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UZDROWICIEL Z FILIPIN
REYNALDO LITAWEN

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.
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GŁOGÓW i ZIELONA GÓRA
WROCŁAW
LUBIN i LEGNICA
JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH

 693 788 894 i 784 609 208

To nic nie kosztuje
Co raz mniej czasu pozostało na złożenie w urzędzie
skarbowym rocznego zeznania podatkowego. Jak zawsze,
większość z tym obowiązkiem
zwleka do ostatniej chwili.
– Prosimy pamiętać o przekazaniu 1 procenta podatku
osobom potrzebującym takiego wsparcia i organizacjom
pozarządowym – apelują ich
przedstawiciele.
Samorządowcy z gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej apelują, by
w deklaracjach wpisywać adres
zamieszkania, by pieniądze pozostały w naszych gminach.
- Z tych pieniędzy prowadzimy między innymi inwestycje,
które poprawiają komfort życia – mówią zgodnie włodarze
gmin, dla których ważny jest
każdy grosz.
Z kolei przedstawiciele organizacji samorządowych przypominają o przekazaniu 1 procenta podatku na rzecz osób
potrzebujących oraz instytucji
pożytku publicznego.
- Każdy z nas musi zapłacić
podatek, ale jego część można
przekazać organizacjom pozarządowym. Przekażcie nam ten
1 %! Znacie nas, bo widzicie na-

szą codzienną pracę. Jesteśmy
blisko Was i Waszych spraw,
dzięki czemu możemy być przydatni każdemu mieszkańcowi
naszego miasta i powiatu. Rozliczamy się rokrocznie z każdego
otrzymanego grosza i zawsze
można sprawdzić, na co zostały
wydane Wasze pieniądze – zapewniają przedstawiciele instytucji działających w tak zwanym
trzecim sektorze.
Organizacje pożytku publicznego z Aglomeracji Wałbrzyskiej między innymi opiekują
się dziećmi niepełnosprawnymi,
propagują i wspierają twórczość
kulturalną, dbają o interesy konsumentów, prowadzą domy
dziecka, uczą tańczyć i śpiewać,
organizują wyprawy do ciekawych zakątków dla tych, których
nie stać na takie wojaże. A to tylko niektóre z dziedzin, jakimi się
zajmują. Każdy może im pomóc,
przekazując 1 procent podatku.
Bez tych stowarzyszeń, związków, towarzystw i fundacji,
wiele osób pozostawałoby bez
żadnego wsparcia, marnowałby
się talenty, młodzież i starsi mieliby mocno ograniczone możliwości pożytecznego spędzania
wolnego czasu. Na szczęście

PRACA w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

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

są kluby sportowe, piłkarskie,
sztuk walki, kolarskie, górski i
jaskiniowy, które - oprócz treningów z różnych dyscyplin uczą wytrwałości, szlachetnej
rywalizacji, aktywnego trybu
życia. Co poczęłyby rodziny nieuleczalnie chorych ludzi, gdyby
nie Polskie Towarzystwo Opieki
Paliatywnej i prowadzone przez
nie hospicjum stacjonarne w
Wałbrzychu? Dokąd poszliby rodzice okrutnie potraktowanych
przez los chorych dzieci, gdyby nie Koło Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej?
Wszystkie te organizacje, funkcjonujące głównie dzięki niezmordowanym zapaleńcom, nie
liczącym godzin spędzanych na
pracy, czekają też na wsparcie
podatników, odprowadzających
obowiązkowe kwoty do urzędu
skarbowego. Wielkim wsparciem dla nich są właśnie odpisy
w wysokości 1 procenta podatku, przekazywane organizacjom
pożytku publicznego, według
wskazań indywidualnych osób.
Spis wszystkich organizacji,
wraz z numerami KRS, można
znaleźć na stronach internetowych.
(RED)
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• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
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• kierowca kat. C
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Specjaliści Powiatowej Poradni ruszają w teren
- Mobilne Punkty Diagnostyczno - Konsultacyjne
Mija kilka miesięcy
od powstania Mobilnych
Punktów Diagnostyczno
- Konsultacyjnych Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
z
siedzibą w Walimiu miejsce wykonywania zadań
w Wałbrzychu. Poradnia
- wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów
oraz oczekiwaniom placówek, a także starając się
wyjść z pomocą i świadczonymi usługami z „murów”
budynku na Al. Wyzwolenia 24 - utworzyła swoje
punkty na terenie placówek powiatu wałbrzyskiego.
W związku z tym, że obszar działania poradni jest
rozległy, a dojazd do Wałbrzycha dla wielu dzieci oraz
rodziców jest dużą trudnością, to specjaliści ruszyli w

teren. Spośród zgłoszonych
placówek, które oferowały możliwość otworzenia
punktu w ich siedzibie, wybrane zostały: Zespół Szkół
w Walimiu, Przedszkole
Miejskie w Szczawnie-Zdroju, Niepubliczne Przedszkole
„Koniczynka II” w Boguszowie-Gorcach,
Przedszkole
Miejskie w Mieroszowie oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszycy. Dla sprawności działania Punktów wyznaczono koordynatora oraz
opiekunów poszczególnych
punktów. Dyżury odbywają
się cotygodniowo w wyznaczone dni. W Punktach można skorzystać z konsultacji
specjalistów, przeprowadzane są tam również badania
diagnostyczne, szkolenia, terapie, obserwacje. W ramach
działania Punktu Mobilnego w Walimiu w połowie

dziesiątkę. Dzieci, które do
tej pory nie miały jakiejkolwiek możliwości wsparcia
psychologiczno – pedagogicznego uzyskały fachową
pomoc. Rodzice znajdujący
się z w trudnej sytuacji bytowej mogą bez problemu,
bez obciążeń finansowych
dotrzeć do psychologa,
pedagoga, logopedy. Satysfakcją napawa nas fakt,
coraz większej liczby dzieci,
rodziców oraz pracowników

szkół, przedszkoli których
możemy wspierać. W stosunku do lat poprzednich
poradnia podwoiła liczbę
klientów, którym udzielono
wsparcia i pomocy. Cieszymy się, że możemy wspierać
naszych klientów i zapraszamy do punktów diagnostyczno – konsultacyjnych –
podkreśla Regina Marciniak,
dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Dyżury w Punktach:
Siedziba

Dyżur

Imię i nazwisko
pracownika

Regina Marciniak, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszycy

poniedziałek
od 12.00 do 16.00

Anna Chomicz

stycznia rozpoczęto zajęcia
„Szkoły dla rodziców”, prowadzone przez naszych specjalistów: psychologa Kamilę

Zespół Szkół w Walimiu

wtorek od 08.00 do 12.00

Małgorzata Szczugieł

wtorek od 08.00 do 12.00

Anna Muzyka

środa od 08.00 do 12.00

Kamila Majcherczyk

piątek od 8.00 do 11.00

Anna Podyma

Majcherczyk oraz pedagoga
Ewę Perlik.
- Otwarcie punktów w terenie okazało się strzałem w

Miejskie Przedszkole
w Szczawno-Zdroju
Niepubliczne Przedszkole
Koniczynka II
Boguszów-Gorce
Miejskie Przedszkole
w Mieroszowie

Kontakt do dyrektora poradni tel. 518-787-925
Kontakt do koordynatora Punktów Diagnostyczno
- Konsultacyjnych tel. 518-787-916
Kontakt sekretariat poradni tel. 797-984-251

Duma i niepokój
Andrzej
Basiński

Są chwile w życiu, których
nie można zapomnieć. Mój
syn opowiadał mi, jak wyglądał jego ostatni dzień przed
przejściem na strażacką emeryturę. Uroczysta z tej okazji
zmiana służby, połączona z
syrenami wozów bojowych,
dźwiękami dzwonka oraz
oddawaniem honorów, serdeczne pożegnanie przez
zwierzchników (następnego
dnia przechodził na emeryturę uczestniczący w uroczystości Komendant Miejski
PSP w Wałbrzychu st. bryg.
Grzegorz Kułak) i uściski dłoni
kolegów ze zmiany, której był

dowódcą, to wszystko może
wycisnąć łzy z oczu najtwardszemu twardzielowi. Przypominają się wtedy znaczące
minione ćwierćwiecze chwile
radości i satysfakcji z uratowania czyjegoś dobytku, a
często życia i zdrowia jego
właścicieli, wracają momenty dramatyczne, kiedy należało zaryzykować własnym
życiem i zdrowiem, a także
widok tragedii ofiar żywiołu, czy po wypadku drogowym. Scenami trudnymi do
udźwignięcia, były te z udziałem dzieci. Niektóre obrazy,
szczególnie drastyczne, są w
naturalny sposób wypierane
ze świadomości, inne wracają w snach. Na długo za to
będą zapamiętane chwile
pogodne z codzienności jego
zespołu, np. wspólne przygotowywanie świątecznych posiłków. Podczas wspomnia-

nych chwil zacieśniają się i na
długo utrwalają przyjaźnie.
Takie jest życie. Robert, który
już na starcie swojej zawodowej drogi uczestniczył w
akcji ratowniczej podczas
pożaru w Kuźni Raciborskiej,
największego w Europie
środkowej i zachodniej po II
wojnie światowej, pomógł w
szczególnej potrzebie wielu ludziom i zaskarbił sobie
ich wdzięczność, chociaż nie
ona stanowiła o motywach
jego działania, a także sympatię i szacunek wałbrzyskich
strażaków, zwierzchników i
podwładnych. Po ojcowsku
jestem z niego dumny. Poświęcił się profesji znajdującej się na szczytach społecznego zaufania. Daleko w tyle
plączą się politycy...
Robert bardzo obawiał
się dnia rozstania ze swoją
zmianą i odejścia ze służby.

Przez ostatnie dwa tygodnie
przed pożegnaniem, nie
mógł sobie znaleźć miejsca,
niewiele spał. Nigdy nie był
gruboskórny, a w podobnych sytuacjach daje się
to takim, jak on ludziom,
szczególnie dotkliwie we
znaki. Ale podczas całej uroczystości bohatersko zachował fason i ulżył sobie dopiero po powrocie do domu.
Nie jest to łatwy okres także
dlatego, że z aktywnością zawodową, jak to w służbach
mundurowych, żegnają się
ludzie jeszcze młodzi, pełni
energii i różnych pomysłów.
Gdy rozstają się z dotychczasowym środowiskiem, muszą je umieć spożytkować na
urządzenie się na nowym
etapie życia, gdyż nagłe
zwolnienie jego tempa, połączone ze świadomością
dużej dawki wolnego czasu,

może mieć smutne, a nawet tragiczne następstwa.
Nie ma na taką okoliczność
specjalnych badań, nikt o
tym nie mówi, ani się tym
za bardzo nie zajmuje, ale
nie tak rzadkie są przypadki nagłych załamań stanu
zdrowia u ludzi kończących
podobne służby. Robert pociesza się m.in. tym, że nie
straci kontaktu z kolegami,
gdyż z częścią z nich będzie
się widywał podczas spotkań w resortowym klubie
motocyklowym i na wspólnych rajdach. Myśli też o
objechaniu
motocyklem
lub rowerem Anglii, a może
Irlandii, gdzie przeniosła się
część naszej rodziny, która
na miejscu służyłaby mu pomocą i wskazówkami. Poza
tym kiełkują w nim pomysły
zajęć zarobkowych, gdyż
ani mu w głowie odcinanie

emerytalnych
kuponów.
Czas pokaże. Najważniejsze,
aby zdrowie dopisywało.
Różne niepokoje związane z nową życiową drogą syna, nie omijają także
mnie, rodzica oraz mojej
życiowej towarzyszki, a jego
mamy. Teraz w kraju czas
jest trudny, niespokojny,
stare powiedzenie, że człowiek człowiekowi wilkiem,
ilustruje coraz jaskrawiej
naszą rzeczywistość. Pod
wieloma względami przyszłość rysuje się niepewnie, a
nawet groźnie. Chyba nigdy
Polaków nie dzieliło tak wiele. Chciałbym dożyć czasów
spokojnej stabilizacji życiowej moich potomków, prawdziwego prawa i prawdziwej
sprawiedliwości, jak również
nie za ciemnej smugi cienia
w swoim przypadku. Może
los okaże się łaskawy?
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Koncert z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Szczawnie Zdroju
3 marca, z okazji Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, Wałbrzyskie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość we współpracy z Powiatem Wałbrzyskim zorganizowało
w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju specjalny koncert poświęcony pamięci Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.
Na scenie wystąpiły między
innymi dzieci i młodzież ze szkół
w Głuszycy, Świdnicy, Szczawna
Zdroju, Wałbrzycha, Wrocławia i
Rybnika, a także gościnnie Barbara
Korzeniowska-Szymela, Grzegorz
Kmiecik i Piotr Luteńko.
- To bardzo ważne, abyśmy dzisiaj pamiętali o ogromnej odwadze i poświęceniu tych ludzi, ludzi
takich jak „Inka - bohaterka dzisiejszego koncertu - którzy swoją
odwagą i niezłomnością przyczynili
się do tego, że dzisiaj możemy żyć
w wolnej Polsce. Ich postawa jest
wzorem poświęcenia i miłości do
ojczyzny, a naszym obowiązkiem
jest dopilnować, aby nasze dzieci
pamiętały o swojej historii i miały
wpojone te wartości. Cieszę się,
że mogliśmy pomóc Zrzeszeniu
WiM w organizacji tego koncertu –
mówi starosta Jacek Cichura.
Sala w Teatrze Zdrojowym była
wypełniona po brzegi, a wielu
uczestników nie kryło łez wzruszenia oglądając przepiękny program
artystyczny.

Szczawieński koncert dostarczył uczestnikom wielu wzruszeń.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wałbrzychu – Zespół
Rodzinnej Pieczy i Świadczeń
działając zgodnie z Ustawą o
wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, od stycznia
2017 r. organizuje cykliczne spotkania w ramach grup wsparcia
dla rodzin zastępczych z Powiatu
Wałbrzyskiego, które odbywają
się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, w sali obrad rady powiatu.

(GŁ)

Tematyka spotkań wynika z sugestii zgłaszanych przez rodziny
zastępcze, które prowadzone są
przez wykwalifikowanych specjalistów i mają na celu wzmocnienie
metod pracy z dziećmi.
Pierwsze w tym roku spotkania „grupy wsparcia” odbyły się
27 stycznia 2017 r. i 17 lutego
2017 r. Tematami była „Pierwsza
pomoc przedlekarska. Niemowlę.
Dziecko w wieku przedszkolnym.
Młodzież” oraz „Kieszonkowe stosowne do wieku małoletnich. Jak
zabezpieczyć finansowo dziecko
na przyszłość? Program 500+”.

Uczestnikami grup byli goście:
Stefan Ławniczak – specjalista
BHP, Janusz Czochra – ratownik
medyczny z Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, a także
terapeuta rodzinny tutejszego
Centrum –Ewa Boczkowska oraz
doradcy finansowi z PLATINUM
EYE, których prezentacja multimedialna przybliżyła rodziną
zastępczym tematykę zabezpieczenia finansowego przyszłości
dziecka.
W bieżącym roku planujemy
jeszcze 5 spotkań w ramach grup
wsparcia w poniższych terminach:
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Uzdrawia nie tylko ciężkie choroby

Dotyk zdrowia
Gdy minie ciężka choroba, człowiek jest szczęśliwy.
A tym bardziej, gdy oprócz
niej przestają też dolegać
przeziębienia, alergie, katary. A tak właśnie mają ci,
którzy chodzą do znanego
wałbrzyskiego uzdrowiciela.
- Trafiłam do pana Darka
dwa lata temu z guzkiem w
piersi oraz strasznymi bólami
kręgosłupa. O tym, że każdej
wiosny mam alergię na pyłki
i katar nawet mu nie mówiłam, bo to w sumie drobiazg.
Ważniejsze dla mnie było, że
rzeczywiście po każdej wizycie coraz mniej dolegał mi
kręgosłup, a USG zrobione po
szóstej pokazało, że guzka w
piersi już nie ma. Byłam taka
szczęśliwa. I dopiero gdzieś w
połowie maja zorientowałam
się, że przecież jest środek
wiosny, a ja nie mam katarów,
nie kaszlę, nie zipię… Po pro-

stu nie mam alergii na pyłki.
Pan Darek przegonił także ją
– opowiada pani Marta Muszalik z Wałbrzycha. Po czym
dodaje: - Dlatego w tym roku
nie czekałam, tylko już w lutym poszłam do pana Darka.
I choć od tygodnia kwitną już
bazie, mnie nic się nie dzieje.
Nie kicham. No i po tegorocznych dwóch wizytach u pana

• w marcu: "Uzależnienia –narkotyki, dopalacze ,Internet, gry
komputerowe, telefon i inne”
• w kwietniu: ”Jak rozmawiać z
dzieckiem o adopcji? Wsparcie
rodziny zastępczej w procesie
adopcyjnym”
• w czerwcu: ”Bezpieczeństwo w
podróży, na wakacjach”
• we wrześniu: „Seks i seksualność”
• w październiku: „Organizacja
czasu wolnego dzieci”
Wszystkie chętne rodziny zastępcze z Powiatu Wałbrzyskiego
serdecznie zapraszamy na kolejne
spotkania.

Darka spadło mi trochę nadciśnienie – dodaje pani Marta.
Podobną opowieść snuje
pan Wacław Szczygłowicz Przychodzę do pana Darka z
cukrzycą, która zniszczyła mi
nerki, wzrok, serce, a zwłaszcza nogi. Początkowo nie było
żadnej poprawy, już chciałem
zrezygnować z tych wizyt. Ale
tak koło piątej wyniki się po-

Przychodzę do pana Darka z cukrzycą, która
zniszczyła mi nerki, wzrok, serce, a zwłaszcza
nogi. Początkowo nie było żadnej poprawy,
już chciałem zrezygnować z tych wizyt.
Ale tak koło piątej wyniki się poprawiły i teraz
poprawiają się stale. No i nogi przestały boleć,
wygoiły się też ranki nogi cukrzycowej.

prawiły i teraz poprawiają się
stale. No i nogi przestały boleć, wygoiły się też ranki nogi
cukrzycowej. Ale - co ciekawe
- zawsze pod koniec zimy miałem też grypę, a z nosa lało mi
się całą zimę, ciągle smarkałem. A teraz nic, nawet jednego przeziębienia. Mój system
odpornościowy działa jak u
dwudziestolatka, mimo, że dobiegam siedemdziesiątki.
- A mojemu Szymusiowi
alergia przeszła już po drugiej
wizycie – cieszy się mama sześcioletniego chłopca.
Sam uzdrowiciel przyznaje, że im organizmu młodszy, tym szybciej reaguje na
naturoterapię. Dziecku wystarczy czasem nawet jedna
wizyta, staruszek potrzebuje
nie mniej niż pięciu, sześciu,
a często znacznie więcej. –
Chociaż oczywiście nie jest
tak, że pomogę każdemu. Ale
zna ktoś terapię skuteczną u

POŻYCZKI
GOTÓWKOWE
do 30 tys. zł

Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
PRZY RÓŻNYCH DOCHODACH
Zapraszamy do naszego biura:
Wałbrzych, ul. B.Chrobrego 2/1

(dawne biura MZK, obecnie Przychodnia Krzysztof )

NASI DORADCY:

IWONA
tel. 531-227-390

MATEUSZ
tel. 531-483-291

wszystkich ludzi? – mówi. I
potwierdza, że energoterapia działa na cały organizm,
na układ odpornościowy też.

Więc niezależnie od ciężkich
chorób chroni też przed alergiami, przeziębieniami.

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., naprzeciw stacji krwiodawstwa). Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.
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WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie
powierzonych nam zadań

tel. 69 69 225 69

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

Tartak Urbaniak oferuje:

EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK,

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

MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH,
MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra
w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Polityczna hucpa
Janusz
Bartkiewicz

Proces w sprawie przeciwko znanemu nie tylko w
Wałbrzychu poecie, literacie,
działaczu kultury i byłemu
dziennikarzowi, który rozpoczął się w miniony wtorek (07.03.br.), uświadomił
mi, że w świecie rządzonym
przez reprezentantów ludu
smoleńskiego, czyli tzw. suwerena, każdy kto nie jest
członkiem owego plemienia,
jest potencjalnym terrorystą, którego szczególnie i
straszliwie boją się „prawi i
sprawiedliwi” radni miejscy
i polityczni działacze z Wałbrzycha. Bojąc się nie tylko
o siebie, ale też o swoje rodziny, którym owi terroryści
zagrażają. Dała temu wyraz
trójka wałbrzyskich radnych
miejskich (Beata Mucha, Mirosław Bartolik, Cezary Kuriata), która przed wałbrzyskim
sądem (wydział karny) mężnie stanęła i nie bojąc się terrorystycznej zemsty politycznych komilitonów Romana
Gilety, oskarżyła go, że w
swoim internetowym wpisie
na Facebooku, zagroził IM
dekapitacją, czyli ucięciem
maczetą ich szlachetnych
głów.
Pisałem o tym na tych
łamach jesienią ubiegłego
roku („Proces” - nr 42/314
Tygodnika DB 2010), więc
wspomnę tylko, że wpis Romana (znamy się od lat, więc
tej formy będę się trzymał)
był efektem jego stanu emocjonalnego
wywołanego
haniebnym zachowaniem
radnych PiS, którzy nie tylko czynili wszystko, aby nie
dopuścić do uhonorowania
tytułem „Zasłużonego dla
miasta Wałbrzycha” znanej
pisarki Olgi Tokarczuk, ale
także w momencie podjęcia uchwały w tej sprawie,
demonstracyjnie
opuścili
salę posiedzeń rady miejskiej. Okazało się (co ujawnił
obrońca Romana, mece-

nas Wojciech Koncewicz),
że przed sesją rady, do jej
przewodniczącej wpłynęło
pismo radnych klubu PiS,
podpisane przez radną Muchę, żądających wycofania
wniosku o uhonorowanie
Olgi Tokarczuk, ponieważ
jest ona niegodna tego tytułu. Uzasadniali to tym, że
07.10.2015 r., w programie
TVP zatytułowanym „Minęła dwudziesta” miała czelność powiedzieć, iż nasza
historia, historia Polski, nie
jest taka, jaką przedstawiają
nam prawicowi edukatorzy,
ponieważ jako Polacy, jako
państwo „robiliśmy straszne rzeczy jako (...) większość
narodowa, która tłumiła
mniejszość, jako właściciele
niewolników, czy morderców Żydów”. Tym samym
dowiedziałem się, że to nie
literacka twórczość Olgi
Tokarczuk była powodem
protestu pisowskich radnych, tylko ich ocena, że ta
wypowiedź jest niezgodna z
faktami historycznymi i szkaluje dobre imię Polski, a ponadto „stoi w sprzeczności z
założeniami polskiej polityki
historycznej i szkodzi dobremu imieniu Polaków zarówno w kraju jak i za granicą”.
Uff ... mocne, ale całkowicie
nieprawdziwe. Proces wykazał, że pismo to nie było
efektem wiedzy pani radnej
(nota bene z wykształcenia
organistki kościelnej), jeno
owocem zbiorowego myślenia radnych miejskich
spod sztandaru Jarosława
Kaczyńskiego. Zawarte w
nim twierdzenia pochodzą
natomiast z obowiązującej „lud smoleński” retoryki
jego wodza, wspomnianego
wyżej Jarosława. Zatem się
ichniemu protestowi nie dziwię, bo dla nich Historia nie
istnieje, ponieważ zastąpili
ją (ręka w rękę z PO) polityką
historyczną, stąd nie istnieją
dla nich zbrodnie „żołnierzy
wyklętych”, jak np. ta w Zaleszanach, gdzie „żołnierze”
ci żywcem spalili kilkudziesięciu Białorusinów, w tym
kobiety, dzieci (najmłodsze
miało dwa tygodnie) i mężczyzn, tylko dlatego, że mo-

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

Partnerska wizyta
dlili się po białorusku, czyli
na prawosławny sposób
(akta IPN w sprawie zbrodni
ludobójstwa Romualda Rajsa ps. „Bury”). Nie wiedzą nic
o faktycznym i formalnym
niewolnictwie
polskiego
chłopa (które sankcjonowała
nawet sławetna Konstytucja
3 Maja). Nie istnieje dla nich
pierwszy w Europie obóz
koncentracyjny w Berezie
Kartuskiej, nie istnieją pogromy ludności żydowskiej i
ukraińskiej z czasów II Rzeczpospolitej, nie istniały też na
polskich uczelniach getta
ławkowe i zasada numerus
clausus (zasada ograniczania
liczby studentów uniwersytetów, motywowana przyczynami politycznymi lub
czysto praktycznymi, stosowana zarówno w okresie
międzywojennym, jak i po
drugiej wojnie światowej).
Ale Historia uczy, że to były
fakty, a Olga Tokarczuk, w
odróżnieniu od nich, Historię
Polski zna.
Podczas procesu okazało
się m.in., że radni PiS bali się
i boją tego, że Roman zakupi gdzieś maczetę i zarówno
im, jak i członkom ich rodzin,
a także pracownikom pisowskich biur, faktycznie będzie
głowy owym groźnym narzędziem ścinał. I - jak jeden
mąż - powoływali się na
tragiczną zbrodnię, popełnioną 10 lat temu w Łodzi
przez chorego psychicznie
człowieka. Oświadczenie to
przekonało mnie absolutnie, że ta ich obawa była tak
naprawdę efektem histerii
wywołanej przez PiS, które
od lat dowodzi, że funkcjonuje w państwie, w którym
przedstawicielom politycznym „ludu smoleńskiego”
grozi wielkie i trwale istniejące niebezpieczeństwo utraty
życia, a co najmniej zdrowia.
Efektem tego jest to, że Jarosław Kaczyński nawet do
WC udaje się w towarzystwie
wynajętych mu przez partię
ochroniarzy, że premierzyca
i prezydent poruszają się po
kraju w pancernych limuzynach i z obstawą BOR, a szef
MON nawet przez ulicę przechodzi po tym, jak wojskowi

Na zaproszenie jedlińskich władz, gminę Jedlina-Zdrój odwiedziła delegacja z czeskiej gminy
Velichovky, z którą Jedlina-Zdrój ma podpisaną
umowę o współpracy od
2004 r.
W spotkaniu uczestniczyli
ze strony czeskiej: Josef Karel
- starosta i Martin Kasparek wicestarosta gminy Velichovky. Gospodarzami spotkania
byli: Leszek Orpel – burmistrz
miasta, Romuald Wysocki –
zastępca burmistrza miasta,
Maria Drapich – przewodnicząca rady miasta, Marek
Resiak – wiceprzewodniczący
rady Miasta oraz Adam Jacak
– nauczyciel w gimnazjum
miejskim i tłumacz.
Podczas spotkania przedstawiono sprawy bieżące w
obu samorządach. Dyskutowano przede wszystkim
o możliwościach udziału
obu gmin w projektach dofinansowanych w ramach
Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W trakcie wizyty
żandarmi ruch na niej zatrzymają. Doszedłem zatem do
wniosku, że tak naprawdę z
tą obawą, że Roman im maczetą głowę utnie, to jedna
wielka ściema i polityczna
hucpa, obliczona na to, aby
przekonanie o istnieniu zagrożenia ze strony tych, co
nie z nimi, w ludzie smoleńskim nie tylko podtrzymać,
ale też umocnić. Wszak o
tym, że grozi im dekapitacja,
radni PiS doszli do wniosku
dopiero podczas wspólnej
rozmowy, czego efektem
było zawiadomienie prokuratury, która usłużnie z aktem oskarżenia „poleciała”
do sądu. Uczyniła tak, mimo
iż wpis Romana nie zawierał
kodeksowych
przesłanek
czynu karalnego, co przed
sądem mecenas Koncewicz
dowodnie wykazał. Groźnie
natomiast wybrzmiała odpowiedź na pytanie sądu,
skierowane do radnego Kuriaty, że on groźby Romana
bał się, boi i bać się będzie,
dopóki istnieje lewactwo.
Groźnie, bo najbardziej

Delegacja z czeskiej gminy Velichovky, spotkała się z władzami
Jedliny –Zdroju.

burmistrz Leszek Orpel zaprezentował w formie multimedialnej wydarzenia z
ubiegłego i obecnego roku,
które miały miejsce na terenie miasta. Przedstawiono
kalendarz imprez zaplanowanych do realizacji w gminie Jedlina-Zdrój na 2017 r.
Następnie gospodarze wraz
z gośćmi udali się na objazd
po mieście, pokazując nowe

budowle postawione od czasu ich ostatniej wizyty. Goście odwiedzili pijalnię wody
mineralnej „Charlotta”, budynek domu zdrojowego;
zobaczyli m.in. skatepark,
Czarodziejską Górę Relax,
oraz boisko orlik i zaplecze
socjalne przy ul. Kłodzkiej.
Wizytę zakończył lunch w
Browarze Jedlinka.

agresywny jest pies, który
się wszystkiego boi. Szkoda,
że mecenas Koncewicz wątku tego nie pociągnął i wyraźnie zażenowany odstąpił
od dalszego zadawania mu
pytań. A ja byłem bardzo ciekawy, czy ów Kuriata wie tak
naprawdę, co znaczy termin
„lewak” i czy jego wpisy na
Facebooku nawołujące do
„strzelania do komunistów”,
nie należy potraktować, jako
groźby karalnej? Wszak określeniem „komunista” przedstawiciele „ludu smoleńskiego” obdzielają wszystkich
tych, którzy są przeciw PiS,
jak np. członkowie wielkiej
demonstracji zorganizowanej przez KOD. To ich publicznie Jarosław Kaczyński
i jego przydu ... sorry, przyboczny, Joachim Brudziński,
określeniem tym napiętnował. Pokrzywdzony Kuriata
niezbyt jasno tłumaczył się,
że on tylko kogoś cytował.
Szkoda, że mecenas Koncewicz nie zechciał wykazać
przed sadem, iż publiczne
cytowanie cudzej wypowie-

dzi, którą się akceptuje, jest
również groźbą skierowaną
do tych, o których PiS publicznie tak się wyraża. Czy
zatem mam złożyć w prokuraturze zawiadomienie, że
teksty zamieszczone przez
owego Kuriatę mam potraktować jako groźbę karalną
skierowaną wobec mnie?
Wszak w taki sposób postąpił on sam i jego partyjni
towarzysze. I nie wystarcza
mi tłumaczenie tego pana,
że to tylko taka „polityczna
metafora”, jeżeli sam nie jest
w stanie zrozumieć „literackiej metafory” jaką Roman
na Facebooku zamieścił. Ja,
w odróżnieniu od radnych
PiS, znam Historię i wiem,
co z takimi jak ja robili tzw.
„żołnierze wykleci”. Kulka w
potylicę byłaby wybawieniem. Ogłoszenie wyroku
nastąpi 17 marca, a ja żywię
się nadzieją, że sąd „obawy”
radnych PiS potraktuje tak,
jak na to zasługują, czyli jako
wyraz politycznej hucpy.

(IKD)
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Echa naszych publikacji

Politycy wydają nasze pieniądze
W nr 7 Tygodnika DB
2010 z 23 lutego informowaliśmy o akcji „Dzieciaki
bez biletów”, którą Inicjatywa Polska prowadzi na
Dolnym Śląsku. O darmową komunikację miejską
dla uczniów szkół podstawowych – wzorem innych
miast w Polsce – zabiegają
członkowie stowarzyszenia
we Wrocławiu, Wałbrzychu i
Świebodzicach. Akcja odbiła
się szerokim echem wśród
naszych Czytelników i wzbudza skrajne odczucia. Głos w
tej sprawie zabrała także Beata Żołnieruk – liderka partii
Wolność w okręgu wałbrzyskim:
- Nie tak dawno napisałam słów kilka na temat
tego, co myślę o darmowej
komunikacji. Mój wpis odbił się szerokim echem i nie
pozostał bez odpowiedzi ze
strony stowarzyszenia Inicjatywa Polska. Nie pozostając
dłużna, postanowiłam odnieść się do tej kwestii ponownie.
Widać już na horyzoncie
wybory samorządowe, bo
z różnych stron napływają

mniej lub bardziej chwytliwe ,,inicjatywy ”, które - być
może dla tych z mniejszą
wyobraźnią - wydać się
mogą kuszące, ale jak to
mówią „dopóty dzban wodę
nosi, dopóki ucho się nie
urwie”... Jedna z lewicowych
organizacji z niejaką Barbarą
Nowacką na czele, zaproponowała niedawno, by dla
uczniów szkół podstawowych wprowadzić darmową
komunikację. Wprawdzie odniosłam się już raz publicznie
do tego pomysłu, ale moja
wypowiedź uznana została
chyba za zbyt niezrozumiałą,
bo doczekałam się riposty,
po przeczytaniu której do
dziś mam ochotę posłać jej
autora do szkoły. Na marginesie i na ten ogromnie
ważny temat dla naszej przyszłości pisałam, bo brak elementarnej wiedzy z zakresu
ekonomii najzwyczajniej w
świecie szkodzi. Zwłaszcza,
gdy taka elita dorwie się - nie
daj Bóg - do władzy. Autorzy
listu nie omieszkali również
odnieść się do mojej profesji,
czym jeszcze bardziej wzbudzili moje wątpliwości co do

swojej wiarygodności. Po
pierwsze dlatego, że będąc
przedsiębiorcą, a ze względu
na stale zmieniającą się sytuację prawną i ekonomiczną
w naszym kraju, zdywersyfikowałam swoją działalność i
w zasadzie zarabiam właśnie
na tym, że gmina dowozi
dzieci do szkoły bezpłatnie.
Ale pomińmy ten wątek
związany z moją firmą, bo
nie ma chyba większego
sensu tłumaczyć tego, że
płacąc podatki mam prawo
o nich pisać i mówić. A swoją
drogą, to ich lewacka logika
doskonale sprawdza się w
Sejmie, bowiem - jak wiemy - gospodarką zajmują się
ludzie, którzy w większości
nigdy nie prowadzili własnej
firmy…
Abstrahując od ogromnych i z roku na rok zwiększających się wydatków, które mieszkańcy Wałbrzycha
ponoszą właśnie na komunikację miejską, należy wyjaśnić co niektórym, że budżet
nie jest z gumy, a pieniądze
do kasy miasta nie są przynoszone przez św. Mikołaja.
Jeśli nawet radni zgodzą się

na propozycję wprowadzenia darmowej komunikacji,
to trzeba będzie w bardzo
szybkim tempie tę dziurę
załatać. Dla osób myślących
racjonalnie zrozumiałe jest
to, że tego typu pomysły
najbardziej przydatne są
politykom. Prawdą jest, że w
początkowej fazie powodują
one wzrost ich popularności,
ale czyż nie o to im chodzi w
okresie kampanii wyborczej?
Wałbrzych jest jednym
z najbardziej zadłużonych
miast w Polsce, a powiększone dochody o sto kilka milionów (autorzy listu
błędnie wskazali dochody,
myląc je z wydatkami miasta) w stosunku do roku poprzedniego, na pewno nie
oznaczają, że to mieszkańcy
go wypracowali. Wzrost spowodowany jest wpływem z
budżetu centralnego środków na tzw. 500+. Oczywiście oprócz tego, że wzrosły
dochody, to po drugiej stronie budżetu, w górę poszły
również wydatki i nijak się
ma tutaj postawiona przez
autorów riposty teza, że:
,,Budżet Wałbrzycha na rok

2017 wynosi ponad 740 mln
złotych, w roku 2016 budżet
wynosił ok. 564 mln złotych,
widać realny wzrost budżetu
o kwotę 176 mln. To właśnie
Wałbrzyszanie wypracowali
ten zysk, dzięki przedsiębiorczości wałbrzyszan nasze
miasto się rozwija, a co idzie
za tym, nasi mieszkańcy powinni realnie odczuwać zysk,
który sami wypracowują”.
Szkoda, że w tej analizie
budżetu zabrakło ustosunkowania się do długu miasta, który stanowi na chwilę
obecną 86% prognozowanych dochodów. Jest jednak
wiele osób, które te kwestie
dosyć często podnoszą, lecz,
jak to bywa w dzisiejszym
świecie, posłaniec złych wiadomości musi się liczyć z
tym, że mu utną głowę.
Tak więc jeszcze raz powtórzę to, co napisałam na
swoim profilu. Przeciętna
czteroosobowa
rodzina
mieszkająca w Wałbrzychu
dopłaca do przewozów aż
1200 zł rocznie i to już dzisiaj, w sytuacji gdy przewozy są przecież płatne, bo od
pasażerów wymagane są

bilety! I jeśli nawet jakiś totalny ignorant pomyśli, że
przecież nikt od niego tych
pieniędzy nie żąda, to prędzej czy później odczuje to
na własnej kieszeni. A swoją
drogą, to czy nie zastanawialiście się kiedyś nad tym,
że niektórzy politycy bardzo
chętnie wydają nasze pieniądze, ale gdyby przyszło im
zarządzać swoim portfelem,
to ich hojność byłaby bez
wątpienia
ograniczona…
Nie ma dnia, aby nie próbowano nam wmówić, że coś
nam się należy i dostaniemy
to za darmo. Nie dajmy się
oszukać! Państwo, urząd, ani
miasto nic nam nie daje, a
wszystko co posiada, to pieniądze podatnika zabrane
mu pod przymusem. Jakże
znamienne są tu słowa premier Wielkiej Brytanii, która
słusznie stwierdziła, że cytuję: ,,Nie ma czegoś takiego
jak publiczne pieniądze. Jeśli
rząd mówi, że komuś coś da,
to znaczy, że zabierze tobie,
bo rząd nie ma żadnych
własnych pieniędzy” – argumentuje Beata Żołnieruk.

(RED)

REKLAMA

WIELKA PROMOCJA WCZASÓW W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY!
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!
ŚWIĘTA WIELKANOCNE
- KUDOWA ZDRÓJ, REWAL, SOKOLEC, SZCZAWNICA, ZAKOPANE
- TURNUSY 3-4 DNIOWE OD 399 PLN

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!!!

MAJÓWKA:

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI SAMOLOT

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

- WSZYSTKO W CENIE! CAŁE LATO - OD 1500 PLN

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!

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

Praga - Jarmark Wielkanocny - 25.03.2017 - 119 PLN

WCZASY CZARNOGÓRA - WSZYSTKO W CENIE - 1 699 PLN

Szwajcaria Saksońska - 13.05.2017 - 119 PLN

WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 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

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

GOTÓWKA OD RĘKI

DLA KAŻDEGO

Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71,

od 10 zł w górę

MASZ SAMOCHÓD, MASZ FIRMĘ,
JESTEŚ ROLNIKIEM

- DOSTANIESZ U NAS
GOTÓWKĘ
EMERYCI, RENCIŚCI MILE WIDZIANI
SKUPUJEMY ZŁOTO, SREBRO I MONETY

lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22

PIZZA

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

DOWÓZ

Wałbrzych, Manhatan II, lok.32,
wejście od Rossmana

507 333 200

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

74 300 32 31

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

DRUGA PIZZA 50% TANIEJ (ŚREDNIA PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ)

Odeszła prof. Elżbieta Lonc
- Z ogromnym żalem i
poczuciem utraty bliskiej
nam Osoby przyjęliśmy
wiadomość o śmierci prof.
dr hab. Elżbiety Lonc,
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu (2008–2016),
profesor
Uniwersytetu
Wrocławskiego, cenionej
badaczki
parazytologii,
wspaniałego nauczyciela
akademickiego, Honorowego Obywatela Miasta
Wałbrzycha. Była naszą
Mistrzynią w życiu zawodowym, wzorem człowieka
prawego, pełnego ciepła i
życzliwości ludziom. Informujemy, że uroczystości
pogrzebowe rozpoczną się
9 marca 2017 r. (czwartek)
o godz. 14.30 Mszą świętą
w Kościele pw. św. Anny
w Przyłęku (woj. dolnośląskie, powiat ząbkowicki, gmina Bardo, Przyłęk,
ul. Fabryczna 3) – mówi
Edward Szewczak, rzecznik prasowy PWSZ AS.
Prof. dr hab. Elżbieta
Lonc - ur. 1951 r. w Kłodzku,
biolog, specjalność parazytologia. Pracę zawodową
rozpoczęła na stanowisku
asystenta na Uniwersytecie
Wrocławskim, z którym była
związana od lat siedemdziesiątych. Przedmiotem
pracy magisterskiej oraz
doktorskiej były badania epidemiologiczne nad owsicą i
tasiemcami. W latach osiemdziesiątych przebywała na
stypendium naukowym w
amerykańskiej Katedrze Ekologii i Ewolucji Uniwersytetu
Stanowego w Stony Brook
(Stany Zjednoczone), gdzie

prowadziła badania naukowe zakończone obroną pracy habilitacyjnej Phenetic
classification of Ricinidae /
Phthiraptera:
Amblycera.
Po powrocie ze stypendium
kontynuowała pracę na uniwersytecie, gdzie w latach
1991–1996 pełniła funkcję
prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk
Przyrodniczych. W latach
1997–2005 była członkiem
Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej dla studiów z
zakresu ochrony środowiska, zaś w latach 2005–2007
Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zespole ds.
kierunków przyrodniczych.
Od 1995 r. była członkiem
Europejskiego Stowarzyszenia Dziekanów Wydziałów
Przyrodniczych (EADS), zaś
od 1998 krajowym koordynatorem w unijnym programie ESSENCE (Environmental Sciences Strengthened in
Europe by Networking, Conference and Education).
Profesor Lonc wielokrotnie uczestniczyła w kilkunastu TEMPUS-owskich szkoleniach z zakresu ochrony
środowiska, m.in. na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Belgii, Niemczech, Włoszech,
Słowacji, Szwecji, Portugalii
i Hiszpanii. Od 2000 r. związana zawodowo z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu, jako pracownik
Instytutu Turystyki. Autorka wielu artykułów z zakresu parazytologii, edukacji
ekologicznej i zdrowotnej,
ekofilozoficznych podstaw
kształcenia na rzecz zrówno-

ważonego rozwoju, redaktorem prac zbiorowych, a także autorem samodzielnych
opracowań. Aktywna uczestniczka wielu międzynarodowych, ogólnopolskich i
regionalnych
konferencji
naukowych. Była także promotorem pięciu prac doktorskich, pięćdziesięciu prac
magisterskich oraz licencjackich. Członkini wielu towarzystw oraz stowarzyszeń,
m.in. Polskiego Towarzystwa
Biometrycznego, Polskiego
Towarzystwa
Parazytologicznego, Komitetu Parazytologii PAN i Wrocławskiego
Towarzystwa Naukowego,
Society for Vector Ecology,
przewodnicząca Sekcji Parazytologii Ogólnej PTP, a także sekretarz i członek Rady
Redakcyjnej „Wiadomości
Parazytologicznych”. Jej dorobek naukowy, doświadczenie oraz zaangażowanie
w pracę zostało wielokrotnie
dostrzeżone przez władze
uczelni, czego najlepszym
dowodem są nagrody rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i PWSZ oraz Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008–2016), Złoty Krzyż
Zasługi (1995) oraz medal
Komisji Edukacji Narodowej
(1997). Dorobek naukowy
obejmuje łącznie ponad 300
publikacji, w których skład
wchodzą m.in. oryginalne
prace twórcze (86) oraz inne,
w tym przeglądowe, materiały konferencyjne (89),
podręczniki i skrypty, rozdziały książek (19), niepublikowane raporty (9). Autorka
podręczników i skryptów z
zakresu parazytologii, protozoologii; redaktor obszer-

nego wydania zbiorowego Parazytologia w
ochronie środowiska
i zdrowia oraz współautorka, zgodnego ze
standardami ministerialnymi, podręcznika
Ekologia i ochrona
środowiska.
Od
października 2008 r. profesor
Lonc pełniła funkcję
rektora największej
państwowej uczelni
w regionie, Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, i przez
te osiem lat dała się poznać
jako doskonały organizator
wielu inicjatyw realizowanych wraz ze studentami,
pracownikami, a co istotne
i niezmiernie rzadkie – partnerami samorządowymi, gospodarczymi i kulturalnymi
na terenie Dolnego Śląska.
Ogrom zadań organizacyjnych podjętych i wykonanych przez te osiem lat jest
niezaprzeczalny i sprawia
imponujące wrażenie. Prof.
Lonc doprowadziła, m.in. do
poszerzenia oferty edukacyjnej o inżynierskie kierunki przyrodniczo-techniczne
oraz kierunki magisterskie.
Rezultatem
intensywnie
poszerzanej
kierunkowej
oferty studiów był wzrost
liczby studentów, którzy w
Wałbrzychu mogli zdobyć
wymarzone wykształcenie.
Efektem ogromnego wysiłku organizacyjnego była
internacjonalizacja procesu kształcenia (co zostało
przypieczętowane uzyskaniem certyfikatu Komisji
Europejskiej „ECTS Label”) i

Ferie z wiedzą
i zabawą

ukierunkowanie procesu dydaktycznego na praktyczne
przygotowanie dające absolwentom możliwość odpowiedniego przygotowania
do wymagań regionalnego
rynku pracy. Dynamiczny
rozwój uczelni, dobra kondycja finansowa oraz ciekawa
oferta dydaktyczna co roku
przyciągają nowych studentów. Przez osiem lat rektor
Lonc stała się ważną częścią
życia miasta, angażującą
się aktywnie w działanie na
rzecz integracji społeczności miejskiej i akademickiej,
podejmując pełne inwencji
starania na rzecz nawiązania więzi środowiskowych.
Ważną część działalności organizacyjnej prof. Lonc była
współpraca z samorządem
lokalnym. Angażowała się w
prace na rzecz miasta Wałbrzycha, animowała wielu
inicjatyw naukowych, kulturalnych, społecznych i sportowych, które zaowocowały
promocją miasta w kraju i za
granicą.
(RED)

Atrakcyjnie i ciekawie spędzono zimowe ferie w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu. Był czas na zdobycie wartościowej wiedzy oraz rozrywkę i fizyczną rekreację. Jednym
z pouczających zajęć, było
spotkanie z przedstawicielkami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.
Uzyskano wiadomości z zakresu prawidłowego i zdrowego
odżywiania, natomiast spotkanie z funkcjonariuszami straży
miejskiej i policji, poświęcone
było bezpieczeństwu w okresie wolnym od nauki szkolnej.
Warsztaty recyklingowe dotyczyły zasadności segregacji
opakowań aluminiowych. Zaprezentowany film zilustrował
ujemny wpływ tych opakowań
na stan środowiska. Podczas
warsztatów przyrodniczych,
zapoznano ich uczestników
z gatunkami zwierząt żyjących na pobliskich terenach,
a w czasie wizyty w Muzeum
Porcelany dzieci wykonywały biżuterię. Dla chętnych w
Teatrze Lalki i Aktora zorganizowano warsztaty teatralne.
Tradycyjnie odbyła się piesza
wycieczka do Książańskiego
Parku Krajobrazowego oraz
wyjście na seans filmowy do
kina. Rywalizowano w licznych
rozgrywkach sportowych, a
podczas zajęć plastycznych
wykonywano prace na konkurs „Kolorowe osiedle”. Ferie
zakończyła zabawa, podczas
której przeprowadzono konkursy sprawnościowe i taneczne. Najatrakcyjniej przebrane
dzieci otrzymały słodkie nagrody.
(BAS)
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Kiermasz wielkanocny
Zapraszamy 1 kwietnia
(sobota) od godz. 10.00 do odwiedzenia kiermaszu wielkanocnego, organizowanego w
sali widowiskowej przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę Publiczną w Głuszycy.
Podczas kiermaszu około
godziny 12.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne. Na
zwycięzców czekają nagrody. - Zgłoszenia do konkursu
przyjmowane są do 29 marca
do godz. 16.00 w sekretariacie
Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

osobiście, telefonicznie pod numerem (74) 84 56 334 lub drogą
mailową na adres: ckmbp@interia.pl. Zgłaszających się prosimy o wcześniejsze zapoznanie
się z regulaminem konkursu,
który dostępny na stronie www.
ckmbp.gluszyca.pl. Czekamy
także na zgłoszenia rękodzielników, chcących zaprezentować
swoje prace podczas kiermaszu.
Liczba miejsc jest ograniczona – wyjaśniają organizatorzy
kiermaszu wielkanocnego w
Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.
(SJ)

Dokument o Karskim
Dzięki uprzejmości Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego oraz Łukasza Kazka,
dziennikarza i regionalisty
głuszyczanie mieli możliwość poznać niezwykłe losy
Jana Karskiego. Film w reż.
Sławomira Grünberga „Karski i władcy ludzkości” wyemitowany został w głuszyckim Centrum Kultury.
W dokumencie nieżyjący już
były emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego opowiadał

Warsztaty wokalne
Zapraszamy dzieci i młodzież
w wieku 8-16 lat z Gminy
Głuszyca do uczestnictwa w
warsztatach wokalnych, które
prowadzić będzie Radosław Zychal - trener wokalny, nauczyciel muzyki, korepetytor śpiewu,
chórmistrz i wokalista. Zapisy
trwają do 15 marca w Centrum
Kultury w Głuszycy, zgłoszenia
telefoniczne przyjmowane są
pod numerem 74 84 56 334.
Przesłuchanie osób zgłoszonych
odbędzie się 16 marca w godz.
od 15.30 do 18.00 w CK-MBP w
Głuszycy. Każdy zgłaszający się
uczestnik proszony jest o przygotowanie fragmentu dowolnej
piosenki z podkładem muzycznym lub a capella. Warsztaty
będą bezpłatne.

Nowi instruktorzy pływania
- Mamy już przygotowaną kadrę instruktorów,
którzy będą szkolić w
technice i nauce pływania
korzystających z krytej
pływalni Delfinek, która
obecnie powstaje w Głuszycy- powiedział burmistrz Roman Głód w czasie wręczania legitymacji
instruktorów
pływania
głuszyckim nauczycielom.
W kursie zorganizowanym i w połowie dofinansowanym przez Urząd Mar-

szałkowski
Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu wzięli udział przedstawiciele podmiotów, które
zostały objęte programem
budowy krytych pływalni
Delfinek. Gminę Głuszyca,
która również w połowie
dofinansowała kurs, reprezentowali nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni w Szkole Podstawowej
nr 2, w Szkole Podstawowej
nr 3 i w Gimnazjum Publicznym: Joanna Grabka, Elżbie-

ta Zglejszewska, Krzysztof
Drzygała i Radosław Zychal.
-Dzięki zdobytym uprawnieniom głuszyccy nauczyciele wychowania fizycznego mogą już od marca
szkolić uczniów klas I-III ze
Szkoły Podstawowej nr 2 i 3.
Dofinansowanie pozyskane
przez naszą gminę umożliwia zorganizowanie bezpłatnych lekcji nauki pływania w
ramach programu „Umiem
pływać” - dodał Roman Głód.
(SJ)

(SJ)

o swojej misji w getcie warszawskim. Jan Karski był pierwszym człowiekiem, który w
czasie II wojny światowej przedostał się na zachód, by ujawnić
przed państwami zachodniej
koalicji okrucieństwa i masowe
zbrodnie, jakich hitlerowcy dopuszczali się na terenie Polski.
Kolejny pokaz został zaplanowany na 11 marca 2017 r. o
godz. 18:00 w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.
(RED)

Święto Włókiennika
Burmistrz Głuszycy Roman
Głód zaprasza na Święto Włókiennika, w czasie którego
wręczone zostaną statuetki
„Zasłużony dla Włókiennictwa”. Uroczystość uświetni
spektakl „Ziemia Obiecana
Włókniarzy” w wykonaniu Głuszyckiej Grupy Teatralnej. Zapraszamy 8 kwietnia o godz.
17.00 do sali widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury.
(SJ)

Głuszyccy nauczyciele odebrali legitymacje instruktorów pływania.
REKLAMA

ZAPRASZAMY

https://www.facebook.com/

,
profesjonalna organizacja
przyjec
,
,,
okolicznosciowych !!!
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Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl
Regon: 891505158 NIP: 886 273 72 92 KRS: 0000165867

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

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

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

Śp. Jadwigi Banat składa

Śp. Krystyny Puchlerz

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej drodze

córka, syn oraz rodzina.

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

Śp. Mieczysława Węgrzyn
składa rodzina.

rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

śp. Eleonory Wróbel

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

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

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

Pisać każdy może
Stanisław
Michalik

Pisarz to człowiek, któremu pisać jest trudniej, niż
wszystkim innym ludziom
– napisał Tomasz Mann. Ile
trzeba było lat spędzić przy
biurku nad białymi, niezapisanymi arkuszami papieru,
by stały się one książkami
rozchwytywanymi
przez
czytelników? A ile czasu na
medytacje, by w końcu dojść
do sentencji odnotowanej
na wstępie? Oto są pytania!
Ponieważ pisać jest mi coraz
trudniej, wniosek nasuwa
się sam – jestem pisarzem.
Ale od razu proszę Was posądzających mnie w tym
momencie o megalomanię,
poczekajcie z tym osądem
do końca tego felietonu.
Być pisarzem, to było
moje marzenie od dziecka.
Zrodziło się wtedy, gdy do
moich rąk trafiła książka nie
byle jaka, a mam ją do dziś i
skrywam jak talizman, choć
to książka, którą dzisiejsza
„Święta Inkwizycja”, zwana
dla niepoznaki IPN-em, skazała by na spalenie na stosie. To jeden z pierwszych
powojennych podręczników
do nauki języka polskiego, wydany w 1946 roku
przez Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych w
Warszawie, a nosi tytuł „Nie
rzucim ziemi… Czytanka do
użytku kursów dla dorosłych
na Ziemiach Odzyskanych”.
Wbrew temu, czego moż-

na by się spodziewać, nie
jest to książka przesiąknięta
do reszty ideologią komunizmu. Wręcz odwrotnie
- można by się z niej uczyć
patriotyzmu, szacunku dla
mowy ojczystej, dla wielkich
twórców polskiej literatury.
Poczesne miejsce w niej zajmują i Mickiewicz, i Słowacki, i Sienkiewicz, i Żeromski,
i Maria Konopnicka, i wielu
jeszcze innych znanych pisarzy polskich. Są to oczywiście wypisy, które - jak pisze
we wstępie wydawca - mają
służyć „jako pomoc nauczycielowi kursów dla dorosłych
w doborze odpowiednich
tematów. Które czytanki
nauczyciel wykorzysta, jako
materiał pomocniczy dla
siebie, a które przeznaczy
bezpośrednio dla słuchaczy – zależeć będzie od jego
uznania i stopnia przygotowania zespołu”. W słowie
wstępnym odwołuje się wydawca do wspaniałej postaci
księdza Karola Miarki, naczelnego redaktora najpopularniejszego na Górnym Śląsku
w II połowie XIX wieku polskiego pisma „Katolik”, który
- jako pierwszy - zaszczepił w
sercach i głowach Polaków
poczucie wspólnoty narodowościowej z Polakami w
zaborze rosyjskim i austriackim oraz nieprzepartą wolę
walki o niepodległość, o powrót do Macierzy. Nosi to w
historii nazwę – Odrodzenie
narodowościowe Polaków
na Górnym Śląsku. Motto
książki stanowi wiersz Leopolda Staffa, „Mowa ojczysta”, zaczynający się od słów:
„Bądź z serca pozdrowiona,
ojczysta, święta mowo”. Nie

Sobota z Rock Fest
będę się rozwodził na temat treści książki, jest ona
przebogata w teksty lub
wycinki tekstów literackich i
publicystycznych, najlepsze
wiersze i pieśni patriotyczne,
są też fragmenty przemówień i artykułów prasowych
o charakterze politycznym.
Jest rzeczą jasną, że idea
przewodnia książki wynikała
z sytuacji politycznej ówczesnej Polski, a powrót ziem
zachodnich do Polski, uznają
jej autorzy za spełnienie się
sprawiedliwości dziejowej.
Książka ta znalazła się w
moich rękach, gdy byłem w
czwartej, piątej klasie szkoły
powszechnej. Uczyłem się z
niej czytać, ale czytać ze zrozumieniem, czego tak brakuje dzisiejszym politykom.
Największe wrażenie zrobiły
na mnie wiersze „Boże coś
Polskę” Feliksa Felińskiego
(Tak, był ten wiersz w tym
podręczniku, bo znalazło się
w nim prawie wszystko, co
było w podtekście antyniemieckie), „Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza o
wodzu powstańców – Emilii
Plater, „Pozdrowienie z Tatr”
Kazimierza Przerwy-Tetmajera, „Oj, śliczna ta ziemia, to
nasze Mazowsze” Teofila Lenartowicza, „Daremne żale”
Adama Asnyka, „Koncert
Jankiela” z „Pana Tadeusza”,
którego fragmenty znam
jeszcze na pamięć, był cały
„Janko Muzykant”, czytany przeze mnie wielokroć i
zroszony łzami, była „Pieśń
o żołnierzach Westerplatte”
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a także „Co mi
tam troski” Władysława Broniewskiego. I jak można się

spodziewać książkę zamyka:
Nie rzucim ziemi, skąd nasz
ród…, czyli nieśmiertelna
„Rota” – Marii Konopnickiej.
Z tej książki zapamiętałem ustęp opowiadania Zofii
Kossak-Szczuckiej, ”Mazur z
zagranicy”, w którym mała
dziewczynka z Mazur, Greta,
zaśpiewała w śląskiej gospodzie zamiast „Ich habe einen
Garten”, polską piosenkę:
„Stoi najmilejsy, gdzie roza przekwita,
Tam jego najmilsa w złotej księdze cyta
Lubenko, lubenko, uchyl mi okienko,
Co jesce obace, gdzie twoje ocenko.
W okienku stojała, śneptuskiem kiwała,
Wróć się, mój namilsy, bede cie kochała…”

Do dziś jeszcze nie doszedłem do tego, co znaczy
mazurskie „śneptuskiem”,
ale bardzo mi się to słowo
spodobało.
Przyszedł później czas na
czytanie wielu innych książek, ale ta pierwsza zapadła
na długo w pamięci. Te dziecięce, a potem młodzieńcze
kontakty z literaturą miały
wpływ na całe moje życie,
choć - jak łatwo się domyśleć
- dawne marzenia o powtórzeniu drogi Żeromskiego
lub Reymonta spaliły na panewce. Tych dwóch pisarzy
cenię sobie szczególnie, Żeromskiego ze względu na
„Dzienniki”, a Reymonta za
„Chłopów” i „Ziemię obiecaną”. A poza tym ich życiorysy
są mi bardzo bliskie. Zawód
nauczyciela pochłonął mnie
bez reszty, potem był epizod
działalności samorządowej,
lata prysły jak bańka mydlana. I wtedy, gdy znalazłem
się na bocznym torze życia
publicznego, zdałem sobie

sprawę z tego, że przecież
coś z tych marzeń może się
spełnić. Nie ukrywam. Największą zachętą stała się
możliwość swobodnego pisania na ekranie monitora i
dokonywania korekt w napisanym tekście. Był czas, kiedy
wydawało mi się to bardzo
łatwe. Pisywałem więc coraz
więcej. Wziąłem sobie do serca sentencję, że pisać każdy
może… trochę lepiej lub gorzej. Rzecz w tym, by znaleźć
czytelników. Już prawie 6 lat
prowadzę blog internetowy,
w którym koncentruję się na
ukazywaniu ciekawostek z
historii oraz piękna przyrody
i krajobrazów naszego regionu. I to jest trafny wybór.
Wielu z nas żyjących tu, na
ziemi wałbrzyskiej, czuje potrzebę jej bliższego poznania.
Kiedy zaś zdałem sobie sprawę z tego, że bez pisania nie
mogę żyć i że warto byłoby
to wszystko utrwalić w formie książkowej, zacząłem się
bawić w pisanie książek. Ale
pisanie przychodzi mi coraz
trudniej. Tak więc idąc za
złotą myślą Tomasza Manna
- chyba mogę się uznać pisarzem, przynajmniej regionalnym.
I co Wy na to moi wierni
Czytelnicy? Kocham Was,
bo inaczej moje pisanie nie
miałoby sensu. Najchętniej
pokiwałbym do Was, moje
lubenki, śneptuskiem, tylko
że nie jestem nadal pewien,
czy to jest chusteczka haftowana, czy coś innego… A
poza tym druga część tego
słowa może wywołać dziś
u protagonistów Małego
Kaprala z Żoliborza uczucia
ambiwalentne.

W najbliższą sobotę, 11.03.2017
r. o godz. 14.30 w Hali Widowiskowo – Sportowej Aqua
Zdrój przy ul. Ratuszowej 6 w
Wałbrzychu, rozpocznie się 5
Wałbrzych Rock Fest, podczas
którego wystąpią: Lady Pank, Waglewski Fisz Emade, Luxtorpeda,
Acid Drinkers, oraz Agressiva 69,
która zagra utwory zespołu Republika. Imprezę prowadzi Piotr
Stelmach z radiowej Trójki. Bilety
miejsca stojące - 75 zł, miejsca
siedzące nienumerowane 80 zł
są do nabycia: Wałbrzych - Pasaż
Tesco Biuro Podróży Jolka, Wałbrzych – Kiosk z prasą Piaskowa
Góra, Wałbrzych – Biuro Podróży
Jolka ul. Moniuszki 17, Wałbrzych Aqua Zdrój w recepcji hotelu oraz
z systemu Ticketpro, sieci salonów
Empik, Media Markt i Saturn.
(RED)

Kazimierz Masiuk.
Dwa Opowiadania
Ośrodek
Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej
Podzamcze w Wałbrzychu oraz
Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Wałbrzych
zapraszają 24 marca br. o godz.
17.3o na wystawę „Lepszy Wałbrzych” połączoną z wieczorkiem
wspominkowym, który będzie
poświecony zmarłemu w grudniu
Kazimierzowi Masiukowi. Miejsce:
OSK SM Podzamcze, Podwale 1.
Wstęp wolny.
(RED)

Mickiewicza jeszcze
zamknięta
Termin zakończenia zadania
przebudowy ciągu komunikacyjnego łączącego uzdrowiskową część Szczawna-Zdroju z
drogami wojewódzkimi nr 375
i 376, czyli I etapu remont ul.
Mickiewicza w Szczawnie Zdroju został ustalony w aneksowanej umowie z wykonawcą do
14.04.2017 r. Organizacja ruchu
do tego czasu pozostaje niezmieniona.
(RED)
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Ćwierć miliona
dla gminy
Decyzją Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Gmina Czarny Bór
otrzymała promesę na
kwotę 250 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Są to kolejne środki przeznaczone na poprawę stanu
infrastruktury drogowej w
Gminie Czarny Bór. W ramach podziału środków na
usuwanie skutków powodzi,
przewidziano
dofinansowanie w 2017 r. pierwszego etapu odbudowy drogi
gminnej (dz. nr 80 i dz. nr 79)
w Borównie.
W związku z ogłoszonym naborem do konkursu
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarny Bór w
roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy
zabytkach znajdujących się
obszarze Gminy Czarny Bór,
do urzędu wpłynęły dwa
wnioski złożone przez: Parafię Rzymskokatolicką p.w.
Świętej Rodziny w Gostko-

Co z ul. XXX-lecia PRL?

wie z przeznaczeniem na
naprawę więźby dachowej
oraz remont ośmiobocznej
elewacji wieży kościoła pw.
Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie oraz przez
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym
Borze na zadanie: renowacja
i wymiana stolarki drzwiowej budynku oficyny w zespole pałacowo-parkowym
w Czarnym Borze. Z uwagi
na uchybienia formalne
wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Rodziny w Gostkowie nie podlegał ocenie merytorycznej.
Wniosek ZLO Czarny Bór
został pozytywnie zaopiniowany przez komisję oceniającą oraz zaakceptowany
przez wójta. W dalszym etapie oceniony wniosek, wraz
z proponowaną wysokością
dotacji, zostanie przedstawiony radzie gminy w celu
wyrażenia zgody na przyznanie dotacji.
(RED)

Do 27.03.2017 r. trwają konsultacje społeczne
w sprawie zmiany nazwy
ulicy XXX-lecia PRL w Czarnym Borze. Konsultacje
dotyczą wyłącznie mieszkańców ul. XXX-lecia PRL
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisem-

nej, poprzez złożenie ankiety
do urny znajdującej się w holu
Biblioteki + Centrum Kultury,
ul. Sportowa 43 w Czarnym
Borze. Biblioteka + Centrum
Kultury jest czynna: poniedziałek 11:00-19:00, wtorek-piątek 9:00-19:00, sobota
10:00-18:00. Ankieta dostępna będzie w pokoju nr 8 (I piętro) Urzędu Gminy Czarny Bór,
na stronie www.bip.czarny-

-bor.pl w zakładce Konsultacje społeczne, a także w holu
Biblioteki + Centrum Kultury
przy ul. Sportowej 43 w Czarnym Borze. Więcej informacji
w sprawie konsultacji znajduje się w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Czarny
Bór nr 14/2017. - Zapraszam
mieszkańców ul. XXX-lecia
PRL do aktywnego uczestni-

czenia w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej
nazwy dla ulicy XXX-lecia PRL.
Bliższych informacji dotyczących konsultacji społecznych
uzyskać można w siedzibie
Urzędu Gminy Czarny Bór lub
pod nr telefonu (74) 8450139
wew. 20 – mówi Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

Dzień kobiet na włoską nutę
Włoska muzyka, ogromna dawka humoru i doskonała zabawa towarzyszyła
tegorocznym obchodom
Gminnego Dnia Kobiet,
który odbył się w sobotę w
Centrum Kultury w Czarny
Borze.
Na zaproszenie wójta gminy przybyło blisko
150 mieszkanek gminy. Na
wstępie spotkania życzenia
zaadresowane do wszystkich zgromadzonych pań
złożył wójt gminy Adam
Górecki, a po wspólnym
toaście zaprosił wszystkich
na koncert. W tym roku organizator zaprosił na uro-

czystość włoskiego muzyka
Thomasa Grotto, który już
po kilu taktach rozgrzał
całą salę wprowadzając
wszystkich w południowy
klimat. Piosenki przeplatał dowcipami o Włoszech,
zapraszał panie do tańca i
wspólnego śpiewu. Blisko
dwugodzinna część artystyczna spotkania obfitowała w humor, wspólny
śpiew i dobrą zabawę. Jak
co roku, po części oficjalnej
panie zostały obdarowane
bukietami kwiatów, które w imieniu wójta - wręczyli
chłopcy z Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Czarnym

Thomasa Grotto wprowadził wszystkich w południowy klimat.

Borze. Następnie przyszedł
czas na słodki poczęstunek
przy świecach oraz muzyce

i panie do późnego wieczora spędziły miło czas.
(RED)

REKLAMA

wzorowali się Szwajcarzy, tworząc ośrodek w Davos. Swój
kompleks utworzył również baron von Rössing, współpracujący z doktorem Theodorem Römplerem. W Sokołowsku
funkcjonowało jeszcze wiele innych pensjonatów i zakładów
leczniczych, w których tradycje wpisuje się ZOL „Waligóra”.

5 powodów, dla których
warto wybrać ZOL „Waligóra”
W Sokołowsku na Dolnym Śląsku od 5 miesięcy funkcjonuje
nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Istnieje co najmniej 5 powodów, dla których warto wybrać „Waligórę” jako miejsce godne
opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle
chorymi.

Powiew nowoczesności

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Waligóra” został kompleksowo zmodernizowany i otwarty w 2016 roku. Dzięki staraniom
spółki „Sanatoria Dolnośląskie” wymieniono m.in. wszystkie
instalacje, zamontowano windę i zainstalowano nowoczesny
system sygnalizacji przeciwpożarowej. ZOL jest wyposażony
w nowoczesny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, dopasowany do potrzeb oraz możliwości pensjonariuszy, a w każdym
pokoju znajduje się łazienka przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Szeroki wybór zajęć

„Waligóra” to jeden z nielicznych ośrodków na Dolnym Śląsku,
który proponuje swoim pensjonariuszom szeroki wybór zajęć. W zależności od potrzeb i upodobań pacjenci mogą brać
udział w muzykoterapii, arteterapii czy ludoterapii. Pensjonariusze nie mają czasu na nudę, gdyż każdy dzień wypełniony
jest licznymi zajęciami. Czekają na nich także zajęcia indywidualne, jak rehabilitacja geriatryczna, rehabilitacja neurologopedyczna, spotkania z psychologiem czy konsultacje lekarskie.

Wykwalifikowana kadra

Atutem ośrodka w Sokołowsku jest także personel, o którego
rozwój dba spółka, organizując lub dofinansowując różnego
typu szkolenia, udział w seminariach i konferencjach. W ramach projektu „Dostosowanie obiektu „Waligóra” w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami
starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi” przeprowadzono szkolenia, dzięki którym personel medyczny mógł
zgłębić wiedzę specjalistyczną. Wówczas położono także nacisk
na zdobycie kompetencji miękkich i umiejętności komunikacji
z pacjentem.

Mikroklimat

Nie tylko sam ośrodek przyciąga do Sokołowska. W miejscowości położonej w centrum Gór Kamiennych panuje wyjątkowy mikroklimat, który sprzyja leczeniu chorób układu oddechowego, ortopedyczno-urazowego, laryngologicznego
czy kardiologicznego. To dodatkowy czynnik, sprzyjający poprawie stanu zdrowotnego pensjonariuszy przebywających w
„Waligórze”.

Miejscowość z tradycjami uzdrowiskowymi

Potencjał uzdrowiska został dostrzeżony w Sokołowsku już w
XIX wieku. Mieściło się tam między innymi pierwsze w Europie
sanatorium przeciwgruźlicze doktora Brehmera, na którym

Szczegóły dotyczące pobytu w ZOL „Waligóra” można uzyskać drogą telefoniczną 74 845 17 85

www.waligora.info.pl
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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.

Raj dla parkurowców

Urząd w komplecie
Dobiegła końca przeprowadzka wydziałów do nowo
wyremontowanego budynku
Urzędu Miejskiego przy ul.
Żeromskiego 27. Są tu już nie
tylko wszystkie wydziały, ale
także kasa i biuro podawcze. Od
poniedziałku, 6 marca 2017 r.,
wszelką korespondencję kierowaną do UM należy składać w
biurze podawczym przy ul. Żeromskiego 27. Tu także dokonujemy wszelkich opłat – podatki,
śmieci, itd. Przypominamy, że
osoby niepełnosprawne lub
mamy z wózkami mogą skorzystać ze specjalnego podnośnika,
który znajduje się z tyłu budynku, dojście od ul. Krasickiego.
(RED)

Świebodzicki street workout jest już gotowy.

Ma dużo różnych drążków, barierek, linek do
zwisania. Wybudowała go
jedna z najlepszych firm w
Polsce, specjalizująca się
we flow parkach. Świebodzicki street workout jest
już gotowy. To najprawdopodobniej pierwsze tego
typu miejsce w powiecie
świdnickim.
Plac do ulicznego treningu – bo tak w szerokim
znaczeniu można sformułowanie przetłumaczyć –
powstał z potrzeby mieszkańców, który zgłosili taki
właśnie projekt do realizacji
w ramach budżetu obywatelskiego 2016. Pojawiły się
tu urządzenie do ćwiczeń
parkourowych i streetowych
(wyjaśnienie obu terminów
poniżej). Mamy tu więc m.
in. poręcze do podciągania,
drabinki do wspinania, kółka gimnastyczne, ławeczkę,
drążek „żmijkę”, climba bar,
rurę do pole dance, drążki
na różnych wysokościach, a
także tablicę, na której po-

kazano przykładowe rodzaje
ćwiczeń. Nawierzchnia wykonana jest z piasku. Urządzenia zostały dobrane po konsultacji z młodymi ludźmi,
uprawiającymi taki sport. Pozostał jeszcze do wykonania
teren wokół placu – ścieżki
i naturalne ogrodzenie z żywopłotu. Budowa street workoutu nieco przesunęła się w
czasie, wykonawca nie zdążył
z terminami, ale są tego pozytywne skutki – gmina zaoszczędziła w ten sposób ok.
20 tys. zł i zamiast 60 zapłaciła
40 tys. zł.
- Budowę placu zgłosili
mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego na
2016 rok, przepraszamy za
mały poślizg - nie z winy
miasta. Mam nadzieję, że
miejsce to będzie służyć
rekreacji i będzie kolejną,
ciekawą alternatywą do
uprawiania sportu – mówi
burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz.
Na terenie miasta jest
także do dyspozycji kilka

mini siłowni pod chmurką,
ogólnodostępne
boiska,
skatepark. Z wszystkich tych
miejsc mieszkańcy mogą korzystać przez cały rok.
Parkour jest formą aktywności fizycznej polegającą na efektywnym,
użytecznym i bezpiecznym
przemieszczaniu się po dowolnym terenie. W praktyce
osoba uprawiająca parkour
- zwana traceurem (czyt. traserem) - przeskakuje przez
murki i barierki, wspina się
na ściany i skacze między
wszelkimi
napotkanymi
przeszkodami. Street workout (pol. uliczny trening)
aktywność fizyczna polegająca na wykorzystywaniu elementów zabudowy
miejskiej do wykonywania
ćwiczeń opartych głównie o
kalistenikę. Mimo że taki typ
treningu jest w powszechnym użyciu od długiego
czasu, określenie street
workout powstało dopiero
około 2009 roku.
(RED)

Nabór przedłużony
Publiczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im Polskich Noblistów w Walimiu
informuje, iż termin naboru
dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
do oddziałów przedszkolnych
został przedłużony do dnia 31
marca br. Więcej informacji w
sprawie naboru można uzyskać
po numerem telefonu 74 84
57 350.
(RED)

Walczą o pożyteczne
wakacje
Projekt Fundacji Edukacyjno – Społecznej „Polny
Kwiat” ze Starych Bogaczowic pt. ”Pożyteczne Wakacje
2017” został wysoko oceniany przez komisję konkursową i znalazł się w gronie 3
projektów w naszym regionie w konkursie „Tesco – Decydujesz, pomagamy”.
Konkurs „Tesco – Decydujesz, pomagamy” rozstrzygnięty zostanie przez klientów
sklepów Tesco. Aby wesprzeć
Fundację „Polny Kwiat” wystarczy zrobić zakupy w Tesco
(za dowolną kwotę) w terminie 8 marca - 4 kwietnia 2017
r. i wrzucić żeton otrzymany
od kasjera do urny oznaczonej
nazwą projektu (pierwsza urna
z lewej ). Sklepy, w których
można zagłosować: Szczaw-

no – Zdrój, ul. Łączyńskiego
44; Wałbrzych, ul. Główna 13;
Wałbrzych, ul. Kasztelańska 9.
Projekt „ Pożyteczne wakacje” to ciekawa inicjatywa
skierowana do dzieci zamieszkujących tereny wiejskie powiatu wałbrzyskiego. Jego
celem jest organizacja letnich
dwutygodniowych
półkolonii i poprzedzającego je
happeningu na temat zasad
bezpieczeństwa w czasie wakacji. Opracowany program
półkolonii jest bardzo bogaty i zawiera wiele aspektów
edukacyjnych: dzieci poznają
zasady zdrowego odżywiania,
wezmą udział w warsztatach
kulinarnych, poprawią sprawność fizyczną poprzez zajęcia
sportowe i piesze wycieczki.
(AL)

Sprzątają po zimie

12 Rajd Walończyków
22 kwietnia zapraszamy piechurów do udziału w 12 Rajdzie Walończyków. W tym
roku wędrówka rozpocznie się
w Boguszowie-Gorcach w dzielnicy Gorce, a celem będzie zalew w Starych Bogaczowicach.
Droga będzie prowadziła przez
Masyw Trójgarbu. Na miejscu
będą atrakcje, m.in. pokaz replik broni oraz strzelanie z broni
czarnoprochowej. Nie zabraknie
również tradycyjnego ogniska
z pieczoną kiełbaską. Więcej informacji oraz regulamin rajdu
na stronie boguszow-gorce.pl.
(RED)

W Gminie Stare Bogaczowice czuć już wiosnę. Pracownicy Urzędu Gminy
dokładają wszelkich starań, aby mieszkańcy mogli cieszyć się jedną z
najpiękniejszych pór roku. Sprzątane są wszystkie chodniki, również te
przy drodze powiatowej. Teraz pozostaje tylko czekać na panią wiosnę.

Gmina Mieroszów
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Pamięć o żołnierzach
wyklętych

Diabły walczą
dalej
W hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Hożej w Mieroszowie odbyła się kolejna
runda Mistrzostw Polski w
Koszykówce na wózkach. Drużyna Mad Devils ZAZ Victoria
Mieroszów zmierzyła się tym
razem z ekpią Pactum Scyzory
Kielce oraz z drużyną IKS Konstancin. Niestety, mimo zaciętej
i ostrej walki, chłopakom z Mad
Devils nie udało pokonać się
zeszłorocznych mistrzów Polski.
Koszykarze na wózkach z Mieroszowa będą jednak walczyć
dalej o wysoką pozycję na kolejnych turniejach. Kolejna odsłona walki o mistrzostwo Polski
koszykarzy na wózkach odbędzie się tym razem w Kielcach.

Remont w MCK

7 marca 2017 r. odbyło się przekazanie budynku Mieroszowskiego
Centrum Kultury, który od tego dnia stał się placem budowy.

(RED)

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku odbył się apel
poświęcony upamiętnieniu powojennego podziemia niepodległościowego,
które było głównym przeciwnikiem władz komunistycznych w pierwszych
powojennych latach.
- Uczniowie poznali historię i sylwetki Żołnierzy
Wyklętych – Niezłomnych,
którzy całe swoje życie

podporządkowali walce o
wolną, powojenną Polskę.
Niestety, ogromna liczba
walczących zapłaciła za to
cenę najwyższą - stracili życie. Często bardzo młode
życie… Dzięki takim upamiętniającym wydarzeniom
swoje imiona, nazwiska,
twarze odzyskują ludzie, po
których nie miał pozostać
żaden ślad. Pamięć jest naszym obowiązkiem – podkreśla Katarzyna Wolska.
(KW)

Skończyli ligę
Zakończyły się rozgrywki Mieroszowskiej Ligi Piłki Halowej.
Po 10 kolejkach rozgrywek I
miejsce zajęła drużyna Drink
Team, II miejsce drużyna Pakard,
a III miejsce drużyna Avengers.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Mateusz Pydych,
natomiast najwięcej strzelonych
bramek na swoim koncie miał
Arkadiusz Skrzypczak, który został królem strzelców.
(RED)

Władze Gminy Mieroszów przekazały budynek MCK firmie, która przeprowadzi remont.

To niezwykle ważne wydarzenie stało się faktem dzięki
projektowi „Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej
Mieroszowskiego Centrum
Kultury poprzez przebudowę
biblioteki oraz pomieszczeń
przeznaczonych na studio nagrań oraz salę prób”, na który

Gminie Mieroszów udało się
pozyskać fundusze ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020. Realizacja
inwestycji przyczyni się do

poprawy jakości życia mieszkańców Mieroszowa i da możliwość rozwoju młodzieży,
która będzie mogła rozwijać
swoje talenty muzyczne i wokalne. Wykonawcą wszystkich
prac jest Firma RESTEL - Paweł
Rudziński.
(RED)
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Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Długa droga do I ligi

Czas na ekstraligę

Zwycięstwo w Ostrowie
Wielkopolskim nad Stalą II
nie dało koszykarzom Górnika Trans.eu upragnionego
awansu na pierwsze miejsce
w tabeli grupy D II ligi. Czasu
na rozpamiętywanie straconych szans nie ma, bo już w
ten weekend rozpoczyna się
rywalizacja w fazie play off o
awans do I ligi.
By myśleć o zdetronizowaniu Śląska Wrocław, koszykarze Górnika Trans.eu musieli bezwarunkowo wygrać
w Ostrowie Wielkopolskim
z rezerwami Stali i liczyć na
potknięcie „Kosynierów” w
nieodległym Kaliszu. Ale podopieczni Arkadiusz Chlebdy
swoje spotkanie rozpoczęli niemrawo, co walczący o
czwartą lokatę ostrowianie
skrzętnie wykorzystali. Od
stanu 7:7 „Stalówka” zdobyła 10 pkt. z rzędu i do końca I
połowy zwiększała przewagę,
która:po syrenie kończącej II

Piłkarki nożne AZS
PWSZ Wałbrzych w sobotę wznowią rywalizację
w ekstralidze. Na stadionie przy ul. Ratuszowej w
Wałbrzychu będą od godz.
11.00 podejmowały GOSiR
Piaseczno.
Z powodu uczestnictwa
dużej części zawodniczek
w najbliższy w finałach Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu w Katowicach
w barwach Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, AZS PWSZ Wałbrzych
nie przystąpił do meczu
ćwierćfinałowego Pucharu
Polski z Górnikiem Łęczną,
który zaplanowany w tym
samym czasie, co katowicki
turniej.
- O terminie spotkania
pucharowego klub dowiedział się w grudniu i od razu
podjął działania mające na
celu przełożenie tego pojedynku na inny termin,
jednak jest to data wyznaczona sztywno przez PZPN
i może zostać zmieniona
tylko za zgodą rywala, a
tej - mimo próśb - nie udało się uzyskać. Tym samym
działacze AZS PWSZ stanęli
przed trudnym wyborem,
który uwzględniając duże
tradycje akademickie klubu
został dokonany na korzyść
turnieju w Katowicach. AZS
PWSZ Wałbrzych prosi kibiców o podejście ze zrozumieniem do ww. decyzji
– podkreślają działacze wałbrzyskiego klubu.
Jak się okazało, decyzja
była słuszna, bo wałbrzyszanki zdobyły złoty medal
w halowej rywalizacji studentek.

kwartę – wynosiła już 17 pkt.
(44:27). W tym czasie zespół
gości raził indolencją strzelecką i stratami.
Role odwróciły się po długiej przerwie. Górnik zacieśnił obronę i w końcu zaczął
wykorzystywać swoje atuty
w ataku. Gospodarzom nie
pomagały przerwy na żądanie trenera Mikołaja Czai, bo
rozpędzający się rywale nie
dawali wybić się z uderzenia.
W 30 min., po dwóch rzutach
wolnych Marcina Wróbla, wałbrzyszanie przegrywali już tylko 49:51 i zanosiło się na emocje w IV kwarcie. W 35 min.,
po podaniu od Wróbla, Piotr
Niedźwiedzki zdobył 2 pkt. z
wyskoku, dając tym samym
swojej drużynie pierwsze prowadzenie w tym meczu. Co
prawda Rosik zdołał jeszcze
doprowadzić do remisu 58:58,
lecz wicelider grupy D na akcje
ostrowian odpowiadał trójkowymi trafieniami Rafała Gla-

Stal Ostrów Wielkopolski – Górnik Trans.eu Wałbrzych 65:66 (26:18, 18:9, 7:22,
14:17)
Górnik Trans.eu: Niesobski 18, Wróbel 13, Niedźwiedzki 12, Glapiński 8, Kozak 7,
Ratajczak 5, Bochenkiewicz 3, Krówczyński 0.
Tabela grupy D II ligi po sezonie zasadniczym (punkty, mecze rozegrane, mecze
wygrane-przegrane, punkty zdobyte : punkty stracone):
1. Śląsk Wrocław
46
24
22:2
1894:1444
2. Górnik Trans.eu Wałbrzych
45
24
21:3
1909:1518
3. Sudety Jelenia Góra
42
24
18:6
1760:1669
4. Rawia Rawag Rawicz
40
24
16:8
1877:1630
5. Stal II Ostrów Wlkp.
40
24
16:8
1805:1559
6. Röben Gimbasket Wrocław
36
24
12:12
1634:1734
7. Obra Kościan
34
24
10:14
1655:1813
8. Polkąty Kąty Wrocławskie
34
24
10:14
1536:1660
9. WKK Wrocław
33
24
9:15
1648:1768
10. Sokół Marbo Międzychód
33
24
9:15
1682:1645
11. MKS Otmuchów
30
24
6:18
1564:1807
12. Energa Drogbruk Kalisz
28
24
4:20
1753:2029
13. Muszkieterowie Nowa Sól
27
24
3:21
1447:1888

Koszykarze Górnika w ten weekend rozpoczną walkę o awans do I ligi.
pińskiego i Rafała Niesobskiego. Na półtorej minuty przed
końcową syreną, przy stanie
64:60, za trzy trafił Olejnik, lecz
w kolejnej akcji Glapiński dokładnym podaniem otworzył
Wróblowi drogę do kosza, a
ten nie zmarnował okazji i z
wyskoku punktował za dwa.
Stal zdołała jeszcze zmniejszyć
stratę do jednego oczka, a w
ostatnich sekundach spotkania nie trafił Olejnik i mecz zakończył się minimalną wygraną Górnika 66:65.
Radość ze zwycięstwa zepsuł wałbrzyszanom Śląsk,
który pewnie wygrał w Kaliszu
z Drogbrukiem 92:68 i obronił
pierwsze miejsce w grupie D.
Ekipy: WKK Wrocław, Sokół Marbo Międzychód i MKS Otmuchów zakończyły już sezon,
a w fazie play-out (do dwóch
zwycięstw, systemem 1-1-1) o
utrzymanie w II lidze zagrają
Drogbruk z Muszkieterami. A w
ten weekend zespoły rywalizujące w rozgrywkach II ligi koszykarzy rozpoczną rywalizację w
fazie play off i play out. Tylko 3 z
32 ekip wywalczą promocję na
zaplecze ekstraklasy.

Pierwsza runda fazy play off
będzie rozgrywana wewnątrz
grup, w których rozgrywany
był sezon zasadniczy. Gra toczyć się będzie do dwóch zwycięstw systemem 1-1-1, w parach grupy D grać będą: Śląsk
– Polkąty, Górnik Trans.Eu
– Obra, Sudety – Gimbasket,
Rawia – Stal II. Pierwszy mecz
z Obrą Górnik rozegra w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów już 11
marca o godz. 17.00. Rewanż
zaplanowany został w Kościanie na 18 marca, a ewentualne
trzecie spotkanie na 22 marca
(środa).
Potem 16 drużyn z wszystkich grup, które przebrną
przez pierwszą rundę zmagań,
rywalizować będzie w drugiej
rundzie play-off, a ekipy pokonane w pierwszej rundzie
zakończą sezon. W II rundzie
gra również toczyć się będzie
do dwóch zwycięstw systemem 1-1-1. Górnik Trans.eu
Wałbrzych, jeśli upora się z BC
Obra Kościan zmierzy się ze
zwycięzcą z pary SMS PZKosz
Władysławowo (A3) - Politechnika Gdańska (A6).
(RED)

W przerwie zimowej kontrakt z AZS PWSZ Wałbrzych
podpisała chorwacka zawodniczka Ana Jelencić.
- Nasza nowa piłkarka
ma 22 lata, występuje na
pozycji lewej obrończyni
lub pomocniczki, w rundzie
jesiennej
reprezentowała
barwy litewskiego Gintra
Universitetas Siauliai, gdzie
grała m.in. w Lidze Mistrzów,
a wcześniej Zagłębia Lubin
(sezon 2015/16), BV Cloppenburg (2. Bundesliga),
ŽNK Osijek (Chorwacja), ŽNK
Agram (Chorwacja), ŽNK
Dinamo Maksimir Zagrzeb
(Chorwacja) i ŽNK Plamen
Križevci (Chorwacja), ma
również na koncie mecze
w reprezentacji Chorwacji
– wyliczają działacze AZS
PWSZ.
Przed inauguracją rundy
wiosennej martwi kontuzja
Anny Rędzi. Uraz wyeliminował ją - mimo powołania
do reprezentacji Polski – z
udziału w Gold City Women’s Cup w Turcji. Z kolei
Jessica Pluta została powołana do reprezentacji Polski
do lat 17 na mecze II rundy
eliminacji mistrzostw Europy. Nasza kadra narodowa
zmierzy się kolejno z Anglią
(25.03., godz. 14), Włochami
(27.03., godz. 14) i Niemcami (30.03., godz. 14). Natomiast zawodniczka zespołu
młodziczek AZS PWSZ Julia Migacz przenosi się - na
zasadzie wypożyczenia do
końca sezonu - do UKS Bielawianka, gdzie otrzyma
szansę występów w 3. lidze
oraz w Centralnej Lidze Juniorek Młodszych.
(RED)
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Są jeszcze miejsca
2 maja b.r. odbędzie się druga
edycja Górskiego Półmaratonu „Z flagą na Trójgarbie” w
scenerii bajkowych krajobrazów masywu Trójgarbu. Organizatorzy półmaratonu, Gmina
Czarny Bór i Gmina Stare Bogaczowice, zaplanowali w tym
roku dwie trasy. Udział w majowym półmaratonie może wziąć
każdy, kto ukończył 18 lat. 16sto i 17-stolatkowie potrzebują
pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów prawnych. Warto
zapisywać się na bieg już teraz,
nie tylko ze względu na ograniczoną ilość miejsc, ale także na
wysokość opłaty startowej, która do 15 kwietnia wynosi tylko
30 złotych.
(IL)

Wiosłują bez wody
Centrum Sportu i Rekreacji w
Walimiu zaprasza do udziału
w IV Korespondencyjnych Zawodach na Ergometrze Wioślarskim. Nie trzeba być zawodowcem, aby spróbować swych
sił w wiosłowaniu „na sucho”.
Każdy może sprawdzić i ocenić
swoją wytrzymałość na dystansie 1000 metrów. Zawody zostaną rozegrane w terminie od 24
lutego do 14 marca br. Regulamin rozgrywek dostępny jest
na www.sport.walim.pl. Więcej
szczegółów pod numerem telefonu 600 954 954.

Pracowity weekend
siatkarek
Takiego weekendu dawno nie było. Pod względem
sportowym wszystkie nasze MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych zaprezentowały się na najwyższym
poziomie.
Jako pierwsze siatkarski
maraton rozpoczęły ekipy
mini siatkówki (dwójki, trójki, czwórki) oraz młodziczek
i kadetek w ramach Międzynarodowego Turnieju Siatkówki, który został rozegrany w hali Aqua-Zdrój przy ul.
Ratuszowej w Wałbrzychu.
- Gościliśmy zespoły TJ
Slavia Hradec Kralove, UKS
Wieża Radków, Salos Nowa
Ruda oraz UKS Kinder Volleyball. W pięciu kategoriach wiekowych wystartowało w sumie 28 drużyn.
W rywalizacji dwójek Chełmiec I zajął 10 miejsce, a
wśród trójek 2 miejsce, a
w zmaganiach czwórek 2 i
3 lokatę. W meczu młodziczek Chełmiec Wodociągi
zremisował ze Slavią Hradec Kralove 2:2, a w spotka-

niu kadetek Chełmiec uległ
Slavii 0:4 – relacjonuje Fabian Kurzawiński.
Następnie w Hali Wałbrzyskich Mistrzów, w ramach VI
kolejki III ligi, seniorki z kwitkiem odprawiły zdecydowanego faworyta tego spotkania - MGLKS Sobieski Oława,
a spotkanie rozstrzygnęło się
w trzech setach.
(RED)

Chełmiec Wodociągi Wałbrzych –
MGLKS Sobieski Oława 3:0 (25:18,
25:22, 25:22)
Chełmiec: Zdebska (kpt), Regnowska,
P.Pawelska, Urbanowska, I.Groń I,
P.Groń, E.Pawelska (libero) oraz Sławińska, Kotarba, Gryguć, Krajewska.
Następnego dnia zwycięską passę
podtrzymały młodziczki Jacka Heilera,
które w turnieju w Nowej Rudzie
odniosły dwa pewne zwycięstwa i
przewodzą w stawce grupy U w Dolnośląskiej Lidze Młodziczek.
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – Salos
II Nowa Ruda 2:0 (25:17, 25:18)
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – TOP
Bolesławiec 2:1 (25:19, 24:26, 15:11)

(RED)

Caps Race
Zapraszamy na I Mistrzostwa
Walimia w Kapsle – CAPS
RACE, które odbędą się 18 marca 2017 r. w Centrum Sportu i
Rekreacji w Walimiu. Organizatorem jest Centrum Sportu i
Rekreacji w Walimiu, a zawody
zostaną rozegrane na specjalnie
przygotowanym torze – organizatorzy przewidują tydzień
treningowy przed rozgrywkami. Udział w zawodach jest
bez ograniczeń wiekowych w
dwóch kategoriach: do 14 lat
oraz od 15 lat. System zawodów jest pucharowy, a każdy
zawodnik gra tylko jednym własnym kapslem. Organizatorzy
zapewniają nagrody za udział
w zawodach, a także za najlepiej prezentującego się kapsla.
Uwaga – liczba zawodników jest
ograniczona. Więcej informacji
pod nr. telefonu 600 954 954 lub
na www.sport.walim.pl.
(RED)

Grand Car Trophy

Seniorki MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych wygrały kolejne
spotkanie w III lidze.

Grupa Walim Rajdowy zaprasza na 2 rundę Autoracing.Pl
Rajdowego Pucharu Sudetów
- 3. Grand Car Trophy, która
odbędzie się 25 marca 2017 r.
Rajd będzie składał się z 3 przejazdów, drogą wiodącą wokół
malowniczego Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. W tym
roku trasa została odwrócona i
przedłużona do tzw. mostu wiszącego, a jej długość wynosić
będzie 4 km, co dla zawodników
oznacza 12 kilometrów rywalizacji na najbardziej krętym i
technicznym fragmencie słynnego Świdnickiego Rajdu Elmot.
Więcej informacji na www.walimskiehoryzonty.pl.
(RED)

Z Marzanną
w Górach Sowich
Rozpoczęcie sezonu rowerowo-biegowego z Marzanną w
Górach Sowich jest imprezą
skierowaną do miłośników
biegów oraz dwóch kółek.
Wydarzenie jest imprezą otwartą, dlatego każdy może w niej
uczestniczyć. Zarówno amatorzy, jak i doświadczeni zawodnicy, wszyscy Ci, którzy chcieliby
spędzić aktywie marcowe popołudnie, pożegnać wspólnie
zimę i rozpocząć tym samym
sezon sportowy. Organizatorzy:
Sowie Team oraz Stowarzyszenie Góry Sowie zapraszają 19
marca 2017 r. o godzinie 12:00
na Przełęcz Walimską. Program
imprezy: godz. 11:00 – otwarcie
biura imprezy oraz wydawanie
pakietów startowych; 12:00
– oficjalne otwarcie imprezy.
Powitanie uczestników przez
organizatorów i patronów imprezy. Losowanie i wybór “szofera” dla Marzanny. Odprawa
techniczna, informacje o trasie,
podział na grupy: mini – trasa
łatwiejsza dedykowana dla dzieci i biegaczy (ok. 8 km), mega
– trasa trudniejsza (ok. 10 km);
12:30 – otwarcie trasy przez honorowych gości oraz wjazd na
trasę; 12:30 – 14:00 – przejazd;
14:00 – zbiórka w Agroturystyce
“Pod Przełączą” i rozpoczęcie
ogniska. Wspólny posiłek. Pożegnanie zimy i spalenie Marzanny, rozstrzygnięcie konkursów;
18:00 – Zakończenie imprezy.
Regulamin i zapisy na www.sowieteam.pl.
(RED)

Szczupak czuje moc
Wałbrzyski bokser Michał
Leśniak wystąpił w Dzierżoniowie, w pierwszej walce wieczoru gali „BudWeld
Boxing Night: Noc Prawdy”,
którego główną atrakcją był
powrót Mateusza Masternaka, byłego mistrza Europy w
kat. junior ciężkiej.
Popularny w swoim środowisku „Szczupak” zmierzył się
w wadze półśredniej z Białorusinem Nadzirem Bakhshyieu
i zwyciężył jednogłośnie na
punkty. To jego piąta wygrana
wśród „profi”. - Bardzo chciałem udowodnić, że moja jedyna w dotychczasowej karierze
zawodowej porażka z Damianem Wrzesińskim, była tylko

wypadkiem przy pracy. Szkoda, że nie doszło do rewanżu,
bo Wrzesiński zapowiadał, że
mnie zniszczy i wyśle do szpitala, a ja jestem pewny, że byłoby odwrotnie. Po treningach
w Dzierżoniowie z Piotrem
Wilczewskim i Mariuszem Cieślińskim, czułem moc i postarałem się, by odczuł to Białorusin – powiedział po walce.
Leśniak, jeszcze jako amator,
zdobył młodzieżowe mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski,
będąc wówczas podopiecznym
trenera Zenona Kaczora. Teraz
stawia sobie ambitne cele. Będziemy się przyglądać rozwojowi jego kariery.
Andrzej Basiński

Michał Leśniak trenował z Piotrem Wilczewskim i Mariuszem
Cieślińskim.

Biegali w uzdrowisku

W tym roku Jedlina – Zdrój po raz pierwszy wzięła udział w organizacji
Biegu Tropem Wilczym. Uroczystość rozpoczęła się apelem, podczas
którego zaprezentowano rys historyczny ówczesnych wydarzeń.
Następnie uczestniczy ruszyli na trasę biegu, który swoją długością
1963 m nawiązywał symbolicznie do roku, w którym zginął
ostatni żołnierz wyklęty – Józef Franczak. W biegu udział wzięli
przedstawiciele wszystkich pokoleń, od dzieci po seniorów. Taki
przekrój wiekowy pozwala na realizację głównej idei wydarzenia, jaką
jest zarówno oddanie hołdu polskim żołnierzom, jak i popularyzacja
wiedzy na ten temat oraz aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

(RED)
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USŁUGI
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(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) HYDRAULIKA - 668-605-555
(4) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(4) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ – KONKURENCYJNE CENY!
TEL. 535-424-624.
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

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

ATRAKCYJNE CENY!

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

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

NIERUCHOMOŚCI
(1) Sprzedam pawilon handlowy 18m2 „BAZAR” na Podzamczu. Tel: 722-229-197.
(4) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

INNE
(1) Wynajmę ogród-sad z altaną,
całym sprzętem ogrodniczym
oraz szopą na narzędzia. Ogród
znajduje się na terenie posesji
w Szczawnie Zdroju. Poszukuję
osoby do pracy w ogrodzie w
Szczawnie Zdroju. Tel: 74/84-00481.
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.
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Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GÓTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE LUB
DO REMONTU tel: 535416014
SUPER OKAZJA !!! BIAŁY KAMIEŃ
2pok 44m2 dogodna lokalizacja,
niska zabudowa, cena 45tys zł
kontakt. 535-416-014
DO WYNAJĘCIA NOWOCZESNY
APARTAMENT W NOWYM BUDOWNICTWIE. 2pok pow. 52m2
2piętro cena 1600zł kontakt:
792549757
DO WYNAJĘCIA 3POK W
NOWYM BUDOWNICTWIE NA
PODZAMCZU6piętro cena 1400zł
kontakt: 792549757
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
BIAŁY KAMIEŃ 3pokoje, nowe
budownictwo, niski czynsz cena
120.000,- kontakt 792548210
ŚRÓDMIEŚCIE 101m2,1piętro,3pok. ogrzewanie gazowe. cena:
129 000 zł, kontakt: 792549757
PODZAMCZE, 2 pokoje, po kapitalnym remoncie, w czteropiętrowym budynku cena: 129 tysięcy
zł. Kontakt 792548210
DOM WOLNOSTOJĄCY okolice
Mieroszowa cena 109.000,-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 komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-3014 -OKAZJA! Szczawno
Zdrój, 2 pokoje 39m2, ogrzewanie gazowe, cena 59 tys. Tel. 883
334 486
MW- Do wynajęcia Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 35m2, po remoncie, cena 1200 zł. Tel. 883 334 486
MS-3028 Piaskowa Góra, kawalerka 25m2, cena 42 tys. Tel. 606
976 630
MS-2827 Piaskowa Góra, kawalerka 18m2, 1 piętro, cena 62 tys. Tel.
883 334 481

Tel. 790 709 590

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, mieszkanie 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 wprowadzenia, 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 Poniatów, 97 m2, działka 500 m2, cena
229 tys! Tel. 883 334 486

MS-3007 Piaskowa Góra, kawalerka 26m2, widna kuchnia cena 79
tys. Tel. 793 111 130
MS-2919 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 52m2, do odświeżenia, cena
146 tys. Tel. 793 111 130
MS-2980 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 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 pokoje, 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

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 NEGOCJACJI. Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA 3 pokoje na
obrzeżach Śródmieścia . Tel.502657-353

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
spokojna okolica, 2 pokoje po
kapitalnym remoncie na pierwszym piętrze!Cena: 133,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Boguszów
Gorce, kawalerka do wprowadzenia 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 NEGOCJACJI 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 powierzchni 2400 m2. Cena: 480,000
zł. DO NEGOCJACJI!

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 Magistracki , 57 m2. Cena 83 000!Tel:
502-657-353
12. SOWA&VICTORIA SUPER
OFERTA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w Szczawnie Zdr; do remontu, blisko deptak, wykonano
wszelkie projekty oraz pozwolenia, 69 900zł do negocjacji!!! Tel:
502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Mieszkanie
BEZCZYNSZOWE w domu dwurodzinnym w miejscowości Struga,
56m2 do odświeżenia, dodatkowo 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 jakości 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 Miasto, duże mieszkanie z balkonem,
74 m2, 2 pokoje, z CO gazowym,
w cenie 145,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:530-913-259
17. SOWA & VICTORIA Duży dom
w Dziećmorowicach, z garażem
i warsztatem, na działce o powierzchni 2000 m2. Cena: 380000
zł. DO NEGOCJACJI! Tel:530-913259
18. SOWA & VICTORIA Ładny dom
po kapitalnym remoncie w bocznej ulicy Starych Bogaczowic, 5
pokoi, 140 m2, działka 800m2
cena 345000 zł Tel. 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Kawalerka Osiedle Krakowskie w
Boguszowie. 1 pokój z kuchnią w
zabudowie, łazienka z wc. Mieszkanie 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, kuchnia, łazienka z wc, ogrzewanie co
gazowe.42m cena 75000zł Tel:
519-121-104
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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

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA PODZAMCZU LUB
PIASKOWEJ GÓRZE, 2-3 pokoje,
tel. 535-311-265
OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA, 4
pokoje, balkon, 57m2, 8 piętro,wysoki standard 167 000 PLN tel.
577-263-955
OKAZJA! Piaskowa Góra 2 pokoje
29m2 , parter, balkon, do wprowadzenia balkon 83 900 zł tel
577-263-955
OKAZJA!!, kawalerka w Boguszowie Gorcach, 25 m2, parter, pokój
z aneksem, łazienka z wc - natrysk,
piwnica 15 m2, CENA 25 000zł,
TEL 535 285 514
Rozkładowe 2 pokoje na Podzamczu, po kapitalnym remoncie,
48m2, 1 piętro. Cena 156.000zł.
Kontakt 535-311-265
OKAZJA! 2 pokoje do wprowadzenia 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
KAWALERKA NA PIASKOWEJ
GÓRZE, balkon, widna kuchnia,
26 m2, CENA 79.000 zł, możliwość
WYNAJĘCIA – 850 ZŁ Kontakt
535-285-514
2 pokoje do wprowadzenia spokojna lokalizacja Białego Kamienia, 40m2, pierwsze piętro. Cena
65.000zł. Kontakt 535-311-265
STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 104.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
KAWALERKA W CICHEJ OKOLICY,
mieszkanie w kilkurodzinnej,
wyremontowanej kamienicy, 33
m2, 1 piętro, BALKON, OGRZEWANIE CENTRALNE, 48.000 tys. Zł,
Kontakt 535-285-514
Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena
72.000zł. Tel: 535-311-265

BON –TYLKO U NAS! STRUGA:Bliźniak lub cała posiadłość!Dom 400
m2, 8 pokoi, ogrzewanie ecogroszek, 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 biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wynajem , 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 infrastruktura, zabudowa usługowa.
Cena:646 000zł (nr: 2292) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON –GŁUSZYCA, dwupoziomowy 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 murowana na sprzedaż z możliwością 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 wejściem, do wprowadzenia . Cena:
159 000 zł ( nr: 2297)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

PODZAMCZE 2 piętro 2 pokoje
WYSOKI STANDARD 149 900zł, tel.
577-263-955

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

BIAŁY KAMIEŃ , 1 pokój, 32 m2,
2 piętro, do wprowadzenia, 59
000zł, tel. 577-263-955

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, cały
parter z ogrodem po remoncie,
80m2, 3 pokoje, jasna kuchnia,

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

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 remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.

BON – WAŁBRZYCH, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423
m2, 2 niezależne wejścia, działka
5000m2. Garaż na 3 samochody,
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06

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

BON - TYLKO U NAS! ŚRÓDMIEŚCIE,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

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.

BON- SZCZAWNO ZDRÓJ,zamienię pół domu-3pokoje, kuchnia,
łazienka, taras plus pokój na poddaszu 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 WYNAJEM 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 !!!BOGUSZÓW, mieszkanie z balkonem 44
m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia z
nowymi meblami w cenie, łazienka, ogródek. Cena:72 000zł (nr:
2243) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.
gratka.pl
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 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 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, dwupoziomowe, 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, Podgórze, 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 Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka
2000m2, cena 350 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
25m2, Głuszyca, 1 piętro, cena 35
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2 pokoje z łazienką i wc na Podgórze,
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości,
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- 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.

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. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 72m2, 3 piętro w
10, cena 168.000zł, do, tel. 74 840
40 40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
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. gazowe, 1 piętro w 3, okolice Aqua
Zdroju, 139.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 51m2,
nowe bud., 6 piętro w 10, po
remoncie, 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
49m2, nowe bud., 1 piętro w 4,
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z
jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras, po remoncie, cena 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 + kominek, 5 pokoi, PO REMONCIE, cena
270.000zł tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – DZIAŁKA W DZIEĆMOROWICACH, ul. Strumykowa,
powierzchnia 2527m2, asfaltowy
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana
na mieszkanie w podobnej cenie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
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REKLAMA

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

Kupiê zegarki

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

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

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Wynajmę
lub sprzedam halę

nieruchomości gminnych

800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

przeznaczonych do sprzedaży.

Tel. 606 478 000

KREDYTY
do 200 tys. zł

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

Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,
został wywieszony na okres
od 08.03.2017 r. do 29.03.2017 r.
wykaz Nr 2/2017 z dnia 08.03.2017 r.

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.

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

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

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)

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

