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Centrum Kredytowe 
KREDYTY / POŻYCZKI

> kredyty konsolidacyjne 
do 500 tys. zł 

> kredyty gotówkowe na oświadczenie 
do 30 tys. zł 
dla umów o prace krótkoterminowych 

> POŻYCZKI POZABANKOWE bez biku
do 25 tys. zł

SZYBKO - SOLIDNIE - NAJTANIEJ
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- Nie mamy pieniędzy na 
lekarstwa i inne potrzeby, bo 
ośrodek pomocy społecznej 
nie może nam wypłacić zasił-
ków – zaalarmowali naszą re-
dakcję niepełnosprawni Czy-
telnicy z Boguszowa Gorc. 
– Niestety, do tej pory Dol-
nośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu nie przekazał 
nam brakujących pieniędzy 
– tłumaczy problem Sylwia 
Dąbrowska, dyrektor OPS w 
Boguszowie - Gorcach. Spra-
wą zainteresowaliśmy wice-
wojewodę dolnośląskiego 
Kamila Zielińskiego, który 
zapewnia: - W tym tygodniu 
lub najpóźniej na początku 
przyszłego gminne budżety 
zostaną zasilone.

 - Pomoc społeczna ma 
umożliwiać przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych 
tym, którzy nie są w stanie sami 
ich pokonać wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości. Do takich osób 
należą zwłaszcza osoby niepeł-
nosprawne. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Boguszowie-
-Gorcach wspiera najuboższe 
osoby w wysiłkach zmierza-
jących do zaspokojenia nie-
zbędnych potrzeb i umożliwia 
życie w warunkach odpowia-

dających godności człowieka, 
tymczasem nie może realizo-
wać swoich zadań, ponieważ 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu nie przekazał 
pieniędzy (zadanie zlecone z 
zakresu administracji rządowej 
realizowane przez gminę) na 
wypłacenie zasiłków stałych 
dla osób niepełnosprawnych 
w gminie. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Boguszowie-Gor-
cach już w czerwcu zwracał 
się z prośbą do DUW we Wro-
cławiu o zwiększenie środków 
�nansowych w budżecie OPS, 
tymczasem do dziś nie może 
otrzymać brakującej kwoty na 
bieżące wypłaty(28 001,88). 
Z informacji uzyskanej przez 
OPS w Boguszowie-Gorcach 
w DUW we Wrocławiu wynika, 
że nie ma środków �nanso-
wych oraz brak jest informacji 
zwrotnej kiedy będą. Osoby 
niepełnosprawne korzystające 
z zasiłków stałych nie otrzyma-
ły pieniędzy niezbędnych do 
codziennego funkcjonowania. 
Są to osoby, które potrzebują 
regularnego zażywania leków, 
a kwota jaką dysponują mie-
sięcznie (kryterium dochodo-
we na osobę samotnie gospo-
darującą to 634 zł, na osobę w 
rodzinie 514 zł) nie pozwala na 

bieżące, godne funkcjonowa-
nie. Dotychczas nie było takiej 
sytuacji i braku informacji. Ow-
szem, środki przyznawane są 
w dużo mniejszych kwotach 
niż wymaga budżet OPS, ale 
po złożeniu zapotrzebowania 
w DUW były zaraz przekazy-
wane. Na chwilę obecną 130 
osób niepełnosprawnych cze-
ka na wypłaty zasiłków stałych 
– wyjaśnia Sylwia Dąbrowska, 
dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Boguszowie Gor-
cach.

Sprawą zainteresowaliśmy 
wicewojewodę dolnośląskie-
go Kamila Zielińskiego. - Rok-
rocznie budżet na zasiłki stałe 
jest niedoszacowany, tak jest 
i w tym roku. Wystąpiliśmy do 
ministerstwa o uruchomienie 
środków, odpowiedz jest oczy-
wiście pozytywna, w tym tygo-
dniu lub najpóźniej na począt-
ku przyszłego gminne budżety 
zostaną zasilone. Nadmienię, 
że gminy, przy odrobinie do-
brej, woli mogą wypłacać za-
siłki z własnych środków mając 
pewność, iż pomimo niedosza-
cowań, środki na to zadanie 
własne i tak będą wypłacone 
– zapewnia wicewojewoda Ka-
mil Zieliński.

Robert Radczak

Niepełnosprawni bez zasiłków
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W związku z pojawiającymi się w lo-
kalnych mediach publikacjami, w któ-
rych oskarża się Śląskie Konsorcjum Au-
tobusowe Sp. z o.o. o naruszanie praw 
pracowniczych, w szczególności praw 
kierowców, Zarząd Śląskiego Konsor-
cjum Autobusowego Sp. z o.o. oświad-
cza co następuje.

Śląskie Konsorcjum Autobusowe Sp. z 
o.o. znajduje się w dobrej kondycji �nan-
sowej i w sposób prawidłowy realizuje 
zamówienie publiczne obejmujące komu-
nikację miejską w Wałbrzychu i gminach 
ościennych. Komunikacja jest realizowana 
na wysokim poziomie. Wszyscy pracownicy 
mają terminowo wypłacane wynagrodze-
nie, od którego odprowadzane również 
terminowo są podatki i składki ZUS. Spół-
ka w dalszym ciągu inwestuje w remont 
zajezdni autobusowej. Pasażerowie zaś 
ponad ogólnym ryzykiem uczestniczenia w 
ruchu drogowym, nie są narażeni na żadne 
dodatkowe niebezpieczeństwo wynikające 
z obłożenia pracą kierowców Spółki.

Śląskie Konsorcjum Autobusowe Sp. 
z o.o. pragnie uspokoić, że przestrzega 
powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności jako pracodawca 
przestrzega regulacji prawa pracy. Kierowcy 
wykonują swoje obowiązki pracownicze w 
ramach czasowych ustalonych w zgodzie z 
przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 
r. poz. 1155 z późn. zm.). Potwierdzeniem 
tych twierdzeń są wyniki dotychczasowych 
kontroli, jakie w Spółce były prowadzone.

Zarząd Śląskiego Konsorcjum Autobu-
sowego Sp. z o.o. podkreśla, że tak Spółka 
jak i jej właściciele będący przedsiębiorca-
mi zainteresowanymi jedynie rozwijaniem 
prowadzonego przedsiębiorstwa i prawi-
dłowym realizowaniem zamówienia pu-
blicznego, nie angażują się w spory natury 
politycznej i nie opowiadają się po żadnej 
ze stron lokalnego sporu politycznego.

Trzeba zauważyć, że jest to nie pierwszy 
raz kiedy przeciwko Śląskiemu Konsorcjum 
Autobusowemu Sp. z o.o. kierowane są 
bezpodstawne zarzuty, które wykorzystuje 
się w lokalnej rozgrywce politycznej. Zarząd 
Śląskiego Konsorcjum Autobusowego Sp. z 
o.o. przypomina, że skutkiem tych bezpod-
stawnych zarzutów jakie pojawiły się w lo-
kalnych mediach w ubiegłym roku (w tym 
w TV DAMI) jest prawomocny wyrok Sądu 
Okręgowego w Świdnicy zobowiązujący do 
publikacji przeprosin członków Śląskiego 
Konsorcjum Autobusowego i samej Spółki 
za naruszenie dóbr osobistych, poprzez pu-
blikację w mediach zarzutów nieznajdują-
cych oparcia w faktach. Wówczas to próbo-
wano wykazać rzekome nieprawidłowości 
przy udzielaniu zamówienia publicznego 
i co ciekawe również w obecnych publi-
kacjach (wywiad w TV DAMI) wraca się do 
tej sprawy jako rzekomo sprawy niewyja-
śnionej, pomijając fakt, że osoba ówcześnie 

kierująca zarzuty wobec Spółki jest obecnie 
prawomocnie zobowiązana do publikacji 
przeprosin, z którego to zobowiązania jesz-
cze się nie wywiązała.

Wracając do obecnej sytuacji Zarząd 
Spółki oświadcza, że nie będzie odnosił się 
do treści anonimowych listów wysyłanych 
do lokalnych redakcji rzekomo przez grupę 
pracowników Śląskiego Konsorcjum Auto-
busowego. Zarząd podkreśla, że publikacja 
tego typu oświadczeń służy tylko wywo-
ływaniu niepokojów społecznych. Osoby 
rzeczywiście zatrudnione w Spółce odci-
nają się od treści tego anonimu, czego do-
wodem jest oświadczenie podpisane przez 
sporą grupę kierowców, którym dobre imię 
Spółki również leży na sercu.

Zarząd Spółki pragnie jedynie odnieść 
się do podniesionego zarzutu związanego 
z czasem pracy kierowców i rzekomego na-
ruszania przez pracodawcę praw pracowni-
czych w tym zakresie.

Należy ze smutkiem stwierdzić, iż nie-
znajomość w większości społeczeństwa 
zagadnienia „czasu pracy kierowców w ko-
munikacji miejskiej do 50 km” jest wykorzy-
stywana do wzbudzania „tanich” sensacji, 
jest także łatwym narzędziem do „zemsty” 
przez zwolnionych pracowników na swoim 
byłym pracodawcy, a dla niektórych osób 
jest swego rodzaju grą polityczną, a wszyst-
kie te działania razem wzbudzają wśród 
pasażerów niepotrzebny niepokój. Zarząd 
Śląskiego Konsorcjum Autobusowego Sp. 
z o.o. pozwoli więc sobie chociażby w za-
rysie przedstawić pasażerom uregulowania 
prawne - Ustawę o czasie pracy kierowców, 
która to wiedza pozwoli im samym ocenić 
czy „dramatyczne” informacje to tania sen-
sacja czy fakt.

Szanowni Państwo czas pracy kierow-
ców zawodowych praktycznie ma niewiele 
wspólnego z czasem pracy pracownika za-
trudnionego na przykład w biurze. Pracow-
nik biurowy pracuje najczęściej 8 godzin, po 
których udaje się do domu na odpoczynek. 
Niestety mało kto wie, że w przypadku kie-
rowcy wygląda to zgoła inaczej. Otóż czas 
pracy kierowcy regulowany jest zupełnie in-
nymi przepisami, a związane jest to ze spe-
cy�ką pracy. Jeśli byłoby tak, że czas pracy 
kierowcy kończyłby się już po 8 godzinach 
– praktycznie nie mogłaby się odbyć żadna 
wycieczka zagraniczna lub transport towa-
rów na znaczne odległości, w komunikacji 
miejskiej ułożenie rozkładów jazdy, które 
zaspokajałyby potrzeby ludności danej 
aglomeracji byłoby niemożliwe a koszty 
byłyby tak wysokie, że komunikacja miejska 
byłaby wielokrotnie droższa niż korzystanie 
np. z taksówek. Wiązałoby się to z tym, że 
do wykonania jednego zadania przewozo-
wego zamiast na przykład 2 kierowców na-
leżałoby zaangażować 4-5 kierowców. Co 
istotne, trzeba byłoby im zapewnić trans-
port oraz nocleg i czas odpoczynku w miej-
scach zmian kierowców. W efekcie kierow-

cy byliby bardziej zmęczeni niż wykonując 
określone zadania przy stosowaniu obecnie 
obowiązujących przepisów.

Na pytanie – ile powinna trwać „dniów-
ka” kierowcy zgodnie z ustawą o czasie 
pracy kierowcy w  transporcie drogowym w 
komunikacji miejskiej do 50 km? – niestety 
nie można odpowiedzieć jednoznacznie, 
ponieważ zgodnie z ustawą „kierowca w 
każdej dobie musi wykorzystać czas na od-
poczynek trwający co najmniej 11 godzin”, 
tak więc biorąc pod uwagę ten 11 godzinny 
nieprzerwany dobowy odpoczynek wynika, 
że kierowca wykonujący przewozy w ko-
munikacji miejskiej do 50 km w ciągu doby 
może przebywać w pracy 13 godzin. I tu 
znów niespotykane określenie w innych za-
wodach - co to znaczy, że może przebywać 
w pracy?, Czy to „przebywanie w pracy” to 
zawsze równa się „czas pracy” ? Otóż nie, w 
przypadku kierowców Ustawodawca usta-
nowił, że do czasu pracy kierowcy wlicza się:
• czas prowadzenia pojazdu (czyli sama 

jazda z przystanku początkowego na 
przystanek końcowy nie licząc przerwy 
między kursami),

• zjazd z linii i wyjazd na linię,
• tzw. „OC” czyli obsługa codzienna – tan-

kowanie, mycie itp.
• przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą 

pracodawca jest zobowiązany wprowa-
dzić, jeśli dobowy wymiar czasu pracy 
kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin

natomiast okresy przerw wynikające z 
rozkładów jazdy w przewozach regularnych 
do 50 km (przerwa między jednym kursem 
a drugim) ustawodawca nazywa „czasem 
przerw w prowadzeniu pojazdu” i mają one 
charakter bezpłatny. W efekcie poza przy-
padkami, gdy z przepisów wewnętrznych 
pracodawcy wynika prawo do wynagro-
dzenia za czas przerw, np. w wysokości 50% 
lub 100% stawki godzinowej obliczonej z 
wynagrodzenia zasadniczego, kierowcy nie 
zachowują za czas tych przerw prawa do 
rekompensaty.

Poniżej, niektóre najważniejsze zagad-
nienia z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
czasie pracy kierowców:

Art. 14.1. „w każdej dobie kierowcy 
przysługuje prawo do co najmniej 11 go-
dzin nieprzerwanego odpoczynku” 

Z powyższego wynika, że kierowca na 
dobę może przebywać w pracy 13 godzin 
(doba 24h – 11h odpoczynek  = 13 h przeby-
wanie w pracy)

Art.31a.1. „dzienny czas prowadzenia 
pojazdu od zakończenia jednego dzien-
nego okresu odpoczynku do rozpoczęcia 
następnego dziennego okresu odpoczynku 
lub między dziennym okresem odpoczyn-
ku a tygodniowym kresem odpoczynku nie 
może przekroczyć 10 godzin”

Pomimo, że kierowca na dobę może prze-
bywać w pracy 13 godzin ale w tym nie może 
prowadzić pojazdu dłużej niż 10 godzin - z 
rozkładu jazdy wynikać będzie , że jest  to  czas 

nieprowadzenia pojazdu czyli czas między 
jednym a drugim kursem.

Art.15.1. „do kierowców wykonujących 
przewóz drogowy mogą być stosowane 
rozkłady czasu pracy, w których jest do-
puszczalne przedłużenie wymiaru czasu 
pracy do 12 godzin na dobę – w ramach 
systemu równoważnego czasu pracy„

Art.15.2. „w systemie równoważnego 
czasu pracy wymiar czasu pracy przedłu-
żony w poszczególnych dniach jest równo-
ważony skróconym czasem pracy w innych 
dniach”

Art.15.4. „w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach okres rozliczeniowy w równo-
ważnym czasie pracy może być przedłużo-
ny, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.

Pracodawca ma możliwość wybrania 
jednego z kilku systemów czasu pracy w tym 
miedzy innymi tzw. równoważnego systemu 
czasu pracy i w tym systemie pracodawca 
może wydłużyć czas prowadzenia pojazdu 
kierowcy z 10 do 12 godzin na dobę pod wa-
runkiem, że w innym czasie będzie to kierow-
cy oddane – ustawodawca przewiduje na to 
„oddanie” nawet do 3 miesięcy. 

Art. 14.2. „w każdym tygodniu kierow-
cy przysługuje prawo do co najmniej 35 go-
dzin nieprzerwanego odpoczynku.

Art.14.3. „tygodniowy nieprzerwany od-
poczynek może być skrócony do co najmniej 
24 godzin w przypadku zmiany pory wyko-
nywania pracy przez kierowcę w związku z 
jego przejściem na inną zmianę zgodnie z 
ustalonym rozkładem czasu pracy 

Art.31c.2. „tygodniowy okres odpo-
czynku rozpoczyna się nie później niż  po 
zakończeniu sześciu okresów 24-godzin-
nych, licząc od zakończenia poprzedniego 
tygodniowego okresu odpoczynku. 

Art.2.5. „tydzień – okres pomiędzy go-
dziną 00:00 w poniedziałek i godziną 24:00 
w niedzielę

Z powyższych zapisów ustawy wynika, że 
kierowca może przychodzić do pracy 6 razy z 
rzędu na 13 godzin byleby jego rozkład jazdy 
był taki aby w tych 13 godzinach nie prowa-
dził  pojazdu dłużej niż 10 godzin. W dniu 
siódmym  należy mu się odpoczynek w ilości 
- 35 godzin, jeśli przechodzi z zmiany rannej 
na popołudniową lub odwrotnie wystarczy 
odpoczynek w ilości - 24 godziny. Przy tym na-
leży pamiętać aby te tygodniowe odpoczynki 
czy to 35 godzin czy 24 godziny miały miejsce 
pomiędzy poniedziałkiem godziną 00:00 a 
niedzielą godziną 24:00 

Art.31a.2. „Dzienny czas prowadzenia 
pojazdu oznacza łączny czas prowadzenia 
pojazdu określony w rozkładzie czasu pracy 
kierowcy na daną dobę, zgodnie z ustalo-
nym rozkładem jazdy.

Jest to zsumowany czas jazdy z rozkładu 
jazdy od początku jednego kursu do jego koń-
ca i tak każdy kurs bez czasu przerwy między 
jednym a drugim kursem.

Art.31a.3. „Tygodniowy łączny czas 
prowadzenia pojazdu nie może przekro-

czyć 60 godzin, a wciągu dwóch kolejnych 
tygodni 90 godzin.

Pracodawca może dowolnie układać 
czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę są 
jednak pewne warunki które musi spełnić jeśli 
np. w jednym tygodniu kierowca wykonuje 
rozkład jazdy który wymaga jego obecności 
13 godzin i w tym maksymalnie ma wyko-
rzystany czas prowadzenia pojazdu czyli 10 
godzin czyli w tygodniu ma już 60 godzin 
prowadzenia pojazdu to w następnym tygo-
dniu musi realizować taki rozkład wg. którego 
może przebywać w pracy również 13 godzin 
ale jego czas prowadzenia pojazdu to już 
tylko 5 godzin dziennie a tygodniowo to 30 
godzin czyli w ciągu 2 tygodni łączny czas 
prowadzenia pojazdu to 90h (60+30) godzin 
natomiast czas przebywania w pracy to 156 
godzin (12 dni x 13 h = 156 godzin) 

Z analizy powyższych zapisów wyni-
ka, że Ustawa o czasie pracy kierowców 
to nie gotowa formuła a szereg zapisów, 
które należy zastosować przy planowaniu 
czasu pracy kierowcy. Ustawodawca nie 
podał sztywno godzin pracy kierowcy bo 
nie można przewidzieć rozkładów jazdy 
danej aglomeracji. Jedne rozkłady jaz-
dy mogą być takie, że kierowca w ciągu 
13 godzin (przebywania w pracy) będzie 
miał zaledwie 5 godzin pracy bo przerwy 
pomiędzy jednym a drugim kursem są 
dłuższe niż sam czas jazdy a w drugim 
przypadku rozkłady mogą być tak ułożo-
ne, że kierowca ma tak krótkie przerwy 
między kursami, że w ciągu 13 godzin 
(przebywania w pracy) wykorzysta mak-
symalny czas prowadzenia pojazdu czyli 
10 godzin.

Mając na uwadze powyższe przepisy 
Zarząd Śląskiego Konsorcjum Autobusowe-
go Sp. z o.o. przyznaje, że ustawodawca w 
dość krzywdzący sposób potraktował kie-
rowców komunikacji miejskiej uznając, że 
okresy przerw wynikające z rozkładów jaz-
dy to „czas przerw w prowadzeniu pojazdu” 
i mają charakter bezpłatny. 

W związku z powyższym Zarząd ŚKA sp. 
z o.o. dobrowolnie przepisami wewnętrz-
nymi postanowił wypłacać swoim pracow-
nikom  za ten czas wynagrodzenie w  wyso-
kości 100% stawki podstawowej.

Zarząd Śląskiego Konsorcjum Autobu-
sowego Sp. z o.o. z zadowoleniem przyjął 
doniesienia medialne, że Biuro Poselskie 
PSL z takim zaangażowaniem chce nieść 
swoją pomoc kierowcom komunikacji miej-
skiej w Wałbrzychu a tym samym wszystkim 
kierowcom w kraju. Mamy nadzieję, że z tak 
dużym wsparciem w osobie Pana Włady-
sława Kosiniak-Kamysza i Pana Waldemara 
Pawlaka uda się zmienić tę niekorzystną dla 
kierowców ustawę, wprowadzoną ponad 
12 lat temu.

Z poważaniem
Prezes Zarządu - Zbigniew Gruszka

V-ce Prezes Zarządu - Krzysztof Pawelec
V-ce Prezes Zarządu - Andrzej Kłosok

Śląskie Konsorcjum Autobusowe 
odpowiada na zarzuty swoich kierowców
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Od maja br. przy ul. Hetmańskiej na wałbrzyskim Podzamczu, 
trwa modernizacja budynku byłego Pierwszego Niepublicznego 
Przedszkola, który będzie Żłobkiem Samorządowym nr 6, obliczonym 
na 80 miejsc. Prace, których wykonawcą jest firma SIRBUD Minari, a 
których koszt wyniesie 2,1 mln zł, właśnie przekroczyły półmetek. Ich 
zakończenie zaplanowano na 30 września br.

(BAS)

W Wałbrzych powstają 
nowe budynki komunal-
ne. To przełom w polityce 
mieszkaniowej ostatnich 
dekad, w której preferencje 
dotyczyły remontów starych 
kamienic. – Jest to oferta dla 
osób, które regularnie płacą 
czynsz, ale do tej pory, ze 

względu na drogi kredyt, nie 
mogły poprawić swojej sy-
tuacji bytowej – przekonują 
władze miasta.

Do tej pory nowym bu-
dynku przy ul. Staszica na 
Nowym Mieście oddano 
do użytku 19 mieszkań o 
powierzchni do 65 metrów 

kwadratowych. Na Białym 
Kamieniu, przy ul. Wiej-
skiej, powstało 19 miesz-
kań wskutek przebudowy 
obiektu po byłej Szkole 
Podstawowej nr 2. Kolej-
nych 51 w położonych po 
sąsiedzku trzech nowych 
budynkach. Powierzchnia 

Modernizacja 
na półmetku

500 mieszkań w Wałbrzychu
W najbliższych latach Gmina Wałbrzych odda do użytku 

500 mieszkań. - Będą to zupełnie nowe oraz gruntownie 
wyremontowane lokale – wyjaśnia Roman Szełemej, 

prezydent Wałbrzycha.

lokali zamyka się w grani-
cach 40 – 55 metrów kwa-
dratowych. Najwięcej, bo 
aż 4 budynki, zostało zbu-
dowanych na Podzamczu, 
przy ul. Jana Pawła II, gdzie 
znajduje się 120 mieszkań o 
powierzchni 40 - 50 m kwa-
dratowych. A jeszcze w tym 
roku rozpocznie się budo-
wa kolejnych 110 nowych 
mieszkań w dzielnicach 
Nowe Miasto i Podzam-
cze. - Jest to kontynuacja 
programu, który realizu-
jemy przy wsparciu Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
- mówi prezydent Roman 
Szełemej. - Wychodzimy z 
założenia, że lepiej budo-
wać nowe budynki niż re-
montować zrujnowane.

Po dokładnej analizie 
kosztów, władze miasta 
doszły do wniosku, że re-
montowanie jest zbyt kosz-
towne. Konsekwencją było 
wyburzenie ponad 60 sta-
rych i zdewastowanych ka-
mienic w kilku dzielnicach. 
W tym czasie powstało ok. 
200 nowych mieszkań, a 800 
zostało gruntownie odno-
wionych. Teraz rozpoczyna 
się kolejny etap, który za-

kłada, że gmina Wałbrzych 
w najbliższych latach odda 
do użytku kolejnych 500 
nowych oraz wyremonto-
wanych lokali mieszkalnych. 

Wkrótce rozpocznie się bu-
dowa budynku, w którym 
powstanie 9 nowych miesz-
kań.

(RED)

Na wałbrzyskim osiedlu Podzamcze powstaną kolejne budynki mieszkalne.
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Sporo czytam, oglądam i 
słucham, co nie tylko powo-
duje, że mam okazję (coraz 
częściej) znajdować rożne 
wypowiedzi polityków, rzecz-
ników prasowych i innych – 
pożal się boże - specjalistów, 
które powodują, iż niekiedy 
ogarnia mnie permanentna 
śmiechawka. Śmieję, bo już 
nic innego nie pozostaje. Jed-
nakowoż jest to śmiech ponu-
ry, bo zdaję sobie doskonale 
sprawę, jak bardzo ludziskom 
się dziś kit wszelaki wciska, 
który bez żadnych re�eksji 
jest przyjmowany. Spełnia się 
zatem prorocze przekonanie 
Jacka Kurskiego, że ciemny 
lud wszytko kupi. Nie chcę 
Polaków obrażać, ale z żalem 
coraz częściej mi się te sło-
wa Kurskiego przypominają. 
Przekonanie o słuszności słów 

Monowładza
Janusz
Bartkiewicz

Jacka Kurskiego potęguje się 
we mnie za każdym razem, 
kiedy przychodzi mi się poty-
kać z różnego rodzaju współ-
czesnymi komunożercami, 
którym w ich mniemaniu, już 
sam fakt bycia tym, za kogo 
się uważają, przydaje nimbu 
nieomylności we wszystkich 
sądach, jakie raczą wygłaszać. 
Ale wracam od rem, czyli do 
różnych, raczej bezwiednych, 
a więc szczerych, wypowiedzi 
naszych, różnego rodzaju, mo-
carzy intelektualnych.

Otóż powszechnie po pra-
wej stronie sceny politycznej 
głoszona jest teza, że peere-
lowska Służba Bezpieczeń-
stwa składała się wyłącznie 
z samych ponurych troglo-
dytów, których jedyną przy-
jemnością było łamanie kości 
opozycji lub gnojenie narodu. 
Zdziwiliby się bardzo gdyby 
cokolwiek czytali, a chociażby 
np. ostatnio wydane wieko-
pomne dzieło nadprezesa IV 
RP Jarosława, przedziwnie (o 
tym, za chwilę) zatytułowane 
”Porozumienie przeciw mono-
władzy. Z dziejów PC”. W pew-

nej jej części autor wspomina, 
że kiedy wreszcie (bo najczę-
ściej uchodził cały i zdrowy) 
wpadł w łapy SB, to już tak ró-
żowo nie było. Ale niech mówi 
sam: ”Tym razem miałem bar-
dzo ostre przesłuchanie. Wy-
myślali mi, straszyli, chcieli po-
bić, ale odpowiadałem twardo 
i się uspokoili.” Fakt, było to 
naprawdę bardzo ostre prze-
słuchanie. Nie ma ono w swej 
brutalności porównania do ak-
samitnego traktowania zatrzy-
manych (przesłuchiwanych) 
przez dzisiejszych funkcjona-
riuszy, jak chociażby dla przy-
kładu tych skazanych ostatnio 
prawomocnie za pobicie pod-
czas przesłuchania Pawła R. z 
wałbrzyskiej Piaskowej Góry, 
albo tych, którzy zostali ostat-
nio oskarżeni za śmiertelne 
pobicie podczas zatrzymana 
P. Grucy z Wałbrzyskiego Bia-
łego Kamienia. O innych przy-
padkach nie będę wspominał, 
bo już o nich pisałem, a teraz 
okazuje się, że Prokuratura Re-
jonowa w Świdnicy umarzała 
prowadzone śledztwa na po-
tęgę (wiadomo, półrocze).

Przy innej okazji jakiś es-
bek, w którego łapy nasz bo-
hater ponownie tra�ł, „zapytał 
czy chcę być internowany. 
Uczciwie mówiąc chciałem 
i skądinąd byłem pewny, że 
zostanę, ale z drugiej strony 
słyszałem o kabotynach, któ-
rzy zgłaszali się, żeby ich inter-
nować. Odrzekłem więc, że nie 
chcę.” I nie został. Jak się to ma 
do rozpowszechnionego ob-
razu „krwawych Felków”, któ-
rych innych opozycjonistów 
katowali? Myślę, że po opu-
blikowaniu tej ważnej książki, 
nowy szef IPN wyda postano-
wienie o wszczęciu śledztwa w 
sprawie przeinaczania historii 
z czasów „Wielkiego Narodo-
wego Zrywu”, bo bajdurzenie 
o tych wszystkich „krwawych 
katach z SB” tylko nadprezesa 
IV RP Jarosława w złym świetle 
stawia i wręcz ośmiesza. Toć 

on sam słowami zapisanymi w 
książce odpór tym wszystkim 
podłym kalumniom daje.

Na dodatek uważny anali-
tyk dostrzeże dosyć przewrot-
ną tezę zawartą w tytule sa-
mego dzieła. Wynika z niego, 
że Porozumienie Centrum (PC) 
prowadziło bezpardonową 
walkę z tzw. monowładzą, czyli 
systemem politycznym w PRL, 
charakteryzującym się rządami 
jednej partii (PZPR), przy której 
funkcjonowały nic nie znaczą-
ce partyjki (ZSL i SD), które dzi-
siejszym językiem IV RP śmiało 
można nazwać przystawkami. 
Niby nic odkrywczego, ale jak 
się np. porówna z treścią wy-
wiadu, którego nadprezes IV 
RP Jarosław udzielił, kiedy jesz-
cze nadprezesem nie był, por-
talowi ePolityka.pl w czerwcu 
2014 roku, to od razu wiado-
mo, o co chodzi. Otóż nadpre-
zes IV RP Jarosław podał wtedy 
przykład Turcji, której prezy-
dent wszystkimi dostępnymi 
i innymi środkami (nieważne, 
iż niekiedy niezgodnymi z 
konstytucją) zmierza do usta-
nowienia niepodważalnych 
rządów monopartii (której 
nazwa, co rusz, zostaje zmie-
niana), w czym mu opozycja 
oraz sądy i wolne (jeszcze) 
media starają się przeszkodzić. 
Jak się to skończyło wszyscy 
wiemy. Marzeniem nadpre-
zesa IV RP Jarosława (wyar-
tykułowanym przed dwoma 
laty) jest więc zaprowadze-
nie rządów monopartii w IV 
RP, a więc powrócenie jakby 
do korzeni, czyli do PRL (nie 
mam nic przeciwko, bo np. 
bardzo mi się podoba plano-
wana likwidacja NFZ i powrót 
do centralnego �nansowania 
służby zdrowia). Wprawdzie z 
zupełnie inną ekipą (bo tamta 
miała złe pochodzenie), ale za 
to z wieloma jej komilitonami, 
którzy dziś przy nadpreze-
sie IV RP Jarosławie pierwsze 
skrzypce grają i - jak trzeba 
- radą służą. Mają bowiem do-

świadczenie, które już wiele 
razy zostało wykorzystane. 
Nazwisk nie muszę wymienić, 
bo i tak każdy wie, kto za tzw. 
komuny, wiernie władzy słu-
żył. A jak służył wiernie jednej 
monowładzy, to i drugiej słu-
żyć będzie tak samo. Wszak 
przyzwyczajenie jest drugą 
naturą człowieka. Wygląda na 
to, że rzeczona monowładza 
to wielce dobra rzecz, chodzi 
tylko o to, aby monopartia, 
trzon rzeczonej monowładzy, 
”naszą” była, czyli nadprezesa 
IV RP Jarosława i jego wszyst-
kich wiernych wyznawców.

***
Kolejne zamachy we Fran-

cji i w Niemczech. Giną nie-
winni ludzie, w tym dzieci, a 
nieszczęśni przyjaciele imi-
grantów, opętani szaloną ide-
ologią poprawności politycz-
niej, bez przerwy krzyczą, że 
to nie islamscy terroryści, tylko 
pojedynczy szaleńcy śmierć 
co chwilę zadają tym, których 
uznają za niewiernych. Jakby 
do nich nie docierał oczywisty 

fakt, że IS właśnie do takich 
szaleńców śle obecnie swe 
przesłanie, bo oni najszybciej 
dają się zindoktrynować i im 
właśnie najłatwiej plany IS zre-
alizować. Terroryści z IS wie-
dzą doskonale, że cierpliwość 
Europejczyków zbliża się do 
granic wytrzymałości i przyj-
dzie czas, że ludność rdzenna 
bardzo ostro wystąpi przeciw 
islamowi i jego wyznawcom, a 
wówczas władze opanowane 
przez tą chorą ideologię po-
prawności politycznej, zwrócą 
się przeciw swym rodakom 
i wyślą na nich policję i woj-
sko. Jestem przekonany, że 
jest to długofalowa polityka 
ideologów islamskiego dżiha-
du, którzy od dawna publicz-
nie mówią, że ich celem jest 
powstanie Kalifatu Europa. 
Dlatego chcą doprowadzić w 
Europie do totalnej anarchii i 
rozpadu europejskiego syste-
mu politycznego, administra-
cyjnego i upadku europejskie-
go systemu wartości, o co IS 
najbardziej chodzi.

www.janusz-bartkiewicz.eu

W Ośrodku Społeczno-
-Kulturalnym Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzam-
cze” w Wałbrzychu, odbyły 
się warsztaty ekologiczne 
dla dzieci i młodzieży, zor-
ganizowane w ramach wak-
cyjnej kampanii edukacji 
recyklingowej „Czyste góry, 
czyste wakacje”, prowadzo-
nej przez Fundację na Rzecz 
Odzysku Aluminiowych Pu-
szek po Napojach RECAL.

Celem zajęć było m.in. wy-
robienie nawyku segregacji 
odpadów, pokazanie korzyści 
płynących z odzysku surow-

ców wtórnych oraz prawidło-
wego ich segregowania. Od 
stopnia czystości regionów 
turystycznych także zależy 
ich atrakcyjność. Uczestnicy 
warsztatów zbierali puszki, 
a następnie przekazali je do 
punktu skupu. Za zarobione 
w ten sposób pieniądze, zaku-
piony zostanie sprzęt sporto-
wy. Zajęcia prowadził prezes 
Fundacji RECAL Jacek Wodzi-
sławski. Warsztaty zakończyły 
się sprawdzeniem nabytych 
wiadomości i konkursem pla-
stycznym „Czyste góry, czyste 
powietrze”, którego rozstrzy-

Czyste wakacje

Uczestnicy warsztatów zbierali puszki, a następnie przekazali je 
do punktu skupu.

gnięcie nastąpi 30 sierpnia 
br. Sponsorami kampanii i 
nagród są: Eko-Punkt Organi-

zacja Odzysku SA oraz RECAN 
Organizacja Odzysku SA.

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

Pod dotykiem pana Darka, przeszłam 
chemię prawie bezboleśnie. A wyniki 
kuracji są zdumiewająco dobre.

R E K L AMA

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

HOT LAST 2016 
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***

wczasy z wyżywieniem AUTOKAREM wszystko w cenie
• 10.08 - 21.08 -         1 999 PLN         1 199 PLN!!!   OSTATNIE MIEJSCA! 

DZIECI DO LAT 12 - 999 PLN!!! 

BUŁGARIA OBÓZ MŁODZIEŻOWY Z ZUMBĄ 
AUTOKAREM!!!

• 10.08 - 21.08 -         1 699 PLN         1 199 PLN!!!   OSTATNIE MIEJSCA! 

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!

Niezwykły ten uzdro-
wiciel nikomu nie obiecu-
je wyzdrowienia. Każde-
mu mówi, że co najwyżej 
może spróbować, każde-
mu każe pozostawać pod 
opieką lekarzy i stosować 
się do lekarskich zaleceń. 
Kiedy jednak przykłada 
swoje ręce, wielu ludziom 
zaczynają się błyskawicz-
nie cofać dolegliwości.

- Miałem przerost gru-
czołu prostaty, rwę kulszo-
wą i strasznie bolał mnie 
kręgosłup. Ledwo do niego 
wszedłem po kilku scho-
dach. Ale ulgę rwy kulszo-
wej poczułem już w trakcie 
samego seansu, dzień póź-
niej znacznie mniej bolał 
mnie kręgosłup. Na drugi 
seans przyszedłem już tyl-
ko lekko kulejąc, a na trzeci 
zupełnie normalnie. Tylko 
z prostatą sprawa trwała 
dłużej, ale po pięciu wizy-
tach pan Darek kazał mi iść 
na badania kontrolne. I one 

Skuteczna ostatnia deska ratunku

Dotyk niosący zdrowie
pokazały, że jest znaczna 
poprawa. A teraz, po siód-
mej wizycie rwa i kręgosłup 
nie dolegają mi już wcale – 
mówi pan Eugeniusz Paru-
szek ze Świdnicy.

- Kiedy przyszłam do pana 
Darka z nawrotem raka, po-
wiedział mi wprost, że nie zna 
przypadku, by sama energo-
terapia uzdrowiła kogoś z tej 
choroby. Ale że może być po-
mocna w klasycznym lecze-
niu. Powiedział, że spróbuje, 
ale jedynie pod warunkiem, 
że poddam się kuracji che-
mioterapii, zalecanej przez 
lekarzy. Wzdrygałam się, bo 
poprzednie strasznie wynisz-
czyły mi organizm, czułam się 
po prostu zatruta. Tym razem 

jednak, pod dotykiem pana 
Darka, przeszłam chemię pra-
wie bezboleśnie. A wyniki ku-
racji są zdumiewająco dobre. 
Nie wiem, czy pomogła mi tak 
chemia, czy pan Darek, czy vil-
kakora, ale pan Darek zapytał, 
jakie to ma znaczenie. Ważne 
przecież, że zdrowieję, a im 
więcej kuracji się zastosuje, 
tym szanse na wyzdrowienie 
są większe – mówi pani Be-
ata Cukalska. Dodaje jednak, 
że pod wpływem pana Darka 
przeszły jej też bóle kolan, z 
których w żaden inny sposób 
się nie leczyła.

Natomiast pani Maria 
Korolczuk, która przyjeżdża 
tu dwa razy w miesiącu aż z 
Wielkopolski, jest po udarze 

mózgu. Przez trzy lata nie 
było prawie żadnej poprawy. 
Po wizytach u pana Darka 
wraca jej władza w ręce i no-
dze oraz mowa. Zanim tu za-
częła jeździć stale drzemała. 
Teraz ogląda telewizję, stara 
się uczestniczyć w zajęciach 
domowych.

- Co ciekawe, przestała 
miewać grypę, przeziębienia. 
Postanowiliśmy więc jesienią 
razem z córką też - przy okazji 
- skorzystać z jego seansów. 
No i nie wiemy co to prze-
ziębienia, choć dawniej od 
listopada do marca stale ki-
chałem, kaszlałem. Córka też, 
a do tego zniknęły jej egzemy 
na rękach, które stale się po-
jawiały. Ale najważniejsze, że 
od czasu gdy tu jeździmy, wi-
dać jak Marysi wraca spraw-
ność i chęć do życia – mówi 
mąż pani Marii. I dodaje: - Pan 
Darek był dla nas ostatnią de-
ską ratunku. I okazał się deską 
naprawdę niosącą ratunek.

(ego)

Sierpień 
z mammogra�ą
Mieszkanki Świebodzic 
będą mogły w sierpniu 
tego roku dwukrotnie 
skorzystać z badań mam-
mogra�cznych na tere-
nie miasta. Już 9 sierpnia 
mammobus �rmy Geneva 
Trust zaparkuje przy Miej-
skim Ośrodku Zdrowia na 
Alejach Lipowych 15 w Świe-
bodzicach. Badania będą 
wykonywane w godzinach 
9:00-17:00. Kolejna wizyta 
mobilnej pracowni badań, 
tym razem �rmy NZOZ Me-
dica Ewa Sobkowicz, plano-
wana jest na 23 sierpnia, na 
terenie OSiR Świebodzice 
Sp. z o.o., przy ul. Mieszka 
Starego 6. Badania będą wy-
konywane w także w godz. 
9:00-17:00.
Mammogra�a może wykryć 
zmiany od 2 do 4 lat wcze-
śniej, zanim staną się one 
jawne klinicznie. Naturalny 
przebieg raka sutka jest zwy-
kle bardzo długi i dlatego 
uważa się, że rak piersi jest 
chorobą przewlekłą. Stała 
kontrola piersi daje ogrom-
ną szansę wykrycia wcze-
snych zmian i zastosowania 
leczenia.

(RED)

Wesołe teatrzyki 
w parku
Dla wszystkich dzieci, 
które spędzają wakacje 
w Świebodzicach, władze 
miasta mają kolejną pro-
pozycję. - 7 i 28 sierpnia 
(niedziela) zapraszamy na-
szych milusińskich wraz z ro-
dzicami do Parku Miejskiego 
na przedstawienia teatralne. 
7 sierpnia zobaczymy spek-
takl pod tajemniczym tytu-
łem „Piąte Jajo”, a 28 sierpnia 
„Awanturę w Pacynkowie”. 
Spektakle rozpoczną się o 
godz. 17:00 w parkowym 
am�teatrze. Do miłego, ro-
dzinnego spędzenia czasu 
i obejrzenia teatrzyków - 
zaprasza burmistrz miasta 
Bogdan Kożuchowicz. Przy-
pominamy też, że w każdy 
poniedziałek i piątek, o godz. 
18:00, w parku odbywają 
się zajęcia jogi. Cieszą się 
ogromnym zainteresowa-
niem, jest już spora grupa 
stałych uczestniczek, ale w 
każdym momencie można 
do ćwiczących dołączyć. Wy-
starczy tylko zabrać ze sobą 
matę i wygodne ubranie.

(RED)
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Replika Zarządu Powiatu 
na mój artykuł w Tygodniku 
DB 2010 pt. „Powiatowy Sej-
mik Regionalistów bez regio-
nalistów” wywołała moje zdu-
mienie. Mógłbym poprzestać 
na stwierdzeniu: koń jaki jest 
każdy widzi i dać sobie spokój 
z kontynuowaniem polemiki. 
Zwłaszcza, że przy takiej po-
stawie powiatu, z jaką spo-
tkałem się w tej enuncjacji 
wiadomo, że nie służy ona 
nikomu i niczemu. Zostałem 
jednak zaatakowany perso-
nalnie, jako osoba inspirowa-
na przez bliżej nieokreślone 
siły polityczne i zaklasy�ko-
wany już de�nitywnie jako 
wróg Zarządu wałbrzyskiego 
powiatu ziemskiego, więc w 

tej sytuacji muszę zabrać po-
nownie głos.

Spodziewałem się rzeczo-
wej rozmowy na temat sejmi-
ku powiatowego, nazwanego 
regionalnym, a nie ataku na 
moją osobę. Ponieważ już kie-
dyś ośmieliłem się odnieść kry-
tycznie do decyzji sprzedaży w 
drodze przetargu budynku by-
łego Zespołu Szkół w Głuszycy, 
stałem się dla Zarządu Powiatu 
„czarną owcą”. Zarówno wtedy 
jak i obecnie nie wiedziałem, 
że o powiecie wałbrzyskim 
można w gazecie pisać wy-
łącznie dobrze, że każde słowo 
krytyczne Zarząd Powiatu od-
biera jak szarganie świętości 
i odpowiada w agresywnym, 
konfrontacyjnym tonie.

Ponieważ moim zdaniem 
zabrakło na tym sejmiku wielu 
autentycznych regionalistów 
i z Wałbrzycha i z całego po-
wiatu, działaczy turystycznych, 
ludzi kultury i sztuki, sercem 
oddanych promocji ziemi wał-
brzyskiej i mających za sobą 
duże osiągnięcia, wyraziłem 
po prostu swoje wątpliwości 
co do tego, czy to był istotnie 
sejmik regionalistów. Miałem 
nadzieję, że moje uwagi po-
służą temu, by w przyszłości 
zrobić to znacznie lepiej. Każda 
osoba myśląca obiektywnie 
nie znajdzie w moim tekście 
złych intencji. Wiadomo, że 
sejmik był pierwszą tego ro-
dzaju inicjatywą, że zrodził się 
w kontekście zdobycia przez 

powiat miana dolnośląskiej 
stolicy kultury. Mogło brako-
wać czasu na głębsze prze-
myślenie, co oznacza słowo 
regionalista i czego powinno 
się oczekiwać od takiego sej-
miku, a także na podanie celu 
i programu konferencji razem 
z zaproszeniem. Może właśnie 
to było jedną z przyczyn, że tak 
wielu zaproszonych gości w 
nim nie uczestniczyło, bo nie 
wiedzieli co jest grane. Ale wła-
śnie takich lub jeszcze innych 
wyjaśnień spodziewałem się w 
odpowiedzi na mój artykuł.

Jak mi ktoś mówi, że można 
by coś zrobić inaczej, lepiej, to 
ja się nad tym zastanawiam i 
próbuję zrozumieć czyjeś racje. 
Niestety, takiej reakcji w po-

Odpowiedź na artykuł Zarządu Powiatu w Tygodniku DB 2010
wiecie nie ma. Myślę, że urzęd-
nicy powiatowi mają auten-
tyczne przekonanie, że zrobili 
wszystko bezbłędnie, a Zarząd 
Powiatu bierze to na siebie. To 
groźne, bo wątpliwości trzeba 
mieć zawsze. I słuchać nie tyl-
ko pochlebców i potakiwaczy, 
ale także tych, którzy mają inne 
zdanie. Jest coś przerażającego 
w tym, że nie potra�my ze sobą 
rozmawiać, a jeśli ktoś myśli 
inaczej, to dopatrujemy się w 
nim złych intencji.

Moje uwagi zamieściłem w 
Tygodniku DB 2010, bo ude-
rzył mnie triumfalny ton arty-
kułu o sejmiku zamieszczony w 
tej gazecie w sytuacji, kiedy w 
mediach pojawiła się druzgo-
cąca krytyka tego, co się działo 
na Włodarzu w czasie pokazu 
sprawności sprzętu ciężkiego. 
Jak się dowiaduję, są już w tej 
sprawie wnioski do prokura-
tury. Nawet gdy się okaże, że 
wszystko odbyło się legalnie, 
to pozostanie w opinii publicz-
nej cień podejrzeń i wątpliwo-
ści. Dlatego napisałem w swo-
im felietonie, że sejmik - moim 
zdaniem - przyniósł więcej 
szkody niż pożytku.

Niestety, Zarząd Powiatu 
nie odniósł się profesjonalnie 
do moich wątpliwości i zarzu-
tów, natomiast uznał, że najle-
piej skompromitować mnie w 
oczach Czytelników, traktując 
to co napisałem jako insynu-
acje.

Powiem tylko, że żal mi 
starosty Jacka Cichury, które-
go cenię sobie za to, że dał się 
przekonać i pozostawił budy-
nek poszkolny w Głuszycy do 
dyspozycji burmistrza miasta. 
Żal mi go, że ma takich, a nie 
innych urzędników. Nie ma nic 
groźniejszego w administracji 
samorządowej jak bezkrytycz-
ny urzędnik. Myślę, że wielu 
ludziom także jest żal starosty, 
a dla polityka litość jest dużo 
gorsza niż krytyka za to co robi. 
Jeśli polityk budzi takie odczu-
cia, to powinien to być dla nie-
go dzwonek ostrzegawczy.

Stanisław Michalik

P.S. Myślę, że do krytycz-
nych uwag Zarządu Powiatu 
w odniesieniu do tego, co się 
dzieje z budynkiem poszkol-
nym w Głuszycy odniesie się 
sam burmistrz Głuszycy.

Szeroki zakres prac ziem-
nych, których zadaniem jest 
wymiana sieci ciepłowniczej 
sprawił, że znaczne połacie 
terenu pomiędzy ulicami 
Basztową a Hetmańską na 
wałbrzyskim Podzamczu, 
przypominają krajobraz 
księżycowy.

Roboty tego rodzaju są ko-
nieczne i niezbędne, ale mimo 
to wymagają od lokatorów 
pobliskich domów sporej dozy 
wyrozumiałości, gdyż znacznie 
utrudniają im życie. Droga i 
chodniki posiekane są rowami, 
a nie wszędzie zainstalowano 
nad nimi prowizoryczne most-
ki, niektóre odcinki zamknięto.

Ale nie to jest najważniej-
sze. Gdy powstawał ten tekst, 
temperatura powietrza wy-
nosiła 30 st. C. Śmietnik przy 
ul. Basztowej był wypełniony 

po brzegi i wokół roztaczała 
się przykra woń. Góry śmie-
ci nie zostały odebrane, bo... 
nie można do nich dojechać! 
Stwarza to zupełnie realne za-
grożenie epidemiologiczne i 
zagraża zdrowiu okolicznych 
mieszkańców. Jeśli do tego do-
damy, że nazbyt często teren 
prac z niewiadomych powo-
dów wyludnia się, sytuacja nie-
pokoi i bulwersuje. Nowa sieć 
ciepłownicza jest bezwzględ-
nie potrzebna, ale czy tworząc 
ją należy część podzamczan... 
zatruć?!

Apelujemy do kierownic-
twa robót oraz do władz tutej-
szej spółdzielni mieszkaniowej 
o ściślejszy nadzór nad stwo-
rzonym „armagedonem”, bo 
sprawa zaczyna być skanda-
liczna.

Andrzej Basiński

Pożytek czy zagrożenie?

Część terenu robót.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Za nami Festiwal Pie-
śni Ludowych z okazji dnia 
św. Anny. 23 lipca 2016 r. 
Starosta Wałbrzyski Jacek 
Cichura otworzył przegląd 
pieśni ludowej w Witkowie 
Śląskim.

Impreza zorganizowana 
była w ramach Dolnośląskiej 
Stolicy Kultury. Festiwal miał 
charakter kulturalno – reli-
gijny. Pojawiły się nie tylko 
zespoły ludowe, ale również 
chór para�alny z Witkowa Ślą-
skiego. Wydarzenie to jedyny 
w swoim rodzaju przegląd 
pieśni ludowej, słabo przez 
młode pokolenia znanej, nie-
rozpoznawanej, a przecież 
pieśni ludowe to element na-
szej kultury, tradycji i pamiątka 

rodzinnych korzeni. Zaproszo-
ne zespoły, swoją twórczością, 
podtrzymują tradycję i kulturę 
ludową. Wśród muzycznych 
gości u boku lokalnych zespo-
łów Grzędowaniaki i Radość 
wystąpili Wiadrowianie, Czer-
wone róże i zespół Olga.

Impreza miała na celu ak-
tywizację lokalnej społeczno-
ści oraz edukację kulturalną 
młodego pokolenia. Współ-
organizatorami były Centrum 
Kultury w Czarnym Borze i 
Rada Para�alna para�i pod 
wezwaniem NMP w Witkowie 
Śląskim. Pojawił się również 
dodatkowy aspekt: w trakcie 
festiwalu zbierano datki na re-
mont kaplicy św. Anny w Wit-
kowie Śląskim.

Festiwal Pieśni 
Ludowych

Uczestnicy Festiwalu Pieśni Ludowych w Witkowie Śląskim.

Kolejny zwycięski projekt 
Budżetu Partycypacyjne-
go Powiatu Wałbrzyskie-
go rozstrzygnięty. Projekt 
Uczniowskiego Ludowego 
Zapaśniczego Klubu Spor-
towego Heros otrzymał 
największą liczbę głosów 
mieszkańców - 106. Wnio-
skodawcy postawili na uzu-
pełnienie zaplecza klubu i 
kwotę 12 690 zł przeznaczyli 
na zakup maty zapaśniczej. 
W poniedziałek - 25 lipca 
2016 r., Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego przekazał 
matę na ręce prezesa ULZKS 
Heros.

- Gratulujemy pomysło-
dawcom zwycięstwa w ogło-
szonym przez nas konkursie. 
Budżet partycypacyjny ma 
na celu wskazanie zadań do 
realizacji, które są najważniej-
sze z punktu widzenia miesz-
kańców. W gminie Czarny 
Bór mieszkańcy zdecydowali, 
że należy stawiać na rozwój 
sportu i dać młodym ludziom 
szansę na rozwój ich pasji i 
zainteresowań. Czarny Bór 
to najbardziej usportowiona 
gmina Powiatu Wałbrzyskie-
go, a sportowcy stąd osiągają 
wysokie wyniki tak na arenie 
polskiej, jak i międzynarodo-

Heros znów zwyciężył

wej. Cieszymy się, że środki 
z budżetu partycypacyjnego 
zostają właściwie zainwesto-
wane. Życzymy sportowcom 
dalszych sukcesów na nowej 
macie - mówi wicestarosta 
Krzysztof Kwiatkowski.

-Cieszę się bardzo, że mło-
dzież będzie miała możliwość 
ćwiczyć na profesjonalnym 
sprzęcie, a w związku z corocz-
ną organizacja turnieju zapa-
śniczego kobiet w Czarnym 

Borze, na który przyjeżdżają 
zapaśniczki z całej Europy je-
stem przekonany, że mata, 
którą przekazaliśmy, będzie 
wykorzystywana w najlepszy 
sposób. Możecie być Państwo 
świadkami tego jak samorzą-
dy współpracują z zespołami 
ludowymi, które niewątpliwie 
oczekiwały takiego wsparcia. 
Jeszcze raz gratuluję wygra-
nemu projektowi – dodaje 
starosta Jacek Cichura.

Od lewej: prezes Herosa Dariusz Piaskowski, wiceprzewodniczący rady 
powiatu Stanisław Janor, wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski, wójt 
gminy Adam Górecki i starosta Jacek Cichura.

Zapaśniczki Herosa przetestowały nową matę.
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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

R E K L AMA

Twoje pieniądze

   

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy

ZADZWOŃ

668 682 334 *

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

Dodatkowe zajęcie
w branży f inansowej

Program imprezy:
30.07.2016 r.
20.00 - zabawa z DJ przy słodkich i wytrawnych 
smakach festiwalowych specjałów 
(rezerwacja stolików: e-mail slowik.jedlina@op.pl 
lub tel. +48 692 500 575, koszt imprezy 25 zł);
31.07.2016 r.
15.00 - 17.00 - zespół wokalno-muzyczny "Retro";
17.00 - 19.00 - występ muzyczny "Solo-Dance".
Ponadto zapraszamy do degustacji wspaniałych 
wypieków, a także polecamy dla najmłodszych spo-
tkanie z zabawnymi klaunami - Klarą i Patrykiem! 

W 167 numerze dzienni-
ka „Rzeczpospolita”, który 
ukazał się w dniu 19 lipca 
br., zaprezentowano ran-
king najlepszych gmin w 
Polsce w 2016 r. Oceny do-
konała Kapituła Rankingu 
Samorządów składająca się 
z 8 osób – ekspertów w dzie-
dzinie �nansów, zarządza-
nia oraz prawa.

Na podstawie danych z Mi-
nisterstwa Finansów w pierw-
szym etapie wybrano gminy, 
które w latach 2012 – 2015 naj-
lepiej zarządzały swoimi �nan-
sami i jednocześnie najwięcej 
w tym czasie inwestowały. 
Do drugiego etapu zakwali�-
kowano 565 samorządów (65 
miast na prawach powiatu, 
250 gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich oraz 250 gmin wiej-
skich). Eksperci oceniali m.in. 

dynamikę wzrostu wydatków 
majątkowych, wartość środ-
ków unijnych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, in-
dywidualny wskaźnik zadłu-
żenia, nadwyżkę operacyjną 
w stosunku do dochodów w 
latach 2012 – 2015, dynamikę 
wzrostu dochodów własnych 
w latach 2012-2015, relację 
nakładów inwestycyjnych do 
przyrostu zadłużenia, dyna-
mikę wzrostu wydatków na 
jednego mieszkańca w latach 
2012 - 2015 itp.

Gmina Jedlina-Zdrój zna-
lazła się wśród 99 najlepiej 
ocenianych gmin miejskich i 
miejsko-wiejskich w Polsce; 
jako jedna z dziesięciu nomi-
nowanych gmin z wojewódz-
twa Dolnośląskiego i jedyna z 
powiatu wałbrzyskiego.

(RED)

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Jedlina-Zdrój 
wśród najlepszych!

U źródeł Charlotty
Dwudniowy Festiwal Ciasta i Wina „U źródeł Charlot-

ty”już 30-31 lipca 2016 roku! Tym razem impreza odbę-
dzie się w Restauracji Słowik przy ul. Akacjowej w Jedli-
nie-Zdroju. (LS)

Mam wyrzuty sumienia. Już 
dawno nie pisałem nic o mo-
jej Jedlinie-Zdroju. Jak to mo-
jej? - może ktoś zapytać mnie, 
zamieszkałego od ponad pół 
wieku w Głuszycy? Ano tak, że 
od dawna mam uczucia podzie-
lone pomiędzy obydwoma mia-
steczkami, w których po połowie 
upłynęło moje życie zawodowe. 
W Jedlinie-Zdroju miałem okazję 
zarządzać oświatą ponad 15 lat, 
a potem jeszcze prawie trzy lata 
w jedlińskiej kulturze. Był czas by 
poznać jak najlepiej i pokochać 
to miasto-uzdrowisko, by związać 
się z jego mieszkańcami i miejsca-
mi pracy. Jedlina stała się moim 
drugim domem. Do dziś jestem 
członkiem Stowarzyszenia Miło-
śników Jedliny-Zdroju i poczytuję 
to sobie za zaszczyt. Postarałem 
się spłacić dług zaufania, jakim 
obdarzyło mnie to miasto, w 
sympatycznej książce-albumie „U 
źródeł Charlotty”, z której jestem 
dumny jak paw.

O Jedlinie -Zdroju pisałem wie-
le razy w moim blogu, w prasie i 
w internecie, zarówno jeśli chodzi 
o historię, walory krajobrazowe i 
przyrodnicze jak i aktualny rozwój 
gospodarczy i kulturalny miasta-
-uzdrowiska. Nie pisałem zbyt 
wiele o funkcji najważniejszej dla 
zdroju, o walorach leczniczych Je-
dliny-Zdroju. Postaram się dziś tę 
lukę wypełnić. Na początek, aby 
było milej, przytaczam tekścik ry-
mowany piosenki ułożonej ongiś 
przeze mnie na wieczorek arty-
styczny: 

Jedlina-Zdrój leczy i relaksuje
Stanisław 
Michalik Motto:

Piosenka kuracjusza
(na melodię: „Asturia”)

Jedlino, ziemio mych pięknych snów,
Jedlino, moja nadziejo,
wróciłem do Twych ożywczych wód
z radością kroczę aleją.

W gąszczu jabłoni i gruszy,
wśród rozłożystych platanów
pozdrawiam kuracjuszy
mojej Jedliny kochanej. (Bis)

Jedlino, kraino leśnych głusz,
Jedlino, tajemna blago,
z rozkoszą biorę poranny tusz
i ruszam leczyć lumbago.

Ruszam zdrojowym deptakiem
w blasku kwitnących azalii,
czytam wiszące a�sze
jedlińskich festiwali. (Bis)

Jedlino, barw twych słonecznych dni,
nie stłamszą deszcze i wiatry,
choć moje libido śpi,
to idę oglądać teatry.

Będziesz w mym ego Jedlino,
w moich rozkosznych złudach,
choć lata całe przeminą,
wrócę do Ciebie na szczudłach! (Bis)

W ulotkach reklamowych 
uzdrowiska w Jedlinie-Zdroju po-
jawia się hasło: „Bliskość natury – 
receptą na zdrowie”. To oczywiście 
skrót myślowy, charakterystyczny 
dla spotów reklamowych. W blisko-
ści z naturą jest wielu z nas: miesz-
kańcy wsi, małych miasteczek , 
rolnicy, leśnicy, sportowcy, turyści 
i inni. Czy oznacza to, że wszyscy 
żyjący w bezpośredniej bliskości z 
naturą są zdrowi? Oczywiście nie. 
Zwracam uwagę na lakoniczność 
hasła reklamowego z uzasadnio-
nego powodu. Uzdrowisko w 

Jedlinie-Zdroju oferuje znacznie, 
znacznie więcej, niż bliskość natu-
ry. Natomiast Jedlina-Zdrój dzięki 
swemu wyjątkowemu położeniu 
przyciąga kuracjuszy autentyczną 
bliskością parków, lasów, łąk, gór-
skich krajobrazów. Wiele renomo-
wanych kurortów tego nie ma.

Uzdrowisko w Jedlinie-Zdroju 
ma swoją specy�kę. Jest balsamem 
na duszę skołataną wielkomiejskim 
rozgardiaszem, pędem, ruchem. 
Tu życie toczy się wolno. Jest czas 
na spokój i re�eksję. Można zna-
leźć ciszę. Jest czym pocieszyć oko, 
jest się czym pozachwycać właśnie 
w bliskości z naturą.

Nie oznacza to, że kuracjusz w 
Jedlinie może umrzeć z nudów. 
Zarówno uzdrowisko jak i miasto 
proponują gościom rozmaitość 
rozrywek, imprez kulturalnych i 
wycieczek.

Na plan pierwszy wysuwają się 
usługi stricte zdrowotne. Nowo-
czesny Zakład Przyrodoleczniczy w 
Domu Zdrojowym oferuje zabiegi 
z zakresu wodolecznictwa, światło-
lecznictwa, elektrolecznictwa, lase-
roterapii, krioterapii, a także masaże 
klasyczne i inhalacje. W sali gimna-
stycznej wyposażonej w sprzęt re-
habilitacyjny odbywają się zajęcia 
kinezyterapii, indywidualne i zbio-
rowe według specjalnych metod 
neuro�zjologicznych (Mc.Kenziego). 
Entuzjaści ruchu mogą skorzystać ze 
spacerów uzdrowiskowym szlakiem 
turystycznym korzystając z kijków 
(nordic wal king). Uzdrowisko dys-
ponuje 160-ścioma miejscami noc-
legowymi w trzech obiektach: Dom 
Zdrojowy, Halina i Warszawianka, ale 
jest możliwość zakwaterowania się 
w Jedlinie-Zdroju w innych pensjo-
natach czy domach noclegowych i 
korzystania z opieki lekarskiej oraz 
zabiegów w sanatorium.

Uzdrowisko leczy głównie 
choroby narządów ruchu, układu 

oddechowego, trawiennego i mo-
czowego, wydzielania wewnętrz-
nego i przemiany materii, cukrzycy, 
nerwicy i zaburzeń psychosoma-
tycznych. Niedawno odremonto-
wany Wielospecjalistyczny Szpital 
Uzdrowiskowy „Teresa” przyjmuje 
pacjentów ze wskazaniami do 
wczesnej rehabilitacji kardiologicz-
nej. Jest możliwość leczenia także 
innych chorób, po uzgodnieniu z 
naczelnym lekarzem uzdrowiska. 
Posiłki serwowane są w nowocze-
snej, klimatyzowanej jadalni, a o 
ich jakości i pożywności spisano 
już pochwalne tomy w kronikach 
uzdrowiska.

Jak już wspomniałem wyżej, 
kuracjusze nie muszą się nudzić. 
Uzdrowisko oferuje w każdym tur-
nusie całą gamę rozrywek kultural-
nych, spotkań z ciekawymi ludźmi, 
wycieczek. Wrosły one w grunt sa-
natoryjny, podobnie jak rzeźbione 
drewniane słupki z wygrawerowa-
nymi nazwami ulic i placów, orygi-
nalne dzieło miejscowego artysty-
-rzeźbiarza.

Wiele dobrych słów można by 
napisać o uprzejmości, gościnności 
i serdeczności pielęgniarek i pra-
cowników obsługi sanatoryjnej. 
Być może funkcjonuje tu, spraw-
dzająca się w praktyce teza, że im 
mniejsze sanatorium, tym bliżej 
pacjenta.

Jedlina – Zdrój jest coraz pięk-
niejsza. To zasługa władz miej-
skich, które od dłuższego czasu 
metodycznie i z rozmachem re-
alizują program odnowy uzdro-
wiska oraz powrotu do dawnej 
świetności i sławy. Kto nie wierzy, 
niech spróbuje przekonać się o 
tym osobiście. Jedlina co rusz 
gościnnie zaprasza na różnego 
rodzaju imprezy rekreacyjno – 
kulturalne i sportowe, zwłaszcza 
latem. Przyjeżdżajcie do Jedliny, 
bo warto!
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3 sierpnia - GORZÓW WLKP., 4 sierpnia - ZIELONA GORA i GŁOGÓW, 
5 sierpnia - LUBIN i LEGNICA, 6 sierpnia - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH, 

7 sierpnia - WROCŁAW 

Gmina Mieroszów zakoń-
czyła pilotażową inwestycję, 
polegającą na wyrównaniu 
drogi gruntowej na ul. Le-
śnej w Mieroszowie na od-
cinku 600 m.

- Przedmiotem umowy z 
wykonawcą było wykonanie 
prac w zakresie mechaniczne-
go pro�lowania nawierzchni 
drogi gruntowej naturalnej 
i ulepszonej, polegających 
na usunięciu przy pomocy 
równiarki kolein, zagłębień i 
wybojów, wzruszeniu gruntu 
na głębokość ok. 20 cm, wy-

pro�lowanie nawierzchni za 
pomocą równiarki w celu uzy-
skania właściwych spadków 
podłużnych i poprzecznych, 
zagęszczenie nawierzchni za 
pomocą walca oraz uzupełnie-
nie ewentualnych ubytków w 
nawierzchni gruntem uzyska-
nym przy równaniu równiarką 
lub kruszywem kamiennym. 
Dotychczasowe sezonowe za-
sypywanie dziur kruszywem 
było nieskuteczne – wyjaśnia 
Marcin Raczyński, burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)

Wyrównali Leśną

Polskie Davos, czyli Sokołowsko w gminie Mieroszów, coraz chętniej 
odwiedzają filmowcy. Przyciągają ich tu nie tylko ślady pobytu 
Krzysztofa Kieślowskeigo oraz festiwale jego imienia, czy niedawna 
ANIMACJA - Przegląd Filmów Animowanych Studentów Łódzkiej 
Szkoły Filmowej. W tym tygodniu przez dwa dni Grupa ATM kręciła w 
Sokołowsku odcinek popularnego serialu „Pierwsza miłość”.

(RED)

Filmowcy 
w Sokołowsku

Po raz pierwszy w gmi-
nie Mieroszów odbyła się 
Gala Młodego Sportowca, 
stanowiąca okazję do uho-
norowania i złożenia po-
dziękowań sportowcom i 
ich rodzicom, działaczom 
sportowym oraz trenerom. 
Inicjatorem i organizato-
rem tej uroczystości był 
burmistrz Mieroszowa Mar-
cin Raczyński.

W uroczystości wzięło 
udział ok. 100 osób. W pierw-
szej część gali odbyło się uro-
czyste wręczenie stypendiów 
sportowych dla najlepszych 
zawodników w 2015 roku, 
które otrzymali: Wojciech 
Czerwonka (UKS Tom-Ski 
-narciarstwo zjazdowe), Seba-
stian Ochap (UKS Mieroszów 
-narciarstwo biegowe i bia-
thlon) , Bartłomiej Szpargała 
(UKS Mieroszów -narciarstwo 

I Gala Młodego Sportowca

biegowe i biathlon), Wiktoria 
Sobecka (UKS Mieroszów – 
narciarstwo biegowe i biath-
lon).

Następnie wyróżnienie 
zostali wszyscy zawodnicy, 

którzy osiągali wysokie wyni-
ki sportowe i godnie repre-
zentowali gminę Mieroszów 
w różnych dyscyplinach spor-
towych: Weronika Gierczak 
(UKS Mieroszów), Natasza 

Henko (UKS Mieroszów), Ja-
rosław Wacław (zapasy kat. 
57 kg, zawodnik Zapaśnicze-
go Ludowego Klubu Sporto-
wego Zagłębie Wałbrzych); 
Dominik Pacześny (TKS Biały 
Orzeł Mieroszów - piłka noż-
na, biegi przełajowe); Krzysz-
tof Bednarz (biegi przełajowe, 
narciarstwo zjazdowe); Oliwia 
Górka (karate - Fight Clubu 
Lubawka); Kornel Klichowski 
– TKS Biały Orzeł Mieroszów 
(piłka nożna, biathlon); Pa-
tryk Czernik – TKS Biały Orzeł 
Mieroszów (piłka nożna, bia-
thlon); Marcelina Bandurska 
(UKS Sokołowsko - biathlon, 
biegi narciarskie); Nikola 
Unieżyska (UKS Sokołowsko 
– biegi); Dominik Jasienic-
ki (UKS Sokołowsko – biegi 
narciarskie, szachy, biegi 
przełajowe, piłka nożna); Ma-
teusz Sierakowski (UKS So-
kołowsko - biegi narciarskie, 
szachy, piłka nożna); Hanna 
Marciniuk (UKS Sokołowsko 
- biegi narciarskie, biathlon); 
Jakub Marciniuk (UKS Soko-
łowsko - biegi narciarskie, 
szachy, biegi przełajowe, pił-
ka nożna); Karolina Wasiuk 
(UKS Sokołowsko - biegi nar-
ciarskie, biegi przełajowe); 
Jaśmina Koziatek (UKS Soko-
łowsko  - biathlon, biegi nar-
ciarskie, biegi przełajowe); 
Julia Gałęzia (biathlon, biegi 
narciarskie, lekka atletka); To-
masz Skalski ( UKS Sokołow-
sko - biegi narciarskie); Kac-
per Skalski ( UKS Sokołowsko 
- biegi narciarskie); Mikołaj 
Ba�a ( UKS Sokołowsko - bie-
gi narciarskie); Maja Raczyń-
ska ( UKS Sokołowsko - biegi 
narciarskie, lekka atletyka); 
Adam Chowanek, Patryk 
Gutkowski, Kamil Różnowicz, 
Oskar Woźny i Kacper Wosz-
czek - byli reprezentantami 
naszego kraju w olimpiadzie 
lekkoatletycznej w Holbeak 
w Danii.

Za pracę trenerską Podzię-
kowania otrzymali: Sławomir 
Foryś, Tomasz Czerwonka, 
Łukasz Słonina, Adam Kopeć, 
Łukasz Frankiewicz i Michał 
Jóskowski. Podziękowania po-
wędrowały także do rąk preze-
sów klubów: Sylwii Czerwonki, 
Zbigniewa Szpargała, Mariu-
sza Tatuśko, Jana Jóskowskie-
go oraz Filipa Skalskiego.

W dalszej części gali 
uczestnicy wysłuchali życzeń 
od wicemistrza olimpijskiego 
i mistrza świata, a obecnie 
trenera reprezentacji Polski 
w biathlonie Tomasza Sikory 
oraz od pochodzącej z So-
kołowska Kamili Żuk, która 
została powołana do kadry A 
biathlonowej reprezentacji 
Polski oraz jej koleżanki Moni-
ki Hojnisz – czołowej polskiej 
biathlonistki.

(RED)

I Gala Młodego Sportowca w Gminie Mieroszów zakończyła się 
wspólnym zdjęciem.

Gmina Mieroszów
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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

Serwis Samochodowy Goliat

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie

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

Program Castle 
Party 2016

28.07.2016 - Czwartek
Były kościół ewangelicki - start 16:00
16:40 - 17:20 - Nonamen
17:35 - 18:15 - Cemetery of Scream
18:30 - 19:10 - monoLight
19:25 - 20:05 - Two Witches
20:20 - 21:15 - The Devil & The Universe
21:35 - 22:30 - Near Earth Orbit
22:50 - 00:00 - XIII Stoleti
00.00 - 01.00 - dr Ste�an - ( Digital Angel, Czarny 
Czwartek, Gotycki Wrocław ) - (gothic rock)
01.00 - 05.00 - ManieK & dMarek - ( More Than A Party 
Jelenia Góra ) - (ebm, industrial, dark-harsh electro, 
dark wave, synth-future pop)

29.07.2016 - Piątek
Zamek - start 14:00
16:00 - 16:40 - Dogs in Trees
17:00 - 17:40 - Radogost
18:00 - 18:50 - Das Moon
19:10 - 20:00 - Deathcamp Project
20:20 - 21:20 - Moonlight
21:45 - 23:05 - Xandria
23:30 - 01:10 - Clan Of Xymox
Były kościół ewangelicki - start 15:00
15:35 - 16:15 - Anti�esh
16:30 - 17:10 - Moanaa
17:25 - 18:15 - Outre
18:30 - 19:20 - Mordor
19:35 - 20:25 - Sacrilegium 
20:40 - 21:50 - Furia
22:05 - 23:15 - In Mourning

Castle Party 2016

Przez cztery dni Bolków 
będzie żył festiwalem 
Castle Party 2016 
(fot. Marcin P�anz
 -www.marcinp�anz.com).

We czwartek, 28 lipca, 
rozpoczyna się festiwal 
Castle Party 2016 w Bol-
kowie. Imoreza potrwa do 
31 lipca, a jej największymi 
gwiazdami będą: Fields of 
The Nephilim, Clan of Xy-
mox oraz Closterkeller.

Największy w Europie 
festiwal muzyki niezależnej 
spod znaku rocka gotyc-

kiego, cold wave i innych 
mrocznych odmian w tym 
roku rozpocznie się 28 lipca 
o godz. 16.00, a zakończy 
31 lipca. Od 1994 roku do 
Bolkowa zjeżdżają tysiące 
fanów nie tylko z całej Pol-
ski i Europy, ale także spoza 
starego kontynentu, którzy 
będą słuchali i podziwiali 
swoich ulubionych wyko-

nawców na średniowiecz-
nym zamku w Bolkowie oraz 
w poewngelickim kościele. 
Z kolei w Sorento będą od-
bywały się imprezy klubowe 
prowadzone przez znanych 
didżejów.

Niestety, nie ma już bi-
letów w sprzedaży interne-
towej. Ale organizatorzy fe-
stiwalu przygotowali sporą 

pulę wejściówek (karnety jak 
i bilety jednodniowe), które 
będą dostępne w kasie na 
zamku przez cały czas trwa-
nia festiwalu.

Szczegóły imprezy na 
stronie http://castleparty.
com/ oraz https://web.face-
book.com/castlepartyfesti-
val/.

(RED)

23:30 - 02.30 - Carl & Absynth (DepresjA ManekinA so-
und TeaM) - FIELDS OF THE NEPHILIM & other projects 
+ goth rock, cold wave, post punk.
02.30 - 05.00 - Alex Hunter & M.I.K.O (Dark Asylum 
Team / Ironia Team) - synth, dark electro, industrial

30.07.2016 - Sobota
Zamek - start 14:00
16:00 - 16:40 - Tranquilizer
17:00 - 17:40 - The Cuts
18:00 - 18:50 - The Spiritual Bat
19:10 - 20:00 - Blindead
20:20 - 21:20 - Leæther Strip
21:45 - 23:05 - Garden Of Delight
23:30 - 01:10 - Fields Of The Nephilim
Były kościół ewangelicki - start 14:00
14:35 - 15:15 - Dead Factory
15:30 - 16:10 - Desiderii Marginis
16:25 - 17:05 - Bisclaveret
17:20 - 18:10 - Nordvargr
18:30 - 19:20 - In Sluaghter Natives
19:40 - 20:50 - Phurpa
00.00 - 03.00 - Sera�n & NOWOTNY (SDGE Team) - 
synth-pop, ebm, cold wave, dark wave / electro

03.00 - 05.00 - Nachtraaf (nl) - ( The New Industrial 
Generation, Blacksun Corp.) - electro-industrial, 
aggrotech, synth-pop

31.07.2016 - Niedziela
Zamek - start - 14:00
16:00 - 16:40 - This Cold
17:00 - 17:40 - Larva
18:00 - 19:10 - Skeletal Family
19:30 - 20:40 - Absolute Body Control
21:05 - 22:25 - De/Vision
22:50 - 00:30 - Closterkeller
Były kościół ewangelicki - start 14:00
14:35 - 15:15 - Madmancircus
15:30 - 16:10 - Evidence Based Medicine
16:25 - 17:05 - Sexy Suicide
17:20 - 18:10 - Reactor7x
18:25 - 19:15 - Obszon Geschopf 
19:30 - 20:30 - Alien Vampires
23.00 - 02.00 - Endżi & Gothzilla (Vampiriada) - gothic 
rock, alternative, cold wave, dark wave / dark electro, 
synth-future-pop, industrial)
02.00 - 04.00 - Mirage - (cz/es) - future-pop, ebm, 
darkwave

W ramach tegorocz-
nych Dożynek Gminnych 
w Starych Bogaczowicach 
odbędzie się konkurs na 
dożynkowe udekorowanie 
posesji.

W konkursie mogą wziąć 
udział mieszkańcy Gminy 
Stare Bogaczowice, którzy 
planują upiększyć swoje po-
sesje słomianymi ozdoba-

mi. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody! Chęć 
udziału w projekcie nale-
ży zgłaszać do 26 sierpnia, 
osobiście lub telefonicznie, 
w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej (74 845-22-98) lub 
Gminnym Centrum Eduka-
cyjno-Społecznym (74 844 
35 03).

(IL)

Nagrody czekają

Mieszkańcom Gminy Sta-
re Bogaczowice sobota upły-
nęła pod hasłem wspólnych 
konkursów i zabaw, które 
odbyły się w ramach festy-
nu para�alnego. Natomiast 
niedziela była czasem wyci-
szenia i wspólnej modlitwy 
podczas uroczystej mszy 
świętej w urokliwej scenerii 
kaplicy świętej Anny.

Podczas sobotniego fe-
stynu para�alnego odbyły się 
emocjonujące rozgrywki pił-
karskie z udziałem 8 drużyn. 
Puchar Kapelana Policji zdobył 

zespół FC Polna z Wałbrzycha, 
który w �nale pokonał druży-
nę Starych Bogaczowic. Kiedy 
sportowcy walczyli o wygraną, 
pozostali uczestnicy festynu 
uczestniczyli w licznych zaba-
wach, m.in. w konkursie na naj-
lepsze wypieki domowe, który 
wygrał Bartek Wodecki. Naj-
ważniejszym punktem week-
endu ze św. Anną była niedziel-
na msza święta przy kaplicy św. 
Anny, koncelebrowana przez 
długoletniego proboszcza 
Wojciecha Sękowskiego.

(IL)

Weekend ze św. Anną

W Starych Bogaczo-
wicach ruszyła budowa 
nowego boiska w ramach 
„Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa 
Dolnośląskiego”.

Planowany koszt budowy 
obiektu to około 400 tysię-
cy złotych. Dzięki środkom 
Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, mieszkańcy Sta-

rych Bogaczowic będą mogli 
cieszyć boiskiem typu orlik 
z profesjonalnym ogrodze-
niem i sztuczna trawą. Pierw-
szy mecz na nowoczesnym 
obiekcie sportowym będzie 
mógł odbyć się już w paź-
dzierniku, ponieważ zakoń-
czenie inwestycji planowane 
jest na 30 września b.r.

(IL)

Powstaje nowy obiekt



Czwartek, 28 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

W pierwszy weekend sierpnia 
kolejne sportowe widowisko w 
Wałbrzychu! W sobotę, 6.08 o 
godz. 17.00 w Hali Widowisko-
wo-Sportowej Aqua Zdrój repre-
zentacja Polski koszykarzy po-
dejmie w spotkaniu towarzyskim 
Holandię. Bilety na ten mecz 
można już kupować w cenie 30 
zł (normalny) i 20 zł (ulgowy) w 
recepcji Hotelu Aqua Zdrój oraz 
na stronie abilet.pl.

Reprezentacja Polski koszyka-
rzy już rozpoczęła zgrupowanie 
w Centrum Aqua Zdrój w Wał-
brzychu. Przygotowania potrwają 
dwa tygodnie i zakończą się dwu-
meczem towarzyskim z Holandią 
(6 sierpnia o godz. 17:00 mecz z 
udziałem kibiców).

W sobotę treningi rozpoczęło 18 
zawodników. Wśród nich brakuje 
Aarona Cela, który z powodu urazu 
nie będzie mógł pomóc reprezen-
tacji Polski w tym roku. Trzech za-
wodników z kadry U20: Maciej Ben-
der,Dominik Olejniczak i Marcel 

Ponitka dołączyło do zespołu 26 
lipca, po zakończeniu mistrzostw 
Europy dywizji B. Z kolei 1 sierpnia 
drużynę wzmocni A.J. Slaughter.

- To świetne uczucie rozpoczy-
nać obóz przygotowawczy. Jestem 
pod wrażeniem całej drużyny i za-
dowolony z pierwszego treningu. 
Zawodnicy pracowali ciężko i da-
wali z siebie wszystko na parkiecie. 
Przed nami dużo pracy, ale po-
wiedzieliśmy zespołowi, że mamy 
wszystko, aby osiągnąć nasze cele 
i wygrać kwali�kacje do przyszło-
rocznego EuroBasketu – powie-
dział po treningu trener kadry Mike 
Taylor (cyt. www.pzkosz.pl)

Mateusz Ponitka, Adam Wa-
czyński, powracający do kadry po 
trzech latach Maciej Lampe oraz 
inni członkowie reprezentacji Pol-
ski po raz pierwszy w tym roku 
zaprezentują się kibicom w meczu 
sparingowym już w sobotę 6 sierp-
nia w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej Aqua Zdrój w Wałbrzychu.

(RED)

PWSZ Wałbrzych jest jedyną 
tego typu uczelnią z kraju, która 
reprezentuje Polskę na tej impre-
zie i jedyną z Dolnego Śląska, która 
do tej pory zdobyła medal na EIS 
w Chorwacji. Tenisiści stołowi AZS 

PWSZ Wałbrzych, aktualni akade-
miccy mistrzowie Polski, reprezen-
towali nasz kraj w III Europejskich 
Igrzyskach Studentów w Chor-
wacji. Wałbrzyską ekipę tworzyli: 
Piotr Chodorski, Robert Floras, 

Bogusław Koszyk oraz Wojciech 
Niedźwiedzki. Trenerem ekipy był 
Tomasz Durajczyk – złoty meda-
lista AMP 2015 i 2016, kierownik 
działu marketingu Centrum AQUA 
ZDRÓJ. 

Biało – czerwoni 
w Aqua Zdroju

Podbili Europę
Jeden srebrny i dwa brązowe medale wywalczyli tenisiści stołowi AZS PWSZ 

Wałbrzych w III Europejskich Igrzysk Studentów w Chorwacji. - To duży sukces 
naszej uczelni, która pierwszy raz startowała w turnieju tenisa stołowego 

– podkreśla Tomasz Durajczyk, trener wałbrzyskich akademików.

W rozgrywkach w kategorii 
mężczyzn wzięło łącznie udział 26 
drużyn z 17 krajów. Wałbrzyszanie 
udział w mistrzostwach rozpoczę-
li od trzech pewnych zwycięstw. 
W fazie grupowej pokonali po 3:0 
Uniwersytet Maramara (Turcja), 
Uniwersytet Osijek (Chorwacja) i 
Uniwersytet Wiedeń (Austria). Po 
wygranym pół�nale z Czechami 
(3:0), w meczu �nałowym z Rosją 
(Uniwersytet Humanistyczny w 
Moskwie) niestety przewagę zyska-
li przeciwnicy, wygrywając spotka-
nie 3:0.

Drugi medal podczas III Europej-
skich Igrzysk Studentów w Chorwa-
cji - tym razem brązowy – zdobył 
debel AZS PWSZ Wałbrzych: Robert 
Floras i Piotr Chodorski. W walce o 
�nał ulegli oni parze z Rosji, tej sa-
mej, z którą AZS PWSZ Wałbrzych 
przegrał �nał turnieju drużynowe-
go. Rosjanie w tym turnieju byli tak 
mocni, że zdobyli nie tylko mistrzo-
stwo drużynowe, ale doprowadzili 
do �nału dwa deble. 

- Na zakończenie Bogusław Ko-
szyk wywalczył brąz w grze singlo-
wej i do Polski wracamy z trzema 
medalami. Jak na pierwszy raz to 
duży sukces naszej uczelni. Dzięku-
ję chłopakom oraz kibicom, którzy 
trzymali kciuki za naszą drużynę – 
mówi Tomasz Durajczyk.

Tenisiści AZS PWSZ Wałbrzych 
wrócili już do Polski z trzema me-
dalami III Europejskich Igrzysk Stu-
dentów i w środę na godz. 12.00 
do ratusza zaprosił ich prezydent 
Wałbrzycha. W spotkaniu także 
wezmą udział przedstawiciele 
władz PWSZ AS. To będzie o�cjal-
nie powitanie i podziękowanie 
naszym zawodnikom za ten histo-
ryczny sukces. Zdobyli w Zagrze-
biu nie tylko pierwsze w historii 
Wałbrzycha medale  imprezy aka-
demickiej rangi mistrzostw Euro-
py, ale także są w ścisłej czołówce 
uczelni polskich, które startowały 
w Chorwacji, zdobywając aż trzy 
medale.

(RED)

Drużyna AZS PWSZ Wałbrzych ze srebrnymi medalami w III Europejskich Igrzysk 
Studentów w Chorwacji.
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R E K L AMA

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L AMA

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

R E K L AMA

Wygrali z Piastem
Piłkarze Górnika Wałbrzych 
pokonali w sparingu Pia-
sta Nowa Ruda 4:1. Dwie 
bramki dla biało-niebieskich 
zdobył Dariusz Michalak, a po 
jednym tra�eniu zaliczyli Jan 
Rytko oraz Mateusz Sobiesier-
ski. Po tym sparingu o�cjalnie 
zawodnikiem Górnika został 
Paweł Tobiasz, a nadal trwają 
rozmowy z Bartoszem Tykto-
rem, który być może jednak 
zostanie w Górniku. Prawdo-
podobnie w środę, 27 lipca 
wałbrzyszanie zagrają jeszcze 
mecz towarzyski z Victorią 
Świebodzice.
Radosław Radczak

AZS PWSZ wygrał 
turniej
Piłkarki nożne AZS PWSZ 
Wałbrzych, w �nale turnieju 
z okazji 70-lecia sportu Wał-
brzyskiego, pokonały Loko-
motivę Brno 3:0. Dwie bramki 
dla zespołu Kamila Jasińskiego 
zdobyła Anna Rędzia w 46 i 60 
min., a wynik w 78 min. ustaliła 
Angelia Smagur, dzięki czemu 
akademiczki wygrały turniej. 
W pierwszym spotkaniu go-
spodynie odniosły zwycię-
stwo 4:0 nad Silesią Görlitz, a 
w meczu o 3. miejsce drużyna 
z Görlitz wygrała z Darborem 
Bolesławice 7:1 (4:0).

AZS PWSZ Wałbrzych - Lokomotiva 
Brno 3:0 (0:0) 
Bramki: 1:0 Rędzia (46), 2:0 Rędzia 
(60), 3:0 Smagur (78).
AZS PWSZ Wałbrzych: Antończyk - 
Aszkiełowicz, Mesjasz, zawodniczka 
testowana, Kroczak, Jędras, Rędzia, 
Gonzalez, Najbuk, Smagur, D. Pluta.

Radosław Radczak

Kolarze górscy z KKW 
Superior Wałbrzycha nie 
zwalniają tempa. Z mi-
strzostw Polski w Sławnie 
przywieźli 3 medale, w tym 
dwa złote. Kolejne krążki 
zdobyli w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży i 
Pucharze Polski, podczas 
weekendowych zawodów 
Focus Górale na Start 2016 
w Boguszowie Gorcach.

W najważniejszych wy-
ścigach indywidualnych w 
Sławnie, pierwsza na starcie 
wyścigu juniorek stanęła Pa-
trycja Piotrowska, która na 
ostatnich kilometrach do-
goniła Gabrielę Wojtyła i na 
metę wjechała z dużą prze-
wagą nad rywalkami, jako 
Mistrzyni Polski Juniorek. W 
kolejnym wyścigu, w kate-
gorii juniorów, wystartował 
Filip Helta, który w ostat-
nich tygodniach prezentuje 
bardzo dobrą formę i był 
jednym z głównych fawory-
tów do złota. Przez wszyst-
kie cztery okrążenia jechał 
samotnie na czele i żaden z 
rywali nie był w stanie mu 
zagrozić. Po wyścigach ju-

Górale z medalami

niorów przyszła kolej na wy-
ścig kobiet w kategorii elite 
oraz poniżej 23 lat. Na star-
cie stanęła Aleksandra Pod-
górska. Na początku rywali-
zacji po pechu na starcie Ola 
zajmowała ostatnią pozycję 
i musiała odrabiać starty do 
rywalek. Już na pierwszym 
okrążeniu awansowała na 
medalowe miejsce i utrzy-
mała tę pozycję do końca 
rywalizacji. Na metę przyje-
chała na trzeciej pozycji w 
kategorii młodzieżowców 
do 23 lat oraz 6 miejscu w 
elicie kobiet. Zawodnicy 
KKW Superior Wałbrzych 
wystartowali także w sztafe-
cie drużynowej, ale nie uda-
ło im się obronić brązowego 
medalu z roku ubiegłego, 
bo na metę przyjechali na 
czwartym miejscu ze startą 
kilku sekund do trzeciej eki-
py. W wyścigach o Puchar 
Prezesa PZKol wystartowali 
juniorzy młodsi. Na podium 
- zajmując trzecie miejsce - 
stanęła Natalia Jeruzalska, 
a juniorzy młodsi Kamil Tar-
nawski i Dariusz Michalik za-
jęli 8 i 15 miejsce.

Po mistrzostwach Polski 
kolarze KKW Superior Wał-
brzych zjechali do Boguszo-
wa Gorc. W sobotę o meda-
le Ogólnopolski Olimpiady 
Młodzieży w kolarstwie gór-
skim rywalizowali juniorzy 
młodsi i juniorki młodsze. W 
rywalizacji dziewcząt srebr-
ny medal wywalczyła Natalia 
Jeruzalska, a Martyna To-
masik zajęła 15 miejsce. Po 
młodych olimpijczykach na 
trasę wyjechali uczestnicy 
wyścigów w ramach �nało-
wej edycji Focus Górale na 
Start 2016, które były zali-
czane do klasy�kacji Pucharu 
Polski. W wyścigu elity kobiet 
na 2 miejscu uplasowała się 
Aleksandra Podgórska, a Pa-
trycja Piotrowska była czwar-
ta, które jednocześnie zajęły 
1 i 2 miejsce w kategorii do 
lat 23. W zmaganiach elity 
mężczyzn Filip Helta zajął 
trzecie miejsce oraz w drugie 
w kategorii U-23. Na trzecim 
miejscu zawody ukończyły 
także juniorka młodsza Nata-
lia Jeruzalska oraz młodziczka 
Dorota Bielecka.

Robert Radczak

Aleksandra Podgórska (druga z prawej) i Patrycja Piotrowska (pierwsza z lewej) zdobyły medale mistrzostw 
Polski.

Wielu byłych zawodni-
ków Górnika Wałbrzych za-
grało w I rundzie Pucharu 
Polski i duża część poznała 
już rywali.

Bilans były zawodników 
Górnika, którzy wystąpili w 
Pucharze Polski: Michał Bart-
kowiak (Miedź Legnica) - 120 
minut w meczu z GKS-em 
Bełchatów, następny rywal: 
Górnik Łęczna; Bartosz Biel 
(Olimpia Zambrów) - 90 mi-
nut i gol w meczu z GKS-em 
Tychy, następny rywal: Arka 
Gdynia lub Rominta Gołdap; 
Rafał Figiel (Raków Często-

chowa) - 120 minut w meczu 
z Chrobrym Głogów, następny 
rywal: KSZO Ostrowiec Świę-
tokrzyski; Marcin Orłowski 
(Puszcza Niepołomice) - 120 
minut w meczu z Wdą Świecie, 
następny rywal: Korona Kielce; 
Dominik Radziemski (Puszcza 
Niepołomice) - 49 minut w 
meczu z Wdą Świecie, następ-
ny rywal: Korona Kielce. Z kolei 
Michał Oświęcimka wystąpił 
w dwóch sparingach Polonii 
Warszawa: zremisowanym z 
Motorem Lublin 1:1 i przegra-
nym 0:1 z Górnikiem Łęczna.

Radosław Radczak

Byli wałbrzyszanie 
w Pucharze Polski

Wyścig kolarski Nutella Mini Tour de Pologne, to impreza rangi 
Pucharu Polski młodzików posiadających licencje, a także dla 
zawodników w wieku 8-12 lat. W tym roku rywalizowano na trasach 
w Warszawie, Katowicach, Nowym Sączu, Rzeszowie i Zakopanem, a 
więc wszeęzie, gdzie finiszował zawodowy peleton Tour de Pologne 
UCI World Tour. Akademię Kolarską SEVEN-R-SPORT reprezentowały 
Hanna Demeszuk i Kamila Ślawska, które minimalnie, zaledwie o kilka 
sekund, przegrały walkę o udział w wyścigu finałowym. Na zdjęciu: 
Demeszuk (z lewej) i Ślawska. 

(BAS)

Akademicy w Mini 
Tour de Pologne
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Drukarnia Wielkoformatowa 

zatrudni handlowców

ze znajomością zagadnień 

marketingu i reklamy. 

CV prosimy wysyłać na email: 

rekrutacja@citydruk.pl

Drukarnia Wielkoformatowa 

zatrudni 
operatora DTP  

ze znajomością obsługi 

urządzeń druku 

wielkoformatowego.

CV prosimy wysyłać na 

email: rekrutacja@citydruk.pl

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

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

NOWOŚĆ!
• kompleksowa naprawa 

i regeneracja
alternatorów i rozruszników
• pompowanie kół azotem

• przetaczanie tarcz 
hamulcowych na aucie

PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH 

NA AUCIE
100 % GWARANCJI

ponadto oferujemy:
• kompleksowe naprawy 

samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe 
przechowywanie opon

• prostowanie felg 
stalowych i aluminiowych

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

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

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

i 74-854-17-12

DB2010 .PL
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KUPIĘ KAWALERKĘ 

NA PIASKOWEJ 

GÓRZE

Może być 

do remontu lub 

z zadłużeniem

Tel. 535-416-014

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

 został wywieszony na okres od 
28.07.2016 r. do 18.08.2016 r. wykaz 

Nr 14/2016 z dnia 28.07.2016 r. 
nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do oddania 
w najem, dzierżawę.

- Przykry wypadek moc-
no przeżyłam, bo szanse 
na dobry wynik były spore. 
Ale trudno, tylko bardziej 
mnie zmobilizował do dal-
szej pracy. Oczywiście szko-
da, bo przygotowałam na 
Bydgoszcz wysoką formę. 
Bardzo chciałabym pójść w 
ślady Urszuli Włodarczyk, 
trzykrotnej olimpijki, zawod-
niczki utytułowanej, która 
zaczynała karierę w Górni-
ku i wystąpić na Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio w 2020 
r. Te cele nie uległy zmianie– 
dodała.

Krótko po starcie, na łuku, 
Grzelak nadepnęła na linię.

 - Gdyby nie to zdarzenie, 
moja wychowanka ukończy-
łaby zawody na 7. miejscu, 
co byłoby jej dużym sukce-

sem – powiedział jej trener 
klubowy i w kadrze Grzegorz 
Banaszek.

Gdyby nie pech, Weroni-
ka zgromadziłaby 5610 pkt., 
a więc tylko o 15 mniej niż 
wynosi jej rekord Polski. Po 
pierwszym dniu zajmowała 
5. lokatę z dorobkiem 3426 
pkt. A trzeba wyjaśnić, że po 
minięciu mety w biegu na 
200 m upadła i doznała ura-
zu barku, a ból dawał się jej 
we znaki następnego dnia.

 - Wierzę, że Weronika 
odbije sobie pecha z Byd-
goszczy. W ostatnim czasie 
zdecydowanie dominowała 
w kraju w swojej kategorii, 
a od drugiej rywalki dzieli 
ją prawie 700 pkt. Prawidło-
wy rozwój jej umiejętności 
i stała progresja wyników, 

pozwalają na optymistyczne 
prognozy – wyjaśnił szkole-
niowiec.

Porównując rekordy ży-
ciowe Weroniki w poszcze-
gólnych konkurencjach 
z wynikami medalistek w 
Bydgoszczy (zwyciężyła 
Sarah Lagger z Austrii, gro-
madząc 5960 pkt.), okazuje 
się, że wałbrzyszanka rzuca 
oszczepem ok. 2 m mniej, 
na 800 m traci 3-4 sek., w 
kuli 70 cm, a jest dla nich 
równorzędną rywalką, albo 
nawet je wyprzedza na 200 
m, w skoku w dal i wzwyż. 
Ma więc wszelkie szanse, 
by na kolejnych między-
narodowych imprezach 
wypaść zgodnie ze swoimi 
możliwościami i zająć wy-
sokie miejsce. W przyszłym 

Pech Weroniki
Weronika Grzelak, zawodniczka Górnika Wałbrzych, pechowo 

zakończyła w rywalizację siedmioboistek na lekkoatletycznych 
mistrzostwach świata U20 w Bydgoszczy. W ostatniej konkurencji, 
biegu na 800 m, została zdyskwali�kowana. – Mimo to wierzę, że 

jestem na dobrej drodze i duże sukcesy jeszcze przede mną 
- powiedziała zasmucona 19-letnia wieloboistka.

roku mistrzostwa Europy 
młodzieżowców do 22 lat 
odbędą się w... Bydgoszczy. 

Będzie okazja do rewanżu. 
Trzymamy kciuki!

Andrzej Basiński

Atutem Weroniki Grzelak są skoki.

Niedźwiedzki 
i Kozak w Górniku!
Piotr Niedźwiedzki po roku 
przerwy powraca do koszy-
karskiego Górnika Trans.eu 
Wałbrzych! Po bardzo dobrym 
sezonie 2014/15, popularny 
„Niedźwiedź” odszedł z biało-
-niebieskich do Turowa Zgorze-
lec, lecz po pół roku przeniósł 
się do Stali Ostrów Wlkp. (także 
Tauron Basket Liga), w której też 
nie grał dużo i nie był tak efek-
tywny jak w swoim rodzimym 
klubie. Powrót zawodnika do 
Górnika to duże wzmocnienie, 
tym bardziej, że z klubu odszedł 
Karol Obarek, a sam Niedź-
wiedzki ostatni sezon w zespole 
Arkadiusza Chlebdy miał bardzo 
okazały: notował średnio 17,6 
pkt., 11,6 zbiórek oraz 3,2 bloki 
na mecz. Nowym zawodnikiem 
Górnika Trans.eu Wałbrzych zo-
stał rozgrywający Michał Kozak. 
Jest to bardzo ważny transfer, 
ponieważ będzie on zmienni-
kiem dla kapitana Rafała Glapiń-
skiego. 24-letni koszykarz jest 
wychowankiem Sudetów Jele-
nia Góra, z którymi już w wieku 
17 lat zadebiutował w I lidze. W 
ostatnim sezonie w I-ligowym 
AZS AWF Mickiewicz Romus Ka-
towice notował śr. 4.7 pkt i 2.2 
asysty na mecz, a w II-ligowych 
rezerwach 8.0 pkt i 2.8 asysty na 
spotkanie.

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

OKAZJA. Okolice Wałbrzycha, 
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, do remontu, parter, CENA 
35.000zł ,DO NEGOCJACJI kontakt 
530- 998-374

Stary Zdrój, 37m2, 2 pokoje po 
kapitalnym remoncie, świetna 
lokalizacja, cena 91.000zł do ne-
gocjacji. 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  
PIASKOWEJ GÓRZE, 2-3 POKOJE, 
TEL. 535 285 514

Świebodzice, 2 pokoje, 39m2 
do wejścia, ogrzewanie gazowe. 
Cena 100.000zł Kontakt 577-321-
840

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje PO 
REMONCIE, 41 M2, w czteropię-
trowcu po termomodernizacji! 
DO WEJŚCIA, NISKI CZYNSZ, 
wyposażenie w cenie! Cena 
129.000zł do negocjacji kontakt 
530- 998-374

PIASKOWA GÓRA, kawalerka na 
szóstym piętrze w wieżowcu, 
DUŻY BALKON,  WIDNA KUCHNIA, 
73 tys. zł, Kontakt 535-285-514

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

3 POKOJE W ROZKŁADZIE Z 
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 58m2, 
budynek po termomodernizacji. 
Cena 99.000zł! 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 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

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

MS-2723 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, do wprowadzenia, cena 
125 tys. Tel. 606 976 630

MS-2634 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, do odświeżenia, 2/4 piętro, 
cena 109 tys. Tel. 883 334 486

MS-2733 Podzamcze, 2 pokoje, 
39m2, po kapitalnym remocnie, 
cena 128 tys. Tel. 606 976 630

MS-2732 Biały Kamień, nowe bu-
downictwo, 3 pokoje, 50m2, cena 
112 tys. Tel. 606 976 630

MS-2605 Sobięcin – ul. Kani, 3 
pokoje, 80m2, do odświeżenia, 
cena 119 tys. Tel. 606 976 630

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

MS-2740 Piaskowa Góra 2 pokoje, 
pierwsze piętro pow. 32M2. Cena 
89 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS-2733 Podzamcze 2 pokoje 
pow. 39M2, dziewiąte piętro, 
pow. 39M po kapitalnym remon-
cie. Cena 128 tys. zł. Tel. 793 111 
130

MS-2730 Piaskowa Góra -kawaler-
ka pow. 26M2. Piętro 6. Cena 75 
tys. zł. Tel. 793 111 130

MS-2725 Podzamcze- 4 pokoje 
pow. 73M2. Piętro 9. Cena  140 
tys. zł.Tel. 793 111 130

MS- 2710 Śródmieście 2 pokoje, 
pow. 55M2 wysoki parter do 
zamieszkania. Cena 130 tys. zł. Tel. 
793 111 130 .

USŁUGI

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

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

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

(5) 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. 

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

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(2) 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.
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• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010

w portalu db2010.pl

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590

lokalizacja, Cena 119.000zł TEL 
577-321-840

APARTAMENTY w stanie dewe-
loperskim NA BIAŁYM KAMIENIU 
metraże od 60 do 110m2, topowa 
lokalizacja. CENA od 2400zł za m2 
TEL 577-321-840

PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 1 piętro w bloku 
czteropiętrowym, balkon, miej-
skie ogrzewanie. Cena 89.000zł 
DO NEGOCJACJI 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

STARY ZDRÓJ, 3 pokoje, 62m2, 
kamienica po remoncie, wysoki 
parter. CENA 110.000zł do nego-
cjacji, kontakt 530- 998-374

ŚWIDNICA 94m2, 4 pokoje, parter, 
osiedle Zarzecze, CENA:  199.000 
DO NEGOCJACJI! Tel: 577-263-955
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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 
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

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w 
apartamentowcu, ul. Odlewnicza! 
80 m2, cena 225 000 zł Tel. 606 
976 630

Szczawno Zdrój, super lokaliza-
cja, dom bliźniak 110m2, działka 
500m2, cena 415 tys. Tel. 883 
334 481

MS-2737 Szczawno Zdrój, 2 poko-
je, 40m2, po remoncie, cena 109 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2705 Szczawno Zdrój, 3 poko-
je, 60m2 do remontu, cena 65 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-2743 Piaskowa Góra, kawaler-
ka, widna kuchnia, duży balkon, 
cena 73 tys. Tel. 883 334 481

MS-2745 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
35m2, 5 piętro, cena 94 tys. Tel. 
606 976 630

MS-2698 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
29m2, po remoncie, cena 87 tys. 
Tel. 883 334 481

Super okazja! Uzbrojone działki 
budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 

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 

WYNAJMĘ
MYJNIĘ RĘCZNĄ

w Boguszowie-Gorcach
dwustanowiskową

wyposażoną w instalację
elektryczną

i wodno-kanalizacyjną
konstrukcja blaszana

tel.  74 844 94 11
zgm@boguszow.com.pl

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
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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 – Na sprzedaż lub wynajem 
DOM w Jaczkowie, 250m2, poło-
żony na 5000m2 działki, świetnie 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki 89 000zł nr: (2190) 
(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 – Mieszkanie na sprzedaż 
na Podzamczu, 40 m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, balkon, 1 piętro, 
Cena 115 000 zł ( nr: 2192)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Boguszowie Gorcach, 80 m2, 
3 pokoje, 3 piętro, z ogródkiem 
Cena: 139 000 zł  ( nr: 2191)- (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, 
na sprzedaż atrakcyjne mieszka-

nie do remontu na Podzamczu, 
73m2, 4 pokoje, 4 piętro, balkon. 
Cena: 129 000 zł

 (nr: 2193) - (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 180 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 4 pokoje 
Podzamcze, 72m2, 9 piętro, cena 
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

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 Biały Kamień, Ruchu Oporu, 
mieszkanie 30m, wolne do 
wprowadzenia od zaraz, pokój, 
kuchnia, łazienka, balkon. Cena 79 
tys.  tel. 74 842 90 60.

WGN mieszkanie na Piaskowej 
Górze, 26m, pokój, kuchnia wid-
na, łazienka, balkon, cena 73 tys. 
zł, bardzo dobra lokalizacja. 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.

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, 48m2, 10 
piętro w 10, cena 109.000zł, 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. 
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2 
piętro w 10, cena 160.000zł, do 
odnowienia, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

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 – 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, 41m2, 4 piętro 
w 4, cena 105.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ul. Dunikowskiego, kawaler-
ka, 27m2, parter w 4, cena 
69.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  PIASKOWA GÓRA, 
ul. Broniewskiego, 3 pokoje, 
54m2, 3 piętro w 4, do odno-
wienia, cena 139.000zł, 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! ŚRÓD-
MIEŚCIE, ul. Okrzei, nowe bud. 
kawalerka, C.O. miejskie, wyso-
ki parter  w 10, 52.000zł, 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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