyniku,
chociaż mistrzostwo było blisko. Wystarczyłby jeden celny
rzut za 3 pkt i pokonalibyśmy
Estudiantes Madryt. Ale i tak
to największy sukces klubu w
kategoriach młodzieżowych,
a moja gra została wysoko
oceniona, chociaż w finale
złamałem palec lewej dłoni
– relacjonuje Olek.W ostatnich miesiącach jego talent
eksplodował. Najpierw na
międzynarodowym obozie w
Zagrzebiu został przez amerykańskich trenerów wybrany
do najlepszej „10” z Europy,
a potem pojechał na turniej
Jordan Brand w Nowym Jorku, gdzie spisał się bardzo dobrze. W hiszpańskim turnieju

finałowym zaprezentowały
się 32 drużyny, podzielone
na 4 grupy. „Kanarki”, wśród
których gra też 2 Senegalczyków, w ciągu tygodnia rozegrały 7 spotkań. – Bardzo się
cieszę, że sezon już się skończył i że spotkam się z moimi
bliskimi i kolegami. Będzie o
czym opowiadać – cieszy się
młody koszykarz.
Tymczasem w najbliższy
piątek i sobotę w hali Aqua
Zdrój zostanie rozegrany
Międzynarodowy
Turniej
Koszykówki na Wózkach o
Puchar Prezydenta Wałbrzycha, z udziałem reprezentacji Polski oraz Holandii,
Włoch i Hiszpanii, przygotowujące się do udziału Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio
de Janeiro. W ciągu dwóch
dni turnieju zostanie rozegranych aż osiem meczów,
najpierw w systemie każdy z
każdym, a na koniec mecze o
pierwsze i trzecie miejsce. W
reprezentacji Polski wystąpi
Marcin Balcerowski!

Aleksander Balcerowski wśród „Kanarków” (nr 13).

Andrzej Basiński

Historyczne
zwycięstwo
Na stadionie przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu
został rozegrany pierwszy,
historyczny mecz futbolu amerykańskiego pod
Chełmcem. Sporą dawkę
emocji dostarczyła licznie
zgromadzonym
kibicom
drużyna Miners Wałbrzych,
która zwyciężyła Jaguars
Kąty Wrocławskie 34:6.
(RED)

Warcaby w Starej
Kopalni
W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, odbyły
się II Otwarte Mistrzostwa
Wałbrzycha w Warcabach
64-polowych. Patronat nad
impreza sprawował prezydent miasta dr Roman Szełemej. Każdy z 28 startujących
rozegrał 7 rund. Wyniki: Zbigniew Myszuk (UKS Roszada
Lipno) – 12 pkt., 2. Arseniusz
Grzelak (Sokół Wrocław) –
12, 3. Dawid Franek (Roszada) – 10, 4. Andrzej Chmiel
(Admirał Szczecin) – 10, 5.
Tymoteusz Myszuk (Roszada) – 9, 6. Grzegorz Guza
(Wrocław) – 9. Najlepszym
z wałbrzyszan był Stanisław
Musielak, który zajął 8. miejsce z 8 pkt, 14 był Józef Pawluk – 8, a 16. Zenon Parzonka – 7. Organizator turnieju,
niestrudzony
propagator
warcabów Kazimierz Kaczuga z SRS Dęby Wałbrzych,
specjalne podziękowania za
pomoc w organizacji zawodów kieruje pod adresem
dyrektor Anny Żabskiej.
(A.Bas.)
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Duma Nowickiego

Z Superiorem
o Puchar Polski
Trzecia edycja Pucharu
Polski MTB odbyła się w
Lubaszowej, na bardzo dobrze przygotowanej przez
organizatorów technicznej
trasie z dużą ilością zakrętów. Uczestniczyli w niej
także „górale” z KKW Superior Wałbrzych.
Jako pierwsze wystartowały dziewczyny. Patrycja
Piotrowska, dla której był
to pierwszy wyścig w tym
sezonie, zajęła 3. miejsce w
kategorii orliczek i 4. w elicie.

Wśród juniorek młodszych
wygrała Natalia Jeruzalska,
a Martyna Tomasik była 11.
i zdobyły one punkty przed
Ogólnopolską
Olimpiadą
Młodzieży. Potem ścigał się
Filip Helta, który z rundy na
rundę przesuwał się w kierunku czoła, by na ostatnim
okrążeniu wysunąć się na
prowadzenie i zwyciężyć.
W klasyfikacji klubowej Superior był tuż za podium,
czwarty.
(A.Bas.)

Trener Nowicki i jego sztab od początku sezonu maja powody do zadowolenia.

Dotychczasowe
wiosenne starty kolarskich
wychowanków
trenera
Jarosława
Nowickiego
(przypomnijmy: spod jego
ręki wyszli Dariusz Baranowski, Radosław Romanik i Joanna Ignasiak),
napawają optymizmem. Z
każdych zawodów zawodnicy Górnika Wałbrzych
– DZT Service wracają z
wysokimi lokatami, czym
przyczyniają się do satysfakcji zasłużonego szkoleniowca.

Ostatnim polem do popisu dla wałbrzyszan, były
zawody o Puchar Polski w
Strzelcach Krajeńskich, będących ponadto dla młodzików
mistrzostwami makroregionu
dolnośląskiego i lubuskiego.
Najlepiej spisała się dwójka
Jolanta Kowalska i Adrianna
Rasińska, które w dwójkach
nie miały sobie równych w
rywalizacji ogólnopolskiej, a
tym bardziej w regionalnej. W
wyścigu ze startu wspólnego
Kowalska była piąta, a tuż za
nią uplasowała się Rasińska. Z

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

NOWOŚĆ!

• kompleksowa naprawa
i regeneracja
alternatorów i rozruszników
• pompowanie kół azotem
• przetaczanie tarcz
hamulcowych na aucie

PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE
100 % GWARANCJI
ponadto oferujemy:
• 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

- 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

Zatrudnię
osobę z prawem
jazdy kat. B
z doświadczeniem
w prowadzeniu busów
oraz ze zdolnościami
manualnymi
(produkcja i dystrybucja
moskitier)
Tel. 887 488 001

kolei wśród juniorów Michał
Nowak był 6. w jeździe indywidualnej na czas.
W imprezie w Jeżowie
Sudeckim (czasówka pod
górę) także zaimponowali
młodzicy. Zwyciężyli Karol
Woźniak i Kinga Kopiwoda.
Podobnie było w kryterium
w Podgórzynie, gdzie znowu najlepszy był Woźniak, a
w rywalizacji dziewcząt całe
podium zajęły kolarki Górnika. Wygrała Kowalska przed
Rasinską i Kopiwodą.
(A.Bas.)

ul. Grzybowa Poniatów
tel. 607799084

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593
Przyjmę do pracy
w Wałbrzychu

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

SZLIFIERZA
KAMIENIA

z doświadczeniem
zawodowym
Tel. 74 846-47-59

na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Patrycja Piotrowska na trasie wyścigu pucharowego.

Sprzedam

działki budowlane
uzbrojone
w Wałbrzychu

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

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

Agencja zatrudnienia Manpower (nr cert. 412)
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)

poszukuje chętnych osób do pracy w Wałbrzychu jako:

PAKOWACZ KOSMETYKÓW

- praca w oparciu o umowę o pracę tymczasową
(odprowadzane wszystkie składki ZUS)
Szczegóły pod numerem tel.: 608-203-202
lub osobiście: Wałbrzych, ul. Moniuszki 6

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

W okolicy Wałbrzycha

PRZYJMĘ do PRACY

NAPRAWA

FRYZJERKĘ
WYNAGRODZENIE
i GODZINY pracy
do UZGODNIENIA
TEL. 791 89 47 99

do sprzedania
jednorodzinny dom
w budowie.
Działka o pow. około 1200 m2.
Telefon kontaktowy 605 424 429.

SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL  AUTO
Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
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USŁUGI
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) Kompleksowe remonty.
Wolne terminy czerwiec – lipiec.
Tel. 668 60 55 55.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

MOTORYZACJA
(2) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA
Zatrudnię opiekunki osób
starszych do Niemiec i Anglii.
Wysokie zarobki, krótkie wyjazdy,
praca również dla studentów. Tel.
509 89 24 36
(2) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(5) 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.
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.

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA
PODZAMCZU, 2 POKOJE z osobną
kuchnią, GOTÓWKA, TEL. 535
285 514
PODZAMCZE, 35m2, ROZKŁAD, 3
PIĘTRO, winda, CENA 107.000,- zł
Kontakt 535-285-514
PODZAMCZE, 48m2, ROZKŁAD,
PARTER, CENA 105.000,- zł Kontakt 535-285-514
WOLNOSTOJĄCY DOM W
SZCZAWNIE-ZDROJU!, strefa „A”,
160 m2, dwukondygnacyjny z
poddaszem użytkowym, 5 pokoi,
dwie kuchnie, sauna, PIĘKNY
OGRÓD! 1100m2, zielona okolica, cisza spokój, GARAŻ,. Cena
670.000 tys, kontakt 535-285-514
KAWALERKA W ŚRÓDMIEŚCIU,
do wprowadzenia, po remoncie,
kuchnia w zabudowie, 4 piętro,
21 m2, 52.000 tys. zł Kontakt 535285-514
Górne Podgórze, 3 pokoje, 57m2,
po remoncie, ZIELONA OKOLICA,
mieszkanie przy lesie SUPER
CENA! 115.000zł DO NEGOCJACJI.
Tel: 535-311-265
OKAZJA! 2 pokoje, 39m2, okolice
Batorego, DO WPROWADZENIA!
kamienica po remoncie. Cena
69.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt
535- 311- 265
DWUPOZIOMOWE mieszkanie na
Białym Kamieniu, 85m2, 3 pokoje,
garaż, spokojna lokalizacja. Cena
119.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311- 265
ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 piętro w bloku, miejskie ogrzewanie.
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI!
Kontakt 535- 311- 265
BEZCZYNSZOWE, 2 pokoje w kamienicy, 63m2, okolice Batorego.
Bardzo dobra lokalizacja. Cena
110.000zł do negocjacji. Kontakt
535- 311- 265
STARY ZDRÓJ 55,50 m2, 3 pokoje.
Spokojna, POŻĄDANA lokalizacja,
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
77m2, miejskie ogrzewanie, duży
balkon, PIĘKNE WIDOKI. Cena
120.000zł DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
PIASKOWA GÓRA, okolice
Wyszyńskiego, 3 piętro, 3 pokoje,

96 m2, ustawne, przestronne,
słoneczne, z ogromnym potencjałem! CENA 185.000 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, 35 M2, 2 POKOJE,
po kapitalnym remoncie, ogrzewanie miejskie, 6 piętro w wieżowcu, do wejścia, cena 108.000
tys!, Tel: 535-285-514
PIASKOWA GÓRA, 40m2, 2 pokoje, 3 PIĘTRO, do wprowadzenia,
CENA 111.000zł kontakt 535285-514
BIAŁY KAMIEŃ, pół domu, 4 pokoje, garaż, ogród. Cena 265.000zł
do negocjacji kontakt 535- 285514
NOWE MIASTO, okolice Harcerskiej, 41m2, 2 pokoje z aneksem
kuchennym, do wejścia, ładna
okolica, kominek, CENA 105.000
zł. Kontakt 535-285-514
PIASKOWA GÓRA rozkładowe
mieszkanie, 2pok 40m2, kuchnia
w zabudowie, 1 PIĘTRO W
CZTEROPIĘTROWCU, cena 107 tys
Kontakt 535-285-514
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Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
WYNAJMĘ- Serwis samochodowy
!!! Salon Samochodowy- lakiernia!!!
wraz ze osprzętem, PodzamczeSzczawienko, cena 26000zł. Tel.
606 976 630
MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema,
dom wolnostojący 190m2, działka
662m2, cena 429 tys. Tel. 606 976
630
Okazja - MS-2571 Podzamcze,
2 pokoje 36m2 po kapitalnym
remoncie, cena 108000 tys. Tel.
606 976 630
Podzamcze- 65 m2 3 pokoje, po
kapitalnym remoncie, nowa kuchnia pod wymiar wraz ze sprzętem
w cenie mieszkania., cena 189 tys.
Tel. 606 97 66 30
OKAJA-2322 Nowe mieszkanie z
tarasem w apartamentowcu , ul.
Odlewnicza! 80 m2, cena 225 000
zł Tel. 606 976 630
MS-2644 Śródmieście, 2 pokoje
36m, 1 piętro, cena 42 tys. tel. 793
111 130
MD- 2579 Dom Szczawno Zdrój
150 m2, działka ok.1500 m2, 259
tys, tel. 883 334 486

MS-2573 Nowe Miasto 1 pokój
36m. Pierwsze piętro cena 59900
tys. tel. 793 111 130
MS-2654 OKAZJA - Osiedle Górnicze, 2 pokoje, 39 m2, cena 79 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
MS-2669 Piaskowa Góra, kawalerka 28 m2, do remontu 61.500 ,Tel.
883 334 481
MS-2616 Piaskowa Góra, kawalerka 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, stan dobry, 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,
99 tys, tel. 883 334 486
GS-2632 Działka na Rusniowie ul.
Truskawkowa, 1360m2, cena 105
tys. Tel. 883 334 481

kapitalnego remontu, 43,8 m2,
cena 132 tys. Cena do negocjacji.
Tel: 519-121-102
5.SOWA&VICTORIA Do wynajęcia
obiekt położony przy ul. Ludowej
( teren przemysłowy). Powierzchnia 250 m2, 7 pomieszczeń oraz
sanitariat. Cena najmu 2200/
miesiąc.
6.SOWA&VICTORIA Działka
budowlana w Jedlinie-Zdrój, 1365
m2, atrakcyjna cena 39 000!
7.SOWA&VICTORIA Biały Kamień
okolice I. Grabowskiej - 2 pokoje (
67m2 ), cena 90 000 do negocjacji!
8. SOWA&VICTORIA Kawalerka
Nowe Miasto, CO gazowe, po
remoncie - 60 000 506-717-014
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż duża kawalerka na Nowym
Mieście 40 m2 po kapitalnym
remoncie do wejścia cena 79.900
506-717-014
10.SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra 3 pokoje z kuchnią i łazienką, wysoki parter 50m2 cena
100.000 do remontu 506-717-014
11.SOWA&VICTORIA Świebodzice,
Osiedle Piastowskie 2 pokoje,
kuchnia i szafy w zabudowie, po
kapitalnym remoncie 149.000
506-717-014
12.SOWA&VICTORIA Biały Kamień
2 pokoje 29 m2 po remoncie,
ogrzewanie miejskie 88.000 506717-014

13.SOWA&VICTORIA Świebodzice
Osiedle Piastowskie Mieszkanie
po remoncie, 1 piętro, 3 pokoje,
52m2 cena 189000 zł 519-121-104
14.SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra mieszkanie po remoncie w
spokojnej zielonej części osiedla,
3 piętro w czteropiętrowym bloku
2 pokoje, duży balkon, 40 m2.
cena 111000 zł 519-121-104
15.SOWA&VICTORIA Podzamcze
mieszkanie po remoncie 10 piętro, 2 pokoje, duży balkon 36m2,
cena 129500 zł 519-121-104
16.SOWA&VICTORIA Szczawno 3
pokoje 67 m2 250.000 do częściowego remontu 519-121-104
17.SOWA&VICTORIA Kilkuletni
dom w Borównie z garażem i
ładną działką z brzozowym zagajnikiem. 120m2 cena 385 tys. do
negocjacji,502-657-353
18.SOWA&VICTORIA Lokal w centrum Szczawna Zdroju nadający
się na każdą działalność, 65m2
cena 179 tys, stan deweloperski
502-657-353
19.SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie w zielonej części
Śródmieścia, 64m2 cena 160 tys,
do negocjacji.502-657-353
20.SOWA&VICTORIA Bliźniak w
stanie deweloperskim w Świebodzicach.502-657-353
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1.SOWA&VICTORIA Kawalerka w
spokojnej części Starego Zdroju,
21 m2 po kapitalnym remoncie,
wysoki parter, cena 36 500 tys do
negocjacji. Tel: 519-121-102.
2. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie, 49,88 m2,
spokojna część Śródmieścia, do
częściowego remontu, wysoki
parter, Cena 59 tys. Tel: 519-121102.
3. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie na Podgórzu,
98,59 m2, do kapitalnego
remontu, Cena 71 999 tys. Tel:
519-121-102.
4. SOWA&VICTORIA Świdnica/
Osiedle Młodych, mieszkanie do

• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl
na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590
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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 – 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 wolnostojący 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 koncepcji 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 przedpokój, łazienka z wanną i wc.
Balkon Cena: 109 000zł (nr:2151 )
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Mieszkanie 42,3m2-Boguszów Gorce, 1 piętro, 2 pokoje
,jasna kuchnia, wc, łazienka,
ogrzewanie gazowe Cena : 69 000
tys. . (nr: 2167)- (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Podgórze, 1 piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, oraz łazienka
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr:
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – 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 sprzedania 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 - OKAZJA! OBNIŻKA CENY,
mieszkanie na sprzedaż w
Boguszowie Gorcach, 42m2 na 1
piętrze, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 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 pokojowe,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 – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie
Gorcach, 1 piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do
odświerzenia.Spokojna okolica.
(nr: 2065) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09

WGN Piaskowa Góra, sprzedaż
domu w zabudowie szeregowej,
5 pokoi, działka 180 m2, cena 400
tys.zł do negocjacji, tel. 74 842
90 60.
WGN Piaskowa Góra, sprzedaż
domu w zabudowie szeregowej,
70m, 3 pokoje, działka 167 mn2,
cena 288 tys. zł, tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, sprzedaż
ładnego domu w zabudowie szeregowej , 5 pokoi, 180m, działka
169 m2, wolny do zamieszkania,
cena 520 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN Śródmieście, sprzedaż
domu wolno stojącego, 4 pokoje,
bardzo ładna lokalizacja, działka
ca 900 m, do zamieszkania, cena
420 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN Szczawno-zdrój, sprzedaż
domu wolno stojącego, 6 pokoi,
150m2, działka 7,5ara, zagospodarowana, cena 769 tys. zł. 74 842
90 60.
WGN Szczawno-zdrój, sprzedaż
pięknej willi , 5 pokoi, działka
zagospodarowana 840m, cena
999 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN Szczawienko, sprzedaż bardzo ładnego domu w zabudowie
szeregowej, 6 pokoi, działka 326
m2, cena okazyjna 499 tys. zł. tel.
74 842 90 60..
WGN Biały Kamień, sprzedaż
domu wolno stojącego, 5 pokoi,
działka ca 4 ary, do zamieszkania,
cena 545 tys. zł do negocjacji. tel.
74 842 90 60.
WGN Świebodzice, dom w zabudowie szeregowej 6 pokoi, 161
m2, działka 206 m2, bardzo dobra
lokalizacja, cena 479 tys. zł do
negocjacji. tel. 74 842 90 60.
WGN Głuszyca, sprzedaż bardzo
ładnego domu , bliźniak, 5 pokoi,
186m, działka zagospodarowana
485m, do zamieszkania cena 465
tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN Jabłów, dom wolnostojący
i zabudowania gospodarcze,
4 pokoje, działka 1300m2, do
zamieszkania, cena do negocjacji
339 tys.zl sprzedaż lub zamiana.
WGN Stare Bogaczowice, dom do
kapitalnego remontu ze stodołą,
działka 1227 m2, cena 89 tys. zl
tel. 74 842 90 60.

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 gazowe, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 40 m2, cena
109500zł. 3 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
z łazienką i wc w Śródmieściu ,
35m2, 3piętro, cena 32 tys.zł 74
666 42 42, 881 424 100.
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
Podzamczu, 1 piętro w czwórce,
48m2, cena 117 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2,
po remoncie, cena 185 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 Podzamczu, 2 pokoje, rozkładowe, 3
piętro, winda, po remoncie, cena
107 tys.zł. 666 42 42, 881 424 100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

WGN Poniatów, dom bliźniak 4
pokoje, bardzo ładna lokalizacja,
działka ca 2000 m,
4 pokoje, cena 299,9 tys. zł do
negocjacji. tel. 74 842 90 60.
WGN dom na Poniatowie, bliźniak, 4 pokoje, działka ca 800m2,
wymaga remontu, sprzedaż lub
zamiana, cena 270 tys. zł tel. 74
842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, sprzedaż
domu w zabudowie bliźniaczej, 4
pokoje, działka 410m2, cena 435
tys. zł do negocjacji, tel. 74 842
90 60.

WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42.
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 mieszkanie,
2 pokoje, Górny Sobięcin, 34m2,
cicha lokalizacja, po remoncie,
cena 44 000 zł. 74 666 42 42, 507
153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 50 tys.
zł. - co gaz, 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 bardzo 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 55 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.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto, 26m2 , 33
tys.zł. 1 piętro, 74 666 42 42, 507
153 166.

Wałbrzycha, 74 666 42 42

58-309 Wałbrzych, Główna 11,
74 842 90 60, walbrzych@wgn.pl

rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

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.

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.
Palisadowa, 2 pokoje, 35m2, 7
piętro w 10, cena 85.000zł, 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.
Forteczna, 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
100.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2
piętro, cena 110 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje rozkładowe, 48m2, parter w 4, cena
105.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgó-

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 – SZCZAWNO ZDRÓJ,
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje,
84m2, do odświeżenia, C.O.
Gaz, wysoki parter w 2, cena
139.000zł, MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA PODZAMCZE tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. Krasińskiego, 2 pokoje
z jasną kuchnią, 36m2, po
remoncie, 2 piętro w 4, cena
110.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje,
33m2, do odświeżenia, 4 piętro
w 4, cena 74.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul.
Żeromskiego, 5 pokoi, dwupoziomowe, 100m2, po remoncie,
cena 150.000zł tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY
KAMIEŃ, nowe budownictwo,
64m2, 3 pokoje, C.O. miejskie,
3 piętro w 4, 95.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY
KAMIEŃ, ul. Miczurina, nowe
bud. kawalerka, C.O. miejskie,
1 piętro w 10 do remontu,
45.000zł, 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 MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI 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 + kominek, 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 remoncie, cena 455.000zł tel. 74
840 40 40, 693 223 424
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