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

www.kasacja.info
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Beatu$-Kredytu$

CENTRUM KREDYTOWE
ul. B. Chrobrego 2/1
AL. Wyzwolenia 49/2

tel. 531-483-291 > 531-227-390 > 730-935-087 > 74 307-07-37

PRZYJDŹ DO NAS JEŚLI JESTEŚ
EMERYTEM, RENCISTĄ LUB PRACUJESZ !!!

UDZIELAMY POŻYCZKI
DO 25 000 zł

Na uproszczonych zasadach do 9 000 zł
Osobom z brakiem zdolności kredytowej !!!
Osobom ze złą historią kredytową

Dni Wałbrzycha
Mieszkańców Wałbrzycha i pozostałych
gmin czeka dwudniowa zabawa w ramach
Dni Wałbrzycha. Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu 3 i 4
września, oprócz regularnej rozkładowej
komunikacji miejskiej, po zakończeniu Dni
Wałbrzycha uruchomi sześć dodatkowych
autobusów.
- Dni Wałbrzycha ponownie odbędą się na
terenie Starej Kopalni. W tym rejonie miasta
liczba miejsc parkingowych jest ograniczona,
dlatego zachęcamy mieszkańców Wałbrzycha
do skorzystania z komunikacji miejskiej – apelują organizatorzy, którzy przygotowali dodatkowe autobusy. Oto ich rozkład jazdy:

Pojazd nr 2, (oznakowanie Podzamcze przez Piaskową Górę)
Odjazd z przystanku Wysockiego – Stara Kopalnia w
kierunku Śródmieścia, ulicami: Wysockiego, Chrobrego, Kolejowa, Armii Krajowej, Wrocławska, Główna,
Długa, Wieniawskiego, Podwale (na około) do przystanku Wieniawskiego – Senatorska.
Pojazd nr 3, (oznakowanie Podzamcze przez ul. Długą)
Odjazd z przystanku Wysockiego – Stara Kopalnia
w kierunku Śródmieścia, ulicami: Wysockiego, Chrobrego, Kolejowa, Armii Krajowej, Wrocławska, Długa,
Wieniawskiego, Podwale (na około) do przystanku
Wieniawskiego – Senatorska.

3 września 2016 r. (sobota)
Odwozy – 6 pojazdów (przegubowych)
Godzina podstawienia 23:35, odjazdy po zakończeniu imprezy (zapełnieniu wozów) około godziny
23:45-23:50.

Pojazd nr 4, (oznakowanie Rusinowa przez Nowe Miasto)
Odjazd z przystanku Wysockiego – Stara Kopalnia w
kierunku Śródmieścia, ulicami: Wysockiego, Al. Wyzwolenia, Piłsudskiego, 11 Listopada, Bystrzycka (pętla Rusinowa) – Bystrzycka – Świdnicka do przystanku
Niepodległości (Sikorskiego).

4 września 2016 r. (niedziela)
Odwozy – 6 pojazdów (przegubowych)
Godzina podstawienia 22:45, odjazdy po zakończeniu imprezy (zapełnieniu wozów) około godziny
22:55-23:00.

Pojazd nr 5, (oznakowanie Glinik Stary przez Podgórze)
Odjazd z przystanku Wysockiego – Stara Kopalnia w
kierunku Śródmieścia, ulicami: Wysockiego, Al. Wyzwolenia, Mickiewicza, Niepodległości, Wałbrzyska
do pętli na Gliniku Starym.

Pojazd nr 1, (oznakowanie: Szczawienko - Podzamcze/przez Szczawno-Zdrój)
Odjazd z przystanku Wysockiego – Stara Kopalnia w
kierunku Białego Kamienia, ulicami: Wysockiego, Andersa, Solicka, Kolejowa, Skłodowskiej, Plac Wolności,
Sienkiewicza, Gałczyńskiego, Łączyńskiego, Wieniawskiego, Podwale (na około), De Gaulle’a, Wrocławska
– do pętli na Szczawienku.

Pojazd nr 6, (oznakowanie Sobięcin)
Odjazd z przystanku Wysockiego – Stara Kopalnia w
kierunku Śródmieścia, ulicami: Wysockiego, Konopnicka, Nowy Świat, Pługa, Limanowskiego, 1 Maja,
Kosteckiego, Barbusse’a, Kresowa,
1 Maja do przystanku 1 Maja – Krasickiego.
Na trasach przejazdu obowiązują wszystkie przystanki.
(RED)
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• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich
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Święto pieroga i dożynki
Gmina Czarny Bór, chcąc podziękować rolnikom za ich ciężką pracę,
po raz kolejny jest organizatorem największych
w powiecie wałbrzyskim Gminnych Dożynek oraz najstarszego
na Dolnym Śląsku Święta Pieroga. 3 września o godzinie 13.00
imprezę rozpocznie - jak co roku - polowa uroczysta msza święta,
która zostanie odprawiona przy kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze. Niezwykle podniosły
charakter uroczystości religijnej nada oprawa muzyczno-wokalna
przygotowana przez górali czarnoborskich.
Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy ruszy ulicami Czarnego Boru
na stadion sportowy. Tam
starostowie dożynek przekażą symboliczny bochen
chleba wójtowi gminy i w
ten sposób rozpocznie się
tradycyjny obrzęd dzielenia chlebem. Przybyłym
gościom zostaną rozdane kotyliony wykonane z
tegorocznych zbóż przez
dzieci. Podczas święta plonów nie może zabraknąć
konkursu na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy wy-

pleciony przez mieszkańców 5 sołectw. Rywalizacja
grup wieńcowych będzie
polegała nie tylko na ocenie wykonania wieńca, ale
także na sposobie prezentacji grupy oraz ośpiewanie
wieńca.
Główną atrakcją w godzinach popołudniowych
będzie XII edycja Święta
Pieroga, w ramach którego
uczestnicy konkursu będą
rywalizować o najsmaczniejsze pierogi w kategoriach:
kucharze
profesjonaliści,
instytucje, organizacje oraz

ekipy amatorskie. Każdy,
niezależnie od wieku i profesji, kto tylko potrafi lepić
pierogi, może przyjechać do
Czarnego Boru i spróbować
wygrać w konkursie bardzo
atrakcyjne nagrody. Tradycją już jest, że organizatorzy przygotowują Biesiadny
Stół Pierogowy, na którym
znajdzie się mnóstwo uformowanych pieczołowicie,
napełnionych nadzieniem
w rozmaitych konfiguracjach pierogów. Nie zabraknie również występów
zespołów ludowych w wy-
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konaniu Zespołu Góralskiego Janicki, Grzędowianek
oraz zespołu Radość z Witkowa Śląskiego. Na późne
popołudnie zaplanowano
występ gwiazdy wieczoru
czyli zespołu Gentlemans.
Na dzieci także czeka mnóstwo atrakcji. Pracownicy
Centrum Kultury w Czarnym
Borze przygotowali kilka
bardzo ciekawych warsztatów rękodzielniczych, będą
zajęcia plastyczne. Oczywiście nie zabraknie również
atrakcji dla dorosłych. Każde
sołectwo przygotowało dla
przybyłych mnóstwo konkursów związanych z obyczajami staropolskimi. Przygotowane będą, jak co roku
cieszące się największym
zainteresowaniem, warsztaty pierogowe, podczas
których każdy będzie mógł
wykonać od podstaw swoje własne pierogi. Dla osób
ceniących sobie pyszne domowe jedzenie zawsze czekają na stoiskach sołeckich
regionalne smakołyki, a dla
miłośników tradycji staropolskich stoiska z wyrobami
rękodzielniczymi.
(RED)
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Nowe Przedszkole w Strudze
w Ciszy, Spokoju i Zieleni

Rekrutacja - 502 502 024
od 01.09.2016 roku

Zapraszamy na

FB

Czynne od 5.30 do 17.30 również w Soboty Blisko Wałbrzycha i Bez Opłat
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH
Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia

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

Najwyższy poziom usług za przystępną cenę!
Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI),
tel. 74 307 03 39, 601 570 621

Olga Tokarczuk – naszą dumą i nadzieją
Stanisław
Michalik

Motto:
O Oldze Tokarczuk na melodię „Karuzeli z madonnami” Ewy Demarczyk:
„Słuchajcie madonny, madonny,
kreatorki ludzkich marzeń dozgonnych,
ludzie prości ciągle żyją nad ziemią
tam uroki i fantazje ich drzemią,
wszystkie barwnie malowane
w przepstrokate pąki
od spichlerza
od sadu
od łąki
Słuchajcie madonny, madonny,
mój głos czysty niczym klejnot koronny,
póki śpiewam pieśni dzienne i nocne,
czuję dźwięki krystaliczne i mocne,
każda nuta wypełniona blaskami zenitu
od południa
od zmierzchu
od świtu…
Słuchajcie madonny, madonny,
w mej kaplicy zalśnił klejnot koronny,
tak jak pierwszy promyczek nad Pietnem
wnet ozłocił to miejsce sławetne
teraz tłumy tu szukają od nocy do świtu
zapomnienia,
wytchnienia,
zachwytu …”
(Stanisław Michalik, Wałbrzyska Szopka
Wielkanocna, Tygodnik Wałbrzyski,
nr 16 z 2000 r.)
Wiadomość o przyznaniu Oldze
Tokarczuk tytułu Zasłużony dla
Miasta Wałbrzycha podnosi na
duchu. Świadczy, że władze miejskie potrafią docenić osiągnięcia
swoich byłych mieszkańców na

polu kultury. Olga Tokarczuk na
taki honor zasługuje ze wszech
miar. To nasza chluba, powód
do dumy i szacunku, a jej imię
dodawać będzie splendoru Wałbrzychowi po wsze czasy. Dobrze,
że znakomita powieściopisarka
zgodziła się przyjąć ten tytuł i zagościła podobnie jak wielu innych
zacnych gości na uroczystych
obradach Rady Miejskiej Wałbrzycha. To doniosłe wydarzenie jest
dobrą okazją by wybitnej pisarce poświęcić czas i jeśli tego nie
zrobiliśmy dotąd – zbliżyć się do
jej twórczości. Na zachętę – parę
słów o jednej z jej powieści.
W tajemniczych okolicznościach
ginie mieszkaniec wsi położonej
na skraju Kotliny Kłodzkiej. Jego
sąsiadka, Janina Duszejko, emerytowana nauczycielka i obrończyni
zwierząt, wpada na pewien trop
i zdradza go policji. Ale organa
władzy nie traktują poważnie jej
podejrzeń, mają złe zdanie o kobiecie, uchodzącej za ekscentryczkę, mieszkającej samotnie i pasjonującej się astrologią. Okoliczności
kolejnych morderstw skłaniają jednak policję do innego spojrzenia
na sprawę - oto najkrótsze streszczenie jednej z książek Olgi Tokarczuk, powieściopisarki bliskiej nam
szczególnie, bo wyrosłej na naszej
podsudeckiej glebie, zdobywczyni
prestiżowych Nagród Literackich
Nike 2008 i 2015. Nie, to nie są
„Księgi Jakubowe” wiekopomne,
monumentalne dzieło związane
z historią Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, za które otrzymała Olga
Tokarczuk Nike 2015. Powieść,
do której przeczytania chciałbym
zachęcić, jest wcześniej napisana
i znacznie skromniejsza, a nosi
przejmujący tytuł „Prowadź swój
pług przez kości umarłych”.
Znawcy literatury, bywalcy księgarń i bibliotek, znają Olgę To-

karczuk nie tylko z przekazów
medialnych. Po przeczytaniu
którejkolwiek z jej pierwszych,
głośnych już w całym kraju powieści, takich jak „Prawiek i inne
czasy”, „Dom dzienny, dom nocny”, „Ostatnie historie”, trudno
byłoby się nie zachwycić. Każda
z tych książek wciąga jak narkotyk, wprowadza nas w alegoryczny, wydawało by się utopijny, a
przecież rzeczywisty świat życia
wiejskiego. Zdumiewa nas, że
chociaż jest to świat najbardziej
prymitywny, ubogi, bo rzecz
rozgrywa się w maleńkich wioszczynach górskich, a bohaterami
są ludzie prości, sterani powszedniością trudów, wprzęgnięci w
elementarny mechanizm „walki
o byt”, to jednak - jak się okazuje - są to ludzie bogaci duchowo,
wrażliwi i czuli na piękno przyrody i krajobrazów, reagujący
bezkompromisowo na kłamstwo,
obłudę i nieuczciwość otoczenia.
Dla mieszkańców utopionych w
górach takich chociażby wsi jak
nasza głuszycka Łomnica, Zimna Woda lub Sierpnica, powieści
Olgi Tokarczuk są nadzwyczaj
swojskie, bo dzieją się jakby tu,
w ich wsi i są bliskie tutejszemu
pojmowaniu świata i ludzi. Znamy z autopsji tę przyrodę, piękne
krajobrazy, ale także uciążliwości
życia górskich ustroni, zagubionych gdzieś w górach, odciętych
od świata.
Powieść „Prowadź swój pług
przez kości umarłych” stawia jednak nowe, niezwykle intrygujące
pytanie. Dotyczy ono naszego
stosunku do otaczającej nas przyrody i zwierząt. Dotyczy istoty
człowieczeństwa, w którym idea
ochrony życia, jako najwyższej
wartości, w odniesieniu do świata
zwierząt jest tylko grą pozorów.
Dla lepszego poznania meritum

książki przytoczę ciekawsze jej
urywki. Na początek dwa obrazki
z miejsca akcji powieści:
„Nasza osada, to kilka domów, które
stoją na Płaskowyżu, z dala od reszty
świata. Płaskowyż jest dalekim geologicznym krewnym Gór Stołowych,
ich odległą zapowiedzią. Przed
wojną nasza kolonia nazywała się
Luftzug, czyli Przeciąg, dziś zostało
z tego nieoficjalne Lufcug, bo oficjalnie nie ma nazwy. Na mapie widać
tylko drogę i kilka domów, żadnych
liter. Zawsze wieje tutaj wiatr, masy
powietrza przelewają się przez góry
z zachodu na wschód, z Czech do
nas. Zimą wiatr staje się gwałtowny
i świszczący; wyje w kominach. Latem rozprasza się w liściach i szeleści, nigdy nie jest tu cicho… Nie ma
co się dziwić ludziom, którzy opuszczają Płaskowyż zimą. Trudno jest tu
mieszkać od października do kwietnia, wiem coś o tym. Co roku spada
tutaj wielki śnieg, a wiatr starannie
rzeźbi z niego zaspy i diuny. Ostatnie
zmiany klimatyczne ociepliły wszystko, tylko nie nasz Płaskowyż. (…)”
„Zima pięknie otula wszystko tutaj
białą watą, skraca maksymalnie
dzień, tak że gdy się nieopatrznie
zasiedzi w nocy, można się obudzić
w mroku popołudnia następnego
dnia, co - przyznam szczerze - zdarza mi się coraz częściej od zeszłego
roku. Niebo wisi tu nad nami ciemne i niskie, jak brudny ekran, na
którym rozgrywają się nieposkromione batalie chmur. Po to są nasze
domy – żeby chronić nas przed tym
niebem, inaczej przeniknęłoby do
samego wnętrza naszych ciał, gdzie
podobna małej szklanej kulce, tkwi
nasza Dusza. Jeżeli coś takiego w
ogóle istnieje. (…)”
W tym maleńkim przysiółku, w
którym przyszło żyć na stare lata
bohaterce powieści, dzieją się
rzeczy wzbudzające wstręt i oburzenie. Grupka myśliwych z lokal-

nego Kółka Łowieckiego na czele
z komendantem policji i pod opiekuńczymi skrzydłami księdza proboszcza urządza sobie suto zakrapiane polowania, czując się przy
tym zupełnie bezkarnie. Tutaj nie
obowiązują żadne okresy ochronne, strzela się do wszystkiego co
popadnie i kiedy tylko nadarzy
się okazja. Ofiarą myśliwych padły
też dwie wierne i oddane suczki,
jedyne towarzyszki życia mieszkającej na tym odludziu samotnej kobiety. Trudno się dziwić,
że przechyliło to do reszty czarę
goryczy. Bohaterka książki podejmuje się walki o prawo do życia
dla zwierząt z panującą wszędzie
obojętnością , bezdusznością, hipokryzją. Decyduje się sama być
w tej sprawie i sędzią, i katem. Jaki
jest finał tej potyczki? Odpowiedzi
na to pytanie poszukajmy w powieści. Oto kolejne urywki, wprowadzające w istotę problemu:
„Teraz wydało mi się jasne, dlaczego wieże strzelnicze, które przecież bardziej przypominają wieże
strażników z obozów koncentracyjnych, nazywa się ambonami.
W ambonie Człowiek stawia się
ponad innymi Istotami i sam przyznaje sobie prawo do ich życia i
śmierci. Staje się tyranem i uzurpatorem. (…)”
„Popatrzcie jak funkcjonują te ambony. To jest zło, trzeba ten fakt
nazwać po imieniu: przemyślne,
perfidne i wyrafinowane zło – budować paśniki, sypać tam świeże
jabłka i pszenicę, wabić Zwierzęta,
a kiedy się już oswoją i przyzwyczają, strzelać im z ukrycia, z ambony w
głowę. (…)”
„Gdy przechodzicie koło wystaw
sklepowych, na których wiszą czerwone połcie poćwiartowanego ciała, to myślicie że co to jest? Nie zastanawiacie się, prawda? Albo gdy
zamawiacie szaszłyk, czy kotlet – to

co dostajecie? Nic w tym strasznego. Zbrodnia została uznana za coś
normalnego, stała się czynnością
codzienną. Wszyscy ją popełniają.
Tak właśnie wyglądałby świat, gdyby obozy koncentracyjne stały się
normą. Nikt by nie widział w nich
nic złego…
A przecież Człowiek ma wobec Zwierząt wielki obowiązek – pomóc im
przeżyć życie, a tym oswojonym –
odwzajemnić ich miłość i czułość, bo
one nam dają o wiele więcej, niż od
nas dostają. I trzeba, żeby one przeżyły swoje życie godnie… Kiedy się je
zabija, a one umierają w Lęku i Grozie, jak ten dzik, którego ciało leżało
wczoraj przede mną i wciąż tam leży
poniżone, ubłocone i oklejone krwią,
zamienione w padlinę – wtedy skazuje się je na piekło i cały świat zamienia
w piekło. Czy ludzie tego nie widzą?
Czy ich rozum jest w stanie wyjść poza
małe, samolubne przyjemności?
Co to za świat? Czyjeś ciało przerobione na buty, na parówki, na
dywan przed łóżkiem, wywar z czyichś kości do picia… Buty, kanapy,
torba na ramię z czyjegoś brzucha,
grzanie się cudzym futrem, zjadanie czyjegoś ciała, krojenie go na
kawałki i smażenie na oleju.(…)”
Żeby pojąć dokładniej i zrozumieć
skąd te gwałtowne słowa protestu
i oburzenia, trzeba przeczytać całą
książkę. Zarówno splot wydarzeń
składający się na warstwę fabularną jak i liczne, niezwykle głębokie i
dające wiele do myślenia refleksje
bohaterki powieści, a w domyśle
- jej autorki, czynią z tej pozycji
ogromnie ważne wydarzenie w
naszym życiu literackim. A myślę,
że także w życiu dosłownym.
To jedna z pierwszych książek Olgi
Tokarczuk, dziś jej dorobek twórczy doceniony dwoma nagrodami
„Nike” zasługuje na najwyższe słowa uznania. Olga Tokarczuka to
nasz prawdziwy skarb.
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Quad dla OSP Boguszów
Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Boguszowa-Gorc oraz powiatu wałbrzyskiego przez zwiększenie
mobilności
Ochotniczej
Straży Pożarnej „Boguszów
- OSP ul. Buczka 15 w Boguszowie-Gorcach to projekt, który zyskał najwięcej
głosów w ramach Budżetu
Partycypacyjnego Powiatu
Wałbrzyskiego w gminie Boguszów Gorce. 3 września o
godzinie 11.00 Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przekaże
zakupiony pojazd ekipie OSP
w Boguszowie. Oficjalne przekazanie odbędzie się przy remizie, która mieści się przy ul.
Buczka 15. Wartość projektu
wynosi 41 000 zł.
(RED)

Konsultują rewitalizację
Do 19 września 2016 roku
trwają konsultacje społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Wałbrzycha na lata 20162025. - Konsultacje mają na
celu zebranie uwag, opinii i
propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025- wyjaśnia Arkadiusz Grudzień,
rzecznik prezydenta Wałbrzycha.
(RED)

Fenomenalne dłonie
zdrowia
- W to aż uwierzyć trudno. Żona miała być warzywem do końca życia,
a chodzi i rozmawia – mówi pan Karol Paryszyn z Wrocławia,
A jego żona, choć z trudem, i powoli dodaje: - To prawda, pan Darek
dał mi drugie życie.
Danuta Paryszyn trzy
lata temu miała ciężki udar
mózgu. Leżała po nim sparaliżowana, nie mówiła, korzystała z pieluchumajtek.
Rehabilitacji przyniosła niewielkie efekty. Półtora roku
temu mąż przywiózł ją do
wałbrzyskiego uzdrowiciela.
Pierwsze efekty pojawiły się
po czterech wizytach. Pani
Danuta zaczęła ruszać sparaliżowaną ręką. Po dwunastu
wizytach powiedziała kilka
sensownych i zrozumiałych
słów. Dziś chodzi o lasce,
sama przyrządza posiłki,
dość wyraźnie mówi. I cie-

szy się życiem, spotkaniami z
dziećmi, wnukami.
– Dwa lala temu mogłam tylko, leżąc bez słowa,
wzrokiem za nimi wodzić –
opowiada, choć wciąż przychodzi jej to dość ciężko.
Ale wierzy, że dzięki uzdrowicielowi wróci zupełnie do
formy. On sam jest ostrożny,
podkreśla, żeby nie zaniedbać rehabilitacji. Że energoterapia ją wspomaga, a
nie zastępuje. Dodaje też, że
nie zawsze są takie efekty, jak
u pani Danuty.
Je mąż jednak protestuje. – Przecież nie trafiłem

do niego przypadkiem. Siostrzenica miała guza w piersi
i pod wpływem pana Darka
zniknął. Koleżankę żony kolana i biodra bolały jak diabli.
Niemal się nie ruszała. A po

kilku wizytach u pana Darka
chodzi. A znajomy miał niegojącą się ranę na ręce. Przez
rok. Pod dotykiem pana
Darka zagoiła się w miesiąc.
Jego dotyk ludzi uzdrawia.
Po prostu. Nie wiem, jak on
to robi, ale wiem, że robi.
A panią Wandę Kocjan
z Wałbrzycha stale bolał
brzuch.
– I to strasznie. Robiłam wszystkie badania,

To fenomen. I pewnie dlatego, gdy inni
uzdrowiciele mówią, żeby nie chodzić
do lekarzy, pan Darek przeciwnie.
Namawia, żeby koniecznie iść na badania.
One pokażą, na ile stan się poprawił
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wykazywały, że nic mi nie
jest. A ja wyłam z bólu. Po
każdej kolejnej wizycie u
pana Darka czułam, jak ból
maleje. Dziś, po ośmiu wizytach, nie odczuwam go
prawie wcale – opowiada z
radością w oczach. Dodaje,
że miała też bóle stawów
i nerwowy tik. Wszystko
to minęło pod dotykiem
uzdrowiciela.
- To fenomen. I pewnie
dlatego, gdy inni uzdrowiciele mówią, żeby nie chodzić do lekarzy, pan Darek
przeciwnie. Namawia, żeby
koniecznie iść na badania.
One pokażą, na ile stan się
poprawił. Ja nie potrzebowałam. Ale sąsiadka miała cukrzycę i nadciśnienie. Mówi,
że prawie po każdej wizycie
było widać poprawę.
(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychuul. Czerwonego Krzyża 1 (Hotel Villa Art., obok pogotowia ratunkowego i stacji krwiodawstwa).
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.
REKLAMA

WIELKA PROMOCJA OFERT JESIEŃ/ZIMA
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

WYCIECZKA SAMOLOTEM

Barcelona - Girona - Blanes
05-09.10.2016 - 1 950 PLN ostatnie 2 miejsca!

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:
26.11.2016 DREZNO - 99 PLN
03.12.2016 PRAGA - 99 PLN
10.12.2016 BERLIN - 129 PLN

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND

04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO

SYLWESTER:

PRAGA - 140 PLN
BERLIN - 140 PLN
WENECJA - expres 30.12.2016 - 01.01.2017
- 399 PLN + 20 EURO
WENECJA 29.12.2016 - 01.01.2017
- 499 PLN + 50 EURO

LISTOPADOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU
SAMOLOTEM!!!
13-16.11.2016 - CENA 500 PLN + 180 EURO
szczegóły dostępne na www.duotravel.pl

PIELGRZYMKA DO IZRAELA

11-18.02.2017 i 18-25.02.2017
SUPER CENA - 3 300 PLN - 3 150 PLN* + 180 USD (WSZYSTKO W CENIE!!!)
*promocja do końca września

JUŻ NIEBAWEM KOLEJNE SUPER OFERTY!
ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl
lub
www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce
oraz do naszych biur!

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

DB2010

Czwartek, 1 września 2016 r.
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REKLAMA

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

Spółka Węglowa Tepal
ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00,
w soboty w godz. 6:30 - 13:00.
Informacje pod numerami telefonu:

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

In memoriam - Ku pamięci
,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’’

,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą’’

Serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom,
Znajomym i Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Józefa Pawłowskiego
składa rodzina.

Serdecznie dziękuję Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze

śp. Genowefy Kalety

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą
rodzinie w tym trudnym czasie.

śp. Mariusza Przybylskiego
składa rodzina.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli,
aby uczestniczyć w pożegnaniu

śp. Stanisławy Matejczuk

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia, Sokołowsko, ul. Słoneczna 5
tel. całodobowy 500 669 070 filia: Zakład Pogrzebowy ,,Eurydyka’’ Wałbrzych, ul. Armii krajowej 27, tel. 600 959 520

Proces trwa
Janusz
Bartkiewicz

W poniedziałek, 29 sierpnia
2016 roku, pojechałem rano
do Sądu Okręgowego w Świdnicy, aby - jako obserwator
– uczestniczyć w rozpoczynającym się procesie przeciwko
dwóm wałbrzyskim, już byłym,
policjantom Pawłowi H. i Grzegorzowi K. Zostali oskarżeni
o to, że 9 sierpnia 2013 roku,
na terenie Komisariatu V Policji w Wałbrzychu, wspólnie
i w porozumieniu, pobili ze
skutkiem śmiertelnym Piotra
Grucę, którego zatrzymali z
uwagi na popełnione przez
niego wykroczenie, a ponadto
z zatrzymania tego Paweł H.
nie sporządził wymaganego
prawem protokołu, a Grzegorz
K., jako jego zwierzchnik, nie
zwrócił na to uwagi. Za zarzucone im przestępstwo grozi
kara pozbawienia wolności do
lat 10-ciu.
Mówiąc szczerze, zanim
jeszcze rozpoczął się przewód
sądowy, głęboko zastanawiałem się dlaczego prokuratura
w stosunku do obydwu oskarżonych była w trakcie postępowania przygotowawczego tak
bardzo łagodna i nie wystąpiła
o zastosowanie tymczasowego
aresztowania podejrzanych, a
później oskarżonych. W tym
przypadku górna granica kary
pozbawienia wolności w pełni
uzasadniała zastosowanie takiego środka zapobiegawczego,
co w większości przypadków takiego zagrożenia jest przez pro-

Remont
na gwarancji
kuraturę wykorzystywane. Jakie
względy przemawiały więc za
tym, aby tego środka nie zastosować? Moje wątpliwości
pogłębiły się jeszcze bardziej,
kiedy przysłuchiwałem się wyjaśnieniom oskarżonego Grzegorza K., który, odpowiadając
na pytanie obrońcy, oświadczył,
że składał zażalenia na postanowienia o odmowie zapoznania
się z materiałami śledztwa w
trakcie jego trwania, co spotykało się z odmową. Dla mnie
zrozumiałe jest, że taka odmowa miała chyba na celu uniemożliwienie ewentualnego mataczenia (wpływu na świadków)
przez podejrzanych przebywających na wolności. Jak w takim
razie prokuratura chce się przed
taką ewentualnością zabezpieczyć w sytuacji, kiedy już niedługo świadkowie oskarżenia
zaczną zeznawać przed sądem?
Chyba, że prokuratura jest dowodowo tak mocno przygotowana, że nagła zmiana (co nie
jest żadnym ewenementem w
historii sal sadowych) zeznań
składanych przez świadków,
podstawy oskarżenia nie obróci
wniwecz. Sąd okręgowy, tak jak
wcześniej prokuratura, pochyla
się nad sprawą, w której nie ma
jakiegokolwiek bezpośredniego świadka wydarzeń, których
konsekwencją była śmierć P.
Grucy. Jedno, co nie może zostać obalone, to fakt, iż P. Gruca
został przez oskarżonych przywieziony do komisariatu, tam
w stosunku do niego podjęto
określone czynności, nakazane
stosownymi przepisami, a następnie - około godz. 17.40 - o
własnych silach opuścił tenże
komisariat. Wszytko inne –
przy braku tzw. twardych dowodów - musi być oparte na

poszlakach, które - aby stać się
dowodem - muszą stworzyć
zamknięty łańcuch wskazujący
na fakt główny, a więc na to, że
Paweł H. i Grzegorz K. dokonali
pobicia P. Grucy. Ale zmiana
zeznań przez świadków, może
ten łańcuch przerwać, a wtedy
oskarżenie, mówiąc kolokwialnie, padnie. Dlatego dziwię się,
że wobec oskarżonych nie zastosowano (prewencyjnie, ale
zgodnie z prawem) tymczasowego aresztowania.
Wsłuchując się w wyjaśnienia oskarżonych (ach, to nadzwyczaj fatalne nagłośnienie
sali), zrozumiałem, że ich obrona polega m.in. na bardzo dokładnym wyliczeniu czasu, jaki
poświecili zatrzymanemu oraz
na wykonanie niezbędnych
czynności, z czego miałoby wynikać, że P. Grucy, tak naprawdę mogli poświęcić tylko kilka,
najwyżej kilkanaście minut. Ma
to sugerować wprost, że nie
mieli czasu, aby tak dotkliwie
pobić zatrzymanego. Zwróciłem wagę, że czas zatrzymania
i zwolnienia P. Grucy pokrywa
się z tym, który ustaliła prokuratura, a im jest on krótszy,
tym bardziej dla oskarżonych
korzystny. Dalego, jako stary
gliniarz, mający do czynienia z
wieloma śledztwami, zacząłem
zastanawiać się, czy funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
i prokurator, którzy prowadzili
czynności śledcze, dokonali
zabezpieczenia i sprawdzenia
dysków komputerów z V Komisariatu Policji, aby ustalić, czy
przypadkiem po stwierdzeniu
zgony P. Grucy, nie dokonano
jakichś zmian w wytwarzanej
na tych komputerach dokumentach, które dziś stanowią

materiał dowodowy. Ale to tylko taka luźna dygresja, jaka w
trakcie procesu przeleciała mi
przez głowę.
Czytelnicy Tygodnika DB
2010, którzy znają moje teksty
zamieszczane na tych łamach,
na pewno orientują się, że nie
obdarzam organów ścigania
zbytnim zaufaniem, dlatego też
i do tego przypadku podchodzę z wielką ostrożnością. Brakiem zaufania, można rzec, równym mojemu, wykazali się też
obaj oskarżeni, którzy odmówili
udzielania jakichkolwiek odpowiedzi na pytania zadawane im
przez prokuratora i oskarżycieli
posiłkowych. Dziwię się trochę,
ponieważ takim pociągnięciem w sposób bardzo istotny
obniżyli wiarygodność swoich wyjaśnień i zrezygnowali z
możliwości obalenia tez, jakie
przecież w każdym zadanym
pytaniu są zawarte. Z drugiej
strony dziwię się prokuratorowi
i oskarżycielowi posiłkowemu,
że zrezygnowali z zadawania
oskarżonym pytań. Faktem jest,
że oskarżony ma prawo odmowy składania wyjaśnień, ale
prawo to w jakikolwiek sposób
nie ogranicza prawa oskarżyciela do ich zadawania. Zadając
określone pytanie, oskarżyciel
wskazuje bowiem sądowi, jaka
okoliczność jest dla oskarżonego trudna do wyjaśnienia, a
odmowa wyjaśnienia jest też
swoistym wyjaśnieniem. Tak
przynajmniej uczyła mnie na
wykładach z logiki prof. Maria
Lipczyńska na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Wrocławskiego. Z
treści wyjaśnień obydwu oskarżonych wynikało, że poza nimi
na terenie komisariatu przebywała jedynie dyżurna oraz
dwóch innych funkcjonariuszy,

co dla obrony winno mieć wielkie znaczenie. Zakładam, że w
śledztwie zostało to dokładnie
sprawdzone, co w krytycznym
momencie robił każdy z nich
i dlaczego, akurat żadnemu z
nich zarzutu udziału w pobiciu
nie postawiono. Wszak „cały”
Biały Kamień wie, kto w tym
komisariacie leje zatrzymanych
najchętniej i najbardziej brutalnie i akurat nie koniecznie muszą to być policjanci tej samej
płci, co oskarżeni. Wiedzą też o
tym policjanci z innych komisariatów i Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Sława „piątki”
jest im doskonale znana.
Oskarżeni nie przyznają się
do pobicia, ale przecież ktoś
P. Gruce śmiertelnie pobił.
Więc kto? Obrona sugeruje, że
mogło to nastąpić na odcinku
od komisariatu, do miejsca
znalezienia zwłok. Ale jest to
tylko sugestia nie poparta żadnym konkretnym dowodem,
a dowodów takich w trakcie
śledztwa nie ujawniono. Jednakże, jak się wydaje, obrona
i na to znalazła odpowiedź
sugerując, że śledztwo zostało przeprowadzone w sposób
tendencyjny, ponieważ jeden
z funkcjonariuszy Biura Spraw
Wewnętrznych KGP, biorący
istotny udział w czynnościach,
jest szwagrem Piotra Grucy.
Pan mecenas wyraźnie zasugerował sądowi, że ustalenia
śledztwa nie koniecznie muszą
zasługiwać na wiarę, albowiem
ważne czynności wykonywał w
nim funkcjonariusz BSW KGP,
który mógł być zainteresowany w takim, a nie innym kierunku czynności śledczych. To
chyba poważny argument. A
proces trwa.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Trwają prace związane z
naprawą nawierzchni ulicy Henryka Sienkiewicza w
Świebodzicach. - W ubiegłym
tygodniu wykonawca zamknął
ulicę dla ruchu, obecnie zdjęta została kostka brukowa i
będzie wymiana podbudowy jezdni. To ona była najprawdopodobniej przyczyną
deformacji nawierzchni i zapadnięcia się kostki w kilku
miejscach. Prace wykonywane
są w ramach gwarancji i gmina Świebodzice nie ponosi
żadnych kosztów z tego tytułu. W tej części centrum trwają
utrudnienia w poruszaniu się,
odcinek ulicy Sienkiewicza
od skrzyżowania z ul. Młynarską do Rynku, jest zamknięty. Wykonawca zapewnia, że
usunie usterki najpóźniej w
ciągu dwóch tygodni, ale niewykluczone, że prace mogą
się zakończyć wraz z końcem
bieżącego tygodnia – mówi
Agnieszka Bielawska – Pękala, Rzecznik prasowy Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

Basen nieczynny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Świebodzice Sp. z o.o. informuje, że coroczna przerwa
remontowo-konserwacyjna
w Wodnym Centrum Rekreacji zaplanowana jest w
okresie od 5 do 16 września.
W tym czasie cały obiekt będzie nieczynny. - Zapraszamy ponownie od soboty, 17
września 2016 r. – informuje
kierownictwo OSiR w Świebodzicach.
(RED)

Czwartek, 1 września 2016 r.
www.db2010.pl
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
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Powiat szkołom
W związku z nadchodzącym
dniem rozpoczęcia roku szkolnego,
informujemy o wydarzeniach jakie
będą miały miejsce z udziałem Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
O godzinie 10.00 spotykamy się
w Miejskiej Szkole Podstawowej w
Szczawnie Zdroju, gdzie nastąpi przekazanie sprzętu komputerowego, a będą
to dwa laptopy, dwa rzutniki i dwie tablice multimedialne dla Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju.

Poznali górnicze tradycje

Zakup sprzętu został sfinansowany
z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego w
ramach realizacji budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok
2016 - Uniwersytet dziecięcy w Miejskiej Szkole Podstawowej w Szczawnie-Zdroju - Miejska Szkoła Podstawowa w
Szczawnie-Zdroju, ul. Sienkiewicza 32.
Wartość projektu: 15 015 zł.
O godzinie 14.00 odbędzie się
podsumowanie kolejnego projektu budżetu partycypacyjnego tym

jednak razem w Głuszycy. Zwycięski projekt „Bezpieczna przestrzeń
i zielony skwer dla najmłodszych”
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Fundacji Jawor, Niepubliczny Punkt
Przedszkolny Fundacji Jawor oraz
tereny przyległe w tym boisko zlokalizowane w Głuszycy Górnej przy ul.
Kłodzkiej 103. Wartość tego projektu
to 23 038 zł. Oficjalne otwarcie boiska odbędzie się o godzinie 14.00.
(MB)

Narodowe czytanie w powiecie
Przed nami piąta edycja akcji
Narodowe Czytanie, która objęta jest honorowym patronatem
Prezydenta RP. W związku z tym,
że obchodzimy rok Henryka
Sienkiewicza, zaproszeni goście
na terenie całej Polski czytać
będą fragmenty powieści „Quo
vadis”.
W powiecie wałbrzyskim czytać
będziemy w Szczawnie Zdroju w
Starych Bogaczowicach oraz w Głuszycy i przy tej okazji odbędzie się
również „Dumka na dwa serca – czar
Kresów Wschodnich” – koncert w
wykonaniu znanych aktorów polskiej sceny filmowej jak i teatralnej:
Stanisława Górki, Aureli Sobczak
oraz Barbary Dróździńskiej, z który-

mi mogliście się Państwo spotkać
20 maja w Starych Bogaczowicach
na pierwszym z pięciu planowanych
koncertów. Wszystkich, którzy nie
mieli okazji być i zobaczyć, a przede
wszystkim poczuć klimatu sielskich
Kresów Wschodnich serdecznie
zapraszamy 3 września 2016r. (w
najbliższą sobotę) do Domu Zdrojowego w Szczawnie Zdroju na godzinę 14.30 oraz do Centrum Kultury
– Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Głuszycy na godzinę 18.00. Serdecznie zapraszają: Zarząd Powiatu
Wałbrzyskiego ,Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Uzdrowisko
Szczawno Jedlina, Burmistrz Głuszycy i CKMBP w Głuszycy.
(MB)

Uczestnicy spotkania z tradycjami górniczymi ziemi wałbrzyskiej.
W ramach Dolnośląskiej Stolicy
Kultury, spotkanie młodych mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego z
nieznaną im zupełnie pracą górniczą zakończyło się wernisażem
prac konkursowych w Miejskiej
Bibliotece Publicznej Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach.
Konkurs plastyczny ogłoszony
przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
we współpracy z Miejską Biblioteką
Publiczną Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach uzmysłowił wszystkim, że wystarczyło 20 lat aby pamięć
o górniczej przeszłości tych ziem zaczęła się zacierać. Tym bardziej cieszy
nas fakt, że konkurs spotkał się z tak
dużym odzewem młodego pokolenia. Zgłoszonych zostało 60 prac. Jury
w składzie Małgorzata Owczarczak
- artysta plastyk, Lucyna Wierzbicka
- artysta plastyk oraz Józef Waliszew-

ski - emerytowany górnik, wybrało
najlepsze prace w dwóch kategoriach
wiekowych. Józef Waliszewski przeprowadził również pogadankę dla
uczestników konkursu na temat pracy
w kopalni. Zaproszenie na wernisaż
przyjął również burmistrz Boguszowa
Gorc Waldemar Kujawa, który gratulował młodzieży talentu i pasji malarskiej. Obecni byli również radni Rady
Miejskiej Boguszowa Gorc. Nagrody
laureatom wręczał - w imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego - wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski. Wystawę
można oglądać do końca tygodnia w
MBP CK w Boguszowie Gorcach, a następnie wyeksponowana zostanie w
siedzibie Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu. Konkurs dofinansowany
został z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
(MB)
REKLAMA

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

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

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

Zapraszamy kibiców
do oglądania najważniejszych
wydarzeń sportowych
na naszym wielkim ekranie!
Wstęp wolny!
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PRACUJ JAKO
OPIEKUN/KA SENIORÓW
NIEMCY • ANGLIA

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.
Nowy towar

iątek)
2 września (p

ul. Równoległa 1
Szczawno-Zdrój,
ul. Fornalskiej 43
Boguszów-Gorce,

GWARANTUJEMY:
• Wysokie zarobki, specjalne bonusy.
• Bezpieczna i legalną pracę.
• Transport, zamieszkanie i wyżywienie.
• Całodobowe wsparcie telefoniczne.
• Szkolenia podnoszące kwalikacje:
językowe i opiekuńcze.

Oddział Wałbrzych, ul. Lubelska 1
516 05 13 18

Warto zostać pielęgniarką
Rozpocznij studia pielęgniarskie w PWSZ im.
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
Z najnowszego raportu
Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych wynika, że liczba
pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi
zaledwie 5,4, a wskaźnik ten
będzie nadal malał z powodu większego tempa ubytku pielęgniarek niż ubytku
naturalnego ludności. Ten
sam raport wskazuje, że zdecydowana większość polskich pielęgniarek to osoby
pomiędzy 41. a 65. rokiem
życia. Dramatycznie brakuje
młodych kadr, które wkrótce mogłyby zasilić zakłady
opieki zdrowotnej, także te
w Wałbrzychu i okolicy.
Nie dziwi zatem, że dostrzegając ten problem
PWSZ im. Angelusa Silesiusa przygotowała specjalną
ofertę i proponuje kierunek
pielęgniarstwo od nowego
roku akademickiego. Dla 60
chętnych studentów przygotowano studia licencjackie dzienne (3 lata/6 semestrów), które prowadzone
będą przez wykwalifikowaną
kadrę medyczną (profesorów, doktorów i magistrów
pielęgniarstwa). Nauka odbywać się będzie w profesjonalnych salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt
multimedialny, a ćwiczenia
praktyczne będą prowadzone w specjalistycznych
pracowniach umiejętności
pielęgniarskich. Dzięki temu
studenci poznają zasady,
techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych, a

designed by Pressfoto - Freepik.com

w warunkach symulacyjnych
(na fantomach) będą ćwiczyć i rozwiązywać problemy
pielęgnacyjne. Zajęcia praktyczne będą realizowane na
poszczególnych oddziałach
szpitalnych, a praktyczna
nauka zawodu rozpocznie
się od pierwszego semestru.
Bazą szkoleniową do praktycznej nauki zawodu będą
m.in. okoliczne przychodnie, szpitale. Uczelnia podpisała odpowiednie porozumienia z wieloprofilowymi
placówkami m.in. Specjalistycznym
Zespolonym
Szpitalem im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
oraz Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy. Po ukończeniu studiów absolwent

REKLAMA
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kierunku będzie miał prawo
wykonywania zawodu, co
pozwoli mu podjąć pracę
w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach, zakładach podstawowej opieki
zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach pomocy społecznej),
w organach administracji
publicznej, których zakres
działania obejmuje nadzór
nad ochroną zdrowia, w
podmiotach zobowiązanych
do finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej, służbach
mundurowych (policja, więziennictwo, wojsko) oraz w
organach samorządu pielęgniarek i położnych.

Szczegółowe informacje:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 641 92 03, rekrutacja@pwsz.com.pl
www.pwsz.com.pl

promedica24.com.pl

Uwaga na objazdy
Na ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy rozpoczęły się remonty
kolejnych odcinków drogi
wojewódzkiej nr 379. - Rozbudowa fragmentu drogi od
ronda u zbiegu ulic Kochanowskiego/Polna Droga do
wyjazdu z miasta za ul. Słowiańską obejmie wydzielenie
pasa dla pojazdów skręcających z ulicy Wałbrzyskiej w
kierunku osiedla Słowiańskiego, budowę ścieżki rowerowej
i chodnika z oświetleniem i kanalizacją deszczową. W trakcie
prac przebudowane zostaną
również kolidujące sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Wyznaczone zostały trasy
objazdowe. Kierowcy, którzy
będą chcieli poruszać się na
trasie Świdnica - Wałbrzych
drogą wojewódzką 379, będą
musieli pojechać objazdem
wyznaczonym przez Witoszów
Dolny. Dla kierowców, którzy
będą chcieli dostać się w rejon osiedla Słowiańskiego, w
tym na cmentarz komunalny,
objazdy wyznaczone zostaną
ulicami: Polna Droga, Pionierów Ziemi Świdnickiej, Śląska,
Słowiańska. Dla pojazdów o
wysokości powyżej 3 m będzie
funkcjonował objazd przez Bystrzycę Dolną. Trasy objazdowe w przeciwnych kierunkach
będą takie same. Z kolei Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów odpowiedzialne będzie za przebudowę
odcinka ul. Wałbrzyskiej od ul.
Korczaka do ul. Mierniczej. Dla
tego zadania dodatkowe trasy
objazdów wyznaczone zostaną w późniejszym terminie.
Obecnie trwają prace wykonawcy nad zastępczą organizacją ruchu – wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego w
Świdnicy.
(RED)

OSK – wiedza i rozrywka
Ciekawe i pożyteczne
były zajęcia zorganizowane dla dzieci w I połowie
sierpnia przez Ośrodek
Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu.
Zorganizowano m.in. konkursy plastyczne, grę w bule
i krykieta, turniej warcabowy
i konkurs artystyczny „Mam
talent”, w którym popisywano
się swoimi umiejętnościami.
Przeprowadzono spotkanie z
pracownikiem Spółki Tauron
Dystrybucja, który zaprezentował program „Bezpieczniki
Taurona”. Jego celem jest edukacja w zakresie bezpiecznego
i racjonalnego korzystania z
energii elektrycznej. Rozstrzygnięty został konkurs „Aktywne i bezpieczne wakacje”, którego współorganizatorem była
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu. Spośród
63 prac komisja konkursowa
wyłoniła 16 najciekawszych,
których autorzy otrzymali nagrody rzeczowe. Na warszta-

Popisy w konkursie „Mam talent”.

tach w Muzeum Porcelany,
dzieci uzyskały informacje nt.
procesu produkcyjnego porcelany oraz wykonywały figurki i malowały odlewy z masy
plastycznej. Podczas wizyty
w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom”
w Lubawce, zapoznano się z
procesem powstawania składowisk, utylizacji odpadów i
recyklingu. Natomiast w ZOO
Farmie w Łącznej dzieci obejrzały zwierzęta ze wszystkich
kontynentów. Podczas przemarszu szlakiem w przełomach
Szczawnika, przedstawicielka
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zaznajomiła uczestników wycieczki z
gatunkami roślin i zwierząt żyjących w dolnośląskich lasach
oraz z formami ochrony przyrody. Wycieczka zakończyła się
pieczeniem kiełbasek. Natomiast wędrówka do ruin zamku Cisy, wzbogacona została
rozgrywaniem
konkurencji
sprawnościowych oraz rozwiązywaniem zagadek przyrodniczo-turystycznych.
(A.Bas.)
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Festiwal Nordic Walking
Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński, starosta wałbrzyski Jacek Cichura,
sołtys Sokołowska Lidia Frąckowiak oraz
Towarzystwo Rozwoju Sokołowska zapraszają 4 września 2016 roku, na godzinę
12:00 do Sokołowska na VI Festiwal Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej.
Uczestnicy zmierzą się z dystansem 3
lub 5 kilometrów urokliwych szlaków turystycznych Gór
Suchych. Start i
VI FESTIWAL
meta ulokowane
zostały przy pensjonacie „Leśne
Źródło”. Organizatorem VI FestiwaZIEMI WAŁBRZYSKIEJ
lu Nordic Walking
Ziemi
Wałbrzy04.09
skiej jest Powiat
2016
Wałbrzyski,
a
SOKOŁOWSKO
współorganizatoLEŚNE ŹRÓDŁO
rami Towarzystwo
rejestracja
1030-1145 zawodników
Rozwoju
Sokooﬁcjalne otwarcie
łowska i Sołectwo
1200 i przywitanie gości
Sokołowsko. Fe1215 wspólna rozgrzewka
stiwal odbędzie
1230 start na dystansie 5 km
się
04.09.2016
roku.
Zgłosze1245 start na dystansie 3 km
nia uczestników
losowanie nagród wśród
1400 uczestników marszu
przyjmowane
będą w dniu imZapraszamy całe rodziny.
prezy od godziny
Zapewniamy poczęstunek dla
uczestników i pamiątkowe
10.30 do 11.45 w
medale z marszu.
biurze zawodów.
Losowanie atrakcyjnych nagród
wśród uczestników marszu.
Każdy uczestnik
podczas rejestracji musi posiadać

nordic
walking

około

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

Wędkowanie z nagrodami

dowód tożsamości, a w przypadku osób
niepełnoletnich wymagana jest pisemna
zgoda opiekuna prawnego do startu w imprezie. Każdy uczestnik VI Festiwalu Nordic
Walking Ziemi Wałbrzyskiej otrzyma: bon
żywieniowy (kiełbasa z grilla, pieczywo,
woda mineralna), numer startowy oraz medal. Ponadto każdy uczestnik, na podstawie
posiadanego numeru startowego, weźmie
udział w losowaniu
nagród.
Podczas VI Festiwalu
Nordic
Walking Ziemi Wałbrzyskiej uczestnicy będą startować
na dwóch dystansach 3 i 5 km. Trasa marszu biegnie
przez tereny Sokołowska, w zakresie
wysokości od 600
do 684 m n.p.m.
przez drogi asfaltowe, polne i łąki.
Przebieg tras i ich
profile
wysokościowe dostępne
będą na stronie
internetowej organizatora i Towarzystwa Rozwoju
Sokołowska: www.
powiat.walbrzych.
pl, www.sokolowsko.pl.
(RED)

Zwycięzcy Wędkarskich Zawodów Spławikowych o Puchar Burmistrza Mieroszowa.

W Golińsku odbyły się
Wędkarskie Zawody Spławikowe o Puchar Burmistrza Mieroszowa. W zawodach wzięło udział 39
zawodników.
Zawodnicy po wylosowaniu i zajęciu stanowisk, rozpoczęli łowienie o godzinie
9.00. Upał nie rozpieszczał
uczestników, nawet tych kibicujących, wśród których byli
m.in. burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński, przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa Maria Chmielnicka
oraz radny Dariusz Szmulik.
– Dopinguję każdemu
wędkarzowi, ale najbardziej
tym najmłodszym, którzy pa-

sją nie ustępują najbardziej
doświadczonym. Zaskakująca jest liczba kobiet biorących
udział w zawodach, wiemy
bowiem, że jest to hobby raczej przypisane mężczyznom
– mówił burmistrz, okrążając
staw i życząc powodzenia
każdemu uczestnikowi.
O godzinie 13:15 wędkarze usłyszeli sygnał kończący
zawody, a komisja rozpoczęła ważenie wyłowionych ryb,
które następnie wracały do
stawu. Zawodnicy czekali na
wyniki w rodzinnej atmosferze, delektując się przepyszną grochówką. Po zliczeniu
wyników burmistrz Mieroszowa, przewodnicząca rady

miejskiej oraz wiceprezes
Okręgu Wałbrzyskiego Polskiego Związku Wędkarzy
Kazimierz Stolarz wręczyli
nagrody zwycięzcom.
(UM)

Wyniki
Seniorzy
I miejsce – Przemysław Paraszczak
II miejsce – Waldemar Szywała
III miejsce – Karol Magiera
Juniorzy
I miejsce – Jakub Lewandowski
II miejsce – Tymoteusz Duda
III miejsce – Patryk Kowalski
Najlepsza kobieta: Sylwia Szywała
REKLAMA
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Zintegrują mieszkańców
W ramach Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Bogaczowice w kadencji
2014-2018, władze gminy podjęły decyzję o rozpoczęciu fazy projektowej
budowy Centrów Integracji Społecznych w sołectwach Chwaliszów i Struga.
W spotkaniu wójta i jego
zastępcy z projektantami
uczestniczyły radne Aneta
Rajca, Emilia Kmiecik oraz
Izabela Kamińska. W celu

dostosowania w sposób
najbardziej
funkcjonalny
projektowanych obiektów
do potrzeb mieszkańców
Chwaliszowa oraz Strugi,

radna Aneta Rajca złożyła
wniosek aby wójt skonsultował inwestycje z Radami
Sołeckimi Chwaliszowa i
Strugi. 25 sierpnia wójt Mi-

Wygrał Lubomin

rosław Lech na spotkaniu
z sołtysem, Radą Sołecką
Chwaliszowa oraz radną Anetą Rajca uzgodnili
wstępny projekt budynku
Centrum Integracji Społecznej w Chwaliszowie. W
najbliższym czasie podobne
spotkanie odbędzie się w
Strudze.
(RED)
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Zaledwie w ciągu miesiąca, w Lubominie powstało boisko
wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni z pełnym osprzętem
do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa. Niebawem
zmodernizowane zostanie także oświetlenie, co pozwoli na
korzystanie z obiektu również w godzinach wieczornych. Oficjalne
otwarcie nowego boiska odbyło się w minioną niedzielę w
towarzystwie władz gminy oraz mieszkańców Lubomina. Tego dnia
rozegrany został także mecz inauguracyjny – Lubomin kontra VIP-y.
Puchar zdobyli mieszkańcy Lubomina. Organizatorzy wydarzenia
zadbali również o najmłodszych, którzy świetnie bawili się
podczas animacji i malowania buziek. Na wszystkich czekał pyszny
poczęstunek.

(IL)

Konserwacja mostu
na Cisy
Most prowadzący do
ruin zamku Cisy został zakonserwowany.
Odnowieniem konstrukcji
zajęli się Edmund Staniewski z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Odział Wałbrzych oraz pracownicy publiczni z Urzędu
Miasta Świebodzice. Tę cenną inicjatywę wsparł też materialnie Urząd Gminy Stare
Bogaczowice.

(UG)

Wesoło zakończyli
wakacje!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach,
Rada Sołecka oraz Gminne Centrum Edukacyjno-Społeczne zadbali,
aby mieszkańcy Starych Bogaczowic radośnie zakończyli wakacje.
W minioną sobotę, przy amfiteatrze Zespołu Szkół w Starych
Bogaczowicach, było mnóstwo atrakcji. Na uczestników pikniku
czekały: grill oraz słodki poczęstunek, atrakcyjne nagrody za udział
w konkursie plastycznym „Moje rodzinne wakacje”, a także rodzinne
rozgrywki sportowe, gry i zabawy. Niespodzianką było przedstawienie
teatralne „Jaś i Małgosia” przygotowane przez profesjonalnych
aktorów.

(IL)

Czwartek, 1 września 2016 r.

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

www.db2010.pl

DB2010

.PL

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

Wróci kolej bystrzycka

Święto uzdrowiskowej gminy
W weekend Jedlina-Zdrój stała się miejscem
występów fantastycznych
zespołów muzycznych i
znakomitych ludzi biorących udział w atrakcjach
przygotowanych z okazji
święta miasta.
Rockowo-popowa
atmosfera towarzyszyła słuchaczom w sobotę podczas
wieczornych koncertów. Na
scenie pierwszy zaprezentował się zespół „Quintess”,
znany z udziału w wielu
przeglądach muzycznych,
festiwalach międzynarodowych oraz z imprez charytatywnych. Natomiast gwiazdą
sobotniego wieczoru był
zespół „Sami”, który gościł
na czołowych miejscach list
przebojów z takimi utworami jak np. „Lato 200” czy „Zakręć mnie”.
Niedzielne
obchody
rozpoczęły się mszą Św. w
intencji miasta i jego mieszkańców, następnie mieszkańcy uwiecznili się na
wspólnym zdjęciu zrobionym przed urzędem miasta.
W Parku Północnym burmistrz miasta Leszek Orpel i
przewodnicząca rady miasta
Maria Drapich wręczyli rodzicom nowonarodzonych

Przez dwa dni mieszkańcy, kuracjusze oraz turyści bawili się podczas
Dni Jedliny – Zdroju.

mieszkańców
Certyfikaty
Jedlinianina wraz z bonami
upominkowymi i symbolicznymi drzewkami. Certyfikaty
trafiły także do rąk przedstawicieli stowarzyszeń i osób
współpracujących z miastem
na rzecz promocji i rozwoju
w dziedzinie sportu i kultury. Nagrodzono również
zwycięzców w konkursie na
najładniej ukwiecone okno
lub balkon: I miejsce – Beata
Węgrzynowska, II miejsce
– Łukasz Łukasik, III miejsce
– Irena Jander i Wspólnota
Mieszkaniowa ul. Piękna 4;

wyróżnienie: Teresa Lis oraz
Maria Rychlicka. Najważniejsza jednak była dobra zabawa i integracja mieszkańców. Towarzyszące dalszej
części obchodów Dni Jedliny
– Zdroju różnego rodzaju
atrakcje dla dzieci, animowane gry i zabawy, pokazy
baniek mydlanych przygotowane przez klaunów Klarę i
Patryka oraz przedstawienie
teatralne „Kłamstwa Kozy” w
wykonaniu Teatru Lalek Pinokio były prawdziwą gratką
dla najmłodszych.
(CK)

W Urzędzie Miasta Jedlina Zdrój odbyło się spotkanie, podczas którego
została podpisana wstępna umowa sprawie przebudowy linii kolejowej
nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina
Zdrój. Rewitalizacja ma
być przeprowadzona dzięki środkom przyznanym
Aglomeracji Wałbrzyskiej
w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.
W spotkaniu udział wzięli:
burmistrz Jedliny – Zdroju
– Leszek Orpel, prezydent
Wałbrzycha – Roman Szełemej, wójt Gminy Walim –
Adam Hausman, wójt Gminy
Świdnica – Teresa Mazurek,
zastępca dyrektora ds. projektów krajowych PKP PLK
– Andrzej Kudła oraz prezes
Sowiogórskiego Bractwa Kolejowego – Rafał Wiernicki.
Przebudową objęty zostanie ponad 21 kilometrowy odcinek linii od stacji
Świdnica Kraszowice do
stacji Jedlina Zdrój. W ramach rewitalizacji, prace
będą prowadzone również
na odcinkach Świdnica Kraszowice – Świdnica Miasto i

Jedlina Zdrój – Wałbrzych.
Projekt ma kosztować ponad 108 milionów złotych,
z czego ponad 33 mln złotych wyłoży PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a prawie
75 mln zł dofinansowane
będzie w ramach instrumentu ZIT Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
- To duży koszt, jednak
dzięki tym środkom powstanie nowa infrastruktura
na terenie gmin: miejskiej i
wiejskie Świdnica, Walim i
Jedlina - Zdrój, a ponieważ
linia 285 dołącza w Jedlinie
do linii 286 z Wałbrzycha
do Kłodzka, będzie to miało bezpośredni wpływ na
gminy Wałbrzych i Głuszyca.
Rozwój linii 285 to nie tylko
wkład w rozwój turystyki w
naszym rejonie, ale także
dodatkowa
komunikacja
dla mieszkańców, bowiem
zakłada się, że rewitalizacja
tej linii do 2020 roku doprowadzi do zamknięcia pętli na
trasie Świdnica-JaworzynaŚwiebodzice-WałbrzychJedlina-Jugowice-Świdnica.
Projekt jest przyjęty i będzie
realizowany w latach 20172020 – powiedział Roman

Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
- Ponowne uruchomienie
linii kolejowej 285 dla gmin
turystycznych Aglomeracji
Wałbrzyskiej, takich jak: Jedlina – Zdrój, Walim, Głuszyca,
Nowa Ruda ma takie znaczenie, jak decyzja o powstaniu
strefy ekonomicznej dla całej
aglomeracji. Bez wątpienia
przy obecnych badaniach
ruchu turystycznego stworzy
ona kolejną szansę zintensyfikowania i uatrakcyjnienia
oferty turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Linia ta, ze
względu na unikatowe wiadukty, a przede wszystkim
ze względu na jej przebieg
przez Góry Sowie i Wałbrzyskie sama w sobie stanowi
atrakcję turystyczną. Jej uruchomienie umożliwi także
zwiększenie ruchu pasażerskiego mieszkańców Nowej
Rudy, Głuszycy, Jedliny –
Zdroju, Walimia w kierunku
Świdnicy, Jaworzyny Śląskiej,
Kobierzyc. Niewątpliwie będzie szczególną atrakcją turystyczną dla mieszkańców
Wrocławia – dodał burmistrz
Leszek Orpel.
(KSZ, EF)
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Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

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

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

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

DB2010

.PL

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

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

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590

Pozostały wspomnienia
Za Tobą i Twoim synem Jakubem bardzo udany sezon
we Francji.
Stanisław Kiełbik: - To był niezwykle udany sezon – najlepszy w historii klubu Capo
Limoges. Osiągnęliśmy półfinał pucharu regionu i mistrzostwo regionu, połączone
z awansem do wyższej ligi.
Finał odbył się w hali CSP –
wielokrotnego mistrza Francji. Indywidualnie Kuba był
najlepszym strzelcem ligi oraz
liderem naszej drużyny. Jego
średnia punkowa to 27 na
mecz, w tym 4 trójki! A rekord
to 11 trójek w meczu, na 48
pkt. zdobytych przez niego.
Przed sezonem nikt się nie
spodziewał takiego sukcesu.
Nasza postawa wywołała wiele radości i podniosła prestiż
klubu w mieście i regionie.
Przed waszym zespołem gra
w wyższej lidze i nowe wyzwania.
- Sezon zaczniemy osłabieni, ponieważ nie będzie już
z nami grał nasz lider. Kuba
przechodzi do klubu z wyższymi aspiracjami i będzie walczył
z nim o awans do NM3, co jest
odpowiednikiem naszej drugiej ligi. Dla nas utrzymanie
w nowej lidze będzie dużym
osiągnięciem.
A jak rekordy Twojego syna
mają się do Twoich najlepszych osiągnięć indywidualnych?
- Ja, w ciągu 4 minut półfinałowego meczu Śląsk - Górnik,
trafiłem 8 razy za 3 pkt. i to był
mój ligowy rekord. Jak widać,
przegrywam z nim w liczbie
celnych trójek w jednym meczu.

nowiło o sile naszego Górnika.
Moim zdaniem te dwa ostatnie sezony po prostu zostały
zmarnowane tak pod kątem
sportowym, jak i finansowym.
Trudno się zgodzić z taką
oceną, skoro I zespół był w
czołówce i walczył o awans,
a także zdobył Puchar Polski.
- W sporcie liczy się tylko zwycięzca. Ale jeśli nawet przyjąć,
że to była namiastka jakiegoś
sukcesu, to czy poniesione
nakłady zostały w ten sposób
zrekompensowane?
Moim
zdaniem nie!
W czerwcu spotkali się ludzie, którzy tworzyli historię
wałbrzyskiej i polskiej koszykówki.
Pytam o to nieprzypadkowo, wszak mamy jubileusz
70-lecia
wałbrzyskiego
sportu, w tym koszykówki.
- Nie czekając na ruch nowego
klubu lub miasta, w czerwcu sami zorganizowaliśmy
spotkanie byłych koszykarzy
i ludzi związanych z naszym
klubem. Była to okazja by powspominać te najwspanialsze
chwile i największe sukcesy
oraz osoby, których już nie
ma miedzy nami, między innymi: Radka Marmajewskiego,
Staszka Anackę, Jacka Bukiela,
Seweryna Pawłowicza, Leona
Klonowskiego, czy Henryka Zająca. Nowy klub, który
utożsamia się dziś z naszymi
sukcesami, nie był w stanie
zorganizować jakiejkolwiek
uroczystości związanej z tym
jubileuszem. A przecież przy
okazji meczu reprezentacji
Polska - Holandia można było
zaprosić wszystkich i przed lub
w jego trakcie w jakiś sposób

uhonorować tych, co przez
wiele lat byli najlepszymi ambasadorami Wałbrzycha. W
tych okolicznościach trudno
by ludzie, którzy tworzyli piękną historię wałbrzyskiej i polskiej koszykówki chcieli utożsamiać się z takim klubem.
Od dawna należysz do grona krytyków klubu, który
przejął drużyny JKKS Górnik
i stara się kontynuować te
tradycje…
- To nie jest z mojej strony robienie na złość tym ludziom,
tylko próba zwrócenia uwagi
na problemy, których inni nie
dostrzegają. Rozumiem, że nie
ma w Wałbrzychu zbyt wielu
ludzi, którzy znają koszykówkę od strony zawodniczej i trenerskiej, ale nie może być tak,
że bardzo silna drużyna dwa
razy z rzędu przegrywa walkę
o awans do I ligi, a zespołom
młodzieżowym trudno nawiązać do tego, co przez lata sta-

Kupiê zegarki

Dlaczego?
- Bo klub i środowisko jest
wciąż w tym samym miejscu.
Gdyby to była drużyna złożona z wychowanków, którzy
dzięki tym dwóm sezonom nabrali doświadczenia i teraz na
pewno będą walczyli o awans,
to byłby wymierny zysk. A tak
grali przeciętni zawodnicy
sprowadzeni z Polski, którzy w
nowym sezonie pewnie będą
grali przeciwko ekipie z Wałbrzycha. A najgorsze jest to, że
nikt nikogo nie rozlicza.
Może jednak w nowym sezonie będzie inaczej?
- Jest to możliwe, ale ten klub
potrzebuje poważnych zmian
na kluczowych stanowiskach.
Mimo wszystko czuję się emocjonalnie związany z wałbrzyską koszykówką i jej przyszłość
leży mi na sercu. Dlatego życzę
zawodnikom jak najlepiej w
nadchodzącym sezonie. Będę
uważnie śledził rozgrywki z
nadzieją, że moje słowa znów
nie pozostaną bez echa.
Rozmawiał Robert Radczak

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

Warszawiacy wygrali
spartakiadę
W Wałbrzychu zakończyła
się XXVI Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji. Przez trzy dni w sportowej
rywalizacji wzięło udział około
2 000 pracowników przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych z całej Polski.
Od 26 do 28 sierpnia, uczestnicy wzięli udział w około 40
konkurencjach. Mieli szansę
zmierzyć się m. in. w piłce nożnej, siatkówce, lekkiej atletyce, tenisie, kolarstwie MTB i w
pływaniu. Większość konkurencji odbywała się na terenie
Centrum AQUA ZDRÓJ, ale
zmagania toczyły się również
na Podzamczu w PSP 21 i PSP
26, w Starej Kopalni, w Zagórzu

Śląskim (jezioro Bystrzyckie), a
także na kortach tenisowych w
Szczawnie-Zdroju. Ambasadorem XXVI Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji był wałbrzyszanin Krzysztof
Ignaczak – mistrz świata w siatkówce. W sobotnie popołudnie został rozegrany pokazowy mecz siatkówki plażowej z
jego udziałem. W ostatni dzień
spartakiady odbyła się konkurencja VIP, polegająca na poszukiwaniach symbolicznego
złotego pociągu. Spartakiadę
wygrała drużyna z Warszawy!
Relacja online oraz galeria
zdjęć dostępne są na stronie
www.spartakiada-walbrzych.pl.
(RED)

Olek wrócił do Hiszpanii

Po 4 tygodniach od złamania kości śródstopia,
Aleksandrowi
Balcerowskiemu zdjęto optarunek
gipsowy. Rehabilitację kontuzjowanej w meczu reprezentacji Polski z Włochami,
Olek będzie kontynuował w
swoim zespole na Wyspach
Kanaryjskich, gdzie wyleciał
we wtorek.
- W Baloncesto Gran Canaria Claret Las Palmas, czekają
mnie teraz cztery tygodnie zajęć bez obciążeń. Potem będę
trenował intensywniej, m.in.
w siłowni. Mam nadzieję jeszcze jesienią pomóc kolegom
w rozgrywkach o mistrzostwo
Hiszpanii – powiedział nam
utalentowany i wysoki (215
cm) koszykarz, wychowanek

Górnika Wałbrzych, marzący
po niedawnych udanych występach w USA o grze w NBA.
W poprzednich rozgrywkach drużyna Olka dotarła do
finału mistrzostw Hiszpanii,
przegrywając w nim 2 punktami z Estudiantes Madryt.
Wicemistrzostwo okupił złamaniem palca dłoni.
Absencja Olka w mistrzostwach Europy do lat 16 w
Radomiu, prawdopodobnie
odbiła się na występie biało-czerwonych, którzy zajęli,
mimo handicapu gospodarzy,
dopiero 15., przedostatnie
miejsce. W przyszłym roku Balcerowski być może dostanie
szansę występu z reprezentacją Polski w ME U18.
Andrzej Basiński
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AZS PWSZ
wiceliderem jest!
Piłkarki nożne AZS PWSZ Wałbrzych w 4. kolejce ekstraligi pokonały
w Piasecznie GOSiR 3:1. Dzięki temu zwycięstwu akademiczki
awansowały na 2. miejsce w ligowej tabeli.
Zdecydowanymi faworytkami spotkania w Piasecznie
były wałbrzyszanki, choć
oczywiście nie mogło być
mowy o lekceważeniu rywala. A trener Kamil Jasiński nie
dokonał zmian w porównaniu do ostatnich meczów z
Olimpią Szczecin i Mitechem
Żywiec.
Już w pierwszych minutach na prowadzenie mogły
wyjść przyjezdne, jednak
Klaudia Miłek w bardzo
dobrej sytuacji uderzyła
niecelnie.
Wałbrzyszanki
zdecydowanie przeważały,
dłużej utrzymywały się przy
piłce przeważnie na połowie gospodyń. Wreszcie w
24 min., po dośrodkowaniu
z lewej strony Dominiki Dereń, do piłki doszła Oliwia
Maciukiewicz i po jej strzale

piłka najpierw odbiła się od
poprzeczki, a potem wpadła
do bramki piasecznianek.
Mimo że akademiczki nadal
miały dość sporą przewagę,
to gospodynie w 42 min.
doprowadziły do remisu,
kiedy po centrze z kornera
wyrównała Monika Kędzierska.
W przerwie trener Kamil
Jasiński nie dokonał korekt
w składzie, a na początku
drugiej połowy do ataku
ruszył GOSiR, chcąc wyjść
na prowadzenie. Jednak
w 51 min. to AZS PWSZ
odzyskał prowadzenie, po
tym jak z 15 metrów mocnym strzałek Klaudia Miłek
pokonała miejscową bramkarkę. Jedenaście minut
później było już 3:1, a autorem gola po raz drugi była

NAPRAWA

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

SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

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

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSZYWANIE
ESPERALU

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

507 943 593

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

- 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

Oliwia Maciukiewicz, która
wykorzystała błąd w defensywie zespołu z Piaseczna.
W końcówce gospodynie
cały czas atakowały, próbując zdobyć choćby kontaktową bramkę. W 76 min.
bliska tego była Monika
Kędzierska, lecz świetnie
interweniowała Daria Antończyk, dzięki czemu AZS
wygrał ostatecznie 3:1.
Radosław Radczak

GOSiR Piaseczno
- AZS PWSZ Wałbrzych 1:3 (1:1)
Bramki: 0:1 Maciukiewicz (24), 1:1
Kędzierska (42), 1:2 Miłek (51), 1:3
Maciukiewicz (62).
AZS PWSZ (skład wyjściowy): Antończyk - Aszkiełowicz, Gradecka, Mesjasz,
Ratajczak - Rędzia, Jędras, Bezdziecka,
Dereń, Maciukiewicz - Miłek.

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)

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

KUPIĘ
KAWALERKĘ
NA PIASKOWEJ GÓRZE
Może być do remontu
lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014

Koszmar Górnika
Piłkarze Górnika Wałbrzych w 6. kolejce III grupy
III ligi przegrali w Zabrzu z
rezerwami Górnika 1:2. Porażka boli tym bardziej, że
wałbrzyszanie prowadzili
do 79 minuty.
Trener Robert Bubnowicz
dokonał dwóch zmian w porównaniu do przegranego 1:2
spotkania z Pniówkiem Pawłowice Śląskie: Jana Rytkę zastąpił powracający do składu
Bartosz Tyktor, a Paweł Tobiasz
zagrał za Dominika Woźniaka.
Szkoleniowiec wałbrzyskiego
klubu na ławce rezerwowych
miał poza tym tylko 3 piłkarzy:
Bartłomieja Ziobrę, wspomnianego wcześniej Woźniaka oraz
Filipa Brzezińskiego, którzy
są młodzieżowcami. Za to w
zespole z Zabrza wyszło kilku
piłkarzy z pierwszego zespołu,
którzy jeszcze w poprzednim
sezonie grali w ekstraklasie,
m. in.: Aleksander Kwiek, Ołeksandr Szeweluchin czy Erik
Grendel.
Mimo sporych problemów,
zdecydowanie lepiej w mecz
weszli goście i już na samym
początku mieli dwie okazje.
Najpierw w 4 min. po rzucie
wolnym niecelnie uderzył
Marcin Morawski, a trzy minuty później strzał Norberta

Pierzgi złapał Mateusz Michalski. Wałbrzyszanie swoją
przewagę udokumentowali w
28 min., gdy po zamieszaniu w
polu karnym zabrzan do piłki
doszedł Grzegorz Michalak,
który uderzeniem po przekątnej z kilkunastu metrów
otworzył wynik spotkania. Po
golu biało-niebiescy nadal
atakowali, jednak nie stworzyli już tak dogodnej sytuacji
do podwyższenia rezultatu.
Tuż przed przerwą po bardzo
dobrej akcji w światło bramki
strzelał Marcin Urynowicz, lecz
świetnie obronił Damian Jaroszewski.
W przerwie około 50 kibiców na trybunach stadionu
Sparty Zabrze zobaczyło jedną zmianę w ekipie Józefa
Dankowskiego: Szymona Żurkowskiego zastąpił zawodnik
z pierwszej drużyny - Szymon
Skrzypczak. Od początku coraz
większą przewagę zaczęli uzyskiwać gospodarze, którzy dążyli do odrobienia strat. W 57
min. z 20 metrów strzelił Aleksander Kwiek, ale Jaroszewski
skutecznie wypiąstkował piłkę.
Potem dwie niezłe okazje miał
Damian Migalski, lecz pierwsza
próba była niecelna, a kilkanaście minut później jego strzał
z dystansu bardzo dobrze

Zatrudnię

Zatrudnię kierowcę
z doświadczeniem
w prowadzeniu
busów

doświadczonego
mechanika
samochodowego
Tel. 696-473-695

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

Firma niemiecka
pilnie zatrudni
hydraulików
-z doswiadczeniem

- nie wymagamy znajomości języka
niemieckiego
-do prac przydzielony jest tłumacz.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
nr telefonu: 730 935 087 do godziny 19-tej
lub 881 329 103 po godzinie 19-tej.

obronił Michalski. W 79 min.
Szymon Matuszek bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego
pokonał Jaroszewskiego, wyrównując wynik spotkania. Za
to cztery minuty później na
uderzenie z 25 metrów zdecydował się Erik Grendel, które
było tak mocne, że przełamało
ręce wałbrzyskiego golkipera i
spotkanie zakończyło się zwycięstwem 2:1 rezerw 14-krotnego mistrza Polski.
W następnej kolejce wałbrzyski Górnik zagra na własnym stadionie ze Stalą Brzeg.
Spotkanie zostanie rozegrane
w sobotę, 3 września, o godz.
16:30.
Radosław Radczak
Górnik II Zabrze
- Górnik Wałbrzych 2:1 (0:1)
Bramki: 0:1 G. Michalak (28), 1:1
Matuszek (79), 2:1 Grendel (83). Żółta
kartka: Grendel. Widzów: 50.
Górnik II: Michalski – Teichman,
Matuszek, Szeweluchin, Gruszka –
Pawłowski (90 Konieczny), Grendel,
Kwiek, Żurkowski (46 Skrzypczak),
Wolsztyński (60 Pikul) – Urynowicz
(70 Lasik).
Górnik W.: Jaroszewski - D. Michalak,
Tyktor, G. Michalak, Surmaj - Tobiasz,
Pierzga, Morawski, Sobiesierski,
Krzymiński - Migalski.

do pracy w kraju i za
granicą
Tel. 887 488 001

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!!
EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK,
MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH,
MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875
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
01.09.2016 r. do 22.09.2016 r. wykaz
Nr 15/2016 z dnia 01.09.2016 r.
nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży.

DO WYNAJĘCIA
LOKAL O POW. 60M2
NA PODZAMCZU
(ul. Basztowa)
NA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ.
TEL. 600-663-110
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USŁUGI
(1) Masz plan? Zadzwoń pod
600400600 i zrealizuj go z
pożyczką od 300 do 15 000 zł!
Koszt połączenia wg taryfy operatora. Provident Polska SA.
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533

DB2010
• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
.PL
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w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

(4) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(4) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

PRACA
(2) Konserwator urządzeń dźwignicowych. Uprawnienia SEP do
1KV. Uprawnienia UDT do konserwacji urządzeń dźwignicowych.
Prawo jazdy kat. B. Umiejętność
czytania schematów elektrycznych. Kontakt tel. 608 614 930.
(1) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(7) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486.

ATRAKCYJNE CENY!
Kontakt: 792-548-210

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 44m2 mieszkanie z PIĘKNYM OGRODEM pod
oknami.
Super lokalizacja. Cena 110tys
BIAŁY KAMIEŃ 2pok 44m2
dogodna lokalizacja, niska
zabudowa, cena 55tys zł kontakt.
535-416-014
ŚWIEBODZICE 1P., 34,77m2, 1
piętro, rozkładowe, bardzo ładne
do wprowadzenia, cena: 98 000 zł,
kontakt: 792549757
BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2
2pietro, ogrzewanie miejskie cena
42tys zł Kontakt 535-416-014
DOM WOLNOSTOJĄCY blisko
Mieroszowa 188m2 Działka
2300m2 cena 139tys PILNA
SPRZEDAŻ cena do negocjacji
Kontakt 535-416-014
PIASKOWA GÓRA 2 pok, 5 piętro,
winda, do wprowadzenia, cena
80.000zł Kontakt: 792 548 210
ŚWIEBODZICE 3P., 52,49m2, 3
piętro, rozkładowe, do wprowadzenia, cena: 115 000 zł, kontakt:
792549757

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

STARY ZDRÓJ nowe budownictwo 3pok na 1 piętrze, wysoki
standard, balkon, cena 149.000zł
Kontakt: 792-548-210

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

DOM WOLNOSTOJĄCY BIAŁY
KAMIEŃ 4 pokoje, 125m2, po
remoncie, cena 295.000zł

ŚRÓDMIEŚCIE,33m2,po remoncie,
do wprowadzenia, Cena 65.000zł
Kontakt: 792-548-210

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

Tel. 790 709 590

MS-2634 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do odświeżenia, 2/4 piętro,
cena 109 tys. Tel. 883 334 486
MS-2794 Piaskowa Góra, 2 pokoje
41,5m2, 4 piętro, cena 115 tys. Tel.
793 111 130
MS-2781 Piaskowa Góra, 2 pokoje
bardzo ładne, pow. 41m2, cena 133
tys. Tel. 73 111 130
MS-2776 Piaskowa Góra, 2 pokoje
do remontu, pow. 33M2, piętro
drugie, cena 76 tys. Tel 793 111 130
MS-2729 Piaskowa Góra 3 pokoje,
pow. 51,5, cena 135 tys. Zł Tel.793
111 130

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

MS-2740 Piaskowa Góra 3 pokoje,
pow.32m2, piętro 1. cena 89 tys.zł
Tel. 793 111 130

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

MS-2792 Podzamcze, 3 pokoje
54m2, po kapitalnym remoncie,
cena 163 tys.

Piaskowa Góra – szeregówka, do
odświeżenia, 80m2, cena 299 tys.
Tel. 606 976 630

MS-2734 Podzamcze, 3 pokoje,
63m2, do wprowadzenia, 2 piętro,
cena 185 tys. Tel. 606 976 630

Piaskowa Góra – po kapitalnym
remoncie, 41m2, 2 pokoje, pełen
rozkład, zabudowa kuchenna, cena
139 tys. tel. 606 976 630

MS-2779 Podzamcze, 3 pokoje,
63m2, do odświeżenia , cena 139
tys. Tel. 883 334 486

Piaskowa Góra – po kapitalnym
remoncie, 35m2, 2 pokoje, cena 129
tys. Tel. 606 976 630

MS-2749 Biały Kamień, apartamenty
– nowe budownictwo, 3,4 pokoje,
od 72m2, cena od 172 tys, tel. 883
334 481

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

Do wynajęcia garaż na ulicy
Ceglanej, cena 150 zł/m-c. Tel. 883
334 481

MS-2671 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
40m2, 3 piętro, do odświeżenia,
cena 109 tys. Tel. 883 334 481

MS-2723 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do wprowadzenia, cena 119
tys. Tel. 606 976 630

3. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
4 pokoje, 98 mkw z garażem i
ogrodem-cena 255 000 do negocjacji Tel: 530-913-259
4. SOWA&VICTORIA Kawalerka na
Nowym Mieście po remoncie -48
000 do negocjacji
Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA 2 pokoje z
jasną kuchnią , piaskowa Góra (
Krasińskiego ), do wprowadzenia - 107 000 ! Cena 70.000 Tel:
530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
3 pokoje, 58,7 mkw do wprowadzenia. Atrakcyjna lokalizacja,
cena: 139,000 zł. DO NEGOCJACJI
Tel: 519-121-102
7.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
działka budowlana w Podlesiu
o powierzchni 3000 mkw, cena
75,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel:
519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Głuszyca, 2
pokoje z widną kuchnią i łazienką
wraz z toaletą. 51 mkw, cena:
69,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel:
519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Dom na Poniatowie w stanie surowym cena
390,000 zł. Tel.502-657-353

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
41m2, 2 piętro, do wprowadzenia
132 tys. Tel. 883 334 481
MS-2698 Piaskowa Góra, 2 pokoje
29m2, po remoncie, cena 84 tys. Tel.
883 334 481

2. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje z widną kuchnią,
42 mkw. Cena: 120,000 zł.Tel:
502-657-640

1.SOWA&VICTORIA Szczawno
Zdrój, 2 pokoje z ogródkiem.
Widna kuchnia, łazienka wraz
z toaletą. Stan mieszkania: do
wprowadzenia. Cena 110,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel:502-657-640

10. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie w pobliżu Parku
Sobieskiego cena 169,000 zł do
negocjacji. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Piękne klimatyczne mieszkanie na Starym
Zdroju 92m2 cena 199,000 zł, do
negocjacji. Tel: 502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Szczawno
Zdrój, 2 pokoje do remontu w dogodnej lokalizacji, cena: 69,900 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Nowe
Miasto, 54 mkw, 2 pokoje do
wykończenia, cena 56,000 zł. DO
NEGOCJACJI Tel: 502-665-504
14.SOWA&VICTORIA Szczawienko, pół domu o powierzchni ok.
100 mkw, po remoncie, w stanie
do wykończenia. Cena: 210,000 zł.
DO NEGOCJACJI Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Tel: Na
sprzedaż mieszkanie dwa poziomy 90 m2 z zabudowaną kuchnią
i szafami, 4 pokoje, garaż w bryle
506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 2 pokoje, 44 m2, 55000 do
remontu Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Piaskowa
Góra, 57m2, 3 pok 159 000 do
odświeżenia Tel:506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie do odświeżenia na Osiedlu
Górniczym, 40m2, 2 pokoje, cena
69,000 Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Bliźniak
na Poniatowie, 130 m2, 5 pokoi,
duży garaż działka 1987m2, cena
299,000 Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Szczawno
Zdrój, mieszkanie do remontu,
60m2 3 pokoje cena 65,000zł Tel:
519-121-104
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ŚWIEBODZICE, 3 POKOJE 59m2,
OGRÓDEK W POBLIŻU DOMU,
wysoki parter, w odremontowanej kamienicy, możliwość zakupu
z garażem CENA 140 000zł TEL
577-321-840
MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA
PODZAMCZU, 2-3 POKOJE, TEL.
535 285 514

3 Pokoje kuchnia, kuchnia,
łazienka Pięknie wykończone po
remoncie 69m2 nowe ogrzewanie gazowe Cena 145.000 zł do
negocjacji 530- 998-374
PIASKOWA GÓRA, 43m2, 2
pokoje, BALKON, PO REMONCIE,
Super rozkład ,CENA: 120.000 Tel:
577-263-955

NOWE APARTAMENTY w prestiżowej lokalizacji Białego Kamienia,
mieszkania 2,3,4 -pokojowe,
ogródki, balkony, Ceny od 172
800zł TEL 577-321-840

PIASKOWA GÓRA, MIESZKANIE
PO kapitalnym REMONCIE, 2
pokoje, 33 m2, balkon z ładnym
widokiem , 99 tys. Zł do negocjacji!, Kontakt 535-285-514
STARY ZDRÓJ, NOWE BUDOWNICTWO, rozkładowe 3 pokoje
z ogrzewaniem miejskim, po
remoncie, 1 piętro, CENA 149.000
ZŁ, tel. 577-263-955
BIAŁY KAMIEŃ, 25 m2, KAWALERKA PO KAPITALNYM REMONCIE,
wyposażona, w prestiżowej
lokalizacji, CENA 48.000.zł do
negocjacji, TEL. 535- 285 -514
PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 1 piętro w bloku
czteropiętrowym, balkon, miejskie ogrzewanie, Cena 89.000zł
DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311265
OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA,
MIESZKANIE PO REMONCIE, 2
pokoje, widna kuchnia, 37 m2,
balkon, 98 tys. Zł!, Kontakt 535285-514
PIASKOWA GÓRA, 2 nie przejściowe POKOJE, widna kuchnia,
41 m2, piękne widoki z balkonu,
115.000 zł, Kontakt 535-285-514
Śródmieście, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka PO REMONCIE, 42 M2,
na czajkowskiego DO WEJŚCIA,
NISKI CZYNSZ,! Cena 96.000zł do
negocjacji kontakt 530- 998-374
Nowe Miasto spokojna lokalizacja,
3 pokoje, 57m2. Cena 95.000zł DO
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265
3 POKOJE W ROZKŁADZIE Z
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 58m2,
budynek po termomodernizacji.
Cena 99.000zł! Kontakt 577-263955
OKAZJA!!! 2 pokoje, 45m2 z
garażem i ogrodem okolice Wałbrzycha, kamienica po remoncie.
Spokojna okolica. Cena 77.000zł
DO NEGOCJACJI! Kontakt 530998- 374
LOKALE UŻYTKOWE ŚWIEBODZCIE, od 30 do 190m2, wynajem i
sprzedaż, korzystne ceny i świetne lokalizacje, ceny do negocjacji
TEL 577-321-840
PODZAMCZE, 2 POKOJE na
pierwszym pietrze, umeblowane,
wysoki standard, BALKON, dobra
lokalizacja, Cena 120 000zł TEL
577-321-840

WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 49 tys.
zł. - co gaz, 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.

BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 58 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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42
42, 507153166 .

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

WILLA- Sprzedamy 2 pok. 54m2,
N.Miasto, ul.Piłsudskiego, 2 piętro
, cena 85 tys.zł. – ogrzewanie gazowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

BON – Na zamianę mieszkanie w
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 pokoje,
jasna kuchnia,łazienka z wanną i
wc,ogrzewanie gazowe,parter z
bezpośrednim wejściem Cena: 99
000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09,
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - OKAZJA! OBNIŻKA CENY,
na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie
do remontu na Podzamczu, 73m2,
4 pokoje, 4 piętro, balkon. Cena:
129 000 z (nr: 2193) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09

OKAZJA. Okolice Wałbrzycha,
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, do remontu, parter, CENA
23.000zł !, kontakt 530- 998-374
OKAZJA! NAJTAŃSZA KAWALERKA na Piaskowej Górze, 25m2,
widna kuchnia, balkon, czteropiętrowym blok po termomodernizacji, świetna lokalizacja!, cena
57.000zł Kontakt 535-311-265

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 – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 269 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON – OBNIŻKA CENY Biały Kamień, 75m2, mieszkanie, 3pokoje,
łazienka z WC, parter, do zamieszkania. Cena: 65 000zł (nr: 1794) (74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Na sprzedaż lub wynajem
DOM w Jaczkowie, 250m2, położony 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 – OBNIŻKA CENY ! Na
sprzedaż mieszkanie 57m2,
Biały Kamień, do wprowadzenia,
3 pokoje,jasna kuchnia w nowej
zabudowie ze sprzętami AGD w
cenie ,okna PCV z roletami, ładny
budynek z windą Cena:169 000zł
(nr:2128) -(74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – TYLKO W NASZYM BIURZE,
mieszkanie na sprzedaż 87,18m2
na Podgórzu, 2 pięrto, 3 pokoje,
ogrzewanie węglowe Cena :129
000 zł (nr: 2209)- (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie na sprzedaż
32m2 w Śródmieściu, 3 piętro,
1 pokój, instalacje po wymianie,
budynek i dach po remoncie,
spokojna okolica Cena : 55 000zł.
(nr: 2066) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON –Dom na wynajem 90 m2, 4
pokoje, ogrzewanie gazowe lub
węglowe, ogród 500m2, 2 garaże
wolnostojące na posesji, piękna,
zielona, spokojna miejscowość
Cena: 1850 zł (nr:2207 ) - (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie sprzedaż,
79,5m2, 3 piętro, 3 pokoje, po kapitalnym remoncie w cichej części
Nowego Miasta . Cena: 179,500
zł (nr: 2212) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - Do sprzedania mieszkanie
na Podzamczu 84,8m2,3 pokojowe,łazienka i wc osobno,duży
balkon.179.000tys.(2135) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON- Mieszkanie 41m2 w Wałbrzuchu ,2 pokojowe,jasna kuchnia,łazienka,przedpokój.Do remontu 59
.000tys. (nr: 2134) - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 349 000 zł
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – Lokal na sprzedaż lub
wynajem w Śródmieściu,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (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: 350 000
zł (nr.118) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie
Gorcach, 55m2,1 piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do
odświerzenia.Spokojna okolica.
Cena:59 000zł (nr: 2065) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 40 m2, cena
109500zł. 3 piętro, 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.

BON –Mieszkanie na sprzedaż
37m2, Podgórze 37m2, do modernizacji, 1 pokój,kuchnia, łazienka,
przedpokój Cena: 45 000 do
negocjacji ( nr: 2200)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż lub
zamianę na 3 pokoje, Podgórze,
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka,przedpokój Cena 129 000
zł ( nr: 2201)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09

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 Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bardzo dobry, 41m2, cena 105000zł.
74 666 42 42, 881 424 100
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881
424 100.

WILLA – Sprzedamy działkę,
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45
tys.zł. 74 666 42 42.

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

WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 180 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy Śródmieście,
2 (3) pokoje, 82m2, 2 piętro, 73tys.
zł. do zamieszkania, 74 666 42 42,
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł. 1 piętro, stan dobry, 74 666 42
42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 2
ogródkami na Gagarina, Szczawienko, 42m2, wys.parter, po
remoncie, co gaz, cena 132 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.

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, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2,
po remoncie, cena 185 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena
80 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA – Sprzedamy 36 na Podzamczu, 2 pokoje, rozkładowe, 3
piętro, winda, po remoncie, cena
107 tys.zł. 666 42 42, 881 424 100.

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

Wałbrzycha, 74 666 42 42

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10
piętro w 10, cena 109.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489

WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42.

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro
w 10, cena 145.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2
piętro w 10, cena 160.000zł, do
odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
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 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 2 pokoje
Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena
119 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 3 pokoje rozkładowe, 60m2, 4 piętro w 4, cena

114.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 54m2, 4 piętro
w 7, cena 140.000zł, po remoncie,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ,
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje,
84m2, do odświeżenia, C.O. Gaz,
wysoki parter w 2, cena 139.000zł,
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA
PODZAMCZE tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Krasińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, 4 piętro w 4, cena
105.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Dunikowskiego, kawalerka, 27m2,
parter w 4, cena 59.900zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Broniewskiego, 3 pokoje, 54m2, 3
piętro w 4, do odnowienia, cena
139.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe
bud. 48m2, C.O. miejskie, 1
piętro w 4, okolice Aqua Zdroju,
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z
jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras, po remoncie, cena 147.500zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Okrzei, nowe bud.
kawalerka, C.O. miejskie, wysoki
parter w 10, 52.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Moniuszki, nowe bud. 36m2, C.O.
miejskie, 1 piętro w 4, , 56.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! NOWE
MIASTO, ul. Piłsudskiego, 74m2,
2 duże pokoje, 2 piętro w 3, do
remontu, 69.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy
+ poddasze, cena 196.000zł tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM MIEROSZÓW
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSP, 162m2
+ 150m2 na działalność, działka
600m2, C.O. węglowe + kominek,
6 pokoi, cena 250.000zł tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM W NOWYM
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, cena
160.000zł + STODOŁA do kapitalnego remontu, 23000m2 działki
rolnej tel. 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – DZIAŁKA W DZIEĆMOROWICACH, ul. Strumykowa,
powierzchnia 2527m2, asfaltowy
dojazd, cena 65.000zł tel. 74 840
40 40, 693 223 424
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