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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, e-mail: walbrzych@remax-praca.pl KR
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• sortowanie 
surowców wtórnych

• demontaż RTV i AGD

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

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

ZAPRASZAMY
na spotkanie w celu przedstawienia 

ofert kredytowych

ponad 40 propozycji pozabankowych
od 1000 zł do 25 tys. zł

ponad 20 propozycji bankowych
od 2000 zł  do 150 tys. zł

biura obsługi:
BEATUS
ul. Bolesława  Chrobrego 2/1 Wałbrzych
tel. 531-483-291

KREDYTUS
al. Wyzwolenia 49/2 Wałbrzych 
tel. 730-935-087

pracujemy od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

R E K L AMA

W upalne dni mieszkań-
cy Aglomeracji Wałbrzyskiej 
mają do dyspozycji kilka 
miejsc, w których mogą 
bezpiecznie wypocząć nad 
wodą. Do ich dyspozycji są 
baseny w Głuszycy, Świebo-
dzicach i czeskim Mezimesti 
oraz zalewy w Starych Boga-
czowicach, Zagórzu Śląskim i 
Dobromierzu.

Basen w Głuszycy czynny 
jest codziennie w lipcu i w sierp-
niu w godzinach od godz. 10.00 
do 18.00. Składa się z trzech nie-
cek. Przy obiekcie basenowym 
znajdują się również boiska 
sportowe do koszykówki, do 
piłki nożnej i do siatkówki. Cena 
biletu normalnego wynosi 7 zł 
(po godzinie 15.00 - 4 zł), nato-
miast ulgowego 3,5 zł (po go-
dzinie 15.00 - 2 zł). Dla posiada-
czy Kart Dużej Rodziny z Gminy 
Głuszyca bilet wstępu kosztuje 
1 zł za osobę. Do nabycia są tak-
że karnety siedmiodniowe  w 
cenie: normalny- 36 zł, ulgowy- 
18 zł. Bilety dla grup zorganizo-
wanych (min. 12 osób) wynoszą 
2,5 zł za osobę. Wszelkich do-
datkowych informacji udzielają 
pracownicy Centrum Kultury- 
MBP w Głuszycy, ul. Grunwaldz-
ka 26, tel. 74 8456 334.

Z kolei w Świebodzicach 
kąpielisko przy ul. Rekreacyjnej 
1 zostało oddane do użytku po 
remoncie brodzików i chodni-
ków na terenie całego obiek-
tu. Na razie można korzystać 
tylko z dużych niecek, brodzi-
ki – które zostały wymienione 
na nowe, stalowe konstrukcje 
– będą dostępne lada dzień. 
Cennik biletów pozostaje nie-
zmienny od wielu lat: za bilet 
normalny zapłacimy 6 zł, ulgo-
wy 3 zł. Po godz. 16:00 wejście 
dla wszystkich za 3 zł, posiada-
cze Karty Dużej Rodziny także 
mogą liczyć na zniżki: 4 zł nor-
malny i 2 zł ulgowy.

Ratownicy z Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego w Wałbrzychu - jak 
co rok - ostrzegają przed ko-
rzystaniem z niestrzeżonych 
kąpielisk, między innymi w 
dawnych kamieniołomach w 
Głuszycy czy w tzw. gliniance 
w wałbrzyskiej dzielnicy Po-
niatów , gdzie w ostatnich lata 
utonęło kilka osób. Także wał-
brzyscy policjanci przypomina-
ją o zasadach bezpieczeństwa, 
jakie powinniśmy zachować, 
wypoczywając nad wodą.

- W okresie letniego wy-
poczynku należy unikać nad-

miernej brawury i zachować 
trzeźwość umysłu. Wyjątkowo 
czujni musimy być, gdy nad 
wodę zabieramy dzieci. Wyka-
zują one wiele sprytu i zaan-
gażowania, aby zniknąć nam 
z oczu, a nad wodą to szcze-
gólnie niebezpieczne. Od 
najmłodszych lat należy przy-
zwyczajać pociechy do zakła-
dania kamizelki ratunkowej 
lub innych elementów, które 
pozwalają utrzymywać się 
na wodzie. Każde naruszanie 
przepisów bezpieczeństwa 
nad wodą oraz niestosowanie 
się do poleceń ratowników 
może doprowadzić do trage-
dii. Główną przyczyną tragicz-
nych wypadków nad wodą 
jest alkohol. Popisy podczas 
skakania do wody ze słupków, 
podestów i drzew w miejscach 
niestrzeżonych przez ratowni-
ków, w miejscach nieznanych, 
to śmierć lub trwałe kalectwo. 
Dlatego policja apeluje o roz-
sądek, rozwagę i przestrze-
ganie zasad bezpiecznego 
zachowania się nad wodą 
– mówi st. asp. Joanna Żygło-
wicz, O�cer Prasowy Komen-
danta Miejskiego Policji w 
Wałbrzychu.

(RED)

Gdzie nad wodę?
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Jeszcze raz wracam do polityki, 
choć czynię to z oporem wewnętrz-
nym, bo to co dzieje się w polskiej 
polityce budzi wstręt i zażenowa-
nie. Przypominam zdanie Orwela: 
„polityka została wymyślona po 
to żeby KŁAMSTWO brzmiało jak 
PRAWDA”.

Elektryzujące wiadomości o tym 
co się dzieje w Sejmie, buńczucz-
ne przemówienie premier rządu i 
równie ostre w tonie wystąpienia 
posłów opozycji wskazują wyraź-
nie, że „wojna domowa”, na razie 
na szczęście „zimna”, nie traci na 
sile. Ta wojna się zaognia. Władza 
w sposób bezmyślny pogrąża się w 
alienacji od większości społeczeń-
stwa. Mówię to wyraźnie: od zdecy-
dowanej większości społeczeństwa 
i niech nas nie mylą wskaźniki ba-
dania opinii publicznej, które do-
tyczą poparcia dla partii politycz-
nych.

Ważna uwaga - nie posługujmy 
się nadmiernymi uproszczeniami... 
Nie jest prawdą, że „PiS wybrała 
większość Polaków”, nawet nie 
jest prawdą, że „większość wybor-
ców wybrała PiS” natomiast praw-
dą jest, że „w wyborach PIS uzyskał 
największą liczbę głosów, wystar-
czającą do uzyskania większości 
miejsc w parlamencie”. Innymi 
słowy: gdyby podział mandatów 
poselskich był proporcjonalny do 
liczby głosów oddanych na po-
szczególne listy wyborcze, to PiS 
nie miałby takiej przewagi w par-
lamencie, jaką zyskał ma na skutek 
preferowania w ordynacji wybor-
czej zwycięskiej partii. Najprawdo-
podobniej w ogóle nie doszedłby 
do władzy.

Ustawiczne twierdzenie przez 
PiS, że reprezentuje interesy więk-
szości społeczeństwa, bo taki jest 
wynik wyborów, to po prostu ro-
bienie ludziom wody z mózgu. PiS 
reprezentuje w kraju zaledwie 18% 
ogółu społeczeństwa. Warto pa-
miętać, że w wyborach nie uczest-
niczyło ponad 40% uprawnionych 
do głosowania. Wśród nich jest 
wielu ludzi, którzy nie chodzą na 

Legitymizacja władzy
Stanisław 
Michalik

wybory, bo nie mają przekonania, 
że ich głos może mieć jakiekolwiek 
znaczenie. Obowiązujące obecnie 
prawo wyborcze, preferujące par-
tie i pozycje na listach wyborczych, 
zniechęca do uczestniczenia w wy-
borach, podważając też demokra-
tyczną zasadę samorządności.

Poważne zastrzeżenia można 
mieć do zachowania konstytucyj-
nej zasady rozdzielenia kościoła i 
państwa. Katolickie media prowa-
dziły o�cjalną kampanię wyborczą, 
a biskupi i księża robili to samo 
wykorzystując ambony i osobiste 
wpływy w para�ach. Sukces wy-
borczy PiS-u jest w dużej mierze 
skutkiem tego rodzaju agitacji wy-
borczej.

Nieliczenie się przez PiS z ro-
snącą coraz wyraźniej falą nieza-
dowolenia społeczeństwa i prote-
stami organizowanymi przez KOD, 
a zwłaszcza obrzucanie tych ludzi 
inwektywami, typu komuniści i 
złodzieje, uznanie ich za „drugą 
kategorię”, to po prostu igranie z 
ogniem.

PiS-owska władza i jej hunwej-
bini w opanowanych przez rzą-
dzących mediach zapomnieli, że 
nieomal z takich samych powodów 
urodził się ćwierć wieku temu ruch 
„Solidarności”, który zmiótł z ziemi 
komunizm nie tylko w Polsce, ale i 
w innych krajach tzw. demokracji 
ludowej.

Wówczas komunistyczna wła-
dza w Polsce też twierdziła, że pia-
stuje tę władzę z woli narodu.

Żyje jeszcze przywódca tego 
ruchu, późniejszy prezydent od-
rodzonej Rzeczpospolitej Lech 
Wałęsa. I mimo sędziwego wieku 
zastanawia się coraz poważniej, 
czy nie nadszedł czas, by wezwać 
naród ponownie do pokazania 
rządzącym, gdzie jest miejsce dla 
tych, którzy uzurpują sobie prawo 
do łamania konstytucji, do lekce-
ważenia zasad przyjętych trakta-
tem z Unia Europejską i tworzenia 
państwa o charakterze totalitar-
nym.

Niestety, rządzący nie spusz-
czają z tonu. Z dnia na dzień staje 
się coraz pewniejsze, że z partią 
rządzącą nie ma mowy o kompro-
misie. Nie mamy też prezydenta, 
który mógłby stać się rozjemcą w 
tym sporze. Coraz bardziej poja-
wiają się czarne chmury nad naszą 
gospodarką i naszą przyszłością. Co 

z tego wyniknie – czas pokaże. Do-
świadczenia wynikające z historii 
są bardzo niepokojące.

***

Pierwszy Powiatowy Sejmik 
Regionalistów bez regionalistów

Tygodnik DB 2010 zamieścił w 
ostatnim numerze informację o I 
Powiatowym Sejmiku Regionali-
stów z uśmiechniętą, promieniują-
cą twarzą Starosty Jacka Ciechury. 
W tekście nie podano, że impreza 
miała miejsce w dniach 1 i 2 lipca, 
trudno się też połapać jaki był fak-
tyczny cel tego sejmiku: czy miało 
to być spotkanie autentycznych 
regionalistów, czyli ludzi faktycznie 
zasłużonych dla promocji regionu 
wałbrzyskiego, czy też promocja 
jednej z atrakcji turystycznych re-
gionu, a mianowicie – kompleksu 
Włodarza.

Otrzymałem urocze zaproszenie 
na sejmik pod nazwą „Tajemnice 
Ziemi Wałbrzyskiej” i z ogromnym 
przejęciem udałem się do CK MBP 
w Głuszycy w przekonaniu, że bę-
dzie to spotkanie przede wszyst-
kim regionalistów, że można bę-
dzie wspólnie wytyczyć kierunki 
dalszej działalności, wskazać na po-
trzeby i możliwości realizacji zadań 
w aktualnej, nowej sytuacji, w jakiej 
znalazł się region wałbrzyski po 
medialnym nagłośnieniu sprawy 
„złotego pociągu” i wynikającym 
stąd rozwoju ruchu turystycznego.

Jeśli organizatorom przyświecał 
ten cel, to uderzył mnie brak na 
sejmiku wielu niezwykle ważnych 
i zasłużonych dla Wałbrzycha i po-
wiatu wałbrzyskiego działaczy tu-
rystycznych, pisarzy, dziennikarzy, 
przewodników, autorów albumów, 
opiekunów największych atrakcji 
turystycznych w regionie, itp. Taki 
sejmik byłby okazją do podsumo-
wania tego wszystkiego, co udało 
się osiągnąć i wytyczenia zadań na 
najbliższą przyszłość.

Nie było na sejmiku Łukasza 
Kazka, osoby szczególnie ważnej 
dla promocji turystycznej regionu, 
nie było Mateusza Mykytyszyna, 
prezesa Fundacji Księżniczki Daisy 
przy zamku Książ, nie było dyrek-
tora zamku Książ, opiekunów wielu 
innych atrakcji turystycznych re-
gionu, odpowiedniej reprezentacji 
wałbrzyskiego PTTK, brakowało 

wielu zasłużonych dla promocji re-
gionu autorów książek promocyj-
nych, albumów, audycji radiowych, 
itp.

Sejmik był okazją do tego, by 
wcześniej w urzędzie powiato-
wym dokonać wnikliwie prze-
glądu „aktualnego stanu posia-
dania”. Pozwoliłoby to ustalić 
listę regionalistów z prawdziwe-
go zdarzenia (a są tacy sercem 
oddani ziemi wałbrzyskiej w każ-
dej gminie), a następnie zaprosić 
tych ludzi do jednej sali po to, by 
się lepiej poznali i spróbowali ro-
bić coś wspólnie pod opiekuńczy-
mi skrzydłami miasta i powiatu 
wałbrzyskiego. Najlepszym miej-
scem posiedzenia takiego sejmi-
ku jest zamek Książ.

Prezentacje w pierwszym dniu 
sejmiku, o których mowa w ar-
tykule DB 2010, nie wniosły nic 
nowego, choć były interesujące. 
Najlepiej moim zdaniem zaprezen-
towali się autentyczni regionaliści, 
kolekcjoner starych pocztówek i fo-
togra�i Grzegorz Czepil z Głuszycy i 
księgarz z Wałbrzycha, kolekcjoner 
i przewodnik turystyczny Bartło-
miej Ranowicz.

W drugim dniu sejmiku, w sobo-
tę 2 lipca, równocześnie z imprezą 
na Włodarzu, miał miejsce w Wa-
limu Festiwal Zupy Frontowej w 
„Hubertusie” – dwa tak interesują-
ce wydarzenia w tej samej gminie 
i w tym samym czasie. Coś tu nie 
gra.

Pokazówka możliwości sprzętu 
ciężkiego przy wejściu do świeżo 
odkopanej sztolni podziemnej w 
Jugowicach Górnych zakończyła 
się wyrwaniem z zawiasów meta-
lowej bramy, stanowiącej zaby-
tek z czasów budowy kompleksu 
„Riese”, co wywołało w mediach 
negatywne komentarze, zwłaszcza, 
że działo się to na oczach zgroma-
dzonych widzów, w tym dzieci i 
młodzieży. Tak więc kulminacyjny 
punkt programu Sejmiku Regio-
nalistów Powiatu Wałbrzyskiego 
przyniósł jak się wydaje więcej 
szkody niż pożytku.

To dobrze, że taki Sejmik miał 
miejsce i jest zapowiedź kontynu-
owania go w roku przyszłym, cho-
ciaż powiat wałbrzyski nie będzie 
już wtedy stolicą dolnośląskiej kul-
tury. Ważne żeby z tegorocznych 
doświadczeń wyciągnąć logiczne 
wnioski.

Dzień Dawcy Szpiku
Co godzinę ktoś w Polsce dowia-
duje się, że ma nowotwór krwi. 
Białaczka to choroba, która do-
tyka zwłaszcza młodych ludzi. 
Dla wielu chorych jedynym ratun-
kiem na wyleczenie jest przeszczep 
szpiku lub komórek macierzystych 
od dawcy niespokrewnionego. 
Każda kolejna, zarejestrowana oso-
ba, zwiększa szansę na uratowa-
nie czyjegoś życia. Zapraszamy na 
Dzień Dawcy Szpiku w Świebodzi-
cach. To już w tę sobotę, 16 lipca, 
w godz. 10:00-15:00, w świebodzic-
kim Rynku. Organizatorem akcji 
jest Centrum Rozwoju Funaberia 
w Świebodzicach oraz Fundacja 
DKMS. Aby móc się zarejestrować, 
należy zabrać ze sobą dokument 
z numerem PESEL. W przypadku 
niepogody akcja zostanie przenie-
siona do siedziby Centrum, ul. Wał-
brzyska 31a/1.
W bazie dawców DKMS jest już 
zarejestrowanych 921 074 osób. 3 
127 podzieliło się cząstką siebie z 
chorymi. Można także wesprzeć or-
ganizację, przekazując darowiznę 
na rachunek: PEKAO SA 92 1240 
6292 1111 0010 5530 0549.

(RED)

Rada seniorów
Rada Miejska Świebodzic będzie 
miała kolejne wsparcie. Po Mło-
dzieżowej Radzie Miejskiej przy-
szedł czas na Świebodzicką Radę 
Seniorów. Jej skład powołano na 
czerwcowej sesji. Oto skład rady 
seniorów, wyłoniony w tajnym 
głosowaniu: Bronisława Bachórz, 
Danuta Biernacka, Halina Blaźniak, 
Irena Czapkowska, Aleksandra Bar-
bara Czarnecka, Zo�a Czernikow-
ska, Danuta Gibek, Bogumiła Ku-
liberda, Genowefa Kuriata, Janina 
Lis, Stanisława Mosiężna, Henryk 
Sawa, Danuta Wiśniewska, Józefa 
Wróblewska, Ryszarda Zaniewska. 
Piętnastkę radnych wybrano spo-
śród 21 kandydatów. Świebodzicka 
Rada Seniorów ma być to organem 
doradczym i konsultacyjnym dla 
władz samorządowych, przedsta-
wiającym problemy środowisk se-
niorów w naszym mieście.

(RED)
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Firma 

zatrudni
do sprzątania 

marketów 
na terenie Wałbrzycha (Panowie) 

i Szczawna Zdroju. 

Wymagane orzeczenie 
o niepełnosprawności. 

Kontakt pon.-pt. w godz. 8-15, 
tel. 601 15 64 66

ZUS przeszkoli
Zapraszamy płatników 
składek na kolejne bez-
płatne szkolenie z obsługi 
Interaktywnego Płatnika 
Plus. Szkolenie odbędzie 
się 28 lipca w Oddziale ZUS 
w Wałbrzychu. W związku z 
niesłabnącym zainteresowa-
niem szkoleniami z obsługi 
Interaktywnego Płatnika 
Plus wałbrzyski Oddział ZUS 
rozpoczyna kolejny nabór. 
Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc prowadzone są 
zapisy na szkolenie. Zgło-
szenia prosimy przesyłać na 
adres: monika.bisek-graz@
zus.pl. Podczas szkolenia 
pracownicy oddziału omó-
wią zmiany wprowadzone 
w Płatniku 10.01.001 oraz 
zasady przetwarzania doku-
mentów przekazanych przez 
płatnika. Szkolenie odbędzie 
się 28 lipca o godz. 8:00 w 
Oddziale ZUS w Wałbrzychu. 
Aktualną listę szkoleń można 
znaleźć na stronie interneto-
wej www.zus.pl w zakładce 
kalendarium ZUS.

(RED)

Po ubiegłotygodnio-
wym pożarze 4 rodziny z 
Golińska w gminie Mie-
roszów nadal czekają na 
pomoc. - W pierwszej ko-
lejności potrzebne są środ-
ki czystości, które można 
przynosić do OPS w Mie-
roszowie, bezpośrednio na 
miejsce zdarzenia, czyli do 
budynku za byłym warsz-
tatem samochodowym 
w Golińsku. Jeśli nie ma 
możliwości dostarczenia 
to wystarczy dać znać, a 
odbierzemy i zawieziemy 
dary do potrzebujących ro-
dzin – mówi Patryk Sowa z 
Golińska.

- Po pożarze, który miał 
miejsce w Golińsku 7 lipca, 
jedno mieszkanie jest cał-
kiem spalone, a trzy zalane 
lub osmolone. Ludzie, któ-
rzy zawsze pomagali innym, 
dziś sami potrzebują naszej 
pomocy. Nie bądźmy obo-
jętni, bo ucierpiały 4 rodzi-
ny. Wszyscy są starszymi 
osobami. Jedno małżeń-
stwo straciło wszystko, bo 

Kiedyś pomagali, 
teraz potrzebują pomocy

spaliło im się całe mieszka-
nie, kolejne trzy mieszkania 
zostały zalane oraz nadpa-
lone. Zbieramy wszystko: 
od kocy, przez meble po 
materiały budowlane, aby 
odremontować mieszkania. 
Ci ludzie zostali bez nicze-
go! W pierwszej kolejności 
potrzeba: chemię, meble, 
łóżka, garnki, talerze oraz 
wszelkiego rodzaju materia-

ły budowlane takie jak farby, 
tynki itp. Sprzęt AGD: pralki, 
lodówki. Z góry dziękuję 
za każdą pomoc w imieniu 
swoim jak i rodzin, które 
ucierpiały. Kontakt: 500 590 
879, 603 442 554, 74 88 000 
42 lub OPS w Mieroszowie: 
74 8458 262, 74 8494320 – 
mówi Patryk Sowa.

W piątek z apelem o po-
moc zwrócił się także bur-

mistrz Mieroszowa Marcin 
Raczyński. - Artykuły pierw-
szej potrzeby, jak również 
ubrania, wyposażenie miesz-
kania, które gmina chce udo-
stępnić najbardziej poszko-
dowanym starszym osobom 
są niezbędne. Liczę na ludzi 
dobrej woli oraz wolontariu-
szy, którzy mogliby pomóc w 
przygotowaniu udostępnio-

nego przez gminę lokalu. Z 
góry dziękuję za okazaną po-
moc w imieniu własnym oraz 
rodzin z Golińska. W sprawie 
pomocy proszę o kontakt z 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej: pl. Niepodległości 1, tel/
fax. 74 8458 262, tel. 74 849 
43 20, email: opiekamiero-
szow@poczta.onet.pl.

(RED)

W pożarze kamienicy w Golińsku, który wybuchł 7 lipca, poszkodowane 
zostały 4 rodziny.

Serwis Samochodowy 
Goliat przy ul. Skarżyskiej 
6 w Wałbrzychu od ponad 
20 lat cieszy się zaufaniem 
klientów z całego regionu. 
– Stale rozwijamy zakres 
naszych usług i zapra-
szamy do skorzystania z 
naszych nowości – mówi 
Zbigniew Procki, prezes 
Goliat Sp. z o.o.

Jedną z nowych usług 
jest kompleksowa naprawa 
alternatorów i rozruszni-
ków wszystkich typów 12 V 
i 24 V. - Zakupiliśmy w tym 
celu najnowszej generacji 
urządzenie marki Barchetto, 

dzięki czemu możemy napra-
wiać rozruszniki i alternatory 
każdego rodzaju – wyjaśnia 
Zbigniew Procki. – Nowością 
jest u nas także komplekso-
we sprawdzanie zawieszenia 
na profesjonalnych „szarpa-
kach”. Dzięki temu urządze-
niu nasi mechanicy mogą 
dokładnie zdiagnozować 
wszelkie nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu zawieszenia 
i dokonać niezbędnych na-
praw. Dużym powodzeniem 
cieszy się usługa polegająca 
na przetaczaniu tarcz hamul-
cowych bez konieczności de-
montowania ich z pojazdu. W 

Nowości w Serwisie Samochodowym Goliat

Generator azotu umożliwia pompowania kół tym gazem, który 
daje pewność stałego ciśnienia w oponach bez względu na warunki 
atmosferyczne oraz gwarantuje działanie systemów TPMS i PAX.

ten sposób zaoszczędzamy 
dużo czasu, a klienci pienię-
dzy. Gdy jednak występuje 
konieczność zdemontowania 
zacisku, to przy użyciu nowo-
czesnej piaskarki jesteśmy 
stanie dokładnie oczyścić za-
brudzone części, podobnie 
jak ma się rzecz z obudowami 
naprawianych rozruszników 
czy alternatorów.

Ostatnią z tegorocznych 
nowości w ofercie Serwisu 
Samochodowego Goliat jest 
pompowanie kół azotem. - 
Nowy generator azotu daje 
nam możliwość pompowa-
nia kół tym gazem, który 
daje pewność stałego ciśnie-
nia w oponach bez względu 
na warunki atmosferyczne 
oraz gwarantuje działanie 
systemów TPMS i PAX. Po-
nadto azot w kołach powo-
duje wydłużenie żywotności 
opon za sprawą braku wilgo-
ci wewnątrz ogumienia.

Serwis Samochodowy 
Goliat to także szeroka gama 
innych usług. - Bardzo istotna 
jest wymiana płynów i ole-
jów eksploatacyjnych. Przed 
wakacyjnymi podróżami za-
lecamy sprawdzenie płynów 
chłodniczych, by - w razie 

wysokiej temperatury - silnik 
naszego pojazdu mógł dzia-
łać bez zagrożenia przegrza-
niem. Jeśli zbliża się termin 
okresowej wymiany oleju w 
silniku, to w naszym serwisie 
można to załatwić przy oka-
zji przeglądu przed podróżą 
lub w trakcie wymiany opon. 
W naszej ofercie jest pełna 
gama olejów silnikowych, �l-
trów oraz wszystkich innych 
płynów i materiałów eksplo-
atacyjnych. Nieprzypadkowo 
wspomniałem o wymianie 
opon, które są jednym z ele-
mentów wpływających na 
bezpieczeństwo jazdy. Nale-
ży regularnie sprawdzać ci-
śnienie i reagować na wszel-
kie niepokojące sygnały, jak 
np. większy hałas podczas 
jazdy, szarpanie, bicie kół itp. 
W każdym przypadku nasi 
wulkanizatorzy wnikliwie 
badają stan opon i szukają 
przyczyn. W ofercie mamy 
szeroką gamę nowych opon 
do samochodów osobowych 
i ciężarowych, zajmujemy się 
także naprawą ogumienia, 
wyważaniem kół oraz prosto-
waniem felg stalowych i alu-
miniowych. Latem niezwy-
kle cenna podczas podróży 

jest klimatyzacja. W naszym 
serwisie można sprawdzić 
szczelność układu klimaty-
zacji, napełnić układ czynni-
kiem chłodzącym, dokonać 
czyszczenia, dezynfekcji oraz 
ozonowania klimatyzacji. Po-
nadto zajmujemy się również 
kompleksową naprawą silni-
ków. Zapraszam do Serwisu 
Samochodowego Goliat przy 

ul. Skarżyskiej 6 koło Galerii 
Victoria w Wałbrzychu. War-
to sprawdzić stan techniczny 
samochodu, by można było 
bezpiecznie z niego korzy-
stać w każdych warunkach 
i by jazda za kierownicą sa-
mochodu dawała nam tylko 
radość! – podkreśla prezes 
Goliat sp. z o.o.

(TP)
To nowoczesne urządzenie umożliwia kompleksową naprawę 
alternatorów i rozruszników wszystkich typów 12 V i 24 V.
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Naukowcy podkreślają, 
że w ciągu całego nasze-
go życia nieuchronnie bę-
dziemy mieć do czynienia z 
gwałtownym i stałym postę-
pem naukowo-technicznym 
oraz stosunkowo krótkim 
wdrażaniem nowych wy-
nalazków. Będą też rosły 
wymagania wobec pracow-
ników. Jest to wyzwanie dla 
wszystkich osób aktywnych 
na rynku pracy, które nie-
mal nieustannie będą mu-
siały zdobywać nową wie-
dzę i podnosić kwali�kacje.

W tym kontekście niezwykle 
popularna staje się tzw. kon-
cepcja kształcenia ustawicz-
nego (ang. lifelong learning) 
zakładająca, że każdy człowiek 
chcący nadążyć za nieustannie 
zmieniającą się rzeczywisto-
ścią musi uczyć się całe życie. 
Potrzeba kształcenia ustawicz-

nego wynika najczęściej z nie-
dostatecznego wykształcenia, 
jakie zdobyliśmy w szkole. Oka-
zuje się ono często przestarzałe 
lub za wąskie, dlatego pojawia 
się konieczność jego uzupełnia-
nia i kontynuowania. 

Przekwalifikowanie zawodowe
Potrzebę zmiany kwali�kacji 

zawodowych wymusza rów-
nież trudna sytuacja na rynku 
pracy. Przekwali�kowanie się to 
niejednokrotnie jedyny sposób 
na znalezienie zatrudnienia. 
Uczestnictwo w kształceniu 
ustawicznym poprawia sytu-
ację na rynku pracy, zmniejsza 
również ryzyko jej utraty oraz 
przyczynia się do wzrostu do-
chodów z zatrudnienia. 

Dostępność krótkich i in-
tensywnych form nauki po-
woduje, że pracownik może 
doskonalić się, zdobywając 

nowe kwali�kacje lub zawody 
nawet kilka razy w ciągu swo-
jego życia. Niejednokrotnie 
nawet po ukończeniu studiów 
wyższych, nie mogąc znaleźć 
zatrudnienia, absolwenci de-
cydują się na rozpoczęcie na-
uki w szkole policealnej lub na 
specjalistycznych kursach. 

Krajowy lider edukacji poli-
cealnej -  szkoły TEB Edukacja 
oferują kierunki, które bardzo 
szybko pozwolą słuchaczom 
zdobyć nowe umiejętności 
i perspektywiczny zawód. 
Doskonałym przykładem są 
zawody takie jak np.: Asy-
stentka stomatologiczna, Re-
jestratorka medyczna, Technik 
sterylizacji medycznej, , Opie-
kun medyczny z aktywizacją 
seniora, Ziołolecznictwo, Wi-
zaż i stylizacja,  Dietetyka, Gra-
�ka komputerowa oraz Flory-
styka i bukieciarstwo.

Dla osób pragnących 
kształcić się na kierunkach 
ekonomicznych bądź admi-
nistracyjnych Szkoły TEB Edu-
kacja przygotowały ofertę w 
zakresie zawodów Technik 
rachunkowości – księgowość 
�rm oraz Technik admini-
stracji – zarządzanie biurem. 
Po ich ukończeniu słuchacze 
mogą znaleźć pracę w różne-
go rodzaju �rmach, instytu-
cjach �nansowych, biurach 
rachunkowych, kancelariach 
doradczych i audytorskich.

Aby znaleźć swoje miejsce 
na rynku pracy w warunkach 
gospodarki rynkowej, konku-
rencyjności i zmieniających się 
realiów gospodarczych trzeba 
być osobą kreatywną, mobilną 
oraz zdolną do szybkiej adapta-
cji, przygotowaną do ciągłego 
uczenia się i doskonalenia. Dla-
tego nie tylko ważne jest umoż-

Nie pozostawaj w tyle 
– ucz się całe życie!

liwienie młodzieży osiągnięcia 
wysokiego poziomu wykształ-
cenia, ale także zdobywanie no-
wych kwali�kacji przez osoby 
już będące na rynku pracy. W 
zmiennych i konkurencyjnych 

warunkach panujących obec-
nie bardzo ważnym elementem 
edukacji staje się zatem właśnie 
kształcenie przez całe życie.

Dowiedz się więcej 
na www.teb.pl

Coraz więcej osób przy-
chodzi do mojego biura lub 
dzwoni i pyta: dlaczego w 
Głuszycy likwidowane są ko-
lejne kursy z rozkładów jazdy 
prywatnych przewoźników, 
dlaczego nie ma już przewo-
zów w niedzielę i co będzie 
dalej z linią Wałbrzych- Głu-
szyca przez Jedlinę Uzdrowi-
sko i Grzmiącą?

Załóżmy, że na rynku funk-
cjonuje piekarnia. Prowadzo-
na przez właściciela X, a pie-
czywo wypiekane jest tam z 
własnego pieca, zakupionego 
za środki �nansowe pocho-
dzące z kredytu, przy użyciu 
zakupionej przez właściciela 
mąki, a nad wszystkim czu-
wają opłacani przez Pana X 
pracownicy. Nagle samorząd 
postanawia obok piekarni X, 
utworzyć drugą piekarnię. Jej 
prowadzenie zleca Panu Y. 
Druga piekarnia funkcjonuje 
na zupełnie innych zasadach: 
Pan Y otrzymuje od samorzą-
du piec do wypieku pieczy-
wa, opłaconych niektórych 
pracowników, a oprócz tego, 
do każdego wypieczonego 
chleba 2 zł gratis od ,,hojne-
go” włodarza. Ludzie tego 

Uczciwa konkurencja?
Beata 
Żołnieruk

nie zauważają, ponieważ nie 
interesuje ich fakt, że to oni 
w podatkach dopłacają do 
piekarni Pana Y. Pan Y ma-
jąc tak komfortową sytuację, 
szybko obniża ceny za swoje 
pieczywo i dzięki temu sprze-
daje więcej. Z czasem Pan X 
nie wytrzymuje konkurencji, 
a nie mogąc obniżyć kosztów 
wytworzenia swojego pie-
czywa, jak również na skutek 
spadku popytu na jego chleb, 
ogranicza swoją produkcję, 
a z czasem całkowicie z niej 
rezygnuje. Po jakimś czasie 
Pan X zamyka swoją piekar-
nię. Wszyscy wokół dziwią się 
i komentują, że Pan X nie wy-
trzymał konkurencji i właści-
wie przechodzą nad tym do 
porządku dziennego. Za kilka 
miesięcy okazuje się, że pie-
czywo wytworzone w piekarni 
Y nie wystarcza dla wszystkich 
ludzi i trzeba zwiększyć ilość 
wypieków w piekarni Y. Jed-
nak Pan Y żąda od samorządu 
zwiększenia dopłat, do każde-
go pieczywa oraz nowych pie-
ców do ich wypieku, a także 
opłaconych pracowników...

Wymyśliłam historię z pie-
karnią X i Y, bo każdy z Was 
może sobie ją dowolnie zmie-
nić na swoją własną i poczuć, 
co by było gdyby... np. Pana/
Panią, którzy prowadzą kwia-
ciarnię, restaurację, sklep z 
odzieżą itp. spotkała taka 
historia. Pewnie bez chwili 
zastanowienia zamknęliby 

swoją działalność i szukali in-
nego dochodowego zajęcia. 
Mogliby również zaskarżyć 
owe działania samorządu i 
tak jak ja, czekać dwa lata na 
wyrok (cały czas czekam…). 
Kiedy tłumaczę ludziom, że 
przewoźnik wprowadzony 
przez samorząd, funkcjonu-
je na innych zasadach niż ja, 
bo otrzymuje prawie 7 zł/ km 
od miasta i nowe autobusy 
oraz opłaconych niektórych 
pracowników, to i tak nie 
potra�ą zrozumieć dlaczego 
nie wytrzymuję - ich zdaniem 
- uczciwej konkurencji. Zro-
zumieli dopiero teraz, kiedy 
nie mogą dostać się do szko-
ły, pracy itd. i przychodzą do 
mnie z prośbą, bym wznowiła 
kursy, a bywa i tak, że z pre-
tensjami i wielką złością, że 
je likwiduję. Nie dziwię się, 
bo przewoźnicy w Głuszycy 
naprawdę bardzo ograniczyli 
swoją działalność. Na kilka-
dziesiąt wykonywanych nie-
gdyś kursów, zostało zaled-
wie kilkanaście, a w niedzielę 
jeździ już tylko przewoźnik 
opłacany przez samorząd. Jak 
już wcześniej wspominałam, 
to było chyba do przewidze-
nia. Taka jest kolej ingerencji 
państwa w wolny rynek. Pro-
szę zatem nie przychodzić 
do prywatnych przewoźni-
ków na skargę w tej kwestii, 
a pytania czym dojechać do 
szkoły lub pracy kierować do 
włodarzy gmin.

Wsparcie 
dla Głuszycy
Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
Ewa Mańkowska przeka-
zała o�cjalnie dotację dla 
Gminy Głuszyca w ramach 
„Odnowy Dolnośląskiej 
Wsi”. Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód oraz skarbnik 
gminy Agnieszka Świędrych 
w brali udział w uroczystym 
podpisaniu umów z przed-
stawicielami gmin objętych 
wsparciem �nansowym. - 
Przekazana dotacja dla Gmi-
ny Głuszyca w wysokości 28 
421 zł zostanie wykorzystana 
w najbliższym czasie na do-
�nansowanie remontu bo-
iska w Grzmiącej - informuje 
Roman Głód. Cała wartość 
zadania wyniesie 56 843 zł. 
Pozostałe 50 procent warto-
ści inwestycji stanowić bę-
dzie wkład własnym Gminy 
Głuszyca. Z kolei realizacja 
zadania „Sportowe Przed-
mieście – modernizacja bo-
iska sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Głuszy-
cy” możliwa jest dzięki pro-
mesie w wysokości 150 000 
zł. przyznanej Gminie Głu-
szyca przez Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
z Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej. Wkład 
własny Gminy Głuszyca wy-
niesie ok. 50 000 zł. 

(RED)
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HOT LAST 2016 
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***

wczasy z wyżywieniem AUTOKAREM wszystko w cenie
• 23.07 - 03.08 -         1 999 PLN         1 100 PLN!!!   OSTATNIE 14 MIEJSC!
• 10.08 - 21.08 -         1 999 PLN         1 199 PLN!!!   OSTATNIE MIEJSCA! 

PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW DO 15.07
• 19.08 - 30.08 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!

DZIECI DO LAT 12 - 999 PLN!!! 

BUŁGARIA OBÓZ MŁODZIEŻOWY Z ZUMBĄ 
AUTOKAREM!!!

• 23.07 - 03.08 -         1 699 PLN         1 100 PLN!!!   OSTATNIE 14 MIEJSC!
• 10.08 - 21.08 -         1 699 PLN         1 199 PLN!!!   OSTATNIE MIEJSCA! 

PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW DO 15.07
• 19.08 - 30.08 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!

OSTATNIE MIEJSCA 
TYLKO DLA CZYTELNIKÓW 

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

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

• 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

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

SUPER PRICE - PROMOCJA DO 31.07
PIELGRZYMKA DO WŁOCH 11-20.09.2016

TRASA: PADWA - ASYŻ  - CASCIA - WATYKAN – RZYM -  MORZE TYRREŃSKIE 
– MONTE SAN ANGELO -  S.G.ROTONDO – LANCIANO – MANOPELLO – LORETO -  SAN MARINO

2999 - 900 PLN + 300 EURO - WSZYSTKO W CENIE!!!

LISTOPADOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU SAMOLOTEM!!!
13-16.11.2016 - CENA 500 PLN + 180 EURO

szczegóły dostępne na www.duotravel.pl

TRANSPORT AUTOKAREM NAD MORZE 
DO 31.08 - CODZIENNIE!

Kierowcy autobusów 
komunikacji miejskiej w 
Wałbrzychu, którzy pracu-
ją w Śląskim Konsorcjum 
Autobusowym alarmują, 
że pasażerowie są w nie-
bezpieczeństwie. - Kie-
rowcy zatrudnieni w ŚKA 
pracują codziennie po 10- 
12 godzin - obligatoryjnie 
sześć, a czasem siedem 
dni w tygodniu bez dnia 
wolnego. Dzieje się tak 
dlatego, że brakuje ludzi 
do pracy (brakuje około 
12 kierowców każdego 
dnia). Załoga musi wyko-
nać kursy pomimo skraj-
nego wyczerpania. Za 
niewykonany kurs są na-
kładane na �rmę kary. Ta 
sytuacja trwa miesiącami 
- piszą w liście skierowa-
nym do redakcji Tygodni-
ka DB 2010.

- Nadliczbowe, uzbierane 
godziny są naliczane we-
dług stawki podstawowej i 
ukrywane pod postacią „pre-
mii”. Żongluje się urlopami. 
Prawa pracowników łamane 
są na każdym kroku. Na sku-
tek kontroli PIP, dostaliśmy 
do podpisania dokumenty 
stworzone „od ręki” przez 
ŚKA na trzy lata wstecz, 
traktujące między innymi o 

tym, iż na przestrzeni tych 
lat żadnych godzin nadlicz-
bowych nie było!!! Z obawy 
przed utratą pracy niektórzy 
pracownicy podpisali te do-
kumenty.

Przy ŚKA powstała spółka, 
która zatrudnia kierowców 
na dodatkową umowę- zle-
cenie (w dni wolne od pracy 
w ŚKA i w trakcie urlopu), co 
skutkuje pracą kilkunastu 
dni pod rząd- bez dnia od-
poczynku. Stwarza to bez-
pośrednie zagrożenie dla 
pasażerów i ruchu uliczne-
go. Jeśli pracownik „dobro-
wolnie” nie podpisze umo-
wy- zlecenia- musi się liczyć 
z utratą pracy.

Pracownik w ŚKA w mie-
siącu przepracowuje ponad 
200 godzin. Stwarza to re-
alne zagrożenie wypadku, 
a przecież wozimy tysiące 
osób po Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Jesteśmy zmu-
szani do pracy ponad siły, 
za którą w dodatku ŚKA nie 
chce nam zapłacić. Atmos-
fera w pracy jest nerwowa, 
przede wszystkim przez brak 
poczucia bezpieczeństwa, 
którego kierowcy nie mogą 
zapewnić pasażerom. Boimy 
się, że któregoś dnia przez 
nasze wielomiesięczne wy-

czerpanie może dojść do ka-
tastrofy lądowej. 

Zmusza się nas do podpi-
sywania umów, które niko-
mu nie zapewniają bezpie-
czeństwa.

Tworzy się �kcyjne do-
kumenty. Wymusza się, by-
śmy „dobrowolnie” zrzekli 
się świadczeń socjalnych i 
nie tworzyli związków za-
wodowych. Grozi się nam 
utratą pracy. Płaca nie jest 
adekwatna do wykonanej 
pracy. Prosimy o pomoc, o 
nagłośnienie, o skuteczną 
interwencję, póki jeszcze 
nie doszło do tragedii – 
napisali do naszej redakcji 
pracownicy - kierowcy Ślą-
skiego Konsorcjum Autobu-
sowego.

List kierowców ŚKA prze-
słaliśmy do biura prasowego 
prezydenta Wałbrzycha oraz 
do Śląskiego Konsorcjum 
Autobusowego z prośbą o 
zajęcie stanowiska. Do chwi-
li oddania tego numeru do 
druku nie otrzymaliśmy od-
powiedzi od przewoźnika, a 
telefonów podanych na o�-
cjalnej stronie ŚKA nikt nie 
odbierał…

- Jako zleceniodawcy 
usługi transportu publicz-
nego w Wałbrzychu zale-

ży nam na wysokiej jako-
ści świadczonych usług z 
uwzględnieniem nowocze-
snego taboru autobusowe-
go, a także nieustannego 
ulepszania infrastruktury 
komunikacyjnej niezbędnej 
do realizacji tego zadania. 
Ze swojej strony inwestu-
jemy przede wszystkim w 
nowe drogi, ale także nowe 
wiaty, perony przystanko-
we, nowoczesne oświetle-
nie ulic i przejść dla pie-
szych, elektroniczny rozkład 
jazdy. Warunki konieczne do 
realizacji komunikacji pu-
blicznej w Wałbrzychu są na 
wysokim poziomie, a spółka 
jest zobowiązana do wywią-
zania się z zawartej z gminą 
umowy. Do udzielania infor-
macji na temat funkcjono-
wania spółki upoważnieni 
są jej przedstawiciele, a do 
kontroli warunków pracy 
powołane są odpowiednie 
organy jak Państwowa In-
spekcja Pracy. W kompeten-
cji tych organów jest ocena 
czy pracodawca przestrzega 
przepisów prawa pracy i jak 
traktowani są pracownicy – 
powiedział nam Arkadiusz 
Grudzień, rzecznik prasowy 
prezydenta Wałbrzycha.

(RED)

Krzysztof Heksel to 
młody wałbrzyski malarz. 
Jeszcze do niedawna ano-
nimowo malujący obrazy w 
zaciszu swojego mieszkania 
i marzący o tym, by ktoś do-
cenił jego prace, a dziś już 
utrzymujący się z tworzenia. 
Media doszukują się w jego 
twórczości kontynuacji dro-
gi obranej przez Zdzisława 
Beksińskiego.

Historia jego zainteresowa-
nia sztuką sięga dzieciństwa, 
gdy mały Krzysztof podglądał 
swojego ojca (również malują-
cego) przy pracy. Tak mu się to 
spodobało, że sam postanowił 
spróbować swoich sił w malo-
waniu. Metodą prób i błędów 
oraz badania różnych technik 
i podłoży malarskich, wybrał 
sposób wykonywania swoich 
prac, który najbardziej mu 
odpowiada. Obecnie maluje 
swoje obrazy jedynie laserun-
kiem na płytach. Każde z jego 
dzieł, utrzymanych w nurcie 
surrealizmu, jest pieczołowi-
cie dopracowywane i potra� 
powstawać nawet dwa tygo-
dnie. A kiedy już się pojawia 
jako dostępne do sprzedaży, 
w mgnieniu oka znajduje no-
wego właściciela. To wszystko 
pozwoliło Krzysztofowi zamie-
nić pracę kierowcy autobusu 

Pasażerowie są zagrożeni? Następca Beksińskiego

Prace Krzysztofa Heksela będzie 
można jesienią zobaczyć w Starej 
Kopalni.

na pracę pełnoetatowego 
malarza – co, mimo że bywa 
ciężkim kawałkiem chleba, jest 
spełnieniem jego marzenia z 
dzieciństwa.

Krzysztof ma za sobą kilka 
wystaw indywidualnych. Naj-
bardziej znacząca do tej pory, 
miała miejsce w listopadzie 
zeszłego roku w Galerii ImpArt 
we Wrocławiu. Mieszkańcy 
Wałbrzycha i okolic będą mieli 
szansę podziwiać kilka jego 
obrazów na wystawie człon-
ków Związku Artystów Plasty-
ków Oddziału Dolnośląskiego 
w zamku Książ, natomiast w 
listopadzie jest przewidziana 
wystawa indywidualna Krzysz-
tofa Heksla w Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia.

(RED)
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Doskonała kawa, pysz-
ne lody i ciasta własnego 
wyrobu, zdrowe przekąski, 
jogurty i soki. A to wszyst-
ko w niebanalnym lokalu 
w przy al. Wyzwolenia w 
centrum Wałbrzycha. Tak 
Szugar Bejb Cafe podbija 
serca i podniebienia dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. 
– Dla każdego mamy coś 
smacznego – mówią wła-
ścicielki kawiarni.

Nowa kawiarnia w cen-
trum Wałbrzycha powstała 
kilka kroków od miejsca, w 
którym przez dziesięciolecia 
działała legendarna Markiza. 
Kilka miesięcy temu, w lo-
kalu po księgarni językowej 
przy al. Wyzwolenia 4, dwie 
wałbrzyszanki postanowiły 
stworzyć wyjątkowe miejsce.

- Zero chemii – mówią wła-
ścicielki - Ania i Justyna - o ser-
wowanych przez siebie dese-
rach, przekąskach i napojach, 
na które zapraszają wszystkich 
od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 9.00 do 19.00. 
– Z reguły pracujemy jednak 
do ostatniego klienta – doda-
ją z uśmiechem, realizując w 
praktyce hasło „przez żołądek 
do serca”.

Szugar Bejb Cafe – pyszne miejsce w centrum Wałbrzycha
R E K L AMA

W Szugar Bejb Cafe moż-
na złapać chwilę wytchnie-
nia, wzmocnić siły oraz po-
prawić sobie samopoczucie. 
Już przy wejściu gości wita-
ją: niezwykły stolik stworzo-
ny z dworcowego zegara, 
który wciąż jest na chodzie 
(!) oraz witryna zawsze peł-
na smakowitych ciast i de-
serów. A potem… wszyscy 
stają przed trudnym wybo-
rem.

- Mamy doskonałą kawę 
i świetny ekspres ciśnienio-
wy, co sprawia, że możemy 
sprostać każdemu wyzwa-
niu stawianemu nam przez 
kawoszy. Posiadamy też 
maszynę do lodów i bitej 
śmietany, dzięki czemu na 
miejscu komponujemy róż-
ne desery, które są świeże 
i bez konserwantów. Na 
przykład hitem jest cappuci-
no XXL, podawane z rurką z 

bitą śmietaną, w promocyj-
nej cenie 8 zł. Same również 
pieczemy pyszne ciasta, 
przygotowujemy jogurty ze 
świeżymi owocami, także 
sezonowymi oraz wyciska-
my świeże soki z owoców, 
przygotowujemy lemonia-
dę, smoothie i musy owoco-
we – wyliczają właścicielki 
Szugar Bejb Cafe.

Ale nie tylko kawa, ciasta i 
desery przyciągają do nowej 
kawiarni przy al. Wyzwolenia 
4 w centrum Wałbrzycha.

- U nas można także za-
spokoić głód, między innymi 
wyjątkowymi tostami. Gril-
lujemy bułki i podajemy je 
z różnymi dodatkami. Przy-
gotowujemy także kanapki, 
które można zjeść na miej-
scu lub zabrać z sobą. Za-
wsze coś dla siebie znajdą u 
nas także weganie i wegeta-
rianie. Poza tym mamy duży 
wybór herbat zielonych, 
czarnych i mieszanych oraz 
innych napojów – dodają 
Ania i Justyna.

Kolejnym atutem Szugar 
Bejb Cafe jest lokalizacja w 
centrum miasta, w pobliżu 
przystanków komunikacji 
miejskiej oraz miejsc parkin-

gowych. Dzięki temu można 
bez problemów w tej wyjąt-
kowej kafejce umówić się 
na spotkanie w mniejszym 
lub większym gronie, a tak-

że zorganizować kameralne 
przyjęcie. Rezerwacji można 
dokonywać pod numerem 
telefonu 665 62 91 18.

(RED)

Joga w parku
W każdy wakacyjny ponie-
działek i piątek zapraszamy 
na bezpłatne zajęcia jogi do 
Parku Miejskiego w Świebo-
dzicach. Potrzebny jest do tego 
jedynie wygodny strój i mata. 
Joga, jak powszechnie wiado-
mo, przywraca harmonię ducha 
i ciała, nie jest wymagająca jeśli 
chodzi o sprawność �zyczną, 
a do tego wspaniale relaksuje i 
odpręża. Pierwsze zajęcia odby-
ły się 4 lipca, kolejne już w naj-
bliższy piątek, 15 lipca. Zapra-
szamy przez całe wakacje, do 29 
sierpnia – zawsze o godz. 18:00.

Bez wiatraków
Podczas czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej w Świebodzi-
cach, poruszony został temat 
elektrowni wiatrowych. Pry-
watny inwestor z Niemiec chce 
na terenie Gminy Świebodzice, 
w obrębie Ciernie 5, wybudo-
wać 6 takich elektrowni. Cztery 
wnioski o wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy wpłynęły 
do Urzędu Miejskiego w Świe-
bodzicach, dwa bezpośrednio 
do starostwa, ponieważ na 
obszarze, na którym inwestor 
chce usytuować dwa wiatraki, 
obowiązuje miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzenne-
go. - Wiatraki na terenie Gminy 
Świebodzic nie mogą powstać 
– zaznaczył burmistrz Bogdan 
Kożuchowicz.

(RED)

Przedstawiciele �rm z re-
gionu wałbrzyskiego wzięli 
udział w spotkaniu organi-
zowanym przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekono-
miczną. W trakcie zostały 
przedstawione możliwości 
inwestycyjne w stre�e oraz 
oferta gminy Wałbrzych, 
Instytucji Pośredniczącej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
oraz Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy.

Na obszarze Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, największej z 14 specjal-
nych stref ekonomicznych w 
Polsce, działa 190 �rm. Przed-
siębiorstwa zainwestowały 
blisko 22 miliardy złotych i 
zatrudniają obecnie prawie 45 
tysięcy pracowników. Ponad 
połowę inwestorów stanowią 
przedstawiciele średnich, ma-
łych i mikroprzedsiębiorstw. 
Większość z nich reprezentuje 
rodzimy kapitał.  

- To już trzecie spotkanie z 
lokalnymi przedsiębiorcami, 
poprzez które chcemy poka-
zać, że strefa nie jest miejscem 
jedynie dla dużych, zagranicz-
nych inwestorów. Z preferen-
cyjnych warunków mogą sko-
rzystać również lokalne �rmy, 
co ułatwi im rozwój i pozwoli 
na zdobycie nowych koope-

Strefa dla małych �rm
rantów – podkreśla Maciej 
Badora, prezes wałbrzyskiej 
strefy. 

Zachętą dla sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw są 
m. in. wyższe ulgi podatkowe 
(im mniejsze przedsiębior-
stwo, tym większe zwolnienie 
w podatku dochodowym). Na 
terenie województwa dolno-
śląskiego wynoszą one 35% 
dla średnich i 45% dla małych 
i mikro przedsiębiorstw. Zwol-
nienie liczone jest jako pro-
cent wydatków na inwestycje 
lub 2-letnich kosztów zatrud-
nienia nowych pracowników.

Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna pomaga �r-
mom w przejściu przez proces 
formalny oraz otacza inwesto-
rów dodatkowym wsparciem. 
Jest to między innymi: możli-
wość udziału w bezpłatnych 
warsztatach, szkoleniach, 
targach i spotkaniach bran-
żowych. Strefa proponuje 
również przystąpienie do 
grupy zakupowej, która po-
zwala obniżyć koszty opłat za 
media oraz oferuje wsparcie 
w poszukiwaniu wykwali�ko-
wanych pracowników i rzetel-
nych partnerów biznesowych.

Podczas spotkania, współ-
organizowanego przez gminę 
Wałbrzych, przedstawiono 

również ofertę zachęt inwe-
stycyjnych proponowanych 
przez miasto, m.in. możli-
wość zwolnienia z podatku 
od nieruchomości. Przedsta-
wiciele biznesu dowiedzie-
li się również o środkach z 
obecnej perspektywy unijnej, 
pochodzących z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go, Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój oraz 
ze Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

- To bardzo dobra formu-
ła spotkań, gdyż przedsię-
biorcy mogą bezpośrednio 
skorzystać z wiedzy eksper-
tów i zdobyć kompleksową 
informację. Na pewno warto 
skorzystać z takich wydarzeń 
i dowiedzieć się o infrastruk-
turze, działkach i możliwo-
ściach, które niewątpliwie są 
w stre�e. Najlepiej świadczą 
o tym inwestorzy, którzy już 

tutaj działają – podkreślał 
Marcin Depczyk, prezes �rmy 
Wessel-Poliamid, która zdecy-
dowała się niedawno na bu-
dowę nowoczesnego zakładu 
w podstre�e Kłodzko.  

Podczas spotkania przed-
siębiorcy mogli wypełnić 
formularze, kierując do eks-
pertów dodatkowe pytania i 
sugestie. Odpowiedzi zostaną 
im przekazane drogą elektro-
niczną.

(RED)

- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna pomaga firmom w przejściu przez proces formalny oraz otacza 
inwestorów dodatkowym wsparciem – mówi Maciej Badora, prezes WSSE Invest - Park.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Zapraszamy na nową stronę https://www.facebook.com/Najlepiej-zorganizowane-
i-funkcjonujące-gospodarstwo-agroturystyczne-2016-144486585976456/. Przedsta-
wiamy gospodarstwa agroturystyczne biorące udział w tegorocznej edycji konkursu 
„Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne”.

Konkurs, realizowany wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu, PZD Wałbrzych reprezentowanym przez Danutę Szczęśniak. W tym roku również 
pracuje z nami dziennikarka Barbara Szeligowska, oraz wicestarosta powiatu wałbrzyskiego 
Krzysztof Kwiatkowski. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2016 r., a najlepsze go-
spodarstwa otrzymają nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

Ziemia wałbrzyska 
agroturystyką stoi!

W tym roku przypada 97 rocznica utwo-
rzenia Policji Państwowej. W związku z 
tym jubileuszem w Teatrze Zdrojowym 
w Szczawnie Zdroju odbyła się uroczysta 
akademia, na którą licznie przybyli funk-
cjonariusze policji jak również zaproszeni 
goście.

Podczas uroczystości Starosta Wałbrzyski 
Jacek Cichura złożył serdeczne podziękowa-
nia i wyrazy uznania na ręce inspektora An-
drzeja Basztury, Komendanta Miejskiego Po-

licji w Wałbrzychu za służbę, odwagę, honor 
i poświęcenie.

- Pełnicie szczególna misję społeczną, za-
pewniając obywatelom spokój i bezpieczeń-
stwo często narażając własne zdrowie i życie 
– podkreślił starosta Jacek Cichura. - Z okazji 
97 rocznicy powołania Policji Państwowej 
życzymy Państwu dalszych sukcesów, bez-
piecznej służby i satysfakcji z wykonywania 
wyjątkowego zawodu cieszącego się ogrom-
nym uznaniem społecznym.

Święto policji

Najlepsi funkcjonariusze Wałbrzyskiego garnizonu odebrali awanse, nagrody i wyróżnienia.

Starosta Jacek Cichura podziękował policjantom za ich codzienny trud.
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI), 
tel. 74 307 03 39, 601 570 621

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług za przystępną cenę!

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia

sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań

W styczniu 2016 r. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i 
Administarcji, w odpowiedzi na 
pytania zgłoszone przez Zarząd 
Główny Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodo-
wego Policjantów, związane z 
sygnałami o planowanych kolej-
nych zmianach w ustawie eme-
rytalnej służb mundurowych, 
o�cjalnie odpowiedziało, że 
ministerstwo oraz rząd „nie pro-
wadzą i nie planują prowadzić 
żadnych prac nad zmianami w 
ustawie emerytalnej funkcjona-
riuszy policji i innych służb mun-
durowych”. Zwracam szczegól-
ną uwagę na słowa „i nie planują 
prowadzić żadnych prac”. Ile są 
one warte dowiedzieliśmy się 
12.07. br. na konferencji praso-
wej kierownictwa tego resortu, 
podczas której minister Ma-
riusz Błaszczak poinformował o 
skierowaniu pod obrady rządu 
projektu ustawy dotyczącej ob-
niżenia wysokości świadczeń 
emerytalnych i rentowych by-
łym funkcjonariuszom orga-
nów bezpieczeństwa państwa 
oraz osób, które poza służbą w 
organach bezpieczeństwa pań-
stwa w latach 1944-1990 pełniły 
także czynną służbę wojskową. 
Jak poinformował pan minister, 
proponowane zmiany obejmą 
około 32 tysięcy osób i przynio-
są oszczędności budżetowe w 
granicach ok. 135 mln zł rocznie.

Z Walimia 
do Świdnicy
Zapraszamy do zapoznania się z 
nowym rozkładem jazdy na linii 
Walim – Świdnica. Odjazdy z Wa-
limia (przez Zagórze Śl.) do Świd-
nicy: 7:00, 8:33, 11:10, 12:38, 15:15, 
17:00. Odjazdy ze Świdnicy (przez 
Zagórze Śl.) do Walimia: 6:10, 7:50, 
10:20, 11:55, 14:30, 16:00. Busy 
kursują od poniedziałku do piąt-
ku. Więcej informacji pod nume-
rem telefonu M Trans-Wersal:  604 
254 534.

(RED)

Dotacje na remonty
Wójt Gminy Czarny Bór ogłosił II 
konkurs wniosków o udzielenie 
dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków, 
znajdujących się na obszarze 
Gminy Czarny Bór. Wniosek 
może złożyć podmiot, który po-
siada tytuł prawny do obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków 
wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, trwałe-
go zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego lub stosunku zobo-
wiązaniowego. Dotacje mogą być 
udzielane na prace, które zostaną 
przeprowadzone w roku 2016. 
Termin składania wniosków upły-
wa z dniem 15 lipca br. Wnioski, 
sporządzone na obowiązującym 
wzorze, należy składać osobiście 
w Biurze Podawczym Urzędu Gmi-
ny Czarny Bór lub drogą poczto-
wą na adres: Urząd Gminy Czarny 
Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 
Czarny Bór. Złożenie wniosku nie 
jest równoznaczne z przyznaniem 
dotacji. Wnioski niekompletne lub 
nieprawidłowo wypełnione albo 
złożone po terminie, nie będą 
rozpatrywane. Przy rozpatrywa-
niu wniosków komisja oceniająca 
uwzględnia w szczególności: zna-
czenie historyczne zabytku, jego 
stan techniczny, merytoryczną 
wartość złożonego wniosku oraz 
zaangażowanie �nansowe pod-
miotu występującego o dotację.

(RED)

Raz jeszcze o emeryturach 
mundurowych

Janusz
Bartkiewicz

Na marginesie wspomnę 
tylko, że rocznie z budżetu (w 
różnej formie) na utrzymanie 
Kościoła Katolickiego wypływa 
1 mld 800 mln zł, co jak byk wy-
nika z ministerialnych statystyk. 
Również tylko na marginesie 
wspomnę, że na kwotę tą skła-
dają się podatki płacone przez 
obywateli III RP. Także tych, któ-
rzy wyznają inną niż katolicka 
religię, są ateistami, oraz służyli 
w organach bezpieczeństwa 
państwa i w polskim wojsku w 
latach 1944-1990.

Nigdy nie byłem funkcjona-
riuszem tej formacji (aczkolwiek 
w marcu 1980 roku miałem taką 
propozycję) i w zasadzie mógł-
bym przejść obok tego obojęt-
nie. Ale nie mogę i to aż z dwóch 
powodów. Po pierwsze: tego ro-
dzaju majstrowanie przy mun-
durowych emeryturach (sygnał 
dała Platforma Obywatelska 
ustawą dezubekizacyjną z 2009 
roku) jest zwykłym draństwem 
i – nie obawiam się użyć tego 
określenia – oszustwem. Jest 
zamachem na konstytucyjny 
ład demokratycznego państwa, 
które w ustawie zasadniczej 
zagwarantowało wszystkim 
obywatelom nienaruszalność 
praw słusznie nabytych, a także 
zakazuje stosowania odpowie-
dzialności zbiorowej. I te wszyst-
kie gwarancje zostały przez PO i 
Trybunał Konstytucyjny już raz 
złamane. Teraz łamane mają być 
po raz kolejny, czego usprawie-
dliwieniem ma być tzw. spra-
wiedliwość dziejowa (słowa 
wiceministra MSWiA J.Zieliń-
skiego w TV Republika i ministra 
M.Błaszczaka na konferencji pra-
sowej 12.07.br.), czyli wyświech-

tany slogan, jakim w przeszłości 
z lubością posługiwali się rosyj-
scy bolszewicy z tow. Leninem 
i Stalinem na czele. Po drugie: 
obniżenie emerytur nie dotyczy 
w zasadzie byłych funkcjonariu-
szy organów bezpieczeństwa, 
ale emerytowanych funkcjo-
nariuszy policji (i innych służb 
mundurowych III RP). Byli nimi 
funkcjonariusze SB, którzy w 
1990 roku zostali zwery�kowa-
ni przez speckomisje powołane 
przez NSZZ Solidarność. Komi-
sje te uznały wówczas, że w toku 
dotychczasowej służby nie do-
puścili się naruszenia prawa, wy-
konywali swoje obowiązki służ-
bowe w sposób nie naruszający 
praw i godności innych osób i 
nie wykorzystywali stanowiska 
służbowego do celów pozasłuż-
bowych. Bo takie były warunki 
dla pozytywnej wery�kacji. Za 
co więc mają być dziś karani, 
kiedy po sumiennym, pełnym 
poświecenia przepracowaniu 
wielu lat odeszli na emeryturę?

Moim zdaniem mają być 
ukarani dlatego, że dzisiejsi 
decydenci obawiając się, że 
zabraknie na chleb, chcą ich 
kosztem urządzić gawiedzi 
igrzyska. Aby igrzyska te mogły 
trwać, opowiada się rzeczonej 
gawiedzi (pamiętam słowa Jac-
ka Kurskiego, że „ciemny lud 
wszystko kupi”), o esbeckich 
emeryturach rzędu 20 tys. zł 
miesięcznie. Emeryturę – zgod-
nie z przepisami - w wysokości 
18 tys. zł otrzymuje np. gen. 
Krzysztof Klimek - były szef Biu-
ra Ochrony Rządu i być może 
jeszcze tylko kilku generałów 
z wojska, policji, czy ABW. Dla 
przykładu podam, że arcybi-

skup Sławoj Głodź, pobiera ko-
ścielną pensję w wysokości ok. 
4,5 tys zł miesięcznie, a do tego 
ma aż 10 tys. zł miesięcznie tzw. 
mundurowej emerytury za 13 
lat służby w wojsku. Czyli zgod-
nie z prawem nie nabył w ogóle 
uprawnień emerytalnych. A 
emerytowani funkcjonariusze 
policji i innych służb mundu-
rowych? Wystarczy zajrzeć 
w dane Zakładu Emerytalno-
-Rentowego MSW (ZER), aby 
dowiedzieć się, że najniższa 
tzw. esbecka emerytura wyno-
si obecnie 440,23 zł, a średnia 
2538,89zł. Są to emerytury przy-
znane do połowy 1990 r. i z tych 
emerytur nie ma już za bardzo 
co zabierać, więc dlatego teraz 
będą obniżyć emerytury poli-
cyjne funkcjonariuszom, którzy 
odeszli na emerytury po tym 
okresie, a mieli jakieś epizody w 
organach bezpieczeństwa pań-
stwa (m.in. SB, WSW, zwiadzie 
WOP) i to ich rząd po prostu, 
najnormalniej w świecie skroi. 
Ale nie tylko o takich chodzi.

Ustawa dotyczy funkcjona-
riuszy pobierających emerytury, 
czyli tych, którzy od 1990 roku 
do 2016 służyli w demokra-
tycznym ponoć państwie. Na-
tomiast nikt nie ruszy emerytur 
tych byłych funkcjonariuszy SB, 
którzy w 1990 nie zostali zwery-
�kowani (nie spełnili warunków) 
i po przejściu „do cywila” podjęli 
pracę w różnych instytucjach, 
przedsiębiorstwach lub na wła-
snym rozrachunku. Wszyscy oni 
zapewnili sobie (własną pracą) 
godziwą płacę i dziś pobierają 
emerytury i renty, w których 
okres służby w SB traktowany 
jest jako lata składkowe we-

dług przepisów ZUS. I oni teraz 
mogą śmiać się z tych swoich 
kolegów, którzy przez wiele lat 
uczciwie i z poświeceniem (np. 
ratowali amerykańskich dyplo-
matów w czasie rewolucji w Ira-
nie) ojczyźnie służyli.

Kolejny raz prawica złamie 
podstawowe zasady demokra-
cji, aby zemścić się na Polakach, 
którzy służyli Polsce w latach 
istnienia innego systemu po-
litycznego. Zainteresowanych 
odsyłam do art. 81 ustawy z 
11.12.1923 roku o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonarjuszów 
państwowych i zawodowych 
wojskowych (pisownia oryginal-
na), w którym Rzeczpospolita 
gwarantuje byłym funkcjona-
riuszom i wojskowym państw 
zaborczych, zaliczenie w całości 
okresu tamtej służby do wysługi 
emerytalnej. Tak właśnie działa 
demokracja, której ludzie nad-
prezesa III RP Jarosława mają 
pełne usta. Osobiście byłym 
tzw. esbekom radzę, aby zwró-
cili się o pomoc do przewodni-
czącego ChRL, szefa chińskich 
komunistów, z którymi nie tylko 
były prezydent Komorowski, 
ale i obecny A.Duda umowy o 
współpracy zawierał. Jakoś im 
chiński komunizm w zębach 
nie zgrzyta. Może wzorem rzą-
du hiszpańskiego, który - przed 
polską prawicą - wziął w obronę 
polskich kombatantów wojny 
domowej w Hiszpanii, komu-
nistyczny rząd ChRL zwróci się 
z prośbą do rządu III RP, aby 
szanował własną konstytucję i 
funkcjonariuszy, którzy nie rzą-
dom, ale Ojczyźnie służą. Więcej 
na mojej stronie: www.janusz-
-bartkiewicz.eu.
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Gmina Mieroszów

R E K L AMA

Piłkarska drużyna z Pol-
ski na podium! To sukces 
młodych piłkarzy z Miero-
szowa, wywalczony na spo-
tkaniu młodzieży w ramach 
współpracy miast frydlandz-
kich w turnieju Frydlant Cup 
2016.

Drużyna wyselekcjonowa-
na przez nauczycieli wycho-
wania fizycznego ze wszyst-
kich szkół podstawowych 
gminy Mieroszów, wzięła 
udział w turnieju piłki noż-
nej w miejscowości Frydlant 
nad Ostravici w Czechach. 
Przeciwnikami były dwie do-
brze wytrenowane drużyny 
gospodarzy oraz: słowacka 
Turżowka, polski Korfantów, 
czeski Frydlant, niemiecki 
Mecklenburg i Niederlausi-

te. Wśród tych ośmiu drużyn 
mieroszowska zajęła trze-
cie miejsce. Etap grupowy 
chłopcy przeszli gładko wy-
grywając 4:1 z drużyną go-
spodarzy i 1:0 z polskim Kor-
fantowem oraz ulegając 1:2 
słowackiej Turżowce. Po wyj-
ściu z grupy było już trudniej, 
gdyż zagranie kilku meczów 
w 33-stopniowym upale było 
dla chłopców wyczerpujące. 
W półfinale Mieroszów prze-
grał z pierwszą (silniejszą) 
drużyną gospodarzy 0:2, ale 
w meczu o trzecie miejsce 
pokonał niemiecki Mecklen-
burg 2:0.

W skład drużyny Gminy 
Mieroszów weszli: Jakub Szo-
stak, Filip Fonfara, Piotr Gan-
carek i Daniel Ochap (ucznio-

wie SP Mieroszów), Bartłomiej 
Szpargała, Patryk Czernik i 
Kornel Klichowski (uczniowie 
SP Kowalowa) oraz Mateusz 
Sierakowski i Dominik Jasie-
nicki (uczniowie SP Sokołow-
sko). Opiekunami podczas 
wyjazdu byli: Michał Leszko, 
Łukasz Słonina i Grzegorz Or-
łowski. Cały wyjazd był cieka-
wym doświadczeniem.

 - Dziękujemy gospoda-
rzom z Frytlant nad Ostravici, 
a szczególnie pani burmistrz 
Helenie Pesatovej za opiekę 
nad dziećmi z naszej gminy, 
za zakwaterowanie drużyny 
w dobrym hotelu i zorgani-
zowanie czasu wolnego z ani-
matorami zajęć – podkreśla 
burmistrz Mieroszowa Marcin 
Raczyński.

Koncertem piosenek z 
tekstami Juliana Tuwima 
do muzyki skomponowanej 
przez Włodzimierza Szo-
mańskiego zakończył się w 
Mieroszowie III Festiwal im. 
Włodka Szomańskiego „Nie 
tylko gospel”.

Trzy dni festiwalu wypeł-
nione były wspaniałymi mu-
zycznymi wydarzeniami, w 
których codziennie uczestni-
czyły setki widzów. W wypeł-
nionej do ostatniego miejsca 
sali koncertowej Mieroszow-
skiego Centrum Kultury wy-
stąpili m.in.: Teresa Lipowska, 
zespół Spirituals Singers Band, 
Olga Szomańska, Marcin Ko-
łaczkowski, zepół Dixi Tigers 
Band, Orkiestra Kameralna 
Klassik Modern i zdobywczy-
ni zeszłorocznego Grand Prix 
Festiwalu - Monika Frydryszyn.

Podczas tej imprezy odbył 
się także konkurs wokalny dla 
młodych artystów o statuetkę 
„Szklanego Szomola 2016”. Do 
konkursu zgłosiło się 84 uta-
lentowanych wykonawców, 
spośród których jury konkursu 
wyłoniło 10 �nalistów. Poziom 
konkursu był bardzo wysoki 
i sędziowie pod przewodnic-
twem Teresy Lipowskiej mieli 
niełatwe zadanie. I miejsce 
zdobyła Malwina Janita ze 

Muzyczne święto

Złotoryji, II miejsce Wiktoria 
Oliwa z Krakowa, a III miejsce 
Agata Kaczmarek z Wrocławia. 
Wyróżnienie otrzymał Karol 
Wnuk z Krakowa, a nagroda 
publiczności tra�ła do Syl-
wii Marut z Wrocławia. Całą 
imprezę z werwą i humorem 
poprowadziła główna pomy-
słodawczyni i organizatorka 
festiwalu Elżbieta Szomańska.

 - Owacja na stojąco dla 
artystów i organizatorów, 
podziękowania dla zespołu 
pracowników Mieroszowskie-
go Centrum Kultury, słowa 
uznania z ust prezydenta Wał-
brzycha Romana Szełemeja 
to dowód, że III edycja festi-
walu była bardzo udana i na 
pewno spotkamy się za rok 
w Mieroszowie na IV Festiwa-
lu im Włodka Szomańskiego 

„Nie tylko Gospel”. Chociaż 
gmina wsparła to wydarzenie, 
to bez udziału przedsiębior-
ców, władz samorządowych, 
radnych, osób prywatnych i 
mieszkańców, którzy ufundo-
wali fortepian dla MCK, byłoby 
nam trudno zrealizować takie 
przedsięwzięcie. Serdecznie 
i z głębi „rozśpiewanego po 
koncercie serca” dziękuję - 
powiedział Marcin Raczyński, 
burmistrz Mieroszowa.

Patronat nad mieroszow-
skim festiwalem objęli Cezar 
Przybylski – Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
JE Ks. Ignacy Dec – Biskup 
Świdnicki, Roman Szełemej – 
prezydent Wałbrzycha, Jacek 
Cichura – starosta wałbrzyski 
oraz Marcin Raczyński - bur-
mistrz Mieroszowa.

Przewodniczącą jury mieroszowskiego festiwalu była Teresa Lipowska.

Drużyna na medal

Piłkarze z Mieroszowa zajęli 3 miejsce turnieju Frydlant Cup 2016.
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Zmieszane w środy
Na ulicach Jedliny-Zdroju: Dol-
nej, Górnej, Górniczej, Kłodzkiej, 
Krótkiej, Moniuszki, Mostowej, 
Partyzantów, Pokrzywianki, Wło-
ściańskiej, Zagórskiej, Zakopiań-
skiej i Zamkowej od 18 lipca 2016 
r. zmianie ulega harmonogram 
odbioru zmieszanych odpadów 
komunalnych. Odpady zmieszane 
z tych ulic odbierane będą w śro-
dy, a nie jak dotychczas w ponie-
działki.

Nagrody czekają
Zachęcamy mieszkańców Jedli-
ny - Zdroju do udziału w konkur-
sie ogłoszonym przez burmistrza 
miasta na najładniej ukwiecone 
okno lub balkon. Termin zgłosze-
nia mija 15 sierpnia br. Regulamin 
konkursu i karta zgłoszeniowa do-
stępne są na stronie internetowej 
urzędu miejskiego.

Od piątku do niedzieli w 
Jedlinie-Zdroju rozbrzmie-
wać będą czarujące dźwięki 
gitary podczas II Letnie-
go Festiwalu Gitarowego. 
Wszystkie koncerty - stara-
niem władz miasta - otwarte 
są dla publiczności, a wstęp 
jest bezpłatny.

Leszek Cichoński
15 lipca w Browarze Jedlin-

ka wystąpi Leszek Cichoński. 
Związany z Wrocławiem, ce-
niony polski gitarzysta, kom-
pozytor oraz autor podręcz-
ników i telewizyjnych kursów 
dla gitarzystów grał na naj-
większych festiwalach blueso-
wych na świecie (Monterey 
Bay Blues Festival w Californi 
i Narooma Blues Festival w 
Australii). Najbardziej spekta-
kularnym przedsięwzięciem 
realizowanym przez niego jest 
„Thanks Jimi Festival” oraz Gi-
tarowy Rekord Guinnessa, któ-
ry organizuje we Wrocławiu. 
W latach 80-tych współpraco-
wał z Tadeuszem Nalepą. W 
latach 90-tych z Johnem Tuc-
kerem, Carlosem Johnsonem i 
Wojciechem Karolakiem. Dzie-
lił scenę z największymi gigan-
tami gitary jak Steve Morse i 
Steve Vai. Dwa jego ostatnie 
albumy: CD + DVD „Cichoński 
-The Best of Studio and Live” i 
autorski „Sobą gram” były no-
minowane do nagrody Fryde-
ryki 2009 i 2012.

Soundz Good
Ciekawym wydarzeniem 

będzie koncert „Akustyczna 
siła rocka” w wykonaniu żeń-
skiego duetu Soundz Good. 
Formację tworzą dwie niezwy-
kłe osobowości muzyczne: 
Magdalena Czwojda (gitara) 
oraz Marta Zalewska (wokal, 
gitara basowa, śpiew). Po-
mimo młodego wieku, obie 
artystki współpracowały z 
wieloma gwiazdami polskiej 
piosenki: Krystyną Prońko, 
Kayah czy Majką Jeżowską. 
Miały okazję pracować rów-
nież z Waldemarem Malickim 
i Filharmonią Dowcipu, Terce-
tem czyli Kwartetem (Hanna 
Śleszyńska, Piotr Gąsowski, 

Robert Rozmus, Wojciech Ka-
leta) oraz zespołem Perfect. 
Występowały w muzycznych 
programach telewizyjnych: 
Szymon Majewski Show, Śpie-
wające Fortepiany, Jaka To 
Melodia. Soundz Good wy-
stąpi w sobotę - 16 lipca br. o 
godz.19.00 w Kościele przy ul. 
Jana Pawła II w Jedlinie-Zdro-
ju.

Dżango-Bango
Trzeciego dnia, w niedzielę 

- 17 lipca, także o godz. 19.00 
w Parku Północnym zagra dla 
wszystkich lubelska formacja 
o charakterystycznej nazwie 
Dżango-Bango. Dżango-Ban-
go to magia rytmu, barwność 
improwizacji, cygańska wol-
ność i radość życia, a wszystko 
przyprawione szczyptą sza-
leństwa. Zespół prawdopo-
dobnie nigdy by nie powstał, 
gdyby nie Django Reinhardt, 
niedościgniony mistrz Gip-
sy Swing. To fascynacja jego 
sztuką połączyła drogi lu-
belskich Romów i Polaków, 
lubiących dobrą muzykę i za-
bawę. W repertuarze zespołu 
usłyszeć możemy nie tylko 
standardy jazzowe, ale także 
romanse cygańskie, rumby 
�amenco czy tanga argentyń-
skie. Zespół powstał w roku 
2014 i mimo krótkiego stażu 
wystąpił już na najbardziej re-
nomowanych krajowych festi-
walach romskich w Ciechocin-
ku i Gorzowie Wielkopolskim. 
Będzie więc muzyka, śpiew i 
taniec w efektownej oprawie, 
artyści bowiem czerpią w swej 
twórczości z kultury półwy-
spu iberyjskiego, muzyki cy-
gańskiej oraz jazzu i kultury 
południowoamerykańskiej. Li-
derem grupy jest Kuba Niedo-
borek, jeden z najlepszych gi-
tarzystów �amenco w Polsce, 
koncertujący m.in. z Kayah.

Koncerty gitarowe najwyż-
szej próby uzupełnią realizo-
wane w Jedlinie już od 10 lat 
Letnie Warsztaty Gitarowe dla 
blisko pięćdziesięciu młodych 
adeptów gry na gitarze ze 
wszystkich niemal zakątków 
naszego kraju.

(RED)

Przy boisku przyszkolnym Orlik powstaje 
zaplecze sanitarno-techniczne. Sportowcy 
korzystający z boiska będą mieli dostęp do 
szatni, pryszniców oraz toalet. Z nowych 
inwestycji skorzystają nie tylko piłkarze, ale 
również lekkoatleci, którzy dostaną nową 
bieżnię o sztucznej nawierzchni, o długości 
112 m, posiadającą sześć torów.

Kiedy pod koniec 2014 roku jedlińska 
młodzież zbierała podpisy pod wnioskiem 
o budowę skateparku zapewne nikt nie 
spodziewał się, że tak szybko uda się zreali-
zować tę inicjatywę. Plac budowy został już 
przekazany wykonawcy wyłonionemu w 

drodze przetargu. Pierwsi miłośnicy jazdy 
na deskach i rolkach będą mogli korzystać 
z nowoczesnego skateparku już 31 sierpnia. 
Warto przypomnieć, że projekt ten był kon-
sultowany z młodymi wnioskodawcami.

Kolejną inwestycją realizowaną, tym ra-
zem wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i 
Kolei, jest budowa ciągu pieszo – rowero-
wego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. 
Reymonta, wzdłuż ulicy Kłodzkiej. W miejsce 
starej i zniszczonej kostki położna zostanie 
nowa nawierzchnia asfaltowa, wymienione 
zostaną ławki oraz zamontowane stojaki na 
rowery.

Inwestycje z dotacjami
W najbliższych dniach w Jedlinie-Zdroju rozpoczną się prace 

nad nowymi inwestycjami, na które gmina uzyskała do�nansowanie 
z Ministerstwa Sportu.

II Letni Festiwal Gitarowy

Dżango-Bango wystąpi na zakończenie II Letniego Festiwalu 
Gitarowego w Jedlinie Zdroju.

Jedlina – Zdrój źródło aktywności



Czwartek, 14 lipca 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

R E K L AMA

KONTAKT: ul. Stacyjna 11, 58-306 Wałbrzych
tel : 748463040, tel. kom.: 883-359-937

e-mail: info@my-textim.com

CZYŚCIWO
BAWEŁNIANE
szeroki asortyment

ceny już od 
1,20 zł netto 

za 1 kg

www.my-textim.com

R E K L AMA

Absolutorium 
dla Fedoruka…
Podczas sesji Rady Miejskiej 
Szczawna-Zdroju, radni jed-
nogłośnie udzielili burmi-
strzowi Markowi Fedorukowi 
absolutorium za 2015 rok. 
Radni przed glosowaniem zapo-
znali się z pozytywną opinią Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu w sprawie spra-
wozdania burmistrza z wykona-
nia budżetu gminy w 2015 roku 
i pozytywną opinią komisji rewi-
zyjnej rady miejskiej. Zrealizo-
wane dochody Gminy Szczaw-
no-Zdrój w ubiegłym roku 
wyniosły 25 476 249,84, co sta-
nowi 98,54 % planowanych do 
uzyskania dochodów. Wydatki 
wyniosły 25 780 059,70 tj. 90,9% 
prognozowanych do realizacji 
wydatków, tworząc tym samym 
de�cyt na poziomie 303.809,86 
przy planowanym 2 508 746,62.

(RED)

…i Hausmana
W Świetlicy Wiejskiej w Niedź-
wiedzicy odbyła się XIX Sesja 
Rady Gminy Walim. Głównym 
jej punktem było rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania bu-
dżetu gminy za 2015 rok. Wójt 
Gminy Walim Adam Hausman 
przedstawił informację z reali-
zacji dochodów i wydatków bu-
dżetowych, następnie wkarbnik 
gminy Lucyna Młot odczytała 
opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej dotyczącą wykona-
nia budżetu. Komisja rewizyjna 
rady gminy po rozpatrzeniu 
sprawozdania �nansowego, 
sprawozdania z wykonania bu-
dżetu wraz z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej oraz infor-
macji o stanie mienia komunal-
nego, wnioskowała o udzielenie 
wójtowi absolutorium. Radni 
podjęli tę decyzję jednogłośnie.

(RED)

Odkryją 
dziedzictwo?
Mieszkańcy Starych Boga-
czowic wspólnie odkryją 
dziedzictwo swojej gminy. 
Pomogą im w tym warsztaty 
„Quest-co to jest?”, które od-
będą się 27 lipca w Centrum 
Edukacyjno-Społecznym. Na 
lipcowe warsztaty zaprasza 
Stowarzyszenie Rozwoju Gmi-
ny Stare Bogaczowice wraz z 
Fundacją Banku Zachodniego 
WBK oraz Gminnym Centrum 
Edukacyjno – Społecznym. Ce-
lem spotkania jest odkrycie na 
nowo regionu poprzez wyjąt-
kowe elementy i historie zwią-
zane z lokalnym dziedzictwem 
przyrodniczym i kulturowym, 
a także aktywizacja lokalnej 
społeczności oraz stworzenie 
nowego folderu promocyjne-
go. Dla 3 osób, które stworzą 
najlepszy QUEST czekają na-
grody. Warsztaty organizo-
wane są w ramach programu 
grantowego „To mieszkam, tu 
zmieniam”.

(IL)

Jesiotry w zalewie
Wędkarze mogą już łowić 
jesiotry w Starych Bogaczo-
wicach. Ilość ryb w zalewie i 
różnorodność ich gatunków 
zwiększana jest sukcesywnie, 
co dwa tygodnie. Jesiotry 
mają wydłużony kształt ciała 
i chrzęstno-kostną budowę 
szkieletu. Ryba posiada asy-
metryczną płetwę ogonową i 
tarcze kostne na całym ciele. 
Pięciomiesięczne osobniki 
osiągają ok. 400-500 g.

(IL)

Aby zdobyć środki �nan-
sowe na prace remontowe 
zabytkowych obiektów, 
mieszkańcy gminy Stare Bo-
gaczowice, pod przewodnic-
twem księdza proboszcza 
Jacka Biernackiego, organi-
zują festyn para�alny. Tego-
roczna edycja odbędzie się 
23 lipca.

Para�a św. Józefa w Starych 
Bogaczowicach to wyjątkowa 
wspólnota, która z zaangażo-
waniem i starannością dba o 
swoje świątynie. Cały dochód 
z organizowanego przez nią 
festynu przeznaczony zosta-

nie na odrestaurowanie ko-
ścioła św. Józefa w Starych Bo-
gaczowicach. Na wszystkich 
uczestników festynu czeka 
szereg atrakcji, m.in. rozgryw-
ki piłkarskie O Puchar Kapela-
na Policji, animacje dla dzieci, 
konkurs na wypieki domowe 
oraz liczne stoiska gastrono-
miczne. W ramach weekendu 
ze Świętą Anną odbędzie się 
także uroczysta msza święta 
pod przewodnictwem ks. kan. 
Wojciecha Sękowskiego przy 
kaplicy św. Anny w Starych 
Bogaczowicach.

(IL)

12 lipca Gminna Bibliote-
ka Publiczna w partnerstwie 
z Fundacją Edukacyjno - 
Społeczną „Polny Kwiat” 
ze Starych Bogaczowic zor-
ganizowały wycieczkę dla 
najmłodszych mieszkańców 
gminy Stare Bogaczowice.

Dzięki współpracy dzieci 
mogły skorzystać z większej licz-
by atrakcji. Najpierw odwiedziły 

Kłodzko i tamtejszy Minieuro-
land. Następnie wycieczka po-
jechała w kierunku Kletna, gdzie 
spacerkiem po Śnieżnickim Par-
ku Krajobrazowym dzieci udały 
się do nieczynnej Kopalni Ura-
nu. Najciekawszą atrakcją oka-
zała się Jaskinia Niedżwiedzia, 
z pięknymi stalaktytami, stalag-
mitami i stalagnatami.

(IL)

Weekend ze Świętą 
Anną

Wakacje trwają

Największą atrakcją było zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

Gmina Stare Bogaczowi-
ce otrzymała do�nansowa-
nie ze środków programu 
„Działaj Lokalnie IX” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce oraz Ośro-
dek Działaj Lokalnie w 
Lubawce. W ramach do�-
nansowania zrealizowane 
zostaną trzy projekty.

Pierwszy z nich „Nowe Bo-
gaczowice to urokliwe oko-
lice” prowadzony jest przez 
grupę nieformalną „Sympa-
tycy Nowych Bogaczowic”. 
Zadanie polega na zagospo-
darowaniu placu w centrum 
Nowych Bogaczowic, który 

miałby stać się bazą wypa-
dową dla przyjezdnych gości 
oraz miejscem odpoczynku 
i relaksacji dla mieszańców. 
Do�nansowanie tra�ło także 
do grupy nieformalnej „Dzia-
łamy razem” na realizację 
projektu „Nasza wieś, nasza 
troska”, w ramach którego za-
gospodarowany zostanie te-
ren wokół świetlicy wiejskiej. 
Do programu zakwali�kował 
się też projekt „Struga oczami 
dziecka” autorstwa grupy nie-
formalnej „Nasza Struga”. Ce-
lem zadania będzie integracja 
mieszkańców oraz wspólne 
przygotowanie terenu pod 
plac zabaw.

(IL)

Działają lokalnie

11 lipca w Starych Boga-
czowicach odbyły się obcho-
dy Narodowego Dnia Pamię-
ci Ludobójstwa w Wołyniu.

W ramach obchodów 73 
rocznicy Rzezi Wołyńskiej od-
prawiona została okoliczno-
ściowa msza święta, po której 
uczestnicy wydarzenia złożyli 
kwiaty pod pomnikiem upa-
miętniającym przesiedlenie 
ludności w roku 1945. W uro-
czystości udział wzięli poseł 
na Sejm Michał Dworczyk, 
wicewojewoda dolnośląski 
Kamil Zieliński, przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu oraz władze 
Gminy Stare Bogaczowice i 
sąsiednich gmin. Organiza-
torami wydarzenia byli: PiS, 

Upamiętnili o�ary 
Rzezi Wołyńskiej

radny Rady Powiatu Wałbrzy-
skiego Bogusław Uchmano-
wicz, radny Rady Gminy Stare 
Bogaczowice Eugeniusz Rajca 
oraz mieszkańcy Gminy Stare 
Bogaczowice.

(IL)

W rocznicę Rzezi Wołyńskiej 
kwiaty przed pomnikiem 
w Starych Bogaczowicach złożył 
m,In,. wójt Mirosław Lech.
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z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

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

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

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

i 74-854-17-12

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

Mija pół wieku od zdo-
bycia przez Stanisława 
Grędzińskiego dwóch zło-
tych medali na lekkoatle-
tycznych mistrzostwach 
Europy w Budapeszcie. W 
stolicy Węgier zgarnął je 
w 1966 r. za zwycięstwa 
w biegu na 400 m oraz w 
sztafecie 4x400 m. Warto 
przypomnieć ten wyczyn 
wałbrzyszanina przy oka-
zji zakończonych w tych 
dniach mistrzostw Europy 
w Amsterdamie oraz 70-le-
cia lekkiej atletyki pod 
Chełmcem.

Na dystansie jednego 
okrążenia Stanisław Grędziń-
ski wywalczył jeszcze brąz 
w mistrzostwach Europy w 
Atenach (1969), a srebrny 
krążek przypadł mu w udzia-
le (razem z Janem Balachow-
skim, Janem Wernerem i 
Andrzejem Badeńskim) na 
halowych mistrzostwach 

Europy w Wiedniu (1970) 
w nietypowej konkurencji: 
sztafecie 4x2 okrążenia. W 
1968 r., na Igrzyskach Olim-
pijskich w Meksyku, Grędziń-
ski był członkiem sztafety 
4x400 m, która zajęła 4. miej-
sce. Wzbudza ono wiele kon-
trowersji po dziś dzień, gdyż 
brązowy medal powinien 
być, zdaniem wielu fachow-
ców, przyznany ex aequo z 
zespołem Republiki Federal-
nej Niemiec.

Stanisław Grędziński od 
wielu lat szefuje wałbrzyskim 
lekkoatletom w Górniku, a 
poza tym, wykorzystując 
swoje politechniczne wy-
kształcenie, buduje i odnawia 
obiekty sportowe. Jego dzie-
łem jest m.in. hala lekkoatle-
tyczna na Nowym Mieście, 
hala ośrodka Aqua Zdrój oraz 
Hala Wałbrzyskich Mistrzów 
przy ul. Wysockiego.

Andrzej Basiński

To już 50 lat

Stanisław Grędziński ze swoimi trofeami: w lewej ręce „złoto” 
z Budapesztu, w prawej - „srebro” z Wiednia.

Nowy trener 

Victorii PWSZ
Po odejściu z klubu Krzysz-
tofa Janczaka, nowym trene-
rem siatkarskiej Victorii PWSZ 
Wałbrzych został Przemysław 
Michalczyk. Poprzednio był tre-
nerem takich drużyn jak BBTS Biel-
sko-Biała, Espadon Szczecin czy 
KPS Siedlce, a w AZS Politechnika 
Warszawa był II szkoleniowcem. 
Co ciekawe, rok temu został pre-
zesem Jastrzębskiego Węgla. Jako 
zawodnik grał na pozycji przyj-
mującego m in. w Resovii, AZS 
Częstochowa oraz we wcześniej 
wspomnianych zespołach z Ja-
strzębia-Zdroju i Warszawy.

Radosław Radczak

III liga czeka na Górnika
Na 30 lipca Opolski Związek Pił-
ki Nożnej zaplanował inaugu-
rację sezonu w III grupie III ligi 
piłkarskiej. Górnik Wałbrzych – o 
ile przystąpi do tych rozgrywek – 
pierwszy mecz rozegra w Zielonej 
Górze z beniaminkiem Faluba-
zem. W 2 kolejce (6-7 sierpnia) 
rywalem wałbrzyszan będzie na 
wyjeździe BKS Stal Bielsko-Biała, 
a na własnym boisku Górnik 13 
lub 14 sierpnia zagra z Rekordem 
Bielsko-Biała. Runda jesienna za-
kończy się 20 listopada.

Zestaw par 1 kolejki:
Falubaz Zielona Góra - Górnik 
Wałbrzych 
Lechia Dzierżoniów - Górnik II Zabrze 
Miedź II Legnica - BKS Stal 
Bielsko-Biała 
KS Polkowice - GKS 1962 Jastrzębie
Śląsk II Wrocław - Skra Częstochowa 
Piast Żmigród - Pniówek Pawłowice 
Śląskie 
Unia Turza Śląska - Ślęza Wrocław 
Stal Brzeg - Olimpia Kowary 
Ruch Zdzieszowice - Rekord 
Bielsko-Biała 

(RED)

Po raz trzeci w ostatnich 
czterech latach Czarny 
Bór był gospodarzem Mi-
strzostw Polski w Biathlo-
nie Letnim. Organizatorzy 
jak zawsze stanęli na wy-
sokości zadania, zapew-
niając komfortowe warun-
ki zarówno startującym i 
ich trenerom, jak i kibicom. 
Rywalizację zdominowali 
Monika Hojnisz oraz Mar-
cin Piasecki.

Tegoroczna edycja prze-
biła wszystkie poprzednie. 
Sportowo królowała Moni-
ka Hojnisz, która – tak jak w 
ubiegłym roku – ponownie 
zgarnęła komplet medali. W 
sprincie - jako jedyna - uzy-
skała czas poniżej piętnastu 
minut i wywalczyła swój 
piętnasty tytuł mistrzyni 
kraju seniorek w crosso-
wej odmianie biathlonu. 
Na wyróżnienie zasługuje 
również Dominika Bielecka, 
która zaledwie dwa miesią-
ce po rozpoczęciu treningu 
strzeleckiego zdobyła swoje 
pierwsze biathlonowe tro-
feum. Na najniższym stopniu 
podium stanęła Kamila Żuk, 
która o niecałą sekundę wy-
przedziła Magdalenę Gwiz-
doń. Najmłodsza członkini 
kadry A walczyła jak równy 
z równym ze starszymi kole-
żankami, a ponadto wyjeż-
dża z trzema złotymi krążka-
mi w kategorii juniorek.

Najlepszym seniorem mi-
strzostw w Czarnym Borze 
został trochę nieoczekiwanie 
Marcin Piasecki z AZS AWF 
Katowice, który po zwycię-
stwie w biegu indywidual-
nym oraz drugim miejscu w 
biegu masowym ponownie 
stanął na najwyższym stop-

Hojnisz królowała w Czarnym Borze

niu podium. O jego wygra-
nej przesądził świetny bieg. 
Mimo czterech karnych rund 
pokonał lepiej strzelającego 
Łukasza Szczurka. Różnica 
między nimi na mecie wy-
niosła tylko osiem dziesią-
tych sekundy! Brąz wśród se-
niorów, a jednocześnie złoto 
w gronie juniorów zgarnął 
Tomasz Zięba, który spośród 
wszystkich rywalizujących 
mógł pochwalić się najlep-
szym strzelaniem. Spudło-
wał tylko raz.

Ciekawie było w rywali-
zacji młodszych roczników. 
Aż sześć karnych rund nie 
przeszkodziło w odniesieniu 
wygranej juniorowi młod-
szemu Patrykowi Brynowi 
z Dusznik-Zdroju, który po-
konał o piętnaście sekund 
Wojciecha Filipa. Najlepszą 
juniorką młodszą okazała 
się Patrycja Rutecka z MKS 
Karkonosze Jelenia Góra. Jej 
wygrana nie podlegała żad-

nej dyskusji. Najlepsze strze-
lanie w stawce pozwoliło jej 
osiągnąć niemal półminuto-
wą przewagę nad Marceliną 
Badacz.

Jeszcze większe różnice w 
czołówce były wśród młodzi-
czek. Joanna Koniuszy z PKO 
Harpagan Gdańsk wygrała z 
drugą na mecie Darią Gem-
bicką aż o 56 sekund. Naj-
lepszym młodzikiem został 
Mateusz Gierczyk z miejsco-
wego Mela�ru. Po piętach 
starali mu się deptać Filip 
Kliś z Warszawy oraz Woj-
ciech Janik – również z Czar-
nego Boru.

Najbardziej zażarty bój 
o medale stoczyli młodzicy 
młodsi. Między pierwszym Ja-
nem Guńką a szóstym Fabia-
nem Suchodolskim było tylko 
dziesięć sekund różnicy! W ka-
tegorii młodziczek młodszych 
– bez niespodzianek wygrała 
Anna Nędza-Kubiniec.

(RED)

Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim po raz kolejny okazały się 
sukcesem sportowym i organizacyjnym.
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Zatrudnię kierowcę 
z doświadczeniem 

w prowadzeniu 
busów

do pracy w kraju i za 
granicą

Tel. 887 488 001

Zatrudnię opiekunki 
osób starszych 

do Niemiec i Anglii. 
Wysokie zarobki, krótkie 
wyjazdy, praca również 

dla studentów. 
Tel. 509 89 24 36

Poszukujemy 

wychowawców 
na obozy i kolonie 

w lipcu i sierpniu 2016. 

Kontakt: 

wakacjewpracy@gmail.com

Przyjmę do pracy
w Wałbrzychu

SZLIFIERZA 
KAMIENIA

z doświadczeniem 
zawodowym 

Tel. 74 846-47-59

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)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Wielkimi krokami zbliża 
się XVII Toyota Półmara-
ton Wałbrzych. Start pół-
maratonu w 21 sierpnia 
2016 tradycyjnie w Rynku 
w Wałbrzychu.

– W tegorocznej edycji 
odnotowaliśmy rekordową 
liczbę zapisów! Do tej pory 
swój udział w półmaratonie 
potwierdziło i opłaciło po-
nad 1900 biegaczy (w ubie-
głym roku wystartowało ok. 
1800 osób). Wielkimi krokami 
zbliżamy się do magicznej 
liczby 2000 uczestników! W 
dalszym ciągu trwają zapisy. 
Jeszcze tylko do końca lipca 
opłata startowa wynosi 60 zł. 
Wszyscy, którzy ukończą bieg 
w wyznaczonym limicie cza-
su mogą wziąć udział w lo-
sowaniu, w którym nagrodą 

główną jest samochód TO-
YOTA AYGO. Nasz sierpniowy 
półmaraton został zaliczony 
do imprez, podczas których 
można otrzymać medal Ko-
rony Polskich Półmaratonów. 
Korona Polskich Półmara-
tonów 2016 to prestiżowe 
wyróżnienie, które otrzyma 
każdy biegacz wraz z meda-
lem po spełnieniu warunków 
regulaminu. Medal przyzna-
je Polskie Stowarzyszenie 
Biegów we współpracy z KB 
meta Lubliniec. Zapraszamy 
wszystkich do uczestnictwa 
w największym biegowym 
wydarzeniu w Wałbrzychu! 
Szczegółowe informacje oraz 
zapisy na stronie: www.po-
lmaraton.walbrzych.pl – do-
dają organizatorzy.

(RED)

Z podwórek 
na boiska
Do 9 lipca odbyło się pięć 
z dziewięciu eliminacji do 
wielkiego �nału Podwór-
kowej Ligii Mistrzów Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, który 
zostanie rozegrany 18 lipca 
2016 roku w Centrum Aqua 
Zdrój w Wałbrzychu. Roz-
grywki eliminacyjne prze-
prowadzono do tej pory w: 
Wałbrzychu, Nowej Rudzie, 
Szczawnie Zdroju, Głuszycay 
i Mieroszowie. Frekwencja 
dopisywała, choć w przeci-
wieństwie do poprzednich 
lat, prym wiodły drużyny w 
starszych rocznikach. Naj-
więcej zespołów wystarto-
wało w Wałbrzychu (11) i 
Szczawnie Zdroju (12). Tuż 
za nimi uplasowała się Głu-
szyca. W ciągu tygodnia eli-
minacji rozegrano łącznie 
57 meczów, w których strze-
lono 160 goli. Wszystko to 
za sprawą 40 drużyn, które 
turniej mają już za sobą. Po-
zostały jeszcze eliminacje w 
Czarnym Borze, Walimiu, Bo-
guszowie Gorcach i Starych 
Bogaczowicach. Turniejowe 
drużyny można zgłaszać wy-
syłając sms pod numer 530 
789 853 lub e-mail: fundacja.
zcalegoserca@gmail.com o 
treści: miejscowość – nazwa 
drużyny – kategoria wieko-
wa. Potwierdzenie zgłosze-
nia w ciągu 24 godzin.
Zdjęcia, �lmy, sprawozdania 
i terminarze eliminacji moż-
na śledzić na stronie:  www.
facebook.com/Podworko-
waLigaMistrzowAglomera-
cjiWalbrzyskiej.

(RED)

W dniach 23.07 - 
7.08.2016 r. w Centrum 
AQUA ZDRÓJ w Wałbrzy-
chu odbędzie się zgrupo-
wanie reprezentacji Polski 
koszykarzy. Pod Chełm-
cem kadra rozpocznie 
pierwsze tego lata zgrupo-
wanie, które ma przygoto-
wać drużynę do kwali�ka-
cji do EuroBasketu. Trener 
Mike Taylor powołał na nie 
17 zawodników.

- To grupa bardzo dobrych 
zawodników, którzy zrobią 
wszystko, abyśmy byli świet-
ną drużyną. Cieszę się, że 
mamy tylu doświadczonych 

graczy, którzy od kilku lat 
stanowią o sile reprezentacji 
Polski. Jestem bardzo pod-
ekscytowany. Wierzę w na-
szych zawodników. Chcemy 
kontynuować naszą pracę i 
wywalczyć awans do przy-
szłorocznych Mistrzostw Eu-
ropy – stwierdził Mike Taylor, 
trener reprezentacji Polski 
(źródło: www.pzkosz.pl).

Na zgrupowanie w Wał-
brzychu, oprócz powoła-
nych graczy, zaproszonych 
zostanie także kilku młodych 
zawodników z rozszerzonej 
reprezentacji Polski oraz z 
reprezentacji Polski do lat 20. 

Kadra w sierpniu i wrześniu 
weźmie udział w kwali�ka-
cjach do EuroBasketu, który 
w 2017 roku zostanie roze-
grany na parkietach Finlandii, 
Izraela, Rumunii oraz Turcji. 
Rywalami biało-czerwonych 
w kwali�kacjach będą: Biało-
ruś, Estonia i Portugalia.

W ramach zgrupowania w 
dniach 6 i 7 sierpnia Polacy 
rozegrają dwa mecze towa-
rzyskie z Holandią, uczestni-
kiem ostatnich mistrzostw 
Europy. Pierwsze ze spotkań 
będzie otwarte dla publicz-
ności.

(RED)

Reprezentacja koszykarzy 
zjedzie do Wałbrzycha

Skład reprezentacji Polski koszykarzy na zgrupowanie w Wałbrzychu:
(w nawiasie obecny lub ostatni klub, dalej liczba meczów i punktów w kadrze):

Rozgrywający:
Łukasz Koszarek (Stelmet BC Zielona Góra) – 144/922
Robert Skibniewski (Anwil Włocławek) – 85/312
A.J. Slaughter (Banvit, Turcja) – 17/160
Daniel Szymkiewicz (Rosa Radom) – 0/0

Obwodowi:
Karol Gruszecki (Stelmet BC Zielona Góra) – 16/70
Michał Michalak (Polski Cukier Toruń) – 8/43
Mateusz Ponitka (Stelmet BC Zielona Góra) – 54/394
Michał Sokołowski (Rosa Radom) – 2/3
Adam Waczyński (Río Natura Monbús Obradoiro, Hiszpania) – 86/654
Przemysław Zamojski (Stelmet BC Zielona Góra) – 67/364

Podkoszowi:
Aaron Cel (AS Monaco Basket, Francja) – 32/227
Aleksander Czyż (Giorgio Tesi Group Pistoia, Włochy) – 17/51
Tomasz Gielo (University of Mississippi, USA) – 18/55
Adam Hrycaniuk (Stelmet BC Zielona Góra) – 64/362
Maciej Lampe (Besiktas Stambuł, Turcja) – 49/656
Jarosław Mokros (Energa Czarni Słupsk) – 4/7
Szymon Szewczyk (Stelmet BC Zielona Góra) – 84/650

W Skomielnej Białej odbyła 
się 5. edycja Pucharu Polski 
MTB. Rywalizowano na 
trudnej trasie – stromych 
podjazdach i technicznych 
zjazdach. Dobrze spisały 
się zawodniczki KK 
Superior Wałbrzych. 
Aleksandra Podgórska 
zajęła trzecie miejsce 
w elicie, zwyciężając 
wśród orliczek. Patrycja 
Piotrowska (na zdjęciu), 
po ponad miesięcznej 
przerwie spowodowanej 
kontuzją ręki, dojechała do mety jako piąta orliczka i 10. wśród elity. 
Wyścig stanowił ostre przetarcie przed MP także dla pozostałych kolarzy 
tego klubu – Filipa Helty i Kamila Tarnawskiego.

(BAS)

XVII Toyota 
Półmaraton Wałbrzych

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

OKAZJA! NAJTAŃSZA KAWALER-
KA NA Piaskowej Górze, 25m2, 
widna kuchnia, balkon, 3 piętro 
w bloku czteropiętrowym po 
termomodernizacji, świetna 
lokalizacja!, cena 59.000zł Kontakt 
535-311-265

BIAŁY KAMIEŃ, 25 m2, KAWALER-
KA PO KAPITALNYM REMONCIE, 
wyposażona,  w prestiżowej 
lokalizacji, CENA 48.000.zł, TEL. 
535- 285 -514

PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA 
PODZAMCZU, 3 POKOJE do 
wejścia, najlepiej ze spłaconą 
termomodernizacją, TEL. 535 285 
514

OKAZJA!, najtańsze 4 POKOJE 
NA PODZAMCZU, 72 m2, balkon, 
rozkład, 140 tys. Zł do negocjacji!, 
Kontakt 535-285-514

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje PO 
REMONCIE, 41 M2, w czteropię-
trowcu po termomodernizacji! 
DO WEJŚCIA, NISKI CZYNSZ, 
wyposażenie w cenie! Cena 
135.000zł do negocjacji kontakt 
530- 998-374

PODZAMCZE, 2 POKOJE na trze-
cim piętrze w wieżowcu, BALKON,  
rozkład, 107 tys. zł do negocjacji, 
Kontakt 535-285-514

Górne Podgórze, 3 pokoje, 57m2, 
po remoncie. Cena 115.000zł DO 
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265

ROZKŁAD, Boguszów, rozkłado-
we 2 pokoje, 50m2, 2 piętro w 
Kamienicy, gazowe ogrzewanie. 
W CENIE ZABUDOWA KUCHENNA. 
Cena 95.000zł DO NEGOCJACJI! 
Kontakt  577-263-955

OKAZJA!!! 2 pokoje, 45m2 z 
garażem i ogrodem okolice Wał-
brzycha, kamienica po remoncie. 
Spokojna okolica. Cena 77.000zł 
DO NEGOCJACJI! Kontakt  530- 
998- 374

LOKALE UŻYTKOWE ŚWIEBODZ-
CIE, od 30 do 190m2, wynajem i 
sprzedaż, korzystne ceny i świet-
ne lokalizacje, ceny do negocjacji 
TEL 577-321-840

PODZAMCZE, 2 POKOJE na 
pierwszym pietrze, umeblowane, 
wysoki standard,  BALKON, dobra 
lokalizacja, Cena 120 000zł TEL 
577-321-840

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

5. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
Dom, pow. 94, 40 m2, 6 pok., 
STARY ZDRÓJ, Cena 218 000 tys.
zł, Cena do negocjacji. Tel: 519-
121-102

6. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
DZIAŁKA, pow. 2300 m2, WITO-
SZÓW GÓRNY, Cena 145 000 tys.
zł, Cena do negocjacji. Tel. kom. 
Tel: 519-121-102

7. SOWA&VICTORIA Kawalerka 
na Piaskowej Górze, stan do 
wprowadzenia - 61 000 ! Tel: 530-
913-259

8.SOWA&VICTORIA Kawalerka w 
okolicach ul. Bema, po remon-
cie - 65 000 do negocjacji ! Tel. 
530-913-259

9. SOWA&VICTORIA 2 pokoje, 
Piaskowa Góra, 2 piętro - 90 000 
do negocjacji ! Tel: 530-913-259

10. SOWA&VICTORIA 2 pokoje z 
jasną kuchnią , piaskowa Góra ( 
Krasińskiego ), do wprowadze-
nia - 107 000 ! Cena 70.000 Tel: 
530-913-259

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie dwa poziomy 90 m2 
z zabudowaną kuchnią i szafami, 
4 pokoje, garaż w bryle Tel: 506-
717-014

12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
działki w Strudze 3 km od Szczaw-
na, malownicze krajobrazy cena 
od 80 zł/m2 Tel: 506-717-014

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie dwa poziomy stan 
idealny do zamieszkania 2 sypial-
nie, salon, zabudowana kuchnia, 
dwie łazienki. Osiedle Arkadia 

piętro, cena 80 tys. zł.Tel. 793 
111 130

MS-2669 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 28 m2, do remontu 61.500 ,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, 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-1788 Szczawno-Zdrój, 2 poko-
je, 84 m2, wysoki parter, cena 139 
tys, tel. 883 334 486

MS-2564 Podzamcze, 3 pokoje, 
do remontu o pow.58m 4 piętro 
w 4, 98 tys, tel. 883 334 486

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

USŁUGI

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

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

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

(7) Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe: malowanie, gładzie, 
płytki, su�ty podwieszane, panele, 
tapety itp. Tel. 694-922-059.

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

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

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

(1) Zatrudnimy pracowników 
ochrony - sklep DINO w Czarnym 
Borze. Tel: 726-007-707.

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam mieszkanie w 
Boguszowie, 71m2, 3 pok.(parter) 
w spokojnym miejscu. Tel: 793-
262-316.

(4) Sprzedam mieszkanie po 
remoncie, 46 m kw., Biały Ka-
mień – ul. Przyjaciół Żołnierza, 
parter, kuchnia, 2 pokoje, ła-
zienka, 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. 

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

ŚWIEBODZICE, 3 POKOJE 59m2, 
wysoki parter, w odremontowa-
nej kamienicy, zabudowany bal-
kon, możliwość zakupu z garażem 
CENA 160 000zł TEL 577-321-840

77m2, miejskie ogrzewanie, duży 
balkon. Cena 105.000zł DO NEGO-
CJACJI Kontakt 535-311-265

Świdnica GOTOWE DO WPRO-
WADZENIA, 2 piętro, 3 pokoje, 
54 m2, PO REMONCIE, W CENIE 
KUCHNIA! CENA 215.000 ZŁ, tel. 
577-263-955

KAWALERKA PO REMONCIE, 
24m2, okolice Wałbrzycha,O-
GRZEWANIE MIEJSKIE, 2 piętro, 
CENA 49.000zł , kontakt 530- 
998-374

, OKAZJA! ŚRÓDMIEŚĆIE 69m2, 
2 pokoje, łazienka, parter, CENA:  
85.000 DO NEGOCJACJI! Tel: 577-
263-955

Komorów cena 278.000 Tel: 506-
717-014

14. SOWA&VICTORIA >> SUPER 
OFERTA<< Na sprzedaż pół domu 
(109m2) w spokojnym rejonie 
Szczawienka. Po kapitalnym 
remoncie (stan deweloperski). 
ATRAKCYJNA CENA 220 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 Piękne 
dwupoziomowe mieszkanie w 
Śródmieściu, po remoncie, 3 
pokoje! Cena: 115 000zł Tel: 502-
665-504

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

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

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

20. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra kawalerka z jasną kuchnią 
po remoncie 26m 78000 zł Tel: 
519-121-104

• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

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

na Facebooku
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ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

WYNAJMĘ- Serwis samochodo-
wy !!! Salon Samochodowy- la-
kiernia!!!  wraz ze osprzętem,  
Podzamcze- Szczawienko, cena 
26000zł. Tel. 606 976 630

MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema, 
dom wolnostojący 190m2, działka 
662 m2, cena 429 tys. Tel. 606 
976 630

MS-2703 Piaskowa Góra,3 pokoje 
45m2 po kapitalnym remoncie, 
cena 139000 tys. Tel. 606 976 630

OKAZJA-2322 Nowe mieszkanie z 
tarasem w apartamentowcu , ul. 
Odlewnicza! 80 m2, cena 225000 
zł Tel. 606 976 630

OKAZJA! MS-2705 Szczawno 
Zdrój, 2 pokoje, 60 m2, do remon-
tu, cena 65 tys tel. 883 334 486

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 Górni-
cze, 2 pokoje, 39 m2, cena 79 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-2622 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
z balkonem, pow. 33M, drugie 

1.SOWA&VICTORIA Kilkuletni, 
parterowy dom z użytkowym 
poddaszem położony na pięknej, 
zagospodarowanej działce w 
Witoszowie Dolnym Tel: 502-
657-353 

2. SOWA&VICTORIA Budynek 
gospodarczy wraz z duża działką 
-2800m2, nadający się na każdą 
działalność lub adaptację na dom 
mieszkalny. Tel: 502-657-353

3. SOWA&VICTORIA Trzypokojo-
we mieszkanie w spokojnej części 
śródmieścia. Tel: 502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
MIESZKANIE, pow. 57,95 m2, 2 
pok., NOWE MIASTO, Cena 99 000 
tys.zł, Cena do negocjacji. Tel: 
519-121-102
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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, 89 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 55 tys.zł. 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy kawalerkę na 
Podgórzu, 43m2, 1 piętro, 53tys.
zł. do zamieszkania,  74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 2 
ogródkami na Gagarina, Szcza-
wienko, 42m2, wys.parter, po 
remoncie, co gaz, cena 132 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 – Jedlina Zdrój mieszkanie 
na sprzedaż 49 m2, 2 pokoje, 
parter z tarasem oraz działka bu-
dowlana 841m2 w ksztalcie litery 
L, ogrodzona.Możliwość kupna 
razem lub osobno. Cena działki: 
52 000zł nr: (2075) (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – BON –Zamienie na mniej-
sze mieszkanie na Piaskowej Gó-
rze o pow.51,5, parter, 3 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, okna PCV, 
ogrzewanie miejskie (nr:2173 )  
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie dwupoziomo-
we 87m2 -Boguszów Gorce, 1 pię-
tro, 4 pokoje, ogrzewanie gazowe 
z garażem Cena : 179 000 tys. . (nr: 
2176)- (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 szafą 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 !!!Miesz-
kanie 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

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 139 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  2 pokoje, 
Piaskowa Góra, 40 m2, cena 
109500zł. 3 piętro, po remoncie, 
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, 25m2 
, 28tys.zł.  1 piętro, 74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
54m2, St.Zdrój , po remoncie, 
wys.parter, cena 69 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, dwupo-
ziomowe, 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 Pod-
zamczu, 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 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 38m2, Śród-
mieście, 2 pokoje, ul.Batorego, 
parter, co węgiel, cena 69 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 2 pokoje w 
Jedlinie Zdr. po remoncie, 43m2, 
parter, cena 65 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 110 tys.zł.  74 666 42 
42, 881 424 100.

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

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

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
41m, 2 pokoje do zamieszkania , 
4 piętro, cena 105 tys. zł do nego-
cjacji. tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra , bardzo 
ładne mieszkanie 4 pokoje, 57m, 
3 piętro, do zamieszkania, cena 
170 tys. zł do negocjacji. tel. 74 
842 90 60.

WGN Piaskowa Góra , mieszkanie 
19m, na pierwszym piętrze, ładne 
, dobra lokalizacja, cena 65 tys. zl 
do negocjacji. tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
29m. na piątym piętrze , cena 87 

tys. zł  do negocjacji, centrum 
osiedla, tel. 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, 2 pokoje, 38m, 
Senatorska, mieszkanie wolne 
od zaraz, do zamieszkania, cena 
120 tys. do negocjacji, tel. 74 842 
90 60.

WGN Podzamcze, mieszkanie 
53m, 2 pokoje, po remoncie 
kapitalnym, 4 piętro, sprzedaż z 
wyposażeniem, cena  160 tys. zł 
tel. 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, ładne  mieszka-
nie 2 pokoje, 54m, cena 145 tys.
zł. do negocjacji,  na 4 piętrze , tel. 
74 842 90 60.

WGN Podzamcze, sprzedaż lub 
zamiana, 3 pokoje, 60m,  4 piętro, 
149 tys. zł. zamiana na 3 pokoje 
parter lub 1 piętro także na Pod-
zamczu. Tel. 74 842 90 60.

WGN Nowe Miasto, mieszkanie 
2 pokoje na pierwszym piętrze, 
44m, zielona spokojna okolica, 
cena 81 tys. zł. tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedamy tanie mieszkanie 
na Sobiecinie górnym, 66m, 2 
pokoje, cena 56 tys. zł tel. 74 842 
90 60.

WGN Sobiecin, mieszkanie 3 
pokoje,  58m, 1 piętro, cena  49 
tys.zł, wolne od zaraz.

Tel. 74 842 90 60.

WGN dom bliźniak Poniatów, 
4 pokoje, piękna duża działka 
2000m2, -spokojna, zielona lokali-
zacja, cena 299 tys. do negocjacji. 
tel. 74 842 90 60.

WGN dom wolno stojący Śród-
mieście, 4 pokoje, zagospodaro-
wana , ładna działka 900 m2, 

wolny od zaraz, cena 420 tys. zł  
74 842 90 60.

WGN dom , zabudowa szeregowa 
na Piaskowej Górze, 5  pokoi, 
180m, działka 250 m2,  cena 380 
tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN dom wolno stojący, Biały 
Kamień, 5 pokoi, 130 m, działka 
ca 1500m, cena 330 tys. zł do 
negocjacji. tel. 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. 
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

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, 3 pokoje rozkłado-
we, 60m2, 4 piętro w 4, cena 
114.000zł, 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 – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje, 
84m2, do odświeżenia, C.O. 
Gaz, wysoki parter w 2, cena 
139.000zł, MOŻLIWOŚĆ ZA-
MIANY 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 – STARY ZDRÓJ, ul. 
11-go Listopada, kawalerka, 
21m2, po remoncie, parter w 3, 
cena 32.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuch-
nia z jadalnią, 60m2 z wyjściem 
na taras, po remoncie, cena 
147.500zł 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 MOŻLIWO-
ŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE 
- CIERNIE, 400m2, jednopiętro-
wy + poddasze, cena 196.000zł 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADE-
NIA DZIAŁALNOŚCI GOSP,  
162m2 + 150m2 na działal-
ność, 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 ka-
pitalnego remontu, 23000m2 
działki rolnej tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  DOM NA OSIEDLU 
PARKOWYM, 133m2, 4 pokoje, 
działka 600m2, garaż, po re-
moncie, 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 mieszkanie z 
ogrodem, 2 pokoje, 47m2, okolice 
Żeromskiego, cicha lokalizacja, po 
remoncie, cena  119 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 49 tys.
zł. -  co gaz, 74 666 42 42, 507 
153 166.
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P ROMOC J A

Program „Z wodą po zdro-
wie”  to cykl bezpłatnych 
zajęć sportowych skierowa-
nych do osób, które chcą w 
przyjemny, lecz intensywny 
sposób zrzucić parę kilogra-
mów, kształtując przy tym 
różne grupy mięśniowe, a 
także do wszystkich tych, 
którzy chcą poprawić swo-
ją kondycję �zyczną. Akcja 
rozpoczęła się na początku 
czerwca i do tej pory zgroma-
dziła już ponad 350 uczestni-
ków. Organizatorem są Wo-
dociągi Wałbrzych. 

Z wodą po zdrowie
Prowadzona przez Wo-

dociągi Wałbrzych akcja ma 
szeroki wymiar społeczny. 
Coraz więcej ludzi w Polsce 
jest dotkniętych otyłością lub 
nadwagą, a my zgodnie z ha-
słem „Wodę piję – zdrowo 
żyję” chcemy promować zdro-
wy tryb życia – tak o idei akcji 
mówi Prezes Wodociągów 
Wałbrzych, Marek Mielniczuk. 
Program skierowany jest do 

Ponad 350 osób trenuje z Wodociągami!
całych rodzin. Organizatorzy 
zadbali o to, by dzieci miały 
fachową opiekę i również bra-
ły udział w zajęciach. W każdą 
sobotę uczestnicy po wspólnej 
rozgrzewce mogą wybrać zaję-
cia w jednej z czterech grup z 
określonym poziomem inten-
sywności.

Każdy znajdzie coś dla siebie
Na treningi przychodzą oso-

by w każdym wieku, zarówno 
te starsze, jak i młodsze. Nie 
brakuje nastolatków, dzieci, ani 
osób starszych. Każdy jest tutaj 
mile widziany, a trenerzy dbają 
o to, by poziom intensywności 
był dostosowany do każdego z 
uczestników. Level 1 to Strefa 
Junior. Są to zabawy z anima-
torem dla dzieci w wieku 5-9 lat 
oraz zajęcia sportowe dla dzieci 
w wieku 9-12 lat. Level 2 to Stre-
fa dla Początkujących. Do tej 
grupy są zaproszeni wszyscy ci, 
którzy dopiero zaczynają swoją 
przygodę ze sportem oraz oso-
by borykające się z nadwagą. 
Intensywność zajęć w tej grupie 

jest na średnim poziomie. Level 
3 to Stefa Kobiet – w każdym ty-
godniu zajęcia �tness prowadzi 
inna instruktorka, dzięki czemu 
trening jest zróżnicowany. Pa-
nie, oprócz wzmocnienia mię-
śni, skupiają się także na spala-
niu zbędnych kalorii. Ostatnią 
grupą jest Stefa dla Zaawanso-
wanych, w której biorą udział 
osoby wysportowane, chcące 
udoskonalić swoje umiejętno-
ści techniczne oraz wzmocnić i 
wyrzeźbić mięśnie. Grupa ta jest 
połączona z treningiem Biegaj-
-Zapobiegaj i prowadzi ją Olim-
pijczyk Roman Magdziarczyk. 

Dołącz do akcji za darmo
Zajęcia odbywają się w 

Hali Lekkoatletycznej przy ul. 
Chopina 1a w Wałbrzychu 
(Nowe Miasto). Każdy uczest-
nik dołączając do programu, 
oprócz udziału w bezpłatnych 
zajęciach, ma szansę otrzy-
mać atrakcyjne upominki. 
Oprócz nagród wręczanych 
cotygodniowo dla najbardziej 
aktywnych ćwiczących, pre-

miowana jest frekwencja. Każ-
da zgłoszona osoba otrzymała 
„dzienniczek diety”, w którym 
może notować swoje posiłki 
oraz codzienną aktywność. Po 
czterech spotkaniach każdy 
otrzyma koszulkę sportową z 
napisem „Wodę piję – zdrowo 
żyję”, po ośmiu – butelkę BPA 
Free zaprojektowaną specjal-
nie z myślą o tej akcji, a najbar-
dziej zaangażowani otrzymają 
torbę sportową. Uczestnicy 
potwierdzają, że warto wziąć 
udział w programie. Uważam, 
że zajęcia są pełne pozytywnej 
energii. Bardzo cieszy mnie to, 
że panuje tam dobra atmosfe-
ra i spontaniczność. W każdym 
tygodniu jest coraz więcej ludzi 
i niespodzianek od organizato-
rów – tak zajęcia komentuje 
Katarzyna, jedna z uczestniczek 
sobotnich treningów. 

Wartościowe porady
Program „Z wodą po zdro-

wie” będzie prowadzony we 
wszystkie soboty aż do 27 
sierpnia. Rejestracja trwa od 
godz. 9:00. Oprócz ciekawych 
ćwiczeń, uczestnicy mogą 
skorzystać także z bezpłat-
nych porad profesjonalistów, 
np. trenerów, dietetyków i 
�zjoterapeutów. Do udziału 
w naszym przedsięwzięciu za-
praszamy partnerów, którzy w 
swojej codziennej działalności 
również promują zdrowy tryb 
życia. Jesteśmy otwarci na Wa-
szą obecność podczas sobot-
nich zajęć – zachęca koordy-
natorka akcji, Justyna Oleksy. 
Finał całego programu wraz z 
podsumowaniem metamorfoz 
uczestników zbiegnie się w 
czasie z XXVI Spartakiadą Pra-
cowników Wodociągów i Ka-
nalizacji. Organizatorzy szykują 
kilka niespodzianek. Szczegó-
ły będą dostępne na stronie 
www.woda.walbrzych.pl.

Marzena Zagrodna

Poszukujemy WOLONTARIUSZY! 

Jesteś młody, zaradny i lubisz wyzwania? 
Zostań wolontariuszem 

XXVI Spartakiady Wodociągowej!
Poszukujemy chętnych osób, które włączą się w 

organizację największego wydarzenia w mieście! 
W dniach 25 – 28 sierpnia do Wałbrzycha przyjedzie 
około 2 000 uczestników Spartakiady z całej Polski. 

Jeżeli masz czas i chęć pomocy, zgłoś się!

Warunki:
- Ukończony 16 r. ż. 

(w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców)
-  Komunikatywność, otwartość
-  Dyspozycyjność w dniach 25 – 28 sierpnia
-  Uczestnictwo w szkoleniu przygotowującym

Każdy wolontariusz otrzyma:
-  koszulkę
-  smycz z identy�katorem
-  certy�kat
-  szkolenie przygotowujące
-  doświadczenie w organizacji dużego eventu
-  niespodziankę

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Koordynator sekcji Wolontariuszy – Michał Włodarczyk 
marketing@wpwik.pl, tel. 505 469 136


