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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

SKŁAD WĘGLA
MAXIMUS

www.maximus.walbrzych.pl

Sprzedaż hurtowa z kopalń 
i detaliczna ze składu

węgla, koksu, miału węglowego.

W ofercie tylko POLSKI opał
z KWK Wieczorek, Wesoła, Staszic, Marcel, Silesia…

OPAŁ WORKOWANY po 25 KG
EKOGROSZEK EKORET - WYPRZEDAŻ!

ATRAKCYJNE RATY - CREDIT AGRICOLE
Odbiór osobisty pn-pt w godz. 08:00-15:00 sobota 08:-12:00 

lub dostawa pod adres.
MAXIMUS ul. Topolowa 23A – Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kaufl andem

tel. 74  665 82 02,  603 195 875

Poseł PiS Michał Dwor-
czyk, reprezentujący w Sej-
mie RP okręg wałbrzyski, 1 
marca 2017 roku powoła-
ny został przez Ministra 
Obrony Narodowej An-
toniego Macierewicza na 
stanowisko wiceministra 
obrony narodowej. W re-
sorcie będzie odpowiadał 
za tworzenie Wojsk Obro-
ny Terytorialnej – nowego 
rodzaju sił zbrojnych, po-
wołanego 1 stycznia 2017.

- Michał Dworczyk ma 42 
lata, ukończył studia na Wy-
dziale Historii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Po ukończe-
niu studiów zgłosił się jako 
ochotnik do Szkoły Podcho-
rążych Rezerwy w Zegrzu. 
Odbył służbę w kompanii 
rozpoznania Warszawskiej 
Brygady Pancernej im. T. Ko-
ściuszki. Jako poseł na Sejm 
RP i członek Klubu Parlamen-
tarnego Prawa i Sprawiedli-
wości był członkiem Komisji 
Obrony Narodowej, posłem 
sprawozdawcą ustawy po-
wołującej Wojska Obrony 
Terytorialnej. Przewodniczył 
także pracom sejmowej Ko-
misji Łączności z Polakami za 

Mamy wiceministra

Wałbrzyski poseł PiS Michał 
Dworczyk został wiceministrem 
obrony narodowej.

Granicą oraz Polsko – Ukraiń-
skiej Parlamentarnej Grupie 
Bilateralnej. Przez wiele lat 
Michał Dworczyk był instruk-
torem i członkiem władz 
naczelnych Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej. W 
ramach działalności w orga-
nizacjach pozarządowych 
m.in. stworzył i koordyno-
wał ogólnopolskie projekty 
„Tropem Wilczym - Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych” 
oraz „Strażnicy Narodowej 
Pamięci”, w ramach którego 

powstaje największy polski 
cmentarz Żołnierzy Września 
1939 roku na Ukrainie.

Michał Dworczyk pełnił 
funkcję Głównego Dorad-
cy Prezesa Rady Ministrów 
– Jarosława Kaczyńskiego 
w latach 2006–2007, a na-
stępnie w latach 2008–2010 
był doradcą Prezydenta RP 
prof. Lecha Kaczyńskiego. 
Jest współautorem usta-
wy „Karta Polaka”, autorem 
ustawy ustanawiającej nowe 
państwowe odznaczenie – 
Krzyż Wschodni oraz uchwa-
ły Sejmu RP ustanawiającej 
święto: „Narodowy Dzień 
Pamięci O�ar Ludobójstwa 
dokonanego przez ukraiń-
skich nacjonalistów na oby-
watelach II Rzeczypospoli-
tej Polskiej”. W 2015 roku 
Michał Dworczyk jako lider 
listy Prawa i Sprawiedliwo-
ści do Sejmu RP w okręgu 
wałbrzyskim uzyskał blisko 
25 tysięcy głosów, co jest 
najlepszym wynikiem kan-
dydata PiS w historii okręgu 
wałbrzyskiego – mówi Grze-
gorz Macko, asystent posła 
Michała Dworczyka.

(RED)
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Zostań Aniołem Hospicjum, 
podaruj nam 1%.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność naszego hospicjum i przekazują 1% podatku.
Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy chorym 

w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom osieroconym. 
W 2016r. pod naszą opieką było ponad 600 pacjentów.

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna. Tylko dzięki Państwa wsparciu możemy zapewnić odpowiednio 
wysoki standard opieki.

1%  to zapewnienie opieki nad dziećmi i rodzinami osieroconymi. Pod naszą opieka jest 40 rodzin. 
Finansujemy wyjazdy  wakacyjne dla dzieci i ich opiekunów. Zakupujemy odzież i wyprawki szkolne. 

Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru gmin 
Aglomeracji wałbrzyskiej. Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. 
Pod nasza opieką jest 29 dzieci.

Kolory świata
Publiczny Zespołu Szkół Inte-
gracyjnych w Świebodzicach 
zaprasza na wyjątkową akcję 
„Wszystkie Kolory Świata”. 
Wszyscy, którzy chcą pomóc 
dzieciom z najuboższych kra-
jów, powinni pojawić się w 
holu szkoły 2 marca (czwartek) 
o godz.17.00. W programie li-
cytacja pięknych, szmacianych 
laleczek, wykonanych przez 
uczniów, rodziców i nauczycieli 
(cena wywoławcza 10 zł). Do-
chód z licytacji zostanie prze-
kazany na rzecz UNICEF. Będzie 
także występ Zespołu Echo, pro-
gram artystyczny przygotowany 
przez klasę 5 oraz poczęstunek. 
- Oprócz zbierania pieniędzy na 
rzecz dzieci w najuboższych kra-
jach świata będziemy apelować 
o zakończenie wojny w Syrii. 
Jeśli nie jest Ci wszystko jedno, 
serdecznie zapraszamy– mówi 
Szkolny Ambasador UNICEF Ju-
styna Gąsior.

(RED)

Filmowy piątek
3 marca Miejski Dom Kultury 
w Świebodzicach zaprasza 
na spotkanie z najnowszymi 
produkcjami �lmowymi. I za-
powiada się duża niespodzianka 
– zamiast planowanego wcze-
śniej �lmu „PolandJa” świebo-
dziczanie będą mogli zobaczyć 
„Sztukę kochania”, czyli historię 
najsłynniejszej polskiej seksu-
olożki Michaliny Wisłockiej. Jeśli 
chodzi o propozycję dla naj-
młodszych – tu nie ma żadnych 
zmian, dzieci zobaczą przygody 
słynnego człowieka-nietoperza, 
ale w wersji animacji najbardziej 
znanych klocków, czyli LEGO. 
Seanse: 16:30 – „LEGO Batman”; 
18:30 – „Sztuka kochania”. Bile-
ty: 14 i 16 zł.

(RED)

Ani przeziębienia, ani fe-
rie nie zniechęciły świebo-
dzickich krwiodawców do 
przyłączenia się do kolejnej 
zbiórki krwi. 23 lutego w 
Miejskim Domu Kultury w 
Świebodzicach pojawiło się 
blisko 50 osób, a bezcenny 
lek oddało aż 40!

Zbiórka miała tym razem 
bardzo słodkie akcenty – nie 
tylko Śnieżka-Invest zadbała o 
słodycze dla oddających krew, 
ale i z racji tłustego czwartku 
każdy mógł liczyć na pysznego 
pączka od Wydziału Promocji 
Urzędu Miejskiego w Świe-
bodzicach. I nie był to wcale 
koniec niespodzianek, bo na 
�nał rozlosowano aż dwie 
nagrody. Upominki dla krwio-
dawców przekazały �rmy: Saj-
mon Szymon Chmieliński oraz 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Świebodzicach. Były to: wie-

lofunkcyjny robot kuchenny 
ufundowany przez �rmę Saj-
mon Szymon Chmieliński oraz 
dwa ciśnieniomierze ufundo-
wane przez Spółdzielnię Miesz-
kaniową w Świebodzicach.

Organizatorami zbiórki byli: 
Urząd Miejski w Świebodzicach, 
Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu, Klub Honorowych 
Dawców Krwi w Świebodzi-
cach` oraz Miejski Dom Kultury.

Kolejna zbiórka, tym razem 
w ambulansie, który zaparkuje 
przed ratuszem w Świebodzi-
cach, odbędzie się 28 marca. 
Poza tym krew można odda-
wać w siedzibie RCKiK przy 
ul. Chrobrego w Wałbrzychu: 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.00 – 13.30, a w pierw-
szą i trzecią sobotę miesiąca w 
godz. 08.00 – 12.00.

(RED)

W Jedlinie Zdroju, jednej 
z 43 miejscowości uzdrowi-
skowych w Polsce, położo-
nej w paśmie Gór Wałbrzy-
skich i Gór Sowich, znajduje 
się miejsce magiczne. 300 m 
od drogi wojewódzkiej 381, 
za wiaduktem kolejowym, 
znika cywilizacja, a zaczyna 
się Park Krajobrazowy Su-
detów Wałbrzyskich.

Tu leżą Wilcze Wzgórza 
– Ośrodek Rehabilitacji i Re-
adaptacji Koni i Psów Sporto-
wych przy fundacji INUKSUK, 
w którym zwierzęta mogą 
odzyskać równowagę utraco-
ną w pędzie współczesnego 
świata. Ośrodek potrzebuje 

wsparcia ludzi dobrej woli. 
W tym roku z inicjatywy pre-
zesa Piotra Zimnickiego i wi-
ceprezes Magdaleny Król do 
pomocy włączył się Zarząd 
Powiatowy PSL w Wałbrzy-
chu, pozyskując i przekazując 
fundacji ponad tonę jedzenia, 
a także siano i słomę. Każdy z 
nas może wspomóc fundację 
�nansowo kupując „Deskę 
Fundacji INUKSU” – 1 „Deska” 
kosztuje 1 zł. Wpłat za zakup 
Desek prosimy dokonywać 
na konto Fundacji INUKSUK: 
08 1140 2004 0000 3102 7655 
9586 (mBank). Dziękujemy za 
każdą pomoc. 

(GŁ)

Deska dla psów i koni

Pączki dla krwiodawców Najważniejsi są ludzie

Między innymi przez 5 lat 
zajmowałem się prowadze-
niem Puntu Bezpłatnych 
Porad Prawnych dla miesz-
kańców powiatu wałbrzy-
skiego, gdzie zetknąłem się 
ze skalą problemów, które 
doskwierają mieszkańcom 
naszego powiatu. W tym 
czasie w naszym punkcie 
udzieliłem około 5000 bez-
płatnych porad prawnych i 
obywatelskich, pomagając 
w załatwieniu wielu istot-
nych problemów ludzkich. 
Do dziś, wielu mieszkańców 
Boguszowa-Gorc, którzy 
korzystali z Punktu Bezpłat-
nych porad w Boguszowie, 
odwiedza mnie w moim 
domu gdzie, korzystając 
z pomocy i uprzejmości 
zaprzyjaźnionych specjali-
stów, wspólnie rozwiązuje-
my różne problemy.

Zawodowo jest pan związa-
ny z rolnictwem nie tylko za 
sprawą prowadzonego go-
spodarstwa rolnego.

- Obecnie zarządzam również 
Dolnośląskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu, który po zmia-
nie ustawy w 2016 r. stał się 
instytucją państwową, pod 
bezpośrednim zwierzchnic-
twem Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. Mieszkańcy ob-
szarów wiejskich patrzą na tę 
zmianę z ogromną nadzieją. 
Ośrodki doradztwa stały się 
dzięki tej podległości narzę-
dziem państwa w kreowaniu 
polityki rolnej kraju. Strategia 
Odpowiedzialnego Rozwoju 
Państwa to działanie, które 
pozwala na likwidację opóź-
nień rozwojowych na tych 
obszarach.

Rozmawiał Robert Radczak

Marek Tarnacki

Rozmowa z Markiem Tar-
nackim, radnym Rady Po-
wiatu Wałbrzyskiego.

Jest pan społecznikiem, spo-
tyka się pan z mieszkańcami 
Boguszowa - Gorc, pomaga 
im pan w rozwiązywaniu 
problemów, jest pan rad-
nym powiatu, prowadzi pan 
własne gospodarstwo, a od 
niedawna jest pan dyrekto-
rem Dolnośląskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego. 
Nasuwa się więc pytanie: 
czy pan w ogóle odpoczy-
wa? Skąd bierze pan na to 
wszystko energię?

Marek Tarnacki: - Zawsze 
miałem w sobie dużo ener-
gii. Wiem, że umiejętność 
pracy na wielu płaszczy-
znach jest dużą wartością 
w życiu, a radzenie sobie z 
wieloma zadaniami dostar-
cza mi siły i satysfakcji.

Czym jest dla pana prowa-
dzenie gospodarstwa rolne-
go?

- Praca w gospodarstwie 
rolnym to dla mnie zdrowie, 
kondycja i możliwość stabi-
lizacji �nansowej. Mam też 
to szczególne poczucie, że 
praca na roli, która wykonu-
ję, od zarania dziejów była 
szanowana. Jak już naładuję 
akumulatory, spełniam się 
także społecznie.

W jakim zakresie?
- Działalność społeczną pro-
wadzę już od przeszło 12 lat. 
Pełniłem w tym czasie wiele 
różnych funkcji społecznych 
i samorządowych. Bardzo 
cenię sobie oddolne, ludz-
kie działania. I często włą-
czam się w takie inicjatywy. 
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

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

W związku z cukrzycą miałem na nodze ranę, która nie chciała 
mi się goić. I co? Po wizytach u pana Darka wygoiła się jak 
na psie. Stale bolały mnie też: wątroba, nogi, kręgosłup. 
Na wątrobę łykałem pełno tabletek, teraz przestałem i nic 
mnie nie boli. Kręgosłup też boli dużo mniej, a nogi wcale.

DŁUGIE OKRESY • NISKIE RATYDŁUGIE OKRESY • NISKIE RATY

KONSOLIDACJA
KREDYTÓW BANKOWYCH

I POZABANKOWYCH

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

(dawne biura MZK, obecnie Przychodnia Krzysztof )

NASI DORADCY:
IWONA                                   MATEUSZ

tel. 531-227-390           tel. 531-483-291   

R E K L AMA

 SZKOLENIE 
DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wałbrzychu zaprasza  do udziału w:

Szkoleniu dla Kandydatów na rodziny zastępcze.
Oferta jest skierowana do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej oraz osób pełniących już tę funkcję, a nie posiadających szkolenia. 
Po odbyciu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo jego ukończenia , a na ich wniosek 

również zaświadczenie kwali�kacyjne.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem  telefonu:
74 6666 305 lub 74 6666 300

lub drogą mailową pod adres:   sekretariat@pcpr.walbrzych.pl

Przypominamy, że do 6 
marca w wybranych loka-
lach wyborczych na terenie 
Powiatu Wałbrzyskiego 
mieszkańcy gmin Powiatu 
Wałbrzyskiego mogą gło-
sować na projekty lokalne 
zgłoszone w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego 
Powiatu Wałbrzyskiego na 
rok 2017.

- W tym roku do rozdy-
sponowania jest kwota 150 
000 zł. Na zgłoszone pro-

jekty można głosować do 6 
marca. Karty do głosowania 
są dostępne w wyznaczo-
nych lokalach do głosowa-
nia, których lista dostępna 
jest na stronie powiat.wal-
brzych.pl, a także w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w 
Wałbrzychu oraz na stronie 
www.powiat.walbrzych.pl 
w zakładce NGO – Budżet 
Partycypacyjny 2017. Wypeł-
nione karty można wrzucić 
do urny w lokalu, przesłać 

pocztą na adres wałbrzyskie-
go starostwa lub osobiście 
dostarczyć do punktu kan-
celaryjnego w starostwie za-
chęcają członkowie Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego.

Celem budżetu party-
cypacyjnego jest wzrost 
świadomości społecznej i 
budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, które ak-
tywnie uczestniczy w życiu 
swojej „małej ojczyzny”.

(AB)

Starosta Jacek Cichu-
ra spotkał się z Maciejem 
Badorą – prezesem Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Invest-Park. 
W spotkaniu uczestniczyła 
również wiceprzewodniczą-
ca rady powiatu Grażyna 
Owczarek i burmistrz Głu-
szycy Roman Głód. Tema-
tem spotkania było omó-
wienie możliwości i szans 
na utworzenie na terenie 
Głuszycy podstrefy WSSE.

W i c e p r z e w o d n i c z ą c a 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego 
Grażyna Owczarek od daw-
na intensywnie zabiega o 

utworzenie takiej podstrefy 
i zwróciła się o pomoc w tej 
sprawie do starosty Jacka 
Cichury, który podkreślał, że 
należy wykorzystywać wszel-
kie dostępne walory i moż-
liwości naszego regionu, by 
przyciągnąć inwestorów, co 
pozwoli efektywnie zmniej-
szyć poziom bezrobocia w 
naszym powiecie. Prezes Ma-
ciej Badora odniósł się z zain-
teresowaniem do pomysłu, 
poinformował również bur-
mistrza jakie warunki muszą 
być spełnione, aby można 
było starać się o taką inwe-
stycję. - Prezes nastawił nas 

optymistycznie, a burmistrz 
obiecał, że zacznie rozmowy 
z potencjalnymi inwestor a-
mi, dlatego wierzę, że mamy 
szansę, by taka strefa u nas 
powstała. Specjalne strefy 
ekonomiczne są ważnym 
instrumentem aktywizacji 
obszarów zagrożonych bez-
robociem, a Głuszyca ma po-
tencjał i musimy go efektyw-
nie wykorzystać. Dziękuję też 
panu staroście za wsparcie 
i pomoc w tej sprawie - po-
wiedziała po spotkaniu wice-
przewodnicząca rady powia-
tu Grażyna Owczarek.

(GŁ)

Trwa głosowanie

Spotkanie z prezesem 
WSSE Invest-Park

Władze powiatu wałbrzyskiego i Gminy Głuszyca zabiegają o utworzenie podstrefy WSSE w Głuszycy.

- Jeszcze w lipcu ledwo 
chodziłam. Każdy krok to 
był ból, jakby ktoś mi igły 
w kolano wbijał. Żadne 
maści nie pomagały, nic. 
Jak było lepiej, chodziłam 
o lasce. Kiedy było gorzej 
to o kulach. I w takim sta-
nie tra�łam do pana Darka. 
Dziś chodzę bez kul i bez 
laski – mówi pani Magda 
Pinkor ze Świebodzic.

Pani Magda cierpiała na 
bóle związane ze zwyrodnie-
niami stawów kolanowych, 
ale też biodrowych, bolał 
ją kręgosłup. Nogi puchły. 
Jest już po siedemdziesiątce 
i wie, że trochę w tym wina 
nadwagi, ale jednak stale 
szukała czegoś, co złagodzi 
ból. Aż wreszcie koleżan-
ka córki opowiedziała jej o 
panu Darku. I w końcu wy-
brała się do niego.

- Mówił, że powinnam 
schudnąć, że kości są mało 
podatne na tę energię. Ale 
ja już po pierwszej wizycie 
poczułam poprawę, a po 
trzeciej weszłam na drugie 

Choroby znikają pod dotykiem jego rąk

Przestało mnie boleć!
piętro na nogach. Pewnie, że 
i dziś trochę kolana bolą, ale 
to nic w porównaniu z tym 
strasznym bólem wcześniej. 
Choć na kręgosłup pomo-
gło mniej. Na biodra też. Ale 
za to unormowało mi się ci-
śnienie. Ale najważniejsze są 
nogi, nogi! Dotyk pana Dar-
ka zdziałał cud!

- Jego ręce czynią cuda - 
mówi o wałbrzyskim uzdro-
wicielu także pan Karol 
Potrębski. I dodaje: - Byłem 
wrakiem, a po sześciu wizy-
tach u pana Darka jestem o 
dwadzieścia lat młodszy.

Pan Karol opowiada o 
swoim przypadku: - Miałem 
mocną cukrzycę, tymczasem 
już po trzeciej wizycie wy-
niki cukrzycowe zaczęły się 
znacznie poprawiać, obec-
nie - za zgodą lekarza - ob-
niżyłem dawki leków. Mam 
miażdżycę, miałem skoki 
ciśnienia. Ciśnienie mi się 
wyrównało na przyzwoitym 
poziomie, nie odczuwam już 
bólu w mostku, czy duszno-
ści. Po raz pierwszy od lat 
wracałem z targu piechotą 
i nawet się nie zasapałem. 
W związku z cukrzycą mia-

łem na nodze ranę, która 
nie chciała mi się goić. I co? 
Po wizytach u pana Darka 
wygoiła się jak na psie. Sta-
le bolały mnie też: wątroba, 
nogi, kręgosłup. Na wątro-
bę łykałem pełno tabletek, 
teraz przestałem i nic mnie 
nie boli. Kręgosłup też boli 
dużo mniej, a nogi wcale. 
Dlatego mówię, że czuję się 
o dwadzieścia lat młodszy. 
Człowiek się rano budzi bez 
bólu i chce mu się żyć!

 - Pan Darek każe po kil-
ku wizytach kazał mi iść na 
badania kontrolne, do leka-

rza. I bez tych badań wie-
działam, że mi się ciśnienie 
obniżyło. Ciśnienie miałam 
koło dwustu, a teraz mam 
sto czterdzieści, rzadko sto 
pięćdziesiąt. No i egzema 
z rąk zeszła– mówi pani 
Danuta Cepiołek, a jej kole-

żanka, pani Renata dodaje: 
- A mnie badania potwier-
dziły, że zniknęły torbiele, 
z którymi do niego przy-
szłam. A mojemu wnukowi 
pod jego dotykiem minęła 
alergia.

(ego)
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REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim 
doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian 
Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej 
rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania są znane w całej Europie i Polsce. 
Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej 
i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania 
jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. 
Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną 
wokół swoich rąk, którą przekazuje się choremu. 
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, 
nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i
żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach 
kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, 
udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły 
bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty.
Pani Maria z Krakowa zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się 
mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG.
Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela, zdjęcie USG 
potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach.
Pani Janina z Katowic - po wizycie u uzdrowiciela wchłonął się 
guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest  
otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć 
pomoc. 

UZDROWICIEL Z FILIPIN
 REYNALDO LITAWEN

REYNALDO LITAWEN         przyjmuje:

00 00 00 00
zapisy i informacje od poniedziałku do soboty od 8  do 13  i od 15  do 20

 693 788 894 i 784 609 208

11 marca -  GŁOGÓW i ZIELONA GÓRA
  -  WROCŁAW12 marca
 -  LUBIN i LEGNICA13 marca 
  -  JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH 14 marca

R E K L AMA

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 12Kiedy 27 lutego 2017 r. wcho-

dziłem do sali rozpraw Sądu Ape-
lacyjnego we Wrocławiu, gdzieś z 
tyłu głowy miałem przekonanie, 
że wyrok tego sądu dla dwóch 
byłych wałbrzyskich policjantów 
może być tylko niekorzystny, al-
bowiem logika aktu oskarżenia 
była nieubłagana. Wprawdzie 
materiał dowodowy zebrany i 
przedstawiony przez prokuraturę 
nie był tego rodzaju, że jedno-
znacznie wskazywał na któregoś z 
nich, ale zebrane w nich poszlaki, 
wskazujące na fakt, główny, były 
naprawdę wyjątkowo silne, po-
nieważ wysoce spójne, logiczne, 
przez co tworzyły sobą mocny 
łańcuch, którego obrona, ani Sąd 
Okręgowy w Świdnicy, nie byli w 
stanie rozerwać. Wprawdzie sąd 
ten, tak jak i obrońcy, podnosił, 
że proces toczący się w sprawie 
śmiertelnego pobicia Piotra G. 
(przypomnę, miało to miejsce 

Wyrok uchylony
Janusz
Bartkiewicz

9 sierpnia 2013 roku na terenie 
Komisariatu V Policji na Białym 
Kamieniu w Wałbrzychu) nie był 
procesem poszlakowym, ponie-
waż w materiale dowodowym 
przedstawionym przez prokura-
turę, zawarte były dowody wska-
zujące na niewinność oskarżo-
nych, których prokuratura jakoby 
nie dostrzegała. Natomiast w mo-
jej ocenie, cały wywód oskarżenia 
opierał się w znacznej części na 
poszlakach, co jednak w niczym 
nie osłabiał siły oskarżenia, ponie-
waż przedstawione poszlaki po-
parte były innymi mocnymi do-
wodami, nie dającymi rozerwać 
przedstawionego ich łańcucha. 
Natomiast dowody wskazujące 
na niewinność oskarżonych fak-
tycznie nie istniały, bo gdyby tak 
było, to wystarczyłby tylko jeden 
taki twardy dowód, a oskarżenie 
ległoby w gruzach. Wprawdzie 
Sąd Okręgowy w Świdnicy oskar-
żonych uniewinnił, ale uczynił 
to na podstawie dosyć "pokręt-
nego" wywodu, którego celem 
była jedynie próba osłabienia siły 
przedstawionych poszlak i dowo-
dów winy, niż przez wskazanie 
wspomnianego twardego dowo-
du. Sąd go nie wskazał i nie uczy-

nili tego na rozprawie apelacyjnej 
obrońcy oskarżonych.

Mowom obrończym przysłu-
chiwałem się z bardzo miesza-
nymi uczuciami, albowiem (w 
mojej ocenie) były one żenujące 
słabe. Zdaję sobie sprawę, że ad-
wokaci oskarżonych zmuszeni 
byli do różnych przedziwnych 
konstrukcji myślowych, bo zmu-
szał ich do tego całkowity brak 
rzeczowych argumentów (czyli 
twardych dowodów niewinno-
ści) pozwalających na rozerwanie 
spójnego łańcucha poszlak i do-
wodów przedstawionych przez 
oskarżycieli. Cóż, taka jest rola 
obrońców, że z całych sił starają 
się zawsze wykazać, że białe to 
czarne i na odwrót, ale jest pewna 
granica, której - tak mi się wydaje 
- nikomu nie wolno przekraczać. 
A w tym przypadku chyba zosta-
ła ona przekroczona, kiedy jeden 
z obrońców zaczął przekonywać 
skład orzekający (trzech sędziów 
zawodowych), że w zasadzie ist-
nieje tylko jeden istotny dowód 
w tej sprawie, a mianowicie to, że 
Piotr G. po upływie siedmiu mi-
nut po opuszczeniu komisariatu, 
wykonał kilka połączeń telefo-
nicznych do swoich znajomych. 

Według pana mecenasa nie ma 
natomiast żadnego dowodu, 
wskazującego na treść tych roz-
mów, przez co pan mecenas do-
puścił się do dezawuowania osób 
świadków, którzy akurat to, co im 
Piotr G. powiedział, przedstawili 
dokładnie podczas pierwszego 
przesłuchania. Wygląda na to, że 
dla tego obrońcy, wiary tym ze-
znaniom dać nie można, bo kim 
owi świadkowie są? Kolegami 
pobitego, z którymi on na pewno 
wódkę po bramach pijał - nie zo-
stało to w ten sposób wyartyku-
łowane, ale jak inaczej rozumieć 
twierdzenie, że nie ma dowodów 
wskazujących na treść rozmów 
telefonicznych pomiędzy Piotrem 
G., a jego znajomymi?

Nie mam tu miejsca na przy-
toczenie innych wywodów za-
wartych w mowach obrończych 
panów mecenasów, bo ważniej-
sze od wszystkiego jest to, co w 
ustnym uzasadnieniu wyroku za-
warł sąd apelacyjny. Otóż sąd ten 
w pierwszej kolejności podkreślił 
mocno, że właśnie treść rozmów 
prowadzonych już od siódmej 
minuty po wyjściu z komisariatu, 
dla określenia winy oskarżonych, 
ma zasadnicze znaczenie. Piotr 
G., skarżył się, że bolą go żebra 
i ma kłopoty z oddychaniem, a 
przeprowadzona sekcja zwłok 
i opinia biegłego lekarza sądo-
wego wykazała, iż żebra miał 
połamane, co m.in. powodować 
musiało bolesne kłopoty przy 
oddychaniu. Obrona nie przed-
stawiła, żadnych dowodów na to, 
że do pobicia doszło pomiędzy 
opuszczeniem komisariatu, a wy-
konaniem pierwszego i kolejnych 
połączeń telefonicznych. Zezna-
nia świadków konsekwentnie 
zawierają też informację, o tym, 
że Piotr G mówił, że został pobity 
przez policjantów, a nie jakiekol-
wiek inne osoby. Ponadto z ze-
znań jednego z funkcjonariuszy 
wynikało, że z jednej z kieszeni 
ubrania Piotr G. wyjął zegarek z 
urwanym paskiem, a z protokołu 
sekcji zwłok wynika, iż obrażenia 
żeber znajdują się z lewej strony. 
Tych dwóch niepodważalnych 

faktów nie można pominąć, zwa-
żywszy, że Piotr G., zegarek nosił 
na lewej ręce, a więc z tej strony, 
z której paść musiało najwięcej 
razów, przed którymi w jakiś 
sposób musiał się bronić. Gdyby 
do rozerwania paska doszło w 
innych okolicznościach (pobicie 
przez nieznanych sprawców w 
innym niż komisariat miejscu), to 
mało prawdopodobne jest, aby 
w takim momencie miał on na 
tyle świadomości, aby chować 
zegarek do kieszeni. Ponadto ze-
garek ten stałby się bez wątpienia 
łupem sprawcy, bądź sprawców, 
pobicia. Z zebranego materiału 
dowodowego wynika też, że Piotr 
G. nie miał przy sobie pieniędzy, 
więc nie był w stanie nabyć alko-
holu, aby doprowadzić się do ta-
kiego stanu upojenia, że stężenie 
alkoholu w jego krwi wynosiło aż 
siedem promili. Tak wysokie stę-
żenie, według sądu, mogło być 
efektem niewłaściwego pobrania, 
zabezpieczenia i przechowywa-
nia próbek krwi, czemu biegli nie 
potra�li jednoznacznie zaprze-
czyć. O godzinie 18:01 jedna z 
kamer monitoringu osiedlowego 
zarejestrowała Piotra G. idącego 
wprawdzie krokiem chwiejnym, 
ale samodzielnie, co przy stężeniu 
siedmiu promili wydaje się raczej 
mało prawdopodobne. Istotne, 
według sądu, było też zeznanie 
jednego z funkcjonariuszy, który 
widział, że Piotr G., wychodząc z 
komisariatu płakał. Zdaniem sądu 
płacz ten nie mógł być wywołany 
tym, że został zabrany na komi-
sariat, gdzie policjanci wręczyli 
mu mandat karny za spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym, 
bo w swoim życiu Piotr G., miał 
różne epizody z policją. A więc 

odpowiedź na pytanie o powód 
płaczu, nie może być rozpatry-
wana w oderwaniu od tego, co 
swoim znajomym opowiadał 
przez telefon. To, że ich zeznania 
z upływem czasu zaczęły się w 
różnych (ale mało istotnych dla 
sprawy) fragmentach różnić, nie 
może stanowić podstawy do ich 
dezawuowania, ponieważ naj-
ważniejsze dla orzeczenia mają 
zeznania złożone podczas pierw-
szego przesłuchania. A te nie po-
zostawiają żadnych wątpliwości. 
Dlatego też mając to na uwadze 
(oraz wiele innych powodów, 
dla których przedstawienia nie 
mam tu miejsca), sąd uznał, że 
nie może wydać innego orzecze-
nia, jak te uchylające wyrok unie-
winniający. Ponadto wskazał, że 
sąd okręgowy, w czasie ponow-
nego rozpoznania sprawy, aby 
uniewinnić oskarżonych, musi 
wykazać w sposób nie budzący 
wątpliwości, że do śmiertelnego 
pobicia Piotra G., doszło w in-
nych okolicznościach, niż te, na 
które wskazuje akt oskarżenia. 
A ja przypomnę tylko, że przez 
ponad trzy lata trwania śledztwa, 
koledzy oskarżonych z Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu 
nie ujawnili nawet cienia infor-
macji, że w tamtym czasie i w 
tamtej okolicy doszło do cho-
ciażby jakiejś tylko awantury, 
w której Piotr G. mógł uczestni-
czyć. Zastanawiam się, czy sąd 
okręgowy będzie w stanie takie 
nowe okoliczności w swym wy-
roku uwzględnić. Na razie nic nie 
wskazuje, aby one istniały, ale jak 
wiemy, cuda ponoć się zdarzają, 
problem tylko w tym, że ja akurat 
w cuda nie wierzę.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Krzysztof Pater, członek 
Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, 
odwiedzi uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Ignacego Paderewskiego w 
Wałbrzychu by przygotować 
ich do wydarzenia „Twoja 
Europa, Twoje Zdanie”.

Pod tą nazwą kryje się zgro-
madzenie młodzieży euro-
pejskiej, skupiające 33 szkoły 
z państw członkowskich UE 
oraz krajów kandydujących w 
celu dyskutowania o przyszło-
ści Europy. Zbierze się ono w 

siedzibie EKES-u w Brukseli 
w dniach 30–31 marca 2017 
r. Krzysztof Pater będzie pra-
cować z uczniami i jednym z 
nauczycieli przed spotkaniem 
marcowym, aby przygotować 
z wyprzedzeniem odpowiedzi 
na niektóre najważniejsze py-
tania odnoszące się do obecnej 
sytuacji w Europie, zwłaszcza 
do: korzyści, osiągnięć i pora-
żek Unii Europejskiej; wyzwań 
i szans stojących przed Unią 
Europejską; przyszłości Europy 
z punktu widzenia młodych 
Europejczyków i ich pomysłów 

na jej polepszenie. 3 marca 
Krzysztof Pater udzieli uczniom 
informacji na temat sposobu 
prowadzenia debaty w Brukse-
li, działań EKES-u i tego, w jaki 
sposób Komitet reprezentuje 
głos społeczeństwa obywatel-
skiego w całej Europie. 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Ignacego Paderewskiego 
w Wałbrzychu jest jedną z 33 
szkół, które zostały wyłonione 
spośród ponad 680 zgłoszeń z 
28 państw członkowskich UE i 
5 krajów kandydujących.

(RED)

I LO w Europie
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WIELKA PROMOCJA WCZASÓW W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY!
30 % TANIEJ DO 28.02.2017! JUŻ OD 899 PLN ZA POBYT • WYJAZDY OD KAMIENNEJ GÓRY

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

LIPIEC- SIERPIEŃ - 1 355 PLN - DZIECKO DO LAT 12 - 500 PLN!!!

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

WCZASY BUŁGARIA BIAŁA - WSZYSTKO W CENIE - 1 500 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO - SPORTOWY 
BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI 

- od 1 500 PLN

WCZASY CHORWACJA
PAKOSTANE- PODACA- 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!

Konferencja 
historyków
XIII Konferencja History-
ków Wałbrzyskich odbędzie 
się 3 marca o godz. 10.00 
w Sali Witrażowej wałbrzy-
skiego ratusza. Patronat nad 
przedsięwzięciem objął pre-
zydent dr Roman Szełemej. 
Tegoroczna edycja i wykłady 
będą poświęcone Tadeuszowi 
Kościuszce. Zostaną również 
wręczone nagrody laureatom 
regionalnego XI Konkursu 
Wiedzy o Historii Polski. Orga-
nizatorzy konferencji: Gmin-
ny Zespół Szkół nr 2, Danuta 
Płoszaj - doradca metodyczny 
historii i wos oraz wiceprezy-
dent Wałbrzycha Zygmunt 
Nowaczyk.

(AR)

Odbiorą dyplomy
Uroczyste wręczenie dy-
plomów tegorocznym ab-
solwentom studiów w Pań-
stwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. A. Silesiusa 
odbędzie się w piątek, 3 
marca 2017 r. o godzinie 14 w 
sali Auditorium Novum, przy 
ul. P. Skargi 14 a w Wałbrzychu. 
Wykład absolutoryjny pt. “Quo 
vadis orbis virtualis?” wygłosi 
prof. Mariusz Jedliński.

(ESZ)

Komendant Miejski 
Policji w Wałbrzychu - in-
spektor Andrzej Basztura 
– 25 lutego 2017 r. zakoń-
czył służbę i przeszedł na 
emeryturę. Jego następcą 
został młodszy inspektor 
Maciej Januszkiewicz. O�-
cer prasowy wałbrzyskiej 
komendy nie odpowie-
dział na pytanie o przyczy-
nę odejścia na emeryturę 
49-letniego o�cera.

Nieo�cjalną informację o 
odejściu na emeryturę ko-
mendanta Andrzeja Basztu-
ry otrzymaliśmy w połowie 
lutego tego roku. 15 lutego 
zapytaliśmy - za pośrednic-
twem poczty elektronicznej 
- o�cera prasowego wał-
brzyskiej policji: czy potwier-
dza decyzję komendanta 
o przejściu na emeryturę? 
Jeśli tak, to jakie są tego 
powody i kiedy to nastąpi? 
Bo MSWiA zwalnia tylko 
tych policjantów, którzy 
byli wcześniej w MO, a ko-
mendant Basztura nie był. 
Czy więc jest to być może 
przejaw jego solidarności 
ze zwalnianymi funkcjo-
nariuszami? A może ma to 
związek z licznymi sprawami 
naruszeń prawa przez wał-
brzyskich funkcjonariuszy?

Dzień później otrzyma-
liśmy odpowiedź: - Infor-
muję, że Pan Komendant 
wałbrzyskiej komendy w 
dniu dzisiejszym jest funk-
cjonariuszem. Jak odejdzie 
na emeryturę to Państwa o 
tym poinformujemy – na-
pisała podkomisarz Joanna 
Żygłowicz.

Tymczasem tydzień póź-
niej – 23 lutego 2017 r. w 
wałbrzyskiej komendzie 
odbyła się uroczystość, w 
trakcie której wałbrzyscy po-
licjanci - z udziałem zastępcy 
Komendanta Wojewódzkie-
go we Wrocławiu insp. Piotra 
Leciejewskiego - pożegnali 
odchodzącego na emerytu-
rę insp. Andrzeja Baszturę 
oraz powitali mł. insp. Ma-
cieja Januszkiewicza, które-
mu Komendant Wojewódz-
kiego Policji we Wrocławiu 
insp. Arkadiusz Golanowski 
z dniem 25 lutego 2017 roku 
powierzył obowiązki Ko-
mendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu.

27 lutego 2017 r. wysłali-
śmy do podkomisarz Joanny 
Żygłowicz kolejny e-mail z 
prośbą o podanie informa-
cji na temat przyczyn odej-
ścia insp. Andrzeja Basztury 
na emeryturę, ale do chwili 

Nieoczekiwana zmiana miejsc?

zamknięcia tego wydania 
Tygodnika DB 2010 nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. 
Za to w relacji z uroczystości 
pożegnania odchodzącego 
komendanta czytamy:

- W czasie przemówień 
okolicznościowych nie za-
brakło ciepłych słów i ży-
czeń. Bardzo pozytywnie 
podsumowano 4-letnią 
współpracę z wałbrzyską Po-
licją Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu insp. 
Andrzeja Basztury. Wyraźnie 
podkreślono wysokiej miary 

zawodowe myślenie, zaan-
gażowanie i konsekwencję, 
z jaką insp. Andrzej Basztura 
realizował podjęte zobowią-
zania i zamierzenia. Prze-
kazano słowa serdecznych 
podziękowań za wspólną 
pracę, za wysiłek podejmo-
wany dla dobra i bezpie-
czeństwa obywateli. Insp. 
Andrzej Basztura nie krył 
wzruszenia żegnając się ze 
sztandarem Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu 
– relacjonuje o�cer prasowy 
wałbrzyskiej komendy.

Kim jest nowy Komen-
dant Miejski Policji w Wał-
brzychu?

 - Nowy przełożony wał-
brzyskich policjantów mł. 
insp. Maciej Januszkiewicz 
służbę w policji rozpoczął w 
1991 roku. Po wstąpieniu do 
służby zajmował różne sta-
nowiska służbowe w pionie 
kryminalnym i prewencji Ko-
mendy Miejskiej Policji w Le-
gnicy. Od października 2004 
roku piastował stanowisko 
Zastępcy Komendanta Ko-
misariatu I Policji w Legnicy. 
Od czerwca 2008 roku został 
Komendantem Komisariatu 
Policji w Chojnowie. Następ-
nie w sierpniu 2011 roku zo-
stał powołany na Zastępcę 
Komendanta Miejskiego Po-
licji w Legnicy, a po roku na 
jego I-go Zastępcę. Wielolet-
nie doświadczenie poparte 
szeroką wiedzą zaowocowa-
ły, iż w dniu 25 lutego 2017 
roku rozkazem personalnym 
Komendant Wojewódzki 
Policji we Wrocławiu powie-
rzył obowiązki Komendanta 
Miejskiego Policji w Wał-
brzychu mł. insp. Maciejowi 
Januszkiewiczowi – wyjaśnia 
podkomisarz Joanna Żygło-
wicz.

Robert Radczak

Mł. insp. Maciej Januszkiewicz (pierwszy z lewej) zastąpił 
odchodzącego na emeryturę Andrzeja Baszturę (pierwszy z prawej). 
Fot. KMP Wałbrzych.
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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

R E K L AMA

Nazwy ulic, gmachów czy obiek-
tów oraz instytucji publicznych 
zawsze i w każdym państwie w ko-
lejnych sekwencjach jego dziejów 
odzwierciedlają fascynacje spo-
łeczeństwa wizjami politycznymi, 
wartościami kulturowymi, cywiliza-
cyjnymi, religijnymi. W europejskich 
państwach o trwałej tradycji demo-
kratycznego sprawowania władzy 
publicznej, nazwy ulic oraz budo-
wanie, czy selekcjonowanie dawnej 
pomnikowej infrastruktury to nie 
jest zasadniczy polityczny i decyzyj-
ny problem ekip rządowych. Co nie 
oznacza, że administracja rządowa 
tymi sprawami się nie interesuje. Ma 
takie kompetencje, ale nie wyko-
rzystuje ich w sposób dominujący 
i arogancki dla własnych preferen-
cji partyjnych, osobistych, czy wy-
borczych. W zachodniej Europie to 
przede wszystkim samorządy gmin, 
miast, regionów - szanując tradycje 
i inicjatywę mieszkańców - realizują 
administracyjną procedurę nadania 
nazw ulicom, tworzą architektonicz-
ne formy wyrażenia szacunku dla 
twórców pozytywnych dokonań w 
różnych dziedzinach życia społecz-
nego i historycznych wydarzeń. Od 
czasów II RP (zwłaszcza zamachu 
majowego 1926 r.), po podobnych 
egzorcyzmach wizerunkowych 
władz PRL (zwłaszcza do końca lat 
60-tych ub. wieku), po względnych 
okresach cywilizacyjnej normal-
ności w III RP, nastąpił powrót do 
praktyki centralnego partyjnego 
decydowania o nazewnictwie ulic, 
pomnikowych inicjatywach, czyli 
kogo teraz lud wiejski, miejski i na-
ród ma uwielbiać, a kogo zwalać z 
pomnikowych postumentów. To 
jest nasza polska choroba ideolo-
giczno-mentalnościowa, atakująca 
zwłaszcza w Warszawie osobników 
męskich, mieniących się naczelnika-

mi, przywódcami narodu, geniusza-
mi dobrych zmian i sukcesów!

Zmiany krajowych politycznych 
ekip zarządzających państwem pol-
skim są przewidywalne i cykliczne. 
Przeważnie co 15 lat od 1926 r. po-
jawia się w warszawskich gmachach 
rządowych kolejna dynamiczna eki-
pa politycznych mesjaszy i uwodzi 
obywateli zawiedzionych poprzed-
nimi obiecankami, wkurzonych 
własnymi kłopotami socjalnymi. Po 
trwałych i powtarzalnych od 1926 r. 
takich „zwrotach” , „przesileniach” i 
„wyborach” następują masowe wy-
miany kadrowe we wszystkich struk-
turach państwa, systemu gospodar-
czego i instytucjach społecznych. W 
naszej kulturze politycznego spra-
wowania władzy państwowej za-
wsze jest stosowany populistyczny 
instrument deprecjacji i prostackie-
go odwetu na grupach urzędników 
i środowiskach kojarzonych z po-
przednią ekipą władzy. To jest cią-
gle, niestety w polskim społeczeń-
stwie bardzo skuteczny instrument 
socjomedialny, integrujący zwolen-
ników „nowej władzy” w chocholim 
tańcu zwycięstwa i radości z upoko-
rzeń poprzedników, czyli „wrogów”. 
Represją, więzieniem, strachem rzą-
dzi się łatwiej i sprawniej! Ale kiedy 
mieliśmy się uczyć demokracji, czy 
w ogóle znamy ten system ustrojo-
wy i chcemy go tworzyć?

Pochodną takiej polskiej techno-
logii sprawowania władzy politycz-
nej i administracyjnej jest powrót 
do stworzenia dla jednego środowi-
ska władzy, jednej ideologii, możli-
wości eksponowania tylko własnej 
„prawdy” w materialnej symbolice 
historycznej w przestrzeni publicz-
ne ulic, placów, gmachów, mostów, 
cmentarzy we wszystkich gminach 
i miastach kraju. Tak utrwalamy od 
prawie 100 lat niedemokratyczne 

wartości i egoistyczną praktykę 
sprawowania władzy politycznej w 
państwie polskim.

Powyższe re�eksje historyczne 
ułatwiają, jak sądzę, poznanie in-
tencji Ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o 
zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego 
w nazwach budowli, obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej. 
O co chodzi? Ustawodawca wyma-
ga usunięcia nazw odwołujących 
się do osób, organizacji, wydarzeń, 
dat symbolizujących komunizm lub 
inny ustrój totalitarny. Ta aborcja 
obejmuje lata 1944-1989. Od wrze-
śnia 2016 r. w Wałbrzychu (podob-
nie w kilkuset miastach, gminach 
w Polsce) funkcjonuje powołany 
zarządzeniem prezydenta miasta R. 
Szełemeja zespół przygotowujący 
propozycje zmian nazw budowli, 
obiektów, ulic itd. w celu „oczysz-
czenia” przestrzeni publicznej od 
nazwisk, skojarzeń – komunistycz-
nych. Kto był, czy jest komunistą, 
decyduje partia, a faktycznie prezes, 
a potwierdza IPN. Taka sytuacja sza-
lenie ułatwia biurokratyczną pracę 
wszystkich lustracyjnych zespołów. 
Ale…

Przykład pierwszy… z ulicy. 
Na liście dekomunizującej ulice w 
Wałbrzychu znajdzie się nazwisko 
Mariana Buczka. Ten legionista, w 
listopadzie 1918 r. zostaje szefem 
ochrony rządu Ludowej Republiki 
Polski w Lublinie, którego premie-
rem był socjalista Ignacy Daszyński. 
Buczek aktywista niepodległościo-
wej PPS, za jakiś czas pojawia się w 
tzw. wydziale wojskowym Komuni-
stycznej Partii Polski. Awansuje w 
kręgach działaczy KPP, odsiaduje 
też wyrok w więzieniu w Rawiczu 
w znakomitym środowisku przy-
szłych wojennych i powojennych 
decydentów w PRL. Ginie we wrze-

Dekomunizacja wałbrzyskich ulic
śniu 1939 r. w przypadkowej po-
tyczce z oddziałem niemieckim. Po 
wojnie zostaje propagandowym 
wzorcem bojownika i męczenni-
ka KPP. W latach 70 ub. wieku w 
warszawskiej grupie młodego po-
kolenia wchodzącej w życie nie-
koniecznie publiczne, pojawiły się 
ciekawe informacje, powiedzmy 
delikatniej poszlaki o zabójstwie i 
mordercach gen. W. Zagórskiego 
w 1926 r. i właśnie komuniście M. 
Buczku - jako agencie… polskiego 
wywiadu wojskowego II RP. Prof. P. 
Wieczorkiewicz, chyba pierwszy po 
latach, opublikował tę informację 
o podwójnej roli życiowej M. Bucz-
ka. W moim przekonaniu decyzyj-
ne osoby władz centralnych PZPR 
w latach 70-tych znały tę sprawę 
i zachowały się, w swojej sytuacji, 
profesjonalnie. Milczenie też jest 
cenną umiejętnością. Podobnie in-
teligentnie w swojej sytuacji postą-
pi wałbrzyska komisja i zaproponu-
je wyrzucić Buczka z nazewnictwa 
ulicznego w otchłań potępienia i 
zapomnienia. Powyższy przykład 
o realizowaniu przez Buczka innej 
misji życiowej od utrwalanej przez 
machinę politycznej propagandy 
PRL - moim zdaniem - powinien 
pobudzać współczesnych polskich 
politycznych lustratorów do re�ek-
sji jak łatwo można ludzi krzywdzić 
w kategorycznym ocenianiu ich za-
chowań publicznych i utajnionych 
w różnych sytuacyjnych uwikła-
niach życiowych. 

Moją intencją w tej wydaje się 
oczywistej sytuacji, jest zapropono-
wanie zmiany nazwy tej ulicy na ul. 
Prezydenta Eugeniusza Szewczyka. 
Nie jest najważniejszym argumen-
tem fakt, że ten pierwszy powojen-
ny prezydent Wałbrzycha mieszkał 
na tej ulicy od maja 1945 r. pod nr 
3, która wówczas przez lat kilka 

była ul. Krakowską. Tu, w grudniu 
1945 r., małżeństwu Eugeniuszowi 
i Jadwidze Szewczyków urodził się 
syn Przemysław. Zasadniczy argu-
ment jest taki, że ten przedwojenny 
urzędnik administracji samorządo-
wej z 12 letnim doświadczeniem 
(Starostwo Aleksandrów Kujawski), 
24 maja 1945r. przybywa do Wał-
brzycha jako Pełnomocnik Rządu 
RP, od 12 maja 1946 r. do 31 lipca 
1948 r. jako prezydent miasta oka-
zał się sprawnym organizatorem 
procesu osiedleńczego ludności 
polskiej przybywającej tu z różnych 
stron Polski i Europy. Był inicjatorem 
formującego się tu życia kulturowe-
go, sportowego, szkolnictwa i reli-
gijnego. Szybko zdobył społeczny 
autorytet, jako prezydent i przy-
wódca wałbrzyskich socjalistów. 
Był to człowiek i urzędnik, który w 
trudnej wałbrzyskiej powojennej 
rzeczywistości politycznej i społecz-
nej, zachowywał się po prostu przy-
zwoicie. Ale jesienią 1948 r. został 
zawodowo i moralnie zniszczony. 
Wcześniej odwołano go ze stano-
wiska prezydenta, a w październiku 
1948 r. z grupą 300 członków PPS 
wyrzucono z partii, którą utworzył 
w czerwcu 1945 r. Inspiratorem i 
wykonawcą takiego „oczyszcza-
nia szeregów” PPS był Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
i Komitet Powiatowy PPR. Szewczyk 
faktycznie został relegowany z Wał-
brzycha. W połowie 1949 r. wyjechał 
z rodziną do Olsztyna gdzie znalazł 
pracę i w tym mieście zmarł w 1964 
r.

Nie sądzę, aby zespół przygoto-
wujący propozycje zmian nazew-
nictwa ulic oraz władze Wałbrzycha 
tę niebanalną postać w dziejach 
miasta, w obecnej sytuacji wywie-
ranych presji, zdecydowały się tak 
właśnie uszanować i publicznie 
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Głuszyca, ul. Warszawska 2a
tel.: 534 636 516

Zorganizujemy każdą imprezę firmową 
w naszej sali bankietowej lub w Twojej firmie.

U nas zakupisz nasz wędzonki, darmowa degustacja!

W naszej restauracji rozsmakują się Państwo
w kuchni staropolskiej i nie tylko.
Smak oraz wyjątkowy sposób podawania potraw 
sprawią, że będą Państwo tu często wracać.

W naszym menu znajdą Państwo pizzę 
o niepowtarzalnym smaku 

z pieca opalanego drewnem.

Obiady w abonamencie, catering dla Ciebie, 
Rodziny czy Firmy już od 15 zł!
Dowozimy w promieniu 30 km.

Imprezy okolicznościowe, wesela, komunie, chrzty, stypy.

Zapraszamy  www.gosciniecsudecki.pl  www.facebook.com/gluszycarestauracja/

Zanim radni z Boguszowa-
-Gorc podejmą uchwałę w 
sprawie nazw ulic wytypowa-
nych do zmiany w związku z 
tzw. ustawą dekomunizacyjną, 
w mieście zostaną przeprowa-
dzone konsultacje z mieszkań-
cami.

Formularz ankiety konsultacyj-
nej można pobrać i złożyć w ter-
minie od 3 do 17 marca 2017 r. w 
sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Boguszowie-Gorcach, w Zakła-
dzie Gospodarki Mieszkaniowej 
sp. z o.o. przy ul. Świerczewskie-
go 46 oraz u zarządców przy ul: 
Grunwaldzkiej 5 i Reymonta 17, 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
przy ul. Kasprzaka 7 oraz w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej - CK w 
Boguszowie wraz z �liami przy ul: 
Przodowników Pracy 6, Reymon-
ta 4, Żeromskiego 35, Kosynie-
rów 81 oraz Traugutta 12g w CKK 
Witold. Ankieta dostępna będzie 
również w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej gminy 
(www.boguszow-gorce.pl). Po-
nadto 14 marca (wtorek) o godz. 
17.00 w MBP-CK przy pl. Odro-
dzenia 4 odbędzie się spotkanie 
konsultacyjne z mieszkańcami 
Boguszowa-Gorc.

Ustawa dekomunizacyjna na-
kazuje samorządom dokonać 
zmian nazewnictwa do 2 wrze-
śnia 2017 r. Wery�kacja nazw 

ulic, dróg czy placów, upamięt-
niających osoby, organizacje, 
wydarzenia lub daty symbolizu-
jące komunizm lub inny ustrój 
totalitarny lub w inny sposób 
taki ustrój propagujących nie 
jest prostym zadaniem, dlate-
go Instytut Pamięci Narodowej 
udziela gminom pomocy w tym 
zakresie. Z otrzymanych z IPN 
opinii wynika, że w Boguszowie-
-Gorcach na podstawie ustawy 
dekomunizacyjnej powinny być 
zmienione nazwy ulic: Mariana 
Buczka, Małgorzaty Fornalskiej, 
Marcelego Nowotki, Gen. Karola 
Świerczewskiego, Hanki Sawic-
kiej, Wesołowskiego-Masalskiego 
oraz 22 Lipca. W przypadku nie-
wykonania przez samorząd tego 
obowiązku nowe nazwy nada uli-
com wojewoda.

Zmiana nazwy ulicy dokonana 
na podstawie ustawy dekomuni-
zacyjnej nie będzie miała wpływu 
na ważność dokumentów zawie-
rających nazwę dotychczasową, 
co oznacza, że dokumenty zawie-
rające starą nazwę ulicy (dowody 
osobiste, prawa jazdy itp.) zacho-
wają swoją ważność do czasu, na 
jaki zostały wydane. Nie będzie 
też żadnych opłat za zmiany w 
księgach wieczystych i różnego 
rodzaju rejestrach bądź ewiden-
cjach.

(RED)

Skonsultują nowe nazwywyeksponować w nazwie ulicy. Z 
powodów bardzo pragmatycznych 
i własnego bezpieczeństwa… Przez 
rozwijany obecnie przez PiS terror 
dekomunizacyjny, uruchomiony po 
27 latach od zmiany systemu poli-
tycznego i gospodarczego w 1989 
r. i przyjęciu Polski do grona państw 
członkowskich UE w 2004r. Właśnie 
teraz rządząca partia rozpoczęła po-
lityczną i prawną selekcję Polaków, 
z zastosowaniem podobnych me-
tod, którymi jesienią 1948 r. znisz-
czono życie pierwszego prezydenta 
miasta Eugeniusza Szewczyka uzna-
nego wówczas za wroga państwa, 
społecznego złoczyńcę.

Ciekawsza jest taka porów-
nawcza konstatacja: jeśli wobec 
historycznej postaci E. Szewczyka 
zostanie uruchomiona procedura 
lustrująca jego związki z „komu-
nistycznym” państwem, to �nalna 
ocena jego działalności społecznej 
i zawodowej będzie negatywna. 
Taka opinia jednocześnie będzie 
współczesną akceptacją represyj-
nych działań wałbrzyskiego PUBP 
i KP PPR, które doprowadziły do 
odwołania E. Szewczyka z urzędu 
prezydenta miasta, wydalenia z 
PPS i zmuszenia do wyjazdu z Wał-
brzycha jako „wroga partii i ludu”. 
W tym okresie różnymi metodami 
represji, poprzedzonych prowoka-
cjami, zwolnieniami z pracy, wyeli-
minowano ponad 300 członków, 
zakładowych działaczy PPS z życia 
publicznego. Kilkudziesięciu z nich 
było okresowo przetrzymywanych 
w aresztach UB pod różnymi �kcyj-

nymi „wyjaśnieniami spraw”. M.in. 
Feliks Dziura – zastępca dyrektora 
kopalni „Mieszko”, aktywista PPS, 3 
miesiące przetrzymywany w aresz-
cie UB, podobnie potraktowano 
Władysława Stasińskiego – urzędni-
ka kolejowego. Zatem przyszło nam 
doczekać ciekawych i niebezpiecz-
nych czasów…. To już było!

Jak wiele wszyscy musieliśmy 
przeżyć nadziei, radości, obaw i 
zwątpień od historycznych wy-
darzeń 1989 r., które uruchomiły 
w Polsce społecznie oczekiwane i 
wspierane procesy transformacji 
systemu ustrojowego i gospodar-
czego, doprowadzające do zauwa-
żalnego w przestrzeni publicznej 
rozwoju cywilizacyjnego. Nie wszę-
dzie pozytywne zmiany przełożyły 
się na wzrost warunków socjalnych, 
zdrowotnych, kulturowych i bez-
piecznego życia polskich rodzin, 
emerytów i młodzieży naturalnie 
wchodzącej w samodzielną egzy-
stencje. Ale, ale.. najmniej uczyni-
liśmy wspólnego wysiłku na rzecz 
utrwalenia systemu europejskiej 
demokracji w naszych relacjach 
publicznych i politycznych, eduka-
cji, sąsiedzkim otoczeniu, systemie 
prawnym i parlamentarnym na 
fundamencie szacunku dla wartości 
godności osoby ludzkiej, wolności, 
równości i solidarności.

Ryszard Bełdzikowski

Od redakcji: dr Ryszard Bełdzi-
kowski jest kierownikiem katedry 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 
WSFiP w Bielsku-Białej.

Ulubione zwierzątko 
w pracach plastycznych
W hipermarkecie Tesco w 
Szczawnie-Zdroju, odbyła się 
uroczystość ogłoszenia wy-
ników miejskiego konkursu 
plastycznego „Moje ulubione 
zwierzątko”. Organizatorem 
konkursu była Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 21 im. Olimpij-
czyków Polskich w Wałbrzychu 
we współpracy z Ośrodkiem Spo-
łeczno-Kulturalnym Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzamcze” w 
Wałbrzychu, Tesco oraz �rmą 
Superfotograf. Uczestniczyli w 
nim uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych oraz dzieci z od-
działów przedszkolnych. Na kon-
kurs wpłynęło 456 prac. Komisja 
przyznała 12 nagród i 12 wyróż-
nień, a laureaci reprezentowali 6 
placówek oświatowych. Wszyscy 
z nich otrzymali dyplomy i na-
grody ufundowane przez Tesco. 
Koordynatorkami konkursu były 
Halina Krajewska i Danuta Mię-
dzybrocka. Wystawy pokonkur-
sowe zorganizowano na terenie 
Tesco i PSP nr 21.

(BAS)
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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
Turystyka ma różne prze-

słanki. Wybieramy się w 
podróż, bo chcemy rozko-
szować się pięknem krajobra-
zów, albo też odkrywać cuda 
natury. Naszym celem mogą 
być szczyty górskie, zwłaszcza 
jeśli lubimy piesze wycieczki. 
Ruszamy chętnie w miejsca 
nieznane, frapujące niezwy-
kłością i zagadkowością. 
Mogą one być związane z hi-
storią lub zjawiskami przyrod-
niczymi. Lubimy poznawać 
nowe miejscowości, a także 
ich mieszkańców. W ogóle 
chcemy na własne oczy zo-
baczyć świat, jego niepojętą 
rozległość i rozmaitość. Jego 
fenomenalność. Wśród moty-
wów skłaniających nas do tu-
rystyki od dawien dawna po-
czesne miejsce zajmuje tzw. 
turystyka kulturowa. Bliski, 
bezpośredni kontakt z zabyt-
kami architektury, zamkami, 
pałacami, muzeami, budow-
lami sakralnymi, skansenami, 
wszystkim tym, co uchodzi 

Turystyka duża i mała
Stanisław 
Michalik

za wytwory kultury, jest nie-
rozłącznym celem wszelkich 
wypraw turystycznych.

Wraz ze wzrostem ilości 
czasu wolnego oraz zasobno-
ści naszych portfeli, zmieniają 
się preferencje wyjazdowe 
turystów i wycieczkowiczów. 
Jest to związane z przemiana-
mi w stylu życia, z postępem 
i oddziaływaniem medialnym 
agend promocyjnych. To sku-
tek przeobrażeń naszej świa-
domości.

Powyższe re�eksje nasu-
nęły mi się przy okazji nie-
dzielnej wycieczki do Książa. 
Książ przyciąga niedzielnych 
turystów zapierającą dech, 
zawieszoną nad przepaścią 
rezydencją sławetnej ro-
dziny Hochbergów, a także 
nieprzemijającym urokiem 
wspaniałego parku ze staro-
drzewem. Na dodatek, tuż 
obok zamku, można się za-
chwycić architekturą zabudo-
wań słynnej w kraju stadniny 
koni. W Książu miałem okazję 
być niezliczoną ilość razy. Pa-
miętam pierwsze wycieczki 
w głębokich czasach PRL-u, 
odbywane w spokoju i ciszy 
w otoczeniu nielicznych tu-
rystów. Doświadczyłem - po-
dobnie jak tysiące Wałbrzy-
szan i przyjezdnych z całego 

Dolnego Śląska - „komfortu” 
goszczenia w zamku z okazji 
dorocznej wystawy kwiatów 
lub innych masowych imprez. 
Wiadomo, wtedy trudno 
uniknąć problemów z zapar-
kowaniem auta i trzeba liczyć 
się z prawdziwym oblężeniem 
zamku przez zwiedzających, 
z przepełnionymi tarasami 
zamkowymi i alejkami parko-
wymi. Natomiast to, co ujrza-
łem tym razem, w zwykłą nie-
dzielę, bez żadnego festynu, 
mityngu, pokazu, wywołało 
moje zdumienie. Zjechały tu 
setki osób, by pospacerować 
po parku, pooglądać gma-
szysko zamkowe, obejrzeć 
tarasy, a ponadto obejrzeć fa-
scynującą wystawę fotogra�i 
nadwornego kucharza zam-
kowego z czasów, gdy panią 
na zamku była księżna Daisy.

Na stronie internetowej 
gazety.pl czytam co następu-
je:

„Fotogra�e wykonał Lo-
uis Hardouin, nadworny 
kucharz rodzinny Hochber-
gów. - Zdjęcia pochodzą z lat 
1909 – 1926. Prezentują życie 
codzienne w rezydencji. To 
zdjęcia niezwykłe, pokazują 
zamek, jakiego już nie ma, 
uświadamiają, jaki był piękny 
i co straciliśmy – mówi Mag-

dalena Woch, kuratorka wy-
stawy „Książ od kuchni”. – Na 
zdjęciach widzimy nie tylko 
rodzinę książęcą, którą iden-
ty�kujemy z tym miejscem, 
ale cały sztab innych ludzi, 
którzy tu żyli i pracowali – ku-
charzy, służbę, ogrodników. 
Widzimy prawdziwe życie, 
jakie się tutaj toczyło. Dzięki 
nim uświadamiamy sobie, że 
zamek to nie tylko von Hoch-
bergowie, ale setki zwykłych 
ludzi – dodaje Woch. Wysta-
wa podzielona została na trzy 
części: sala I – „Zamek, Zie-
mia, Zieleń, Zwierzęta” (Książ 
i otaczająca go przyroda), sala 
II (dawna sypialnia Daisy) – 
„Hochbergowie i ich dwór” 
(życie codzienne książęcej 
rodziny i pracowników zam-
ku), sala III – „Album Rodzinny 
Hardouinów” (losy głównego 
bohatera i jego najbliższych).”

To duży sukces fundacji 
imieniem księżnej działającej 
od paru lat przy zamku Książ, 
że udało się odnaleźć krew-
nych właściciela fotogra�i aż 
w Kanadzie i uzyskać zgodę 
na sporządzenie ekspozycji, 
która pozwala poznać bli-
żej czasy świetności pałacu 
Hochbergów.

Niezwykłe tempo rozwoju 
człowieka zmieniło nasz sto-
sunek do modelu spędzania 
czasu wolnego. Turystyka 
Anno Domini 2017 jest zjawi-
skiem na tyle uniwersalnym, 
że stało się prawie niemożli-
wym stosowanie dotychcza-
sowych kryteriów i podziałów. 
Dawna turystyka kwali�kowa-
na stanowi niewielki procent 
ogółu ruchu turystycznego. 
Pozostała część to najczęściej 
mariaż turystyki i wypoczyn-
ku, to najbardziej popularne, 
a tym samym masowe nurty 
spędzania wolnego czasu. 
Turystyka kulturowa pozo-
staje właściwie na usługach 
tych nurtów, zazwyczaj pełni 
rolę służebną, zapewniając 
intelektualne tło dla potrzeb 
indywidualnych.

To że Książ spełnia dzisiaj 
rolę o jakiej jeszcze niedawno 
można było tylko pomarzyć, 
jest zwiastunem nie tylko 
nowych trendów rekreacyj-
nych. To zasługa włodarzy 
miasta i zamku, którym udało 
się nie tylko wyrwać go z rąk 
angielskiej uzurpatorki, ale 
wykonać szereg niezbędnych 
prac remontowych, rozbudo-
wać bazę hotelową, zadbać o 
lepsza promocję. Mamy dziś 
na zamku siedzibę Fundacji 
Księżnej Daisy, która z powo-
dzeniem zajęła się nowocze-
sną promocją kulturalną i tu-
rystyczną zamku Książ.

Z wysokiego pułapu wał-
brzyskiego monumentu trud-
no zejść do siermiężnej rze-
czywistości małej Głuszycy. I 

nie chodzi tu o masowy ruch 
turystyczny na miarę Książa. 
Walorów zamku nad Pełcznicą 
nie jest w stanie zrównowa-
żyć żaden zabytek w regionie. 
Warto się jednak zastanowić, 
czy napływającym na Osówkę 
wartkim strumieniem tury-
stom może zaproponować coś 
z obszaru turystyki kulturowej 
takie miasteczko jak Głuszyca? 
Czy zwiedzaniu podziemnych 
sztolni z czasów II wojny świa-
towej nie powinien towarzy-
szyć szerszy, uzupełniający, 
komplementarny pakiet. Czy 
Głuszyca ma do zaoferowania 
coś podobnego ?

W centrum Głuszycy są 
zabytki godne zainteresowa-
nia ze względów architek-
tonicznych. Zachowało się 
kilka okazałych pałacyków i 
willi fabrykanckich z II poło-
wy XIX w., takich chociażby 
jak pałacyk w Parku Jorda-
nowskim lub późnobaroko-
wy pałac z końca XVIII wieku 
przy ul. Grunwaldzkiej 41. Tuż 
obok znajduje się zabytkowy 
gmach obecnego gimnazjum 
z salą gimnastyczną, a vis a vis 
willa słynnej rodziny niemiec-
kich fabrykantów - Webskich. 
Nieopodal zaś najciekawszy 
budynek dawnego zajazdu 
„Pod Jeleniem” z 1784 roku. 
Warto też wymienić okazały 
gmach dawnego sądu przy 
ul. Grunwaldzkiej 55, dziś sie-
dzibę urzędu miasta, a nieco 
dalej kościół para�alny MB 
Królowej Polski z 1741 roku. 
Podobnych zabytków jest 
więcej i powinny się one zna-
leźć w pakiecie turystycznym 
dla grup zainteresowanych 
poznaniem miasta i jego hi-
storii. Niestety, większość z 
nich znajduje się w stanie 
opłakanym. Przez liczne lata 
powojenne niewiele zro-
biono, by uratować je przed 
zniszczeniem Cóż z tego, że są 
one objęte opieką konserwa-
tora zabytków, skoro nie ma 
sił i środków, by przywrócić 
im dawną świetność. Niektó-
re z nich znalazły się w rękach 
prywatnych, tak więc mia-
sto nie ma już w tej sprawie 
wiele do powiedzenia. Ale o 
swoją siedzibę powinno za-
dbać. Zabytkowe gmaszysko 
przy ul. Grunwaldzkiej 55 też 
nie zaznało dotknięcia kielni i 
pędzla od czasów wojennych. 
Patrzymy więc z nadzieją na 
plan rewitalizacyjny miasta, 

Świat z bliska 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
i Komisja Fotogra�i Krajo-
znawczej PTTK Oddział Zie-
mi Wałbrzyskiej zapraszają 
na otwarcie wystawy zbio-
rowej członkiń i sympatyczek 
KFK PTTK pt. „Świat z bliska”. 
Impreza odbędzie się 4 marca, 
o godz. 18.00 w Multimedial-
nej Galerii Obrazu (WOK, ul. 
Wysockiego 29).

(RED)

Piękno jest wszędzie
4 marca o godz. 17.00 w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kul-
tury na terenie Starej Kopal-
ni (nad salą łańcuszkową) 
odbędzie się na wernisaż 
wystawy Jana Walkowiaka 
„Piękno jest wszędzie”. Za-
prezentowane zostaną pejza-
że z licznych podróży artysty 
– swoisty dziennik malarski. 
Wystawę będzie można oglą-
dać do 31 marca. 

(RED)

Debiut artysty
3 marca w Centrum Kultural-
no - Kongresowym Witold w 
Boguszowie-Gorcach odbę-
dzie się pierwsza wystawa 
gra�ki autorstwa Marcina 
Mielcarka. Podczas wernisa-
żu zostaną zaprezentowane 
prace dużo formatowe, wyko-
nane głównie metodą szablo-
nu popularną wśród twórców 
street art. Wernisaż rozpocz-
nie się w sali konferencyjnej o 
godz. 17.00, a wystawę będzie 
można oglądać do maja 2017 
r. w godzinach pracy centrum. 
Wstęp wolny.

(RED)

przewidziany do realizacji w 
oparciu o środki unijne. Do-
tyczy to odnowy kilkudziesię-
ciu budynków, a także dróg i 
parków, co pozwoli odsłonić 
uroki architektury miejskiej 
i jej otoczenia. Wyremonto-
wana wieżyczka dużego ko-
ścioła Marii Panny Królowej 
Polski będzie udostępniona 
turystom, by mogli z niej po-
dziwiać panoramę Głuszycy. 
To jest szansa niepowtarzalna 
mając na uwadze rozwój tury-
styczny miasta nad Bystrzycą.
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Gmina Mieroszów

W sali im. Włodka Szo-
mańskiego w Mieroszow-
skim Centrum Kultury od-
było się podsumowanie 
autorskiego programu zaini-
cjowanego przez mieszkań-
ca Gminy Mieroszów Pawła 
Grzeszczaka z udziałem wy-
kwali�kowanego �zjotera-
peuty Pawła Piskorskiego. 
Na spotkanie przybyło wie-
lu rodziców wraz z dziećmi, 
którzy czynnie włączyli się 
w pokaz ćwiczeń. Paweł Pi-
skorski zaprezentował sze-
reg propozycji, aby każdy 
mógł samodzielnie ćwiczyć 
w domu. Widać było duże 
zainteresowanie, zaangażo-
wanie oraz zaciekawienie ze 
strony dorosłych oraz dzieci. 
Na spotkaniu obecna była 
również Katarzyna Ciostek 
- dyrektor Niepublicznej 

Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej, która chce 
włączyć się w akcję i wspo-
móc przeprowadzenie zajęć 
korekcyjnych dla dzieci. U 
większości badanych wy-
kryto mniejsze lub większe 
nieprawidłowości w posta-
wie. Wczesne wykrycie i od-
powiednia rehabilitacja na 
pewno przyniosą pożądane 
efekty. Pomysłodawcy pla-
nują przeprowadzenie po-
nownych badań po 3 miesią-
cach ćwiczeń.

Każdy rodzic miał moż-
liwość zapisania swojego 
dziecka na zajęcia. Za sym-
boliczną opłatą od marca 
zajęcia z gimnastyki korek-
cyjnej będą odbywały się 
w sali sportowej przy ulicy 
Sportowej 4 w Mieroszowie. 

(RED)

Zbudują chodnik 
w Unisławiu!
Dolnośląski Oddział General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad we Wrocławiu 
wyłonił �rmę, która wykona 
dokumentację projektową 
niezbędną do wykonania bu-
dowy chodnika wzdłuż drogi 
krajowej nr 35 w Unisławiu 
Śląskim. Koszt wykonania pro-
jektu wynosi 226 tys. zł. Dzięki 
determinacji mieszkańców Uni-
sławia Śl., którzy m.in. blokowali 
ruch na tej drodze, inwestycja ta 
została wpisana do Krajowego 
Programu Likwidacji Miejsc Nie-
bezpiecznych.

(RED)

Pasje mieszkańców
Biblioteka Publiczna w Miero-
szowie zaprasza na pierwszą 
wystawę z cyklu „Pasje na-
szych mieszkańców”. Cykl roz-
poczyna się wystawą twórczości 
mieszkanki Gminy Mieroszów 
- Jadwigi Jurkin. Pani Jadwiga 
jest osobą bardzo aktywną i kre-
atywną, która wciąż ma zajęte 
ręce, tworząc rękodzieło trady-
cyjne i artystyczne. Swoje prace 
przekazuje również na różnego 
typu imprezy i uroczystości, 
które mają miejsce na terenie 
gminy. Wystawa jest dostępna 
codziennie w godzinach pracy 
Biblioteki Publicznej w Miero-
szowie.

(RED)

Burmistrz Mieroszowa 
Marcin Raczyński, wraz z dy-
rektorem Mieroszowskiego 
Centrum Kultury Grzego-
rzem Orłowskim spotkali się 
w Dusznikach-Zdroju z bur-
mistrzem tego miasta Pio-
trem Lewandowskim. Roz-
mowy dotyczyły współpracy 
gminy Mieroszów i gminy 
Duszniki-Zdrój w zakresie 
szkolenia oraz trenowania 
dzieci i młodzieży w narciar-
stwie biegowym oraz biath-
lonie.

- Burmistrz Piotr Lewan-
dowski pokazał nam impo-
nujący obiekt Duszniki Are-

na, na którym pod koniec 
stycznia tego roku odbyły się 
Mistrzostwa Europy w Biath-
lonie. Cieszę się, że efektem 
naszych rozmów i zarazem 
pierwszym krokiem naszej 
współpracy będzie przekaza-
nie gminie Mieroszów pro-
fesjonalnej strzelnicy biath-
lonowej składającej się z 15 
stanowisk. UKS Mieroszów 
oraz UKS Sokołowsko odno-
towały w sezonie zimowym 
2016/2017 bardzo dobre wy-
niki w zawodach wojewódz-
kich oraz ogólnopolskich. A 
współpraca pomiędzy naszy-
mi gminami otwiera nowe 

możliwości dla tych klubów 
w zakresie organizowania 
obozów treningowych oraz 
kontynuowania kariery spor-
towej naszych zawodników 
w dusznickiej Szkole Mistrzo-
stwa Sportowego. Przypo-
mnę tylko, że światowej kla-
sy zawodniczka Kamila Żuk 
zaczynała przygodę z nar-
ciarstwem biegowym w UKS 
Sokołowsko, następnie treno-
wała w UKS Mieroszów, aby 
potem dostać się do Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego 
właśnie w Dusznikach – mówi 
burmistrz Marcin Raczyński.

(RED)

Postawa bez wad Będą następcy Kamili Żuk?

Burmistrz Dusznik Zdr. Piotr Lewandowski i burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.

W Mieroszowie zakończył się projekt, który 
miał na celu wykrycie u dzieci i młodzieży 

wad postawy oraz stóp, które przyczyniają 
się do wielu schorzeń w późniejszym wieku 

oraz uświadomienie rodzicom jak ważna jest 
pro�laktyka oraz badania.



Czwartek, 2 marca 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

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

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

Włoska nuta
Wójt Gminy Czarny Bór Adam 
Górecki zaprasza na VII Gminny 
Dzień Kobiet, którego najwięk-
szą atrakcją będzie koncert na 
włoską nutę w wykonaniu Tho-
masa Grotto. Impreza odbędzie 
się 4 marca o godz. 17.00 w sali 
widowiskowej Centrum Kultury w 
Czarnym Borze przy ul. Sportowej 
43. Bilety w cenie 25 zł są do naby-
cia w Centrum Kultury w Czarnym 
Borze. Uwaga: liczba miejsc ogra-
niczona.

(RED)

Karski i władcy ludzkości
Fundacja Edukacyjna Jana Kar-
skiego i Urząd Miejski w Głu-
szycy zapraszają na pokaz �lmu 
„Karski i władcy ludzkości” w 
reżyserii Sławomira Grünberga. 
Pokaz odbędzie się we wtorek, 7 
marca o godz.18.00 w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury w Głu-
szycy. Słowo wstępne wygłoszą 
Monika Nowak z Fundacji Edu-
kacyjnej Jana Karskiego i Łukasz 
Kazek - dziennikarz i regionalista. 
Wstęp bezpłatny. Kolejny pokaz 
został zaplanowany na 11 marca 
2017 r. o godz. 18:00 w Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu.

(RED)

Bezpłatny kurs 
komputerowy
Centrum Kultury – Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
ogłasza zapisy na bezpłatny 
kurs komputerowy. Z kursu 
mogą skorzystać osoby, które mają 
ukończone 25 lat i dotychczas nie 
brały udziału w żadnym szkoleniu 
komputerowym organizowanym 
z funduszy unijnych. Kurs kończy 
się uzyskaniem zaświadczenia oraz 
certy�katu ECDL. Spotkania będą 
się odbywać dwa razy w tygodniu 
rano lub po południu (13 spotkań 
po 5 godzin lekcyjnych). Zapisy 
trwają do 6 marca w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Głuszycy, ul. 
Grunwaldzka 26 (parter).

(SJ)

Gmina Stare Bogaczowi-
ce zakończyła ferie zimowe 
VI Dyktandem Gminnym. 
W tegorocznym konkursie 
językowym udział wzięła 
liczna grupa mieszkańców, 
a wśród nich członkowie 
rad sołeckich i organizacji, 
sołtysi i radni, młodzież z 
zespołu szkół, a także wójt 
Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech.

Mistrzem Ortogra�i 2017 
została Monika Czernecka z 
Chwaliszowa. Zwyciężczyni 
otrzymała puchar oraz mar-
kowe pióro, tradycyjnie ufun-
dowane przez wójta Gminy 
Stare Bogaczowice Mirosława 
Lecha. Tytuł wicemistrza tra�ł 
do Alicji Poręby z Lubomina, 
a III miejsce zajęła Irena To-
biasz ze Starych Bogaczowic. 

W rozgrywkach drużynowych 
niekwestionowanym zwycięz-
cą zostały przedstawicielki 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, wygrywając z sołectwem 
Gostków ( II miejsce) i Chwali-
szów ( III miejsce). Młodym Mi-
strzem Ortogra�i 2017 została 
Maja Czarnecka – uczennica 
klasy VI SP Stare Bogaczowice.

Tegoroczne dyktando 
przygotowała Jadwiga Har-
mak - polonistka z Zespołu 
Szkół w Starych Bogaczowi-
cach. Nagrody dla uczestni-
ków konkursu ufundowali: 
wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce Mirosław Lech, Rada Gminy 
Stare Bogaczowice, Fundacja 
Banku Zachodniego WBK oraz 
BGŻ Centrum Biznesowe w 
Świdnicy.

(IL)

Piszą bezbłędnie

Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice po raz szósty pisali dyktando 
gminne.

Zapraszają 
do przedszkola
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa przy Zespole Szkół im Pol-
skich Noblistów w Walimiu 
informuje, że do 21.03.2017 
r. trwa nabór dzieci w wieku 
od 2,5 do 6 lat do oddziałów 
przedszkolnych. Organizato-
rzy zapraszają rodziców dzieci 
przedszkolnych na spotkanie 
organizacyjno-informacyjne, 
które odbędzie się 3 marca br. 
o godzinie 17:00 w PSP w Wa-
limiu. Trwają także zapisy dzie-
ci 4-5-6 letnich do oddziałów 
przedszkolnych w Publicznej 
Szkole Podstawowej im Janusza 
Korczaka w Jugowicach. Więcej 
informacji w tej sprawie można 
uzyskać w sekretariacie szkoły.

(RED)

Nieznane 
oblicze
10 lutego 2017 r. odbyło się 
o�cjalne przekazanie kopii 
poniemieckich dokumentów, 
ukazujących historię zamku 
Grodno w Zagórzu Śląskim na 
początku XX wieku. Wystawa 
zatytułowana “Zamek Grodno 
– nieznane oblicze” prezentuje 
część materiałów odnalezio-
nych w niemieckim archiwum 
przez miesięcznik Odkrywca 
we współpracy z niemieckim 
pismem Relikte der Geschichte. 
Są to przedwojenne zdjęcia, pla-
ny i wycinki prasowe dotyczące 
zamku i jego historii, które po-
zwalają rzucić więcej światła na 
jego XX-wieczne dzieje. Wysta-
wa jest dostępna dla zwiedzają-
cych w zamkowej kaplicy.

(RED)

W Dziennym Domu Senior 
Wigor w Szczawnie Zdroju 
seniorzy rozpoczęli zajęcia z 
tai chi. 

Tai chi to doskonałe narzędzie 
do poprawy zdrowia, relaksacji 
ciała i umysłu. W zajęciach uczest-
niczyć może każdy, bez względu 

na wiek i możliwości �zyczne. 
Ważne jest by w przypadku 
poważnych dolegliwości zdro-
wotnych udział w ćwiczeniach 
skonsultować z lekarzem. Należy 
przygotować ubiór swobodny, 
sportowy oraz wygodne obuwie.

(RED)

Tai chi dla seniorów

11.03.2017 r. od godz. 
14.30 w Hali Widowisko-
wo – Sportowej Aqua 
Zdrój przy ul. Ratuszowej 
6 w Wałbrzychu odbędzie 
się 5 edycja imprezy pod 
nazwą Wałbrzych Rock 
Fest. W tym roku – w im-
prezie organizowanej po 
raz pierwszy w Wałbrzy-
chu - wystąpią: Lady Pank, 
Waglewski Fisz Emade, 
Luxtorpeda, Acid Drin-
kers, Agressiva 69 zagra 
utwory zespołu Repu-
blika. Imprezę prowadzi 
Piotr Stelmach z radiowej 
Trójki. 

- Rock Fest, czyli impre-
za, która miała swój począ-
tek w Świebodzicach, we-
szła już na stałe do 
kalendarza imprez 
na Dolnym Śląsku i 
staje się coraz bar-
dziej rozpoznawalną 
marką na muzycznej 
mapie Polski. Piąta, 
urodzinowa edycja 
odbędzie się w Wał-
brzychu w obiekcie, 
który zapewni nam 
doskonałą akusty-
kę! Zapraszamy do 
Hali Aqua Zdrój przy 
ul.Ratuszowej 6. Z 
roku na rok rozwija 
się forma festiwalu i 
lista gwiazd wystę-
pujących na naszej 
scenie. Impreza ma 
zaledwie czteroletnią 
tradycję, ale już ścią-
ga fanów muzyki z 
całego kraju. Co roku wystę-
pują zespoły prezentujące 
różne style, z czołówek ogól-

Rock Fest 
w Wałbrzychu

nopolskich list popularności 
– mówi Grzegorz Kruczyński 
z agencji Aplauz Planet, któ-
ra organizuje festiwal.

Godziny rozpoczęcia po-
szczególnych koncertów 
zostaną podane na kilka dni 
przed imprezą na aplauz-
planet.pl oraz na facebook.
com/WalbrzychRockFest.

Bilety miejsca stojące - 
75 zł, miejsca siedzące nie-
numerowane 80 zł są do 
nabycia: Wałbrzych - Pasaż 
Tesco Biuro Podróży Jolka, 
Wałbrzych – Kiosk z prasą 
Piaskowa Góra, Wałbrzych – 
Biuro Podróży Jolka ul. Mo-
niuszki 17, Wałbrzych - Aqua 
Zdrój w recepcji hotelu oraz 
z systemu Ticketpro, sieci sa-

lonów Empik, Media Markt i 
Saturn.

(RED)
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Wałbrzyska lekkoatletyczna 
wizytówka – wieloboistka We-
ronika Grzelak, z wysokiego pu-
łapu wystartowała do nowego 
sezonu. Osiągnięte dotychczas 
przez nią wyniki bardzo dobrze 
rokują przed najważniejszymi 
zawodami.

Jak już informowaliśmy, Moni-
ka niedawno startowała (wraz z 
trzema koleżankami) w zespole re-
prezentacji Polski, który zwyciężył 
w Pradze w zawodach wielobojo-
wych, pokonując Wielką Brytanię, 
Francję, Hiszpanię i Czechy. W 
klasy�kacji indywidualnej wałbrzy-
szanka była czwarta, tracą tylko 1 
pkt do Brytyjki Jessiki Taylor-Jem-
mett.

Kolejnym jej sukcesem było zdo-
bycie w Toruniu halowego mistrzo-
stwa Polski seniorek w pięcioboju. 
Start zakończyła wynikiem 4051 
pkt. Rezultaty w poszczególnych 
konkurencjach: 60 m ppł - 8,69, 
skok wzwyż – 168 cm, pchnięcie 
kulą – 12,26 m, skok w dal – 5,98 m, 
bieg na 800 m – 2,27.52. To pierw-
szy tego rodzaju wyczyn w historii 
Górnika Wałbrzych od ćwierćwie-
cza. Wiele przemawia za tym, że 
Grzelak pójdzie śladami Urszuli 
Włodarczyk, trzykrotnej olimpijki, 
medalistki ME i MŚ, która bogatą 
karierę zaczynała w Górniku. Jej re-
kord Polski w 5-boju to 4808 pkt. Z 

kolei rekord świata od 5 lat należy 
do Ukrainki Natalii Dobryńskiej i 
wynosi 5013 pkt. - Gdyby Weronika 
zbliżyła się w poszczególnych kon-
kurencjach do swoich „życiówek”, 
mogłaby osiągnąć ok. 4350 pkt. 
Poza tym w Toruniu nie startowała 
Izabela Mikołajczyk, legitymująca 
się wynikiem 4188 pkt., ale i tak wy-
stęp Weroniki zasługuje na uznanie 
– stwierdził jej trener w klubie i ka-
drze seniorek Grzegorz Banaszek.

Przypomnijmy, że w ub. r. We-
ronika ustanowiła rekord Polski 
juniorek w 7-boju wynikiem 5625 
pkt. Stanęła przed sporą szansą na 
MŚ w tej kategorii wiekowej, które 
odbyły się w Bydgoszczy. Jednak 
na tej imprezie prześladował ja 
pech. Dotkliwie się potłukła, upa-
dając na �niszu biegu na 200 m, a 
następnego dnia przekroczyła li-
nię i została zdyskwali�kowana. Ze 
wspomnianym rezultatem sezon 
2016 zakończyła na 11. miejscu na 
świecie i 7. w Europie. - Bardzo bym 
chciała na �niszu sezonu osiągnąć 
wynik ok. 5900 pkt. Stać mnie na 
takie postępy – powiedziała nam 
20-letnia Weronika, studentka 
pierwszego roku �lologii angiel-
skiej PWSZ w Wałbrzychu. 

W tej grupie wiekowej rekord 
świata i Europy wynosi 7001 pkt i 
należy do  Szwedki Caroliny Kluft, 
która jako trzecia w historii prze-

kroczyła 7000 pkt, mistrzyni olim-
pijskiej z Aten, 3-krotnej mistrzyni 
świata i 2-krotnej Europy, a 10- let-
ni rekord Polski do Kamili Chudzik 
(6494 pkt). Warto dodać, że Wło-
darczyk, gdy miała 22 lata, uzyskała 
5831 pkt.

Grzelak marzy o zrehabilitowa-
niu się za niefortunny ubiegłorocz-
ny występ w Bydgoszczy na Mło-
dzieżowych ME w... Bydgoszczy, 
które odbędą się w dniach 13-16 
lipca. Możliwy jest też jej udział w 
Uniwersjadzie w Tajpej na Tajwa-
nie (20-26 sierpnia), gdy osiągnie 
minimum wynoszące 5850 pkt. - 
Weronika ma spore możliwości, a 
że jest zawodniczką ambitną i po-
ważnie traktującą swoje obowiązki, 
wierzę, że będzie autorką jeszcze 
wielu przyjemnych niespodzianek. 
Jej atutami są przede wszystkim 
skoki – powiedział trener Banaszek.

Wiele już wody upłynęło od 
czasów, gdy sukcesy na arenie mię-
dzynarodowej odnosił Stanisław 
Grędziński, obecny prezes Górni-
ka, a także m.in. Andrzej Kupczyk, 
Krzysztof Krawczyk i Adam Galant. 
Dlatego z nadzieją będziemy śle-
dzić rozwój kariery Weroniki Grze-
lak, której celem naczelnym, jak 
stale podkreśla, jest udział w Igrzy-
skach Olimpijskich w Tokio. Powo-
dzenia!

Andrzej Basiński

Po niezwykle emocjonującym 
i wyrównanym meczu �nałowym 
z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
piłkarki nożne Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. An-
gelusa Silesiusa w Wałbrzychu 
zdobyły złoty medal Akademic-
kich Mistrzostw Polski w futsalu 
kobiet.

Podopieczne Kamila Jasińskie-
go przeszły przez katowicki turniej 
niczym przysłowiowa burza. W 
rozgrywkach grupowych drużyna 
PWSZ Wałbrzych pokonała AWFiS 
Gdańsk 7:1, Uniwersytet Gdański 
3:1 oraz Uniwersytet Opolski 3:1. 
W ćwierć�nale wyższość naszych 
dziewczyn uznać musiał Uniwersy-
tet Szczeciński (7:2), a w pół�nale 
AWF Warszawa (6:1).

To drugi złoty krążek w historii 
Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej im. Angelusa Silesiusa w 
Wałbrzychu wywalczony w futsalu 
- siedem lat złoty medal wywalczyli 

mężczyźni. Oprócz złota drużyno-
wo, PWSZ Wałbrzych zdobyła dwie 
nagrody indywidualne: Małgorzata 
Mesjasz została najlepszą zawod-
niczką turnieju, a Dominika Dereń 
królową strzelczyń (9 tra�eń). Dru-
żyna PWSZ Wałbrzych łącznie zdo-
była w Katowicach 30 goli, a straci-
ła 9. Poza Dominiką Dereń, do siatki 
tra�ły Agata Sobkowicz i Małgorza-
ta Mesjasz (po 5 tra�eń), Karolina 
Gradecka i Weronika Aszkiełowicz 
(po 3 tra�enia), Sabina Ratajczak 
iKarolina Jędras (po 2 tra�enia) 
oraz Elena Klepatska (1 tra�enie).

Skład PWSZ: Daria Antończyk, 
Weronika Aszkiełowicz, Dominika 
Dereń, Karolina Gradecka, Katarzy-
na Iwańczuk, Aleksandra Jaworek, 
Karolina Jędras, Elena Klepatska, 
Małgorzata Mesjasz, Anna Rędzia, 
Sabina Ratajczak, Patrycja Salwa, 
Agata Sobkowicz, Patrycja Urbań-
ska.

(ESZ)

Z wysokiego pułapu Nasze złote akademiczki
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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

Zakończyło się siatkar-
skie zimowisko sportowe, 
na które pięcioro dzieci z 
wałbrzyskiego Podgórza, z 
rodzin mających trudniej-
szą sytuację �nansową, 
mogło wyjechać za darmo. 
Dzięki wsparciu wielu lu-
dzi, którzy odpowiedzieli 
na apel o wsparcie opubli-
kowany na łamach Tygo-
dnika DB 2010.

To była spontaniczna 
akcja, która przerodziła się 
w prawdziwy łańcuch do-
brych, ludzkich serc. Piotr 
Wierzbicki, wałbrzyski tre-
ner siatkówki, nauczyciel 
w-f w SP nr 5 na Podgórzu i 
założyciel siatkarskiej szkółki 
Kinder Volleyball, postano-
wił zorganizować zimowisko 
dla uzdolnionych sportowo 
dzieci. Wiedział jednak, że 
nie wszystkich rodziców bę-
dzie stać na s�nansowanie 
wyjazdu swoim pociechom. 
A że zależy mu na tym, aby 
- bez względu na wszystko - 
kochające sport dzieci miały 
równe szanse w rozwijaniu 
pasji, zaczął szukać różnych 
sposobów, by znaleźć do�-
nansowanie dla maluchów 
z rodzin w trudniejszej sytu-
acji.

Machina dobroci
Ponieważ Wierzbicki 

jest też trenerem dziecięcej 
drużyny siatkarskiej „Pod-
górze gra fair play”, którą 
�nansują Kopalnie Surow-
ców Skalnych w Bartnicy, 
zwrócił się o pomoc również 
do KSS Bartnica. Pomogła 
nie tylko kopalnia. - Wspar-

Sprawdzą Sobieskiego
Drugi mecz z rzędu przed wła-
sną publicznością czeka siat-
karki MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych. W najbliższą sobotę w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów pod-
opieczne Jacka Kurzawińskiego 
podejmować będą MGLKS Sobie-
ski Oława. W pierwszym meczu 
obu ekip, na inaugurację sezonu 
2016/17 III ligi kobiet, wałbrzy-
szanki przegrały w trzech partiach. 
Jak będzie tym razem? Zaprasza-
my kibiców na godzinę 18:00.

(RED)

Strzelają aż miło
Piłkarze Górnika Wałbrzych w 
kolejnym meczu kontrolnym 
pokonali na bocznym boisku 
kompleksu Aqua-Zdrój Polonię-
-Stal Świdnica 5:1. Do przerwy 
biało-niebiescy prowadzili 2:0 po 
2 bramkach Damiana Migalskie-
go. W drugiej połowy dla wałbrzy-
szan tra�ali testowani Dominik 
Bronisławski, Kamil Popowicz oraz 
Kamil Sadowski, a dla Polonii gola 
strzelił Patryk Salamon. Do tre-
ningów po kontuzji powrócił już 
Damian Jaroszewski, który praw-
dopodobnie zagra w sparingu z 
KGHM ZANAM Polkowice, a mecz 
ten odbędzie w sobotę, 4 marca.

Radosław Radczak

Czekają na biegaczy
Górski Półmaraton z Flagą na 
Trójgarbie odbędzie się 2 maja 
br. Warto zapisywać się na bieg 
już teraz, nie tylko ze względu na 
ograniczoną ilość miejsc, ale także 
na wysokość opłaty startowej, któ-
ra do 15 kwietnia wynosi tylko 30 
złotych. W terminie 16 – 30 kwiet-
nia start kosztuje 50 złotych, a 
dzień przed i w dniu zawodów 80 
złotych. Chętni mogą zapisywać 
się pod poniższym linkiem:
http://online.datasport.pl/za-
pisy/portal/zawody.php?zawo-
dy=2939

(RED)

Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych w ostatniej kolejce 
sezonu zasadniczego prze-
grali w Siedlcach z KPS-em 
0:3. Kolejna porażka sprawiła, 
że podopieczni trenera Prze-
mysława Michalczyka roz-
poczną fazę play-out od wy-
jazdowego spotkania, a warto 
przypomnieć, że do tej pory 
wszystkie mecze na obcych 
parkietach przegrali.

Już pierwszy set meczu w 
Siedlcach zapowiadał, że wał-
brzyszanie mogą mieć duży 
problem choćby ze zdobyciem 
1 punktu w tym spotkaniu. Go-
spodarze dość szybko odsko-
czyli rywalowi na 8:4 i spokojnie 
budowali przewagę nad zespo-
łem z Wałbrzycha. Gdy wygry-
wali 18:11 było już wiadomo, że 
pierwszy set dla przyjezdnych 
jest przegrany. Ostatecznie ule-
gli 15:25 i można było się spo-
dziewać, że później wcale nie 

musi być lepiej. Druga partia 
była podobna do poprzedniej. 
KPS szybko wyszedł na prowa-
dzenie i w połowie seta miał już 
6 oczek więcej od przeciwnika. 
Miejscowi kontrolowali prze-
bieg końcówki tej części spotka-
nia, wygrali 25:16 i byli na pro-
stej drodze do zgarnięcia pełnej 
puli. W ostatniej odsłonie zespół 
z Siedlec szybko odskoczył wał-
brzyszanom, jednak ci zaczęli 
odrabiać straty i przy mogli na-
wet pokusić się o wygranie seta. 
Udało się nawet zmniejszyć 
straty do 3 oczek, ale ostatecz-
nie Victoria PWSZ przegrała tę 
partię 20:25, a cały mecz 0:3.

Fazę play-out wałbrzyska 
ekipa rozpocznie od dwumeczu 
w Częstochowie, który odbę-
dzie się w dniach 11-12 marca. 
Warto dodać, że rywalizacja o 
utrzymanie w I lidze będzie się 
toczyć do 3 zwycięstw.

Radosław Radczak

Po raz trzeci głuszyczanie 
wzięli udział w Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Na starcie 
stanęło prawie 100 zawodni-
ków w różnym wieku, by oddać 
hołd żołnierzom walczącym w 
polskim powojennym podzie-
miu niepodległościowym i an-
tykomunistycznym. 

Bieg był także okazją, by w 
aktywny sposób spędzić czas 
niedzielnego wypoczynku. Roz-
grzewkę przed startem o godz. 
12.00 poprowadził Andrzej Ko-
lisz ze Stowarzyszenia Waligóra 
Run. Bieg prowadzili, jadący kon-
no z biało-czerwoną �agą, Zbi-
gniew Sosnowski i Rafał Ciućka z 
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. 
Po raz kolejny w biegu licznie 

udział wzięli pasjonaci biegów z 
Głuszycy, młodzież z grupy Acti-
ve Up, wielu najmłodszych głu-
szyczan wraz ze swoimi rodzica-
mi. Aktywnie uczestniczyli w nim 
także burmistrz Głuszycy Roman 
Głód wraz z żoną, zastępca bur-
mistrza Grzegorz Szymański, rad-
ny powiatowy Grzegorz Walczak 
oraz żołnierze z 22 Karpackiego 
Batalionu Piechoty Górskiej w 
Kłodzku, którzy czuwali nad 
bezpieczeństwem biegnących. 
Po pokonaniu symbolicznego 
dystansu 1963 metrów na me-
cie przy kompleksie boisk Orlik 
medale wręczały biegaczom 
głuszyckie harcerki - Weronika 
Jarosz i Celestyna Chlastawa.

(SJ)

Radość dzieci dzięki 
dobrym sercom

cie mieszkańców nie tylko 
Wałbrzycha, ale też innych 
regionów Dolnego Śląska 
było tak duże, że zamiast 
planowanej trójki, zabrałem 
na zimowisko aż pięcioro 
dzieci z rodzin w trudniej-
szej sytuacji. A dodatkowo 
dwójka pojechała z poło-
wą do�nansowania - cieszy 
się Wierzbicki. - Jeszcze raz 
chciałbym z całego serca 
podziękować wszystkim, 
którzy się do tego przyczy-
nili: kopalni, mediom, lu-
dziom, którzy zareagowali 
na mój apel. Naprawdę 
trudno ubrać w słowa ra-
dość dzieci, które nigdy w 
życiu nie były na żadnych 
wakacjach. To w ich imieniu 
dziękuję. Wprawdzie na po-
czątku było trochę łez i tęsk-
noty za rodzicami, ale za to 
na końcu były wyłącznie łzy 
wynikające z tego, że trzeba 
wracać do domu - uśmiecha 
się trener.

Kierowniku, dziękujemy!
Obóz odbył się w Ja-

gniątkowie z udziałem 30 
dzieci. Mali sportowcy mieli 

codziennie treningi, zwie-
dzili zamek Chojnik, jeździli 
na sankach, szaleli na dys-
kotekach, mieli różne gry i 
zabawy. Byli też w Termach 
Cieplickich.  - Dzieci po raz 
pierwszy kąpały się zimą w 
gorącej wodzie na zewnątrz. 
Frajda była wielka! - opowia-
da Piotr Wierzbicki.

Przebieg zimowiska re-
lacjonował w internecie, 
gdzie codziennie dodawał 
po kilkanaście �lmów. - Ro-
dzice mogli więc niemal na 
żywo oglądać swoje pocie-
chy. Bardzo za to dziękowa-
li - mówi trener.  Zimowisko 
zostało też skontrolowane 
przez kuratorium. Ocena 
była wzorowa. Dzieciaki były 
zachwycone wyjazdem.  - 
Gdy któregoś dnia wsze-
dłem do sali, dzieci trzymały 
literki, które układały się w 
skierowany do mnie napis: 
„Kiero! Dziękujemy za super 
obóz!”. Wzruszyłem się – do-
daje Piotr Wierzbicki. Każde 
dziecko wyjechało z zimowi-
ska z dyplomem i nagrodą za 
sportową pasję.

(EG)

Zderzenie z rzeczywistością

Tropem Wilczym w Głuszycy 
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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 
ŚWIEBODZICE 

UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

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!

DB2010 .PL
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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

Zatrudnię 
kierowcę 

(max. ½ etatu)
może być rencista 

lub emeryt
kategoria B (do 3,5 T)

Tel. 887 488 001

Koszykarze Górni-
ka Trans.eu Wałbrzych w 
przedostatniej kolejce fazy 
zasadniczej grupy D II ligi 
pokonali w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów Muszkiete-
rów Nowa Sól 89:49. Wał-
brzyszanie awansowali na 
pozycję lidera, jednak pro-
wadzący do tej pory Śląsk 
Wrocław rozegra derby z 
Gimbasketem dopiero w 
czwartek.

Mimo świetnego wyniku 
po syrenie kończącej mecz, 
pierwsza kwarta nie była tak 
dobra w wykonaniu gospoda-
rzy, a nawet przez chwilę za-
nosiło się na niemałą sensację. 
Po dość wyrównanym począt-
ku, Górnik odskoczył rywalowi 
i prowadził 13:7 (7 punktów 
zdobył Piotr Niedźwiedzki, 
a 6 Marcin Wróbel). Potem, 
dość niespodziewanie, goście 
nie tylko wyrównali rezultat, 
a nawet wyszli na prowadze-

nie. Po pierwszej kwarcie na 
tablicy widniał wynik 17:20, 
a po dwóch minutach gry w 
drugiej odsłonie biało-niebie-
scy wyrównali stan meczu, po 
czym poszli za ciosem i stop-
niowo budowali przewagę 
nad rywalem. Jeszcze przed 
końcem tej części spotkania 
mieli 10 punktów więcej od 
Muszkieterów i po pierwszej 
połowie prowadzili 42:31.

Trzecia ćwiartka była naj-
lepsza dla podopiecznych 
Arkadiusza Chlebdy pod 
względem gry w defensywie, 
ponieważ stracili tylko 6 oczek! 
W dodatku popisali się 2 se-
riami: 9:0 i 8:0, dzięki czemu 
osiągnęli przewagę ponad 20 
punktów i na 10 minut przed 
końcem rywalizacji wygrywali 
aż 64:37. Ostatnia partia była 
tylko formalnością, a celem 
miejscowych było osiągnięcie 
wyniku, w którym będą mieć 
przynajmniej 30 oczek więcej 

od nowosolskiej ekipy. Osta-
tecznie udało się osiągnąć 
nawet 40-punktową przewa-
gę i Górnik wygrał 89:49 i co 
najmniej do czwartku będzie 
na pozycji lidera grupy D II ligi.

W ostatniej kolejce fazy za-
sadniczej Górnik Trans.eu za-
gra w Ostrowie Wielkopolskim 
z rezerwami Stali. Spotkanie 
rozpocznie się w niedzielę, 5 
marca o godz. 18:30.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Muszkie-
terowie Nowa Sól 89:49 (17:20, 25:11, 
22:6, 25:12)
Górnik: Niedźwiedzki 22, Wróbel 
19, Ratajczak 13, Bochenkiewicz 12, 
Glapiński 6, Kozak 6, Durski 4, Jezio-
rowski 3, Krówczyński 2, Rzeszowski 2, 
Podejko 0, Niesobski 0.
Muszkieterowie: Zywert 21, Łopiński 
7, Ostrowski 7, Krawczyk 5, Chorągwic-
ki 4, Ludwisiak 3, Busz 2, Winiarski 0, 
Poliwiak 0, Klocek 0, Bednarczyk 0.

Koszykarze beniaminka 
III ligi ze Szczawna Zdroju 
sprawili największą sensa-
cję tych rozgrywek, wygry-
wając we własnej hali z nie-
pokonanym dotąd liderem! 
MKS Promet Basket Szczaw-
no-Zdrój pokonał UKS Chro-
mik Żary 80:76, choć musiał 
sobie radzić bez Bartłomieja 
Józefowicza.

- Początek pierwszej kwar-
ty był bardzo udany w wyko-
naniu koszykarzy MKS-u, któ-
rzy dominowali na parkiecie 
i do szóstej minuty spotkania 
sprawiali wrażenie, jak by to 
oni byli liderami rozgrywek, a 
nie zespół Chromika. W tym 
momencie MKS prowadził 
17:8 i nic nie zapowiadało, że 
przez kolejne minuty punkty 
zdobywać będą tylko goście 
z Żar. Niestety, dobrze funk-
cjonująca machina MKS-u 
zacięła się i do głosu doszli 
goście, którzy zdobyli kolejne 
12 punktów, przy 2 oczkach 
graczy z uzdrowiska. Tym spo-
sobem, to Chromik, a nie MKS, 
wygrał pierwszą kwartę 20:19.

Początek drugiej kwarty 
nie zmienił obrazu gry i po-
nownie zawodnicy trenera Łu-
kasza Rubczyńskiego zdobyli 
12 punktów, tym razem przy 
zerowym dorobku zawodni-

ków ze Szczawna. Na nic zdały 
się przerwy na żądanie brane 
przez trenera MKS-u Michała 
Borzemskiego, bowiem w tej 
części gry na parkiecie rządził 
Chromik, który grał z wysoką 
skutecznością rzutów. Druga 
część drugiej kwarty była już 
bardziej wyrównana, jednak 
jej początek zdecydował, że 
na przerwę zawodnicy scho-
dzili do szatni przy prowadze-
niu Chromika 47:36.

Po przerwie twardsza obro-
na i pomysł na grę w ataku 
sprawiły, że tę część zawodni-
cy ze Szczawna wygrali 19:14 
i tym samym przed ostatnią 
kwartą mieli do odrobienia już 
tylko 6 punktów.

Ostania odsłona to istny 
dreszczowiec, z którego zwy-
cięsko wyszli podopieczni 
Michała Borzemskiego. Nie-
samowita pogoń i odrabianie 
strat trwały niemal do samego 
końca czwartej kwarty. Na 2 
minuty przed zakończeniem 
spotkania MKS zdobył swój 69 
punkt, czym dogonił zawod-
ników z Żar. Po kolejnych cel-
nych rzutach za 2 punkty obu 
drużyn, sfaulowany przy rzu-
cie za 3 punkty został Adrian 
Stochmiałek, który nie pomylił 
się z linii rzutów wolnych, wy-
prowadzając MKS Promet na 

3 punktowe prowadzenie. Po 
chwili zawodnicy ze Szczawna 
mieli kolejne trzy rzuty wol-
ne, bowiem tym razem - przy 
próbie za trzy - sfaulowany 
został Mateusz Myślak. Jak 
na kapitana przystało, Mate-
usz bezbłędnie wykorzystał 
wszystkie rzuty i wyprowadził 
swój zespół na 4 punktowe 
prowadzenie. W kolejnej akcji 
gospodarzy ponownie faulo-
wany był Myślak, który dołożył 
kolejne 2 punkty i w tym mo-
mencie wydawało się, że już 
jest po meczu. Chromik wal-
czył jednak do końca, zdoby-
wając 3 punkty i zmniejszając 
stratę do MKS-u do 3 oczek. 
Po dwóch niewykorzystanych 
rzutach osobistych przez MKS, 
Chromik miał jeszcze szansę 
na doprowadzenie do remisu, 
jednak oddany rzut nie sięgnął 
celu i pierwsza porażka tre-
nera Łukasza Rubczyńskiego 
stała się faktem – relacjonuje 
Paweł Danielak z MKS Promet.

(RED)

MKS Promet Basket Szczawno-Zdrój - 
UKS Chromik Żary 80:76 (19:20; 17:27; 
19:14; 25:15)
MKS: Myślak 27, Stochmiałek 15, 
Kołaczyński 15, Ciuruś 9, Pawlikowski 
8, Grabka 6.

Na trasie narciarskiej 
Ośrodka Góra Dzikowiec w 
Boguszowie-Gorcach zo-
stały rozegrane III Otwarte 
Mistrzostwa Wałbrzycha w 
narciarstwie alpejskim, któ-
rych współorganizatorem 
było Centrum Aqua Zdrój.

Tego dnia zima ponownie 
zagościła na stoki Dolnego 
Śląska. Panowały iście al-
pejskie warunki, a włodarze 
Ośrodka Narciarskiego Góra 
Dzikowiec zapewnili perfek-
cyjne przygotowanie trasy. 
Pierwszy zawodnik pojawił 
się na trasie o godzinie 11:00. 
O końcowym wyniku decydo-

wał łączny czas dwóch wyma-
gających przejazdów w sla-
lomie gigancie. W zawodach 
wzięło udział 82 zawodników 
w 11 kategoriach wiekowych. 
Mistrzynią i mistrzem Wał-
brzycha w 2017 roku zostali 
Katarzyna Sobiło oraz Damian 
Stanny. Wyniki: 

Kategoria K1: I – Wero-
nika Gratzke; kategoria M1: 
I – Olivier Tureek; kategoria 
K2: I –Oliwia Tyczkowska, 
II –Daria Ostrowska, III –Ka-
rolina Całko; kategoria M2: 
I –Leon Berendt, II –Kacper 
Pasiut, III –Antoni Berendt; 
kategoria K3: I –Karolina Mu-

ciek; kategoria M3: I –Piotr 
Jarmuszczak, II –Wojciech 
Czerwonka, III –Franciszek 
Burliga; kategoria K4: I –Ka-
sia Sobiło, II –Anna Minkina, 
III –Paula KUKLIS; kategoria 
M4: I –Damian Stanny, II –
Maciej Harasyn, III –Kamil La-
sok; kategoria K5: I –Renata 
Głód, II –Anna Mazurek-Rio, 
III –Hanna Willak-Makowska; 
kategoria M5: I –Sławomir 
Staniec, II –Marek Malison, 
III –Paweł Muciek; kategoria 
M6: I –Krzysztof Szybiak, II –
Paweł Bednarek, III –Włodzi-
mierz Mandela.

(RED)

Lider przegrał w SzczawnieRezerwy mistrza pokonane!

Mistrzowie na stoku
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USŁUGI

(5) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(5) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(5) HYDRAULIKA - 668-605-555

(5) ELEKTRYK - 888-322-334

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. 

(5) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPI-

CERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZE-

NIE TAPICERKI SAMOCHODO-

WEJ – KONKURENCYJNE CENY! 

TEL. 535-424-624. 

(5) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(5) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(5) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(2) Sprzedam pawilon handlo-

wy 18m2 „BAZAR” na Podzam-

czu. Tel: 722-229-197. 

(2) Sprzedam wyremontowaną, 

umeblowaną kawalerkę, ogrze-

wanie gazowe, Piaskowa Góra. 

Tel. 662 35 90 80.

(5) 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

SUPER OKAZJA !!! BIAŁY KAMIEŃ  
2pok  44m2 dogodna lokalizacja, 
niska zabudowa, cena 45tys zł 
kontakt. 535-416-014

BIAŁY KAMIEŃ  2pok 40m2 
Spokojna i  cicha okolica, blisko 
Szczawna Zdroju Cena 65000,-zł 

Kontakt 792 547 662

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: 
129 000 zł, kontakt: 792549757  

PODZAMCZE, 2 pokoje, około 
40m2, super lokalizacja, cena: 95 
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-3014 -OKAZJA! Szczawno 
Zdrój, 2 pokoje 39m2, ogrzewa-
nie gazowe, cena 59 tys. Tel. 883 
334 486
MW- Do wynajęcia Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 35m2, po remon-
cie, cena 1200 zł. Tel. 883 334 486
MS-3028 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 25m2, cena 42 tys. Tel. 606 
976 630
MS-2827 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 18m2, 1 piętro, cena 62 tys. Tel. 
883 334 481
MS-3007 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 26m2, widna kuchnia cena 79 
tys. Tel. 793 111 130
MS-2919 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 52m2, do odświeżenia, cena 
146 tys. Tel. 793 111 130
MS-2980 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 45m2, 2 piętro w 4, cena 125 
tys. Tel. 883 334 481
MS-2958 Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 52m2, 2 piętro w 4, do 
wprowadzenia, cena 155 tys. Tel. 
793 112 130
MS-3025 Piaskowa Góra, 4 poko-
je, 57m2, parter, cena 149 tys. Tel. 
793 111 130
MS-2974 Podzamcze, 2 pokoje, 
48m2, 1 piętro, po kapitalnym 
remoncie, cena 156 tys. Tel. 883 
334 481
MS-2922 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, parter, cena 97 tys. Tel. 883 
334 486

MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, cena 104 tys. Tel. 793 111 
130

MS-3026 Szczawno Zdrój, 3 
pokoje, 94m2, 1 piętro, cena 162 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2795 Nowe Miasto, kawalerka 
do wprowadzenia, 43m2,cena 39 
tys. Tel.883 334 48

MS-2768 Nowe Miasto, miesz-
kanie do wprowadzenia, super 
lokalizacja, 32m2, cena 79 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2757 Nowe Miasto, 3 pok, 
ogrzewanie miejskie, 71 m2, cena 
109 tys. Tel. 883 334 486

MS-3024 Stary Zdrój, 2 pokoje, 
43m2, 1 piętro, do wprowadze-
nia, cena 75 tys. Tel. 883 334 481

MS-2900 Podgórze, 3 pokoje, 
57m2, po remoncie, cena 115 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2834 OKAZJA! Bliźniak Ponia-
tów, 97 m2, działka 500 m2, cena 
229 tys! Tel. 883 334 486

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 Boguszów 
Gorce, kawalerka do wprowadze-
nia na I piętrze, 27 m2, w cenie 
42000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 2 pokoje 29m2 na wysokim 
parterze, cena: 89,000 DO NEGO-
CJACJI Tel : 506-717-014

4. SOWA&VICTORIA Struga, Dom 
z garażem w bryle budynku o 
powierzchni 280 m2, w stanie 
do odświeżenia, na działce o po-

wierzchni 2400 m2. Cena: 480,000 
zł. DO NEGOCJACJI! 

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 Jedlina Zdrój, 
mieszkanie wraz z ogródkiem i 
garażem, 3 pokoje, 68,96 m2 na 
wysokim parterze, do remontu, w 
cenie 155,000 zł. DO NEGOCJACJI 
Tel: 519-121-102

7.SOWA&VICTORIA Wałbrzych, 
Szczawienko, kawalerka na II 
piętrze 30,29 m2, po kapitalnym 
remoncie wraz z zabudową 
kuchenną i sprzętem AGD, cena: 
88,000 zł. DO NWEGOCJACJI Tel: 
519-121-102

8. SOWA&VICTORIA  Głuszyca, IV 
piętro, 39,69 m2 do odświeżenia, 
w cenie 66,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI. Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA 3 pokoje na 
obrzeżach Śródmieścia . Tel.502-
657-353

10. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój, 
77 m2, 3 pokoje na I piętrze do 
odświeżenia w cenie 130,000 zł. 
Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Plac Magi-
stracki , 57 m2. Cena 83 000!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 Mieszkanie 
BEZCZYNSZOWE w domu dwuro-
dzinnym w miejscowości Struga, 

56m2 do odświeżenia, dodatko-
wo działka 1100m2 oraz budynek 
z przeznaczeniem garażu. CENA: 
89 000zł Tel: 502-665-504

14. SOWA&VICTORIA 3 pokojowy 
apartament w kamienicy blisko 
rynku Wałbrzyskiego, wysokiej ja-
kości wykończenia, 100m2, cena: 
198 000zł. Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA  Cetnrum 
Piaskowej Góry. Kawalerka po 
kapitalnym remoncie, w pełni 
wyposażona. W cenie 65,000 zł. 
Tel:530-913-259

16. SOWA&VICTORIA Nowe Mia-
sto, duże mieszkanie z balkonem, 
74 m2, 2 pokoje, z CO gazowym, 
w cenie 145,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI! Tel:530-913-259

17. SOWA & VICTORIA Duży dom 
w Dziećmorowicach, z garażem 
i warsztatem, na działce o po-
wierzchni 2000 m2. Cena: 380000 
zł. DO NEGOCJACJI! Tel:530-913-
259

18. SOWA & VICTORIA Ładny dom 
po kapitalnym remoncie w bocz-
nej ulicy Starych Bogaczowic, 5 
pokoi, 140 m2, działka 800m2 
cena 345000 zł   Tel. 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA   Kawa-
lerka Osiedle Krakowskie w 
Boguszowie. 1 pokój z kuchnią w 
zabudowie, łazienka z wc. Miesz-
kanie po kapitalnym remoncie z 
całym wyposażeniem. 29m2 cena 
63000zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
po remoncie na Białym Kamieniu 
ul. Daszyńskiego.2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wc, ogrzewanie co 
gazowe.42m cena 75000zł Tel: 
519-121-104
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BON –TYLKO U NAS! STRUGA:Bliź-
niak lub cała posiadłość!Dom 400 
m2,  8 pokoi, ogrzewanie ecogro-
szek, ogród 1700 m2, Cena: 860 
000 zł ew. jeszcze jeden dom z 
dopłatą  (nr: 2316)- (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 – OKOLICE ŚWIEBODZIC. 
Zamienię dom z działką 18 arów+ 
zabudowania gospodarcze 
na mieszkanie 2-pokojowe na 
Piaskowej Górze  - (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:646 000zł (nr: 2292) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON –GŁUSZYCA, dwupozio-
mowy lokal użytkowy, 200 m2, 
5 pomieszczeń z zapleczem,  
piękna okolica, Cena: 170000 zł, 
wynajem:1500 zł (nr:2312  ) - (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 – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 
pokoje, parter, z niezależnym wej-
ściem, do wprowadzenia . 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 –SZCZAWNO ZDRÓJ, cały 
parter z ogrodem po remoncie, 
80m2, 3 pokoje, jasna kuchnia, 

Cena: 169 000zł (nr:2315) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, Mieszkanie 
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, 
kuchnia , 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. 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, 423 
m2, 2 niezależne wejścia, działka 
5000m2. Garaż na 3 samochody,  
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłow-
nia, ogród-1937m2 z oczkiem 
wodnym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON - TYLKO U NAS! ŚRÓDMIE-
ŚCIE,mieszkanie, 46,75 m2, 2 
piętro, 2 pokoje, ogrzewanie 
gazowe, kuchnia w zabudowie, 
łazienka z wc i prysznicem, do 
wprowadzenia. Cena: 89 000tys.
(2286) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON- SZCZAWNO ZDRÓJ,zamie-
nię 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 – PODZAMCZE, WYNAJEM, 
MIESZKANIE, 53m2,  2 pokoje, 
kuchnia,  łazienka Cena: 900 zł (nr: 
---) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na 
sprzedaż lub wynajem,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 –  SPRZEDAŻ LUB WYNA-
JEM 3 km od granic Wałbrzycha, 
mieszkanie, 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 !!!BOGU-
SZÓW, mieszkanie z balkonem 44 
m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia z 
nowymi meblami w cenie, łazien-
ka, 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 55 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 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 4 pokoje po 
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin, 
ogród , osobne wejście, cena 
199000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Pod-
zamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

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

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

PODZAMCZE WYSOKI STANDARD 
2 pokoje 48m2 duży balkon 149 
900zł tel. 577-263-955

OKAZJA!!, kawalerka w Boguszo-
wie Gorcach, 25 m2, parter, pokój 
z aneksem, łazienka z wc - natrysk, 
piwnica 15 m2, CENA 25 000zł, 
TEL 535 285 514

OKAZJA! MIESZKANIE jak DOMEK, 
BIAŁY KAMIEŃ – Z OSOBNYM 
WEJŚCIEM I OGRÓDKIEM, 3 poko-
je, 66m2, PARTER, ogródek przed 
budynkiem. Cena 130.000zł. 
Kontakt 535-311-265

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

OKAZJA! PODZAMCZE, 3 pokoje, 
Rozkład,  54 m2, balkon, 4 piętro 
w wieżowcu, po remoncie, 
150.000 ZŁ, tel. 535-285-514

3 pokoje po remoncie okolice 
Batorego, 63m2, bardzo dobra 
lokalizacja. Cena 95.000zł do 
negocjacji. Kontakt 535-311-265

OKAZJA! PARTER DOMKU w 
bliskiej lokalizacji Wałbrzycha, 2 
pokoje, 56 m2, cisza i spokój, duża 
działka w cenie – ok 1000 m2, 89 
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

2 pokoje do wprowadzenia spo-
kojna lokalizacja Białego Kamie-
nia, 40m2, pierwsze piętro. Cena 
65.000zł. Kontakt 535-311-265

PIASKOWA GÓRA 2 Pokoje, 29m2 
do wprowadzenia 102 000zł tel. 
577-263-955

STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W ROZ-
KŁADZIE, nowe budownictwo, 
50m2, w bloku czteropiętrowym, 
balkon, miejskie ogrzewanie. 
Cena 107.000zł DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265

KAWALERKA W CICHEJ OKOLICY, 
mieszkanie w kilkurodzinnej, 
wyremontowanej kamienicy, 33 
m2, 1 piętro, BALKON, OGRZEWA-
NIE CENTRALNE, 48.000 tys. Zł, 
Kontakt 535-285-514

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

DOM STARE BOGACZOWICE 
140m2 5 pokoi garaż ogródek 
do wprowadzenia 345 000zł tel. 
577-263-955

SZCZAWNO ZDRÓJ Os. Solicowo 
APARTAMENT 62m2 2 pokoje 310 
000zł WYNAJEM 1700zł/msc tel. 
577-263-955

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 35,5m2, 3 
piętro w 10, cena 100.000zł, tel. 
74 840 40 40, 724 464 997

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, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35,5m2, parter 
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

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 – BOGUSZÓW GORCE, 
ul. Szkolna, nowe bud., 2 pokoje 
z jasną kuchnią, 46m2, 4 piętro w 
, cena 59.900zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
99m2, C.O. gazowe, parter w 2, 
259.000zł, 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 129.000zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA!  DOM 
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2, 
jednopiętrowy, działka 1500m2, 
do remontu, cena 214.000zł 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  Biały Kamień, 
3 pokoje, parter, 65m2, ogród, 
balkon, cena 188000zł. 74 666 42 
42, 881 424 100. 

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 
120 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.
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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

Haribo  
różne smaki, 

zawartość: ok. 100 gzawartość: ok. 100 g

WIELKIE
OTWARCIEOTWARCIE

Bluzki  
z długim 
rękawem 
rozmiary: 34-48, 
tylko 29,99

Swetry 
z dzianiny 
rozmiary: 36-48, 

Bluzki  

rozmiary: 36-48, 

Zajrzyj na naszego bloga: blog.kik.pl 
Sklep w Państwa okolicy można znaleźć na stronie www.kik.pl   
Newsletter: zapisz się i bądź na bieżąco!

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych. Różnice w kolorach wynikają 

z technologii druku. Zastrzega się możliwość pomyłek.
KiK Textil Sp. z o.o. · ul. Legnicka 21 A · PL 53-671 Wrocław

www.kik.pl

Dołącz do nas: www.facebook.com/kik.polska Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż tylko w ilościach detalicznych. Różnice w kolorach wynikają 

10 %
NA WSZYSTKO*
* Rabat obowiązuje tylko w podanym sklepie i jest 
udzielany na kasie w dniu 02.03.2017 i 03.03.2017. 
Akcja nie łączy się z innymi rabatami. Rabat nie 

dotyczy bonów podarunkowych.

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek – Piątek 09.00-21.00 Sobota 09.00-21.00 Niedziela 10.00-20.00 

02.03.2017 i 03.03.2017 
w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 64-68


