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R E K L AMA

dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

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

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich

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

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

R E K L AMA

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  

KONSOLIDACJE
zmniejszenie rat !!!

GOTÓWKOWE
bankowe i pozabankowe w ofercie również 

TRUDNE  KREDYTY DLA ZADŁUŻONYCH

KREDYTY-POŻYCZKI
od 1000 zł do 200 000 zł

R E K L AMA

Powalczą 
o koncesję

Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy mogą ubiegać się 
o nową koncesję na prowadzenie wydobycia w Kopalni Mela�ru 

w Rybnicy Leśnej. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, 
by zakład wznowił wydobycie w tym roku.

Czytaj na stronie 6
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Masz kiosk, sklep lub punkt usługowy?
Chcesz, by Twoi klienci co tydzień 

dostawali Tygodnik DB 2010?
Skontaktuj się z nami!  redakcja@db2010 • tel. 790 709 590

Sprawdź gdzie możesz dostać Tygodnik DB 2010!
Pełna lista ponad 120 punktów na stronie db2010.pl w zakładce DYSTRYBUCJA

Nie dostałeś Tygodnika DB 2010? Nic straconego! 
Znajdziesz go na db2010.pl w zakładce ARCHIWUM GAZETY

Masz kiosk, sklep lub punkt usługowy?

Miło mi jest napisać 
wreszcie kilka pochlebnych 
słów o funkcjonariuszach 
wałbrzyskiej policji, a zwłasz-
cza o moich młodszych ko-
legach "po profesji", czyli 
policjantach z wydziału kry-
minalnego Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu.

Jak dowiedziałem się z 
różnych wałbrzyskich środ-
ków masowego przekazu, 
policjanci operacyjni tego 
wydziału odnieśli dosyć 
spektakularny sukces, zatrzy-
mując - już na drugi dzień po 
zdarzeniu - szajkę warszaw-
skich oszustów, którzy ze 
stolicy na gościnne występy 
wybrali sobie Wałbrzych. Być 
może liczyli, że na prowincji 
z tamtejszymi policjantami 
dadzą sobie radę nadzwyczaj 
łatwo. No i się przeliczyli, z 
czego nie tylko ja się bardzo 
cieszę. Złapać i udowodnić 
winę "rodzimego przestęp-
cy" jest na pewno czymś zu-
pełnie prostszym, niż w tłu-
mie wałbrzyszan wyłuskać 
kogoś, kto w mieście tym jest 
praktycznie mało komu zna-
ny. Nie znam szczegółów, 
ale nawet jeżeli wałbrzyscy 
"kryminalni" otrzymali jakiś 
cynk od swoich kolegów ze 
stolicy, to i tak ich sukces jest 
warty szczególnego odnoto-
wania, co i ja z przyjemno-
ścią czynię.

Szkoda tylko, że to pozy-
tywne wydarzenie (wierzę, 

Bliskie spotkania trzeciego stopnia
Janusz
Bartkiewicz

że na pewno jest ich dużo 
więcej) zostało od razu w 
mojej świadomości "przykry-
te" innym, o którym - mimo 
szczerych chęci - ani jednego 
dobrego słowa powiedzieć 
nie potra�ę. Otóż zgłosiła 
się do mnie rodzina młode-
go mieszkańca Wałbrzycha 
(lat 20), która nie może się 
pogodzić z tym, co mu się 
przytra�ło, w sytuacji "bli-
skiego spotkania trzeciego 
stopnia" z funkcjonariuszami 
wałbrzyskiej drogówki, co 
miało miejsce 31 stycznia br. 
Opisując to, opieram się na 
przekazanej mi relacji oraz 
na analizie dostarczonych 
mi dokumentów. Z braku 
miejsca daruję sobie opis 
całego przebiegu zdarzenia, 
ograniczając się jedynie do 
stwierdzenia, że w swej po-
czątkowej fazie było prawie 
identyczne z tym, co 1 stycz-
nia br. przytra�ło się na ul. 
Nowy Świat pani Barbarze Sz. 
I również w tym przypadku 
główną rolę odgrywał funk-
cjonariusz Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu. Z 
tą różnicą, że pan Piotr nie 
dopuścił się żadnego wykro-
czenia, ponieważ zatrzymał 
pojazd w miejscu dozwolo-
nym i następnie odpiął pasy, 
co jest czymś naturalnym, 
jeżeli chce się samochód 
opuścić. Jednakże policjant, 
który dostrzegł pana Piotra 
(po tym, jak się już zatrzymał) 
uznał, że wcześniej musiał je-
chać z odpiętymi pasami, co 
jest wykroczeniem. Podbiegł 
więc do niego i... zażądał wy-
dania mu kluczyków, a kiedy 
spotkał się z zdecydowaną 
odmową - identycznie jak 

w przypadku pani Barbary 
-, wtargnął do środka samo-
chodu, starając się odebrać 
kierowcy te nieszczęsne klu-
czyki. Zastanawiam się: kto 
uczy wałbrzyskich policjan-
tów takiego zachowania w 
kontaktach z obywatelem? 
Napadnięty w ten sposób 
pan Piotr zaczął się bronić, 
odpychając napastnika i po 
chwili obaj znaleźli się na ze-
wnątrz, gdzie policjant, przy 
pomocy swych kolegów z 
patrolu (w tym jednej pani 
policjantki), obalił go na zie-
mię i skuł kajdanki. Była to 
bardzo brutalna akcja, czego 
dowodem są liczne obraże-
nia na ciele pana Piotra, udo-
kumentowane fotogra�czne 
i obdukcją lekarską biegłego 
sądowego.

Nie będę oceniał tego 
fragmentu zdarzenia, bo 
jego świadkiem nie byłem i 
nie ma na to żadnego "twar-
dego dowodu", ale to, co się 
działo później, woła wielkim 
głosem o pomstę do nieba. 
Albowiem na to, co się dzia-
ło, "twarde dowody" istnieją 
jak najbardziej. Po tym, jak 
został skuty kajdankami, po-
licjant - za zgodą pana Pio-
tra - przeprowadził badanie 
na ustalenie trzeźwości, ale 
użyty alkomat wskazał, że 
badany jest absolutnie trzeź-
wy. Rzucono go zatem po-
nownie na ziemię i po około 
20 minutach przyjechał inny 
radiowóz, który zabrał go na 
ul. Mazowiecką, gdzie do-
konano - za jego ponowną 
zgodą - ponownego bada-
nia na alkomacie, który jed-
nak uparcie wykazywał jego 
trzeźwość. Tu - uprzedzając 
dalszą opowieść - wskażę, 

że obowiązkiem funkcjona-
riuszy było poinformowa-
nia zatrzymanego, że ma 
prawo żądać wydania mu 
protokołu badania wraz z 
jego wynikiem, czego oczy-
wiście nie uczyniono i pan 
Piotr dokumentem takim nie 
dysponuje. Przepisy mówią 
wyraźnie, że jeżeli w takiej 
sytuacji policjant ma dalsze 
wątpliwości, co do stanu 
kierującego, to powinien 
przeprowadzić badanie na 
obecność innych środków, 
które działają na człowieka 
podobnie jak alkohol. Bada-
nia takie przeprowadza się 
za pomocą tzw. narkotestów 
lub na zasadzie "ekspery-
mentu" typu "palec nos - pa-
lec- palec". Jeżeli kierujący 
odmówi, można zgodnie z 
przepisami pobrać mu krew. 
Pan Piotr nie odmówił z jed-
nego tylko powodu, a mia-
nowicie, że takiego badania 
nikt mu nie zaproponował, 
za to w komendzie pojawił 
się lekarz, który - nie uzy-
skawszy jego zgody - pobrał 
mu krew, która została za-
bezpieczona w dwóch �ol-
kach. Zanim to jednak uczy-
nił, przeprowadził badanie 
polegające na sprawdzeniu 
stanu źrenic, oceny zacho-
wywania się oraz sprawności 
wymowy, po czym stwier-
dził, że nic nie wskazuje, 
aby badany znajdował się w 
stanie jakiegoś emocjonal-
nego pobudzenia. W takiej 
sytuacji, w normalnym kra-
ju, gdzie policja przestrzega 
prawa i procedur, pan Piotr 
powinien zostać zwolniony 
do domu, no i ewentualnie 
otrzymać wezwanie do sta-
wienia się w wyznaczonym 

terminie, celem wykonania 
innych czynności proceso-
wych, które policjanci uznali 
za konieczne. Jednakże w 
Komendzie Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu obowiązują 
widać inne prawa i procedu-
ry, albowiem panu Piotrowi 
zostało odebrane prawo 
jazdy (na szczęście za po-
kwitowaniem), a następnie 
został zatrzymany, co zosta-
ło potwierdzone stosownym 
protokołem. Podstawą za-
trzymania było podejrzenie 
popełnienia przez niego 
przestępstwa znieważenia 
funkcjonariusza oraz naru-
szenie jego nietykalności 
cielesnej (pan policjant za-
czął się skarżyć, że boli go 
kciuk), ale przede wszystkim 
obawa, że będzie się przed 
organami ścigania ukrywał. 
A niby dlaczego? Wszystko 
to rozgrywało się pomiędzy 
godziną 16:00 a 17:00, a więc 
w czasie, kiedy panu Piotro-
wi można było postawić za-
rzuty, a następnie zwolnić 
go, bez szkody dla dalszego 
postępowania. Można, ale 
nie w Wałbrzychu i pan Piotr 
wylądował na dołku. Na-
stępnego dnia w południe 
zawieziono go na Komisariat 
II Policji w Wałbrzychu, gdzie 
postąpiono tak, jak powinno 
się postąpić dnia poprzed-
niego, czyli przesłuchano i 
wypuszczono na wolność. 
W protokole zatrzymania 
nie odnotowano faktu zwol-
nienia go, a na dodatek nie 
wręczono mu kopii posta-
nowienia o przedstawieniu 
zarzutów - mimo, że zarzuty 
mu postawiono i przesłu-
chano w charakterze po-
dejrzanego. Takie radosne 

wypełnianie obowiązków 
stróżów prawa i ich wyjątko-
we zdolności nawiązywania 
normalnego kontaktu z oby-
watelami, skutkować będą 
tym, że na zwrot - bezpod-
stawnie - zatrzymanego pra-
wa jazdy, przyjdzie mu cze-
kać nawet 30 dni, przez co 
nie będzie mógł świadczyć 
pracy, a nawet ją utracić. A 
ma na utrzymaniu żonę i 
pięciomiesięczne dziecko. 
I - co najważniejsze - mimo, 
że nigdy nie miał do czynie-
nia z policją i sądami, nigdy 
nie popełnił żadnego czynu 
zabronionego, ma bardzo 
duże szanse tra�ć do reje-
stru skazanych, co mu życia 
w przyszłości absolutnie nie 
ułatwi. A wszystko to dzięki 
panom policjantom, którzy 
już niejednego wałbrzysza-
nina tak "załatwili", bo przy 
tego rodzaju zarzutach wy-
starczy, jak usłużny kolega 
w mundurze odpowiednio 
zezna. A wtedy Obywatelu, 
w przypadku takich "bliskich 
spotkań trzeciego stopnia", 
nie masz żadnych szans i 
pan Piotr może być tego ko-
lejnym już przykładem.

www.janusz-bartkiewicz.eu

PS. 14 lutego pana Pio-
tra telefonicznie wezwano 
do Komisariatu II Policji w 
Wałbrzychu i prawo jazdy 
mu oddano informując, że 
prokurator uznał, że zostało 
odebrane bezpodstawnie. 
Jednak żadne postanowie-
nie prokuratora w tej mate-
rii nie zostało mu doręczo-
ne, co jest jakimś kolejnym 
dowodem na specy�czny 
rodzaj wałbrzyskich policyj-
nych procedur.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

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

Miałam mięśniaki i strasznie mnie kolana 
bolały. Po kilku wizytach u pana Darka 
mięśniaki zniknęły, a kolana przestały boleć. 
No i zniknęła mi egzema na ręce.

Rozmowa z Mirosławem 
Potapowiczem, etatowym 
Członkiem Zarządu Powia-
tu Wałbrzyskiego.

Na czym polega Pana pra-
ca w Starostwie Powiato-
wym w Wałbrzychu?

Mirosław Potapowicz: - Jako 
Członek Zarządu Powiatu 
między innymi nadzoruję 
pracę wydziału komuni-
kacji i transportu oraz wy-
działu administracji archi-
tektoniczno – budowlanej 
i gospodarki nieruchomo-
ściami. Dodatkowo zajmu-
ję się nadzorem nad reali-
zacją zadań dotyczących 
bezpieczeństwa informacji 
w Starostwie Powiatowym 
w Wałbrzychu.

Wymienione przez Pana 
wydziały mają na co dzień 
do czynienia z dużą liczbą 
interesantów. Proszę przy-
bliżyć Czytelnikom zakres 
zadań i pracę wydziału ko-
munikacji i transportu w 
ubiegłym roku.

- Do zadań Wydziału Ko-
munikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowe-
go w Wałbrzychu należą 
w szczególności sprawy 
związane z rejestracją po-
jazdów, wydawaniem 
uprawnień do kierowania 
pojazdami, nadzorem na 
stacjami kontroli pojaz-
dów i ośrodkami szkolenia 
kierowców oraz sprawy 
związane z wydawaniem 
licencji, zezwoleń oraz za-
świadczeń na wykonywa-
nie krajowego transportu 
drogowego osób i rzeczy. 

Działalność wydziału w 
2016 roku najlepiej obra-
zuje liczba załatwionych 
spraw: wydano 943 prawa 
jazdy – o 172 sztuki wię-
cej niż w roku 2015, wy-
produkowano 6367 sztuk 
dowodów rejestracyjnych 
– o 624 sztuki więcej niż 
w 2015 r., wydano 4855 
kompletów tablic reje-
stracyjnych – tu też mamy 
wzrost o 260 kompletów w 
porównaniu do 2015 r. Po-
dobnie z liczbą wydanych 
kart pojazdu – w ubiegłym 
roku to 1864 sztuk. To tyl-
ko część z zadań wydziału, 
a na każdym polu jest zna-
czący wzrost obsłużonych 
interesantów i załatwio-
nych spraw.

Co jest powodem takiego 
wzrostu ilości spraw i inte-
resantów? Czy wydłużyło 
to kolejki i czas oczekiwa-
nia dla klientów?

- Na wzrost ilości spraw 
składa się wiele czynników. 
Jednym z głównych jest 
wzrost liczby kierowców, 
a za tym idzie wzrost licz-
by kupowanych samocho-
dów. Dodatkowo, pomimo 
uzyskania przez Wałbrzych 
status u miasta na pra-
wach powiatu, wydział 
starostwa powiatowego w 
dalszym ciągu obsługuje 
mieszkańców Wałbrzycha, 
ponieważ osoby, które 
do 31 grudnia 2016 roku 
załatwiały sprawy w sta-
rostwie, nadal �gurują w 
naszej ewidencji. Do tych 
spraw należą między inny-
mi zwroty zatrzymanych 

Architektura i komunikacja w służbie społeczności lokalnej 

Dłonie pełne energii
Uzdrowieni przez dotyk

- Bałem się, że mi nogę 
utną. Na szczęście tra�łem 
do pana Darka – Marian Mi-
chalica nie kryje wzrusze-
nia. Od ponad dwudziestu 
lat zmaga się z cukrzycą. 
Od kilku ze stopą cukrzy-
cową. W ostatnim okresie 
lekarze zaczynali wspomi-
nać o konieczności ampu-
tacji. Siostra namówiła go 
na wizytę u wałbrzyskiego 
uzdrowiciela.

- Bo ja sama miałam mię-
śniaki i strasznie mnie kolana 
bolały. Po kilku wizytach u 
pana Darka mięśniaki znik-
nęły, a kolana przestały bo-
leć. No i zniknęła mi egze-
ma na ręce, więc mówię do 

Mariana: pomógł mnie, po-
może i tobie. Przyjeżdżaj do 
Wałbrzycha! – opowiada. I 
rzeczywiście, w październiku 
brat zjawił się u pana Darka. 
– Nie dawał wielkich nadziei, 
mówił, że ze stopą cukrzyco-
wą trudna sprawa. Ale spró-
bował. I jest efekt! – cieszy 
się pan Marian. Bo po sied-
miu wizytach u uzdrowiciela 
lekarze stwierdzili znaczną 
poprawę. O amputacji na-
wet nie ma mowy.

- Ale i bez lekarzy przecież 
widziałem poprawę. Ranki 
i owrzodzenia zaczęły się 
goić. Teraz ich w zasadzie nie 
ma. I boleć przestało – cieszy 
się pan Marian. Przy okazji 

minęły mu też bóle kręgo-
słupa, choć nawet o nich 
uzdrowicielowi nie wspomi-
nał. – Najważniejsze, że pan 
Darek uratował mi życie. Bo 
co to za życie bez nogi? Ani 
na grzyby pójść, ani z wnu-
kami się pogonić…

Z wnukiem dla odmiany 
przyszła Maria Lissek. Przed 
dwoma laty sama skorzysta-
ła z pomocy wałbrzyskiego 
uzdrowiciela, bo miała gu-
zek piersi. Po czterech wizy-
tach zmalał o połowę, po ko-
lejnych czterech nie było po 
nim śladu.  – A moja lekar-
ka rodzinna po badaniach 
kontrolnych wzięła telefon 
od pana Dariusza. Dla swo-

jej mamy – opowiada pani 
Maria. Więc teraz przyszła 
do pana Darka z wnukiem, 
bo bardzo chciał mieć zwie-
rzątko, a był alergikiem. – Na 
wszystko uczulony, na tra-
wy, na pyłki, na sierść. Dłu-
go przekonywałam córkę, 
że zabiorę Kubusia do pana 
Darka. Bo córka mówiła, że w 
gusła nie wierzy.

Teraz już wierzy, bo po 
czterech wizytach u pana 
Darka wybrała się z Kubą do 
znajomych, u których jest 
pies i kot. Chłopak bawił się 
ze zwierzętami i nic się złego 
nie działo. A przecież jeszcze 
niedawno od zetknięcia ze 
zwierzęciem zaczynał się du-

sić, twarz mu czerwieniała, po-
jawiała się wysypka. Teraz nic.

- Jak pomógł synowi, to i 
ja spróbowałam. I faktycznie, 
bóle migrenowe zmniejszyły 
się już po pierwszej wizycie, 
po drugiej jeszcze bardziej. 
I pomyśleć, że gdyby się te-
ściowa nie uparła, to bym 
tam nigdy syna nie zaprowa-
dziła. Zresztą, pan Darek nie 
obiecywał, że pomoże. Mó-

wił tylko, że może spróbo-
wać, a słysząc, że jestem �zy-
kiem sam zapytał, czy wierzę 
w tę energię. Powiedziałam, 
zgodnie z prawdą, że nie, a 
on na to z uśmiechem: „No 
to zobaczymy, czy jest, czy 
jej nie ma”. Teraz już wiem, 
że w dłoniach pana Darka 
jest jakaś dziwna energia. I 
że ta energia czyni cuda.

(ego)

dowodów rejestracyjnych, 
zawiadomienia o zbyciu 
pojazdu, wyrejestrowanie 
pojazdów w związku z de-
montażem, czy wydawa-
nie zaświadczeń potwier-
dzających zarejestrowanie 
pojazdu. Co do pytania o 
skutki dla interesantów, 
to możemy z dumą odpo-
wiedzieć, że nie wydłuży-
ły się ani kolejki, ani czas 
obsługi mieszkańców. Jest 
to zasługa zarówno pra-
cowników wydziału, jak i 
funkcjonującego od 2015 
roku elektronicznego sys-
temu kolejkowego, który 
znacznie usprawnił obsłu-
gę klientów korzystają-
cych z usług związanych z 
rejestracją pojazdów i pra-
wami jazdy. W ubiegłym 
roku wprowadziliśmy też 
możliwość dokonywania 
opłat za pomocą karty 
płatniczej.

A jak wyglądają sprawy w 
wydziale administracji ar-
chitektoniczno-budowla-
nej i gospodarki nierucho-
mościami?

- Tu również możemy się 
pochwalić wzrostem ilo-
ści załatwionych spraw 
naszych mieszkańców. W 
2015 roku wydano 751 de-
cyzji udzielających pozwo-
lenia na budowę, a w 2016 
roku 787. W przeważającej 
liczbie były to pozwolenia 
na remonty, przebudowy, 
czy modernizacje istnieją-
cych obiektów budowla-
nych. Z wydanych pozwo-
leń na budowę nowych 
obiektów można wymienić 
wydane w 2015 r. decyzje 
na budowę w Szczawnie-
-Zdroju Komisariatu Policji 
przy ul. Łączyńskiego, ko-
ścioła przy ul. ks. Jerzego 
Popiełuszki, a także budo-
wę kurnika w Gostkowie. 

Znaczący udział mają tutaj 
też wydane zezwolenia na 
budowę domów jednoro-
dzinnych, których w okre-
sie dwóch lat wydano ok 
130 oraz 6 na budowę bu-
dynków wielorodzinnych. 
Oprócz pozwoleń na budo-
wę przyjęto również zgło-
szenia zamiaru budowy 
obiektów budowlanych, 
czy też wykonania robót 
budowlanych. I tak w 2015 
r. przyjęto 549 zgłoszeń, a 
w 2016 r. ich liczba wzrosła 
do 800. Na ten znaczący 
wzrost wpływ miało zwięk-
szone zainteresowanie 
inwestorów docieplaniem 
budynków, budową przy-
domowych oczyszczalni i 
remontami, a także prze-
budową dróg powiato-
wych i gminnych.

Wspomniał Pan, że odpo-
wiada za nadzór nad bez-
pieczeństwem informacji 
w Starostwie Powiatowym 
w Wałbrzychu. Na czym on 
polega?

- Zastana przez obecny 
Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego infrastruktura infor-
matyczna urzędu pozosta-
wiała wiele do życzenia. Już 
w 2015 roku podjęliśmy 
działania modernizacyjne 
sieci LAN, takie jak normali-
zacja architektury sprzęto-
wej, co znacznie poprawiło 
stopień ochrony jednostek 
centralnych oraz przepływ 
dokumentów między wy-
działami. Uruchomiliśmy 
światłowodową magistra-
lę optyczną i wymienili-
śmy serwer – dzięki temu 

wzrosła wydajność pracy 
na aplikacjach sieciowych. 
Wymieniliśmy także znacz-
ną część komputerów na 
nowe jednostki, wprowa-
dziliśmy dodatkowy sys-
tem ochrony przeciwwi-
rusowej i uruchomiliśmy 
zapasowe łącze interneto-
we. Wszystkie te działania 
znacząco poprawiły po-
ziom bezpieczeństwa do-
kumentów, zmniejszyły 
ryzyko niespodziewanych 
awarii i ich skutki, a także 
pośrednio przyczyniły się 
do poprawy szybkości i ja-
kości obsługi naszych inte-
resantów.

Można powiedzieć, że Wy-
dział Komunikacji i Trans-
portu oraz Wydział Admi-
nistracji Architektoniczno 
– Budowlanej i Gospodarki 
Nieruchomościami są teraz 
dużo bardziej przyjazne 
interesantom?

- Dokładnie tak. Kładziemy 
ogromny nacisk na ciągłą 
poprawę jakości obsłu-
gi mieszkańców naszego 
powiatu, dlatego min. bę-
dziemy aplikować o środ-
ki zewnętrzne na zadanie 
pn. „Wdrożenie platformy 
e-usługi administracji pu-
blicznej w Starostwie Po-
wiatowym w Wałbrzychu”. 
Dzięki temu będzie można 
załatwić całą masę spraw 
w urzędzie przez internet. 
Zamierzamy też nadal in-
westować w infrastruktu-
rę starostwa oraz system 
szkoleń dla naszych pra-
cowników.

(GŁ)

Mirosław Potapowicz
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Firma „TESTER” Sp. z o.o., 

z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 18A, 

profesjonalny producent układów automatyki i sterowania, 

posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie 

w branży elektronicznej 

poszukuje osoby do pracy na stanowisko: 

KONSTRUKTOR – TECHNOLOG

Więcej informacji dotyczących oferty pracy 

znajduje się na stronie www.tester.net.pl, 

w zakładce: 

realizujemy projekty z wykorzystaniem 

funduszy unijnych.

R E K L AMA

R E K L AMA

Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu 
przypomina, że od lutego 
w siedzibie RCKK przy ul. 
Chrobrego 31 krew można 
oddawać także w trzecią 
sobotę każdego miesiąca.

- Zapraszamy do naszej 
siedziby w najbliższą sobotę, 
czyli 18 lutego w godz. 8.00 
- 12.00. Przed wizytą zjedz 
lekkostrawny posiłek, wypij 
większą niż zwykle ilość wody 
lub soku, weź ze sobą doku-
ment tożsamości z aktual-
nym zdjęciem i numerem pe-
sel i przyjdź oddać krew. Dla 

zdrowego człowieka to zale-
dwie kilkanaście minut po-
święconego czasu, a dla ludzi 
chorych to niejednokrotnie 
życie – apeluje Teresa Ka-
mińska, specjalista do spraw 
promocji krwiodawstwa i 
kierownik ekip wyjazdo-
wych Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu.

Godziny pracy RCKiK w 
Wałbrzychu: od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.00 
– 13.30, a w pierwszą i trze-
cią sobotę miesiąca w godz. 
08.00 – 12.00.

(RED)

Fundacja Ulica Swoje 
Wie organizuje II Bal Do-
broczynny. Celem zbiórki 
jest pomoc Michałkowi, u 
którego stwierdzono au-
tyzm i wiele innych scho-
rzeń, np. nadwzroczność 
czy nadciśnienie. Zebrane 
fundusze konieczne są 
na wizyty u specjalistów, 
tj. psychiatra, psycholog, 
okulista i neurolog.

Działania fundacji można 
wesprzeć kupując cegiełkę 
na bal, a przede wszystkim 
przyjść, dobrze się bawić 
przy muzyce wspaniałych 
wykonawców i wziąć udział 
w licytacjach na rzecz Mi-
chałka. Bal odbędzie się 
w Karczmie Kamiennej w 
Czarnym Borze już 25 lute-
go! Prowadzącym będzie 

Jacek Dżej Dżej Jedrzejak 
z zespołu Big Cyc. Ponadto 
wystąpią goście specjalni: 
Agnieszka Świerczyńska-So-
kolnicka i Wojtek Sokolnicki, 
Krzysztof Kurnyta, Grupa 
Ognia Impuls, zespół Pają-
ki. Będzie też masa atrakcji: 
pokaz tańca towarzyskie-
go, pokaz mody Słowiański 
Jedwab Estery Grabarczyk, 
fotobudka, licytacja cen-
nych przedmiotów od dar-
czyńców czy loteria fantowa 
z bardzo cennymi fantami 
podarowanymi przez wspa-
niałych ludzi.
Więcej informacji udzielą: 
Joanna - tel. 885 283 746, 
Dorota – tel. 796 413 744, 
Magdalena 
– tel. 577 297 525.

(RED)

Oddaj krew

Z serca dla małego 
bohatera

GOPR radzi

Zima w tym roku dopi-
sała. W górach jest dużo 
śniegu, a na stokach panują 
doskonałe warunki narciar-
skie. Przekłada się to na dużą 
liczbę narciarzy, szczególnie, 
że łącznie z województwem 
dolnośląskim ferie zaczęły 
się także na Opolszczyź-
nie, Mazowszu i Pomorzu 
Zachodnim – z tych woje-
wództw zawsze w Sudety 
przyjeżdża mnóstwo tury-
stów i narciarzy.

Od początku sezonu w 
stacjach narciarskich, w któ-
rych dyżury pełnią ratowni-
cy GOPR (Zieleniec, Czarna 
Góra i Sokolec) doszło do 
ponad 500 wypadków. Czte-
rokrotnie do najcięższych 
zdarzeń ratownicy wzywali 
śmigłowiec Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego. W 
wielu przypadkach do nie-
szczęścia doszło w wyniku 

brawury i zderzeń z inny-
mi narciarzami. Ratownicy 
GOPR Grupy Wałbrzysko – 
Kłodzkiej apelują o rozwagę 
i ostrożność podczas szuso-
wania.

Prawidłowe zachowa-
nie na stoku opisuje De-
kalog Narciarski FIS, jego 
treść znajdziemy na stronie 
https://www.gopr.pl/po-
radnik/dekalog-narciarski. 
Pamiętajmy, że na stoku nie 
jesteśmy sami, dostosowuj-
my styl jazdy do warunków 
oraz własnych umiejętno-
ści. W okresie ferii na sto-
kach jest zawsze bardzo 
dużo dzieci, zwróćmy na nie 
szczególną uwagę. Mali nar-
ciarze w starciu z rozpędzo-
nym, dorosłym człowiekiem 
mają niewielkie szanse na 
wyjście z takiego zderzenia 
bez urazu. Narciarze poniżej 
16 roku życia obowiązkowo 

muszą mieć kaski na gło-
wach. Dorosłych nakaz ten 
nie dotyczy, jednak gorąco 
zachęcamy do wyposażenia 
się w ten element zabezpie-
czający głowę. Obecnie kask 
można kupić w cenie marko-
wej czapki, nawet najtańszy 
kask zapewni nam o wiele 
większą ochronę niż trady-
cyjne nakrycie głowy.

Ratownicy przypominają 
także o rozgrzewce. - Co-
dziennie przed pierwszym 
zjazdem poświęćmy 2-3 mi-
nuty na proste ćwiczenia. 
Rozruszajmy stawy, rozgrzej-
my mięśnie, szczególnie jeśli 
codziennie siedzimy przy 
biurku. Tak przygotowani 
będziemy mniej podatni na 
urazy w razie upadku – za-
pewniają goprowcy.

Jeżeli już wydarzy się wy-
padek, przede wszystkim 
zachowajmy spokój. Jeśli 

sami ulegniemy wypadkowi, 
poprośmy o pomoc innych 
narciarzy, a jeśli jesteśmy 
świadkami wypadku, za-
interesujmy się poszkodo-
wanymi. Jeśli nie potra�my 
udzielić fachowo pomocy, 
w zupełności wystarczy, że 
zabezpieczymy miejsce wy-
padku oraz wezwiemy po-
moc. Na stokach, które za-
bezpieczają ratownicy GOPR 
wezwijmy ich dzwoniąc na 
numer 985 lub 601 100 300. 
Udzielą oni profesjonalnej 
pomocy i szybko ewakuują 
nas w bezpieczne miejsce. 
Możemy również użyć apli-
kacji „Ratunek”, która nawią-
że połączenie z ratownikiem 
dyżurnym oraz jednocześnie 
wskaże mu na mapie nasze 
położenie. Aplikację można 
zainstalować na Androida 
oraz iOS. Ratownicy GOPR 
Grupy Wałbrzysko – Kłodz-
kiej w sezonie 2016/2017 
pełnią dyżury w Zieleńcu, 
Czarnej Górze oraz w Sokol-
cu. Na pozostałych wycią-
gach pomoc w razie wypad-
ku zapewniają ich gestorzy. 
W takich miejscach w razie 
wypadku poinformuj obsłu-
gę wyciągu.

Dla osób, które wybiorą 
ciszę, spokój i obcowanie z 
naturą na górskich szlakach 
goprowcy również mają kil-
ka rad. - Przede wszystkim 
pamiętajmy o odpowiednim 
obuwiu i odzieży. Najlepiej 
ubierać się na tzw. cebulkę 
– kilka warstw, które będą 
zabezpieczać od zimna i od 
wiatru. W wyższych partiach 
gór (powyżej 1000 m n.p.m.) 
leży ponad 80 cm śniegu. Nie-
które szlaki są zawiane i nie-
przetarte. Są to bardzo dobre 
warunki dla narciarzy ski tu-
rowych, jednak dla pieszych 
bez rakiet przemieszczanie 
może stanowić trudność, a 
czas wędrówki znacząco się 
wydłużyć. Planujmy piesze 
wycieczki z dużym margine-
sem czasowym. Dzień wciąż 
jest krótki. Bądźmy przygo-
towani na zapadnięcie zmro-
ku - miejmy ze sobą latarki 
i zapas baterii. Przed każdą 
wyprawą w góry zainstaluj-
my w naszych smartfonach 
aplikację „Ratunek”, nała-
dujmy baterie oraz - w miarę 
możliwości - weźmy ze sobą 
„power banki”. Góry nie są 
takie straszne, jeśli dobrze 
zaplanujemy i przygotujemy 
nasze wycieczki – podkre-
ślają ratownicy Wałbrzysko 
– Kłodzkiej Grupy GOPR, któ-
rzy życzą niezapomnianych 
widoków oraz przyjemnego 
i bezpiecznego wypoczynku 
w górach!

(RED)

Trwają ferie w naszym regionie. Wspaniałe zimowe warunki 
zachęcają do ruszenia w góry. Ratownicy Grupy 

Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR radzą co zrobić, aby białe szaleństwo 
było jednocześnie przyjemne i bezpieczne.
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R E K L AMA

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

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- 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

ŚWIĘTA WIELKANOCNE
- KUDOWA ZDRÓJ, REWAL, SOKOLEC, SZCZAWNICA, ZAKOPANE

- TURNUSY 3-4 DNIOWE OD 399 PLN

MAJÓWKA:
Chorwacja/Bośnia-Hercegowina - 29.04-07.05.2017 

- 800 PLN + 180 EURO - OSTATNIE 8 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  - OSTATNIE 10 MIEJSC       
Kraków - 29-30.04.2017 - 290 PLN

INNE:
GRUZJA SAMOLOT - 8-13 PAŻDZIERNIKA 2017

- 2850 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC
PORTUGALIA Z FATIMĄ - 21-24 PAŹDZIERNIKA I 24-29 PAŹDZIERNIKA 2017

- 2850 PLN - OSTATNIE 16 MIEJSC!
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

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

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

Jan Trebunia – Tutka z 
Orkiestrą eM Band wystąpi 
18.02.2017 r. o godz. 19.00 
w Teatrze Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu.

Jan Trebunia-Tutka jest 
mistrzem altówki i wokalistą 
o niezwykłej barwie głosu. 
Komponuje, pisze teksty, a 
przy tym, stając na scenie 
w pozycji lidera, przykuwa 
uwagę swoją osobowością i 
wizerunkiem. Tworzy, grając 
długo z zespołem rodzinnym 
Trebunie-Tutki oraz z zespo-
łem Jazgot, ale zaistniał wy-
raźnie i solowo współpracu-
jąc z Mirosławem Kowalikiem 
– autorem tekstów, muzyki, 
producentem muzycznym i 
jednocześnie basistą - człon-
kiem zespołu Raz Dwa Trzy.

Koncert w Teatrze Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu będzie 
związany z promocją płyty 
„Po co tyle mówić”. Łączy ona 
umiłowanie tradycji góral-
skiej z muzyką współczesną 
- tworząc oryginalne polskie 
brzmienie. Znajdziemy na niej 
dźwięki, które nawiązują do 
różnych gatunków i kultur.

A Mirosław Kowalik w pro-
stych słowach potra� przeka-
zać najważniejsze treści. Od-
najdziemy tu zarówno utwory 
re�eksyjne np. „W jedną stro-

Ruszyła siódma edycja 
wałbrzyskiego konkursu ta-
lentów „Wałbrzych ma Ta-
lent”, organizowanego 
przez Wałbrzyski Ośro-
dek Kultury. - Przyjdź-
cie koniecznie, jeśli 
tańczycie, śpiewacie, 
żonglujecie, potra�cie 
porwać w świat iluzji 
lub macie inne cie-
kawe pomysły na to, 
aby oczarować jury i 
publiczność. Trio Ele-
gance Akrokar, Angeli-
ka Krynicka, Weronika 
Włodarczyk, Maciej 
Robak, Marlena Rozic-
ka, Justyna Piela, Justy-
na Medeksza, zespoły 
Wrzask i Silentlive... to 
tylko część zwycięz-
ców i wyróżnionych 
w sześciu pierwszych 
edycjach naszego kon-
kursu. Jeśli chcecie do 
nich dołączyć, zgłoście 
się na tegoroczne eli-

Po co tyle mówić

nę”, ale również żartobliwe, 
jak „A na stole naleweczka”. 
„Po co tyle mówić” to projekt 
przy udziale znakomitej or-
kiestry rozrywkowej eM Band, 
która współpracowała z taki-
mi artystami jak Leszek Moż-
dżer, Marek Bałata, Ewa Uryga, 
czy Basia Trzetrzelewska.

Bilety w cenie 45 zł są do 
nabycia w Wałbrzychu: Teatr 
Lalki i Aktora (ul. M. Buczka 
16) i Biurze Turystycznym 
Jolka (ul. Moniuszki 17) i w 
kiosku z prasą przy ul. Bro-
niewskiego 65 (Piaskowa 
Góra), a także w Pasażu Te-
sco w Szczawnie Zdroju - 
Biuro Turystyczne Jolka.

(RED)

Masz talent? Pokaż go!
Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej 

- każdy będzie miał swoje pięć minut. Na najlepszych czeka występ podczas tegorocznych 
Dni Wałbrzycha, 2 tys. zł, liczne nagrody oraz profesjonalna publikacja w lokalnej 

gazecie. Zwycięzców otaczamy opieką impresaryjną, promujemy na wydarzeniach 
organizowanych, współorganizowanych przez WOK.

minacje. Castingi: 18 lutego, 
w godz. 10.00-12.00, WOK 
na terenie Starej Kopalni, 

18 kwietnia, w godz. 10.00-
12.00, WOK Piaskowa Góra. 
Finaliści wybrani podczas 

castingów zaprezen-
tują się przed jury i 
publicznością pod-
czas tegorocznych 
Dni Wałbrzycha. Ze-
społy muzyczne pro-
szone są o zgłasza-
nie się na II casting 
(18.04.2017, WOK 
na Piaskowej Górze) 
– mówią organizato-
rzy.

Osoby niepeł-
noletnie powinny 
przyjść na casting 
z opiekunem lub 
posiadać pisemną 
zgodę na udział w 
konkursie, podpisa-
ną przez prawnego 
opiekuna.  Regulamin 
i zgoda opiekuna do 
pobrania na wok.wal-
brzych.pl.

(RED)

Szukają 
artystów
I Ogólnopolski Konkurs 
Muzyczny „Młody Artysta” 
w Wałbrzychu. Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury zaprasza: 
dzieci, młodzież i dorosłych, 
grających na instrumentach, 
uczestników amatorskiego 
ruchu muzycznego, działa-
jącego przy domach kultu-
ry w Polsce. Zachęcamy do 
odkrywania piękna muzyki, 
prezentowania swoich dzieł 
i dzieł znanych kompozyto-
rów. Liczymy na obecność 
miłośników muzyki kame-
ralnej z Polski, dla których 
gra na: fortepianie, skrzyp-
cach, �ecie, czy oboju jest 
pasją i całym życiem. Finał 
konkursu 13 maja 2017 r. w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultu-
ry na Piaskowej Górze. Kar-
tę zgłoszenia uczestników 
należy przesłać w formie 
elektronicznej na adres: se-
kretariat@wok.walbrzych.pl 
do 5 kwietnia 2017 r. Regu-
lamin oraz karta zgłoszenia 
do pobrania na www.wok.
walbrzych.pl.

(RED)
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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

Kopalnie Surowców 
Skalnych w Bartnicy mogą 
ubiegać się o nową konce-
sję na prowadzenie wydo-
bycia w Kopalni Mela�ru w 
Rybnicy Leśnej. Wydaje się 
jednak mało prawdopo-
dobne, by zakład wznowił 
wydobycie w tym roku.

- 10 lutego 2017 r. Samo-
rządowe Kolegium Odwo-
ławcze w Wałbrzychu zawia-
domiło o ostatecznej decyzji, 
którą podjęło w związku z 
przedsięwzięciem „Wydoby-
cie mela�ru ze złoża Rybnica 
Leśna, gmina Mieroszów, 
powiat wałbrzyski”. Po kil-
kumiesięcznym, wnikliwym 
postępowaniu SKO utrzyma-
ło w mocy decyzję Burmistrza 
Mieroszowa z 4 października 
2016 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia 
wydobycia mela�ru w Rybni-
cy Leśnej. Warto nadmienić, 
iż decyzja Burmistrza została 
wydana po uzyskaniu pozy-
tywnego uzgodnienia Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu. 
Samorządowe Kolegium Od-
woławcze oceniało w swoim 
postępowaniu, czy procedu-
ra została przeprowadzona 
prawidłowo, a więc czy ma-
teriał zgromadzony w spra-
wie, w tym stanowiska stron, 
zostały należycie rozpatrzone 
i ocenione w procesie wy-
dawania decyzji – czytamy 
w komunikacie wydanym 
przez Kopalnie Surowców 
Skalnych w Bartnicy, które są 
właściciele kopalni w Rybni-
cy Leśnej.

Decyzja SKO jest osta-
teczna. Nie oznacza to jesz-
cze prawa do wznowienia 

wydobycia mela�ru w Ryb-
nicy Leśnej, ale otwiera KSS 
Bartnica drogę do wystąpie-
nia o koncesję na wydobycie 
kruszywa. Przypomnijmy, 
że starania o nową konce-
sję spółka rozpoczęła już w 
2011 r. Przeciągające się la-
tami procedury administra-
cyjne sprawiły, że w czerwcu 
2015 r. wygasła poprzednia 
koncesja i od tego czasu los 
Kopalni Mela�ru w Rybnicy 
Leśnej, ponad 40 etatowych 
pracowników oraz około 100 
podwykonawców z regionu 
był niepewny.

- Decyzja SKO, umożli-
wiająca złożenie wniosku o 
koncesję, ma więc niebaga-
telny wpływ na przyszłość 
pracowników i podwyko-
nawców, daje ludziom szan-
sę na pracę i godne życie. 
Ma też pozytywny wpływ 
na gospodarczy rozwój re-
gionu dotkniętego wyso-
kim bezrobociem, w tym 
realizowane i planowane 
projekty infrastrukturalne - 
mówi Jakub Madej, prezes 
KSS Bartnica.

Utrzymana w mocy przez 
SKO pozytywna decyzja 
Burmistrza Mieroszowa z 4 
października 2016 r. dla wy-
dobycia mela�ru w Rybnicy 
Leśnej, nałożyła na kopal-
nię szereg warunków, które 
istotnie zmniejszają poten-
cjalną uciążliwość jej działa-
nia. Zawarte w decyzji ogra-
niczenia spowodują m.in., 
że nie zwiększy się transport 
urobku, czego obawiali się 
mieszkańcy okolicy. Innym 
dodatkowym obowiązkiem 
nałożonym na kopalnię jest 
monitoring przyrodniczy.

(RED)

„Noc jak bas.
Księżyc wysoko jak sopran,
gość u chmur ośnieżających drzewa 
– zima, zima,
jaka tam zima,
skoro jak majowy słowik śpiewa.

Gdzieś wysoko ciemny wiatr przeleciał,
księżyc wszystkie drogi porozświecał,
wszystkie czernie w chmurach, szparach, 
wronach,
a tu drzewa przez las, przez noc, 
przez księżyc
i trzy dzwonki z końskiej uprzęży
dzwonią jak zapomniane imiona.

Srebrną drogę przebiegł srebrny zając.
Srebrny promień podkradł się pod sowę.
Sowa patrzy. A tu płatki śniegowe
Z nieba na ziemię spadają.”

(K. I. Gałczyński, „Sanie”, 
fragment wiersza)

Nie wszyscy lubimy zimę. 
Żałujemy, że pełne zieleni i 
kwiatów ogrody oraz łąki po-
krywa śnieżna powłoka, że 
wokół jest biało od śniegu, 
na dworze chłód, w domu 
najważniejszym się staje 
ogrzewanie mieszkania. 
Martwią nas pogarszające się 
warunki drogowe, denerwu-
je to, że trzeba bez przerwy 
się ubierać i rozbierać, a jesz-
cze bardziej przedłużająca 
się zima, kiedy nie możemy 
doczekać się wiosny.

Ale zima ma swoje dobre 
strony. Wielu z nas w tym 
roku z utęsknieniem cze-

Powalczą o koncesję Urok zimy
Stanisław 
Michalik

kało na pierwszy śnieg, bo 
zima się opóźniła, a więc 
trzeba było dłużej czekać 
na „białe szaleństwo”. Każ-
da godzina spędzona na 
nartach, czy to zjazdowych, 
czy biegowych, to dla wielu 
z nas największa przyjem-
ność. A dzieciaki na san-
kach, łyżwach lub nartach 
czują się jak w niebie.

Swego czasu znalazłem 
się na Cyprze, gorącej wy-
spie na Morzu Śródziem-
nym. Tam zima znana jest 
z telewizji. To było w poło-
wie listopada. Chodziliśmy 
codziennie na plażę, gdzie 
można było się opalać i nie-
co ochłodzić w wodzie. Od 
wczesnego rana do późnego 
wieczora prażyło słońce, ani 
chmurki na niebie. I tak pra-
wie przez cały rok, jak mówili 
opiekunowie turnusu. Do-
brze, że w pokojach hotelo-
wych była klimatyzacja, bo 
inaczej zasypiając można by 
się zagotować w nocy... Tam 
są zaledwie dwa, trzy miesią-
ce (grudzień, styczeń , luty), 
kiedy spada temperatura do 
kilku stopni powyżej zera i 
w hotelach robi się luźniej 
od gości. Pozostałe miesią-
ce – lato. Cypryjczycy nie 
potrzebują zimowej odzieży. 
Opady deszczu, to dla nich 
uśmiech losu. W ogrodach 
przydomowych, w parkach, 
na skwerach ustawicznie 
działają urządzenia zrasza-
jące. Dzięki temu hotele, 
budynki publiczne, domy 
mieszkalne toną w zieleni i 
kwiatach.

Pamiętam dziwne wraże-
nie, gdy samolot w drodze 
powrotnej wpadł nagle nad 
Warszawą w czarne chmu-

ry, by za chwilę wylądować 
na lotnisku. Wydawało się, 
że nagle zlecieliśmy z jasne-
go nieba pod ziemię. Było 
ciemno, ponuro, mglisto, 
po prostu koniec listopada. 
Ten przeskok z przestrzeni 
pełnej złocistości słońca do 
naszej szarej zachmurzonej 
rzeczywistości był trudny 
do zniesienia. Ale… trwało 
to niezbyt długo. Jesteśmy 
przecież od kołyski przyzwy-
czajeni do zmiennych pór 
roku. I jeśli zastanowimy się 
dłużej, to musimy przyznać, 
że jest w tym jakiś sens. W 
każdej z naszych pór roku 
możemy znaleźć wiele pozy-
tywów. A jak piękną potra� 
być zima?

Ma ona swoich gorących 
wielbicieli. Wielu z nich po-
tra� to znakomicie pokazać 
na fotogra�i. W tym roku 
może się to okazać szczegól-
nie cenne, bo - jak dotąd - na 
naszej ziemi wałbrzyskiej 
śnieg był dość rzadkim go-
ściem. Całe szczęście, że go 
nie brakuje przy schronisku 
„Andrzejówka”.

Niestety, koło „Andrze-
jówki” nie będzie w tym 
roku Biegu Gwarków. Naj-
pierw okazało się, że organi-
zacja tej imprezy przerasta 
możliwości �nansowe wiel-
kiego Wałbrzycha, a sąsia-
dujące gminy nie pośpieszy-
ły z pomocą. Ręce opadają, 
jak się o tym słyszy. Czy nie 
można było się wcześniej w 
tej sprawie dogadać? Mamy 
teraz Aglomerację Wałbrzy-
ską, a Bieg Gwarków, to 
przecież najważniejsza na 
ziemi wałbrzyskiej zimowa 
impreza sportowa i rodzin-
na. Było to zarazem święto, 

w którym uczestniczyli ama-
torzy biegów narciarskich 
z całymi rodzinami. Można 
było w zimowej scenerii, 
atrakcyjnie i zdrowo spędzić 
jeden z zimowych weeken-
dów, a czynili to najliczniej 
mieszkańcy Wałbrzycha. 
Setki ludzi, i tych biegają-
cych na nartach, i ich kibi-
ców przeżywali w tym dniu 
niezapomniane chwile. A 
przecież czas spędzony 
zimą na świeżym powietrzu, 
to najlepszy eliksir leczni-
czy. Okazuje się, że jedna 
z nielicznych już tradycji 
gwareckich ongiś górnicze-
go Wałbrzycha odeszła do 
lamusa. No ale Wałbrzych 
ma „złoty pociąg”, który roz-
sławił go na całym świecie. 
Zawracanie sobie głowy lo-
kalną imprezką sportową, to 
nie te czasy.

Na szczęście w ostatnim 
numerze Tygodnika DB 2010 
Andrzej Basiński informu-
je nas, że 36 Bieg Gwarków 
jednak się odbędzie i to już 
19 lutego, ale na Przełęczy 
Jugowskiej. Znaleźli się or-
ganizatorzy, którzy przejmu-
ją pałeczkę. Może się okazać, 
że to będzie udana impreza, 
jeśli zorganizują ją ludzie z 
sercem i wyobraźnią. Nieste-
ty, to już nie będzie weekend 
rodzinny dla wielu wałbrzy-
szan, bo do Pieszyc i Bielawy 
jest znacznie dalej niż pod 
"Andrzejówkę".

Zachęcam mimo wszyst-
ko miłośników sportów zi-
mowych i spacerów – pod 
„Andrzejówkę”. Czekają na 
Was przez całą zimę trasy 
biegowe, wyciągi narciarskie 
i fascynujące krajobrazy gór-
skie.
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- Zamelduj się i zostaw po-
datek w Gminie Jedlina-Zdrój – 
apeluje burmistrz Leszek Orpel. 
- Jeśli kupiłeś lub wybudowa-
łeś dom w naszej gminie albo 
mieszkasz w niej bez meldunku 
- zamelduj się lub zgłoś ten fakt 
do urzędu skarbowego. Dzięki 
temu część twoich podatków 
wpłynie do budżetu gminy.

Z każdego 1000 zł zapłacone-
go przez podatnika podatku do-
chodowego, 380 zł tra�a do gmi-
ny. Im więcej ma mieszkańców, 
tym więcej podatków wpływa 
do budżetu. Więcej pieniędzy w 
budżecie oznacza więcej zreali-
zowanych inwestycji. - Wystar-
czy w zeznaniu podatkowym PIT 
za 2016 rok wpisać miejsce za-
mieszkania - gminę Jedlina-Zdrój 
lub zameldować się na terenie 
naszej gminy. Aby zameldować 
się w Jedlinie-Zdroju wystarczy 
przyjść do urzędu miasta i złożyć 
odpowiedni wniosek w biurze 
obsługi klienta – wyjaśnia Leszek 
Orpel.

Jak płacić podatki w Jedlinie-
-Zdroju ? To proste! Rozliczając się 
z podatku dochodowego od osób 
�zycznych (PIT), wskaż w zezna-
niu podatkowym jako miejsce, w 
którym mieszkasz miasto Jedlina-
-Zdrój. Zeznanie podatkowe złóż 
osobiście lub prześlij pocztą do 
Urzędu Skarbowego w Wałbrzy-
chu nie później niż do 30 kwietnia 
2017 r. Formularz dostępny jest w 
każdym urzędzie skarbowym lub 
na stronie Ministerstwa Finan-
sów. Nie musisz zawiadamiać o 
zmianach poprzedniego urzędu 
skarbowego - urzędy skarbowe 
same wymienią między sobą 
informacje i zaktualizują Twoje 
dane. Jeśli w ciągu roku zajdzie 
potrzeba aktualizacji Twoich da-
nych np. zmiana rachunku ban-
kowego do zwrotu nadpłaco-
nego podatku, na składanym w 
urzędzie skarbowym formularz 
ZAP 3 w pozycji B2 wpisz jedliński 
adres jako miejsce zamieszkania. 
Jeśli z podatku dochodowego od 
osób �zycznych rozlicza Cię Twój 

płatnik (pracodawca), zawiadom 
go, że miejscem Twojego za-
mieszkania na dzień 31 grudnia 
2016 r. jest miasto Jedlina-Zdrój. 
W przypadku wspólnego rozlicze-
nia małżonków, gdy mają różne 
adresy zamieszkania, aby podatki 
z PIT wpłynęły do Jedliny-Zdrój, 
przynajmniej jeden z małżonków 
musi mieć jedliński adres i rozli-
czyć się w Urzędzie Skarbowym w  
Wałbrzychu.

Podatnicy prowadzący działal-
ność gospodarczą, podlegający 
wpisowi do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospo-
darczej dokonują zmian w zakre-
sie miejsca zamieszkania, które 
następnie podają w rocznym roz-
liczeniu podatkowym (najczęściej 
PIT-36), składając wniosek do dru-
ku CEIDG – 1. Wniosek taki składa 
się w dowolnym urzędzie gminy. 
- Dołączcie do mieszkańców, któ-
rzy mają wpływ na budżet naszej 
gminy! – apeluje burmistrz Jedli-
ny - Zdroju.

(RED)

Płać podatek 
w Jedlinie Zdroju!

Jedlina – Zdrój źródło aktywności
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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

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L AMA

Pięć projektów z terenu Gmi-
ny Głuszyca będzie ubiegać się 
o do�nansowanie w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego Powia-
tu Wałbrzyskiego w roku 2017 r. 
Głosowanie odbywać się będzie 
od 20 lutego do 6 marca 2017 r.

- Prosimy mieszkańców  Gminy 
Głuszyca o udział w głosowaniu i 
wybór jednego z pięciu projek-
tów. Przypominamy, że w czasie 
wyznaczonym na głosowanie każ-
dy mieszkaniec Gminy Głuszyca 
może oddać tylko jeden głos 
– mówi Roman Głód, burmistrz 
Głuszycy.

Wykaz lokali wyborczych w 
Gminie Głuszyca: Świetlica Wiej-
ska w Sierpnicy (ul. Świerkowa 31) 
- pon.- pt. w godz. 14.00 - 19.00; 
Świetlica Wiejska w Kolcach (ul. 
Pamięci Narodowej 39) - pon.- pt. 
w godz. 14.00 - 19.00; Świetlica 
Wiejska w Grzmiącej (ul. Wiejska 
1) - pon.- pt. w godz. 14.00 - 19.00; 
Świetlica wiejska w Głuszycy Gór-
nej (ul. Kłodzka 61) - pon.- pt. w 

godz. 14.00 - 19.00; Centrum Kul-
tury MBP w Głuszycy (ul. Grun-
waldzka 26) - pon., wt., śr., pt. w 
godz. 10.00 – 17.00; Urząd Miejski 
w Głuszycy (Biuro Obsługi Klien-
ta) - pon., śr., czw. w godz. 7.30 – 
15.30, wt. w godz. 7.30-17.00, w 
pt. w godz. 7.30-14.00. Dodatko-
wy lokal wyborczy dla wszystkich 
gmin zostanie zlokalizowany w 
Starostwie Powiatowym w Wał-
brzychu (punkt kancelaryjny).  

Lista projektów lokalnych po-
prawnych pod kątem formalno-
-prawnym: „Z gitarą na stoku”w 
Głuszycy – 23 130 zł; budowa 
miejsca przyjaznego dzieciom 
i rodzicom w Głuszycy Górnej 
– 18 500 zł; warsztaty wokalno-
-muzyczne dla dzieci i młodzieży z 
terenu Powiatu Wałbrzyskiego w 
Głuszycy – 20 400 zł; „Lato z Dwój-
ką” w Głuszycy – 23 100 zł; Opieka 
nad bezdomnymi zwierzętami z 
Powiatu Wałbrzyskiego w Głuszy-
cy – 23 130 zł.

(SJ)

W sobotni wieczór w Centrum Kultury w Czarnym Borze spotkali 
się zakochani, kochający i kochani, aby wspólnie świętować Dzień 
św. Walentego. Na początek odbyło się losowanie nagród, a wśród 
nich serca pluszowe, bombonierki, pluszowe misie i walentynkowe 
ciasteczka. Następnie organizatorzy zaprosili na wspólne oglądanie 
polskiej komedii „Planeta Singli”. Po seansie każdy mógł sobie zrobić 
zwariowane zdjęcia w fotobudce i miło spędzić resztę wieczoru w 
kawiarence przy muzyce i kosztując pyszne deserki z nutką miłości.

(RED)

Zagłosuj i wybierz

Walentynkowo w Czarnym BorzePieczołowicie odnowio-
ne w 2013 roku ogrodze-
nie wokół dawnego domu 
Gustava Beckera przy ul. 
Łącznej, znów zostało po-
ważnie uszkodzone. Tym 
razem przez kierowcę, który 
uderzył w płot z takim im-
petem, że przewrócił jeden 
z potężnych, wykonanych z 
piaskowca słupów.

Sprawca zniszczeń porzu-
cił auto na miejscu zdarzenia, 
a sprawę wyjaśnia Komisa-
riat Policji w Świebodzicach. 
Zdarzenie miało miejsce w 
poniedziałek, 6 lutego, w go-
dzinach popołudniowych. 
BMW uderzyło w ogrodzenie, 
a kierowca uciekł z miejsca 

zdarzenia. Straż miejska pil-
nowała porzuconego auta 
do momentu przyjazdu ekipy 
policyjnej. Funkcjonariusze 
sprawdzili właściciela auta - to 
mieszkaniec Strzegomia. Ten 
jednak twierdzi, że to nie on 
był kierowcą, wskazując na 
inną osobę. Policja na razie nie 
znalazła mężczyzny pod wska-
zanym adresem. Świebodzicki 
magistrat będzie dochodził 
roszczeń od sprawcy znisz-
czeń. Trwa szacowanie strat 
powstałych na skutek uderze-
nia auta. 

Ogrodzenie zostało zrekon-
struowane w dwóch etapach, 
w 2012 i 2013 roku. Ma unikal-
ną formę (styl art deco z lat 20-

Trwa przeprowadzka po-
szczególnych wydziałów do 
nowo wyremontowanego 
budynku Urzędu Miejskie-
go w Świebodzicach przy 
ul. Żeromskiego 27. - Proces 
potrwa do końca miesiąca, 
dlatego prosimy mieszkań-
ców o wyrozumiałość, bo 
w dniach przenosin będą 
utrudnienia w kontakcie z 
wydziałami i załatwieniu 
spraw – mówi Agnieszka 
Bielawska – Pękala, Rzecz-
nik prasowy świebodzickie-
go magistratu.

- Do momentu zakończenia 
przenosin poszczególnych ko-
mórek urzędu, Biuro Podawcze 
będzie nadal funkcjonowało 
na parterze ratusza, w Rynku. 
Następnie również zostanie 
przeniesione do budynku przy 
ul. Żeromskiego, na parter, w 

Zmiany w urzędzie

którym rozpocznie działalność 
Biuro Obsługi Klienta – złożo-
ne z biura podawczego i kasy. 
Kasa urzędu, a także punkt, w 
którym dokonywane są opła-
ty za śmieci oraz windykacja, 

pozostaje na razie w pomiesz-
czeniach ratusza, na parterze. 
Podobnie jak cały Wydział 
Finansowo-Budżetowy, który 
przeniesie się na ul. Żeromskie-
go 27 jako ostatni pod koniec 

miesiąca. Po przenosinach 
Wydziału Finansowo-Budże-
towego, do swoich dawnych 
pomieszczeń w ratuszu powró-
ci Wydział Infrastruktury Tech-
nicznej – dodaje rzecznik.

Remont i termomoderni-
zacja budynku urzędu przy ul. 
Żeromskiego 27 trwały ponad 
rok. Obiekt został gruntownie 
odnowiony, przebudowany i 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Powstało 
także wygodne i estetyczne 
Biuro Obsługi Klienta, w któ-
rym mieszkańcy w odpowied-
nich warunkach będą mogli 
załatwić swoje sprawy, zapła-
cić podatki, złożyć stosowne 
dokumenty, itd. Koszt tej in-
westycji to blisko 2 mln zł, zo-
stała w całości s�nansowana z 
budżetu gminy. 

(RED)

Trwa przeprowadzka poszczególnych wydziałów do nowo 
wyremontowanego budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 
przy ul. Żeromskiego 27

Kolejne zniszczenia

Ogrodzenie domu świebodzickiego zegarmistrza Gustava Beckera 
powstało w stylu art deco w latach 20-tych XX wieku.

tych XX wieku), otacza piękny, 
choć zaniedbany park (który 
będzie poddany rewitalizacji 
w ramach dużego projektu, 
na który Gmina Świebodzice 
otrzymała do�nansowanie). 
Ciekawostką jest także fakt, 
iż w budynku tym mieszkał 

znany w całej XIX-wiecznej 
Europie, słynny świebodzicki 
zegarmistrz Gustav Becker. 
Koszt rekonstrukcji ogrodzenia 
wyniósł blisko 180 tys. zł. Kwo-
ta ta została w całości pokryta z 
budżetu gminy.

(RED)
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Gmina Stare Bogaczowice

R E K L AMA

Eksperci zdrowia z Przy-
chodni Miejskiej w Pieszy-
cach serdecznie zapraszają 
mieszkańców gminy Stare 
Bogaczowice na spotkanie 
edukacyjne „Kolonosko-
pia - Złoty standard me-
dycyny - Współczesna ko-
nieczność dla zachowania 
zdrowia i długiego życia”.

Spotkanie odbędzie się 21 
lutego b.r. (wtorek) o godz. 
17.00 w Gminnym Centrum 

Biblioteczno – Kulturalnym 
w Starych Bogaczowicach.
W programie m.in.: 
17.00 – prelekcja „Kolono-
skopia, co to jest?” 
18.00 – dyskusja i indywidu-
lane konsultacje 
od 18.00 – bezpłatny obiad 
oraz ciepłe i zimne przeką-
ski, ciasta serwowane przez 
Restaurację „Soczyste – Pie-
czyste” dla uczestników spo-
tkania.

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice, pod okiem 
instruktorów z Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego, 
przygotowali prezenty walentynkowe dla swoich najbliższych. 
Oryginalnymi świecznikami i laurkami obdarowani zostali rodzice i 
dziadkowie uczestników walentynkowych warsztatów.

(IL)

Dowiedzą się wszystkiego 
o kolonoskopii

Wyznali sobie miłość
Gmina Stare Bogaczowice zadbała, aby w okresie ferii zimowych mieszkańcy nie narzekali na nudę. Do końca lu-

tego organizowane są wycieczki, a także szereg zajęć i warsztatów w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym 
oraz w świetlicach poszczególnych sołectw. 

Ferie nie muszą być nudne!

Data Godzina Gdzie? Co?

16.02 
- czwartek

11:00-13:00

Informacja w Świetlicy 
Gostków

9:00-13:00

15:00-19:00

15:00-18:00

13:00-16:00

Gminne Centrum Bibl.-Kult.

Świetlica Gostków

Świetlica Cieszów

Świetlica Nowe Bogaczowice

Świetlica Jabłów

Klub Integracji Społecznej 
w Strudze

Gra terenowa, podchody

Zabawy na świeżym powietrzu

Zajęcia z Recyklingu

Gry i zabawy

Gry i zabawy

Test matematyczny

17.02 
- piątek

16:00-18:00

Informacja w Świetlicy 
Lubomin

9:00-13:00

15:00-19:00

Informacja w Świetlicy 
Jabłów

13:00-16:00

Gminne Centrum Bibl.-Kult.

Świetlica Lubomin

Świetlica Cieszów

Świetlica Nowe Bogaczowice

Świetlica Jabłów

Klub Integracji Społecznej 
w Strudze

Zabawa Karnawałowa, bal 
przebierańców

Wyjazd na lodowisko

Gry i zabawy 

Gry i zabawy

Wyjazd na basen

Quiz „Ciało człowieka”

19.02 
- niedziela

17:30-19:00 Gminne Centrum Bibl.-Kult. Spektakl Teatralny „Królewna 
Śnieżka” (wstęp bezpłatny)

20.02 
- poniedziałek

9:45-14:00 

15:00-19:00

15:00-18:00

13:00-16:00

Gminne Centrum Bibl.-Kult.

Świetlica Nowe Bogaczowice

Świetlica Jabłów

Klub Integracji Społecznej 
w Strudze

Wyjazd na lodowisko (zapisy)

Gry i zabawy

Zawody sportowe na śniegu 
i ognisko z pieczeniem kiełbasek

Konkurs „Państwa, Miasta”

Data Godzina Gdzie? Co?

21.02 
- wtorek

10:00-12:00

10:14:00
Informacja 
w Świetlicy Gostków
15:00-19:00
15:00-18:00

Gminne Centrum Bibl.-Kult.

Świetlica Chwaliszów
Świetlica Gostków

Świetlica 
Nowe Bogaczowice
Świetlica Jabłów

Zajęcia Edukacyjne (również w terenie) 
„Karmimy ptaki”
Wycieczka do Explora Park
Spotkanie z Panią Pedagog

Gry i zabawy

Gry i zabawy

22.02 
- środa 

11:00-13:00
Informacja 
w Świetlicy Lubomin
9:00-13:00
15:00-19:00
15:00-18:00
15:00-18:00

Gminne Centrum Bibl.-Kult.
Świetlica Lubomin

Świetlica Cieszów
Świetlica Nowe Bogaczowice
Świetlica Jabłów
Klub Integracji Społecznej 
w Strudze

Piesza wycieczka i ognisko
Wyjazd do kina

Zajęcia Decoupage  
Gry i zabawy
Gry i zabawy
„Dyktando”

23.02 
- czwartek

10:00-13:00

Informacje 
w Świetlicy 
Chwaliszów
Cały dzień

9:00-13:00
15:00-19:00

13:00-16:00 

Cały dzień i całą noc

Gminne Centrum Bibl.-Kult.

Świetlica Chwaliszów

Świetlica Gostków, Świetlica 
Nowe Bogaczowice
Świetlica Cieszów
Świetlica Nowe Bogaczowice

Klub Integracji Społecznej 
w Strudze
Świetlica w Jabłowie

Zajęcia pokazowe taekwondo, 
warsztaty kulinarne „tłusty czwartek”
Wyjazd do kina

Wyjazd do Explora Park, Kina i sali zabaw

Warsztaty kulinarne „Tłusty Czwartek”
Gry i zabawy

Sanki, bitwa na śnieżki, gorąca czekolada 
z bitą śmietaną
Biwak

24.02 
- piątek

17:00-19:00
15:00-19:00
14:00-17:00

Cały dzień całą noc 
+ sobota

Gminne Centrum Bibl.-Kult.
Świetlica Nowe Bogaczowice
Klub Integracji Społecznej 
w Strudze
Świetlica Jabłów

Dyktando Gminne
Gry i zabawy
Zakończenie ferii przy pysznym cieście

Biwak
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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

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

W rankingu „Najbogat-
sze i najbiedniejsze gminy 
w Polsce” Serwisu Samo-
rządowego Polskiej Agen-
cji Prswoej, Szczawno-
-Zdrój zajęło 184 miejsce 
(na 2478 miejsc), z kwo-
tą dochodu na jednego 
mieszkańca w wysokości 
2032,43 zł. To najlepszy 
wynik w całym powiecie 
wałbrzyskim.

Ranking Samorządowego 
Polskiej Agencji Prswoej po-
wstaje na bazie informacji z 
Ministerstwa Finansów, które 
co roku publikuje wskaźniki 
dochodów podatkowych: 
podatków lokalnych oraz 
udziału w podatku docho-
dowym od osób �zycznych i 
prawnych w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca dla po-
szczególnych gmin (Wskaź-
nik G). Stanowi to podstawę 
do obliczenia tzw. janosiko-
wego, zarówno dla jego be-
ne�cjentów, jak i płatników. 
Podstawą wyliczeń resortu 
�nansów na 2017 r. były dane 
o �nansach gmin za 2015 r.

Dla porównania inne 
uzdrowiska, które mają 
wyższe dochody to: Szklar-
ska Poręba, która zajęła 
113 miejsce z dochodem 
2281,59, ale niżej w rankin-
gu uplasowały się: Świera-
dów-Zdrój z kwotą 1940,23 
na 216 miejscu i Polanica-
-Zdrój z kwotą 1671,09 na 
375 miejscu. Z najbliższego 
otoczenia Szczawna-Zdro-
ju, Świdnica zajęła miejsce 

244 z kwotą 1869,22 zł. W 
ubiegłorocznym rankin-
gu Szczawno-Zdrój zajęło 
176 miejsce z dochodem 
1963,91 zł. Niekwestionowa-
nym zwycięzcą w rankingu i 
zarazem najbogatszą gminą 
w Polsce jest Kleszczów, któ-
rego dochody  są 80-krotnie 
większe od wpływów podat-
kowych najbiedniejszego 
samorządu czyli Radgoszczy 
i wynoszą 34.825,79 zł.

Osiągnięte dochody Gmi-
ny Szczawno-Zdrój za 2015 
rok, ich sprawna realizacja, 
w tym skuteczna ściągalność 
zaległości, to również efekt 
pracy odpowiednich służb 
urzędu miejskiego, burmi-
strza i rady miejskiej.

(RED)

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

18 lutego - WAŁBRZYCH
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!!!
R E K L AMA

Podczas telewizyjnej debaty 
przed ostatnimi wyborami pre-
zydenckimi, Andrzej Duda pod-
szedł do stanowiska prezydenta 
Bronisława Komorowskiego i 
zatknął tam małą chorągiew-
kę Platformy Obywatelskiej, co 
miało sugerować służenie przez 
głowę państwa jednemu poli-
tycznemu ugrupowaniu. Była 
to oczywista nieprawda, o czym 
wie każdy śledzący uważniej 
wydarzenia polityczne i tworzo-
ne w tamtym okresie akty praw-
ne. Pretendent do najwyższego 
urzędu wiedząc o tym (bo jaki 
byłby z niego kandydat, gdy-
by wcześniej nie zapoznał się 
z podstawowymi informacja-
mi!) zachował się więc nie tylko 
nieelegancko, ale w sposób 
dowodzący braku szacunku do 
rywala, a ponadto zakłamania i 
złej woli. Po prostu wyszedł na 
człowieka nieuczciwego.

Zasadą empatycznie na-
stawionego do rzeczywistości 
obywatela, jest dawanie każde-
mu szansy, mimo zdradzanych 
wcześniej przez obiekt jego 
zainteresowania negatywnych 
objawów. Skłamałbym, gdybym 
napisał, że życzyłem Andrzejowi 
Dudzie jak najlepiej, ale zanim 
doszło do wspomnianej debaty 
oczekiwałem od obu kandyda-
tów, aby zachowali się wobec 
siebie godnie i fair oraz zapre-
zentowali realny i wiarygodny 
program swojej prezydentury. 
Po opisanym incydencie nie 
zapaliła mi się ostrzegawcza 
lampka. Oślepił mnie potężny 
re�ektor.

Potem, podczas sejmowego 
ślubowania, usłyszałem z ust 
Andrzeja Dudy wiele ozdobni-
ków o woli służenia WSZYSTKIM 
Polakom i deklaracji o potrzebie 
ich jednoczenia. Mimo wpadki 
(ale nie w elektoracie PiS, który 
uwielbia poniżać oponentów!) 
w czasie debaty, miałem jednak 
cień nadziei...

Późniejsze zachowania i 
charakter urzędowania nowej 
głowy państwa, sprawiły, że o 

Szczawno najlepsze w powiecie Wstrętny jazgot narodu
Andrzej
Basiński

empatii i wyrozumiałości wobec 
niej zapomniały miliony oby-
wateli RP, a podejrzewam, że 
wstyd poczuła chociaż garstka 
inteligentniejszych zwolenni-
ków PiS. Andrzej Duda szokują-
cym prawdziwych prawników 
uniewinnieniem Mariusza Ka-
mińskiego, rozpoczął pasmo de-
cyzji kpiących z prawa i demo-
lujących konstytucję, na której 
strażnika został powołany. Jeżeli 
w naszym biednym kraju jesz-
cze kiedykolwiek historia będzie 
rzetelnie nauczana, będzie w jej 
podręcznikach przedstawiany 
jako ten, który walnie przyczynił 
się do unicestwienia Trybunału 
Konstytucyjnego, broniącego 
od początku poszanowania dla 
reguł demokratycznego pań-
stwa. Następnie wielokrotnie to 
państwo i jego obywateli obra-
ził swoją służalczością i czołobit-
nością w stosunku do prezesa 
oraz seryjnym podpisywaniem, 
o każdej porze dnia i nocy, 
ustaw podsuwanych mu bez 
liczenia się z opinią ogromnej 
części społeczeństwa. Za nic ma 
jego protesty i prośby o rozwa-
gę, zrozumienie i obiektywizm. 
Gorzko zawiódł tych, którzy mu 
zawierzyli, chociaż wywodzi-
li się z innych obozów i stale, 
konsekwentnie, przyczynia się 
do pogłębiania podziału wśród 
Polaków. A prezes pomiata nim 
publicznie, ale po człowieku po-
wołanym na ojca narodu przeja-
wy poniżania i wskazywania mu 
miejsca w szeregu, spływają jak 
po... kaczce.

Nawiązując do wspomnia-
nej debaty – powiewa nad pre-
zesem nie małą chorągiewką, 
a olbrzymim sztandarem PiS! 
Dlatego będę go odtąd nazywał 
tylko A. Dudą, bo nie uznaję go 
za swojego prezydenta i wsty-
dzę się przed obywatelami in-
nych nacji wyboru dokonanego 
w kraju między Odrą a Bugiem. 
Dla mnie, i podejrzewam, że 
dla wielu innych, na stanowi-
sku prezydenta RP jest obecnie 
wakat.

Śmieszne, ale i żałosne, za-
wstydzające i oburzające są 
niektóre publiczne wystąpienia 
A. Dudy, który wciela się w mar-
nego wiecownika, wykrzykując i 
wykonując ruchy niczym drwal 
siekierką. Całym swoim jeste-
stwem próbuje przypodobać 

się prezesowi i zdobyć jego 
względy, by nim nie pomiatał. 
To jakaś urągająca zdrowemu 
rozsądkowi groteska. Surowe 
świadectwo o A. Dudzie dają 
jego słowa:

„Ojczyznę dojną racz nam 
zwrócić Panie” - tak określił in-
tencje ludzi upominających 
się o demokrację i normalność 
(Otwock).

„Program Prawa i Sprawie-
dliwości (tak mówi prezydent 
PARTYJNY, a nie państwa – dop. 
AB) będzie zrealizowany z żela-
zną konsekwencją. I nie zostanie 
zatrzymany przez żaden jazgot, 
przez żadne demonstracje (…). 
A jeżeli trzeba to, mam nadzieję, 
że państwo przyjedziecie albo 
zbierzecie się i pokażecie swo-
ją postawą, że właśnie takich 
rozwiązań i takiej polityki (…) 
chcecie” (Żagań). Słowa hań-
biące jego autora. Oprócz py-
chy i buty, pojawiła się bowiem 
zachęta do dania czynnego 
odporu ludziom niezadowolo-
nym z pisowskiego szaleństwa 
i samodzierżawia. „Pierwsza” 
osoba w państwie podżega-
czem do ulicznej rozróby?! Nie-
słychane... Zapewne dołączyłby 
się do tej inicjatywy inny Duda, 
Piotr, związkowy kacyk, gotowy 
do nakrywania przeciwników 
czapkami.

Rozumna część społeczeń-
stwa zaciska zęby i spróbuje 
wytrzymać do następnych wy-
borów, mając nadzieję, że nie 
dojdzie do reelekcji. Często pa-
dają porównania do marionet-
ki... Cóż, najbardziej pozytywne 
skojarzenie związane z A. Dudą, 
to podobieństwo do oblicza se-
rialowego Maliniaka. No i Trybu-
nał Stanu czeka. Za pogardę dla 
prawa, dla konstytucji, dla opo-
zycji, dla protestującego społe-
czeństwa, którego opinię ma w 
nosie. Warto również pamiętać 
o �kcyjnym zwierzchnictwie A. 
Dudy nad wojskiem, które od-
dał we władanie kompromitu-
jącym Polskę ludziom nie z tego 
świata, w którym możliwe jest 
poniżanie najwyższej rangi o�-
cerów przez pysznego chłystka 
z apteki.

Trwajmy w nadziei, że spra-
wiedliwość nie całkiem umarła, 
a wszyscy, którzy uważają, że ich 
nigdy dotyczyć nie będzie, sro-
go się zawiodą.
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R E K L AMA W tym roku rywalizacja 
odbędzie się tylko na dy-
stansach 10 oraz 20 km i 
tylko stylem klasycznym. - 
Start do obu biegów będzie 
następował w grupkach po 
trzech biegaczy. Każda grup-
ka będzie miała mierzony 
swój czas netto. Linia star-
towa będzie umiejscowiona 
na obecnej drodze na trasie 
Jugów –Kamionki, na której 
pojawi się w niedzielę pół-
metrowa warstwa śniegu. 
Zawodnicy rywalizujący na 
dystansie 10 km będą mieli 
do pokonania jedną pętlę, a 
na dystansie 20 km będą to 
dwie pętle, ale każda inna! 
Poza tym każdy dystans ma 
swój kolor – wyjaśniają orga-
nizatorzy XXXVI Biegu Gwar-
ków.

Zapisy prowadzone są za 
pośrednictwem strony in-
ternetowej bieggwarkow.
pl (zakładka Zgłoszenia) i na 
stronie www.datasport.pl. Do 
piątku, 17 lutego, zapisy są 
także przyjmowane w biurach 
Wałbrzyskiego Centrum Spor-
towo – Rekreacyjnego Aqua 
Zdrój przy ul. Ratuszowej w 
Wałbrzychu (w godz. 10.00-
17.00). A w sobotę i w niedzie-
lę będą prowadzone w biurze 
zawodów na Przełęczy Ju-
gowskiej. - W dniu zawodów 
zgłoszenia będą przyjmowa-
ne w godzinach 8.00 – 10.00. 
Wpisowe do 18 lutego wynosi 
30 zł, ale w dniu biegu wzro-
śnie do 70 zł. Zależy nam, by 
jak najwięcej osób wcześniej 
zgłosiło chęć udziału w Biegu 
Gwarków, co ułatwi nam or-
ganizację tej imprezy – wyja-
śnia Mariusz Gawlik.

Wciągu kilku dni swój 
udział w XXXVI Biegu Gwar-
ków potwierdziło ponad stu 
biegaczy. W tym gronie są 
nie tylko miłośnicy narciar-
stwa biegowego z różnych 
zakątków Polski, ale także z 
Czech, a nawet ze Szwecji! - 
Cieszę się, że Bieg Gwarków 
odbędzie się już w najbliższą 
niedzielę, choć tym razem na 
Przełęczy Jugowskiej. I tym 
razem nie zabraknie popular-
nego Bacy na tej narciarskiej 
imprezie - tak jest od 39 lat, 
kiedy to w 1978 odbył się 
pierwszy Bieg Gwarków. Je-
stem bardzo ciekaw nowego 
miejsca i nowych tras. Jestem 
już po konsultacjach z moim 
przyjacielem, który na Prze-

Przełęcz Jugowska czeka na Bieg Gwarków
19 lutego o godz. 11.00 na Przełęczy Jugowskiej zostanie rozegrany XXXVI Bieg Gwarków. – Śniegu w górach 

jest pod dostatkiem, a trasy są dobrze przygotowane i czekają na miłośników biegania na nartach – podkreśla 
Mariusz Gawlik, prezes spółki Aqua Zdrój, która zorganizuje imprezę wraz ze Stowarzyszeniem Turystycznym 

Gór Sowich i Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.

łęczy Jugowskiej testował 
trasy na XXXVI Bieg Gwar-
ków. Stwierdził, że warunki 
są dobre i nic tylko startować. 
Ja już też sprzęt przetestowa-
łem i jestem gotowy na start 
19 lutego – mówi Edward 
Dudek z Radziechów koło 
Żywca, który w przeszłości 
był czołowym zawodnikiem 
sekcji narciarskiej Górnika 
Wałbrzych.

Na Przełęcz Jugowską 
można dojechać samocho-
dem. - Trzeba bezwzględnie 
dostosowywać się do pole-
ceń obsługi parkingów. Je-
den z nich będzie usytuowa-
ny wzdłuż drogi dojazdowej i 
kto przyjedzie później będzie 
stał dalej od miejsca startu. 
Z Wałbrzycha pojadą 1 lub 2 
autobusy z narciarzami i kibi-
cami, w zależności od liczby 
chętnych. Odjazd w niedzielę 
(19.02.) o godz. 8.30 z przy-
stanku przy ul. Sikorskiego za 
Halą Wałbrzyskich Mistrzów. 
Narciarze i kibice dowożeni 
będą także w niedzielę od 
strony Kamionek (Bielawa, 
Dzierżoniow) i to będzie naj-
lepszy dojazd dla wrocławian. 
Warunki na Przeleczy Jugow-
skiej do treningu są bardzo 
dobre i zachęcamy do wypró-
bowania nowych tras biego-
wych. Trasy są szerokie, mają 
założone ślady, są płaskie i 
dopiero na �niszu jest zjazd i 
mały podbieg. Na miejscu są 
parkingi i jest czynny bufet, 
a obok jest wyciąg narciarski 
– wyjaśnia Tomasz Durajczyk 
z Wałbrzyskiego Centrum 
Sportowo – Rekreacyjnego 
Aqua Zdrój w Wałbrzychu.

Na obu dystansach  - 10 
i 20 km - będą prowadzone 
osobne klasy�kacje kobiet 
i mężczyzn. Na dystansie 
10 km – w biegu memoria-
łowym Józefa Pawlika - dla 
najlepszych są przewidziane 
nagrody rzeczowe i pucha-
ry w klasy�kacji open – tym 
razem nie będzie podziału 
na kategorie wiekowe. Z ko-
lei na dystansie 20 km będą 
puchary i nagrody �nansowe 
dla zwycięzców, a za zajęcie II 
i III miejsca puchary i nagrody 
rzeczowe. Na głównym dy-
stansie 20 km będzie podział 
na 8 kategorii wiekowych i 
dla najlepszej trójki w każdej 
z nich organizatorzy prze-
widzieli nagrody rzeczowe. 
Będą też nagrody dla najstar-
szej zawodniczki i zawodnika 
oraz dla najlepszego niespeł-
nosprawnego sportowca (ko-
bieta i mężczyzna). Wszyscy 
otrzymują medale, a dyplo-
my w wersji elektronicznej 
będą do pobrania ze strony 
www.datasport.pl.

(RED)
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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 AMAR E K L AMA

Koszykarze Górnika Trans.
eu Wałbrzych po raz pierwszy 
w tym sezonie przegrali w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów! Ich po-
gromcami okazały się nieocze-
kiwanie Sudety Jelenia Góra, 
które po dogrywce wygrały 
76:75, choć na 41 sekund przed 
zakończeniem spotkania prze-
grywały 3 punktami…

O porażce gospodarzy nie 
zadecydowała jednak sama 
końcówka dogrywki, a głównie 
pierwsza kwarta. Po dość wyrów-
nanym początku spotkania przy 
stanie 12:13 na parkiet wszedł Łu-
kasz Niesobski i wtedy zaczęły się 
kłopoty Górnika. Jeleniogórzanie 
wykorzystywali prawie wszystko 
co mieli w ataku, a wałbrzyszanie 
byli bardzo nieskuteczni z gry 
oraz z linii rzutów wolnych, przez 
co po 10 minutach przegrywali 
15:24. Na początku drugiej do gry 
weszli Maciej Krówczyński oraz 
Michał Kozak, by pobudzić grę 
ofensywną ekipy z Wałbrzycha. 
Przez tę część spotkania biało-
-niebiescy dążyli do wyrównania 
rezultatu, lecz na większość ich 
rzutów skutecznie odpowiadali 
zawodnicy Sudetów. Nawet 13 
punktów zdobytych przez Pio-
tra Niedźwiedzkiego w ciągu 20 
minut niewiele dało, bo Górnik 
Trans.eu po pierwszej połowie 
przegrywał 34:37.

Trzecia odsłona dobrze za-
częła się dla miejscowych, po-
nieważ pod skutecznej akcji 2+1 
Rafał Glapiński wyrównał wynik 
do stanu 37:37. Ale po 2 trójkach 
Damiana Ostrowskiego i Łukasza 
Niesobskiego znów mieli 6 oczek 
straty do rywala i musieli odra-
biać straty. Momentami zespół 
z Jeleniej Góry miał 9 punktów 

więcej od rywala, przez co gospo-
darzom bardzo trudno było wy-
równać rezultat w tej kwarcie, ale 
udało się im zniwelować więk-
szość strat i po pół godzinie gry 
na tablicy widniał rezultat 53:55. 
Czwarta ćwiartka była bardzo 
emocjonująca. Przez długi czas 
wynik oscylował koło remisu, jed-
nak Sudety wypracowały prze-
wagę na poziomie 5-7-punktową 
przewagę. W samej końcówce, 
po akcji 2+1 „Niedźwiedzia” oraz 
2 celnych rzutach wolnych Rafała 
Glapińskiego, było 66:66 i takim 
wynikiem zakończyła się czwarta 
partia i do wyłonienia zwycięz-
cy potrzebna była dogrywka. W 
dodatkowym czasie gry od po-
czątku niewielką przewagę wy-
pracowali sobie wałbrzyszanie, 
utrzymując dystans na poziomie 
3-4 oczek. Na 41 sekund przed 
końcową syreną, po celnym rzu-
cie wolnym Glapińskiego było 
75:72, ale potem sprawy w swo-
je ręce wziął Łukasz Niesobski, 
który zdobył 4 pkt. Tymczasem 
do kosza nie tra�ł ani kapitan 
gospodarzy, ani Marcin Wróbel i 
podopieczni Arkadiusza Chlebdy 
przegrali 75:76.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Sudety 
Jelenia Góra 75:76 (15:24, 19:13, 
19:18, 13:11, d. 9:10)
Górnik: Niedźwiedzki 23, Glapiński 19, 
Kozak 11, R. Niesobski 6, Wróbel 6, 
R.Niesobski 4, Krówczyński 3, Durski 3, 
Bochenkiewicz 0, Ratajczak 0, Podejko 
0, Frankiewicz 0.
Sudety: Ł. Niesobski 28, Minciel 22, 
Raczek 9, Ostrowski 6, Wilusz 6, Zuber 
5, Wasilewski 0, Serbakowski 0, Jyż 0, 
Szmidt 0, Plewa 0.

MTB Walim Team 
i Walimska Akademia 
Rowerowa czekają
Jeśli jesteś mieszkańcem Gmi-
ny Walim, Twoją pasją jest 
jazda na rowerze i chcesz re-
prezentować swoją “małą oj-
czyznę” podczas maratonów 
rowerowych w sezonie 2017 
– dołącz do MTB Walim Team 
lub zapisz swoją pociechę do 
Walimskiej Akademii Rowe-
rowej.
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Walimiu ogłasza zapisy do 
dwóch sekcji sportowych, a 
mianowicie do MTB Walim 
Team oraz Walimskiej Akade-
mii Rowerowej. Zaproszenie 
kierowane jest do wszystkich 
mieszkańców Gminy Walim, a w 
szczególności do osób, których 
pasją jest jazda na rowerze oraz 
chęć reprezentowania tej gminy 
podczas maratonów rowero-
wych w sezonie 2017. Społecz-
ników pragnących pracować 
na rzecz rozwoju i utrzymania 
górskich tras rowerowych oraz 
turystycznych, chętnych do po-
dejmowania nowych wyzwań 
i przedsięwzięć związanych ze 
sportem rowerowym.
Głównym celem zajęć dla dzie-
ci jest: przygotowanie uczest-
ników do rywalizacji w zawo-
dach sportowych; edukacja w 
zakresie bezpiecznej jazdy na 
rowerze w różnych warunkach; 
harmonijny rozwój dziecka po-
przez dobrą zabawę w duchu 
sportowej rywalizacji; zapew-
nienie dzieciom bezpiecznego i 
aktywnego sposobu spędzania 
wolnego czasu; kształtowanie 
pozytywnych cech charakteru i 
osobowości poprzez uczestnic-
two w zajęciach; nabycie przez 
dzieci umiejętności jazdy na ro-
werze (trekkingowym, górskim) 
podczas organizowanych wy-
cieczek.
Więcej informacji na temat zapi-
sów do obu sekcji udziela Artur 
Jarczok pod numerem telefonu 
600 954 954.

(RED)

Mecz w Suwałkach pod-
opieczni Przemysława Mi-
chalczyka rozpoczęli spo-
tkanie w składzie: Szewczyk, 
Zieliński, Durski, Napiórkow-
ski, Siwicki, Schamlewski 
oraz Obrębski jako libero. Po 
asie serwisowym Szewczyka 
goście prowadzili 2:1, potem 
jednak gra toczyła się punkt 
za punkt. Później miejsco-
wi szybko odskoczyli na 4 
punkty i trener wałbrzyszan 
poprosił to czas. Jego pod-
opiecznym udało się nawet 
zmniejszyć stratę do 1 oczka, 
lecz rywale równie szybko 
odbudowali przewagę na 
poziomie 5-7 punktów i wy-
grali tę partię 25:18. Drugi 
set początkowo był bardzo 
wyrównany, ale potem wał-
brzyszanie wyszli na prowa-
dzenie 16:13. I choć zwięk-
szyli jeszcze dystans do 5 
punktów, to w końcówce 
nie obyło się bez emocji, ale 
ostatecznie Victoria PWSZ 
wygrała 25:23.

Start trzeciej partii także 
był wyrównany, ale po paru 
minutach zespół z Wałbrzy-

cha stracił 3 oczka i znów 
szkoleniowiec musiał popro-
sić o czas. Niewiele to dało, 
ponieważ zawodnicy Ślep-
ska kontrolowali przebieg tej 
części spotkania i spokojnie 
powiększali przewagę i wy-
grali seta aż 25:15. Victoria 
chciała doprowadzić do tie-
-breaka i rozpoczęła czwartą 
odsłonę od prowadzenia 3:1. 
Ekipa z Suwałk szybko zdo-
łała wyrównać rezultat, ale 
po chwili przyjezdni znów 
mieli 2-punktową przewagę, 
którą dość długo utrzymy-
wali. Lider zaplecza Plus Ligi 
zdołał wyrównać stan seta, 
a potem poszedł jak sztorm, 
tracą tylko 1 oczko, a zdo-
bywając 7 i Victoria PWSZ 
przegrała tę część spotkania 
19:25, a cały mecz 1:3.

W Zawierciu od początku 
pierwszego seta albo pro-
wadziła Victoria PWSZ, albo 
na tablicy widniał remis, 
choć przewaga gości nad ry-
walem wynosiła maksymal-
nie 2 punkty. Od stanu 16:14 
dla wałbrzyszan zawodni-
cy z Zawiercia zaczęli grać 

skuteczniej i zdołali wygrać 
seta 25:22. Początek drugiej 
odsłony był bardzo podob-
ny do pierwszej, a wałbrzy-
szanie mieli 3 oczka więcej 
od rywala. Tym razem Warta 
szybciej odzyskała kontrolę 
nad grą i zbudowała prze-
wagę, którą stopniowo po-
większała. Goście starali się 
jeszcze odrobić straty, lecz 
niewiele z tego wynikało i 
przegrali tę część spotkania 
20:25. W trzeciej partii wy-
dawało się, że wałbrzysza-
nie są na dobrej drodze do 
wygrania choćby jednego 
seta. Prowadzili 7:3, potem 
długo utrzymywali 2-punk-
tową przewagę, w końców-
ce prowadzili 19:18, ale brak 
koncentracji w końcówce 
spowodował, że przegrali i 
tego seta 21:25, a cały mecz 
0:3.

W następnej kolejce Vic-
toria PWSZ zagra w hali 
Aqua-Zdrój z AGH Kraków. 
Spotkanie odbędzie się w 
sobotę, 18 lutego o godz. 
17:00.

Radosław Radczak

Sudety zdobyły Halę 
Wałbrzyskich Mistrzów

Popłynęli
z Wartą

Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych ponieśli dwie kolejne porażki 
w rozgrywkach I ligi. Najpierw przegrali w Suwałkach ze Ślepskiem 

1:3, a potem z Wartą w Zawierciu 0:3. Podopieczni Przemysława 
Michalczyka nie tylko nie mają szans na awans do fazy play-o�, 
ale czeka ich trudna walka o utrzymanie na zapleczu Plus Ligi.
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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.

Wójt Gminy Walim,

podaje do publicznej wiadomości, że 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

w Walimiu ul. Boczna nr 9, został 

wywieszony na okres od  16.02.2017  r.

 do 09.03.2017 r. wykaz Nr  1/2017 

z dnia  16.02.2017 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę, najem.

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

R E K L AMA
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych 
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Sprzedam 2 działki 
budowlane sąsiadujące 

(40 i 35 arów) 
w Dziećmorowicach 

przy ul. Sienkiewicza 64 
oraz 1 działkę budowlaną 

(18 arów) 
przy ul. Strumykowej 113. 

Tel. 501 773 548

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Niedawno na naszych 
łamach zaprezentowali-
śmy sylwetkę Karola Woź-
niaka, kolarza LKKS Górnik 
Wałbrzych – DZT Service, 
który w kategorii młodzi-
ków zdominował rywali-
zację na Dolnym Śląsku. W 
tej samej grupie wiekowej 
wśród dziewcząt przewo-
dzi także reprezentująca 
Górnika Julia Kowalska.

Julia Kowalska idzie śla-
dami swojej klubowej ko-
leżanki - Joanny Ignasiak, 
swego czasu najlepszej w 
Polsce seniorki w jeździe in-
dywidualnej na czas, który 
to tytuł wywalczyła dwukrot-
nie. Oto wygrane przez Julię 
wyścigi i klasy�kacje: klasy-
�kacja końcowa Czasówek 
Karkonoskich (zwycięstwo 
w Pogdgórzynie); Między-
wojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Jeździe Parami 
w Strzelcach Krajeńskich (z 
Adrianną Rasińską); Grody 
Piastowskie CCC Tour; Kryte-
rium o Puchar Wójta Gminy 
Podgórzyn; Czasówka Ro-
sochocka w Sichowie; Cza-
sówka Izerska w Szklarskiej 
Porębie; kryterium w Wał-

Po zwycięstwie w me-
czu �nałowym nad Burzą 
Dzikowiec, Volley Głuszy-
ca wygrał Zimowy Turniej 
Siatkówki w Głuszycy.

Sześć drużyn wzięło 
udział w Zimowym Turnie-
ju Siatkówki. O Puchar Bur-
mistrza Głuszycy walczyły: 
Burza Dzikowiec, Jedlina-
-Zdrój, Pieszyce, Volley Głu-
szyca, Głuszyca 2, Wodociągi 
Wałbrzych. Po rozegraniu 
meczów grupowych w pół-
�nale znalazły się drużyny: 
Pieszyce, Burza Dzikowiec, 
Wodociągi Wałbrzych oraz 
Volley Głuszyca. Mimo ama-
torskiego charakteru turnie-
ju, pół�nały rozegrano na 
wysokim poziomie. Po zacię-
tym meczu i wygranym tie-
-breaku pierwszym �nalistą 
została drużyna z Dzikowca, 
która pokonała Wodociągi 
Wałbrzych. W drugim pół�-
nale spotkali się Volley Głu-
szyca oraz Pieszyce - gospo-
darze po walce wygrali 2:0. 
Z powodu braku sił i czasu, 
gdyż niektórzy zawodnicy 
musieli jeszcze tego dnia je-
chać do pracy, mecz o trzecie 
miejsce się nie odbył i przy-
znano dwa trzecie miejsca 
ex eaquo. W �nale Volley 
Głuszyca spotkał się z Burzą 

Na Julię 
nie ma mocnych

brzychu; Czasówka Kaczaw-
ska Wojcieszów-Podgórki; 
Czasówka Gorzanowska w 
Pogwizdowie; Kryterium o 
Puchar Burmistrza Bolkowa 
oraz 1. miejsce w challenge’u 
dolnośląskim na szosie.

Kolarscy kibice bardzo 
liczą na prawidłowy rozwój 
kariery Julii Kowalskiej i na 
kolejne jej osiągnięcia w zbli-
żającym się sezonie.

Andrzej Basiński

Julia Kowalska

Puchar został w Głuszycy

Dzikowiec. Po emocjonują-
cym pojedynku wygrał ze-
spół gospodarzy 2:0 i zdobył 
puchar przyznany przez bur-
mistrza Głuszycy Romana 
Głoda. Podczas dekoracji za-
stępca burmistrza Grzegorz 
Szymański wręczył także 
nagrody indywidualne. Tytuł 
najlepszego przyjmującego 
zdobył Łukasz Jagiełka z Bu-
rzy Dzikowiec,  najlepszym 
zagrywającym został Bar-
tłomiej Szewczyk z Pieszyc, 
a najlepszym atakującym 
Mateusz Szymanek z Volley 
Głuszyca. Sylwester Kowal-

czyk został uznany za najbar-
dziej wartościowego gracza 
(MVP) turnieju.

- Gratulujemy zwycięskiej 
drużynie oraz wszystkim za-
wodnikom turnieju i dzięku-
jemy za dostarczenie wielu 
sportowych emocji. Serdecz-
ne podziękowania dla Bar-
tłomieja Paliwody za współ-
organizację turnieju oraz dla 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Głuszycy Anety 
Musik za udostępnienie hali 
sportowej – dodają organi-
zatorzy.

(SJ)

Siatkarze z Głuszycy zdobyli puchar burmistrza swojego miasta.
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USŁUGI

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

(2) Usługi budowlano – remonto-
we. Tel. 730 27 56 89.

(2) USŁUGI REMONTOWO - WY-
KOŃCZENIOWE: MALOWANIE, 
GŁADZIE, PŁYTKI, SUFITY POD-
WIESZANE, PANELE, TAPETY ITP. 
STARE I NOWE BUDOWNICTWO.
TEL; 694-922-059

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

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) ELEKTRYK - 888-322-334

(3) 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. 

(2) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPI-
CERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZE-
NIE TAPICERKI SAMOCHODO-
WEJ – KONKURENCYJNE CENY! 
TEL. 535-424-624. 

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

SPRZEDAM

(4) Sprzedam pawilon handlo-
wy 18m2 „BAZAR” na Podzam-
czu. Tel: 722-229-197.

MOTORYZACJA

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

PRACA

(2) Opieka Niemcy. Legalnie. 
Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam wyremontowaną, 
umeblowaną kawalerkę, ogrze-
wanie gazowe, Piaskowa Góra. 
Tel. 662 35 90 80.

(2) 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

KUPIĘ KAWALERKĘ ZA GÓTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ ZADŁUŻONA LUB DO 
REMONTU tel: 792548210

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  

STARY ZDRÓJ, 2 pokoje, 48m2, 
niski czynsz, ogrzewanie miejskie, 
po kapitalnym remoncie, do 
wprowadzenia, cena: 110.000zł 
kontakt: 792548210

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  

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

DOM WOLNOSTOJĄCY okolice 
Mieroszowa  cena 119.000,-zł  
6pokoi 188m2 działka 2300m2. 
Kontakt 535-416-014 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590
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BON – OKAZJA! JEDLINA ZDRÓJ, 
mieszkanie z ogrodem, 30,40m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka, .Po ge-
neralnym remoncie,z wyposaże-
niem, garaż, 2 komórki. Cena: 43 
000 zł  (nr: 2170)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wy-
najem , 250m2, działka 5000m2, 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki. Cena: 89 000zł, nr: 
(2190) (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON –PODGÓRZE, OBNIŻKA CENY 
! TYLKO U NAS! mieszkanie 87m2, 
rozkładowe do własnej aranżacji, 
słoneczne 3 pokoje, jasna kuchnia 
, niski czynsz Cena:109 000zł  
(nr:2209)  -(74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – Zamienię mieszkanie ko-
munalne w Wałbrzychu na Nową 
Rude  - (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –WAŁBRZYCH OBIEKT 
DWUPIĘTROWY,  877m2,  działka 
21 arów, w świetnej lokalizacji 
,restauracja, sale, pokoje, pełna in-
frastruktura, zabudowa usługowa. 
Cena:670 000zł (nr: 2292) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON –SOKOŁOWSKO, dom-wy-
najem, 90 m2, 4 pokoje, ogród 
500m2, 2 garaże, piękna okolica, 
Cena: 1600 zł (nr:2207  ) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – NOWA RUDA, mieszkanie 
w bliźniaku, 189m2, 4 pokoje, 
łazienka, salon z wyjściem do 
ogrodu, garaż Cena:129 000 zł 
(nr: 2295) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – GRZĘDY-stodoła muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią adaptacji na dom, działka 
.2500m2. Obiekt idealny na 
agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (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 – OKAZJA! Sokołowsko, 
mieszkanie do modernizacji, 
28m2, 1 pokój,kuchnia,łazienka, 
Cena: 39 000zł (nr:2306) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON -  Śródmieście, Mieszkanie na 
sprzedaż, 79m2, 3 pokoje, kuch-
nia ,balkon, ogrzewanie gazowe, 
do modernizacji, Cena: 85 000 zł 
(nr: 2298) - (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 – Wałbrzych,Luksusowy dom 
z ogrodem zimowym, 2 nieza-
leżne wejścia, działka 5000m2. 
Garaż na 3 samochody,  5 pokoi, 
3 łazienki. Cena: 1 500 000 zł  (nr: 
----) - (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-Szczawno-Zdrój,zamienię 
pół domu-3pokoje, kuchnia, 
łazienka, taras plus pokój na pod-
daszu i działka 330 m2, na dwa 
pokoje na Podzamczu (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, 
507153166.

WILLA – Sprzedamy Piaskowa 
Góra, kawalerka, 25m2, po 
remoncie, 3 piętro, cena 84 tys.zł. 
jasna kuchnia 74 666 42 42, 881 
424 100 .

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 kawalerkę w 
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co 
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100 .

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 56m2, Pod-
górze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, 
parter, co węgiel, cena 80 tys. zł. 
balkon, stan dobry, 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

OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA 
kawalerka, 26,3m2, parter, widna 
kuchnia, łazienka po kapitalnym 
remoncie, okna PCV, DUŻY BAL-
KON, 68 900zł tel. 577-263-955

PIASKOWA GÓRA 2 pokoje 30m2 
na parterze z balkonem, gotowe 
do wprowadzenia 89 000zł  tel. 
577-263-955

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

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

KAWALERKA w budynku kilkuro-
dzinnym, cicha spokojna okolica 
na skraju Wałbrzycha, 33 m2, 
1 piętro, balkon, ogrzewanie 
centralne, piękna-ocieplona 
kamienica po gruntownym 
remoncie, 48.000 tys. zł, Kontakt 
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, 
89.000 tys. Zł, Kontakt 535-285-
514

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

PODZAMCZE, 3 POKOJE, rozkład, 
BALKON, ciepłe, ustawne miesz-
kanie, do wprowadzenia, 54 m2, 
139 000zł, 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

OKAZJA! NOWE MIASTO, 2 
pokoje, Rozkład,  65 m2, parter, 
ogrzewanie centralne-węglowe, 
68.000 ZŁ, tel. 535-285-514

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

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  110 000 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, 
25m2, Głuszyca, 1 piętro, cena 35 
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 110 
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.



Czwartek, 16 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


