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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowychi serwis oczyszczalni przydomowych

Oferujemy rzetelne wykonanie 
powierzonych nam zadań

i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie 

tel. 69 69 225 69
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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 za-
awansowanej 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 wystar-
czają 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 jeste-
śmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.

Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa  do� nansowana 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 na-
szych 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%. 

Warto temu miejscu po-
święcić uwagę, a koniecz-
nie przy najbliższej okazji 
tam się wybrać, by zaznać 
olśnienia. Krzyżowa to miej-
sce imponujące. Pulsuje hi-
storią, bo jest jej nieodrod-
nym dzieckiem. To właśnie 
naukowcy - historycy przy-
wrócili ją do życia. Poruszyli 
niebo i ziemię, by umierają-
cy  PRL-owski PGR, dawną 
posiadłość niemieckich ro-
dów von Moltke i von Burt 
odrestaurować, ale do peł-
nienia zupełnie nowej roli. 
A działo się to wszystko w 
burzliwych czasach przeło-
mu lat 80-tych i 90-tych. Tę 
właśnie wieś uznano za wła-
ściwe miejsce do szerzenia 
idei pojednania i przyjaźni 
pomiędzy Niemcami i Po-
lakami. Pomysł tra�ł na po-
datny grunt w rodzącej się 
wspólnocie europejskiej.

Choć wydawało się to 
nieprawdopodobne by 
maleńka, zaniedbana wio-
sczyna pomiędzy Świdnicą 
i Dzierżoniowem, w niczym 
nie pretendująca do nowej 
roli, miała nagle spełnić tak 
ważną misję, a zrujnowane 
gospodarstwo wymagało 
przecież kolosalnych pie-
niędzy, by je przywrócić 
do dawnej świetności, to 
jednak taka decyzja za-
padła. Jeszcze wtedy, na 
samym początku, nikt nie 
był pewien, czy to się uda, 

Krzyżowa, mega miejsce w naszym zasięgu!
Stanisław 
Michalik

a miejsce to okaże się tak 
wyraźnym i znamiennym 
symbolem polsko-niemiec-
kiego partnerstwa i pojed-
nania.

Założona w 1990 r. Fun-
dacja Współpracy Polsko 
- Niemieckiej przeznaczyła 
na odbudowę Krzyżowej i 
utworzenie Domu Spotkań 
Młodzieży 29 mln marek. 
Po przeprowadzeniu prac 
renowacyjnych w latach 
1990- 1998 cały obiekt wy-
gląda imponująco.

Przede wszystkim za-
chwyca zrekonstruowany 
XVIII-wieczny pałac z ro-
dzinnymi herbami byłych 
niemieckich właścicieli 
przy wejściu, ozdobnymi 
freskami na ścianach klatki 
schodowej i bogatym wy-
posażeniem wnętrz prze-
znaczonych do zwiedzania. 
Stare zabudowania gospo-
darcze: stajnie, powozow-
nie, obory, zostały zamie-
nione na sale konferencyjne 
i sportowe, stołówkę, bazę 
noclegową. Obiekt jest bar-
dzo nowocześnie i wygod-
nie zaprojektowany i robi 
dobre wrażenie. Tuż obok 
pałacu rozciąga się park 
założony pod koniec XIX 
w., a zwiedzać można także 
mauzoleum oraz rodowy 
cmentarz. Na terenie obiek-
tu działa punkt informacyj-
ny, restauracja i hotel.

Właścicielem obiektu 
jest Fundacja „Krzyżowa” 
dla Porozumienia Europej-
skiego, niezależna polska 
organizacja pozarządowa, 
działająca na rzecz toleran-
cji, pokoju, porozumienia 
i przepojonej wzajemnym 
szacunkiem współpracy 

wszystkich narodów euro-
pejskich. Profesjonalne za-
plecze konferencyjne i baza 
noclegowa, a także możli-
wości rekreacyjne i osobli-
wości regionu sprawiają, 
że Krzyżowa jest idealnym 
miejscem wypoczynku, 
konferencji, spotkań bizne-
sowych, integracyjnych i 
rodzinnych.

Krzyżowa, jak powiedzia-
łem na wstępie, pachnie 
historią. Dzieje się tak nie 
tylko dlatego, że jest to za-
bytek z dawnych czasów. 
Już w XVI w. istniał tu za-
pewne dwór, który został 
zniszczony w 1633 r. w cza-
sie wojny trzydziestoletniej. 
Dzisiejszy pałac zbudowa-
no z inicjatywy Sigismunda 
von Zedlitz und Lepie około 
1720 r. i przetrwał do zakoń-
czenia II wojny światowej. 
Mało tego, pod koniec woj-
ny odegrał historyczna rolę. 
W czasie II wojny światowej 
pałac był miejscem tajnych 
spotkań niemieckiej anty-
nazistowskiej grupy „Krę-
gu z Krzyżowej”, założonej 
m.in. przez właściciela - 
hrabiego Helmutha James 
von Moltke. W wyniku zde-
maskowania organizacji po 
nieudanym zamachu na Hi-
tlera w Wilczym Szańcu, jej 
członkowie wraz z właści-
cielem pałacu - feldmarszał-
kiem Helmutem von Moltke 
- zostali straceni. Zdarzenie 
to miało istotne znaczenie 
dla pomysłu zbudowania w 
tym miejscu domu łączące-
go i jednoczącego Polaków 
z najbliższymi zachodnimi 
sąsiadami.

 Od 1945 r. niemiecki Kre-
isau stał się polską Krzyżo-

wą. W tej nazwie - niestety 
- kryje się smutna prawda o 
losach poniemieckiej posia-
dłości w komunistycznym 
kraju. Użytkowany w coraz 
mniejszym stopniu pałac 
popadał w ruinę, tak samo 
jak otaczające go dawne 
pomieszczenia gospodar-
cze. PGR w Krzyżowej po-
dzieliłby niewątpliwie swój 
los z innymi tego typu go-
spodarstwami rolnymi po 
przemianach 1989 roku, 
czyli uległ całkowitej ruinie, 
gdyby nie nadzwyczajna 
szansa ratunkowa. Spadła 
ona jak szczęśliwa gwiazd-
ka z nieba. A stało się to w 
dwa dni po zburzeniu muru 
berlińskiego, dzielącego 
Niemcy na dwa światy. 12 
listopada 1989 odbyło się 
w Krzyżowej spotkanie 
premiera Polski Tadeusza 
Mazowieckiego i kanclerza 
Niemiec Helmuta Kohla. Z 
tej okazji odprawiono „mszę 
pojednania”, a na cały świat 
poleciał elektryzujący news 
o spotkaniu i niezapomnia-
na fotka z obejmującymi 
się z czułością premierami 
rządów obu krajów. Wybór 
Krzyżowej do spotkania 
okazał się niezwykle traf-
ny, bo osoba feldmarszałka 
von Helmuta von Moltke 
potwierdza, że nie tylko 
Polacy byli o�arami Hitlera, 
ale byli nimi także Niemcy. 
Mamy więc w naszej wspól-
nej historii coś, co nas łączy. 
I to jest fundament naszej 
przyszłości, a Krzyżowa jest 
jego symbolem.

Ale Krzyżowa promieniu-
je do dziś historią także z 
tego powodu, że tę historię 
tworzy. To właśnie tu odby-

wają się liczne międzynaro-
dowe spotkania młodzieży. 
Zaś w 25 rocznicę pamięt-
nego spotkania kanclerza 
Kohla i premiera Mazowiec-
kiego, 12 listopada 2014 
roku miało miejsce w Krzy-
żowej kolejne historyczne 
wydarzenie. Było nim spo-
tkanie kanclerz A. Merkel 
z premier rządu E. Kopacz, 
a mszę świętą pojednania 
celebrował ten sam co 25 
lat temu dostojnik kościoła, 
opolski arcybiskup Alfons 
Nossol.

W tym samym dniu mia-
ło miejsce o�cjalne otwar-
cie plenerowej wystawy 
„Odwaga i Pojednanie”, 
poświęconej niełatwej dro-
dze Polaków i Niemców do 
pojednania i partnerstwa w 
Europie. Wystawa ta nie tyl-
ko upamiętnia kolejne wy-
darzenia i etapy historycz-
nych przemian, ale przede 
wszystkim w nowoczesnej, 
atrakcyjnej edukacyjnie 
formie, zachęca młodych 
ludzi do rozmowy o historii 
swojej i stosunków polsko-
-niemieckich. To nie jest 
taka sobie zwykła galeria 
foto i napisów. Ta wystawa, 
to dzieło artystów, potra-
� zaciekawić, zachwycić i 
wzruszyć. Odczułem ta-
kie wzruszenie w miejscu 
wydawałoby się zupełnie 
absurdalnym. Tam gdzie 
rośnie samotne drzewko 
w otoczeniu nagich ścian 
labiryntu drewnianych ste-
laży, o tej porze roku odarte 
z liści, żałosne i wznoszące 
błagalnie ramiona do nie-
ba. Nie, nie mówię więcej 
o wystawie. Tu trzeba być i 
przeżywać ją subiektywnie, 

zgodnie ze swoją wrażliwo-
ścią.

Trzecim elementem upa-
miętniającym wydarzenia 
sprzed 25 lat była między-
narodowa konferencja pt. 
„25 lat polsko-niemieckiego 
pojednania. Znaczenie dla 
Europy i przykład dla świa-
ta”.

Krzyżowa tworzy i pro-
muje historię na różne spo-
soby. Miałem okazję już 
kilkakrotnie uczestniczyć 
w funkcjonującym od paru 
lat pod patronatem dr Ka-
zimierza Wóycickiego semi-
narium pod nazwą „Histo-
ria Wielka i Mała”. Gośćmi 
seminarium są wybitni na-
ukowcy - historycy, a prze-
wodzi mu historyk Uniwer-
sytetu Wrocławskiego dr 
Włodzimierz Suleja. Celem 
seminarium jest rozbudze-
nie zainteresowań historią 
najbliższego regionu, za-
chęta do prób badawczych 
i popularyzatorskich w 
miejscu swojego zamiesz-
kania. Podstawową formą 
seminariów są dyskusje 
panelowe, w których mogą 
uczestniczyć wszyscy obec-
ni, a grono uczestników jest 
otwarte i stale się powięk-
sza. O to właśnie chodzi, by 
skupić wokół siebie ludzi 
zainteresowanych „małą” 
historią własnego miejsca 
zamieszkania, a może ona 
się okazać „wielką”.

Dla wszystkich chętnych 
do uczestnictwa w semina-
rium drzwi są otwarte. Trze-
ba śledzić stronę interneto-
wą Krzyżowej, tam można 
się dowiedzieć o terminie i 
programie kolejnych semi-
nariów.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art, naprzeciw stacji krwiodawstwa). Rejestracja tylko telefoniczna, nr. 881 488 989

Od  wielu miesięcy nie goiła się rana na nodze. 
A pod dotykiem pana Darka wygoiła się
w sześć tygodni!

Konsolidacja kredytów

BANKOWYCH

POZABANKOWYCH

Zmniejszamy raty – dokładamy gotówkę

Zapraszamy do naszego biura:
Wałbrzych, ul. B. Chobrego 2/1

(dawne biura MZK, obecnie Przychodnia Krzysztof)

tel. 531-227-390       tel. 531-483-291    
PRACUJEMY OD 9:00 DO 16:00  

R E K L AMA

Takie opowieści w Wał-
brzychu, Świdnicy i okolicz-
nych miastach o tym uzdro-
wicielu są częste. Pan Darek 
– bo tak mówią o nim chorzy 
– nie obiecuje poprawy, nie 
zapewnia o wyzdrowieniu. 
Mówi jedynie, że może spró-
bować. I proponuje, aby po 
czterech wizytach poddać 
się badaniom kontrolnym. 
Wielu chorych po tych ba-
daniach wraca do niego ze 
łzami radości w oczach. Wy-
zdrowieli!

- Kiedy pierwszy raz sze-
dłem do pana Darka, byłem 
dziadem i tyle. Pylica płuca 
żre, bo górnikiem byłem 
przez lata. Nadciśnienie, 
zwężone tętnice grożące 
by-passami. To razem, ta 

pylica i choroba wieńcowa 
powodowały, że pierw-
sze piętro to była dla mnie 
stroma góra. A do tego pro-
stata goniła co chwilę do 
ubikacji. Pięć razy u niego 
byłem, zanim poszedłem 
na badania. Ale i bez badań 
wiedziałem, że z prostatą 
się poprawiło, bo teraz wy-
starczy, jak trzy razy za dnia 
idę do ubikacji. Badanie tyl-
ko potwierdziło poprawę. 
Ciśnienie się wyrównało i 
lekarze nie mogą się na-
dziwić, że by-passy są już 
zupełnie niepotrzebne. No 
i oddycha mi się lżej, cho-
ciaż pan Darek mówi, że na 
pylicę pomóc jest bardzo 
trudno – mówi pan Roman 
Mojsa i dodaje: - Teraz na 

Niezwykłe uzdrowienia
Pani Maria Lissek z Wałbrzycha miała guzka w lewej piersi. Po czterech wizytach zmalał o 

połowę, po kolejnych czterech nie było po nim śladu. Lekarz długo patrzył na kolejne wyniki 
USG, powtórzył badanie. – Bałam się operacji i chociaż nie wierzyłam w uzdrowicieli, to z 

tego strachu poszłam do pana Dariusza. No i miałam rację, bo guz znikł bez operacji. A moja 
lekarka rodzinna wzięła telefon ode mnie do Pana Darka!

to drugie piętro wchodzę 
szybkim krokiem.

A pani Joanna Kurewicz 
nie potrzebowała żadnych 
badań. Bo tra�ła do ener-
goterapeuty z ogromnym 
wolem tarczycowym. Na 
tyle dużym, że utrudniało 
oddychanie i wydawało się, 
że jedynym ratunkiem jest 
operacja. Na skorzystanie z 
bioterapii namówiła ją kole-
żanka z pracy.

- Po trzeciej wizycie u 
pana Darka jeszcze bałam 

się, że to złudzenie. Ale po 
piątej, gdy zapięłam pod szy-
ją bluzkę nie noszoną od lat, 
nie miałam już wątpliwości. 
To pomaga! A teraz, proszę 
spojrzeć – pani Joanna pre-
zentuje swoją szczupłą szy-
ję i pokazuje zdjęcie sprzed 
roku, na którym wygląda 
jak… pelikan.

Podobnie żadnych ba-
dań nie potrzebuje pan 
Dominik Kościuk z Opola, 
któremu od wielu miesięcy 
nie goiła się rana na no- dze. A pod dotykiem pana 

Darka wygoiła się w sześć 
tygodni. Ale sam energote-
rapeuta, kiedy tylko można, 
namawia na badania kon-
trolne.

 - Po pierwsze poprawa, 
którą odczuwamy sami, 

może być tylko złudzeniem. 
A badania dają precyzyjną 
odpowiedź: czy i na ile mój 
dotyk pomaga. Po drugie 
każdy chory powinien być 
pod kontrolą lekarza – wy-
jaśnia.

(ego)

31 stycznia był wyjątkowym 
dniem dla wałbrzyskich strażaków. 
Po 32 latach służby, uroczyście na 
ręce Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej, zdał 
obowiązki Komendanta Miejskie-
go Państwowej Straży Pożarnej w 
Wałbrzychu st. bryg. mgr inż. Grze-
gorz Kułak, pełniący tę funkcję 
przez ostatnie 8 lat.

– Spełniłem się zawodowo jako 
strażak, a teraz na emeryturze zamie-
rzam realizować swoje marzenia i po-
mysły w innych dziedzinach życia – 
podkreślił st. bryg. mgr inż. Grzegorz 
Kułak podczas uroczystej odprawy 
w Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej przy ul. Ogrodowej w 
Wałbrzychu.

Następcą Grzegorza Kułaka został 
wieloletni współpracownik i dotych-
czasowy zastępca - bryg. mgr inż. 
Krzysztof Szyszka. W uroczystości 
wzięli udział strażacy z Dolnego Ślą-
ska, a także przedstawiciele władz 
wojewódzkich, samorządów lokal-
nych oraz przedstawiciele innych 
służb i środowisk współpracujących 
ze strażą pożarną.

Starosta wałbrzyski Jacek Cichura 
podziękował - w imieniu mieszkań-
ców powiatu i swoim - za ogromny 
wkład komendanta Grzegorza Kułaka 
w modernizację sprzętu gaśniczego i 

Otrzymaliśmy bardzo miłe wiadomości płynące z 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wro-
cławiu. 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara 
Nowak-Obelinda przyznała środki na renowacje zabytków 
w dwóch gminach powiatu wałbrzyskiego. Dotację w kwo-
cie 10 000 zł otrzymała para�a pod wezwaniem świętego 
Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Starych Bo-

gaczowicach na konserwację rzeźby świętego Antoniego. 
Z kolei 20 000 zł otrzymał �lialny kościół pod wezwaniem 
świętego Mikołaja w Niedźwiedzicy w Gminie Walim na 
konserwację dekoracji malarskiej, o której odkryciu było tak 
głośno ostatnio. - Bardzo nas cieszy fakt, że zabytki ziemi 
wałbrzyskiej otrzymają nowy blask – podkreślają członkowie 
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

(GŁ)

27 stycznia w Polsce obchodzo-
ny jest Dzień Pracownika Publicz-
nych Służb Zatrudnienia. Święto 
to zostało wprowadzone do pol-
skiego kalendarza świąt zawodo-
wych ustawą z 16 grudnia 2010 r. 
na wniosek ówczesnego ministra 
pracy i polityki społecznej.

Z okazji Dnia Pracownika Publicz-
nych Służb Zatrudnienia, Zarząd Po-
wiatu Wałbrzyskiego w osobach wi-
cestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego 
oraz członków zarządu Mirosława 
Potapowicza i Stanisława Janora, zło-
żył na ręce Marzeny Radochońskiej - 
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wałbrzychu - podziękowania dla 
całego zespołu za zaangażowanie i 
trud wkładany w wykonywanie co-
dziennych obowiązków, rozwój regio-

Dotacje na renowacje

Święto pracowników publicznych służb 
zatrudnienia

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego złożył życzenia pracownikom PUP z okazji Dnia 
Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

nalnego rynku pracy oraz życzył satys-
fakcji z pracy zawodowej, sukcesów i 
kolejnych cennych inicjatyw na rzecz 
społeczności ziemi wałbrzyskiej.

- Dziękujemy za każdy dzień wa-
szej pracy. Cieszy mnie, że Pani Dy-
rektor kieruje grupą kompetentnych, 
wykwali�kowanych i pracowitych lu-

dzi. Życzę Państwu poczucia, że wy-
konywane przez was zadania mają 
wyjątkową wartość społeczną, a 
przede wszystkim życzę przyjaznych 
współpracowników, bo atmosfera w 
pracy jest najważniejsza- powiedział 
wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.

(GŁ)

Strażacy mają nowego 
komendanta

Starosta wałbrzyski Jacek Cichura 
podziękował za współpracę 
Grzegorzowi Kułakowi.

infrastruktury lokalowej, co miało 
ogromny wpływ na podniesienie 
standardów i poziomu bezpieczeń-
stwa w powiecie wałbrzyskim. Jego 
następcy życzył, by równie skutecz-
nie realizował zadania w zakresie 
bezpieczeństwa i nowe wyzwania 
stojące przed Państwową Strażą Po-
żarną w Wałbrzychu.

(GŁ)



Czwartek, 2 lutego 2017 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Jun Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich 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 po-
zytywnej 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 koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania poma-
ga 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 cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje 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 gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozby-

ła 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 Ja-
nina 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 wylecze-
niu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają 
to skromnej osobie Pana Juna. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 

JUN LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

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,

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

4 lutego - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA
5 lutego - WROCŁAW 

JUN LITAWEN       przyjmuje:

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa

UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!

Faktu zatrzymania przez 
wałbrzyskich policjantów, 
pod zarzutem handlu 
narkotykami, Radosława 
K. - bohatera wielu moich 
publicznych wypowiedzi 
(m.in. na łamach Tygodni-
ka DB2010) nie mogę po-
zostawić bez komentarza. 
Zwłaszcza, że na ten temat 
pisały już inne wałbrzyskie 
tygodniki i media społecz-
nościowe.

Z wielką zatem przykro-
ścią donoszę, że Radek K. 
bardzo mnie rozczarował, 
bo nie tego się po nim spo-
dziewałem. Kiedy bez mała 
trzy lata temu wyszedł na 
wolność, spotkałem się z 
nim kilka razy i prowadzi-
liśmy dosyć długie roz-
mowy. Mówiłem mu wte-
dy, że musi zapomnieć o 
przeszłości i starać się od 
nowa zbudować sobie ży-
cie, czyli swoją przyszłość. 
Szczególnie powracałem 
do faktu, że jako małolat 
(przed aresztowaniem w 
2000 roku) miał już zwią-
zek z handlem "trawką" 
i przestrzegałem go, aby 
nie przyszedł mu do gło-
wy pomysł powrotu do 
tego procederu, bo to niby 
"szybki i łatwy pieniądz". 
Jego postępowanie budzi-
ło moją nadzieję, że droga 
przestępstwa - jak mnie 
zapewniał - to już prze-
szłość, bo stał się innym 
człowiekiem, mającym ja-
sno wyznaczony cel. Pod-
jął pracę �zyczną w tarta-
ku (poza Wałbrzychem), 
później (chyba jakoś rok 
temu) wyjechał do pra-
cy w Hiszpanii, dokąd też 
sprowadził swoją dziew-
czynę, z którą zamieszkał 
w wynajętym mieszkaniu. 
Miał pracę, miał bliskie so-
bie osoby... Wszystko było 
na najlepszej drodze. Do 
Wałbrzycha wrócił przed 
świętami Bożego Naro-
dzenia w 2016 roku, bo 
miał w planach uzyskanie 
prawa jazdy, co stworzyło-
by mu lepsze w Hiszpanii 
perspektywy (tak mi mó-
wił swego czasu). Chyba 
17 stycznia zadzwonił do 
mnie, ponieważ chciał się 
spotkać i porozmawiać. Był 
zainteresowany na jakim 
etapie znajduje się moja 
książka o kulisach zabój-
stwa antykwariusza, pro-
wadzonego w tej sprawie 
śledztwa i procesu sądo-

Daje ten, kto pomaga
Janusz
Bartkiewicz

wego, w wyniku którego 
razem z Patrykiem Rynkie-
wiczem zostali uznani za 
sprawców zbrodni, mimo, 
że nie było na to żadnych 
dowodów. Ponieważ aku-
rat byłem chory (zapale-
nie oskrzeli) uzgodniłem 
z nim, że skontaktuję się z 
nim 23 stycznia i spotkamy 
się, abym mógł dokończyć 
nagranie jego relacji z pro-
cesu i pobytu w zakładzie 
karnym. 19 stycznia, oko-
ło godziny 20.00, mama 
Radka przekazała mi infor-
mację o zatrzymaniu go i 
zabezpieczeniu w miesz-
kaniu ponad 0,5 kg praso-
wanego haszyszu.

Naprawdę była to dla 
mnie informacja zaskaku-
jąca i smutna. Zmarnował 
swoje ledwie rozpoczęte 
nowe życie, doprowadził 
do rozpaczy wszystkich 
swoich bliskich, a tak-
że stracił moje zaufanie. 
Wprawdzie do uznania 
jego winy trzeba poczekać 
do wyroku sądowego, któ-
ry mam nadzieję wykaże, 
skąd - czyli od kogo - nar-
kotyk nabył i dlaczego tak 
postąpił. Jedno nie budzi 
wątpliwości, a mianowicie 
to, że policjanci działali 
na podstawie uzyskanych 
informacji operacyjnych i 
mieli taką pewność tra�e-
nia, że przeszukania do-
konali nie na podstawie 
nakazu prokuratora, lecz 
na podstawie legitymacji 
policyjnej. Ja, kiedy w taki 
sposób "wchodziłem" z ko-
legami do czyjegoś miesz-
kania, musiałem również 
mieć całkowitą pewność, 
że to, czego szukam, znaj-
dę w nim.

Najgorsze w tym 
wszystkim jest to, że swo-
im czynem zaszkodził nie 
tylko sobie, ale też Pa-
trykowi Rynkiewiczowi, 
przed którym (mimo, że 
konsekwentnie do zbrodni 
się nie przyznaje) zaczęły 
rysować się realne szanse 
na uzyskanie przedter-
minowego warunkowe-
go zwolnienia. Obecnie 
przebywa w ośrodku pół-
wolnościowym, uzyskał 
zgodę na pracę poza mu-
rami więzienia, jak rów-
nież pierwsze od 16 lat 
przepustki. Na pierwszej 
był w połowie grudnia 
2016, na drugiej od 23 do 
26 stycznia br. Spotkał się 
wtedy ze mną (pierwszy 
raz w życiu), bo ponownie 
potrzebuje pomocy. Otóż 
okazało się, że pan pre-
zydent wydał decyzję na 
mocy której - na wniosek 
kuzynki Patryka - został 
wymeldowany z mieszka-

nia, w którym się urodził 
i wychował i do którego 
zawsze miał zamiar po-
wrócić. Bo gdzie miał wró-
cić? Ponownie do zakładu 
karnego? Na ulicę, albo 
pod przysłowiowy most? 
Taki właśnie prezent na 
nową drogę życia sproku-
rowała mu - przy pomocy 
pana prezydenta Wałbrzy-
cha - owa kuzynka, która 
wcześniej "wyłudziła" od 
niego zrzeczenie się na jej 
rzecz prawa do nawiąza-
nia stosunku najmu tego 
mieszkania po śmierci ich 
babci, co miało miejsce 
chyba w 2003 roku. Udzie-
lił mi swego pełnomoc-
nictwa (w trybie k.p.a.), a 
ja 31 stycznia br. złożyłem 
w jego imieniu zażalenie 
do wojewody dolnoślą-
skiego, albowiem według 
mojej wiedzy prawniczej, 
wymeldowanie Patryka 
nastąpiło z rażącym naru-
szeniem prawa. Być może, 
kiedy pan prezydent zapo-
zna się z treścią zażalenia, 
uzna jego słuszność i z 
decyzji tej się wycofa, al-
bowiem przepisy dają mu 
takie uprawnienia. Liczę 
na to i w imieniu Patryka, 
oraz własnym, o to proszę. 
Tym bardziej, że w umo-
wie najmu, jaką z Gminą 
Wałbrzych podpisała owa 
kuzynka, Patryk jest wska-
zany, jako osoba mająca 
prawo do mieszkania w 
tym lokalu. Pomyślałem 
też, że pomogę mu w zna-
lezieniu pracy, bo bez niej 
żadna wolnościowa reso-
cjalizacja się nie dokona. A 
on musi być resocjalizowa-
ny tylko z tego względu, że 
przez 16 lat pozostawał w 
izolacji od normalnego 
życia, zewsząd otoczony 
ludźmi z bardzo specy�cz-
nego środowiska. Mieszka-
nie i praca to najbardziej 
podstawowe warunki uda-
nego powrotu do życia w 
społeczeństwie, jakże od-
miennego dziś od tego, z 
którego został tak brutal-
nie wyrwany.

Przypomnę, że jedynym 
"dowodem" jakim dyspo-
nowała prokuratura i na 
którym oparł się sąd, był 
fakt, że przed południem 
17 marca 2000 roku do Pa-
tryka zatelefonował Radek 
K., który był jego bliskim 
kolegą. Na ten fakt policja 
zwróciła uwagę po upły-
wie roku, chociaż w czasie 
zbliżonym, w dniu tym z 
telefonu znajdującego się 
w mieszkaniu Radka K. łą-
czono się z innymi osoba-
mi, w tym z takimi, które 
�gurowały w policyjnych 
kartotekach. Jednakże to 

nie ich uznano za współ-
sprawców napadu na an-
tykwariat i zabójstwa anty-
kwariusza. W materiałach 
operacyjnych, które przez 
kilkanaście miesięcy anali-
zowałem, i w procesowych, 
które znam w stopniu rów-
nie bardzo wysokim, nie 
ma nawet śladu o takich 
ewentualnych wersjach. 
Oczywiście były też zezna-
nia świadka anonimowe-
go nr 1, których za dowód 
uznać absolutnie nie moż-
na, bo chociaż "świadek" 
ten przyznał przed sądem, 
że znał Patryka i miał z 
nim (przed zabójstwem) 
pewien zatarg, to sądu nie 
zainteresowało, dlaczego 
nie wskazał na niego już 
podczas pierwszego kon-
taktu z policją, a następnie 
z prokuratorem. Mało tego, 

dlaczego podczas kilku 
okazań nie był w stanie go 
rozpoznać? Dlaczego sąd 
nie wziął pod uwagę opi-
nii z badań poligra�cznych 
(tzw. wariografu), która 
Patryka i Radka wyklucza-
ła z grona osób mających 
związek z zabójstwem an-
tykwariusza? Dlaczego sąd 
opinię tę zmanipulował, 
co w kolejnych procesach 
po kasacji, udowodnił jej 
twórca, prof. Jaworski z Ka-
tedry Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego? Jeden z 
najlepszych specjalistów 
w tej dziedzinie. Z tych 
powodów doskonale ro-
zumiem dlaczego Patryk, 
kosztem wcześniejszego 
opuszczenia murów wie-
zienia, tak konsekwentnie 
zaprzecza swego udziału w 
tej zbrodni. Niestety, obec-

nie to, co uczynił Radek, 
może zepsuć nowy start 
życiowy Patryka, na które-
go wiele osób zacznie od 
razu spoglądać podejrzli-
wie. Stąd mój apel do wał-
brzyskich przedsiębiorców, 
aby znalazł się wśród nich 
chociażby jeden, który do 
Patryka pomocną dłoń 
wyciągnie. Przebywając z 
zakładzie karnym zdobył 
zawód w zakresie wykań-
czania wnętrz (tynki, glazu-
ra, murarka), który obecnie 
pogłębia praktycznie, pra-
cując w ekipie remonto-
wo-budowlanej ZWiK w 
Strzelinie. Tych, którzy ze-
chcieliby pomóc, proszę o 
kontakt poprzez redakcję 
Tygodnika DB2010. Boga-
tym jest ten, kto daje, daje 
ten, kto pomaga (JP II).

www.janusz-bartkiewicz.eu

Zdzisław Grzymajło –prezydent Wał-
brzycha w latach 1990–1994 r. za sprawą 
choroby stał się osobą niepełnosprawną 
i potrzebuje wsparcia. Można mu pomóc, 
przekazując 1 procent podatku.

- Doznany uraz spowodował, że am-
putowano mi obydwie nogi na wysokości 
podudzi oraz część palców lewej ręki. Moją 
szansą na powrót do prawie normalnego 

sposobu poruszania się jest rehabilitacja 
oraz protezowanie kończyn przez uzyskanie 
pomocy �nansowej, o którą właśnie proszę. 
Jeżeli możesz, to mi pomóż przeznaczając 
1 procent swojego podatku dochodowego 
wskazując w PIT 36: cel szczegółowy w po-
zycji 139 Grzymajło, KRS Fundacji w pozycji 
137 – 0000050135 – apeluje Jerzy Grzymajło.

(RED)

1 procent dla byłego prezydenta
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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

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

WCZASY BUŁGARIA BIAŁA - WSZYSTKO W CENIE - 1 500 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO - SPORTOWY 
BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI 

- od 1 500 PLN

WCZASY CHORWACJA
PAKOSTANE- PODACA- ZAAOSTROG (ZAOSTROG) AUTOKAR 

- WSZYSTKO W CENIE - OD 1 500 PLN
BRIST - Z WYŻYWIENIEM - OD 1 900 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY CHORWACJA PAKOSTANE - od 1 700 PLN

WCZASY CZARNOGÓRA - WSZYSTKO W CENIE - 1 699 PLN

WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 PLN

NARTY:
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:
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

MAJÓWKA:
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

INNE:
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

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ 
www.duotravel.pl i do biur sprzedaży!

Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu 
- wychodząc naprzeciw 
sugestiom i oczekiwaniom 
krwiodawców - od lutego 
2017 r. będzie przyjmowa-
ło w dwie soboty w miesią-
cu.

- Czyli od tego miesiąca 
można już oddawać krew 
także w trzecią sobotę każ-
dego miesiąca w godz. 
08.00 - 12.00. Pierwsza so-
bota miesiąca zostaje jak 
dotąd. Zapraszamy serdecz-
nie zdrowych i dorosłych 
mieszkańców Wałbrzycha i 
okolic do zgłaszania się tak-
że w te dni do oddania krwi. 
Należy zjeść lekkostrawny 
posiłek, wypić większą niż 

zwykle ilość wody, zabrać 
ze sobą dokument tożsamo-
ści z aktualnym zdjęciem i 
numerem pesel i przyjść do 
centrum krwiodawstwa w 
Wałbrzychu przy ul. B. Chro-
brego 31. Na krew czekają 
ludzie chorzy w szpitalach. 
Może to właśnie Twoja krew 
uratuje im życie, a na pew-
no zdrowie. Godziny pracy 
RCKiK w Wałbrzychu: od po-
niedziałku do piątku w godz. 
07.00 - 13.30, a w pierwszą 
i trzecią sobotę miesiąca w 
godz. 08.00 - 12.00 – mówi 
- Teresa Kamińska, specjali-
sta ds. promocji krwiodaw-
stwa Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu.

(RED)

trzebnie zalegające stosy 
ubrań, w których nie chodzi-
cie? Może wśród nich znajdą 
się ciepłe czapki, rękawiczki, 
szaliki, kurtki, wszystko to, 
co pomoże utrzymać choć 
odrobinę ciepła. Może za-
miast gromadzić lub wyrzu-
cać niepotrzebne rzeczy, 
warto przekazać je komuś 
dla kogo mogą okazać się 
one niezbędne? Prosimy za-
wieszać je bezpośrednio pod 
namiotem przy ul. Kopernika 
2 lub przynosić je do pokoju 
220 (II piętro), do Biura ds. 
Rewitalizacji Miasta. Pracow-
nicy zajmą się ułożeniem ich 
na wieszakach przed budyn-
kiem urzędu. Każda osoba 
cierpiąca z powodu chłodu, 
będzie mogła wybrać dla 
siebie ciepłe ubrania, bądź 
wziąć rzecz dla potrzebują-
cych. W sprawie wałbrzyskiej 
akcji można kontaktować 
się z pracownikami Biura ds. 
Rewitalizacji Miasta Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu, 
tel. 74 66 55 326/325; rewi-
talizacja@um.walbrzych.pl 
– wyjaśnia Katarzyna Woj-
nicka, specjalista do spraw 
społecznych.

(RED)

Soboty 
dla krwiodawców

Wymieńmy się ciepłem
Z oknem zima w pełni, mróz trzyma i - niestety - niektórzy ludzie 

cierpią z powodu chłodu. W kilku miastach w Polsce stanęły wieszaki 
czekające na ciepłe ubrania dla tych najbardziej potrzebujących.

Urząd Miejski w Wałbrzychu dołączył do ogólnopolskiej akcji „Wymiana ciepła”.

Urząd Miejski w Wałbrzy-
chu dołączył do ogólnopol-
skiej akcji „Wymiana ciepła”. 
Podobnie jak w Warszawie i 
w Łodzi, 1 lutego, przy wej-

ściu do urzędu przy ul. Ko-
pernika 2, stanął namiot z 
wieszakami, w którym będą 
gromadzone ciepłe ubrania 
dla najbardziej potrzebują-

cych. Wieszaki z ubraniami 
będą dostępne przez całą 
dobę.

- Akcja jest bardzo prosta. 
Posiadacie Państwo niepo-
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Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą 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 uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

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

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L AMAR E K L AMA

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 � rmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a 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

Po raz kolejny zniszczo-
na została miejska toale-
ta w Świebodzicach. Do 
aktu wandalizmu doszło 
31 stycznia, między godz. 
14:00 a 19:00.

Sprawcy tym razem moc-
no wyżyli się na umywal-
kach, uszkodzili klapę od 
włazu rewizyjnego, połamali 
śmietnik. Straty wynoszą co 
najmniej 500 zł. - Zabezpie-
czono już nagranie z kamery, 
umieszczonej w przedsion-
ku toalety. Są na nim spraw-
cy zniszczeń. Na nagraniu 
widać, że w toalecie trwała 
kilkugodzinna impreza, a 
nawet ekscesy seksualne. 
Efekty pobytu grupy około 

10 młodych ludzi w wieku 
gimnazjalnym są opłakane. 
Nagranie z monitoringu zo-
stanie przekazane policji. To 
kolejny w ciągu kilka mie-
sięcy akt wandalizmu w pu-
blicznym szalecie. Magistrat 
poważnie rozważa zamknię-
cie obiektu, ze względu na 
zbyt duże koszty ciągłych 
napraw. Niestety, przed-
ostatnie zniszczenia, które 
wyceniono na ponad 1000 
zł, mimo ustalonych spraw-
ców, nie zostały przez nich 
pokryte – wyjaśnia Agniesz-
ka Bielawska – Pękala, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miej-
skiego w Świebodzicach.

(RED)

Blisko 665 tys. zł z budże-
tu gminy Świebodzice tra� 
w tym roku do organiza-
cji, klubów i stowarzyszeń, 
działających w mieście. Roz-
strzygnięto właśnie drugi 
etap otwartego konkursu 
na realizację projektów z 
zakresu ochrony zdrowia, 
upowszechniania sportu, 
kultury i dziedzictwa naro-
dowego czy edukacji.

Największym bene�cjen-
tem tych środków, jak co 
roku, jest największy klub 
sportowy w mieście – MKS 
Victoria  Świebodzice, która 
dostanie w 2017 roku 370.000 
zł. Swoją będzie także konty-
nuować Stowarzyszenie Bona 
Fide, które kolejny rok będzie 
prowadzić Szkółkę Kolarską 
„Trójka” przy SP 3, czy zaję-
cia z kickboxingu pod okiem 

mistrza świata Mariusza Cie-
ślińskiego. Do Świebodzic 
powraca Memoriał im. Pawła 
Sosika - LKS Górnik Wałbrzych 
na organizację wyścigu otrzy-
ma z budżetu gminy 15.000 
zł. Miasto wspiera także łucz-
ników – UKS Ameoli otrzy-
ma na organizację zawodów 
i szkoleń 10.000 zł, a także 
zdolnych pływaków z KS Re-
kin czy UKS Volley King, który 
prowadzi w Świebodzicach 
szkółkę siatkarską. Do�nan-
sowanie otrzymały liczne 
projekty związane z popula-
ryzacją kultury i dziedzictwa 
narodowego, m.in. „Świebo-
dzicki Dzień Akceptacji i Zro-
zumienia”, którego organiza-
torem będzie działająca przy 
Zespole Szkół Specjalnych 
Wypożyczalnia Centrum.

(RED)

Zamkną szalet?

Dostali dotacje

Bezpłatny dostęp
Czytelnicy korzystający z 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Marii Dąbrowskiej w 
Świebodzicach zyskali do-
stęp do 16 000 e-booków 
– bestsellerów, nowości, ale 
również klasyki – beletrystyki, 
literatury faktu, reportaży i in-
nych popularnych kategorii, za 
pośrednictwem portalu Legimi.
com, do którego licencję wyku-
piła świebodzicka biblioteka. 
- Wystarczy, że na podstawie 
otrzymanego w bibliotece 
unikalnego kodu czytelnik za-
łoży konto i pobierze bezpłat-
ną aplikację Legimi, wówczas 
wszystkie bez wyjątku książki 
dostępne w abonamencie bę-
dzie można czytać na smartfo-
nie, tablecie, komputerze lub 
czytniku – mówi Małgorzata 
Grudzińska, dyrektor MBP w 
Świebodzicach. - Warunkiem 
jest posiadanie karty biblio-
tecznej.

(RED)

Można dokarmiać
W Parku Miejskim w Świebo-
dzicach stanął imponujący 
karmnik dla ptaków, niedale-
ko głównego wejścia. Zamon-
towali go strażnicy przyrody, 
czyli członkowie Stowarzyszenie 
Straży Ochrony Przyrody pod 
kierownictwem Piotra Zwie-
rzyńskiego, I Zastępcy Komen-
danta Głównego SSOP w Polsce 
i Komendanta Powiatowego na 
Powiat Świdnicki. - Paśnik został 
w całości wykonany z materia-
łów przeznaczonych na odpad 
– podkreśla Piotr Zwierzyński. 
– Można tu przynosić ziarno dla 
ptactwa i obowiązkowo – sło-
ninkę! SSOP od wielu miesięcy 
prowadzi w mieście działania 
związane z szeroko rozumianą 
ochroną przyrody. Strażnicy za-
montowali m. in. budki lęgowe 
w parku, Książańskim Parku Kra-
jobrazowym i nad stawem War-
szawianka.

(RED)

Myślałem, że w naszej co-
dzienności, co chwilę wstrzą-
sanej absurdami, nic mnie 
już nie może zadziwić ponad 
miarę. A jednak... Pomysło-
wość środowiska związanego 
z obozem władzy, okazuje 
się nieograniczona i ta część 
społeczeństwa, której zwo-
je mózgowe jeszcze się nie 
wyprostowały, musi być go-
towa, by przyjąć na klatę ko-
lejne ekscesy tych, którzy per-
manentnie odlatują. Mogliby 
w końcu odlecieć na zawsze, 
ale Opatrzność nie zajmuje 
się takimi wołaniami.

Prezesa obwołano (jeden 
z prawicowych tygodników) 
Człowiekiem Wolności 2016 
i z tego doniosłego powodu 
odstrzelono mu galę na sto 
fajerek. Macierewicz, Patrio-
ta Roku 2016 (Nastąpił wy-
syp bredni. Panie, dlaczego 
nas tak doświadczasz?), po 
oddaniu hołdu ojcu dyrekto-
rowi, gnał na nią jak szalony, 
taranując ze swoim kierowcą 
w luksusowej beemce samo-
chody stojące na czerwonym 
świetle.

Groteska, kpina, farsa, że-
nada, szyderstwo ze zdrowe-
go rozsądku. Określenia na 
tego rodzaju tytuły można 
by mnożyć. Właściwie pro-
wokacja na zasadzie: „No i 
co nam zrobicie?”. Pisowski 
światek osiąga już Himalaje 
(a może Rów Mariański) wa-
zeliniarstwa i włazidupstwa 

Wolność skalana
Andrzej
Basiński

(przepraszam, jeśli kogoś 
uraziłem). Nie ma już granic 
służalczych zachowań tego 
środowiska. Na wspomnianej 
gali ochoczo do przejawów 
niewolniczego uwielbienia 
i czołobitności podpięła się 
pani z broszką (ktoś obliczył, 
że zaprezentowała ludowi już 
prawie pół tysiąca sztuk tej 
biżuterii), wystękując kolejne 
w jej wydaniu ody, bo pani z 
broszką(ami) zna swoje miej-
sce w szeregu.

Coś mi to przypomina. 
Swego czasu Józefa Stalina 
nazwano Wielkim Języko-
znawcą i była to zaledwie 
drobna część określeń jego 
geniuszu w wykonaniu roz-
kochanych w nim giermków. 
Aktualny północnokoreański 
satrapa nosi miano Ukocha-
nego Przywódcy. Polakom 
też los nie oszczędził hym-
nów sługusów. Nie zdziwi 
mnie już nadanie prezesowi 
tytułów np. Ojca Roku, Kie-
rowcy Roku, czy Internauty 
Roku. Szaleństwo rzadko 
samo się ogranicza. Może 
kiedyś, gdy nas już nie bę-
dzie, a nasi potomni żyć 
będą w krainie normalności, 
powrót do obecnych czasów 
będzie powodował u nich 
erupcje i gejzery śmiechu 
oraz pogodne dysputy o 
anomaliach w życiu przod-
ków. Póki co, możemy tylko 
załamywać ręce.

Prezes i wolność – jak-
że jaskrawa i bijąca w oczy 
ironia losu! Prezes jest w 
ciągu niszczenia wszyst-
kiego, co wiąże się z prze-
szłością, przede wszystkim 
z demokratycznymi �lara-
mi państwa prawa. Upodlił 
Trybunał Konstytucyjny, by 

mieć poczucie... wolności 
we wdrażaniu każdego po-
mysłu. Swobody na zasadzie 
„hulaj dusza, piekła (czytaj: 
Trybunału Stanu) nie ma!”. 
Teraz zdemoluje niezależ-
ność sędziów i hardych sa-
morządowców. Człowiekowi 
Wolności... wszystko wolno. 
Na co dzień Człowiek Wol-
ności pomyka ukryty przez 
liczną i kosztowną ochronę...

Dziwię się prezesowi, że 
mając o sobie tak wysokie 
mniemanie, tak namiętnie 
ulega nadskakiwaczom od-
czytującym jego myśli i fak-
tycznie go ośmieszającym. 
Chociaż wydaje mi się, że 
gardzi tą sforą swoich wier-
nych podnóżków, wśród 
których są marszałkowie, 
ministrowie, posłowie... Ale 
miłość własna i świadomość 
kultu mają tu znaczenie de-
cydujące i prezes gorliwie 
nadstawia pierś po tak lichej 
proweniencji laury wręczane 
przez lizusów.

Gardzi ludźmi, wyzywa 
ich od gorszego sortu i zdraj-
ców, rechocze, gdy lżeni są 
od komunistów i złodziei, 
nieustannie tworzy kon�ik-
ty, zatruwa przestrzeń wokół 
siebie jadem, mściwością, 
nienawiścią i małostkowo-
ścią. Wykopał w społeczeń-
stwie rów i stale go pogłębia. 
Kim trzeba być, by zobaczyć 
w nim Człowieka Wolności?

Świat oszalał. Puszczam 
zatem wodze fantazji i wy-
obrażam sobie, że, pośmiert-
nie jakaś opętana kapituła 
przyznaje Stalinowi, Pol Po-
towi i panu z wąsikiem ex 
aequo tytuł Dobroczyńców 
Ludzkości. Niemożliwe coraz 
częściej staje się możliwe...
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Głuszyckie 
dyktando

Z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Języka 
Ojczystego Centrum Kul-
tury-Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głuszycy ogła-
sza V Dyktando Miejskie w 
Głuszycy pod patronatem 
honorowym starosty wał-
brzyskiego Jacka Cichury 
oraz burmistrza Głuszycy 
Romana Głoda.

- Do udziału w dyktandzie 
zapraszamy mieszkańców 
Gminy Głuszyca w sobotę 
18 lutego 2017 roku, o go-
dzinie 10:00 w sali widowi-
skowej CK-MBP w Głuszycy. 
Zgłoszenia przyjmujemy 
w bibliotece do 15 lutego 
do godz. 17.00. Ilość miejsc 
ograniczona. Szczegółowy 
regulamin dostępny jest na 
stronie internetowej www.
ckmbp.gluszyca.pl. Informa-
cje udzielane są pod nume-
rem tel. 74 84 66 334 wew. 
12 oraz za pośrednictwem 
poczty ckmbp@interia.pl 
– wyjaśniają organizatorzy 
dyktanda.

(SJ)

W sobotę, 5 lutego o godzinie 17:00, w sali widowiskowej Centrum 
Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy wystąpią muzy-
cy i tancerze romscy. Widzom zaprezentują się: Szymon Jurasz (Węgier-
ska Górka) – klawisze, akordeon; muzyk w zespołach Golec uOrkiestra, 
Cygańska Hora, Sokoły; Katarzyna Ostojska (Gorzów Wielkopolski) – tan-
cerka romska; Eli Kacica (Bystrzyca Kłodzka) – tancerz romski, wokalista, 
skrzypek; Rozalia Poma Wojtuchów (Głuszyca) – tancerka romska oraz 
Alan Poma Wojtuchów (Głuszyca). Imprezę poprowadzi Michał Wojtu-
chów. Cygański wieczór karnawałowy objął honorowym patronatem 
burmistrz Głuszycy Roman Głód. Wstęp na „Cygański Wieczór Karnawa-
łowy” w Głuszycy jest bezpłatny.

(SJ)

Zima w mieście
„Zajęciowy zawrót głowy” to propozycja Centrum Kultury-MBP dla 
głuszyckich uczniów spędzających ferie zimowe w domu. Zajęcia in-
tegracyjne, sportowe, manualne i plastyczne w godzinach od 10:00 do 
14:00 będą zorganizowane w dniach 13-17 lutego dla dzieci w wieku 
6-8 lat oraz w dniach 20-24 lutego dla dzieci  w wieku 9-12 lat. Zapisy w 
siedzibie CK-MBP w Głuszycy trwają do 6 lutego. Ze względu na ograni-
czoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata za jedną osobę 
wynosi 30 zł, w przypadku rodzeństwa opłata za drugie dziecko to 20 zł.

(SJ)

Dzięki radzie rodziców, 
Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Głuszycy została wyposa-
żona w cenną i niezwykle 
atrakcyjną pomoc dydak-
tyczną w postaci dwóch 
tablic interaktywnych o 
wartości ponad 11 tys. 
zł. Jedna z tablic została 
na stałe zainstalowana w 
sali matematycznej nr 24, 
zaś druga w sali nr 2 dla 
oddziałów edukacji wcze-
snoszkolnej.

Tablice uatrakcyjnią lek-
cje, dostarczą uczniom wielu 
wrażeń, zainspirują i pobu-
dzą do twórczego myślenia. 
Pozwolą aktywnie uczest-
niczyć w procesie dydak-
tycznym, wyzwolą kreatyw-
ność. Tablice multimedialne 
przyśpieszają i usprawniają 
przygotowanie się do lekcji, 
dając możliwość lepszego 
wykorzystania programów 
multimedialnych, �lmów, 
materiałów dydaktycznych 
i internetu w czasie zajęć. 
Dzięki nim na bieżąco moż-
na omawiać wyniki roz-
wiązywanych zadań przez 
uczniów, można robić wy-
kresy i zestawienia oraz mieć 
stały dostęp do informacji. 
Dodatkowo duża grupa 
uczniów - także słabszych - 

Cygański wieczór Tablice interaktywne

Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy została wyposażona dwie tablice 
interaktywne.

chętnie zgłasza się do wyko-
nywania ćwiczeń na tablicy.

- Dyrektor, rada peda-
gogiczna, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Głuszy-
cy składają podziękowania 
radzie rodziców oraz wszyst-
kim rodzicom angażującym 
się w życie szkoły za owocną 

pracę dla uczniów i szkoły 
oraz za systematyczne zasi-
lanie funduszu rady. Dzię-
kujemy za znaczący wkład 
pracy, pomoc, wsparcie i 
osobiste zaangażowanie 
w funkcjonowanie szkoły – 
podkreślają.

(RED)

Gmina Głuszyca
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Gmina Stare Bogaczowice
R E K L AMAR E K L AMA

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

e-mail: info@my-textim.com

CZYŚCIWO
BAWEŁNIANE

promocyjna

cena*
1,50 zł netto 

za 1 kg

promocyjnapromocyjnapromocyjnapromocyjnaCałkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach.

NOWY TOWAR
3 lutego (piątek)
Szczawno Zdrój, ul. Równoległa 1
 

szeroki asortyment
* promocja dotyczy asortymentu: TB bawełna kolorowa trykotowa

Do 30 czerwca 2017 roku 
Gminne Centrum Bibliotecz-
no – Kulturalne w Starych Bo-
gaczowicach realizuje projekt 
„Eko – ścieżka wokół ziół” 
do�nansowany w ramach VII 
edycji Funduszu Toyoty. Pro-
jekt zakłada zagospodarowa-
nie nieużytku zielonego przy 
GCBK.

Powstanie tam ogólnodostęp-
ny ogródek na wzór edukacyjnej 
ścieżki dotyczącej zielarstwa i zio-
łolecznictwa. Zostaną nasadzone 
rośliny oraz zioła wieloroczne, a 
także jednoroczne. Każde z miejsc 
zostanie oznaczone tablicą infor-
macyjną zawierającą podstawo-
we dane o roślinie, jego zastoso-
waniu oraz innych potrzebnych 
informacji. Na terenie pojawią się 
alejki, po których będzie można 
spacerować oraz ławeczki, gdzie 
będzie można odpocząć i rozko-
szować się zapachami ziół.

Pomoc przy pracach ogrod-
niczych zgłosili już pracownicy 
wałbrzyskiej Toyoty, rodzice 
uczniów ZS Stare Bogaczowice, 
a także seniorzy z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Zagospoda-

rowanie terenu poprzedzone 
będzie organizacją warsztatów 
edukacyjnych z zakresu zielar-
stwa i ziołolecznictwa dla wszyst-
kich chętnych mieszańców.

Głównym celem przed-
sięwzięcia jest nauka od naj-
młodszych lat rozpoznawania i 
stosowania ziół w codziennym 
pożywieniu, by ich dobroczynne 
właściwości wspomagały odpor-
ność i walkę z chorobami. Cele 
szczegółowe zadania: nabycie 
wiedzy teoretycznej i praktycz-
nej z zielarstwa i ziołolecznictwa; 
umiejętność rozpoznawania ziół 
poprzez zapach, dotyk i smak; 
wzrost świadomości u dzieci 
dbania o ekologię i środowisko; 
wyrównanie szans edukacyjnych 
dzieci na terenach wiejskich; 
nauka dzieci pracy w ogrodzie i 
dbania o rośliny; promocja zdro-
wia i aktywności ruchowej.

Pierwsze warsztaty dla miesz-
kańców z zielarstwa już w czwar-
tek  - 2 lutego - o godz. 14.00 w 
Gminnym Centrum Biblioteczno 
– Kulturalnym w Starych Boga-
czowicach.

(IL)

Wykorzystując piękną zimę i śnieg, Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
zorganizowało kulig dla mieszkańców Gminy Stare Bogaczowice. Oprócz 
świetnej zabawy i niezapomnianych emocji, na wszystkich czekało ognisko 
oraz wspólne pieczenie kiełbasek. Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości 
wójta gminy Mirosława Lecha, radnego Rady Powiatu Wałbrzyskiego 
Bogusława Uchmanowicza oraz radnych Rady Gminy Stare Bogaczowice: 
Marcina Uchmanowicza i Ariela Zarzecznego. Kiełbaski zapewnili Paulina i 
Janusz Różnicccy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Haksa), 
a ognisko przygotował leśniczy Arkadiusz Stępiński.

(IL)

Eko ścieżka wokół ziół

To był kulig!

Rozmowa z Mirosławem 
Lechem, wójtem Gminy Stare 
Bogaczowice.

Jaki był rok 2016 dla Gminy 
Stare Bogaczowice?
Mirosław Lech: - Bardzo dobry! 
Przede wszystkim ob�tował w 
wiele różnych inwestycji oraz 
remonty. I jest to dopiero wstęp 
do tego, co przed nami. Ubiegły 
rok to nie tylko inwestycje.  Wie-
le się działo także w kulturze, 
sporcie i - co najważniejsze - w 
życiu społecznym naszej gminy. 

To zacznijmy od inwestycji.
- Przede wszystkim drogi: prak-
tycznie w każdym sołectwie były 
prowadzone inwestycje  lub re-
monty dróg . Najważniejsze dla 
nas były chodniki, które zwięk-
szają bezpieczeństwo miesz-
kańców. Kolejny ważny element 
w kwestii poprawy bezpieczeń-
stwa, to budowa oświetlenia na 
drogach gminnych. Było tak-
że coś dla ciała, powstały dwa 
nowe boiska jedno w Starych 
Bogaczowicach, a drugie w  Lu-
bominie.

A jak wyglądało życie kultu-
ralne?
 - Bogato, jak na tak małą gminę. 
Po raz drugi zorganizowaliśmy 
dni Gminy Stare Bogaczowice 
i – jak co roku – dożynki gminne. 
W ramach Dolnośląskiej Stolicy 
Kultury odbyła się Biesiada Kre-
sowa oraz Inscenizacja Chrztu 
Polski. Wielkim wydarzeniem 
było wydanie, z inicjatywy na-
szego mieszkańca Mirosława 
Kowalika, płyty „Kolędałka” 
z udziałem największych gwiazd 
polskiej estrady. Zaśpiewali z 
nimi także  mieszkańcy naszej 
gminy, również ci najmłodsi. 
Zwieńczeniem projektu był 
wspaniały koncert charytatyw-
ny promujący to wydawnictwo, 
z którego dochód został prze-
znaczony na potrzeby Hospi-
cjum im. św. Jana Pawła II w 

Aktywna gmina

Wałbrzychu. Poza tym w Gminie 
odbył się ogrom imprez zorga-
nizowanych przez Gminne Cen-
trum Kulturalno – Biblioteczne 
dla wszystkich od: lat 5 do 105.

Po latach marazmu w gminie 
odradza się także sport.
- Wydarzeniem roku był przede 
wszystkim awans zespołu senio-
rów Unii Bogaczowice do piłkar-
skiej klasy A i pozycja wicelidera 
po rundzie jesiennej. Sukcesem 
jest także utrzymanie juniorów 
Unii w klasie Okręgowej na do-
brym miejscu. Poza tym znów 
świetne wyniki odnotowują nasi 
kolarze z UKS Lider Stare Bo-
gaczowice. Wielkim sukcesem 
okazał się także I Półmaraton 
Górski z Flagą na Trójgarbie, zor-
ganizowany wspólnie z gminą 
Czarny Bór.

Gmina Stare Bogaczowice to 
także świetne miejsce do re-
kreacji.
 - W 2016 r. wznowiona zosta-
ła działalność rekreacyjna nad 
zalewem w Starych Bogaczowi-
cach. Najpierw - dzięki zaanga-
żowaniu i pomocy mieszkańców 
- udało się uratować ten obiekt, 
a teraz - także z ich inicjatyw 
- powstały tam: plac zabaw, 
strzelnica, łowisko i są kolejne 
pomysły na wykorzystanie tego 
obiektu w sezonie letnim. Gdy 
dopisywała pogoda, tysiące 

osób korzystało z uroków tego 
miejsca.

Jakie są najważniejsze plany 
na ten rok?
- W budżecie Gminy zapisaliśmy 
ok. 4 mln zł na inwestycje i po-
dobna kwota będzie zapisana 
w 2018 roku. W tym roku czeka 
nas termomodernizacja szkoły, 
co będzie kosztowało około 
2 ml zł z udziałem środków ze-
wnętrznych. Powstaną kolejne 
boiska w Starych Bogaczowi-
cach, Nowych Bogaczowicach, 
Chwaliszowie, Cieszowie i Gost-
kowie – tutaj też pomogą fun-
dusze zewnętrzne. Niebawem 
rozpocznie się budowa Centrów 
Integracji Społecznej w Strudze 
i w Chwaliszowie. Czeka nas tak-
że kontynuacja remontów dróg 
oraz budowy oświetlenia. Po-
nad to w tym roku rozpocznie 
się realizacja projektu zagospo-
darowania Trójgarbu, gdzie po-
wstanie m.in. wieża widokowa 
oraz szereg miejsc wypoczynko-
wo - rekreacyjnych na szlakach. 
Na pewno w 2017 roku będą 
kontynuowane najważniejsze 
imprezy i wydarzenia, wcześniej 
już wymienione. Przed nami 
także wielkie wydarzenie kultu-
ralne  -  inscenizacja Bitwy pod 
Strugą, którą zorganizujemy 
wspólnie 
z Gminą Szczawno-Zdrój, 
Uzdrowiskiem Szczawno-Jedli-
na i Pałacem Struga. W dniach 
12-14 maja,  rekonstruktorzy ze 
wszystkich zakątków Europy, 
rozbiją biwak historyczny na te-
renie naszej Gminy.  Wcześniej 
planujemy Jarmark Wielkanoc-
ny w Strudze, na którym będzie 
można kupić wyroby lokalnych 
wytwórców oraz ozdoby wyko-
nane przez uczniów, takie jak: 
palmy i pisanki wielkanocne itp.

Za Panem połowa kadencji. 
Jaki procent programu wy-
borczego został zrealizowany 
do tej pory?

- Jeśli w najbliższym okresie uda 
się nawiązać współpracę z pod-
miotem, który uruchomi żłobek, 
to program będzie zrealizowany 
praktycznie w 100 procentach. 
Ale to był dla nas plan mini-
mum i wstęp do dynamicznego 
rozwoju naszej gminy. Chcemy 
jeszcze w tej kadencji między 
innymi wyremontować wszyst-
kie drogi w gminie i zbudować 
chodniki tam, gdzie tylko się 
uda. Postawimy na odnawial-
ne źródła energii i przydomo-
we oczyszczalnie ścieków oraz 
oświetlenie ulic - energoosz-
czędne i obniżające koszty eks-
ploatacji. Przez dwa lata udało 
się nam zaktywizować i zachę-
cić do współdziałania miesz-
kańców gminy, a efektów jest 
wiele: zalew, imprezy kulturalne 
i rekreacyjne, zgłaszanie projek-
tów mieszkańców do budżetu 
partycypacyjnego powiatu wał-
brzyskiego. Wcześniej brako-
wało takich inicjatyw. Bardzo 
duży wkład w to, co dzieje się w 
naszej gminie ma Centrum Kul-
turalno – Biblioteczne, którym 
kieruje Ilona Lewkowicz. 
Przy okazji dziękuję radnym 
za dotychczasową współpra-
cę i liczę na to, że w kolejnych 
miesiącach i latach będą nadal 
angażowali się w działalność na 
rzecz rozwoju naszej gminy. W 
szczególności dziękuję radnym 
z mojego komitetu za szereg 
inicjatyw zakończonych suk-
cesem i pomoc w realizowaniu 
przedsięwzięć wpływających 
na rozwój naszej Gminy: Izabe-
li Kamińskiej i Emilii Kmiecik ze 
Strugi, Anecie Rajca z Chwali-
szowa, Adamowi Zielińskiemu 
z Lubomina, oraz Marcinowi 
Uchmanowiczowi i Arielowi 
Zarzecznemu ze Starych Boga-
czowic. Swoje wyrazy wdzięcz-
ności kieruję także do  Księdza 
Proboszcza Jacka Biernackiego 
oraz  rad sołeckich z sołtysami 
na czele. 

Rozmawiał Robert Radczak

Mirosław Lech
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R E K L AMA

Gmina Czarny Bór

W Karczmie Kamiennej 
w Czarnym Borze odbyło 
się noworoczne spotkanie 
władz gminy z przedsię-
biorcami.

Tegoroczna uroczystość 
rozpoczęła się od występów 
wokalnych przedstawicie-
li trzech grup: pożegnanie 
starego roku wyśpiewali 
członkowie zespołu Radość 
z Witkowa piosenką Czer-
wonych Gitar „Mija rok”, 
następnie dzieci ze świetlic 
wiejskich wprowadzili ze-
branych w zimową atmos-
ferę piosenką Blue Cafe „Idą 
święta”, a nowy 2017 rok 
przyszedł wraz z przedszko-
lakami z piosenką „Nowy 
Roczek, hej”. W dalszej części 
spotkania wójt gminy Adam 
Górecki złożył wszystkim 
życzenia noworoczne, dzię-
kując przedsiębiorcom, za 
to, że tak aktywnie działają 
na terenie gminy. Następ-
nie wójt w wielkim skrócie 
przedstawił to, co działo się 
w gminie w minionym roku, 
a także zdradził kluczowe in-
westycje planowane na 2017 
rok. Tradycją jest, że co roku, 
przy okazji spotkania nowo-
rocznego, wręczane są sta-
tuetki „Przyjaciel gminy”. Są 
one być przyznane �rmom, 

Centrum kultury wraz z 
Gminą Czarny Bór zapra-
sza dzieci i młodzież na 
półkolonie zimowe, które 
odbędą się w terminie od 
13.02 do 18.02.2017 w go-
dzinach od 9.00 do 15.00.

Koszt całkowity półkolo-
nii to 200 zł od dziecka za 6 
dni, w godzinach od 9.00 do 
15.00. W cenę wliczony jest 
posiłek (słodka bułka, kanap-
ka i sok). Jest możliwość wy-
kupienia udziału w pojedyn-
cze dni (cena jednostkowa 
za dzień to 40 zł od dziecka). 
Transport jest całkowicie s�-
nansowany ze środków gmi-
ny. Zgłoszenia przyjmowane 
są w Bibliotece + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze. 
Warunkiem zapisania dziec-
ka jest wypełnienie karty 
zgłoszeniowej oraz opłata 
za półkolonie. W pierwszej 
kolejności tj. w terminie do 
7 lutego przyjmowane są za-
pisy na dzieci na pełną pół-
kolonię (za 6 pełnych dni). 
W dniach od 8 lutego do 10 
lutego przyjmowane będą 
zapisy na pojedyncze wybra-
ne dni.

Harmonogram:
13 lutego – Warszta-

ty Cyrkowe. Uczestników 

odwiedzi Młodzieżowy Te-
atr Cyrkowy z Miłkowa. W 
programie mają mnóstwo 
atrakcji m.in.: żonglerka, hu-
la-hop ,wesołe czary – mary , 
zabawy i animacje taneczne 
. Atrakcją będzie możliwość 
zrobienia sobie zdjęcia z ma-
łymi lwiątkami (dodatkowe 
10 zł za zdjęcie).

14 lutego – kino oraz 
warsztaty „Młodzi Kucha-
rze”. Wyjazd do Cinema City 
w Wałbrzychu na bajkę , 
powrót do centrum kultury 
i udział w warsztatach kuli-
narnych.

15 lutego - Muzeum Ce-
ramiki w Bolesławcu. Zwie-
dzanie wszystkich etapów 
produkcji słynnej bolesła-
wickiej ceramiki oraz  warsz-
taty podczas których, dzieci 
będą mogły ozdobić własno-
ręcznie kubeczki lub talerzy-
ki , a po wypaleniu będą mo-
gły zabrać je do domu.

16 luty – Wodne anima-
cje i kręgielnia. Wyjazd do 
Hotelu Maria w Wałbrzychu 
a tam czekają na nas Ani-
macje Wodne na Basenie. 
Dwóch ratowników będzie 
nie tylko dbać o bezpie-
czeństwo dzieci, ale przede 
wszystkim zapewniają dla 
wszystkich uczestników gry i 

zabawy w wodzie. Dla dzie-
ci, które nie potra�ą pływać 
przygotowane są specjalne 
zabawy oraz relaks w jacuzzi. 
Po basenie dzieci będą miały 
zaserwowany ciepły posiłek i 
przejdą na 2 godziny na krę-
gielnie. 

17 luty – Rodzinne Cen-
trum Rozrywki we Wro-
cławiu (dla dzieci w wieku 
7-13 lat). Uczestnicy zawi-
tają prawie na trzy godziny 
do największego w Polsce 
Rodzinnego Centrum Roz-
rywki Loopy’s World. To no-
woczesne centrum zapewni 
uczestnikom 7 zjeżdżalni o 
różnym stopniu trudności i 
długości ,4 trampoliny, tor 
saneczkowy, tunele i tajem-
nicze przejścia, tory prze-
szkód, mostki , pochylnie i 
równoważnie i wiele innych 
szaleństw.

18 luty – Zakończenie fe-
rii. W zależności od pogody: 
jeśli będzie śnieg to dzieci 
będą miały zorganizowany 
kulig i ognisko z kiełbaskami. 
W przypadku braku śniegu 
na dzieci będą czekali ani-
matorzy, którzy zorganizują 
dyskotekę wraz karaoke i 
zapewnią mnóstwo gier i za-
baw na wesoło.

(RED)

Półkolonie zimoweNoworoczne spotkanie

osobom lub stowarzysze-
niom, którzy w szczególny 
sposób wspierały gminę lub 
ją promowały. W tym roku 
otrzymali je: Kamil Krzysztof 
Zieliński – wicewojewoda 
dolnośląski, za aktywne i 
skuteczne wspieranie inicja-
tyw czarnoborskich; ksiądz 
Paweł Oskwarek, proboszcz 
para�i Najświętszego Seca 
Pana Jezusa - za troskę o 
ochronę zabytków i pozy-
skanie środków na remont 
zabytkowego kościoła w 
Grzędach; Klub Seniora 
Atrakcyjni. Statuetka tra�ła 

do rąk pani Ewy Czaplickiej 
za inicjatywę utworzenia 
miejsca rekreacyjnego przy 
Osiedlu Skalników w Czarny 
Borze; Jerzy Szyda – trener 
UKN Mela�r, za promowanie 
gminy Czarny Bór poprzez 
wysokie wyniki jego pod-
opiecznych na zawodach w 
Polsce i za granicą; prezesi 
OSP Witków oraz Borówno: 
Jan Zając oraz Bartłomiej 
Mrozowski za wzorową 
współpracę oraz prace na 
rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy.

(RED)

Przyjaciel Gminy Czarny Bór wraz z wójtem Adamem Góreckim.
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Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, 
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, 
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

R E K L AMA

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY WALIM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie 
wsi Olszyniec, gmina Walim.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 39 w związku 
z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwały 
nr XVIII/101/2016 z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położone-
go w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim (dz. nr 37/4),

zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możli-
wości zapoznania się z niezbędną dokumentacją 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, oraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 9 lutego 2017r. do
2 marca 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, 
ul. Boczna  9, 58-320 Walim, w godz. od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 marca 
2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, o godz. 
1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne 
i �zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi 
do projektu zmiany planu. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Walim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 16 marca 2017 r.

Biegaj i zjeżdżaj
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Walimiu zaprasza miło-
śników narciarstwa biego-
wego do korzystania z pro-
fesjonalnie przygotowanej 
czterokilometrowej trasy, 
wiodącej z Walimia do Ju-
gowic. Tymczasem dzięki pro-
gramowi “Naucz się jeździć 
na nartach” najmłodsi miesz-
kańcy Gminy Walim stawiają 
pierwsze kroki na nartach. W 
pierwszych zajęciach udział 
wzięło ponad 40 dzieci. Szko-
lenie zostało przeprowadzone 
na wyciągu narciarskim “Gór-
nik” w Rzeczce, pod okiem wy-
kwali�kowanych instruktorów 
narciarstwa. Głównym celem 
projektu jest nauczenie dzieci 
podstaw jazdy na nartach, aż 
do samodzielnej jazdy z wyko-
rzystaniem wyciągów narciar-
skich.

(RED)

Zimowe 
popołudnia z CKiT
Nawet o tej porze roku w 
„Krainie sowiogórskich ta-
jemnic” nikt nie może się 
nudzić. - Warto wykorzystać 
każdą okazję, aby podziwiać 
jej piękno, odwiedzić atrakcje 
turystyczne: zamek Grodno, 
Sztolnie Walimskie, czy Jezio-
ro Bystrzyckie wraz z zabytko-
wą zaporą w zimowej odsłonie 
oraz w pełni oddać się białemu 
szaleństwu na stokach narciar-
skich w miejscowości Rzeczka, 
gdzie panują wprost idealne 
warunki do uprawiania różno-
rodnych sportów zimowych. 
Natomiast, gdy aura za oknem 
ukazuje nam swoje drugie 
oblicze, dostarczając jedynie 
ponurej szarówki i warunków 
niesprzyjających do przeby-
wania na świeżym powietrzu, 
wtedy zapraszamy do Cen-
trum Kultury i Turystyki w Wa-
limiu, by ciekawie i aktywnie 
spędzić popołudnie. Zamiast 
marnować swój wolny czas 
przed monitorem telewizora, 
czy komputera, zachęcamy do 
skorzystania  z interesujących 
sekcji tematycznych. Między 
innymi zapraszamy do nowo 
powstałej sekcji i do gry w re-
mika. Zajęcia będą się odby-
wały w każdy czwartek o go-
dzinie 18:00. Jeśli lubisz grać 
w karty, a nie masz towarzysza 
do gry – zapraszamy do CKiT 
w Walimiu! Pierwsze spotka-
nie zaplanowano na 9 lutego 
2017 r., na godzinę 18:00 – 
mówi Paweł Brzozowski, dy-
rektor CKiT w Walimiu.

(RED)

10 lutego 2017 r. zapra-
szamy do Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu na 
dwa spektakle pt. „Być u 
siebie” oraz „Faszystow-
ska Mać”, przygotowane 
przez Towarzystwo Kultu-
ry Czynnej, grane jeden po 
drugim.

„Być u siebie” to spektakl, 
zrealizowany na podstawie 
wspomnień Niemców, po-

zostałych w Polsce po 1945 
roku. Reżyserem i scenogra-
fem jest Jerzy Welter, sce-
nariusz stworzyli Aleksandra 
Kugacz i Jerzy Welter, a wy-
stępuje na scenie Aleksan-
dra Kugacz.

Drugie wydarzenie - „Fa-
szystowska mać” - to spektakl 
na podstawie wspomnień 
mieszkańca Walimia Wojcie-
cha Szczeciniaka, spisanych 

przez jego wnuka Łukasza 
Kazka. Scenariusz napisał i 
wyreżyserował Jerzy Welter, 
za scenogra�ę i muzykę od-
powiada Piotr Rogaliński, 
który wystąpi na scenie.

Teatralny wieczór w Cen-
trum Kultury i Turystyki w 
Walimiu rozpocznie się 10 
lutego o godzinie 17:00. 
Wstęp wolny!

(RED)

Być u siebie i Faszystowska mać

W Walimiu, małym mia-
steczku położonym w Gó-
rach Sowich w wojewódz-
twie dolnośląskim, doszło do 
niesamowitego odkrycia. Na 
strychu pewnej walimskiej 
kamienicy w starych waliz-
kach znajdowało się pudeł-
ko ze 120 kliszami fotogra-
�cznymi z lat 1947 – 1952. 
Walimscy pasjonaci historii 
postanowili zaopiekować 
się znaleziskiem. Na czarno 
– białych zdjęciach pojawił 
się świat, którego już nie ma: 
ludzie, miejsca, krajobrazy… 
Autorem zdjęć okazał się 
pierwszy powojenny osad-
nik Walimia Filip Rozbicki, 
nieżyjący już organista ko-
ścielny.

 – Pan Filip z pasją foto-
grafował ludzi, architekturę i 
codzienne życie. Na kliszach 
utrwalił około 800 zdjęć. 
Udało się ocalić i wywołać 
prawie wszystkie fotogra-
�e – mówi Łukasz Kazek, 
pasjonat historii. – To obraz 
świata, którego już nie ma. 

Na zdjęciach są ludzie, nie-
którzy z nich żyją w Walimiu 
po dzień dzisiejszy, wielu z 
nich rozpoznało siebie lub 
swoich bliskich. Ich historie 
przybycia na Ziemie Zachod-
nie są niesamowite i niezwy-
kle interesujące. Zdjęcia Filip 
Rozbickiego, to unikatowy 
obraz historii zwykłych lu-
dzi, którzy po zakończeniu II 
wojny światowej przyjechali 
w to nieznane miejsce. Cięż-
ką pracą kształtowali swoją 
„małą ojczyznę” Wustewal-
tersdorf, który po 1945 roku 
stał się Walimiem – mówi Łu-
kasz Kazek. 

To przypadkowe zdarze-
nie stało się inspiracją a jed-
nocześnie zaczynem spekta-
klu muzycznego pt. „Polska 
120” w reżyserii Martyny 
Majewskiej. Realizatorzy: 
scenariusz i reżyseria - Mar-
tyna Majewska; scenogra-
�a - Anna Haudek; muzyka 
- Dawid Majewski; projekcje 
- Jakub Lech; obsada: Anna 
Jezierska, Katarzyna Kłaczek, 

Joanna Kowalska (gościn-
nie), Paweł Kuźma, Bożena 
Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, 
Patrycja Rojecka; muzycy: 
Bartek Miarka, Żenia Betliń-
ski, Michał Bocek, Dawid Ma-
jewski; konsultant historycz-
ny: Łukasz Kazek.

Spektakl, który spotkał 
się z niebywałym zaintere-
sowaniem oraz gorącym 
przyjęciem wałbrzyskiej 
publiczności, zostanie po-
wtórzony w industrialnych 
przestrzeniach Starej Ko-
palni, w dniach: 10 lutego 
o godz. 18:00 (zaproszenia) 
oraz 11 lutego o godz. 18:00 
(zaproszenia). Zaprosze-
nia na spektakle dostępne 
w Teatrze Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu, Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia oraz 
Centrum Informacji Tury-
stycznej i Kulturalnej w Wał-
brzychu. Informacje pod nr. 
tel. 74 666 73 40 i 74 666 60 
68. Uwaga! Ilość miejsc ogra-
niczona.

(RED)

Polska 120
w Wałbrzychu

Prezydent Wałbrzycha, Teatr Lalki i Aktora oraz Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu  zapraszają na wyjątkowe 

wydarzenie: Walimskie Klisze czyli „Polska 120”.

Gmina Walim
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POZNAJ NOWE SMAKI

DRUGA PIZZA 50% TANIEJ (ŚREDNIA PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ)

Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71, 
lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22

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

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

DOWÓZ 
74 300 32 31

PIZZA

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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 

MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Nie troje, a czworo 
dzieci z rodzin mających 
trudną sytuację �nansową 
wyjedzie na obóz sporto-
wy. Odzew na apel Piotra 
Wierzbickiego, trenera 
siatkówki, organizatora 
obozu, który prosił m.in. 
na łamach Tygodnika DB 
2010 o wsparcie dla dzieci, 
przerósł wszelkie oczeki-
wania! - Po prostu brak mi 
słów wdzięczności! Sam 
nie wierzę, że to dzieje 
się naprawdę. Dzięku-
ję wszystkim! - cieszy się 
Piotr Wierzbicki.

Były zawodnik Victorii 
Wałbrzych, obecnie tre-
ner siatkówki i nauczyciel 
wychowania �zycznego w 
Szkole Podstawowej nr 5 
na wałbrzyskim Podgórzu, 
zaledwie tydzień temu za-
apelował, między innymi na 
łamach Tygodnika DB 2010, 
o wsparcie dla trójki dzieci, 
które marzą o wyjeździe na 
obóz sportowy, ale to dla ich 
rodzin zbyt duży wydatek.

- To, co się wydarzyło po 
moim apelu, przerosło naj-
śmielsze oczekiwania! Roz-
dzwoniły się telefony. Miesz-
kańcy Wałbrzycha i innych 
miejscowości na Dolnym 
Śląsku zaczęli przelewać pie-
niądze. Odezwały się �rmy. 
Ale zgłaszano się też z inną 
pomocą: np. Bank Żywno-
ści zaoferował jedzenie dla 
naszych podopiecznych, 
TVP Wrocław zaprosiła nas 
do porannego programu a 
psychologowie sportu za-
proponowali profesjonalne 
treningi dla dzieci w czasie 
obozu. Nie wiem jak mam 
za to wszystko dziękować! - 
mówi Piotr Wierzbicki.

Ludzie otworzyli serca

Dzięki życzliwości m.in. Czytelników Tygodnika DB 2010, czworo dzieci 
wyjedzie na obóz siatkarski do Jagniątkowa.

Pieniądze wpłacili m.in. 
Elżbieta Cywińska, Katarzyna 
Wawrowska, Paweł Domżal, 
pani Magdalena z Wołowa, 
pan Patryk z Wałbrzycha i 
inni. W ciągu zaledwie kilku 
dni trener zebrał tyle pienię-
dzy, że na obóz sportowy w 
Jagniątkowie zabierze w lu-
tym nie zaplanowaną trójkę, 
ale czwórkę dzieci z rodzin 
mających trudniejszą sytu-
ację.

 - W imieniu tych dzieci 
jeszcze raz serdecznie dzię-
kuję wszystkim za okazane 
serca - mówi wzruszony 
Piotr Wierzbicki. - Niektó-
re z nich nigdy nie były na 
żadnych wakacjach, a sport 
jest dla nich taką pasją, że 
potra�ły poprawić oceny czy 
zachowanie, by uczestniczyć 
w treningach. Rodzice dbają 
o te dzieci, tylko po prostu 
nie mają dość pieniędzy, by 
spełniać marzenia swoich 
pociech - podkreśla trener.

Piotr Wierzbicki to trener 
potra�ący pięknie „zarażać” 
dzieciaki z Podgórza miło-
ścią do sportu. 2 lata temu 
założona przez niego szkół-

ka Kinder Volleyball zaczyna-
ła od 8 małych zawodników, 
dziś jest ich ponad setka! 
Wierzbicki dwoi się i troi, by 
uzdolnione sportowo dzie-
ci z Podgórza miały równe 
szanse w rozwijaniu talen-
tów, bez względu na sytu-
ację rodzinną. Dlatego sięga 
nawet do własnej kieszeni, 
by kupić małym sportow-
com buty czy puka do róż-
nych drzwi, by znaleźć dla 
nich wsparcie. M.in. nawiązał 
współpracę z Kopalniami 
Surowców Skalnych w Bart-
nicy, które w ramach projek-
tu „Podgórze gra fair play” 
opłaciły najzdolniejszym, 
małym siatkarzom treningi 
na rok i s�nansowały stroje.

 - KSS Bartnica także bar-
dzo dziękuję za wsparcie - 
podkreśla trener.

Gdy życie przyniosło ko-
lejne potrzeby, zdecydował 
się na apel w mediach, w 
którym poprosił o pomoc 
dla dzieci w wyjeździe na 
obóz. I okazało się, że na wał-
brzyszan (i nie tylko) można 
liczyć!

(EG)

Walim Rajdowy - Stowa-
rzyszenie Walimskie Ho-
ryzonty działa od ponad 
dekady, organizując ama-
torskie zawody w rajdach 
samochodowych. Pierwsi 
zapaleńcy i miłośnicy tego 
sportu, którzy stali się pre-
kursorami stowarzyszenia, 
sami startowali w zawo-
dach dla amatorów już w 
1998 roku.

Wszyscy miłośnicy spor-
tów motorowych zapewne 
znają „Walimskie zimówki” 
i kilka innych imprez rajdo-
wych, organizowanych na 
naszym terenie. Gdyby nie 
chłopaki ze stowarzyszenia, 
którym niezłomnie przewo-
dzą Waldemar Kołodziej i Ja-
rosław Dyszkiewicz, nie po-
jawiłby się pomnik Mariana 
Bublewicza i Janusza Kuliga 
w Walimiu i nie bylibyśmy 
świadkami tylu fantastycz-
nych imprez. To właśnie 
chłopaki z Walimia Rajdo-
wego byli pomysłodawcami 
posadowienia pomnika pol-
skich rajdowców i w dużej 

Walim Rajdowy podsumował rywalizację w 2016 r.

Klasa 1 
I miejsce - Grzegorz Trzeciak, Adam Firlej
II miejsce - Marcin Pietrzyk, Mariusz Kupiec
III miejsce - Sławomir Szel, Tomasz Szel
Klasa 2
I miejsce - Kamil Bober, Mariusz Łopatka
II miejsce -Leszek Bernacki, Kacper Kopaczewski
III miejsce- Ryszard Sokulski, Dawid Sokulski
Klasa 3
I miejsce - Mariusz Brylski, Sławomir Szpot
II miejsce - Daniel Markiewicz, Mateusz Wyłeczko
III miejsce- Tomasz Żołyniak, Mateusz Jabłoński
Klasa 4
I miejsce - Krzysztof Święcicki, Mateusz Podraza

II miejsce - Bartłomiej Usiński, Sebastian Baszczyj
III miejsce- Marek Martyniak, Edyta Buczkowska
Klasa 5
I miejsce - Marcin Wesołowski, Aurelia Pajdak
II miejsce - Piotr Krzyszto�k, Rafał Rozga
III miejsce- Paweł Koprowski, Bartosz Koprowski
Klasa 6
I miejsce - Maciej Wiatrak, Jarosław Wiatrak
II miejsce - Paweł Kmita, Adam Chrzanowski
III miejsce- Mariusz Zuterek, Malwina Zuterek
Klasa RDW Open
I miejsce - Jarosław Niedzwiedzki, Mirosław Jakubowski
II miejsce - Paweł Wawrzyński, Radosław Podgórski
III miejsce- Andrzej Sawicki, Ilona Wojtan

W ubiegłorocznym podsumowaniu najlepsi okazali się:

mierze własnymi rękami ten 
pomnik stawiali. Rokrocznie 
cały zespół Walimia Rajdo-
wego, wraz z zawodnikami, 
spotyka się na podsumo-
waniu sezonu. Jest wtedy 
okazja aby nagrodzić naj-
lepszych i podziękować 
sponsorom i dobrym du-
szom za udzielone wspar-
cie przy organizacji rajdów. 
28 stycznia, na uroczystym 

balu, podziękowania - poza 
sponsorami - otrzymali rów-
nież przedstawiciele lokal-
nego samorządu: wójt Gmi-
ny Walim Adam Hausman 
i wicestarosta wałbrzyski 
Krzysztof Kwiatkowski, który 
z ramienia Powiatu Wałbrzy-
skiego pomaga w organiza-
cji imprez i przy formalno-
ściach.

(AB)
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• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

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

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590

 Rajdowy Walim
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- Bez Bartłomieja Józe-
fowicza, którego zmogła 
wysoka gorączka, a także 
Daniela Iwańskiego, Jaku-
ba Wolińskiego i Sebastiana 
Narnickiego przystąpiła w 
sobotę do rywalizacji z Prak-
to Polonią Świdnica drużyna 
prowadzona przez trenera 
Michała Borzemskiego. Od 
samego początku to gospo-
darze z uzdrowiska narzucili 
swój styl gry i szybko wyszli na 
prowadzenie 11:0. Kolejne mi-
nuty pierwszej kwarty były już 
bardziej wyrównane i osta-
tecznie zakończyła się ona re-
zultatem 24:17 dla MKS-u.

Druga kwarta mia-
ła podobny przebiegi jak 
końcówka pierwszej: była 
bardzo wyrównana i za-
kończyła się 2-punktowym 
zwycięstwem zawodników z 
uzdrowiska (20:18). Na prze-

rwę w lepszych humorach 
schodzili więc podopieczni 
Borzemskiego, którzy pro-
wadzili 44:35.

Zawodnicy ze Świdnicy 
czuli chyba w nogach środo-
wy pojedynek z rezerwami 
Górnika Wałbrzych, bowiem 
w żadnym elemencie gry 
nie przypominali drużyny, 
która w środę przez 3 kwarty 
dominowała w Wałbrzychu 
(Górnik II ostatecznie wygrał 
78:67). Mogłoby się wyda-
wać, że po przerwie, zoba-
czymy na parkiecie odmie-
nioną drużynę, która sprawi 
MKS-owi dużo więcej pro-
blemów niż w pierwszych 
dwóch kwartach. Niestety, 
nawet taka osoba jak trener 
Mieczysław Młynarski nie 
potra�ła odpowiednio zmo-
tywować słabo spisujących 
się w tym dniu świdniczan.

Trzecia kwarta zaczęła się 
bardzo dobrze dla MKS-u, 
który zdobył 10 punktów i 
podwyższył prowadzenie do 
stanu 54:35. W tym momen-
cie na parkiecie "rządziło" 
dwóch zawodników: Ma-
teusz Myślak i Łukasz Koła-
czyński, którzy przy wsparciu 
swoich kolegów skutecznie 
rozbijali obronę świdniczan. 
Ta partia zakończyła się 17:8 
i tylko katastrofa mogła spra-
wić, że w czwartej odsłonie 
podopieczni trenera Mieczy-
sława Młynasrskiego wydrą 
zwycięstwo gospodarzom.

Ostatnia część spotkania 
to kontrolowanie wyniku 
przez podopiecznych Micha-
ła Borzemskiego, który dał 
pograć wszystkim swoim za-
wodnikom. Zmiennicy poka-
zali, że na nich również moż-
na liczyć, bowiem czwarta 

W hali Zespołu Szkół w 
Starych Bogaczowicach 
rozegrany został III Turniej 
Młodzików o Puchar Wójta 
Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosława Lecha. Puchar 
zdobył Górnik Zabrze.

W turnieju wzięło udział 
9 zespołów podzielonych 
na dwie grupy: KKS Jelenia 
Góra, 2 zespoły Górnika Za-
brze, Victoria Świebodzice, 
MKS Szczawno Zdrój, SP 
Szczyt Boguszów, Gwarek 
Wałbrzych, UKS Olimpijczyk 
Wałbrzych i gospodarze - AP 
Victoria Wałbrzych.

- Po rozgrywkach grupo-
wych do pół�nału awanso-
wały drużyny AP Victoria, 
MKS Szczawno i 2 zespoły 
Górnika Zabrze. W pierw-
szym pojedynku zespół Vic-
torii pokonał w rzutach kar-
nych MKS Szczawno 2:1 ( w 

regulaminowym czasie był 
remis 2:2). W drugim pół�-
nale Górnik I Zabrze pokonał 
drugi zespół z Zabrza 3:1. 
W meczu o III miejsce MKS 
Szczawno pokonał 2 zespół 
z Zabrza 3:2 w rzutach kar-
nych (w regulaminowym 
czasie był remis 1:1). W �-
nale I zespół Górnika poko-
nał Victorię 3:0. Po ciężkim 
meczu pół�nałowym dru-
żynie Victorii zabrakło sił na 
pojedynek �nałowy, ale dru-
żyna Victorii miała w swym 
składzie tylko 2 zawodników 
z rocznika 2005 - reszta to 
zawodnicy z rocznika 2007 i 
2008, więc tym większe na-
leżą się brawa młodziutkiej 
ekipie Victorii za dojście do 
�nału. Nagrody wręczał pa-
tron i sponsor turnieju Wójt 
Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech – relacjonuje 

Przegrali z grypą
Spotkanie Ślepska Suwałki z 
Victorią PWSZ Wałbrzych za-
planowane pierwotnie na so-
botę, 26 stycznia, zostało prze-
łożone na piątek, 10 lutego na 
godz. 16:00. Powodem przenie-
sienia rywalizacji na inny termin 
jest epidemia grypy w ekipie z 
Suwalszczyzny i za zgodą druży-
ny z Wałbrzycha oraz PZPS zo-
stanie rozegrany 10 lutego. Przez 
to podopieczni Przemysława Mi-
chalczyka następny mecz zagrają 
w hali Aqua-Zdrój z Krispolem 
Września, a odbędzie się on w 
niedzielę, 5 lutego o godz. 17:00.

Radosław Radczak

Znowu derby
Po zwycięstwie nad prowa-
dzącym w grupie D II ligi Ślą-
skiem Wrocław, koszykarze 
Górnika Trans.eu w następ-
nej kolejce pauzowali. A teraz 
czeka ich kolejna derbowa kon-
frontacja z zespołem ze stolicy 
Dolnego Śląska. 4 lutego Górnik 
podejmie w Wałbrzychu WKK 
Wrocław. Spotkane rozpocznie 
się o godz. 17:30.

(RED)

Zimowy bieg
II Bieg Koliby Łomnickiej od-
będzie się w sobotę 4 lutego 
2017 roku - start o godzinie 
12:00. Start i meta będą zloka-
lizowane przy restauracji Koliba 
Łomnicka w Łomnicy koło Głu-
szycy. Mimo krótkiego dystan-
su – 15,5 km – o przewyższeniu 
665 m, zimowe warunki spra-
wiają, że trzeba będzie włożyć 
w pokonanie tej trasy wiele 
energii. Wpisowe wynosi 25 zł. 
Zapisy prowadzone są na stro-
nie pomiarownia.pl. i trwają do 
wyczerpania limitu, który został 
ustalony na 200 zawodników.

(RED)

Łasicki w Capri
Pochodzący z Boguszowa-
-Gorc Igor Łasicki został wypo-
życzony z SSC Napoli do wy-
stępującego w Serie B Carpi FC 
1909. 21-letni obrońca nie miał 
szans na regularną grę w zespole 
wicelidera Serie A, a stara się o to, 
by być powołanym przez trenera 
Marcina Dornę na Młodzieżowe 
Mistrzostwa Europy U-21 w Pol-
sce, dlatego musi grać. Carpi po 
22 kolejkach zajmuje 6. miejsce 
w tabeli II ligi włoskiej z dorob-
kiem 33 punktów.

Radosław Radczak

Lekcja skuteczności
Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych 
przegrały w meczu kontro-
lnym w Pradze z miejscową 
Slavią aż 2:7. Do przerwy prze-
grywały już 1:4, a jedynego gola 
dla wałbrzyszanek strzeliła w 33 
min. Julia Kowalczyk. Po zmianie 
stron gra wyglądała dość podob-
nie, bramkę dla podopiecznych 
Kamila Jasińskiego zdobyła w 70 
min. Angelika Smagur, lecz i tak 
skończyło się to wysoką porażką. 
Po obozie w Świeradowie-Zdroju 
akademiczki pojechały na spa-
ring do Czech, by teraz kontynu-
ować treningi przygotowujące 
do rundy wiosennej. Plan spa-
ringów: 12.02. Olimpia Szczecin 
(Wałbrzych), 18.02. Błękitni Star-
gard Szczeciński (Wałbrzych), 
18.02. SV Lichtenberg 47 (Wał-
brzych), 01.03. KKS Bogdańczo-
wice (Wałbrzych). W najbliższym 
spotkaniu o stawkę wałbrzyszan-
ki zagrają na własnym stadionie 
w ramach Pucharu Polski z Gór-
nikiem Łęczna. Mecz zostanie 
rozegrany 25 lutego.

Radosław Radczak

Plan zimowy 
Górnika
Piłkarze Górnika Wałbrzych w 
swoim pierwszym zimowym 
sparingu pokonali Victorię 
Świebodzice 3:1, po tra�eniach 
Jana Rytki, Mateusza Sobiesier-
skiego oraz Kamila Młodziń-
skiego. A w kolejnym meczu 
kontrolnym SK Trutnov (Czechy) 
uległ Górnikowi 1:4 (bramki dla 
wałbrzyszan: Sadowski, Dec, 
Brzeziński, Młodziński). Przygo-
towania do rundy wiosennej 
będą trwać aż do połowy mar-
ca. A 18 marca wałbrzyszanie 
zagrają w lidze na własnym bo-
isku z Falubazem Zielona Góra. 
Plan sparingów: 04.02. Soła 
Oświęcim – Górnik Wałbrzych 
w Nowej Rudzie, 11.02. Olympia 
Hradec Kralove(Czechy) – Górnik 
Wałbrzych, 18.02. Piast Nowa 
Ruda – Górnik Wałbrzych, 22.02. 
Zjednoczeni Żarów – Górnik Wał-
brzych, 25.02. Górnik Wałbrzych 
– Polonia Stal Świdnica, 04.03. 
Olimpia Kamienna Góra – Górnik 
Wałbrzych, 11.03. Sokół Marcin-
kowice – Górnik Wałbrzych.

Radosław Radczak

Puchar dla Zabrza

AP Victoria Wałbrzych z wójtem Mirosławem Lechem.

Wygrali w osłabieniu

Mirosław Furmaniak, prezes 
AP Victoria.

Nagrody dla najlepszego 
zawodnika i bramkarza przy-
padły w głosowaniu trenerów 
zawodnikom Górnika Zabrze. 
Najlepszym strzelcem turnie-
ju został Antoni Warchał ze 
Szczawna. Skład drużyny Vic-
torii: Kamil Gubała, Sergiusz 
Olszówka - bramkarze oraz 

Oskar Nowak, Sebastian Pi-
wowarski, Tomasz Marciniak, 
Krystian Worski, Maciej Mu-
siał, Patryk Lasek. Najlepszymi 
zawodnikami w zespole Victo-
rii byli bramkarz Kamil Gubała 
oraz Oskar Nowak i Sebastian 
Piwowarski, którzy byli typo-
wani do miana najlepszych 
zawodników turnieju.

(RED)

kwarta zakończyła się zwy-
cięstwem MKS-u 20:19, a 
całe spotkanie 81:62.

Cieszy dobra postawa 
koszykarzy MKS-u, którzy z 
pewnością podbudują się, 
przed kolejnym, wyjazdo-
wym spotkaniem z drużyną 
WSTK Wschowa, który zo-
stanie rozegrany 4 lutego o 
godzinie 18:00 – podkreśla 
Paweł Danielak.

(RED)

MKS Promet Basket Szczawno-Zdrój
 - Prakto Polonia Świdnica 81:62 
(24:17, 20:18, 17:8, 20:19)
MKS: Mateusz Myślak 27, Łukasz 
Kołaczyński 25, Oskar Pawlikowski 
13, Jakub Grabka 8pkt, Adrian Stoch-
miałek 4pkt, Aleksander Sulikowski 
2, Mariusz Karwik 2, Marcin Ciuruś 0, 
Tomasz Knach 0.
Polonia: Mateusz Soboń 17, Damian 
Sieńko 16, Maciej Korłub 12, Radosław 
Rogacz 8, Jacek Pałac 6, Grzegorz 
Kaczmarczyk 2, Arkadiusz Majcher 1, 
Paweł Kaliński 0, Marcin Baranowski 0, 
Przemysław Olszewski 0.

Zagrali bez czterech zawodników, ale pewnie wygrali 81:62! W starciu beniaminków 
III ligi koszykarzy MKS Promet Basket Szczawno-Zdrój po raz drugi okazał się lepszy 

od Prakto Polonii Świdnica, której trenerem jest Mieczysław Młynarski.



Czwartek, 2 lutego 2017 r.

www.db2010.pl Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl DB2010 .PL
S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

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

KREDYTY 
do 200 tys. zł

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.

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne... DB2010 .PL
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XIV Triathlon 
Zimowy
28 stycznia 2017 r. odby-
ła się pierwsza impreza 
zaliczona do klasy�kacji 
Grand Prix IDOL 2017 - 
XIV Triathlon Zimowy na 
trasach wokół Waligóry 
i Schroniska Andrzejów-
ka. Zawodnicy po starcie 
pokonali dystans: 3 km - 
marszobieg z kijkami, 4 km 
narty biegowe, 4 km bieg. 
Na trasie triathlonu pano-
wały bardzo trudne warunki 
atmosferyczne: porywisty 
wiatr, głęboki śnieg oraz ni-
ska temperatura. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale, a pierwsze 
trójki w kategoriach open 
kobiet i mężczyzn puchary. 
Przy ognisku, pieczonych 
kiełbaskach i gorącej her-
batce rozlosowano wiele 
nagród (zestawy do McDo-
nalds, wejściówki do Jaski-
ni Solnej Galos, SPA Hotel 
Maria i SPA Pałac Jugowice 
oraz nagrody rzeczowe). Na 
starcie pojawiła się reprezen-
tantka z Ukrainy (studentka z 
Kijowa), która wygrała kate-
gorię open kobiet. WKB Pod-
zamcze Zamek Książ dzięku-
je: gospodarzowi schroniska 
Andrzejówka oraz członkom 
Zarządu Wojewódzkiego T 
KKF za pomoc w przepro-
wadzeniu imprezy. Wyniki 
- mężczyźni: 1. Marek Hencz-
ka - 0:53:58 (WKB Podzamcze 
Zamek Książ), 2. Daniel Kło-
sowski - 0:56:14 (Wałbrzych), 
3. Dawid Tomaszek - 1:12:50 
(Świdnica); kobiety: 1. Julia 
Kowinko - 0:57:41 (Kijów), 2. 
Unisława Tomaszek - 1:06:06 
(Świdnica), 3. Mariola Sar-
necka - 1:13:50 (WKB Pod-
zamcze Zamek Książ).

(RED)

Lekkoatletka – wielo-
boistka Weronika Grzelak 
z Górnika Wałbrzych zna-
lazła się wśrod czterech 
reprezentacyjnych trium-
fatorek klasy�kacji druży-
nowej międzynarodowych 
zawodów w Pradze. Biało - 
czerwone pokonały Wielką 
Brytanię, Francję, Hiszpa-
nię i Czechy.

Zespół poprowadził do 
zwycięstwa trener Grzegorz 
Banaszek, od niedawna 
szkolący kadrę seniorek i za-
wodniczek młodzieżowych. 
Wcześniej prowadził najlep-
sze polskie juniorki, a na co 
dzień zajmuje się m.in. wie-
lobojem w Górniku.

W klasy�kacji indywidual-
nej wygrała Francuzka Laura 
Arteil, wyprzedzając Izabelę 

Mikołajczyk. Grzelak była 
4., a o 1 pkt wyprzedziła ją 
Brytyjka Jessica Taylor-Jem-
mett. Ósme miejsce zajęła 
Patrycja Skórzewska, a 15. 
Paulina Ligarska.

Ważnym sprawdzianem 
dla wieloboistek będą mi-
strzostwa Polski seniorek i 
juniorek, a następnie Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Euro-
py w Bydgoszczy (lipiec), mi-
strzostwa świata w Londynie 
i wreszcie uniwersjada w Taj-
pej na Tajwanie (sierpień).

Weronika w Bydgoszczy 
będzie próbowała odkuć się 
za pechowy ubiegłoroczny 
występ na mistrzostwach 
świata juniorów w tym sa-
mym mieście. Wkrótce o tym 
napiszemy.

Andrzej Basiński

Grzelak wśród 
triumfatorek

Zwycięski zespół Polek w Pradze. Pierwszy z lewej trener Grzegorz 
Banaszek, pierwsza z prawej Weronika Grzelak.

Poprzednia, 15. edycja cy-
klu zgromadziła ok. 2800 za-
wodników, od dzieci do osób 
wiekowo zaawansowanych 
(Czesław Marciak z Bielawy 
liczy sobie 87 lat!). Właśnie 
ruszył 16. GP Idol. Jak zwykle 
pod hasłem „Postaw serce 
na nogi”, gdyż szlachetna 
rywalizacja ma niewątpliwe 
walory zdrowotne i poleca-
my ją gorąco wszystkim, któ-
rym zależy na zachowaniu 
sprawności i kondycji.

W tym roku, od stycznia 
do listopada, przewidziano 
18. imprez, a jako pierwszy 
ruszył 14. Triathlon Zimowy 
(marszobieg, narty, bieg). 
Potem odbędą się 14. mi-
strzostwa w pływaniu, a na-
stępnie Puchar Gór Suchych 
w biegach narciarskich (10 
km). Powinien mieć liczną 
obsadę,  gdyż impreza w 
pobliżu schroniska „Andrze-
jówka” może być traktowa-
na jako rekompensata dla 
zawodników po odwołaniu 
(likwidacji?) Biegu Gwarków. 

Kolejne to: VI Rajd Nor-
dic Walking (10 km, Wał-

Postaw serce 
na nogi
Trwa od 2002 r. i prawdopodobnie jest jedynym tego rodzaju cyklem 

sportowych imprez w kraju, o takiej liczbie uczestników 
i różnorodności dyscyplin. Chodzi o Grand Prix Idol, którego twórcą 
i nadal czynnym uczestnikiem jest Marek Henczka, pierwszy trener 

Dariusza Baranowskiego. Organizatorem cyklu jest od lat Wałbrzyski 
Klub Biegacza Podzamcze – Zamek Książ.

Marek Henczka, twórca i wierny 
uczestnik imprez Idola.

brzych-Książ), XIV Biegowy 
Turniej Rycerski „Szlakiem 
Zamków Piastowskich”; 1. i 
2. etap obejmuje Ekstremal-
ną Dwudziestkę - „Wąwozy, 
tunele i tarasy zamku Książ” 
oraz 19. Bieg Wielkanocy 
„U Stasia” na wałbrzyskim 
Podzamczu 6 km), a 3. jest 
10-kilometrowym Biegiem 
na trasie Zamek Grodno-
-Zagórze Śląskie. Potem w 
Szczawnie-Zdroju przewi-
dziano 2. Uzdrowiskowy 
Półmaraton Górski oraz 10. 
Bieg na Chełmiec (13 km), 

w ramach którego odbędzie 
się marsz z kijkami na 13 
km; Bieg Mieszka i Dobrawy 
odbędzie się z Mieroszowa 
do czeskiego Mezimesti na 
dystansie 15 km; rekreacyj-
ny 10. Rajd Pieszy (Korona 
Gór Wałbrzyskich) na 40 km; 
14.Letni Triathlon (pływanie 
rower, bieg) o Puchar Wójta 
Gminy Czarny Bór; 5. Letni 
Triathlon (Mezimesti, Mie-
roszów, pływanie-rower-
-bieg); 21. Duathlon Polsko-
-Czeski (bieg, rower, bieg) 
na hipodromie w Książu i 
Wałbrzyska Strefa Aktywno-
ści i Zdrowia (Sudecki Park 
Krajobrazowy, wokół Książa) 
– dwa etapy nordic walking 
po 10 km każdy. Idolowy 
cykl zakończy 7-kilometro-
wy 18. Cross Niepodległo-
ści na Podzamczu. Impreza 
zostanie tradycyjnie podsu-
mowana na XVI Gali Sportu 
w Zamku Książ.

Wszystkim uczestnikom 
GP Idol 2017 życzymy spor-
towych, turystycznych i to-
warzyskich wrażeń!

Andrzej Basiński
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USŁUGI

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(4) USŁUGI REMONTOWO - WY-

KOŃCZENIOWE: MALOWANIE, 

GŁADZIE, PŁYTKI, SUFITY POD-

WIESZANE, PANELE, TAPETY ITP. 

STARE I NOWE BUDOWNICTWO.

TEL; 694-922-059

(4) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(4) HYDRAULIKA - 668-605-555

(4) ELEKTRYK - 888-322-334

(4) REMONTY DOMÓW, MIESZ-

KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 

OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-

ŚWIADCZENIE!!! Tel: 508-808-

022.  

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-

WA - Całodobowo. Tel. 726-005-

726. Tanio, szybko, profesjo-

nalnie. www.speed24h.info. 

Zapraszamy do sklepu przy ul 

Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

(4) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPI-

CERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZE-

NIE TAPICERKI SAMOCHODO-

WEJ – KONKURENCYJNE CENY! 

TEL. 535-424-624. 

(4) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(4) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(4) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe 

– rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

PODZAMCZE, 3 pokoje, 63m2, 1 
piętro, rozkład, duży balkon, niski 
czynsz, cena: 150.000 zł do nego-
cjacji, kontakt: 535 462 699

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, 
rozkład, balkon, ogrzewanie miej-
skie, niski czynsz, cena 110.000zł

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, 2pię-
tro, 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

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

ŚRÓDMIEŚCIE, wynajem, 2 
pokoje, ogrzewanie gazowe, 
umeblowane, czynsz: 1000zł/mc, 
Kontakt 535-462-699

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
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Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może 
być zadłużone, lub z zajęciem komorni-

czym !!! 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

OKAZJA! MS-2925 Piaskowa Góra, 
42m2, 2 pokoje, 4 piętro w 10 pię-
trowcu, 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- 2919 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51m2, 3 piętro, cena 145 tys. 
tel. 793 111 130

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

MS- 2889 okolice Lotników, Bato-
rego, 40m2, 2 pokoje, po kapital-
nym remoncie, super lokalizacja, 
cena 125 tys. Tel. 883 334 486

MS-2924 Piaskowa Góra, kawa-
lerka po kapitalnym remoncie, 
28m2, cena 93 tys. Tel. 883 334 
481

MS-2875 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 36m2, 2 piętro, do remontu, 
cena 77 tys. Tel. 793 111 130

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 41m2, 2 piętro, po remoncie, 
cena 127 tys. Tel. 883 334 481

MS-2926 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 45m2, po remoncie, cena 139 
tys. Tel. 883 334 481

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

MS-2835 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 29m2, do wprowadzenia, cena 
82 500. Tel. 793 111 130

MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wro-
cławska, kawalerka 29m2, cena 39 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2943 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 32m2, 75 tys, Tel. 883 334 486

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

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

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

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

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

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

2. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
4 pokoje, w budynku czteropię-
trowym po spłaconej termomo-
dernizacji, z pięknym widokiem. 
Cena 159,000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Świebodzi-
ce, 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: 530-
913-259

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

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

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

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

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-

kanie w Szczawnie Zdr; do re-

montu, blisko deptak, wykonano 

wszelkie projekty oraz pozwole-

nia, 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: 502-

665-504

14. SOWA&VICTORIA Boguszów-

-Gorce, 68 m2, 3 pokoje po re-

moncie, z niezależnym wejściem, 

cena: 80,000 zł. Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 

98m2 do remontu z ogrzewa-

niem 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 

34m do remontu 77.000 Tel:506-

717-014

18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 

Podzamcze, 4 pokoje, otwarta 

kuchnia, łazienka osobno z wc, 

duzy balkon. Mieszkanie po 

remoncie, II piętro. cena 185000 

zł Tel. 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Biały kamień 

- mieszkanie w bocznej ulicy, 2 

pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 

ogrzewanie gazowe, cena 75000 

zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Jugowi-

ce - mieszkanie po remoncie, 2 

pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 

przy domu ogródek, 51 m2, cena 

98000zł Tel: 519-121-104
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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

BON – Śrómieście, lokal biurowy 
na sprzedaż, 50m2,parter, 3 
pomieszczenia biurowe, wc, po-
czekalnia, 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, poło-
żony na 5000m2 działki, świetnie 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki 89 000zł nr: (2190) 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – OBNIŻKA CENY ! TYLKO 
U NAS! Na sprzedaż mieszkanie 
87m2, Podgórze ul. Niepodległo-
ści, rozkładowe do własnej aran-
żacji, 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 wej-
ściem, 3 pokoje z kuchnią otwartą 
na salon, zadbana piwnica, ogrze-
wanie węglowe,do wprowadze-
nia, 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 infra-
struktura, 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 murowa-
na 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 zabudo-
wie 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 –  Szczawno Zdrój, 58 m2, 3 
pokoje, garderoba, kuchnia, ła-
zienka 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

BON – Okolica strefy ekonomicz-
nej, dom do wykończenia, 500m2, 

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 wprowa-
dzenia, 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, ogrzewa-
nie gazowe, kuchnia w zabudo-
wie, 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 !!!Miesz-
kanie 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

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

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 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 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, dwupozio-
mowe, 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, Śród-
mieście, 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 Pod-
zamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZ-
KANIA NA PODZAMCZU LUB 
PIASKOWEJ GÓRZE, 2 pokoje, tel. 
535-311-265

OKAZJA! 2 pokoje do wprowadze-
nia ul. Batorego, 39m2, kamienica 
po remoncie. Cena 59.000zł. 
Kontakt 535-311-265

BIAŁY KAMIEŃ , 1 pokój, 32 m2, 
2 piętro, do wprowadzenia, 65 
000zł, tel. 577-263-955

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

ŚWIEBODZICE os Piastowskie, 
3 piętro, 32,8m2, KAWALERKA, 
do wprowadzenia, 89 900zł, tel 
577-263-955

OKAZJA! NOWE MIASTO, 2 POKO-
JE, rozkład, Psie Pole, ogrzewanie 
centralne, parter, 64 m2, 65,0 m2, 
70 000zł do negocjacji, TEL 535 
285 514

STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czte-
ropiętrowym, balkon, miejskie 
ogrzewanie. Cena 110.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE, 2 pokoje po kapi-
talnym remoncie, 40 m2, 3 piętro 
w czteropiętrowcu, do wprowa-
dzenia, w cenie meble kuchenne i 
dwie szafy wnękowe, 129.000 tys. 
Zł, Kontakt 535-285-514

Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje, 
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena 
75.000zł. Tel: 535-311-265

OKAZJA! Piaskowa Góra, GAR-
SONIERA z balkonem, 19m2, 4 
piętro w wieżowcu, 49.000zł  tel. 
577-263-955

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 2 pokoje, 
2 piętro, przy deptaku, 46,9m2, 
wyremontowane, 220 000zł tel.  
577-263-955

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 POD-
ZAMCZE, 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. Het-
mańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro 

w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Sena-
torska, 3 pokoje, 72m2, 3 piętro w 
10, cena 168.000zł, do, tel. 74 840 
40 40, 724 464 997

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Pali-
sadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro 
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

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

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

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

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. ga-
zowe, 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

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 ta-
ras, 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 + komi-
nek, 5 pokoi, PO REMONCIE, cena 
270.000zł tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  DZIAŁKA W DZIEĆ-
MOROWICACH, ul. Strumykowa, 
powierzchnia 2527m2, asfaltowy 
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana 
na mieszkanie w podobnej cenie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.

gratka.pl

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

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

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.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 po-
koje z łazienką i wc na Podgórze, 
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, 
cena 39 tys.zł. 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  Nowe Niasto, 
ul. Psie Pole, 2 pokoje, 2 piętro, 
43m2, cena 75000zł. 74 666 42 42, 
507 153 166. 

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 129 
tys.zł. co miejskie, 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.

BON – OKAZJA! Jedlina Zdrój, 
mieszkanie z ogrodem 30,40m2 
na sprzedaż, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, .Po generalnym remon-
cie.W cenie wyposażenie, garaż, 2 
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Szef Kuchni Poleca
Polędwiczki w aksamitnym szampańskim sosie
 podane z
kluskami śląskimi oraz karmelizowaną miodem marchewką  29 zł
Pieczony kark wieprzowy z kością 
 podany z 
pieczonymi ziemniakami oraz surówką z buraka i chrzanu  27 zł
Mega schabowy polany sosem z podpiekanymi pieczarkami
 podany z
ziemniakami z wody oraz bukietem surówek  27 zł
Stek z karkówki z wędzonym boczkiem w placku ziemniaczanym
 podany z 
sosem czosnkowym oraz surówką z kapusty pekińskiej  27 zł


