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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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DOFINANSOWANIE
dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Prowadzisz firmę?
Szukasz wsparcia?
W naszej ofercie:

KREDYTY

na uproszczonych zasadach do 100 000 zł

POŻYCZKI

do 30 tys. zł na oświadczenie
Oferta również dla osób ze słabym lub złym BIK-iem!!!

Kolejny policjant
przed sądem

informacje: BEATA tel. 793-793-005
Wałbrzych, al. Wyzwolenia 49/2

Czytaj na str. 2
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich
• kierowca kat. C

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie
powierzonych nam zadań

tel. 69 69 225 69

Tartak Urbaniak oferuje:

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

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

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

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!!

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

Pobłażliwość?!
Janusz
Bartkiewicz

Nie mam żadnych powodów,
aby do policji, a zwłaszcza wałbrzyskiej, skąd się przecież sam wywodzę, czuć jakąkolwiek urazę. A sprawami jej dotyczącymi zajmuję się
dlatego, że absolutnie odrzucam
postawę wyrażaną niegdyś przez
ówczesnego prezydenta RP Lecha
Wałęsę, który radził komuś, aby
stłukł termometr, to gorączki mieć
nie będzie. Wyraził tym przekonanie, że antidotum na wszelkie bolączki jest udawanie, że ich się nie
widzi, z czym się diametralnie nie
zgadzam. Dlatego kiedy problem
dostrzegam, mówię i piszę o nim,
mając nadzieję, że chociażby w ten
sposób przyczynię się do jego usunięcia lub rozwiązania. Być może
jest to naiwne lub idealistyczne
podejście, ale inaczej nie potrafię.
W 2016 roku latem byłem (razem
z moim kolegą, emerytowanym
wysokim funkcjonariuszem CBŚP)
przesłuchiwany przez prokuratora
z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, a sprawa dotyczyła wysokich rangą funkcjonariuszy policji z województwa dolnośląskiego. I
wówczas prokurator ten stwierdził,
że podziwia mnie, iż mając tyle lat i
doświadczeń zawodowych, jestem
jeszcze idealistą. Odpowiedziałem
mu wówczas, że to żaden idealizm,
tylko zwykła ludzka przyzwoitość.
Zauważyłem, że wyraźnie głupio
mu się po tych słowach zrobiło. Ale
ad rem.
Otóż 24 stycznia bieżącego
roku w Sądzie Rejonowym w
Wałbrzychu odbyła się rozprawa
przeciwko funkcjonariuszowi z
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który 29.05. 2015 r., jadąc
po służbie służbowym policyjnym
radiowozem, potrącił na przejściu
dla pieszych (na ul. Sikorskiego w
Wałbrzychu) dwie osoby, powodując u nich poważne obrażenia
ciała, wymagające m.in. interwencji chirurgicznej. Przyczyną
wypadku drogowego była nadmierna prędkość, oraz - jak tłumaczył sam sprawca - zagapienie się,

przez co ludzi będących na przejściu dla pieszych po prostu nie
dostrzegł. I to tyle było jego wyjaśnień, albowiem w prowadzonym
postępowaniu odmówił dalszego
ich składania. Nie zrażony takim
zachowaniem
funkcjonariusza,
prowadzący dochodzenie prokurator z Prokuratury Rejonowej w
Świdnicy zakończył je wnioskiem
o warunkowe umorzenie postępowania karnego, uzasadniając
to faktem, że społeczna szkodliwość czynu była niska, co stanowi
warunek sine qua non (warunek
konieczny) dla zastosowania warunkowego umorzenia postępowania. Jednym słowem pan prokurator uznał, że fakt „rozjechania”
ludzi na przejściu dla pieszych i
spowodowanie u nich poważnych
obrażeń fizycznych stanowi niską
szkodliwość społeczną, z czym na
szczęście nie zgodził się sąd i wniosek prokuratora oddalił. Kolejna
rozprawa odbędzie się 14 marca i
mam nadzieję, że wówczas „rozjechane” zostaną „dwie kompleksowe opinie z zakresu rekonstrukcji
wypadków drogowych”, według
których to piesi byli winni temu,
że policjant na PRZEJŚCIU DLA
PIESZYCH mocno ich poturbował.
Cytuję z uzasadnienia wniosku: „ piesi Bartłomiej M. i Marzena K. mogli uniknąć potrącenia, gdyby zachowali szczególną
ostrożność oraz w sposób prawidłowy ocenili prędkość zbliżającego się w ich stronę pojazdu,
a także gdyby zachowali zasadę
ograniczonego zaufania wobec
kierującego samochodem (...)”. Aż
się wierzyć nie chce, bo takie zachowanie właśnie było szczególnym obowiązkiem kierującego
pojazdem, zwłaszcza kiedy zbliża
się do przejścia dla pieszych. Tym
bardziej, że - jak wykazało prowadzone postępowanie - do wypadku doszło w warunkach niedostatecznej przejrzystości powietrza i
mokrej nawierzchni, a trzej piesi
znajdowali się na tzw. lewoskręcie
w kierunku na Biały Kamień, po
przejściu trzech pasów ruchu na
kierunku ul. Wysockiego - Podgórze. A to oznacza, że nie wtargnęli
pod jadący samochód, ponieważ
znajdowali się na przejściu już od
dłuższego czasu i przekroczyli oś
ulicy Sikorskiego.

Zadziwiająca pobłażliwość prokuratury, czy brak prawidłowej
analizy zgromadzonego materiału
dowodowego? Nie mnie rozsądzać, ale na marginesie „kąśliwie”
zauważę tylko, że Bartłomiej M. i
Marzena K. mieli i tak sporo szczęścia, że - zważywszy na wspomniane dwie „kompleksowe opinie” nie zostali oskarżeni o uszkodzenie
policyjnego radiowozu i obciążeni
kosztami jego naprawy. Wszak według prokuratury - nie zachowali
szczególnej ostrożności i źle ocenili
szybkość zbliżającego się pojazdu.
Brakuje mi tylko jeszcze stwierdzenia, że są winni, bo po co w ogóle
na to przejście wchodzili, kiedy
powinni zdawać sobie sprawę, że
gdzie jak gdzie, ale właśnie w takim
miejscu może być szczególnie niebezpiecznie. Zaiste bardzo krętymi
drogami chodzi niekiedy prokuratorska logika.
Przy okazji powrócę do głośnej
swego czasu sprawy poturbowania na terenie Komisariatu I Policji
w Wałbrzychu Michała Z., którego
wałbrzyscy stróże prawa oskarżyli o kradzież złomu. Pobity przez
dwóch funkcjonariuszy „zgodził
się” na udział w wizji lokalnej, podczas której wskazywał miejsca,
gdzie rzekomo dokonywał kradzieży części metalowych. Wielki
sukces panów policjantów legł w
gruzach, kiedy Sąd Okręgowy w
Świdnicy utrzymał w mocy wyrok
Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,
uznający całkowitą niewinność
Michała Z. Na fakt pobicia podczas
przesłuchanie na terenie Komisariatu I Policji w Wałbrzychu ten
sam sąd wskazał, przy okazji rozpoznania skargi na bezpodstawność zatrzymania, co nie skłoniło
Prokuratury Rejonowej w Świdnicy
do sporządzenia aktu oskarżenia
w sprawie o przekroczenie uprawnień i bezpodstawne użycie siły
fizycznej w trakcie prowadzonych
czynności procesowych. Na postanowienie o umorzeniu śledztwa
Michał Z. złożył zażalenie do Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu, który
nakazał jego dalsze prowadzenie.
Nie zrażana konkretnymi ustaleniami sądu, świdnicka prokuratura 9 listopada 2016 r. ponownie
śledztwo umorzyła, na co - zgodnie
z obowiązującymi przepisami - zażalenia złożyć już nie można, przez

co policjanci, którzy pobili Michała
Z., mogą się mu bezkarnie śmiać
prosto w nos. A jak pan prokurator
(nota bene syn ostatniego Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Wałbrzychu) uzasadnił swoje postanowienie? Proszę bardzo, niech
każdy sam oceni: „fakt prawomocnego wyroku uniewinniającego (...)
nie jest tożsamy z tym, iż funkcjonariusze Policji w trakcie czynności
wykonywanych z w/w dopuścili się
na jego szkodę przestępstwa”. Dlaczego? Bardzo proste, bo według
pana prokuratora zachodzą następujące możliwości: dobrowolnie
przyznał się do winy i brał udział w
eksperymencie procesowym, albo
zostało to na nim wymuszone, lub
- być może - złożone wyjaśnienia
były prawdziwe, ale później zostały
przez Michała Z. wycofane. Zatem
nie zachodzi potrzeba, aby nad
tymi możliwościami pochylił się
sąd i śledztwo należało umorzyć.
A ja się zastanawiam, czy przypadkiem nie dlatego, że sąd mógłby
postąpić tak, jak w przypadku pobicia przez policjantów z Komisariatu I Policji w Wałbrzychu Pawła
R., co zakończyło się prawomocnymi wyrokami skazującymi. Już
tylko dla porządku przypomnę, że
w obu tych sprawach prokuratura
dysponowała identycznym materiałem dowodowym, a oba zdarzenia miały identyczne okoliczności i
przebieg.
No i na koniec informacja, że w
sprawie dwukrotnego umorzenia
śledztwa (Prokuratura Rejonowa
w Kłodzko) dotyczącego pobicia
na terenie Komisariatu V Policji w
Wałbrzychu Jacka D. (pisałem o
tym), Prokuratura Krajowa nakazała śledztwo podjąć z umorzenia
i przeprowadzić dalsze czynności
procesowe. W tej sprawie Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, rozpatrując
zażalenie na umorzenie śledztwa,
wykazał dowodnie, że Jacek D. został przez funkcjonariuszy pobity,
kiedy przebywał już w radiowozie.
Niech zatem nikt się nie zdziwi, że
bez przerwy przypomina mi się odpowiedź udzielona prokuratorowi
z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, a po głowie krąży pytanie: z jakich powodów prokuratorzy są tak dla policjantów bardzo
wyrozumiali?
www.janusz-bartkiewicz.eu

Komitet
rewitalizacji
Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha podjęli uchwałę nr
XXXV/438/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego
zasady wyznaczania składu oraz
zasady działania komitetu rewitalizacji. Powołanie komitetu
rewitalizacji jest szczególnym elementem partycypacji społecznej.
Komitet stanowi forum współpracy
i dialogu obejmujący zakres przygotowania, prowadzenia oraz oceny rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy
rewitalizacji w rozumieniu art. 2
ust. 2 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015
r. poz. 1777 ze zm.). Komitet pełni
funkcję opiniodawczą i doradczą
prezydenta Wałbrzycha, w sprawach dotyczących całego procesu
rewitalizacji. Proces opracowania
uchwały przebiegał z zachowaniem wymagań w zakresie partycypacji społecznej, wskazanych w
art. 5, 6 oraz art. 17 pkt. 2 Ustawy
o rewitalizacji. Projekt uchwały
poddany został konsultacjom społecznym z wykorzystaniem form
określonych w art. 6 ust. 3 pkt 1 i
pkt 2 powyższej ustawy tj. zbieranie uwag, wniosków, propozycji w
postaci papierowej i elektronicznej,
zbieranie uwag ustnych w punkcie
konsultacyjnym oraz podczas spotkania grupy przedstawicielskiej.
Szczegóły dotyczące naboru na
Członków Komitetu Rewitalizacji
zostaną zawarte w zarządzeniu
prezydenta Wałbrzycha. Ogłoszenie o naborze ukaże się na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu oraz na stronie www.
rewitalizacja.walbrzych.pl.
(RED)
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Podziękowanie
za współpracę

Hospicjum dla psów „Staruszkowo”
potrzebuje pomocy!
Starosta wałbrzyski Jacek
Cichura włączył się aktywnie
w pomoc Krystynie Seemayer, prowadzącej hospicjum dla
psów „Staruszkowo”, w którym
starsze i doświadczone przez los
zwierzęta mogą dożyć ostatnich
chwil, otoczone troską i opieką.
W ciągu dwóch lat znalazło w
„Staruszkowie” schronienie blisko
100 psów: zaniedbanych, chorych
i katowanych przez zwyrodniałych właścicieli. Pani Krystyna i jej
„podopieczni” tracą lokum i prowadzą zbiórkę funduszy na zakup
nowego domu, walcząc przy tym z
zawiłościami formalno- prawnymi.
Starosta Jacek Cichura spotkał się z
panią Krystyną, wysłuchał szczegółów jej historii i problemów, by - tak
jak obiecał - wesprzeć ją nie tylko
materialnie, ale także pomocą me-

Starosta Jacek Cichura i komendant Grzegorz Kułak podczas ubiegłorocznego
przekazania strażakom masek do aparatów oddechowych.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego składa serdeczne podziękowania Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej
w Wałbrzychu, st. bryg. mgr inż.
Grzegorzowi Kułakowi za wieloletnią, dobrą współpracę.
- Przez ponad 32 letnią służbę
st. bryg. Grzegorz Kułak zawsze
stał na straży bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, a kierując od 2009 roku
Komendą Miejską PSP w Wałbrzychu wykazał się kreatywnością i
wielopłaszczyznowym działaniem

DB2010

na rzecz poprawy jakości wyposażenia technicznego i zaplecza
lokalowego PSP w Wałbrzychu,
co przyczyniło się do podniesienia standardów bezpieczeństwa
pożarowego w powiecie wałbrzyskim. Wierzymy, że zasłużona
emerytura pozwoli Panu zrealizować wszystkie osobiste plany oraz
marzenia i jak dotychczas zawsze
będzie Pan służył radą i pomocą kolegom strażakom – mówią
członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
(GŁ)

Starosta Jacek Cichura obiecał wesprzeć „Staruszkowo” nie tylko materialnie,
ale także pomocą merytoryczną w kwestiach prawnych i formalnych.

rytoryczną w kwestiach prawnych
i formalnych. - Mam nadzieję, że
dzięki wsparciu ludzi dobrej woli
wspólnie uratujemy „Staruszkowo”,
ponieważ jest to wspaniała inicjatywa pomocy zwierzętom, które
pozostawione bez niej są bezbronne i skazane na śmierć. Nie możemy do tego dopuścić – podkreśla

starosta Jacek Cichura. Więcej o
działalności Krystyny Seemayer i jej
problemach można dowiedzieć się
na profilu „Staruszkowa” na Facebooku: https://www.facebook.com/
staruszkowo/. Znajdują się tam również informacje w jaki sposób można wesprzeć działalność hospicjum.
(GŁ)

Powiatowa Poradnia Psychologiczno
– Pedagogiczna otwiera filię w Szczawnie
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna od
maja bieżącego roku zacznie
wspierać dzieci w jeszcze większym zakresie. W czasie ferii zimowych przewidziana jest adaptacja pomieszczeń w Zespole
Szkół w Szczawnie Zdroju dla
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).
- Będzie to filia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, działającej przy al. Wyzwolenia w Wałbrzychu. Dzieci z gminy

Szczawno Zdrój i Stare Bogaczowice będą miały dużo bliżej do
specjalistów – mówi wicestarosta
Krzysztof Kwiatkowski, pomysłodawca projektu.
Poradnia będzie mogła objąć
wsparciem większa liczbę dzieci.
- We wrześniu, gdy pani dyrektor
uruchamiała WWR miała zgłoszonych 10 maluszków, dziś z pomocy specjalistów poradni korzysta
35 dzieci, a dodatkowo na terenie
powiatu działa 5 punktów mobilnych, zlokalizowanych w szkołach

lub przedszkolach. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach powiatu
przeznaczamy kolejne środki na
doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia badawcze– dodaje wicestarosta.
Do Powiatowej Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej przy
al. Wyzwolenia 24-22 w Wałbrzychu, zapraszamy od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do
16.00, tel. (74) 84 60 563.
(GŁ)

Choroby znikają pod dotykiem jego rąk

Dotyk zdrowia
- Jego ręce czynią cuda.
Byłem wrakiem, a po sześciu wizytach u pana Darka
jestem o dwadzieścia lat
młodszy – mówi pan Karol
Potrębski o wałbrzyskim
uzdrowicielu.
Podobnie
zresztą wypowiada się
wielu innych ludzi.
Pan Karol opowiada o
swoim przypadku:
- Miałem mocną cukrzycę, tymczasem już po
trzeciej wizycie wyniki cukrzycowe zaczęły się znacznie poprawiać, obecnie - za
zgodą lekarza - obniżyłem
dawki leków. Mam miażdżycę, miałem skoki ciśnienia. A
po tych wizytach ciśnienie

mi się wyrównało na przyzwoitym poziomie, nie odczuwam bólu w mostku, czy
duszności. Po raz pierwszy
od lat wracałem z targu piechotą i nawet się nie zasapałem. W związku z cukrzycą
miałem na nodze ranę, która
nie chciała mi się goić. I co?
Po wizytach u pana Darka zaczęła się goić jak na psie. Stale bolały mnie też: wątroba,
nogi, kręgosłup. Na wątrobę
łykałem pełno tabletek, teraz
przestałem i nic nie boli. Kręgosłup też boli dużo mniej, a
nogi wcale. Dlatego mówię,
że czuję się o dwadzieścia lat
młodszy. Człowiek się rano
budzi bez bólu, chce się żyć!

Natomiast pani Karolina
Patalong wie, że uzdrowiciel
w różnym stopniu pomaga
na różne choroby:
– Przyszłam do niego
z guzkiem na lewej piersi i
chronicznym katarem. Po

czterech wizytach pan Darek kazał iść na USG i rzeczywiście, guzek był o połowę
mniejszy. Po czterech kolejnych zniknął zupełnie. I zapomniałam już, co to katar.
Nawet migreny są ciut słab-

Przyszłam do niego z guzkiem na lewej piersi i
chronicznym katarem. Po czterech wizytach pan
Darek kazał iść na USG i rzeczywiście, guzek był o
połowę mniejszy. Po czterech kolejnych zniknął
zupełnie. I zapomniałam już, co to katar. Nawet
migreny są ciut słabsze. Ale najważniejsze, że guzek
zniknął.

sze. Ale najważniejsze, że guzek zniknął.
Uzdrowiciel przyznaje, że
nie zawsze jest skuteczny.
Różni ludzie różnie reagują na energoterapię, ważny
jest też wiek chorego, stan
zaawansowania
choroby
i wiele innych czynników.
Poza tym podkreśla, że chorzy powinni pozostawać pod
kontrolą lekarzy. Energoterapia nie może zastępować
medycyny konwencjonalnej,
a jedynie ją uzupełniać.
- Ja na badania kontrolne
pójdę, bo się pan Darek upiera. Ale i bez tych badań wiem,
że mi pomógł. Ciśnienie
miałam stale pod dwieście,

a teraz mam sto czterdzieści, rzadko sto pięćdziesiąt.
Strasznie bolały mnie biodra,
a teraz bolą dużo mniej. No
i miałam zgagę, a nie mam.
To i bez badań wiem, że poprawa jest duża – mówi pani
Magda Wajnusz, a jej koleżanka, pani Mirella dodaje: - A
mnie lekarz tylko potwierdził
to, co przecież sama widzę
w lustrze. Że od czasu, gdy
chodzę do pana Darka, moje
wole tarczycowe bardzo się
zmniejszyło. Znajomy lekarz
jak zobaczył moją szyję, to
wziął numer do pana Darka.
Dla swojego ojca. No i rwa
kulszowa mi przeszła.

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., obok stacji krwiodawstwa). Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989
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POZNAJ NOWE SMAKI
Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71,
lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22

PIZZA

MIĘSA Z GRILLA, ZAPIEKANKI, SAŁATKI, MAKARONY
NA MIEJSCU, NA WYNOS, NA DOWÓZ

DOWÓZ

DOWÓZ (od 15 zł)/ZAMÓWIENIA: pon.-czw. 1200-2030, pt.-sob. 1200-2200

74 300 32 31

Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Strefa Ekonomiczna - GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 3 zł
Biały Kamień, Stary Zdrój - 4 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 5 zł
Podgórze, Sobięcin, Rusinowa, Glinik, Gaj - 6 zł

DRUGA PIZZA 50% TANIEJ (ŚREDNIA PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ)

Książ ma szczęście do duchów
Stanisław
Michalik

Mam przed sobą duży, kolorowy album „Miejsca niezwykłe” z serii wydawniczej
„Cuda Polski”. Jego autorką
jest Zuzanna Śliwa, absolwentka historii i dziennikarstwa, z zamiłowania etnograf,
autorka książek, opowiadań i
artykułów o polskich zwyczajach i obrzędach, tajemniczych
miejscach, ukrytych skarbach,
a także tomiku wierszy „Błękitna łąka aniołów”. W 1998 roku
wydała bogato ilustrowaną
książkę „Dom polski. Zwyczaje
rodzinne, a w dwa lata później
„Dzieje siedzib polskich”. Album „Miejsca niezwykłe” jest
kontynuacją tematyki tych
książek, artystyczną kompensacją nagromadzonych legend i opowieści związanych
z najcenniejszymi zabytkami
architektury i kultury polskiej.
W bogato ilustrowanym
albumie znajdujemy mrożące krew w żyłach historyjki o
duchach i zjawach, widmach
i straszydłach, tajemniczych
zdarzeniach towarzyszących
naszym najsłynniejszym zamkom i pałacom, poczynając
od Kórnika, poprzez Golub-Dobrzyń, Krasiczyn, Malbork
Łańcut, Wilanów, Nieborów,
Nidzicę, Niepołomice i wiele,
wiele innych miejscowości
rozsianych po całym kraju, z
Wawelem na czele. Wśród tej
plejady rezydencji arystokratycznych poczesne miejsce
zajmuje nasz rodzimy Książ,

a jedna z reprezentacyjnych
fotografii zamku zdobi nawet
okładkę albumu.
Co takiego mogła napisać i
pokazać na obrazkach autorka albumu mając na uwadze
sferę niematerialną, duchową
zamku Książ? Czy z naszym
niezwykłym podwabrzyskim
zabytkiem wiążą się jakieś
nadzwyczajne
opowieści,
mity, legendy? Okazuje się, że
tak. Książ nie jest w tej dziedzinie odosobniony. Osobą
ponadzmysłową, legendarną,
nieomal mityczną okazuje
się Maria Teresa Oliwia Cronwalls-West, znana jako księżniczka Disy, czyli Stokrotka.
„O księżniczce, która odważyła się być piękna i mądra” i o
jej „książce tak pięknej i ciekawej jak sama autorka i jej życie” pisałem już w moich felietonach. W albumie czyni to
bardzo zręcznie Zuzanna Śliwa, opisując życie księżniczki
Daisy i jej zasługi dla pałacu
niemieckiego rodu Hochbergów, z chwilą kiedy jako młoda i piękna Angielka stała się
żoną księcia Jana Henryka XV,
czyli także współgospodarzem tej rezydencji.
Rozdział albumu nosi tytuł - „Zjawa pięknej Daisy”
i już sam tytuł mówi za siebie. Księżna Daisy, według
opowieści krążących wśród
ludzi związanych z Książem,
powraca po swej śmierci w
1943 roku do komnat pałacowych, jako zjawa. Tu i ówdzie,
znienacka pojawia się mglista
postać urodziwej księżniczki,
leciutko stąpa po parkietach
sali Maksymiliana lub innych
miejscach, gdzie kiedyś była
szczęśliwa. Nie budzi obaw,
nie obwieszcza nieszczęść.

Jest zjawą dobrotliwą. Wszak
taką była przez całe życie.
A dalej w albumie czytamy:
„Książ ma szczęście do duchów. Oprócz Daisy ukazuje się
tu myśliwy z psami i dziewczyna w białej sukni. Kiedy wschodzi księżyc, wyłania się ona z
zamkowych murów i wędruje
po okolicy. Za życia była młodą narzeczoną, która zginęła
od uderzenia pioruna w dniu
swego ślubu. Wieść niesie, że
jej pojawienie się zwiastuje nie
tylko burze, ale i nieszczęścia
dla mieszkańców zamku”.
A może zjawa tej dziewczyny w białej sukni, to po prostu
duch Elizy Radziwiłłówny, córki Antoniego Henryka Radziwiłła i jego żony, księżnej pruskiej Luizy Hohenzollern? Ta
niezwykle urodziwa, siedemnastoletnia pannica, przeżyła
w Książu cudowny romans z
Wilhelmem Hohenzollernem,
synem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. „Czarująca
Eliza”, „Anioł z Cieszycy”, jak
ją nazywała berlińska prasa, była o krok od zawarcia
związku małżeńskiego z późniejszym cesarzem Niemiec,
ale na przeszkodzie stanęło
litewsko-polskie pochodzenie
ojca Elizy, Antoniego Radziwiłła. Dziewczyna brutalnie
odrzucona przez rodzinę jej
przyszłego męża, zresztą zakochanego w niej po uszy,
nie wytrzymała psychicznie i
w parę lat po romantycznym
przeżyciu umarła z tęsknoty i
osamotnienia.Pisałem o tym
wyjątkowo wzruszającym wydarzeniu w gawędzie „Cesarski romans w Książu”.
Z albumu „Miejsca niezwykłe” warto jeszcze przytoczyć
krótką notatkę o samym zam-

ku Książ. A warto ze względu
na trafny, syntetyczny opis
tego zabytku:
„Osadzona na skalnym
wzgórzu warownia Książ, zwana „kluczem do bram Śląska”,
była najpotężniejszą w systemie twierdz północnosudeckich, wzniesionych w latach
1288- 1292, jeszcze za panowania Bolka I, księcia świdnicko-jaworskiego. Rozbudował
ją znacznie wnuk Łokietka,
Bolko II. Po jego śmierci Książ
przejęła bratanica, córka Henryka II, żona cesarza Karola V.
Piastowska warownia znalazła
się tym samym w rękach dynastii Luksemburskiej. Przez
blisko dwa kolejne stulecia
zmieniała właścicieli, by na początku XVI wieku przejść w posiadanie Hochbergów, wywodzących się od piastowskich
książąt Śląska. Zamek powiększono i umocniono - ostatnia
przebudowa miała miejsce w
1908 roku. W czasach Daisy
było to około czterystu komnat, sama służba zajmowała aż
osiemdziesiąt pomieszczeń”.
Znawcy tematu mogą mieć
poważne zastrzeżenia do tego
opisu, bo autorka pomieszała
w nim historię Starego Książa z nowym, ale można jej
wybaczyć z powodu troski o
zwięzłość notatki. Natomiast
cieszyć może to, że nasz Książ
znalazł w tej publikacji poczesne miejsce. Dla rozwoju turystyki na ziemi wałbrzyskiej
każda dobra promocja Książa
ma duże znaczenie.
Może uda się odnaleźć
jeszcze w zbiorach bibliotecznych lub księgarniach kolorowy album „Miejsca niezwykłe”, szczerze zachęcam do
obejrzenia lub kupienia.

WOŚP w Szczawnie
-Zdroju
W Szczawnie-Zdroju wolontariusze z Zespołu Szkół
im. Marii Skłodowskiej-Curie i Publicznego Gimnazjum podczas XXV Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali kwotę 15
700,33 zł.
Co prawda nie jest to największa kwota, jaką zebrano
w uzdrowisku od czasu kiedy WOŚP rozpoczęła swoje
„granie” dla potrzebujących,
ale na pewno niemała, biorąc
pod uwagę liczbę mieszkańców. Przypomnijmy: rekord
padł w ubiegłym roku, kiedy
w Szczawnie zebrano kwotę

21 098,09 zł. Łącznie od 2002
roku na terenie Szczawna-Zdroju zebrano ponad 164
000 zł. Młodzież z Zespołu
Szkół i Publicznego Gimnazjum zawsze chętnie uczestniczy i angażuje się w tę ogólnopolską akcję charytatywną.
Wszystkim wolontariuszom,
jak co roku, gmina zapewniła ciepłe posiłki. - Wszystkim
uczestniczącym w zbiórce
WOŚP należą się podziękowania za zaangażowanie i
gratulacje za znaczący wynik
finansowy tegorocznej akcji –
podkreślają organizatorzy.
(RED)

Dumne babcie
i dziadkowie w OSK

W Ośrodku Spoleczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu, w okolicznościowym programie
artystycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprezentowały się
maluchy z Przedszkola Samorządowego nr 14 „Bajkowa Chatka”. Na
scenie wystąpiły dzieci ze wszystkich grup wiekowych z piosenkami,
wierszami, inscenizacjami i układami tanecznymi. Ich prezentacje
spotkały się z gorącym przyjęciem opiekunów, wśród których
przeważały dumne ze swoich wnucząt babcie i dziadkowie. Na zdjęciu:
ciekawe były układy taneczne w wykonaniu maluchów.

(BAS)
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Koncert
kolęd
W najbliższą niedzielę, 29
stycznia, zapraszamy na
wyjątkowy koncert kolęd
do kościoła pw. św. Piotra i Pawła. Koncert będzie
o tyle niezwykły, że zaprezentuje go grupa szantowa
pod nazwą Najlepszy Tim,
w której występują znane
osobistości ze Świebodzic,
przede wszystkim szefowie
dużych firm. W Timie śpiewają m. in. prezes Termet SA
Ryszard Satyła (zresztą, ekipa
Termetu stanowi trzon zespołu), a także Jerzy Bednarz
- właściciel Łaźni, czy Henryk
Kubis - prezes firmy Q-Bis. W
Timie zobaczymy także szefa
Testera - Sławomira Satyłę.
Najlepszy Tim zaprezentuje
się tym razem z udziałem zaproszonych gości: a będą to
burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz oraz Marcin Malinowski. Zapowiada
się interesujące popołudnie!
Zapraszamy na godz. 15:00.
(RED)
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Nie ma powodów
do niepokoju?
- W związku z pojawiającymi się co jakiś czas, nieprawdziwymi
informacjami dotyczącymi planu sieci szkół miejskich w Świebodzicach
informujemy, że nie ma jeszcze ostatecznego projektu – mówi Agnieszka
Bielawska-Pękala, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Trwają analizy i dyskusje nad przygotowaniem dokumentu, który ma
w pełni zabezpieczyć zarówno potrzeby uczniów, jak i nauczycieli.
- Pragnę uspokoić rodziców i uczniów naszych szkół,
którzy - być może - są celowo wprowadzeni w takie
właśnie poczucie niepokoju związane z przyszłością
świebodzickich placówek,
zwłaszcza gimnazjów –
mówi burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Gminny zespół
ds. reformy oświatowej pracuje intensywnie od wielu
miesięcy, słuchamy wszystkich zgłaszanych postulatów
i głosów środowisk, analizujemy nowe przepisy tak, by
przygotować
propozycje,
zapewniającą komfort i bez-

pieczeństwo nauki i pracy,
zarówno dla uczniów, jak i
nauczycieli – podkreśla burmistrz.
To, co jest pewne na dziś –
i też jak najbardziej logiczne
– to fakt, że Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 3 i 4 pozostaną szkołami podstawowymi, które powiększą się o
dwa roczniki. Dwa istniejące
zespoły szkół, czyli Publiczny
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi oraz
Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych po wygaszeniu
roczników gimnazjów także

staną się podstawówkami.
Trwają w tej chwili intensywne analizy co do jedynego
samodzielnego gimnazjum,
czyli Gimnazjum nr 1.
- To gimnazjum musi
być wygaszone, natomiast
nad dalszymi planami wobec tej placówki będziemy
szczególnie uważnie pracować tak, by ani młodzież,
ani nauczyciele nie odczuli
żadnych negatywnych skutków – podkreśla burmistrz
Bogdan Kożuchowicz. –
Jest kilka koncepcji, o których na razie za wcześnie
mówić, natomiast pragnę

Władze Świebodzic pracują nad nową siecią szkół w mieście.

podkreślić, że jakiekolwiek
wzbudzanie niepokojów i
snucie czarnych scenariuszy odnośnie tej placówki
jest wysoce nieuzasadnione. Podnoszenie alarmu,
straszenie jest po prostu
szkodliwe i domyślam się,
że służy czyimś określonym
interesom.
Ministerstwo

Edukacji Narodowej wskazuje kilka rozwiązań w kwestii wygaszania gimnazjów.
Taka placówka może zostać
przekształcona np. w 8-letnią szkołę podstawową, w
liceum
ogólnokształcące
albo technikum, lub też w
branżową szkołę I stopnia.
(RED)

REKLAMA

WIELKA PROMOCJA WCZASÓW W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY!
30 % TANIEJ DO 28.02.2017! JUŻ OD 899 PLN ZA POBYT • WYJAZDY OD KAMIENNEJ GÓRY
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!
NARTY:

Kronplatz Włochy - 20-28.01.2017 - 650 PLN + 275 EURO - OSTATNIE 9 MIEJSC!
Piemont Włochy 17-25.02.2017 - 680 PLN + 460 EURO - OSTATNIE 10 MIEJSC
10-18.03.2017 - 680 PLN + 370 EURO - OSTATNIE 15 MIEJSC
Zakopane - 12 -18.02.2017 - 990 PLN

WALENTYNKI:

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI AUTOKAR - WSZYSTKO W CENIE!
CZERWIEC/WRZESIEŃ - 1 083 PLN - DZIECKO DO LAT 12 - 500 PLN !!!
LIPIEC- SIERPIEŃ - 1 355 PLN - DZIECKO DO LAT 12 - 500 PLN!!!

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI SAMOLOT
- WSZYSTKO W CENIE! CAŁE LATO - OD 1500 PLN

Tropical Island - 12.02.2017 - 120 PLN + bilet wstępu
Praga - 11.02.2017 - 119 PLN
Pobyt ze SPA w Kudowie Zdrój - 10-12.02.2017 - 550 PLN
Liberec Babylon - 10-12.02.2017 - 699 PLN

WCZASY BUŁGARIA BIAŁA - WSZYSTKO W CENIE - 1 500 PLN

MAJÓWKA:

- od 1 500 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO - SPORTOWY
BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

Chorwacja/Bośnia-Hercegowina - 29.04-07.05.2017
- 800 PLN + 180 EURO - OSTATNIE 20 MIEJSC
Holandia - 29.04-03.05.2017 - 1 199 PLN
Budapeszt - 05-07.05.2017 - 595 PLN
Wiedeń - 29-30.04.2017 - 250 PLN + 30 EURO
Praga - 01-02.05.2017 - 300 PLN
Kraków - 29-30.04.2017 - 290 PLN

PAKOSTANE- PODACA- ZAAOSTROG (ZAOSTROG) AUTOKAR
- WSZYSTKO W CENIE - OD 1 500 PLN
BRIST - Z WYŻYWIENIEM - OD 1 900 PLN

INNE:

OBÓZ MŁODZIEŻOWY CHORWACJA PAKOSTANE - od 1 700 PLN

Praga - Jarmark Wielkanocny - 25.03.2017 - 119 PLN
Szwajcaria Saksońska - 13.05.2017 - 119 PLN
Skalne Miasto + Broumov - 20.05.2017 - 110 PLN
Jaskinia Macochy - 20.05.2017 - 140 PLN
Wiedeń Koncert Nocy Letniej - 25.05.2017 - 205 PLN
Gruzja samolot Wrocław - 10/2017 - ok. 2600 PLN
Portugalia z Fatimą samolot Wrocław - 10 terminów - od 2 400 PLN

WCZASY CHORWACJA

WCZASY CZARNOGÓRA - WSZYSTKO W CENIE - 1 699 PLN
WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 PLN
I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ
www.duotravel.pl i do biur sprzedaży!
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Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

In memoriam - Ku pamięci
„Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.’’
Serdeczne podziękowania
Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Śp. Reginy Czerczuk
składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

Śp. Pawła Sikory

składa żona córki oraz rodzina.

„Cierpliwy do czasu dozna przykrości,
ale później radość dla niego zakwitnie.”
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Wandy Stępień

składa syn z żoną oraz rodzina.
,,Czas ucieka wieczność czeka’’
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej drodze

śp. Czesławy Waszczak

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

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070

Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

Regon: 891505158 NIP: 886 273 72 92 KRS: 0000165867

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest organizacją non proﬁt,
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmujących się poprawą funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć
związanych z szeroko pojętą rehabilitacją społeczno
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uruchomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Newsy z Tworek
Andrzej
Basiński

Początkowo ten felieton
miał nosić tytuł brzmiący z
rosyjska: „I śmieszno, i straszno”, ale wcześniej został on
zastosowany (w periodykach, które systematycznie
czytam) co najmniej kilkakrotnie do opisu bieżącej
sytuacji politycznej w Polsce,
więc niezręcznie byłoby mi
go powielać. Proponuję zatem „Newsy z Tworek”, gdzie,
jak wielu wiadomo, ma swoją siedzibę zakład leczący
odchylenia od psychicznej
normy. A newsów, czyli nowinek nadających się idealnie do wspomnianego przybytku, życie serwuje nam od
dłuższego czasu w ilościach
nadmiernych. Tworki, które
od dawna funkcjonują jako
powszechnie znany w Polsce
symbol, to obecnie dzielnica
podwarszawskiego Pruszkowa, a medyczny przybytek, o
którym mowa, działa tam od
125 lat. Tytuł tego tekstu ma
oczywiście charakter przenośny, bo - broń Boże - żaden
lekarz szpitala, a tym bardziej
pacjent, nie donoszą nam na
bieżąco o co ciekawszych
przypadkach, ale - jak ilustruje życie - nie tylko domy
bez klamek dostarczają na
co dzień bogatego materiału do przemyśleń. Od razu
podkreślam, że absolutnie
nie sugeruję, iż każda z osób

przewijających się przez felieton powinna posiadać
tzw. żółte papiery, mam jednak powody, by twierdzić, że
należy się im specjalna troska. Mam pełne prawo do takiej oceny, bo właśnie prezes
nazwał tak manifestujących.
Zaznaczam też, że określenie „psychiczny”, używane
w stosunku do adwersarza,
bardzo się ostatnio zdewaluowało, bo stosowane jest
nazbyt często. Takie mamy
czasy... A teraz avanti, czyli
naprzód!
Ostatnio słuchaliśmy z
podziwem dźwięków Orkiestry Owsiaka, liczącej
sobie ćwierć wieku wspaniałej i szlachetnej inicjatywy wspieranej przez miliony „muzyków”. Dźwięki
te będą się jeszcze długo
odbijały głośnym echem,
służąc ogromnej liczbie małych i starszych pacjentów.
Nie usłyszała ich jednak telewizja Jacka Kurskiego, co
dowodzi niezbicie, że i jej
należy się medyczna pomoc,
bo oprócz ślepoty i głuchoty
przejawia poważne ułomności eksponowane też w wielu
innych programach, a kwalifikujące się do Tworek.
Oto fragment wypowiedzi Marka Kuchcińskiego,
marszałka Sejmu tysiąclecia,
podczas sławetnego głosowania w Sali Kolumnowej:
„Kto się wstrzymał? Dziękuję,
nie widzę. To znaczy wszystko jedno, czy widzę, czy nie
widzę”...
Prezes
wykoncypował
sobie ustawę ograniczającą

kadencyjność m.in. prezydentów miast, burmistrzów i
wójtów. Obawia się „onych”,
czyli wybranych spoza PiS.
Wszystko przemawia za
tym, że powstanie prawo
działające wstecz, co byłoby świństwem niebywałym.
Suweren w terenie wie najlepiej, kogo ma wybierać i
nie potrzeba mu pisowskich
pomysłów. Przechodząc na
wałbrzyskie podwórko: już
wkrótce ze stanowiskiem
miałby się pożegnać dr
Roman Szełemej, którego
inicjatywy i efekty pracy widoczne są wszędzie, a dzięki którym zaliczono go do
najlepszych prezydentów w
Polsce...
Niedawno do Częstochowy, przed oblicze Matki
Boskiej Jasnogórskiej, przybyli z coroczną pielgrzymką
futbolowi kibice. Po drodze
kilkunastu okradło stację
benzynową. Przed cudownym obrazem przemówił
do nich zastępca przeora.
W te oto przepojone szacunkiem i uznaniem słowa:
„Jesteście naprawdę kimś
bardzo wielkim w Polsce
(…) przecież to wy jesteście tymi, którzy tak bardzo
ukochali Polskę, to przecież
wy na stadionach mówicie
o żołnierzach niezłomnych,
to przecież was można spotkać na ulicach polskich
miast, gdzie opowiadacie
się tak bardzo wyraźnie za
Polską, za tymi, którzy walczyli o Polskę (…). Jakże
jesteście wielkimi bohaterami XXI wieku”.

Ręce opadają. Z polskim
Kościołem Katolickim dzieje
się coś bardzo niedobrego i
co rusz, w jakimś niepojętym
amoku, głosi słowa skandaliczne. Otwarte opowiadanie
się hierarchów po stronie
władzy niszczącej krok po
kroku wszystko, co się jeszcze pozytywnego w Polsce
uchowało, wychwalanie pospolitych bandziorów, niosących „patriotyzm” na kastetach, nożach i pałkach, to
jakieś horrendum. Jaskrawe
zaprzeczenie największych
chrześcijańskich wartości,
którym przewodzi miłosierdzie. Nie tylko ja mam już
dość słów o rzekomej, wykuwanej przez wieki mądrości
tej instytucji, która przetrzyma wszystko. Realia tej mądrości jaskrawo zaprzeczają.
W podobno katolickiej Polsce, Kościół Katolicki systematycznie się stacza, a opór
w nim ludzi godnych szacunku przeciwko występującym anomaliom jest przez
większość dostojników z
uporem tłamszony.
„W mojej ocenie na głupka wyszedł Kościół Katolicki, który poparł PiS. Dzisiaj
nawet gdyby się zgłosił na
mediatora, to wszyscy go
wygwiżdżą. I to mnie bardzo
boli, że Kościół tak strasznie się skompromitował. I
powinien, moim zdaniem,
odbyć teraz jakąś głęboką
pokutę, żeby stał się wiarygodny” - powiedział ks.prof.
Alfred Wierzbicki, kierownik
Katedry Etyki Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskie-

go (którą niegdyś kierował
późniejszy papież Jan Paweł
II). Za te słowa został przez
zwierzchników surowo skarcony... Oczywiście, to nie do
księdza profesora odnosi się
początek tego felietonu.
Minister Mariusz Błaszczak najpierw ogłasza, że
incydenty rasistowskie i
ksenofobiczne, to margines
marginesów, potem mówi
o prowokacjach KOD-u w
sytuacji, gdy jego członkowie spotkali się w Gdańsku
z agresją „patriotów”, następnie wmawia naiwnym,
że przed Sejmem manifestujący „próbowali wywołać
zamieszki”, wespół z prokuraturą odgrywa gorszący
spektakl publikowania zdjęć
ludzi, którym nie zarzuca się
popełnienia
przestępstw,
straszy protestujących posłów wieloletnim więzieniem, a wreszcie na Twitterze przekazuje opinię, że „po
uniewinnieniu „zadymiarzy”
z KOD z Suwałk, można bez
obaw zakłócać spotkania PO
i Nowoczesnej”. To mówi
człowiek odpowiedzialny za
nasze bezpieczeństwo... Głęboko współczuję wszystkim
rozumnym polskim policjantom, a zwłaszcza wałbrzyskim, bo to moi krajanie, że
mają takiego, kompromitującego co chwilę siebie i
swój resort szefa, do cna partyjnego, a nie państwowego
ministra.
Wojsko też nie ma lekko.
Oto na mocy rozporządzenia wydanego przez prorektora Wojskowej Akade-

mii Technicznej, płk dr inż.
Artura Króla, film „Historia
Roja” o żołnierzach wyklętych „ma obejrzeć 100 proc.
stanu osobowego żołnierzy
i pracowników”. Oglądanie na rozkaz wyjątkowej
filmowej chały, aby tylko
przypodobać się ministrowi
od spiskowych i mistralowych bredni, w podzięce za
czasami szokujące awanse i
podwyżki, to piekący wstyd,
tym razem dla armii, która
regularnie musi znosić także bezsensowne smoleńskie apele. Co szczególnie
bulwersuje: Antoni Macierewicz, który na dodatek
organizuje jakąś podejrzaną
partyzantkę, podobnie jak
Błaszczak odpowiada za nasze WSPÓLNE bezpieczeństwo...
W Internecie (You Tube)
furorę robi serial w wykonaniu Kabaretu Moralnego
Niepokoju pt. „Ucho prezesa”. Odnosząc się do jednego ze swoich gości, grający
prezesa Robert Górski, w
rozmowie z „Mariuszem”
powątpiewa: „Czasami myślę, że „Antoni” to całkowity
wariat, ale może to on robi
z nas wariatów?”. Wcześniej
„Mariusz” błędnie odczytuje
tytuł w gazecie i zamiast „Patriota roku”, wychodzi mu,
że „Antoni” to „Idiota roku”.
Biedny ten nasz kraj, który
od kilkunastu miesięcy musi
stale rozstrzygać podobne
kwestie i długa jego droga
do normalności. Newsów z
Tworek z pewnością nam nie
zabraknie...
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Upływają terminy
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze
Gminy Czarny Bór trwa do
31 stycznia 2017 r. Wniosek
może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do
obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z
prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiązaniowego. Dotacje
mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2017. Wnioski,
sporządzone na obowiązującym wzorze, należy składać
osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny
Bór lub drogą pocztową na
adres: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18,
58-379 Czarny Bór. Także
termin składania wniosków
o przyznanie stypendiów
sportowych dla zawodników
z terenu Gminy Czarny Bór za
osiągnięte wyniki sportowe
w 2016 r., upływa 31 stycznia
br. Wniosek jest do pobrania
ze strony czarny-bor.pl.
(RED)

Dziadkowie świętowali
Babcie i dziadkowie z Gminy Czarny Bór obchodzili swoje święto
w sali widowiskowej czarnoborskiego centrum kultury.
Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny „Moi Dziadkowie”.

po tych pracach, jak dużą
miłością dzieci darzą swoich
dziadków. Fundatorem nagród był wójt Adam Górecki, a ich rozdanie odbyło się
podczas apelu szkolnego.
Oprócz głównych nagród
przyznano również 8 wyróżnień, a każdy z uczestników
otrzymał słodki upominek.

Wyniki: I miejsce - Mirella
Stec-Sroczyńska, II miejsce
- Julian Biskup, III miejsce Amelia Konkol, wyróżnienia:
Piotr Stolz, Michelle Tomasella, Wiktor Zawojak, Karina
Kurnyta, Olivier Ledwójcik,
Wiktoria Białoszewska, Wiktoria Filip, Karolina Kulig.
(RED)

Giełda pracy
Młodzież przygotowała dla wszystkich babć i dziadków własnoręcznie wykonane laurki.

Dzieci ze świetlic wiejskich, wraz ze swoimi wychowawcami, przygotowały program artystyczny, w
którym znalazły się zarówno
wiersze jak i piosenki. Młodzież przygotowała też dla
wszystkich babć i dziadków
własnoręcznie
wykonane
laurki. Wójt gminy Adam Górecki wręczył wszystkim za-

proszonym dziadkom kwiatki prymulki i złożył życzenia
długiego i pięknego życia
w gronie kochającej rodziny i najbliższych oraz dużo
dobrego zdrowia, spokoju
i radości. Dzieci ze świetlic
z Czarnego Boru i Witkowa
Śląskiego upiekły ciasteczka, którymi poczęstowały
wszystkich przybyłych gości.

Było uroczyście, radośnie i
bardzo rodzinnie.
Rozstrzygnięty
został
także konkurs plastyczny
„Moi Dziadkowie”, którego
uczestnikami mogły być
dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Czarnym Borze. Napłynęło dużo prac,
a wszystkie były bardzo
kolorowe i radosne. Widać

Firma Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
oraz Wójt Gminy Czarny
Bór zapraszają wszystkich
mieszkańców do odwiedzenia giełdy pracy.
Giełda pracy z udziałem
firmy Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. została
zaplanowana na 30 stycznia
2017 r. (poniedziałek), w godzinach od 15:00 do 18:00 w
Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze przy ul.
Sportowej 43.
- W czasie spotkania będą
mieli Państwo możliwość zapoznania się z profilem działalności firmy Dr. Schneider,

rozmowy z pracownikami
działu personalnego, uzyskania informacji o aktualnych
ofertach pracy, warunkach
zatrudnienia oraz bogatej
ofercie socjalnej, którą Dr.
Schneider oferuje swoim
pracownikom, a także złożenia CV lub kwestionariuszy
aplikacyjnych. Kwestionariusze aplikacyjne są do pobrania w biurze podawczym
Urzędu Gminy Czarny Bór, w
Powiatowym Urzędzie Pracy
- Punkt przyjęć w Czarnym
Borze oraz w trakcie giełdy
pracy – informują organizatorzy spotkania.
(RED)
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Niesamowite zjawisko Zamelduj się i zostaw podatek
- Jeśli kupiłeś lub wybudowałeś dom w Gminie Głuszyca
w Osówce

Cenna pomoc

albo mieszkasz w niej bez meldunku - zamelduj się lub zgłoś ten fakt
do urzędu skarbowego. Dzięki temu część twoich podatków wpłynie
do budżetu Gminy Głuszyca – apeluje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Podczas zwiedzania części podziemnych Osówki można zobaczyć
powstające w sprzyjających tegorocznej zimie warunkach piękne
formy lodowe. - Zapraszamy do odwiedzenia Podziemnego Miasta
Osówka zimą – zachęcają samorządowcy z Gminy Głuszyca.

(SJ)

- Z każdego 1000 zł zapłaconego przez podatnika
podatku dochodowego, 380
zł trafia do gminy. Im więcej
ma mieszkańców, tym więcej podatków wpływa do
budżetu. Więcej pieniędzy
w budżecie oznacza więcej
zrealizowanych inwestycji.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT za 2016 rok
wpisać miejsce zamieszkania - Gminę Głuszyca lub
zameldować się na terenie
naszej gminy. Aby zameldować się w Gminie Głuszyca,
trzeba przyjść do Urzędu
Miejskiego i złożyć odpowiedni wniosek w Biurze Obsługi Klienta – mówi Roman
Głód. - Jak płacić podatki w
Gminie Głuszyca ? To proste!
Rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wskaż w zeznaniu
podatkowym jako miejsce,
w którym mieszkasz Gminę
Głuszyca. Zeznanie podatkoREKLAMA

UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!

UZDROWICIEL z FILIPIN

JUN LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Jun Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy,
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały
energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG.
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają
to skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

JUN LITAWEN

przyjmuje:

4 lutego - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA
5 lutego - WROCŁAW

tel. 693-788-894, 784-609-208

we złóż osobiście lub prześlij pocztą do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu nie
później niż do 30 kwietnia
2017 r. Formularz dostępny jest w każdym urzędzie
skarbowym lub na stronie
Ministerstwa Finansów. Nie
musisz zawiadamiać o zmianach poprzedniego urzędu
skarbowego - urzędy skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Twoje dane. Jeśli w
ciągu roku zajdzie potrzeba
aktualizacji Twoich danych,
np. zmiana rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku, na składany
w urzędzie skarbowym formularz ZAP 3 w pozycji B2
wpisz głuszycki adres jako
miejsce zamieszkania. Jeśli
z podatku dochodowego od
osób fizycznych rozlicza Cię
Twój płatnik (pracodawca),
zawiadom go, że miejscem
Twojego zamieszkania na

dzień 31 grudnia 2016 r. jest
Gmina Głuszyca. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, gdy mają
różne adresy zamieszkania,
aby podatki z PIT wpłynęły
do Gminy Głuszyca, przynajmniej jeden z małżonków
musi mieć głuszycki adres
i rozliczyć się w Urzędzie
Skarbowym w Wałbrzychu.
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej
dokonują zmian w zakresie
miejsca zamieszkania, które
następnie podają w rocznym
rozliczeniu
podatkowym
(najczęściej PIT-36), składając wniosek do druku CEIDG
– 1. Wniosek taki składa się w
dowolnym urzędzie gminy.
Dołączcie do mieszkańców,
którzy mają wpływ na budżet naszej gminy!

Parafialny Oddział Caritas
w Głuszycy, we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuszycy pełni
dyżury, w czasie których
zostaną wydawane skierowania do otrzymywania
pomocy żywnościowej w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD).
Podstawą do otrzymania
pomocy żywnościowej jest
dochód netto w przeliczeniu
na osobę: osoba samotnie
gospodarująca – 1268 zł,
osoba w rodzinie – 1028 zł.
Podczas pełnionego dyżuru
będzie możliwość uzyskania
pomocy w wypełnieniu formalności. Dyżury są pełnione: w czwartek 26 stycznia
w godz. 11:00 - 13:00 – w salkach katechetycznych przy
Domu Parafialnym parafii
Chrystusa Króla w Głuszycy;
w piątek 27 stycznia w godz.
11:00 - 12:00 – w zakrystii kaplicy św. Józefa w Głuszycy.

(SJ)

(SJ)
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Pomóżmy Inez wrócić do zdrowia
Choć wiele już w swoim krótkim życiu przeszła, jest
pogodna, uśmiechnięta i z nadzieją patrzy
w przyszłość. Dzięki finansowemu wsparciu 1 procentem
podatku, osiemnastoletnia Inez Pochmara przechodzi
intensywną rehabilitację, która młodej mieszkance
Boguszowa Gorc daje nadzieję na normalne życie.
Spokojne życie Inez i jej
rodziny zakłócił w 2011 roku
wypadek komunikacyjny, do
którego doszło w Czechach.
Dziewczyna cudem uniknęła
śmierci, którą mogły spowodować liczne, wielonarządowe
obrażenia. Niestety, obrażenia
mózgowo-czaszkowe wywołały prawostronny paraliż. Przez
4 lata Inez Pochmara przeszła
szereg operacji, w tym rekonstrukcji czaszki. Nadal potrzebuje ciągłej rehabilitacji oraz
kilku operacji plastycznych.
- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy do tej pory przekazali 1 procent podatku na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą” na moje leczenie
i rehabilitację. Dzięki systematycznym zabiegom mam
szansę powrócić do sprawności, dlatego zwracam się z
prośbą do Czytelników Tygodnika DB 2010 o przekazanie
1% podatku poprzez wpisanie

w formularzu PIT numeru KRS
0000037904, w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE –
CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”wpisanie: 25859 Pochmara Inez. Z
góry dziękuję wszystkim za ten
piękny gest – dodaje 18-letnia
Inez.
(RED)

Siedemnastoletnia Inez
po wypadku komunikacyjnym potrzebuje

POMOCY.

Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT
KRS0000037904 w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez
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Więcej kultury
Gmina Mieroszów pozyskała blisko 900 tysięcy
złotych na zwiększenie
atrakcyjności oferty kulturalnej Mieroszowskiego
Centrum Kultury.
Władze Gminy Mieroszów
podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Zwiększenie atrakcyjności oferty
kulturalnej Mieroszowskiego Centrum Kultury poprzez
przebudowę biblioteki oraz
pomieszczeń przeznaczonych na studio nagrań oraz

salę prób” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020
dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie
4.3.4 Dziedzictwo kulturowe
– ZIT AW.
- Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności gminy Mieroszów
poprzez wzrost dostępności do jej zasobów kulturowych. Celami szczegółowymi projektu są: rozwój

Młodzi duchem
Seniorzy z Gminy Mieroszów z pewnością nie mają
czasu na starzenie się. Ciągle są czymś zajęci: organizują wyjazdy, spotkania,
bawią się, śmieją, żartują,
zarażają optymizmem i
chęcią życia.
Aktywnego trybu życia
może pozazdrościć im niejedne z nas. 17 stycznia obchodzili 10-lecie powstania
Klubu Seniora, z tej okazji zorganizowali imprezę, na której
obecni byli wszyscy założy-

ciele oraz przyjaciele klubu.
Podziękowania, wzruszenia,
wspomnienia, a nawet tańce
z burmistrzem Marcinem Raczyńskim, to tylko nieliczne
atrakcje, które miały miejsce
podczas tego wydarzenia. Wszystkim członkom Klubu
Seniora życzymy zdrowia
oraz wielu pięknych i niezapomnianych chwil oraz tego,
aby ich grono wciąż się poszerzało – mówi burmistrz
Marcin Raczyński.
(RED)

oferty
Mieroszowskiego
Centrum Kultury, przystosowanie obiektu MCK do
pełnienia nowych funkcji,
a tym samym wzrost liczby osób korzystających
z obiektu oraz likwidacja
barier architektonicznych
w budynku, a tym samym
wzrost liczby obiektów dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Zakres projektowanych robót obejmować będzie m
in.: wzmocnienie stropu po-

Jest zima,
będzie bieg!
między parterem a piętrem,
wykonanie szybu windy
oraz wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób
niepełnosprawnych,
wymianę stolarki okiennej, stolarki wewnętrznej drzwiowej, wymianę grzejników,
wymianę instalacji elektrycznej,
oświetleniowej,
oświetlenie ewakuacyjne
na klatce schodowej oraz w
pomieszczeniach biblioteki.
W ramach przystosowania
pomieszczeń na potrzeby

studia nagrań i sali prób
planuje się m.in. wykonanie prac demontażowych,
wykonanie robót instalacyjnych, wykonanie prac
wykończeniowych, zakup
instalacji elektroakustycznej
na potrzeby studia nagrań.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 059 376,32 zł,
wartość dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej
to 877 994,44 zł – wylicza
burmistrz Marcin Raczyński.
(RED)

Choć w tym roku nie zostanie zorganizowany narciarski
Bieg Gwarków (szeroko piszemy o tym na stronie 11), to
miłośnicy biegania na nartach
będą mieli okazję do rywalizacji na trasach w okolicach
schroniska Andrzejówka. Gmina Mieroszów przygotowała
trasy do narciarstwa biegowego
nie tylko w Andrzejówce, ale
także w Sokołowsku. By zachować tradycję organizowania
masowych imprez, władze gminy przygotowują się do zorganizowania I Biegu Narciarskiego
o Puchar Gór Suchych, który
będzie kontynuatorem historii
Biegu Skalnika, który rozgrywany był tydzień przed Biegiem
Gwarków. Wkrótce ma zostać
ogłoszony termin tej imprezy.
(RED)

Zajęcia taneczne
Mieroszowskie Centrum Kultury zaprasza na bezpłatne
zajęcia taneczne dzieci i młodzieży. W poniedziałki w godz.
16.00- 16.45 prowadzone są
zajęcia dla dzieci do lat 7, natomiast w godz. 16.50 – 17.50
dla dzieci i młodzieży od 8 roku
życia. Kursy taneczne odbywają
się w budynku MCK przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie.
(RED)
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Biblioteka dla najmłodszych

Program pomocy żywnościowej

Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach z powodzeniem
realizuje projekt „Lekcje
biblioteczne dla najmłodszych” w ramach, którego
przedszkolaki z terenu
gminy spotykają się na
edukacyjnych warsztatach
z książką.
Spotkania prowadzone
są przez doświadczoną bibliotekarkę, która dostosowuje ich tematykę do wieku
i zainteresowań dzieci, dlatego też mają one charakter
warsztatów angażujących
uczniów - wykorzystują aktywne metody pracy.
- Dzieciom bardzo podoba się każde spotkanie w
bibliotece, w której panuje
miła atmosfera. Uczestnictwo
przedszkolaków w zajęciach
bibliotecznych ma pozytywny wpływ oraz pomaga dzie-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych
Bogaczowicach, we współpracy z Bankiem Żywności
we Wrocławiu rozpoczął
realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ)
– Podprogram 2016.
Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej jest
krajowym programem opeDzieciom bardzo podoba się każde spotkanie w bibliotece.

ciom w dalszym ich rozwoju
– tak postrzega spotkania
małych czytelników Anita
Mularz, opiekunka „Przedszkolaków spod Trójgarbu”.
W zajęciach udział biorą
dzieci uczęszczające, na co
dzień do przedszkola w Strudze, Punktu Przedszkolnego
w Starych Bogaczowicach

oraz oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach. Lekcje
biblioteczne odbywają się
w głównej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej (ul.
Główna 148, Stare Bogaczowice) oraz w siedzibach wyżej wymienionych instytucji.

Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice nie narzekają na nudę. Gminne Centrum
Biblioteczno-Kulturalne przygotowało szereg spotkań na najbliższy czas, w tym plan
aktywności dla najmłodszych mieszkańców gminy w okresie ferii zimowych. Dokładne
terminy zajęć przedstawia poniższe zestawienie. Zapisy oraz pytania przyjmowane są
w Centrum pod nr. tel. 74-844-35-03.
Zajęcia w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach
0d 16.01 2017 r. do 28.02. 2017 r.
16.01

17.55 Aerobik

23.01
17.55 Aerobik
30.01
17.55 Aerobik

06.02
17.55 Aerobik

13.02
17.55 Aerobik

20.02
9.45 Wyjazd
na lodowisko
17.55 Aerobik
27.02
17.55 Aerobik

Wtorek

Środa

17.01
18.01
16.00 Zajęcia
dla dzieci - kartki
17.55 Aerobik
dla Babci i Dziadka
17.00 Spotkanie
seniorów
24.01
25.01
16.00 Zajęcia dla
dzieci- Gry planszowe
17.55 Aerobik
17.00 Spotkanie
seniorów
31.01
01.02
16.00 Zajęcia
dla dzieci- „Maski
17.55 Aerobik
karnawałowe”
17.00 Spotkanie
seniorów
07.02
08.02
16:00 Zajęcia
17.55 Aerobik
dla dzieci- spotkanie
z policjantem
„Bezpieczne ferie”
17.00 Spotkanie
seniorów
14.02
15.02
11.00 Zajęcia
9.45 Wyjazd
dla dzieci- Kartki
na lodowisko
Walentynkowe, gry
17.55 Aerobik
i zabawy
17.00 Spotkanie
seniorów
21.02
22.02
10.00 Zajęcia dla
11:00 piesza
dzieci „Karmimy ptaki” wycieczka i ognisko
17.00 Spotkanie
17.55 Aerobik
seniorów
28.02
16.00 Zajęcia
dla dzieci „Potyczki
bajkowe”
17.00 Spotkanie
seniorów

Czwartek
19.01

Piątek

20.01

26.01

27.01

UTW
02.02

03.02

21.01

niedziela
22.01

28.01

29.01

10.00 Taekwon- do

14:00 Kulig i Ognisko

04.02

05.02

10.00 Taekwon- do

UTW

09.02

Sobota
10.00 Taekwon- do

UTW

10.02

11.02

12.02

10.00 Taekwon- do

UTW

16.02
11.00 Gry terenowe

17.02
16.00 Zabawa
kostiumowa,
karnawałowa
dla dzieci i młodzieży

18.02

19.02
17.30 Spektakl
dla dzieci „Królewna
Śnieżka”, wykonanie
Teatr Herbi (GCES)

23.02
11.00 Zajęcia
dla dzieci -Tłusty
czwartek

24.02
17.00 Dyktando
Gminne

25.02

26.02.

KOLOR CZERWONY – zajęcia w ramach ferii w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym

we wszystkich krajach Unii
Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków
Unii Europejskiej. Pomoc w
ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej
kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach
i udzielana jest w formie
paczek żywnościowych lub
posiłków.
(IL)

Noworoczny prezent

(IL)

Ferie w Gminnym Centrum
Biblioteczno-Kulturalnym

Poniedziałek

racyjnym, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Celem tego funduszu jest
ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego
osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na
rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on

Noworoczny prezent dla mieszkańców Starych Bogaczowic sprawił Starosta Wałbrzyski. Przystanek
komunikacji publicznej w Starych Bogaczowicach otrzymał nową nawierzchnię. W ciągu dwóch dni
wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, co będzie szczególnie doceniane przy deszczowej pogodzie.
Podobną nawierzchnię otrzyma też przystanek w Cieszowie.

1 prococent dla Michałka
Jak co roku kierujemy ogromną prośbę
o wsparcie leczenia Michała Lechowicza
ze Starych Bogaczowic. Chłopiec urodził
się z niezwykle rzadką wadą wrodzoną
holoprosencephalią semilobaris wraz z
uszkodzeniami twarzoczaszki.
Wymaga specjalistycznej opieki i kompleksowej rehabilitacji ruchowej, jego rodziców nie stać na tak ogromne wydatki,
dlatego Michałek jest pod opieką Fundacji

(IL)

REKLAMA

Dzieciom Zdążyć z pomocą. Aby pomóc w
jego rehabilitacji i leczeniu wystarczy przy
wypełnianiu deklaracji PIT wpisać nr KRS Fundacji 0000037904 a rubryce cel szczegółowy
wpisać: 3298 LECHOWICZ MICHAŁ, wówczas
cała kwota trafi na subkonto Michałka i zostanie przeznaczona na jego rehabilitację i
leczenie. Rodzice wraz z Michałkiem bardzo
dziękuję za wszelką pomoc i życzliwość.
(RED)
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Dziękujemy tym wszystkim którzy corocznie wspierają
działalność hospicjum w postaci przekazania 1%

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum, to już 23 lata jak pomagamy chorym w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Leczymy ból i inne przykre dolegliwości, nie zawsze jest to
pasmo sukcesów, mamy też porażki dla nas jest to lekcja pokory, ale także nowych doświadczeń, dzięki
którym możemy bardziej efektywnie leczyć objawy choroby. Środki przekazywane przez NFZ nie wystarczają na pokrycie potrzeb naszych podopiecznych, tych będących w domach jak i leżących w hospicjum, w
ubiegłym roku objęliśmy opieką ponad 1800 pacjentów i ich rodzin. Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.
Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa dofinansowana była przez
zbierane przez kilka lat środki z 1% oraz darowizny. Na ten cel przekazaliśmy 577 tys. zł, 1500 tys. zł
pochodziło z budżetu partycypacyjnego gminy Wałbrzych. Zebrane środki zebrane z 1% pozwoliły nam
na wyposażenie naszego hospicjum. Zwiększyliśmy liczbę łóżek z 12 na 18, powstał dział rehabilitacji,
gabinet zabiegowy, oraz miejsce dla zmarłych, gdzie rodzina może pożegnać się ze swoim bliskim. Dzięki
rozbudowie powstało okazałe atrium na które można wyjechać z chorym na wózku a nawet z pacjentem
leżącym w łóżku. Chwile spędzone na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni są wielką radością dla naszych podopiecznych.
Dzięki przekazaniu 1% mogliśmy przyjąć dodatkowo do naszego hospicjum 57 pacjentów z obszaru
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Dzięki 1% możemy opiekować się rodzinami chorych i osieroconymi dziećmi. W 2015r. pod naszą
opieką było 30 rodzin i 23 dzieci.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

Bieg Gwarków
przeszedł do historii?
- Bieg Gwarków został odwołany – poinformował Mariusz Gawlik,
prezes wałbrzyskiej spółki Aqua-Zdrój, która w ostatnich latach była
organizatorem tej imprezy. Tegoroczny miał się odbyć w pierwszej
połowie lutego.
- Zadecydowały względy
formalno-organizacyjne
i
finansowe. Koszty przeprowadzenia zawodów były
bardzo duże, a efekt promocyjny niewspółmierny do
poniesionych nakładów –
dodał prezes Mariusz Gawlik.
Rywalizacja w pobliżu
schroniska „Andrzejówka”
koło Rybnicy Leśnej w Górach Suchych, zwykle kojarzona była z gminą Wałbrzych, a tymczasem jest
to teren gminy Mieroszów.
- Cały ciężar przygotowania
i przeprowadzenia imprezy
spoczywał na gminie Wałbrzych i naszej spółce – wyjaśnił. - Jeśli impreza o bogatych tradycjach ma być w
przyszłości kontynuowana,
niezbędne będzie uaktywnienie się gospodarzy tamtego rejonu i ich większa partycypacja w kosztach – dodał.
W koszty organizacji biegu należy wliczyć wynajem
sprzętu, którego spółka nie
posiada, a jest coraz bardziej
zaangażowana w organizację zawodów, w tym międzynarodowych oraz licznych
zgrupowań. - Chodzi przede
wszystkim o ratraki i skutery śnieżne. W tym roku tak
się złożyło, że sprzęt został

Józef Żuk uczestniczył we
wszystkich Biegach Gwarków.

przeznaczony na potrzeby
organizatorów mistrzostw
Europy w biathlonie w Dusznikach – Zdroju – sprecyzował.
Mariusz Gawlik zdaje
sobie sprawę, że decyzja
wywoła wiele kontrowersji,
zwłaszcza wśród wiernych
zawodom od lat uczestników. - Nie jest mi ona obojętna i odczuwam duży żal
z powodu konieczności
odwołania biegu. Ale realia
ekonomiczne są nieubłagane – podkreślił.

Wcześniej na przeszkodzie w przeprowadzeniu
rywalizacji pod szczytami
Klina i Waligóry, kilkakrotnie
stawał brak śniegu, co było
przyjmowane ze zrozumieniem przez narciarzy. Na razie nie wiadomo, jakie będą
w przyszłości losy tradycyjnych zawodów.
Inicjatorem Biegu Gwarków był Julian Gozdowski,
późniejszy twórca i wieloletni komandor Biegu Piastów.
Pierwsze „Gwarki” odbyły
się 26 lutego 1978 roku z
udziałem 3048 zawodników. Były później drugim
pod względem wielkości w
Polsce po „Piastach”, gromadząc na starcie m.in.
górników z kopalń w całym
kraju. Na trasach „Gwarków”
nawiązano wiele przyjacielskich kontaktów. Uczestniczyli w nich także zawodnicy z zagranicy, przede
wszystkim z Czech. - Trudno
mi wyrazić smutek z powodu tej decyzji. „Gwarki” były
ważnymi etapami w moim
życiu – powiedział 76-letni Józef Żuk z Wałbrzycha,
uczestnik wszystkich 35 biegów, m.in. na najdłuższym
dystansie 25 km.
Andrzej Basiński

Półmaraton
Jedlina-Zdrój
Do 14 lutego trwają zapisy do
Półmaratonu Górskiego Jedlina-Zdrój. Tym razem organizatorzy
zaproponowali nowe rozwiązanie, zwiększające szansę na udział
w biegu, w którym wystartować
może tylko 500 biegaczy. Zapisy
przebiegać będą dwuetapowo.
Chętni do wzięcia udziału w biegu
zapisują się do 14 lutego, dając sobie tym samym szansę na bycie wylosowanym. A losowanie uczestników półmaratonu odbędzie się 16
lutego i wówczas okaże się, kto się
dostał do elitarnej 500-tki.
(RED)

Tropem Wilczym
Zapraszamy całe rodziny do
udziału w największym biegu
pamięci w Polsce - Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Głuszycy. Piąta edycja biegu „Tropem
Wilczym” odbędzie się w niedzielę 26 lutego. Starto godz. 12:00 z
placu przy kaplicy św. Józefa na ul.
Łukasiewicza, potem trasa biegu
wiedzie ul. Pionierów, ul. Dolną do
mety na boisku sportowym Włókniarza. Do pokonania będzie symboliczny dystans - 1963 m. Organizatorzy proszą o zapisywanie się w
sekretariacie CK-MBP osobiście do
31 stycznia 2017 r. Przy zapisach
obowiązuje opłata startowa w wysokości 7 zł od uczestnika biegu.
(RED)

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

Holly wygrał Memoriał
Kaczmarka
Piotr Holly zwyciężył
w XVIII Biegu Memoriałowym Stanisława Kaczmarka, byłego prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu. W rywalizacji na dystansie 4.400m wyprzedził Patryka Łazarskiego
i Łukasza Wawrzyniaka.
Na trasie o połowę krótszej wśrod pań wygrała
Dominika Łabuda, druga
była Aneta Remiszewska,
a trzecia Ewa Pastuszeńko.
- To impreza, do której
mam duży sentyment, kameralna i świetnie zorganizowana. Cieszy mnie, że
wyprzedziłem właśnie Łazarskiego, który wcześniej
trzykrotnie wygrywał ten
memoriał, a dzisiaj wyrównałem jego osiagnięcie – powiedział na mecie Piotr Holly, który w ogólnopolskiej
Lidze Biegów Górskich 2016,
zajął w klasyfikacji końcowej
9. miejsce. Wkrótce więcej o
nim napiszemy.
Impreza przeprowadzona
tradycyjnie przez Ośrodek

Zimowy Turniej
Siatkówki w Głuszycy
Zapraszamy 11 lutego (sobota)
w godz. 9.00-15.00 do hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Głuszycy na Zimowy Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Głuszycy. Prosimy o zapisywanie się osobiście w CK-MBP do
31 stycznia. Opłata wpisowa wynosi 15 zł od osoby. Organizatorzy
przyjmują zgłoszenia od 6 drużyn
(w każdej po 7 zawodników).
(RED)

Finiszuje Piotr Holly.

Społeczno-Kulturalny
SM
„Podzamcze”, przebiegała
pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Sportu dla Wszystkich TAFISA i Fundacji na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek
po Napojach RECAL, a główna nagrodą był Puchar Posłanki na Sejm RP Agnieszki
Kołacz-Leszczyńskiej. Jak co
roku, starterem honorowym
biegu był Janusz Kaczmarek,
syn Stanisława Kaczmarka.
Wśród wszystkich uczestników biegu (oprócz open
sklasyfikowano ich także w
innych kategoriach), rozlosowano 3 tablety firmy KIANO,
które przygotował Krzysztof
Rusiecki, kierownik sklepu
MEDIAEXPERT oraz torby turystyczne przekazane przez
Centrum Zaopatrzenia BHP
PAKT. Poza tym zawodnicy
otrzymali napoje izotoniczne oraz zostali poczęstowani
gorącym żurkiem przygotowanym przez Kazimierza
Chrapka.
(A.Bas.)
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Porażka na własne
życzenie
Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych w spotkaniu 17.
kolejki I ligi przegrali w hali
Aqua-Zdrój z SKS-em Hajnówka 0:3. A kilka dni wcześniej przegrali w Sanoku z
TSV 1:3 i udział w fazie play
off coraz bardziej się oddala.
Mecz w Sanoku wałbrzyszanie rozpoczęli w składzie:
Schamlewski, Napiórkowski,
Siwicki, Plizga, Hukel, Magnuszewski oraz Obrębski jako
libero. Od początku gospodarze stopniowo powiększali
przewagę i prowadzili 12:6.
Następnie przyjezdni zmniejszyli stratę do 4 punktów, ale
gospodarze już do końca kontrolowali przebieg seta. Pierwszego seta Victoria PWSZ przegrała 19:25, ale od początku
drugiej odsłony narzuciła swój
styl gry. Na początku było 3:3,
potem goście poszli jak sztorm
i wypracowali 7 oczek przewagi. TSV zmniejszyło stratę, lecz
wałbrzyszanie nie pozwolili
na nic więcej i wygrali tę partię 25:19, czym doprowadzili
do wyrównania stanu meczu.
Niestety, w kolejnych setach
podopieczni trenera Przemysława Michalczyka nie byli w
stanie pójść za ciosem. W trzeciej partii było 5:10, a po kolejnym asie serwisowym już 7:17.
Momentami gospodarze mieli
już 13 punktów przewagi i
ostatecznie pozwolili rywalom
tylko na taki dorobek (25:13).
Czwarta odsłona znów rozpoczęła się od 2-punktowego
prowadzenia
miejscowych,
którzy potem powiększyli je
o 1 oczko. Siatkarze trenera
Michalczyka zdołali wyrównać

do stanu 17:17, ale nie zdołali
zbudować przewagi i przegrali tego seta 21:25 i cały mecz
1:3.
Początek sobotniego spotkania w Wałbrzychu z SKS
Hajnówka był bardzo wyrównany, wynik oscylował koło
remisu, a gra toczyła się punkt
za punkt. Potem gospodarze
zaczęli odskakiwać rywalowi,
prowadzili już 17:13, ale zaczęli mnożyć błędy, przez które
przegrywali… 18:19. Po bardzo emocjonującej końcówce
seta wałbrzyszanie przegrali
25:27. Start drugiej partii był
także dość wyrównany, jednak po chwili goście wyszli
na prowadzenie, którego już
nie oddali do końca tej części
spotkania. Nie pomagały w
wałbrzyskiej drużynie zmiany, nie pomagały przerwy zarządzane przez Przemysława
Michalczyka. Dopiero w końcówce udało się odrobić kilka
punktów, lecz było to za mało i
wałbrzyszanie przegrali 21:25.
Trzecia odsłona rozpoczęła się
od prowadzenia wałbrzyszan
1 punktem. Goście po chwili
zdołali wyrównać i przez pewien czas rezultat znów oscylował koło remisu. Potem SKS
przez długi czas utrzymywał
1-2-punktową przewagę. Victoria PWSZ nie dała rady zmienić wyniku na swoją korzyść,
przez co przegrała set 22:25 i
cały mecz 0:3.
W następnej kolejce Victoria PWSZ zagra w Suwałkach
ze Ślepskiem. Spotkanie rozpocznie się w sobotę, 28 stycznia o godz. 16:00.
Radosław Radczak

Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych znów przegrali we własnej hali.

Ligowcy zagrają
w Wałbrzychu
W Centrum Aktywnego
Wypoczynku Aqua Zdrój w
Wałbrzychu trwa zgrupowanie piłkarzy drugoligowego
Rakowa Częstochowa. Podopieczni trenera Marka Papszuna, którzy bez porażki prowadzą w II lidze, intensywnie
trenują przed rundą wiosenną. Zgrupowanie potrwa do
soboty i zakończy się meczem
sparingowym z Chrobrym
Głogów. W kadrze częstochowskiego zespołu jest były
pomocnik Górnika Wałbrzych
Rafał Figiel.

Trener szuka
dobrych serc
Piotr Wierzbicki, wałbrzyski siatkarz, trener i nauczyciel w-f,
organizuje w lutym obóz sportowy dla dzieci. Chciałby też spełnić marzenia
o wyjeździe maluchów, których rodziny mają niełatwą sytuację finansową.
Dlatego prosi o wsparcie.

(RED)

Deichmann
Minimistrzostwa 2017
Przed nami dziesiąta już
odsłona Deichmann Minimistrzostw! Podobnie jak w
latach ubiegłych Wielki Finał
Finałów odbędzie się w Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu! Od 2 stycznia przyjmowane są zgłoszenia do Eliminacji
Deichmann Minimistrzostw
2017 w Wałbrzychu. O chęci
uczestnictwa należy zawiadomić koordynatora rozgrywek
drogą telefoniczną bądź mailową. Udział w turnieju mogą
wziąć kluby, szkółki i akademie
piłkarskie, zespoły osiedlowe i
parafialne, a nawet dzieci nie
trenujące w żadnym z powyższych. Na chętnych czekamy
tylko do 19 marca. Przed zgłoszeniem drużyny warto jednak
zapoznać się z zasadami gry
i poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Dlatego też zapraszamy do zaznajomienia się z FAQ i regulaminem, dostępnymi na stronie
www.kochamsport.pl zakładce „O Turnieju”. – Zapraszamy
drużyny do uczestnictwa w
najlepszym turnieju piłkarskim. Zabawa i wielkie sportowe emocje gwarantowane! –
mówi koordynator turnieju w
Wałbrzychu Tomasz Durajczyk
(tel. 603 038 727).
(RED)

Siatkarski narybek z wałbrzyskiego Podgórza trenuje pod okiem Piotra Wierzbickiego.

Piotr Wierzbicki to były
zawodnik siatkarskiej Victorii PWSZ Wałbrzych. Obecnie jest trenerem siatkówki,
założycielem szkółki Kinder
Volleyball i nauczycielem
wychowania fizycznego w
Szkole Podstawowej nr 5
na wałbrzyskim Podgórzu.
To człowiek z wielką pasją,
potrafiący pięknie „zarażać”
dzieciaki miłością do sportu.
Dość wspomnieć, że ledwie
2 lata temu szkółka Kinder
Volleyball zaczynała od 8
małych zawodników, dziś
jest ich... ponad setka!
Piotr Wierzbicki dwoi się i
troi, by uzdolnione sportowo
dzieci z Podgórza miały równe możliwości w rozwijaniu
talentów, bez względu na
sytuację rodzinną. Dlatego
sięga nawet do własnej kieszeni, by kupić małym sportowcom siatkarskie buty, czy

puka do różnych drzwi, by
znaleźć dla nich wsparcie.
M.in. nawiązał współpracę z Kopalniami Surowców
Skalnych w Bartnicy, które
w ramach projektu „Podgórze gra fair play” opłaciły najzdolniejszym, małym
siatkarzom treningi na rok i
sfinansowały stroje. Ale życie
przynosi kolejne potrzeby.
- W lutym organizuję
obóz sportowy w Jagniątkowie. Pojadą dzieci w wieku
od 7 do 10 lat. Oprócz noclegów i pełnego wyżywienia
będą miały m.in. dwa treningi dziennie, wyjazd do term
w Cieplicach, wycieczkę na
zamek Chojnik i inne atrakcje - wylicza Piotr Wierzbicki.
- I mam takie marzenie, aby
zabrać na ten obóz trójkę
dzieciaków, których rodzice
mają ograniczone możliwości finansowe - dodaje.

Jak wylicza, wystarczyłby
tysiąc złotych na jedno dziecko. - Ta kwota zapewniłaby
jednemu dziecku spełnienie marzeń. Niektóre z tych
maluchów nigdy nie były na
żadnych wakacjach, a sport
jest dla nich taką pasją, że potrafiły nawet poprawić swoje
zachowanie czy oceny, by
móc uczestniczyć w treningach. Chciałbym wesprzeć te
dzieci, ale sam nie jestem w
stanie sfinansować im wszystkim wyjazdu. Dlatego proszę
firmy, przedsiębiorców, instytucje, czy po prostu ludzi o
dobrych sercach, aby pomogli spełnić ich marzenia. Każda
kwota będzie na wagę złota mówi Piotr Wierzbicki.
Gdyby ktoś chciał pomóc,
prosimy o kontakt z trenerem pod numerem telefonu
608 267 333.
(EG)
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Biało – czerwoni
w Wałbrzychu…
Po raz kolejny reprezentacja
Polski koszykarzy przygotowania do finałów mistrzostw
Europy rozpocznie w Wałbrzychu. EuroBasket 2017
rozpocznnie się 31 sierpnia, a
Polacy mecze fazy grupowej
będą rozegrywali w Helsinkach.
Trener Mike Taylor od kilku lat
przygotowania zespołu biało –
czerwonych do letnich sezonów
reprezentacyjnych rozpoczyna
w centrum Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Tym razem nasza kadra
spotka się już pod Chełmcem
15 lipca i będzie tam trenowała
przez dwa tygodnie, a 28 i 29 lipca zostanie rozegrany dwumecz
z reprezentacją Czech.
(RED)

… a Młynarski
w Szczawnie
W najbliższą sobotę o godzinie 18:30 dojdzie w Szczawnie-Zdroju do derbowego pojedynku w III lidze koszykarzy
pomiędzy miejscowym MKS
Promet Basket, a drużyną
Prakto Polonii Świdnica. - Obie
drużyny w ostatnich spotkaniach doznały porażek, więc na
pewno będą chciały zrehabilitować się swoim fanom w sobotnim pojedynku. Jeśli dodamy do
tego wynik z pierwszego meczu
obu zespołów, gdzie minimalnie, po zaciętym spotkaniu górą
okazali się zawodnicy z uzdrowiska, zwyciężając koszykarzy prowadzonych przez Mieczysława
Młynarskiego 65:61, to możemy
być pewni, że emocji nie zabraknie. Zapraszamy do kibicowania
– zachęca Paweł Danielak.
(RED)

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

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

Górnik przerwał passę Śląska
To był mecz prawie jak za dawnych lat. Pełne trybuny, gorący doping,
a na parkiecie walka do upadłego. W sobotni wieczór w Wałbrzychu spotkały
się zespoły prowadzące w grupie D II ligi koszykarzy: niepokonany Śląsk
Wrocław i zajmujący drugie miejsce Górnik Trans.eu Wałbrzych. Po końcowej
syrenie w hali Aqua Zdrój zapanowała euforia, po tym jak biało - niebiescy
pokonali odwiecznego rywala 70:63.
Zainteresowanie tym meczem było tak duże, że grupa
ponad 100 osób nie została
wpuszczona do wałbrzyskiej
hali. - Przepraszam w imieniu
klubu za tę sytuację, ale mieliśmy zezwolenie na wpuszczenie do hali tylko 800 osób –
tłumaczył Arkadiusz Chlebda,
trener Górnika Trans.eu. Na
trybunach nie zabrakło za to
kilkunastoosobowej grupy kibiców Śląska, którzy starali się
wspierać młodą ekipę trenera
Dominika Tomczyka.
Po wyrównanym początku spotkania, goście objęli
prowadzenie 13:7, wykorzystując
nieskuteczność
Górnika w ataku i straty popełniane przez gospodarzy.
W końcówce I kwarty ciężar
zdobywania punktów wziął
na swoje barki Piotr Niedźwiedzki, który wyprowadził
wałbrzyszan na prowadzenie
15:13, lecz po celnym lay–
upie Michała Musijowskiego
wrocławianie doprowadzili
do remisu (15:15).
Wyrównana gra toczyła się
do połowy drugiej kwarty, ale
w miarę upływu czasu Górnik
budował przewagę. Zacieśnienie obrony oraz skuteczne
akcje Piotra Niedźwiedzkiego,
Rafała Niesobskiego i Marcina
Wróbla sprawiły, że po pierw-

szej połowie zespół z Wałbrzycha prowadził 32:25.
Po zmianie stron podopieczni Arkadiusza Chlebdy
kontrolowali przebieg rywalizacji, budując kilkunastopunktową przewagę, co miało im
pozwolić na spokojną grę w
ostatnich minutach spotkania. W 27 min., po trafieniu z
wyskoku Pawła Bochenkiewicza, było już 48:31, ale spadek
koncentracji sprawił, że po pół
godzinie gry Górnik wygrywał
48:35.
Ostatnia ćwiartka rozpoczęła się od efektownego wsadu w wykonaniu Bartłomieja
Ratajczaka. Gdy po chwili dwa
kolejne oczka dołożył Niedźwiedzki, przewaga biało – niebieskich znów wzrosła do 17
pkt., ale to był punkt zwrotny.
Śląsk w minutę odrobił 7 pkt.
i z minuty na minutę grał skuteczniej. Przy stanie 52:42 trener Chlebda poprosił o czas,
ale na niewiele to się zdało.
Jego podopieczni mieli problemy z przebiciem się przez
obronę strefową rywala, a do
tego seryjnie pudłowali z linii
rzutów wolnych. Tymczasem
rozpędzeni wrocławianie, na
2 min. i 49 sek. przed syreną
kończącą mecz, doprowadzili
do remisu (59:59). Po kolejnej
przerwie na żądanie szkole-

KREDYTY
do 200 tys. zł

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

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

Chwilówki do 15 tys. zł
na oświadczenie do 5 tys. zł
z komornikiem do 2 tys. z;
ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

niowca Górnika, za 3 pkt. trafił
Niesobski, goście odpowiedzieli 1 pkt. Wojciech Jakubiaka, po czym po dwa oczka
dołożyli Glapiński z Niedźwiedzkim i zrobiło się 66:60.
Nadzieje wrocławian przedłużył jeszcze trójką Jakubiak, ale
kolejne trafienia Glapińskiego
i Niedźwiedzkiego zwiększyły
przewagę do 7 pkt. i ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem wałbrzyszan 70:63. - Po
raz kolejny okazało się, że Rafał Niesobski daje nam w meczu drugie życie. Jego trójka
przy remisie była jak reanimacja naszego zespołu – śmiał
się po końcowej syrenie Rafał
Glapiński.
- Cieszy mnie zwycięstwo
nad niepokonanym dotąd rywalem, ale nie wiem z czego
brały się przestoje w naszej
grze oraz fatalna skuteczność
rzutów wolnych – analizował
na gorąco trener Arkadiusz
Chlebda, którego zespół w
tym meczu zaliczył aż 50 zbiórek (15 w ataku i 35 w obronie;
Śląsk 10/21), ale także aż 19
strat (Śląsk 13 strat). Ponadto
oba zespoły zmarnowały po
10 rzutów wolnych, za to wrocławianie 9 razy trafili za 3 pkt.
(Górnik 4x3).
- Być może o tym, że nie
zdołaliśmy odwrócić losów

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)

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

Piotr Niedźwiedzki zdobył 22 pkt. i był najskuteczniejszym
zawodnikiem w meczu Górnik – Śląsk.
tego meczu, zadecydował
brak doświadczenia mojego
młodego zespołu. Poza tym
gra w tej dużej hali, przy żywiołowo reagującej publiczności, też mogła mieć wpływ
na postawę zespołu – szukał
przyczyn pierwszej porażki
trener Dominik Tomczyk.
Mimo zwycięstwa i lepszego bilansu bezpośrednich
spotkań, Górnik Trans.eu pozostał na drugim miejscu w
tabeli grupy D. - Porażką w
Międzychodzie sami sobie
skomplikowaliśmy sytuację.
Teraz musimy wygrać wszystkie mecze do końca sezonu
zasadniczego i liczyć na jeszcze jedno potknięcie Śląska –
dodał Arkadiusz Chlebda.

A w następnej kolejce
Górnik Trans.eu pauzuje i
dopiero 4 lutego podejmie
w Wałbrzychu WKK Wrocław.
Spotkane rozpocznie się o
godz. 17:30.
Radosław Radczak
Górnik Trans.eu Wałbrzych – WKS
Śląsk Wrocław 70:63 (15:15, 17:10,
16:10, 22:28)
Górnik: Niedźwiedzki 22, Niesobski 17,
Glapiński 9, Wróbel 9, B. Ratajczak 6,
Kozak 3, Krówczyński 2, Bochenkiewicz
2, Durski 0, Podejko 0, Jeziorowski 0,
Rzeszowski 0.
Śląsk: Jakubiak 19, Musijowski 9,
Stawiak 8, Wilczek 8, Wysocki 7, Musiał
5, Dziewa 4, Krakowczyk 3, Żelaźniak
0, M. Ratajczak 0, Sasik 0, Bożenko 0.

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
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USŁUGI
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(5) USŁUGI REMONTOWO - WYKOŃCZENIOWE: MALOWANIE,
GŁADZIE, PŁYTKI, SUFITY PODWIESZANE, PANELE, TAPETY ITP.
STARE I NOWE BUDOWNICTWO.
TEL; 694-922-059
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) HYDRAULIKA - 668-605-555
(1) ELEKTRYK - 888-322-334
(1) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel: 508-808022.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(1) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ – KONKURENCYJNE CENY!
TEL. 535-424-624.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

PRACA
(1) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
WAŁBRZYCH, ŚCISŁE CENTRUM
Lokale do wynajęcia z witrynami:
39m2, 50m2, 64m2, 120m2, ceny
odpowiednio: 2900 zł, 1200 zł,
2900 zł, 3200 zł netto , kontakt:
792549757
SZCZAWNO ZDRÓJ, CENTRUM
Lokale do wynajęcia: 160m2,
100m2, 80m2, ceny odpowiednio:
3900 zł, 1600 zł, 1400 zł netto ,
kontakt: 792549757
ŚWIDNICA, ZAWISZÓW, Lokale
do wynajęcia z witrynami: 39m2,
100m2, ceny odpowiednio:
1600 zł, 2800 zł netto , kontakt:
792549757
STARY ZDRÓJ, 2 pokoje, 48m2,
niski czynsz, ogrzewanie miejskie,
po kapitalnym remoncie, do
wprowadzenia, cena: 113.000zł
kontakt: 792548210
PODZAMCZE, 2 pokoje, rozkład,
czynsz 315 zł, bez podzielników
ciepła, do wprowadzenia, cena
110.000 kontakt 792-548-210
NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2,
dogodna lokalizacja, ogród,
garaż, ogrzewanie gazowe Cena
94.000 do negocjacji kontakt:
792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 78m2, 2piętro, łazienka po remoncie, cena
64tys, kontakt 535-416-014
ŚRÓDMIEŚCIE 101m2,1piętro,3pok. ogrzewanie gazowe. cena:
110 000 zł, kontakt: 792549757
SZCZAWNO ZDRÓJ , najlepsza
lokalizacja, 114 m2, 3 pokoje,
balkon, cena 280.000zł, kontakt:
792-547-662
SUPER OKAZJA !!! BIAŁY KAMIEŃ
2pok 44m2 dogodna lokalizacja,
niska zabudowa, cena 50tys zł
kontakt. 535-416-014

PODZAMCZE, 2 pokoje, około
40m2, super lokalizacja, cena: 110
tysięcy zł. Kontakt 792-547-662

MS-2729 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51,5m2, cena 135 tys. Tel. 793
111 130

PODZAMCZE, wynajem, kawalerka, umeblowane, ogrzewanie w
cenie, czynsz: 990 zł/mc, kontakt:
535-462-699

MS-2835 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 29m2, do wprowadzenia, cena
82 500. Tel. 793 111 130
MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wrocławska, kawalerka 29m2, cena 39
tys. Tel. 883 334 481
MS-2943 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 32m2, 75 tys, Tel. 883 334 486

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
MS-2882 Piaskowa Góra - Nowe
mieszkanie w apartamentowcu,
ul. Odlewnicza! 82 m2, 3 pokoje,
cena 219 900 zł Tel. 606 976 630

MS-2911 Podzamcze, kawalerka
15m2, 11 piętro, cena 42 tys. Tel.
883 334 481
MS-2914 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, bez balkonu, cena 82 tys.
Tel. 883 334 481
MS-2949 Nowe Miasto, 2 pokoje,
75m2, do remontu, cena 65 tys.
Tel. 883 334 481

OKAZJA! MS-2925 Piaskowa Góra,
42m2, 2 pokoje, 4 piętro w 10 piętrowcu, 92 tys. Tel. 883 334 486
MS- 2911 Piaskowa Góra, 2
pokoje, 42m2, 1 piętro, w pełni
umeblowane, cena 120 tys. Tel.
793 111 130

MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta,
45m2, 2 pokoje, po remoncie, 1
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334
481
MS-2839 Śródmieście, 2 pokoje,
54 m2, cena 67 tys. Tel. 883 334
486

MS- 2919 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51m2, 3 piętro, cena 145 tys.
tel. 793 111 130

DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel.
883 334 486

MS-2921 Nowe Miasto, 3 pokoje,
60m2, po kapitalnym remoncie,
ul. Namysłowskiego, cena 135 tys
MDM Tel. 883 334 486

MS-2953 Szczawno Zdrój, 87m2,
3 pokoje, 87m2, cena 210 tys, Tel.
883 334 486

MS- 2889 okolice Lotników, Batorego, 40m2, 2 pokoje, po kapitalnym remoncie, super lokalizacja,
cena 125 tys. Tel. 883 334 486
MS-2924 Piaskowa Góra, kawalerka po kapitalnym remoncie,
28m2, cena 93 tys. Tel. 883 334
481

MS-2954 Szczawno Zdrój,
mieszkanie 98m2, 4 pokoje z
ogródkiem, cena 259 tys. Tel. 883
334 481
DS-468 Szczawno Zdrój, dom w
zabudowie bliźniaczej 150m2,
działka 320m2, cena 450 tys., Tel.
793 111 130

MS-2875 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 36m2, 2 piętro, do remontu,
cena 77 tys. Tel. 793 111 130
MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2, 2 piętro, po remoncie,
cena 127 tys. Tel. 883 334 481
MS-2926 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, po remoncie, cena 139
tys. Tel. 883 334 481

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
spokojna okolica, 2 pokoje po
kapitalnym remoncie na pierwszym piętrze!Cena: 133,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640

DB2010

2. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
4 pokoje, w budynku czteropiętrowym po spłaconej termomodernizacji, z pięknym widokiem.
Cena 159,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 72m2 z dużym balkonem,
do wprowadzenia, Osiedle
Piastowskie, cena: 205,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel. 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Świebodzice/
Centrum - 64 mkw do remontu,
cena 100 000 zł. do negocjacji !!!
Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Bliźniak na
Górnym Sobięcinie do remontu,
stan techniczny budynku b.dobry,
cena: 219,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Szczawienko
zielona okolica - salon z aneksem
kuchennym + pokój, 41 mkw po
remoncie, z ogródkiem ! Cena
117 000 do negocjacji !!! Tel: 530913-259
7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w Wałbrzych/Osiedle
Górnicze, Pow. 33,18 m2, 1 pokój,
do odświeżenia, CENA 79.000 tys.
zł, Tel: 519-121-102

– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

montu, blisko deptak, wykonano
wszelkie projekty oraz pozwolenia, 69 900zł do negocjacji!!!
Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Nowy dom
w Strudze w stanie surowym
zamkniętym - do wykończenia.
122m2, działka 1100m2 cena:
229 000zł do negocjacji! Tel: 502665-504
14. SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce, 68 m2, 3 pokoje po remoncie, z niezależnym wejściem,
cena: 80,000 zł. Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Śródmieście,
98m2 do remontu z ogrzewaniem gazowym, na I piętrze Cena
120,000 zł. Tel:506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kawalerka na Podzamczu, pow.
27 m do remontu 65.000 Tel:
506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Na
sprzedaż dwa pokoje z otwartą
kuchnią centrum Piaskowej Góry

8.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w WAŁBRZYCHU/
PODZAMCZE, Pow.62,7 m2, 3
pokoje, do odświeżenia, CENA
169.000 tys zł Tel: 519-121-102

34m do remontu 77.000 Tel:506-

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie DZIEĆMOROWICE,
Pow.79,9 m2, 3 pokoje, po remoncie, CENA 190.000 tys. zł, Tel:
519-121-102

kuchnia, łazienka osobno z wc,

10. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 pokoje po kapitalnym remoncie, 40 m2 z balkonem w budynku
czteropiętrowym, cena: 129,000
zł. Tel.502-657-353

19. SOWA&VICTORIA Biały kamień

11. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój,
77 m2, 3 pokoje na I piętrze do
odświeżenia w cenie 130,000 zł.
Tel: 502-657-353
12. SOWA&VICTORIA SUPER
OFERTA!!!! Dwupokojowe miesz-

717-014
18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
Podzamcze, 4 pokoje, otwarta
duzy balkon. Mieszkanie po
remoncie, II piętro. cena 185000
zł Tel. 519-121-104

- mieszkanie w bocznej ulicy, 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wc,
ogrzewanie gazowe, cena 75000
zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Jugowice - mieszkanie po remoncie, 2
pokoje, kuchnia, łazienka z wc,
przy domu ogródek, 51 m2, cena
98000zł Tel: 519-121-104
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• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

(1) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe

kanie w Szczawnie Zdr; do re-

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590
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komórki, c.o. węglowe czynsz:250
zł. Cena: 43 000 zł (nr: 2170)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA PODZAMCZU LUB
PIASKOWEJ GÓRZE, 2 pokoje, tel.
535-311-265
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 34
m2, 6 PIĘTRO, WINDA, 77.000 ZŁ,
tel. 535-285-514
3 pokoje po remoncie okolice
Batorego, 63m2, bardzo dobra
lokalizacja. Cena 95.000zł do
negocjacji. Kontakt 535-311-265
OKAZJA! PARTER DOMKU w
bliskiej lokalizacji Wałbrzycha, 2
pokoje, 56 m2, cisza i spokój, duża
działka w cenie – ok 1000 m2, 102
tys. Zł, Kontakt 535-285-514
PODZAMCZE, 2 POKOJE, świetna
lokalizacja, ROZKAŁD, ogrzewanie
miejskie, parter, zabudowany
balkon, 41,5 m2, 109 000zł , TEL
535 285 514
STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 113.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
PODZAMCZE, 3 pokoje, 72 m2,
8 piętro, pożądana okolica, do
wprowadzenia, 173.000 tys. Zł,
Kontakt 535-285-514
Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena
75.000zł. Tel: 535-311-265
NOWE MIASTO, dwupoziomowe
mieszkanie DO WPROWADZENIA, po kapitalnym remoncie,
52m2, 2 pokoje, spokojna okolica,
135.000zł !!! Kontakt 535-285-514
OKAZJA! 2 pokoje do wprowadzenia ul. Batorego, 39m2, kamienica
po remoncie. Cena 59.000zł.
Kontakt 535-311-265
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 3 pokoje,
duży taras, świetna lokalizacja
– PRZY DEPTAKU, do wprowadzenia, 75m2. 260.000zł DO NEGOCJACJI !!! Kontakt 535-285-514

BON – Śrómieście, lokal biurowy
na sprzedaż, 50m2,parter, 3
pomieszczenia biurowe, wc, poczekalnia, ogrzewanie elektryczne
. Mozliwość wynajmu-1600 zł
.Cena: 158 000zł (nr: 1124) - (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 ! TYLKO
U NAS! Na sprzedaż mieszkanie
87m2, Podgórze ul. Niepodległości, rozkładowe do własnej aranżacji, słoneczne 3 pokoje, jasna
kuchnia , niski czynsz Cena:109
000zł (nr:2209) -(74) 843 33 33,
(74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż,
okolice Czarnego Boru, 91,50 m2,
parter z tarasem i własnym wejściem, 3 pokoje z kuchnią otwartą
na salon, zadbana piwnica, ogrzewanie węglowe,do wprowadzenia, czynsz 50 zł, Cena:135 000 zł
(nr: 2237)- (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON –OBIEKT dwupiętrowy na
sprzedaż, 877m2, Wałbrzych
, działka 21 arów, w świetnej
lokalizacji,43 pokoje z łazienkami,
restauracja, sale, pełna infrastruktura, zabudowa usługowa.
Cena:670 000zł (nr: 2292) - (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: 1600 zł (nr:2207 ) - (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON – Mieszkanie , Sobięcin,
93m2, 1 piętro, 4 pokoje, łazienka
, okna PCV, Cena:25 000 zł (nr:
2300) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – Grzędy-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością
adaptacji na dom, położona na
działce o pow.2500m2.Obiekt
idealny na agroturystykę. Cena:
89 000 do negocjacji ( nr: 2023)(74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – skrajny szereg na sprzedaż,
Piaskowa Góra, 180m2, 5 pokoi, 2
łazienki, jasna kuchnia w zabudowie w cenie, ogrzewanie gazowe,
instalacje po wymianie, okna PCV,
rolety antywłamaniowe, taras z
zejściem do ogrodu. Cena 470
000 zł ( nr: 2281)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09
BON – Mieszkanie na sprzedaż,
Szczawno Zdrój, 59 m2, 2 pokoje,
parter z wyjściem do ogrodu
Cena: 159 000 zł ( nr: 2297)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – OKAZJA! Jedlina Zdrój,
mieszkanie z ogrodem 30,40m2
na sprzedaż, 1 pokój, kuchnia,
łazienka, .Po generalnym remoncie.W cenie wyposażenie, garaż, 2

2 poziomy do własnej aranżacji,
dach po remoncie, ogród 300 m2,
media na granicy działki. Cena:
250 000zł (nr:2274) - (74) 666 66
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - Mieszkanie na sprzedaż
Śródmieście, 62m2, 2 piętro, 2
pokoje, kuchnia w zabudowie(meble w cenie),łazienka z wanną,
ogrzewanie gazowe, do wprowadzenia, Cena: 139 000 zł (nr: 2262)
- (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 - TYLKO U NAS!Mieszkanie
na sprzedaż w Śródmieściu, 46,75
m2, 2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, kuchnia w zabudowie, łazienka z wc i prysznicem,
do wprowadzenia. Cena: 89
000tys.(2286) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
BON- Biały Kamień, mieszkanie na
sprzedaż 43m2, 2 pokoje, jasna
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie
węglowe. Do remontu. Cena: 43
000 zł do negocjacji (nr: 1767) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Piaskowa Góra, kawalerka
na sprzedaż, 25,24m2, pokój,
widna kuchnia w zabudowie,do
wprowadzenia, niskie koszty
utrzymania Cena: 85 000 zł (nr:
2304) - (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 3 km od granic
Wałbrzycha, parter, 60m2, 3
pokoje, aneks kuchenny, łazienka,
przedpokój, taras. Cena: 99 800 zł
(nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie,
44 m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia
z nowymi meblami w cenie,
łazienka,balkon, ogródek. Cena:72
000zł (nr: 2243) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

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

BON – Szczawno Zdrój, 58 m2, 3
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł.Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33

WILLA – Sprzedamy mieszkanie,
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto,
po remoncie, wys.parter, balkon,
cena 113 000 zł. 74 666 42 42, 507
153 166

BON – Okolica strefy ekonomicznej, dom do wykończenia, 500m2,

WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 47 tys.

zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42,
507153166 .
WILLA- Sprzedamy garsonierę na
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro,
stan dobry, cena 56 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, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
26m2, Piaskowa Góra, 6 piętro,
winda, j.kuchnia, duży balkon,
cena 69 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 72m2, 3 piętro w
10, cena 168.000zł, do, tel. 74 840
40 40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2 pokoje z łazienką i wc na Podgórze,
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości,
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
36m2, B.Kamień, 2 piętro, co gaz,
61 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie
5 pokoi po remoncie 127m2 na
Nowym Mieście, ul. Piłsudskiego,
3 p. cena 169 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Nowe Niasto,
ul. Psie Pole, 2 pokoje, 2 piętro,
43m2, cena 75000zł. 74 666 42 42,
507 153 166.

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Nałkowskiej, kawalerka z jasną
kuchnią, 27m2, 6 piętro w 10,
cena 69.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 129
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 507
153 166.

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
36m2, C.O. gazowe, 2 piętro w 3,
69.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogródek, cena 59 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy pół bliźniaka
w Szczawnie-Zdroju, 100m2, 4
pok. działka: 500m2 cena 399 tys.
zł. stan dobry, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł. 1 piętro, stan dobry, 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
36m2, Podzamcze , po remoncie,
3 piętro, winda, cena 103 tys.zł.
do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
P.Górze stan dobry, 34m2, 6 piętro
(10), cena 77 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166 .
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje w Głuszycy, blok, cicha
okolica, 2 piętro, 40m2, cena 63
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, po
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. z
ogródkiem przydomowym, 49m2,
Jedlina Zdrój, stan dobry, cicha
okolica, cena 49 tys.zł! 74 666 42
42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pok. na
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2
pokoje, 46m2, cena 149 tys.zł. 666
42 42, 507 153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje
po remoncie, 46m2, N.Miasto,
okolice Namysłowskiego, parter,
cena 99000zł. 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.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
51,5m2 na Piaskowej Górze, 1
piętro (4), po remoncie, 155 000 zł.
666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy Śródmieście,
2 (3) pokoje, 82(52)m2, 2 piętro,
69tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter
w 4, cena 125.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 46m2,
C.O. węglowe, 1 piętro w 2,
ogród, okolice Szczawna Zdroju,
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul
.Ratuszowa, 72m2, garaż, C.O. gazowe, 1 piętro w 3, okolice Aqua
Zdroju, 139.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 51m2,
nowe bud., 6 piętro w 10, po
remoncie, 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

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 – DO WYNAJĘCIA PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 3 pokoje,
60m2, 7 piętro w 10, cena 1150zł
miesięcznie, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Poselska, 2 pokoje, 51m2, 7 piętro
w 10, cena 123.500zł, tel. 74 840
40 40, 724 464 997
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.
Grodzka, 2 pokoje, 48m2, 7 piętro
w 10, cena 99.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, 8
piętro w 10, cena 129.000zł, po
kapitalnym remoncie, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
49m2, nowe bud., 1 piętro w 4,
120.000zł, 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 132.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! DOM
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2,
jednopiętrowy, działka 1500m2,
do remontu, cena 239.000zł tel.
74 840 40 40, 512 085 489
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 NOWE SIODŁO
(MIEROSZÓW), 120m2, działka
2800m2, C.O. węglowe + kominek, 5 pokoi, PO REMONCIE, cena
270.000zł tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – DZIAŁKA W DZIEĆMOROWICACH, ul. Strumykowa,
powierzchnia 2527m2, asfaltowy
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana
na mieszkanie w podobnej cenie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

DB2010

Czwartek, 26 stycznia 2017 r.

.PL

www.db2010.pl

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

Polacy pokonali Belgów
Mecz w Wałbrzychu był dla reprezentacji Polski ostatnim spotkaniem
w kwalifikacjach do finałów drużynowych mistrzostw Europy w tenisie
stołowym. By zachować szansę na awans, biało – czerwoni musieli
pokonać Belgię. I po raz drugi zwyciężyli tę ekipę 3:0.

Florentem Lambiet, wygrany
przez naszego reprezentanta 3:1. - Cieszę się, że kibice
mi pomogli i po słabszym
trzecim secie wróciłem do
gry i zwyciężyłem – dodał
Daniel Górak.
Po dwóch zwycięstwach
z Belgią i dwóch Porażkach
ze Słowenią, reprezentacja
Polski objęła prowadzenie w
grupie H i utrzymają je, jeśli
Belgia 7 marca pokona Słowenię. Jeśli jednak zwyciężą
Słoweńcy, to Polacy o awans
do finałów mistrzostw Europy powalczą w dwumeczu
barażowym. - Teraz nie oglądamy się na nikogo i przygotowujemy się do dwumeczu
barażowego, a jeśli Belgia
zrobi nam niespodziankę, to
potraktujemy to jak prezent
– stwierdził Tomasz Krzeszewski.
(RED)

Daniel Górak pokonał Florenta Lambiet 3:1.

Zwycięski marsz Polaków
rozpoczął Wang Zeng Yi, który pokonał Robina Devosa 3:0,
a w drugiej parze, po zaciętej
grze, Jakub Dyjas pokonał Ce-

drica Nuytincka 3:1. - Trudno
powiedzieć jak potoczyłyby
się losy tego pojedynku, gdyby Kuba przegrał czwartego
seta. To najlepiej pokazuje,

że to spotkanie nie było jednostronne - powiedział trener
Tomasz Krzeszewski.
Losy meczu rozstrzygnął
pojedynek Daniela Góraka z

Polska - Belgia 3:0
Wang Zeng Yi
- Robin Devos 3:0 (10, 6, 3)
Jakub Dyjas
- Cedric Nuytinck 3:1 (7, 9, -9, 10)
Daniel Górak
- Florent Lambiet 3:1 (9, 5, -6, 7)

Zimowy Bieg Koliby
Łomnickiej
Trwają zapisy do zimowego II Biegu Koliby Łomnickiej. Bieg odbywa się po części trasy Ultra Waligóra Run
Cross i należy go zaliczyć do
biegów trudnych, zwłaszcza
w prawdziwie zimowych warunkach.
Bieg odbędzie się w sobotę 4 lutego 2017 roku, start o
godzinie 12:00. Start i meta
będą zlokalizowane podobnie
jak w poprzednim roku przy
restauracji „Koliba Łomnicka”
w Łomnicy koło Głuszycy.
Mimo krótkiego dystansu 15,5 km - o przewyższeniu 665
m, zimowe warunki sprawiają,
że trzeba będzie włożyć w pokonanie tej trasy wiele energii.
- Zaczynamy od ostrego
podbiegu w górę wyciągu narciarskiego, następnie zawodnicy będą musieli zdobyć następujące szczyty: Granicznik
(801 m n.p.m.), Repruchticki
Szpiczak (880 m n.p.m.), Siroky
(839 m n.p.m.), Kościelec (802
m n.p.m.). W roku ubiegłym
bieg ukończyło 133 zawodników. Najlepszy był Kamil
Makoś z Bolesławca z czasem
1:14:00. Po modyfikacji przebiegu trasy (wyeliminowano

odcinki drogami asfaltowymi) i przesunięciu terminu z
kwietnia na luty - podobny
wynik będzie raczej już niemożliwy. Zachęcamy dzieci
do zabaw na śniegu na stoku
przy Kolibie w oczekiwaniu na
zawodników – zachęcają organizatorzy, którzy dla zawodników, którzy ukończą bieg,
przewidzieli unikatowe trofea
w formie ręcznie wykonanych
metalowych dzwonków.
Wpisowe wynosi 25 zł. Zapisy prowadzone są na stronie pomiarownia.pl. i trwają
do wyczerpania limitu, który
został ustalony na 200 zawodników.
(RED)
REKLAMA

