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KREDYTY
do 150 tysięcy złotych

Dla osób bez zdolności kredytowej w BIK
na oświadczenie
do 10 tys. zł

tanio – 4,99%
szybko – w 15 minut

POŻYCZKI
30 tysięcy złotych

Dla zadłużonych i posiadających kredyty

40 ofert

Decyzja w 40 minut

Bez baz BIK, KRD, ERIF

KREDYTUS

ul. Boleslawa Chrobrego 2/1, 50-300 Wałbrzych

tel. 531 483 291 oraz 531 227 390

STOP pożarom traw!
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie
wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to
związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.
- Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne
dla życia i zdrowia ludzi,
zwierząt oraz środowiska
naturalnego. Zagrażają lasom, domom mieszkalnym
i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają
też niebezpieczeństwo dla
podróżujących, gdyż dym
znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić
do groźnych wypadków i kolizji. Angażują również wiele
zastępów ratowniczych, których pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w innym miejscu, gdzie
naprawdę zagrożone jest
życie i zdrowie ludzi. Wypalanie traw, łąk i nieużytków
rolnych jest zabronione.
Grozi za to kara grzywny
w wysokości 5 tysięcy złotych, a nawet kara 10 lat
pozbawienia wolności. Za

wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje
prawne, może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej
– przestrzega Joanna Matusiak z Wydziału Informacji i
Promocji Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej.
Wiele osób wypala trawy
i nieużytki rolne, tłumacząc
swoje postępowanie chęcią
użyźniania gleby. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych
zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się,
zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny
rozkład resztek roślinnych
oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków
chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi
jak i zwierząt. Wypalanie

traw jest również przyczyną
wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków
śmiertelnych.
- Wypalanie traw nie dość,
że środowiskowo szkodliwe,
ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych
np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary
finansowe nakładane przez
Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w
postaci zmniejszenia od 5 do
25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich
rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok – podkreśla
mł. bryg. Katarzyna Boguszewska z Wydziału Informacji i Promocji Komendy
Głównej Państwowej Straży
Pożarnej.
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Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, www.remax-praca.pl

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich
• kierowca kat. C
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Rozmawiali o autyzmie
3 kwietnia 2017 r. w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
odbyła się III konferencja
szkoleniowa „Zrozumieć
i pomóc. Dziecko z autyzmem w szkole i w środowisku”,
zorganizowana
przez Powiatową Poradnię
Psychologiczno - Pedagogiczną z siedzibą w Walimiu.
Każdego roku 2 kwietnia
obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat
Autyzmu. Dzień ten został
ustanowiony w 2008 r. przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ,
które uznało autyzm za jeden z najpoważniejszych
problemów
zdrowotnych
świata - obok raka, cukrzycy
czy AIDS. Eksperci podkreślają, że autyzm jest najczęściej
występującym zaburzeniem
rozwojowym i alarmują, że
dzieci z autyzmem każdego
roku będzie przybywać.
- Zorganizowaną z tej
okazji konferencją, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wałbrzyskiego
Jacka Cichury, chcieliśmy
przybliżyć świat dzieci ze
spektrum autyzmu, by móc

skuteczniej uczyć i wychowywać je ku samodzielności. Mam nadzieję, że udział
w konferencji poszerzy
Państwa wiedzę i wzbogaci
warsztat pracy – wyjaśnia
Regina Marciniak, dyrektor
Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z
siedzibą w Walimiu.
Tematyka III konferencji
szkoleniowej
„Zrozumieć
i pomóc. Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole i

środowisko” wpisywała się
w szereg inicjatyw organizowanych na całym świecie w
związku z obchodami Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. Ich celem jest
zwrócenie uwagi społecznej
na problemy osób z autyzmem i problemy ich rodzin.
- W konferencji wzięło
udział ponad stu uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele kuratorium oświaty, przedstawiciele władz

samorządowych, dyrektorzy
placówek oświatowych, nauczyciele, wychowawcy oraz
rodzice dzieci z autyzmem.
Konferencję otworzył Starosta Powiatu Wałbrzyskiego
Jacek Cichura. Wykładowcy
– specjaliści z dziedziny psychiatrii, logopedii klinicznej,
terapii zaburzeń integracji
sensorycznej, pedagogiki
specjalnej, psychologii – zaprezentowali zagadnienia,
które przybliżyły uczestni-

Dyrektor PPPP Regina Marciniak i starosta wałbrzyski Jacek Cichura
otworzyli konferencję.

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, a ok. 500 osób śledziło jej przebieg podczas
internetowej transmisji.

kom świat dzieci ze spektrum autyzmu. Autyzm to
inny sposób myślenia i postrzegania świata. By móc
skuteczniej uczyć i wychowywać dzieci z autyzmem,
trzeba posiadać szeroką
wiedzę na temat specyfiki
zaburzenia oraz poznać każde dziecko z taką diagnozą.
Liczna obecność świadczy
o dużym zainteresowaniu
tematyką konferencji, którą
można było również śledzić

na żywo na profilu Powiatowej Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej z siedzibą
w Walimiu na Facebooku.
Wideokonferencja zgromadziła publiczność liczącą 482
osoby. Uczestnicy otrzymali
certyfikaty oraz materiały
szkoleniowe,
zawierające
między innymi poradnik na
temat pracy z uczniem ze
spektrum autyzmu – dodaje
dyrektor Regina Marciniak.
(RED)
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Kulinarne tradycje świąteczne w Powiecie
Wałbrzyskim – Wielkanoc 2017
Konkurs
„Kulinarne
tradycje świąteczne w
Powiecie
Wałbrzyskim
– Wielkanoc 2017” został rozstrzygnięty. Do
konkursu zgłosiło się 10
uczestników, którzy mieli
za zadanie przygotować
po dwie potrawy świąteczne – komisja konkursowa
oceniała walory smakowe
przygotowanych potraw
oraz estetykę stołu i podania.
- Poziom przygotowania
potraw w tym roku był niezwykle wysoki, zarówno pod
względem smakowym jak i
estetycznym. Cieszę się, że
zgłosili się uczestnicy z całego terenu naszego powiatu.

Mamy, jako Polacy, naprawdę wspaniałe świąteczne
tradycje kulinarne, dlatego
warto o nie dbać i je eksponować. Gratuluję wszystkim

uczestnikom – powiedział
starosta Jacek Cichura.
Laureatami konkursu w
tym roku zostali: I miejsce
Wiesława Pawłow –Głuszy-

Nowe programy
dotacyjne dla gmin

ca Górna– za potrawę świnkę wieprzowinkę; II miejsce
– Lucyna Król ze Starych
Bogaczowic –świąteczna sałatka warzywna z jajkiem; III
miejsce – Violetta Wendycz z
Rybnicy Leśnej – za potrawę
schab w cieście. Przyznano
również 7 wyróżnień, ponieważ potrawy były tak wyśmienite, że nie można było
nie docenić kunsztu i pracy
kucharzy.
Fundatorem nagród był
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego a współorganizatorem Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu -Powiatowi Doradcy w Wałbrzychu.
(GŁ)

Stypendia i nagrody sportowe Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego
5 kwietnia 2017 r. w
Starostwie Powiatowym
w Wałbrzychu, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uroczyście wręczył stypendia
sportowe na 2017 rok.
Otrzymało je 5 wybitnych
młodych sportowców: 4 zawodników Uczniowskiego
Klubu Narciarskiego Melafir
w Czarnym Borze: Wojciech
Janik, Wojciech Filip, Krystian Kałużny i Przemysław
Pancerz, oraz zawodniczka
Klubu Tenisowego Szczawno-Zdrój Nikola Okopniak.
Stypendia sportowe wypłacane są w kwocie 250 zł miesięcznie przez cały rok.
Ponadto Zarząd Powiatu
przyznał nagrody i wyróż-

nienia za osiągnięcia sportowe w roku 2016. W kategorii
"Najlepszy Trener" nagrodę
w wysokości 900 zł otrzymał
Robert Kosiński z Klubu Tenisowego Szczawno-Zdrój,
a w kategorii "Najlepszy
młody sportowiec- junior"
nagrody w wysokości 800
zł trafiły do Antoniego Pankowskiego oraz Gabriela
Wójcickiego – juniorów z KT
Szczawno-Zdrój.
- Cieszy mnie fakt, że
w powiecie wałbrzyskim
mamy tylu utalentowanych
młodych sportowców. Jestem zdania, że należy doceniać osoby, które wybierają
aktywność fizyczną zamiast
siedzenia przed telewizo-

31 marca w siedzibie
Starostwa Powiatowego w
Wałbrzychu, z inicjatywy
Starosty Wałbrzyskiego
Jacka Cichury, odbyło się
spotkanie z zastępcą prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu Jerzym Ignaszakiem, przeznaczone dla włodarzy
gmin z Powiatu Wałbrzyskiego.
W trakcie spotkania Jerzy Ignaszak przedstawił
programy WFOŚiGW, z których gminy mogą pozyskać
ogromne środki na dofinansowanie dla swoich mieszkańców z przeznaczeniem
min. na modernizacje systemów ogrzewania na ekologiczne czy podłączenia się
do sieci kanalizacyjnej.
- Cieszę się z obecności
przedstawicieli sporej części gmin naszego powiatu,

bo pokazuje to, że gminy te
są zainteresowane wspieraniem swoich mieszkańców
w tych kosztownych, ale
także niezbędnych z punktu
widzenia odpowiedzialności
za środowisko inwestycjach.
Pan prezes Ignaszak podkreślał wielokrotnie, że jest to
obowiązek nas wszystkich
jako obywateli, ale jeżeli obywatele będą wspierani przez
samorządy lokalne, to efekty
będą szybsze i z pewnością
lepsze. Bardzo często zgłaszają się do mnie mieszkańcy
naszego powiatu i dopytują
o możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę
pieców C.O. na gazowe lub
podłączenie swojego budynku do sieci kanalizacyjnej,
dlatego zorganizowaliśmy
to spotkanie dla przedstawicieli lokalnych samorządów
- podsumował spotkanie starosta Jacek Cichura.

(GŁ)

Utalentowani sportowcy otrzymali stypendia przyznane przez zarząd
powiatu.

rem, muszą oni bowiem
pogodzić obowiązki szkolne i domowe ze sportem, a
nie jest to łatwe. Przyznane
nagrody i stypendia są wy-

razem naszego uznania dla
wysiłku tych ludzi - powiedział wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski.
(GŁ)

Jerzy Ignaszak i Jacek Cichura.

Dotyk, który przynosi ludziom zdrowie
Ludzi, którzy mówią, że ten
dotyk ich uzdrowił, jest bardzo
dużo. Opowiadają o chorobach,
na które cierpieli, a których już
nie mają. O tym, jak próbowali
najróżniejszych terapii. Bezskutecznie. Aż trafili tutaj. I dotyk
pana Darka okazał się skuteczny.
- Po prostu sprawił cud – opowiada z radością pani Dorota Pilśniak z Kamiennej Góry. Jej mama
miała udar mózgu. Dość szybko zaczęła mówić, choć niezbyt wyraźnie, ale ruchowo było z nią bardzo
źle. Praktycznie nie chodziła, cza-

sem metr czy dwa, podpierając się
o meble. Do prawej ręki nie potrafiła wziąć kubka, czy widelca. I mimo
różnych form rehabilitacji poprawy
przez kilka lat specjalnie nie było.
- Do pana Darka trafił mój bratanek, z alergią na sierść. A gdy alergia po dwóch wizytach przeszła,
postanowiliśmy z bratem przywieźć tu mamę. Pan Darek specjalnie nie robił nadziei, ale po trzech
seansach mama zauważyła, że potrafi jednak kubek podnieść do ust.
Potem było coraz lepiej, a teraz - po
dziesięciu wizytach - mama zaczyna chodzić o laseczce, i to nie tylko

po mieszkaniu, ale nawet na chodniku koło domu. Je widelcem, pije z
kubka, zapina sama tą ręką guziki. I
cieszy się jak dziecko widząc, że po
każdej wizycie jest lepiej. Liczy, że
zupełnie wyzdrowieje. A poza tym
przestała ją pobolewać wątroba.
Podobnie opowiada pan Stefan
Michalec, który też był po wylewie
i też widać wyraźną poprawę. Najskromniej do sprawy podchodzi
sam uzdrowiciel: - To prawda, ale
z drugiej strony chodziły do mnie
w Wałbrzychu dwie osoby po udarze mózgu, którym nie udało mi
się pomóc. Więc to nie jest tak, że

zdołam pomóc każdemu. Dotyczy
to zresztą także innych chorób.
- A ja tam jestem u niego dość często i w poczekalni słyszę, że pomaga
praktycznie każdemu – mówi pani
Natalia Birczyk z Wrocławia, która
przyjechała tu z mięśniakami u siebie
i skazą białkową u dziecka. Córeczka
wyzdrowiała bardzo szybko. – A u
mnie badania pokazują, że mięśniaki
bardzo zmalały. I całe szczęście, bo
strasznie bałam się operacji.
- To tak jak ja – dodaje pani
Magda, która woli nie podawać
nazwiska, bo jest siostrą znanego
lekarza. Też przyszła tu ze strachu

przed operacją. Tarczycy. I też po
kilku wizytach sama stwierdziła,
że wole tarczycowe się bardzo
zmniejszyło. – Pan Darek ma dłonie pełne energii, które przynoszą
ludziom zdrowie – mówi. A liczni
chorzy potwierdzają tę opinię.
On sam twierdzi, że wprawdzie
energoterapia bywa skuteczna, ale
najlepsze wyniki daje połączona z
medycyną akademicką. Dlatego
odmawia przyjmowania ludzi, którzy nie chcą iść do lekarza. – Tylko
szarlatani boją się współpracy z lekarzami – mówi.

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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Mój ci on, czy nie?
Janusz
Bartkiewicz

W poniedziałek, 27 marca br., na stronie internetowej Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu znalazłem komunikat oficera
prasowego - podkomisarz
Joanny Żygłowicz, w którym informowała o kolejnym sukcesie wałbrzyskiej
policji. Otóż w sobotę, czyli 25 marca, tymczasowo
aresztowany został 26-latek, który wpadł CHWILĘ
PO TYM, jak próbował wyłudzić od trzech starszych
osób kilkadziesiąt tysięcy
złotych, podając się za
krewnego lub policjanta,
co miało miejsce 22 marca.
- Nad sprawą pracowali policjanci z Komisariatu II Policji w Wałbrzychu, wspólnie
z funkcjonariuszami zajmującymi się zwalczaniem
przestępczości przeciwko
mieniu i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w
Wałbrzychu. Dzięki wnikli-

REKLAMA

wym i trafnym ustaleniom
stróże prawa szybko wpadli na trop osoby mogącej
mieć związek z tym procederem – relacjonuje oficer
prasowy.
Jeżeli sprawy faktycznie tak się miały, to muszę
ostrzec mieszkańców Wałbrzycha, że na wolności
hasa kolejny amator cudzych pieniędzy, działający
również metodą na policjanta, a więc miejcie się na
baczności, bo policjantom
na razie chyba umknął.
Wiem o tym doskonale,
ponieważ sam stałem się
obiektem jego ataku. Rzecz
miała się następująco: 23
marca około godz. 12.23
zadzwonił do mnie osobnik
podający się za funkcjonariusza policji "z komendy
mieszczącej się przy Mazowieckiej 2" o nazwisku „Andrzej Dąbrowski” i numerze
identyfikacyjnym "204482".
Poinformował mnie, że
przestępcy zatrudnieni w
dwóch bankach mają skan
mojego dowodu osobistego i wyciąg z konta, o czym
policja się dowiedziała, a
ponieważ planują pobrać
moje pieniądze, to policja
podjęła akcję, aby je dla

mnie uratować. W tym celu
musi oczywiście zabezpieczyć pieniądze, które znajdują się w moim mieszkaniu. Niestety, nie mam tu
możliwości przytoczenia
całej rozmowy, którą ów
"policjant" ze mną przeprowadził, więc ograniczę się
jedynie do spraw najważniejszych.
Oczywiście już po kilkunastu sekundach rozmowy
wiedziałem, że mam do
czynienia z oszustem, więc
szybciutko rozmowę nagłośniłem i uruchomiłem
mój reporterski dyktafon.
"Andrzej Dąbrowski" poinformował mnie, że kiedy
usłyszę "dźwięk rozłączenia"
w telefonie, mam - nie rozłączając się - od razu wybrać
nr 997, aby sprawdzić podane przez niego dane. To
bardzo prymitywny chwyt
i chyba tylko bardzo naiwni na to "nie rozłączenie"
się nabierają. Oczywiście
połączenie przerwałem wiedząc, że za chwilę i tak
do mnie zadzwoni - i z telefonu komórkowego sam
zadzwoniłem na 997, łącząc
się z dyżurnym oficerem
Komendy Miejskiej Policji.
Poinformowałem go o tym,
REKLAMA

UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!

UZDROWICIEL z FILIPIN

JUN LITAWEN

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

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

JUN LITAWEN

przyjmuje:

20 kwietnia - GŁÓGOW i ZIELONA GÓRA, 21 kwietnia - LUBIN i LEGNICA,
22 kwietnia - WAŁBRZYCH i ŚWIEBODZICE, 3 kwietnia - WROCŁAW

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

co się dzieje i poprosiłem,
aby się nie wyłączał, to będzie słyszał moją rozmowę z
oszustem, albowiem włączę
funkcję "głośnego mówienia". Pan dyżurny szybko
załapał o co chodzi i zdążył
mi tylko powiedzieć, że oni
właśnie "nad tym" pracują.
Ponieważ rozmawiając z dyżurnym KMP jednocześnie
wykonywałem inne czynności, dla ułatwienia rozmowy
z dyżurnym włączyłem też
"głośne mówienie" w moim
telefonie komórkowym, co
chwilę później okazało się
fatalnym błędem. Moim
błędem, bo po odebraniu
połączenia z telefonu stacjonarnego, zapomniałem
tę funkcję wyłączyć. Ponieważ telefon ten "dzwonił"
już od kilku dobrych sekund,
włączyłem odbiór głośno
mówiący i rozpocząłem
uzgadnianie dalszych czynności z rzekomym policjantem. W pewnym momencie, kiedy oszust udzielał
mi instrukcji, odszedłem na
chwilę od aparatu i zapytałem się cichutko dyżurnego,
czy wszystko słyszy, a kiedy
potwierdził, powróciłem z
komórką w ręku w miejsce,
gdzie leżał telefon stacjonarny i dyktafon. I wtedy
dyżurny odezwał się, że już
wysyła do mnie policjantów.
No i sprawa się rypła… Jeszcze przez jakiś czas starałem
się ratować sytuację, ale na
nic się to nie zdało, a kiedy
facet zaczął być agresywny
w tonie, nie wytrzymałem
i - przyznaję szczerze - puściłem mu na zakończenie
rozmowy niezłą wiąchę. W
jakiś czas później przejechały do mnie dwie ekipy. Jedna z Komisariatu I Policji w
Wałbrzychu, a druga z KMP.
Opowiedziałem im całą sytuację i odtworzyłem to co
nagrałem. Powiedzieli mi, że
mają po raz pierwszy okazję
usłyszeć głos oszusta i sposób prowadzenia przez niego rozmowy, co jest dla nich
bardzo ważne. Mogli też
usłyszeć głos jego wspólniczki, która (nieudolnie
bardzo) odgrywała rolę policjantki z "997". Poinformowali mnie, że przyjedzie do
mnie inny policjant, przyjąć
zawiadomienie i spisać zeznanie, a ja zadeklarowałem,
że przekażę mu jako dowód
rzeczowy płytę CD z nagraną rozmową. Faktycznie, po
około 3 godzinach miałem
kolejną wizytę policjanta i w
trakcie zapisywania moich
zeznań, odezwał się telefon
stacjonarny. Okazało się,
że zadzwoni oszust, który
nabluzgał mi ile wlezie, zarzucając mi między innymi,

że tacy jak ja zamordowali
ks. Popiełuszkę - taki z niego wierny katolik wyszedł
- oraz informując mnie, że
obrzydzi mi życie ciągłymi
telefonami. No i oczywiście
złożył mi groźby dotyczące
mnie samego, mojej żony,
dzieci i matki, czego świadkiem był funkcjonariusz spisujący moje zeznania.
Podczas rozmowy z tym
miłym bardzo policjantem, dowiedziałem się, że
przestępcy w nosie mają
obowiązek rejestracji kart
startowych telefonów komórkowych i posługują się
zakupionymi za granicą,
dlatego też trudno ich namierzyć. Wyraziłem więc
przekonanie, że znając czas
połączeń oraz numer mojego telefonu stacjonarnego,
nie będzie chyba trudno na
BTS-ach wyłapać to połączenie i ustalić przybliżoną
lokalizację dzwoniącego. A
to w śledztwie będzie na
pewno bardzo przydatne.
Po wyjściu policjanta, facet
dzwonił do mnie jeszcze
chyba z 9 albo 10 razy, a
ostanie połączenie miało miejsce około 21-szej.
Oczywiście za każdym razem odbierałem, aby połączenie zostało zarejestrowane. Rano pojechałem do
Komisariatu I i przekazałem
o tym informację wyrażając
nadzieję, że przyda się ona
do ustalenia trasy, jaką się
oszust przemieszczał, a być
może i miejsca zamieszkania, bo ostatni telefon najprawdopodobniej wykonał
z miejsca gdzie mieszka.

Po kilku dniach przeczytałem, że oszust wpadł w
ręce policjantów, ale - jak
wspomniałem na wstępie
- musi to być inna osoba,
albowiem tego zatrzymanego policjanci dopadli "w
chwilę po tym, jak próbował wyłudzić" od trzech
osób pieniądze, co miało
miejsce 22 marca, a ten
"mój" dzwonił do mnie
w dniu następnym. No i
policjanci zatrzymali tylko jego, a z tym "moim"
współpracowała
jakaś
dziewczyna, której głos
również nagrałem, co stanowić powinno żelazny
dowód jej współudziału.
Coś mi się jednak wydaje,
że ten "mój", to ten sam,
który został zatrzymany,
ale przekonam się o tym,
kiedy zostanę wezwany
do prokuratury lub sądu
w charakterze świadka.
A wtedy będę miał niezły ubaw, kiedy okaże się,
że pani oficer prasowej
KMP przez usta nie mogło
przejść moje nazwisko i
podziękowania mi za dostarczenie twardego dowodu winy. Ale może nie
mam racji i z góry się czepiam. Jednakże w takim
przypadku oznaczać to
będzie, że "mój" oszust jest
na wolności i będę się zastanawiał, czy nie wystąpić
o policyjną ochronę. Wszak
mój adres zna i groźby wobec mnie stosował. Fajnie
będzie chodzić z policyjną
obstawą do czasu, aż tego
"mojego" nie złapią.
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Zawodowa współpraca
Podczas
środowego
posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu została
podpisana umowa o współpracy pomiędzy PWSZ AS,
a NSK Steering Systems
Europe (Polska) Sp. z o.o.
w Wałbrzychu - jednym z
wiodących na świecie producentów łożysk tocznych
oraz rozwiązań w zakresie
techniki liniowej i układów
kierowniczych.
Ze strony NSK Steering
Systems Europe (Polska) Sp.
z o.o. w Wałbrzychu umowę
podpisali: Andrzej Gajdziński
– wiceprezes zarządu oraz
Karol Dziekański – członek
zarządu, a ze strony PWSZ
– prof. nadzw. dr hab. Piotr
Jurek - rektor PWSZ.
- Celem Porozumienia
jest określenie zasad wieloletniej, długotrwałej i
wielokierunkowej
współpracy pomiędzy NSK, a
Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową im. Angelusa Silesiusa, zapewnienie wysokiego kształcenia studentów
uczelni i efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy i
umiejętności w pracy w NSK.
Strony postanawiają promo-

wać i inicjować współpracę
na rzecz rozwoju gospodarczego i naukowego, działając na zasadzie równości
i partnerstwa – wyjaśnia
Edward Szewczak, Rzecznik
prasowy uczelni.
Współpraca będzie realizowana m.in. przez: organizowanie i przeprowadzanie
praktyk i staży dla studentów i absolwentów uczelni; organizowanie miejsc
pracy i staży dla studentów i absolwentów uczelni;
współorganizowanie wizyt
studyjnych, warsztatów i
sympozjów; wspieranie inicjatyw, zmierzających do
tworzenia w uczelni nowych specjalności, zgodnie

z prowadzonymi kierunkami
studiów, udział w gremiach
doradczych, celem przygotowywania analiz, ekspertyz
i opinii specjalistycznych;
ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mógłby
być realizowane w ramach
współpracy z NSK, pod opieką osoby wyznaczonej ze
strony uczelni; realizowanie wspólnych projektów
naukowych i badawczych;
wspólne wydawanie publikacji oraz prowadzenie prac
badawczych pracowników i
studentów uczelni w tematyce, stanowiącej przedmiot
porozumienia i będących w
zainteresowaniu stron.
(ESZ)

Ze strony PWSZ umowę podpisał rektor Piotr Jurek.

Mistrzyni świata
w PWSZ AS
Studia na kierunku kosmetologia w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu to - oprócz
profesjonalnej kadry i
bardzo dobrze wyposażonych pracowni - możliwość obcowania z ludźmi
wyznaczającymi trendy w
szeroko pojętym sektorze
zdrowia i urody.
Nie lada gratkę dla studentek przygotowało Koło
Naukowe „Iuvenum”, które
w ramach cyklu „Spotkań z
Mistrzem”
zorganizowało
pokaz makijażu profesjonalnego Kryolan w wykonaniu
Wioletty Wypijewskiej, mistrzyni świata makijażu profesjonalnego. Na co dzień
Wioletta Wypijewska pracuje
z aktorami i modelkami na
potrzeby kolorowych magazynów, sesji zdjęciowych oraz
reklam i teledysków. Ponadto
występuje w roli wykładowcy oraz jurorki podczas wielu prestiżowych konkursów.

Wioletta Wypijewska przeprowadziła pokaz makijażu profesjonalnego
Kryolan dla studentek kosmetologii w PWSZ AS.

Pokaz makijażu był wstępem
i zaproszeniem na „II Mistrzostwa Wizażu”, które odbędą
11 kwietnia podczas Dni Kariery w PWSZ Wałbrzych (budynek „B” godz. 9.00 -12.00).
- Wszystkie panie i dziewczyny serdecznie zapraszamy, nie tylko na mistrzostwa,

ale również na pokazy umiejętności studentek kierunku
kosmetologia. Więcej informacji o Dniu Kariery w PWSZ
znaleźć można na stronie
http://www.pwsz.com.pl/
dzien-kariery/ - zachęcają
organizatorzy.

(ESZ)
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WIELKA PROMOCJA WCZASÓW W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY!
DO 450 PLN TANIEJ!!!

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
Praga - Jarmark Wielkanocny - 25.03.2017 - 119 PLN

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI AUTOKAR

15-26.06.2017 - 1199 PLN ostatnie 6 miejsc I 24.06-05.07.2017 - 1425 PLN ostatnie 10 miejsc
03-14.07.2017 - 1425 PLN ostatnie 6 miejsc I 21.07-01.08.2017 - 1425 PLN 18 miejsc
08-19.08.2017 - 1425 PLN 24 miejsca I 17-28.08.2017 - 1425 PLN 28 miejsc

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

MAJÓWKA:

22.06-03.07.2017 SUPER CENA 2545 PLN 1999 PLN

Chorwacja/Bośnia-Hercegowina - 29.04-07.05.2017

WCZASY BUŁGARIA BIAŁA - WSZYSTKO W CENIE - 1 500 PLN

- 800 PLN + 180 EURO - OSTATNIE 8 MIEJSC
Holandia - 29.04-03.05.2017 - 1 199 PLN
Praga - 01-02.05.2017 - 375 PLN - OSTATNIE 4 MIEJSCA

INNE:
BIESZCZADY 12-15.05.2017

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

- 780 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC

OBÓZ MŁODZIEŻOWY CHORWACJA PAKOSTANE - od 1 700 PLN

PIENINY 17-19.05.2017

WCZASY CZARNOGÓRA - WSZYSTKO W CENIE - 1 699 PLN

- 585 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC

WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 PLN

PORTUGALIA Z FATIMĄ - 21-24 PAŹDZIERNIKA I 24-29 PAŹDZIERNIKA 2017
- 2850 PLN - OSTATNIE 16 MIEJSC!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ
www.duotravel.pl i do biur sprzedaży!
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OAZA SPOKOJU
Uroczy, 12-osobowy
domek z kominkiem
czeka na Ciebie przez cały rok.

Zajrzyj do Misiówki i odpocznij jak lubisz najbardziej:
• domek imprezowy z nagłośnieniem
• dwa zarybione stawy
Zadzwoń i zarezerwuj termin
• wędzarnia, grill, ognisko
• quady, rowery
796 156 276
• sauna i balia kąpielowa
www.misowka.com
• zwierzaki mile widziane

Złoty pociąg to preludium w odtajnieniu tajemnic wojennych Wałbrzycha
Stanisław
Michalik

Chcę ponownie odtworzyć gorącą atmosferę sprzed
niespełna dwóch lat, kiedy
to wieść o próbie odkrycia
w zasypanym tunelu kolejowym w Wałbrzychu pociągu z wywiezionym przez
Niemców pod koniec wojny
„złotem Wrocławia” obiegła
cały świat. To właśnie wtedy
Wałbrzych stał się najważniejszym miastem w świecie
medialnym. Zainteresowanie podjętą próbą odkrycia
ukrytego pod ziemią „złotego pociągu” sięgało zenitu,
kiedy to w październiku 2015
roku do Wałbrzycha przyjechał Piotr Żelazny, dziennikarz warszawskiej gazety
„Rzeczpospolita”. Dokonał on
wnikliwej, można powiedzieć
laboratoryjnej analizy zjawiska pod nazwą „złoty pociąg”,
był wszędzie gdzie uznał to
za konieczne, przeprowadził
rozmowy z wieloma osobami związanymi z sensacyjną próbą odkrycia pociągu,
a plonem jego penetracji
okazał się sążnisty artykuł w
„Rzeczpospolitej” pod tytułem „Dwa, może nawet cztery
pociągi”.
Piotr Żelazny pokazał w
swym artykule całą złożoność tematu. Znajdujemy w
nim nie tylko interesujące
szczegóły związane z poszukiwaniami ukrytego pociągu,
ale przy okazji dowiadujemy
się o wielu innych tajemni-

cach Wałbrzycha i ziemi wałbrzyskiej. Znaczące miejsce
zajmuje w nim problematyka związana z kompleksem
„Riese” w Górach Sowich jak
również sukcesy odkrywcze
Łukasza Kazka, jeśli chodzi
o pamiątki z czasów wojny i
pierwszych lat powojennych
Walimia i okolic. Dziennikarz
przeprowadził wiele rozmów
z ludźmi zaangażowanymi w
poszukiwania „złotego pociągu”, ale przy okazji postarał
się pokazać Czytelnikom realny obraz Wałbrzycha, miasta
które znalazło się na ustach
całego świata.
Wiem, że wielu z Czytelników Tygodnika DB 2010 nie
miało okazji dotrzeć do tego
interesującego
materiału.
Zacytuję więc dziś końcowe
fragmenty tekstu, zwłaszcza
że jak z niego wynika, miałem
w tym swój maleńki udział.
Żywię nadzieję, że okaże się
to interesujące.
Oto końcowe fragmenty
artykułu Piotra Żeleznego w
„Rzeczpospolitej”:
Swoje dołożyli też radzieccy żołnierze, którzy na tych
terenach stacjonowali długo.
Zamek Książ zajmowali przez
półtora roku po zakończeniu
wojny. Czego nie zniszczyła przebudowa zamku na
kwaterę Hitlera, dokończyli
Rosjanie. To oni mieli dostęp
do podziemi i są tacy w Wałbrzychu, którzy twierdzą,
że już niczego cennego się
tam nie znajdzie. – Nie jest
przypadkiem, że pod koniec
kwietnia 1945 roku komendantem wojennym Wałbrzycha został ulubieniec Stalina,
bohater bitwy pod Stalingradem Paweł Iwanowicz Batow.

We Wrocławiu, który przecież
był największym miastem
regionu, jako komendanta
ustanowiono jakiegoś majora. Do Wałbrzycha wysłano
generała wraz z 17 tys. żołnierzy – mówi autor książki „Wałbrzyskie powaby” i miłośnik
regionu Stanisław Michalik.
– Co Rosjanie robili przez ten
czas, gdy zajmowali zamek i
mieli nieograniczony dostęp
do podziemi, możemy tylko
się domyślać.
W latach 1992–1998 okolicą wstrząsnęła seria kolejnych tajemniczych wydarzeń, które dziś są owiane
złą legendą. – Na Wałbrzychu popełniono zbrodnię na
początku lat 90. W bardzo
krótkim czasie zlikwidowano
praktycznie cały przemysł.
Oczywiście byli też beneficjenci zamykania kopalni. W
Boguszowie-Gorcach
była
jedyna w Polsce i Europie
kopalnia barytu. Ktoś musiał
mieć interes, by sprowadzać
baryt z zagranicy. Trzeba pamiętać, że złoża wałbrzyskie
były trudne do eksploatacji. Były dyrektor kopalni w
Nowej Rudzie przekonywał
mnie jednak, że złoże pod
górą Chełmiec ma więcej węgla niż cała Jastrzębska Spółka. Te podkłady są trudne, ale
tam są. Być może jeszcze węgiel będzie przyszłością miasta i okolicy – mówi Robert
Radczak, właściciel i redaktor
naczelny lokalnej gazety „DB
2010”.
Z Radczakiem i Stanisławem Michalikiem spotkaliśmy się w małym browarze
przy zamku Jedlinka, w oddalonej o 10 minut jazdy samochodem miejscowości Jedli-

na-Zdrój. Wokół Wałbrzycha
jest wiele uzdrowisk i sanatoriów, piękne Góry Sowie. Widok nie pasuje do obiegowej
opinii o Wałbrzychu – mieście
brudnym, szarym, z problemami.
– Jedną z największych
tajemnic i legend Wałbrzycha jest likwidacja przemysłu węglowego. Mówiono,
że złoża są na wyczerpaniu,
że węgiel jest niskiej jakości,
a koszty wydobycia zbyt wysokie – wspomina Michalik.
– A węgiel w Wałbrzychu i
okolicach to w dużej mierze
antracyt, jeden z najlepszych. Gdy zamykano kopalnie, akurat kończono wielką
inwestycję górniczą: szyb
Kopernik. Faktycznie było
to połączenie trzech kopalni
w jedną. Szyb miał usprawnić wydobycie, zmniejszyć
koszty i zwiększyć bezpieczeństwo. Kosztował kolosalne pieniądze, dziś już nawet boję się spekulować, jak
duże. To była tak naprawdę
pierwsza inwestycja na taką
skalę, bo wcześniej ograniczano się właściwie tylko do
eksploatowania tego, co zostawili po sobie Niemcy.
Do Wałbrzycha przylgnęła więc opinia miasta zaniedbanego, o ogromnym bezrobociu, które na czołówki
gazet trafiało nie z powodu
legend, tylko biedaszybów.
– Problemy narastały w miarę kurczenia się rynku pracy.
Przełom wieków to był moment krytyczny. Biedaszyby
rzeczywiście w Wałbrzychu
funkcjonowały. I to na polu
oddalonym o 500 metrów od
centrum miasta – tłumaczy
Radczak. – Osoby wydoby-

wające w nich węgiel należy podzielić na trzy grupy.
Pierwsza: bezrobotni z kręgu wykluczenia. Szli zarobić
kilka groszy na wino. Druga:
osoby, które kopały regularnie, sprzedawały węgiel hurtownikom przyjeżdżającym z
całej Polski samochodami. To
było ich źródło utrzymania, i
to niezłego. Trzecia grupa to
emeryci, którzy przychodzili dorabiać. Pierwszą osobą,
która zginęła w biedaszybie,
był starszy pan, który chciał
zarobić na opony zimowe do
samochodu.
W pewnym momencie
mówiło się, że biedaszybami zarządza mafia. – Przede
wszystkim należy jednak
zwrócić uwagę, że węgiel wydobywało w nich 3,5 tys. ludzi. To cała armia. Tylu górników mają regularne kopalnie.
Co świadczy tylko o jednym:
węgiel wciąż w Wałbrzychu jest – mówi inny lokalny
dziennikarz Jacek Zych.
– Od jakiegoś czasu miasto
się jednak w niesamowitym
tempie podnosi. Przez pięć
lat wykonano ogrom pracy.
Prezydent Roman Szełemej
został wybrany na kolejną
kadencję, dostał 82 proc.
głosów. A lepszej promocji
dla miast i regionu niż „złoty
pociąg” nie można było sobie
wyobrazić.
Zamek Książ i Stara Kopalnia – dwie najważniejsze
atrakcje turystyczne miasta –
przeżywają oblężenie. Zagraniczni dziennikarze, którzy
nie mogą przecież codziennie
podawać informacji o tym, że
pociąg wciąż jest pod ziemią,
zrobili już materiały o zamku
Książ, rodzinie Hochbergów

i księżnej Daisy, której jeden
syn walczył w armii angielskiej, a drugi polskiej. Pociąg
wciąż stoi zasypany na 65.
kilometrze. Wszyscy w Wałbrzychu to wiedzą od dawna.
W końcu jednak dowiedział
się o tym także świat”.
Czy sensacja ze „złotym
pociągiem” stanie się preludium do odkrycia wieli innych
tajemnic Wałbrzycha? Czas
pokaże. Co do tego wydawałoby się pozytywnego trendu
najważniejszy w Wałbrzychu
badacz i odkrywca tajemnic
wojennych, Tomasz Jurek ma
uzasadnione wątpliwości. Cytuję jego komentarz do mojego felietonu zamieszczony
na facebooku:
„Ostatnio zostało odrzucone, bez jakiejkolwiek
obiektywnej oceny merytorycznej i jakiegokolwiek
kontaktu, dziewięć zgłoszeń
SDGB o ukrytych obiektach
na terenie miasta Wałbrzycha. W tym - podziemnej
sieci tuneli kolejowych pod
miastem Waldenburg (na co
posiadam kopie dokumentów). Tak więc będzie preludium, ale o kilka stopni wyżej
w hierarchii urzędniczej”.
Ja też tak myślę, że wreszcie dotrze do urzędników
świadomość, że odkrycie tajemnic wojennych Wałbrzycha może przynieść miastu
ogromne korzyści promocyjne. Trzeba koniecznie korzystać z dobrego klimatu
wokół tej sprawy, z wiedzy i
doświadczeń takich ludzi jak
Tomasz Jurek i inni liczni pasjonaci Dolnośląskiej Grupy
Poszukiwawczej pokąd jeszcze są w stanie pomóc i wykazują dobrą wolę.
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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.

W interesie dzieci
Radni Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc na sesji 30
marca 2017 r. stosunkiem
głosów 10 przeciw, 3 za i
1 wstrzymujący odrzucili
uchwałę w sprawie dostosowania sieci przedszkoli
i szkół podstawowych do
nowego ustroju szkolnego.
Uchwała ta była przygotowana z uwzględnieniem
warunków
wskazanych
przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w opinii z 2
marca 2017 r., odnoszącej
się do podjętej wcześniej
prymy radnych uchwały intencyjnej.
- W opinii, o której mowa,
kurator zawarł warunek

włączenia Gimnazjum nr
1 w Boguszowie Gorcach
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i prowadzenia
zajęć w ten sposób, aby zajęcia edukacyjne dla klas
I-IV odbywały się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej,
natomiast zajęcia dla klas
V-VIII w oddalonym o ponad
kilometr budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskego. W ocenie większości
radnych, jak też znacznej
grupy nauczycieli i rodziców
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, warunek
kuratora odnoszący się do
podzielenia 8 letniego pro-

cesu dydaktycznego na dwa
odległe obiekty jest nieuzasadniony i przede wszystkim sprzeczny z interesem
dzieci. Jest to tym bardziej
niezrozumiałe, że demografia i przeprowadzona analiza
jednoznacznie wskazują, że
warunki lokalowe Zespołu
Szkolno -Przedszkolnego
przy ul. Szkolnej (2 sąsiadujące obiekty) są w pełni
wystarczające do przyjęcia
wszystkich uczniów z obwodu klas I-VIII w systemie
jednozmianowym. W związku z niepodjęciem przez
Radę Miejską Boguszowa
Gorc uchwały o dostosowaniu sieci przedszkoli i szkół

podstawowych do nowego
ustroju szkolnego, funkcjonujące w gminie 6 -letnie
szkoły podstawowe staną
się z mocy ustawy 8-letnimi
szkołami podstawowymi, a
gimnazja zostaną wygaszone. Podczas sesji radni podjęli również uchwałę upoważniającą burmistrza do
zaskarżenia opinii kuratora
do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego z powodu wydania jej niezgodnie
z przepisami prawa – wyjaśnia Joanna Ciba-Falkowska
z Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

(RED)

Kosmiczna puszka z Wałbrzycha
Wystarczy puszka po
napoju,
mikroprocesor,
antena i niewielki spadochron, by przystąpić do
konstruowania własnego
satelity. To, co znajdzie
się w puszce dodatkowo,
zależy od inwencji konstruktora i badań, które
chce przeprowadzić. Dziecinnie proste? Nie do końca, choć takie minisatelity
tworzą właśnie uczniowie
gimnazjów i liceów. W finale tegorocznej polskiej
edycji międzynarodowego konkursu European
CanSat weźmie udział
ekipa MMAMMSat z II Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja w
Wałbrzychu. Finałowe mi-

nisatelity wzbiją się w powietrze 7 - 9 kwietnia, na
poligonie w Nowej Dębie.
- Uczniowie muszą umieścić w puszce całe wyposażenie satelity, czyli system
zasilania, komputer pokładowy, moduł komunikacji i niezbędne czujniki.
Początkujący
zawodnicy
mogą skorzystać z gotowych zestawów, dostosowując je do swoich potrzeb.
Gotowe CanSaty zostaną
umieszczone w specjalnej
rakiecie, zbudowanej na
potrzeby konkursu przez
firmę Bowman Dynamics
i wyniesione na wysokość
kilku kilometrów. Spadając
ku Ziemi, przeprowadzą
różnorodne badania, zapro-

jektowane przez uczniów.
Mogą one dotyczyć poziomu promieniowania jonizującego, aktywności słońca,
wilgotności powietrza czy
temperatury. Dlatego w niewielkich puszkach muszą
zmieścić się różne akcesoria
pomiarowe: termometry,
barometry, kamery, kompasy. Pomysłowość uczniów
jest nieograniczona – w poprzednich finałach europejskich podjęli nawet próby
kontrolowanego lądowania
minisatelity z wykorzystaniem specjalnej konstrukcji
na wysuwanych nogach.
Polski finał konkursu organizuje Europejskie Biuro
Edukacji Kosmicznej ESERO, stworzone przez Euro-

pejską Agencję Kosmiczną,
żeby wspierać nauczanie
przedmiotów ścisłych i wiedzy o kosmosie, a także inspirować młodych ludzi do
wybierania zawodów związanych z inżynierią i technologią. Partnerem programu jest Centrum Nauki
Kopernik oraz firma Boeing.
Zwycięska drużyna będzie
reprezentować Polskę na
konkursie European CanSat
organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną
na przełomie czerwca i lipca
w niemieckim Bremen – wyjaśnia Katarzyna Nowicka,
rzecznik prasowy Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie.
(RED)

Międzynarodowa
matura w I LO!

Od lewej: Larissa Korabelschikova, Roman Szełemej, Jane Hanna,
Oksana Citak, Beata Urbaniak.

- Z ogromną radością
i dumą informujemy, iż
otrzymaliśmy autoryzację
w Programie Matury Międzynarodowej – mówią
dyrektor Zespółu Szkół
nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
Oksana Citak i koordynator IB Beata Urbaniak.
28 marca 2017 roku Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego
Paderewskiego w Wałbrzychu otrzymał autoryzację
w Programie Matury Międzynarodowej. - Jesteśmy
pierwszą szkołą w naszym
regionie, której udało się
pomyślnie przejść przez bardzo trudny proces weryfikacyjny. Serdeczne dziękujemy nauczycielom, rodzicom
i uczniom oraz wszystkim,
którzy nas mocno wspierali. Już w tym roku szkolnym
ogłaszamy nabór do klasy

pierwszej IB w liceum. Będzie
to klasa przygotowująca do
Dyplomowego Programu
Matury Międzynarodowej
(International Baccalaureate
Diploma Programme), który jest realizowany w klasie
drugiej i trzeciej liceum.
Program matury międzynarodowej to intensywny program przedakademicki rozwijający u absolwentów IB
World Schools kreatywność
i zaangażowanie, wiedzę i
kompetencje,
komunikatywność oraz umiejętność
podejmowania inicjatyw i
pracy w zespole. Wszystkich
zainteresowanych
ofertą
I Liceum Ogólnokształcącego zapraszamy na Dzień
Otwarty już 6 kwietnia 2017
r. o godzinie 16.30 - – dodają
kierujące placówką Oksana
Citak i Beata Urbaniak.
(RED)
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Zostań Aniołem Hospicjum,
podaruj nam 1%.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność naszego hospicjum i przekazują 1% podatku.
Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy chorym
w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom osieroconym.
W 2016r. pod naszą opieką było ponad 600 pacjentów.
Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna. Tylko dzięki Państwa wsparciu możemy zapewnić odpowiednio
wysoki standard opieki.
1% to zapewnienie opieki nad dziećmi i rodzinami osieroconymi. Pod naszą opieka jest 40 rodzin.
Finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i ich opiekunów. Zakupujemy odzież i wyprawki szkolne.
Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru gmin
Aglomeracji wałbrzyskiej. Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny.
Pod nasza opieką jest 29 dzieci.

Projektują skatepark
Gmina Głuszyca przygotowuje wniosek projektowy na budowę skateparku z lokalizacją w samym
centrum miasta – w Parku
Jordanowskim.
- Do konsultacji projektu zaprosiliśmy młodych
mieszkańców
Głuszycy,
których pasją jest jazda na
deskorolce. Zależy nam, aby
przedstawiciele głuszyckiej
młodzieży wyrazili swoje potrzeby i oczekiwania
związane z planowaną inwe-

stycją, która służyć ma przecież młodzieży. To młodzi
ludzie jeżdżący na deskach
najlepiej wiedzą, jak to miejsce powinno być zaprojektowane, dlatego głos młodzieży będzie brany pod uwagę
w przy ustalaniu szczegółów
projektu – mówi burmistrz
Głuszycy Roman Głód.
W czasie spotkania, zorganizowanego 4 kwietnia
w CK-MBP z burmistrzem i z
projektantem głuszyckiego
skateparku – Bońkiem Falic-

Święto Włókiennika
kim, młodzież wyraziła swoje
oczekiwania odnośnie planowanej i długo przez nich oczekiwanej inwestycji. Wspólnie
ustalono listę elementów,
które będą uwzględnione w
projekcie. Prace koncepcyjne, do których zaangażowani
zostali młodzi głuszyczanie,
przebiegać będą bardzo
sprawnie, gdyż wniosek projektowy zostanie złożony
przez Gminę Głuszyca do 4
maja br.
(SJ)

Burmistrz Głuszycy Roman
Głód zaprasza 8 kwietnia o
godz. 17.00 na Święto Włókiennika do sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuszycy. Podczas uroczystości
statuetkami „Zasłużony dla
Włókiennictwa” uhonorowanych zostanie 25-u głuszyczan. Będzie także spektakl
”Ziemia Obiecana Włókniarzy”
w wykonaniu Głuszyckiej Grupy Teatralnej w reż. Roberta
Delegiewicza, który powstał
na podstawie wspomnień rodzinnych reżysera i zarazem
autora scenariusza oraz historii zasłyszanych, które mogły
się wydarzyć po II wojnie światowej w naszych okolicach.
(SJ)

Wywalamy graty

W projektowaniu głuszyckiego skateparku czynny udział biorą młodzi mieszkańcy.

Konsultowali nową nazwę
28 marca 2017 r. w holu
Biblioteki + Centrum Kultury przy ul. Sportowaej 43 w Czarnym Borze
otwarta została urna z ankietami konsultacyjnymi
w sprawie zmiany nazwy
ulicy XXX-lecia PRL położonej na terenie wsi Czarny Bór.
- Opinie w sprawie zmiany
nazwy ulicy zbierane były w
okresie od 07.03.2017 r. do

27.03.2017 r. za pomocą ankiety papierowej. W badaniu
ankietowym wzięło udział
131 mieszkańców, z czego
107 głosów jest ważnych, natomiast 24 głosy uznano za
nieważne w związku z tym,
że: 2 głosy – brak znaku „X”
w kratce przy odpowiedzi; 1
głos – osoba nieposiadająca
pełnej zdolności do czynności prawnych; 21 głosów oddały osoby niebędące miesz-

kańcami ulicy XXX-lecia PRL.
Wyniki ankiety zostały przedstawione Radzie Gminy Czarny Bór, w celu zaopiniowania.
Po zaopiniowaniu zostanie
przygotowana uchwała rady
gminy w sprawie zmiany
nazwy ulicy XXX-lecia PRL i
przedłożona do podjęcia na
sesji rady Gminy – wyjaśnia
Adam Górecki, wójt Gminy
Czarny Bór.

(RED)

W dniach 10, 12 i 14 kwietnia 2017 r. przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych
organizowana przez Urząd
Miejski w Głuszycy. Zbiórka
przeprowadzona zostanie w
formie „wystawki” i dotyczy
odpadów
wielkogabarytowych: wersalki, meble, fotele,
dywany, zużyte opony samochodów osobowych od osób
fizycznych, sprzęt RTV i AGDkompletny, ceramika sanitarna itp. Nie będzie odbierany
gruzu, papa, żużel, odpady
z budów itp. Odpady należy
wystawić na 1 dzień przed
planowaną zbiórką. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej
proszeni są o wystawienie
odpadów przed posesjami.
Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej – przy pojemnikach
na odpady. 10 kwietnia - zabierane będą odpady z Głuszycy, 12 kwietnia - zbierane
będą odpady z Grzmiącej i
Łomnicy; 14 kwietnia - zbierane będą odpady z Kolc, Sierpnicy i Głuszycy Górnej.
(SJ)

Kiermasz wielkanocny
Wielkanocne
palmy,
świąteczne stroiki i słodkości można było podziwiać 1 kwietnia na kiermaszu
wielkanocnym,
organizowanym po raz
kolejny przez głuszyckie
Centrum Kultury-Miejską
Bibliotekę Publiczną. Podczas kiermaszu rozstrzygnięty został także konkurs na najsmaczniejsze
ciasto wielkanocne.
Na kiermaszu swoje prace i wyroby zaprezentowali mieszkańcy Głuszycy:
Izabela Szymańska, Mariola
Trawczyńska z Magdaleną
Rogucką, Magdalena Szyszka, Helena Styrbicka, Dominik Przybylski, Klub Relax na
czele z Jadwigą Czepil-Kostańską, sołectwo Grzmiąca,
świetlica wiejska w Grzmiącej, sołectwo Sierpnica,
świetlica wiejska w Sierpnicy, świetlica wiejska w Głuszycy Górnej reprezentowana przez Joannę Burchardt
oraz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna.

Jury w składzie: Grzegorz
Szymański - zastępca burmistrza Głuszycy, Urszula
Mrozińska - prezes zarządu
ZUMiK oraz Joanna Papieska
z restauracji „Stara Piekarnia”
w Głuszycy za najsmaczniejsze ciasto wielkanocne uznało wypieki wykonane przez
Aleksandrę Podsiadło, miejsce drugie zajęło sołectwo
Sierpnica, a miejsce trzecie
sołectwo Grzmiąca. Zgodność z tematem konkursu,
dobór składników i dodatków, walory smakowe oraz
estetyka wykonania ciasta i
jego oryginalność były kryteriami, którymi kierowali się
członkowie jury oceniający
zgłoszone do konkursu ciasta. Nagrody w postaci sprzętu AGD ufundowało CK-MBP.
- Serdecznie gratulujemy
uczestnikom konkursu cukierniczego oraz dziękujemy
wszystkim osobom, które
wzięły udział w głuszyckim
kiermaszu – podkreślają organizatorzy imperzy.

Laureaci konkursu na najsmaczniejsze ciasto wielkanocne
z jury i organizatorami.

(SJ)
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Międzynarodowa linia

Policja wróci do Mieroszowa

Spartakiada
przedszkolaków
W hali sportowo - widowiskowej
przy ul. Hożej w Mieroszowie zostaną rozegrane zawody sportowe dla przedszkolaków z Gminy
Mieroszów. - Zapraszamy wszystkich
do kibicowania! Spartakiada przedszkolaków odbędzie się11 kwietnia
o godzinie 9.30 – zachęcają organizatorzy.
(RED)

Konkursy w MCK
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali w Mezimesti przedstawiciele czeskich
i polskich władz.

1 kwietnia - i nie był to wcale
prima aprillisowy żart - odbył
się inauguracyjny kurs autobusu
linii nr 15 na trasie Wałbrzych –
Mieroszów - Mezimesti. Po długich staraniach i fazie przygotowawczej, udało się zrealizować
cel.
Podczas tej historycznej chwili
obecni byli przedstawiciele władz
czeskich oraz polskich: starostka Eva
Muckova, mistostarosta Pavel Hecko, ambasdor polski w Czechach
Grażyna Bernatowicz, zastępca
prezydenta Wałbrzycha Zygmunt
Nowaczyk, burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński, poseł na Sejm

RP Agnieszka Kołacz – Leszczyńska
oraz zaproszeni radni i goście. - To
niezwykle ważne, aby umożliwić
mieszkańcom zacieśnianie więzi,
budowanie nowych relacji. To również bardzo ważny krok w kierunku
rozwoju turystyki oraz usług, które
oferują partnerzy z Czech i Polski
– mówili podczas spotkania burmistrz Marcin Raczyński i starostka
Eva Muckova, którzy dołożyli wiele
starań, aby rozwinąć współpracę na
pograniczu polsko-czeskim.
Rozkład autobusu dostępny będzie na stronach www.mieroszow.
pl oraz www.gorysuche.pl.

(RED)

Przegląd Grup Wokalnych Seniorów w Mieroszowie pod hasłem
„Piosenka jest dobra na wszystko”,
którego organizatorem jest Mieroszowskie Centrum Kultury, odbędzie
się 8 kwietnia o godz. 14.00 w sali im.
Włodka Szomańskiego przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie. Poza tym
trwa wielkanocny konkurs na kartkę
świąteczną. Przedmiotem konkursu
są dowolnej wielkości kartki wielkanocne, wykonane i zdobione różnymi
technikami. Warunkiem przystąpienia
do konkursu jest złożenie prac konkursowych (maksymalnie 2 prace),
wraz z kartą zgłoszeniową (która jest
do pobrania na stronie internetowej
www.mck.pl lub w administracji Mieroszowskiego Centrum Kultury przy
ul. Żeromskiego 28 (II piętro).
(RED)

31 marca Gmina Mieroszów
otrzymała tablicę, która zawiśnie obok wejścia do mieroszowskiego magistratu. Otwarcie rewiru policji ma nastąpić zaraz po
Wielkanocy.
- Zapewnienie bezpieczeństwa i
porządku publicznego, a co za tym
idzie poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców to jedno z podstawowych i najważniejszych zadań
należących do jednostek samorządu terytorialnego. Na wzrost
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wpływa również realizacja
innych zadań samorządu – są to
między innymi ograniczenia przyczyn przestępczości oraz patologii
społecznych, które w dzisiejszych
czasach stanowią szeroką skalę.
Gmina Mieroszów podejmuje sze-

reg działań w różnych obszarach:
edukacji, wychowania, ochrony i
promocji zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, alkoholizmowi, a także przemocy w rodzinach. Do tej pory, po
likwidacji posterunku policji, większość mieroszowian nie czuła się
do końca bezpiecznie, w związku z
tym wraz ze swoimi współpracownikami podjąłem działania, aby
utworzyć na terenie Gminy Mieroszów rewir policji, który zlokalizowany będzie w budynku Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie. Dyżury
policjantów dadzą większe poczucie bezpieczeństwa, a także
zapewnią szybkie i skuteczne interwencje – wyjaśnia burmistrz
Mieroszowa Marcin Raczyński.
(RED)

W pomieszczeniach mieroszowskiego rewiru policji trwają przygotowania
do przyjęcia funkcjonariuszy.
REKLAMA
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In memoriam - Ku pamięci
„Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.’’

„Cierpliwy do czasu dozna przykrości,
ale później radość dla niego zakwitnie.”

Serdeczne podziękowania
Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Stanisława Jarmużka

Śp. Łucji Olszewskiej

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze

składa rodzina.

rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

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

Śp. Mieczysława Węgrzyn

śp. Eleonory Wróbel

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

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

Magia świąt
Mieszkańcy Szczawna Zdroju i Gminy Stare Bogaczowice poczują Wielkanoc już w weekend przed
świętami, a to wszystko
dzięki jarmarkom wielkanocnym. Oprócz smacznych potraw, wyrobów
wiejskich i rękodzieła, nie
zabraknie muzyki na żywo
oraz atrakcji dla dzieci.
8 kwietnia, w sobotę
od godziny 11.00 do 18.00,
jarmark wielkanocny zagości na terenie Gminy Stare
Bogaczowice. W przepięknej scenerii Pałacu Struga
pojawią się liczne stoiska z
tradycyjną polską kuchnią,
ręcznie wykonanymi ozdo-

bami wielkanocnymi oraz
wyrobami, których nie może
zabraknąć na wielkanocnym
stole. Tego dnia przeprowadzony zostanie także konkurs kulinarny „Ciekawe danie z jajem na wielkanocnym
stole”, w którym na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Więcej informacji na
temat konkursu można uzyskać w Gminnym Centrum
Biblioteczno-Kulturalnym w
Starych Bogaczowicach.
Z kolei 9 kwietnia, w niedzielę od godziny 13.00 do
18.00, w jarmark wielkanocny
zamieni się Hala Spacerowa
w Parku Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju.

Zamknęli skrzyżowanie

Na gości jarmarku czekać
będą miody, jaja, wiejskie
chleby czy wyroby mięsne.
Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych.
Organizatorzy zapraszają
do aktywnego uczestnictwa
w jarmarkach i zaprezentowania swoich wyrobów. Wystawcy nie ponoszą żadnych
kosztów. Chęć zamieszczenia swojego stoiska należy
zgłaszać mailowo lub telefonicznie: jarmark w Strudze:
e-mail: centrumstbog@onet.
pl, tel. 535-696-896; jarmark
w Szczawnie Zdroju: e-mail:
promocja@szczawno-zdroj.
pl, tel. 533-474-105.
(IL)

Program Jarmarku w Starych Bogaczowicach

Sobota 8 kwietnia 2017
Pałac Struga:
11.00-18.00
kiermasz rękodzieła i tradycyjnych
wyrobów wiejskich
12:00 - 16:00
możliwość zwiedzania Pałacu

(grupy od 5 do 25 os., Bilety - 15zł, ulgowy -10zł)

13.00-16.00
animacje i konkursy dla dzieci
12:00-12:30
pokaz kulinarny szefa kuchni Marcina
Kochmana
13:00-13:30
koncert uczniów Zespołu Szkół
muzycznych im. St. Moniuszki
w Wałbrzychu
13:30-14:00
koncert kapeli góralskiej „Janicki”
14.00-15.00
dostarczanie dań z jajem
na konkurs kulinarny

14:30-15:00
pokaz Kulinarny szefa kuchni Marcina
Kochmana
15.00-15:30
Misterium Męki Pańskiej
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
w Starych Bogaczowicach
16.00
rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego
„Ciekawe danie z jajem
na wielkanocnym stole”

Niedziela 9 kwietnia 2017
Kościół Św. Józefa Stare Bogaczowice:
11.00
Msza Święta i Misterium Męki Pańskiej
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
w Starych Bogaczowicach
17.00
koncert wielkopostny wałbrzyskiego
kwartetu smyczkowego

Ulica Mickiewicza i skrzyżowanie ulic Mickiewicza z Lipową
w Szczawnie Zdroju zostały zamknięte. Wprowadzona została
tymczasowa organizacja ruchu
do 15 maja 2017 r. tj. do czasu
przywrócenia stałej organizacji
ruchu. Zakaz wjazdu nie dotyczy:
komunikacji publicznej, pojazdów
budowy, mieszkańców ul. Mickiewicza oraz służb komunalnych.
(RED)

Wielkanocne baby
Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju ogłasza
coroczny, tradycyjny konkurs
na najpiękniejszą i najsmaczniejszą babę wielkanocną. W
konkursie może wziąć udział każdy, kto upiecze babę według domowego przepisu. Baby należy
przynosić do Domu Zdrojowego
6 kwietnia 2017 roku w godzinach
od 16.30 do 17.00 Wręczenie nagród odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursu tego samego
dnia podczas Spotkania Wielkanocnego (Dom Zdrojowy, godzina
17.00).
(ICZ)

Spotkanie z pisarką
W bibliotece w Szczawnie Zdroju odbyło się kolejne w tym roku spotkanie autorskie z Danutą
Góralską-Nowak, wałbrzyską poetką i pisarką laureatką licznych nagród.
Zdobyła m.in. główną nagrodę w konkursie na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2010 za prozę poetycką
„Droga do domu”. Współautorka „Karety dam”, „Czas
kobiet - antologia poezji kobiet” i własnych tomików „Pijanej Wenus”, „Nic się nie stało” oraz nagrodzonej „Drogi
do domu”. W zeszłym roku
zadebiutowała
powieścią

„Szpicbergen”. Wiersze Pani
Danuty oprócz samej autorki
miały przyjemność czytać:
Magdalena Klimczak- dyrektor biblioteki oraz Marzena
Derdziak. Autorka zaprezentowała publiczności wcześniej publikowane wiersze,
jak i nowe utwory. Wśród publiczności obecny był Marek
Fedoruk - burmistrz Szczawna-Zdroju, a także mieszkańcy i wielbiciele poezji. Spotkanie przebiegało w ciepłej
atmosferze, a nastrojowe
popularne utwory muzyczne
prezentowane przez Justynę
Pielę dopełniły całości.
(BMSZ)

Warsztaty zielarskie

Wywóz odpadów
Przypominamy mieszkańcom
Szczawna-Zdroju, że wywóz odpadów zielonych od 1 kwietnia
2017 r. odbywa się w każdą sobotę miesiąca - zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Wywozem wyżej wymienionych
odpadów zajmuje się Firma ALBA
Dolny Śląsk Sp. z o.o. Poza tym
każdy właściciel nieruchomości
zamieszkałej ze Szczawna – Zdroju ma możliwość przekazania
odpadów zielonych do PSZOK-u
znajdującego się przy ul. Piasta
16 w Wałbrzychu. Odpady przed
przekazaniem należy umieścić we
własnych workach foliowych dowolnego koloru. Transport odpadów zielonych do PSZOK-u mieszkaniec zapewnia we własnym
zakresie i na własny koszt.
(RED)

30 marca 2017 roku odbyły się warsztaty zielarskie dla uczniów klas
IV- IV SP w Starych Bogaczowicach. Zajęcia zorganizowane były w
ramach realizacji przez Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne
projektu z Funduszu Toyoty „Eko - ścieżka wokół ziół”, a dotyczyły m.in.
poznania najważniejszych ziół, zastosowanie leczniczych roślin w
leczeniu a także żywieniu. Warsztaty poprowadził Maciej Zawierucha
z „Zielonego Laboratorium” z Rzeszówka koło Świerzawy. Zajęcia były
wprowadzeniem do konkursu na ziołowy zielnik dla uczniów klas IV - VI
SP, na który organizatorzy zapraszają już teraz. Czekają atrakcyjne
nagrody.

(IL)
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Trzecie złoto
Tenisiści stołowi AZS
PWSZ Wałbrzych po raz
trzeci z rzędu zostali akademickimi mistrzami Polski.
To
bezprecedensowy
sukces wałbrzyskiej drużyny,
bowiem w historii Akademickich Mistrzostw Polski żadnej
uczelni nie udało się zdobyć
trzy razy złotego medal pod
rząd. Dokonali tego wałbrzyszanie, grając w Warszawie
w składzie: Piotr Chodorski
(wygrał wszystkie swoje
mecze podczas mistrzostw),
Robert Floras, Tomasz Durajczyk, Paweł Fertikowski i
Wojciech Niedźwiedzki. AZS

PWSZ pokonał podczas finałowego turnieju: Politechnikę Poznańską, UE Kraków,
SGGW Warszawa, PWSZ Zamość po 3:0; w półfinale wygrał z Politechnika Rzeszowską 3:1, a w pasjonującym
finale wygrał z ALK Warszawa 3:2. Czwarty raz z rzędu
zespół z Wałbrzycha został
też mistrzem akademickim
w kategorii PWSZ. W czerwcu
AZS PWSZ Wałbrzych będzie
reprezentował Polskę na Akademickich Mistrzostwach Europy w Czechach, a w sierpniu podczas Uniwersjady na
Tajwanie.
(ESZ)

Tenisiści stołowi AZS PWSZ Wałbrzych.

Triathloniści w Chinach

Victoria
zobowiązuje
8 kwietnia minie rok jak
trwa nieprzerwana passa
zwycięstw w rozgrywkach
ligowych trampkarzy PUKS
Victoria Wałbrzych. - Zespół w tym czasie rozegrał 33
mecze w lidze trampkarzy,
odnosząc komplet zwycięstw
i uzyskując niecodzienny stosunek bramkowy - 190:25.
Na ten sukces zapracowała
drużyna w składzie: Dawid Pasias - Damian Filipiak, Andrzej
Krzyśków, Łukasz Prusinowski,
Tymoteusz Kasperek, Michał
Broniek - kapitan zespołu. Dominik Bogdan, Michał Lisiak,
Kacper Markowski, Łukasz
Pański , Emil Szymanek, Oskar
Siara, Dawid Korus, Oskar Nowak, Mateusz Bogdan. Oprócz
wymienionych występowali
również Patryk i Kamil Kraczkowscy, Klaudia Ryczek, których nie ma już w naszym
klubie oraz Marcin Niemirowski, Damian Jastrzębowski,
Damian Pietrek, Marta Sowa,
Tomasz Malewicz. Najlepszym
strzelcem drużyny jest kapitan
zespołu Michał Broniek, który
ze 190 bramek zapisał na swoim koncie aż 43 trafienia – wylicza trener zespołu Mirosław
Furmaniak.
(RED)

Triathloniści LKKS Górnik Wałbrzych – GVT BMC
Triathlon Team: Paulina
Kotfica i Łukasz Kalaszczyński, zajęli wysokie lokaty w zawodach Ironman
70.3 odbywających się w
Liuzhou w Chinach.
Pierwszą
konkurencją
było pływanie na dystansie
1900 m w rzece Liu, której
wody okazały się dla zawodników wyjątkowo niekorzystne z powodu niskiej
temperatury (15 st.C). Kotfica uzyskała 7. czas wśród
kobiet – 23,04 min., natomiast Kalaszczyński miał 13.
rezultat wśród meżczyzn
– 22,13.
Kolejnym etapem ekstremalnej rywalizacji był
wyścig rowerowy na 90 km.
Wynik Kotficy 2,25 godz., a
Kalaszczyńskiego 2.13.
Triathlon kończył bieg na
21,1 km. Kotfica pokonała go
w czasie 1:23, a Kalaszczyński 1:12,55
Ostatecznie Kotfica zajęła 6. miejsce wśród pań z
rezultatem 4:18,46 (zwyciężyła Jeanni Seymour z RPA
– 4:08,08), a Kalaszczyński
był 10. w gronie panów z wynikiem 3:54,52 (wygrał Brytyjczyk Tim Don – 3:37,44).

Łukasz Kalaszczyński na trasie biegu.

Czasy obu reprezentantów
Górnika są ich nowymi rekordami życiowymi w tej
konkurencji (triathlon składa
się też z innych długości poszczególnych etapów; najpopularniejszy, rozgrywany
na igrzyskach olimpijskich,
to pływanie na 1,5 km, wy-

ścig rowerowy na 40 km i
bieg na 10 km).
Triathlon to nowa dyscyplina pod Chełmcem. Więcej
o jego „sojuszu” z kolarzami
Górnika napiszemy w jednym z kolejnych wydań Tygodnika DB 2010.

Andrzej Basiński
REKLAMA

Na rower z Olimpijczykiem zaprasza Radosław Romanik
Nie masz jeszcze roweru? Nie wiesz jaki rower wybrać?
Zapytaj o to jednego z najlepszych polskich kolarzy – Radosława
Romanika, który od kilku lat z powodzeniem prowadzi sklep
i serwis rowerowy Olimpijczyk przy ul. Mickiewicza 3 b w centrum
Wałbrzycha. Tu każdy może liczyć na fachową radę
mistrza Polski i naszego olimpijczyka z Aten.
- Początek wiosny to czas
na przygodę z rowerem. To
także okres, w którym planujemy prezenty na pierwszą
komunię świętą i inne okazje –
warto wtedy wybrać właśnie
rower jako źródło aktywności
i zdrowia – tak dla małych jak
i dużych – podpowiada Radosław Romanik. – Zapraszam
wszystkich do naszego sklepu w Wałbrzychu, w którym
oferujemy naszym klientom
szeroki wachlarz najwyższej
jakości artykułów branży rowerowej. Klienci znajdą u nas
markowe rowery, osprzęt,
akcesoria, narzędzia i odzież.
W naszym sklepie mamy również duży wybór bezpiecznych rowerów dziecięcych.
Od kilku sezonów jest to
wręcz kultowe miejsce dla

tych, którzy rower traktują
nie tylko jako środek lokomocji, ale jako sposób na
życie. Dlaczego? Ponieważ
Sklep Rowerowy Olimpijczyk przy ul. Mickiewicza
3b w Wałbrzychu nie tylko
oferuje szeroki wachlarz najwyższej jakości artykułów
branży rowerowej. Jego właściciel – jeden z najlepszych
polskich kolarzy - Radosław
Romanik oferuje także profesjonalne doradztwo i serwis oraz rzetelną obsługę
zarówno początkujących,
amatorów jak i wyczynowców.
Sympatykom kolarstwa
sylwetki Radosława Romanika przypominać nie trzeba.
Ale wśród amatorów jazdy na
dwóch kółkach jest wielu lu-

dzi, którzy nie mieli wcześniej
do czynienia z tym sportem.
Dlatego powinni wiedzieć, że
Radosław Romanik to jedna z
najciekawszych postaci świata sportu w regionie wałbrzyskim. Wychowanek Górnika
Wałbrzych swojej długiej i
bogatej w sukcesy karierze
był mistrzem Polski w wyścigu ze startu wspólnego,
sześciokrotnym zwycięzcą
Bałtyk - Karkonosze Tour,
triumfował w Wyścigu Dookoła Słowacji, Małopolskim
Wyścigu Górskim, Wyścigu
Solidarności i Olimpijczyków
oraz Szlakiem Walk Majora
Hubala. Zdobył również Puchar Uzdrowisk Karpackich
i wygrał Pro Ligę. Dziewięć
razy startował w Wyścigu
Pokoju - najlepszą, trzecią lo-

katę wywalczył w 2001 roku,
jednocześnie
wygrywając
klasyfikację górską. W Giro
d’Italia, jadąc w barwach ekipy CCC Polsat, zajął 33 miejsce w klasyfikacji końcowej.
Startował także w mistrzostwach świata w 1995 i 1999
r. oraz w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 r.
Dodajmy, że zakończył swoją
piękną karierę mając 45 lat i
będąc najstarszym czynnym
kolarzem polskiej elity! Szybko się jednak okazało, że bardzo brakuje mu kontaktu z
życiem kolarskim… Dlatego
postanowił wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie
i otworzyć sklep ze sprzętem
kolarskim. I tak - od czterech
lat - lat popularny „Dziadek”
prowadzi swój sklep, który
nazywa się OLIMPIJCZYK, co
nawiązuje do jego uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach.
- Zapraszam do sklepu
rowerowego OLIMPIJCZYK
przy ul. Mickiewicza 3b. Dokładamy wszelkich starań,
aby zakupy u nas były satysfakcjonujące – podkreśla
nasz olimpijczyk z Aten.
(RED)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

Wskoczyły na podium!
Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych w 20. kolejce ekstraligi pokonały w Michałowicach
AZS UJ Kraków 2:0. Dzięki tej
wygranej i porażce Czarnych
Sosnowiec w Radziechowach
z Mitechem Żywiec 0:2 podopieczne Kamila Jasińskiego
wskoczyły na 3. miejsce w ligowej tabeli.
Mimo że wałbrzyszanki
grały z 10. drużyną w ligowej
tabeli, od początku wiadomo
było, że spotkanie w na przedmieściach Krakowa nie będzie
należało do najłatwiejszych.
Jesienią pokonały zawodniczki
z Uniwersytetu Jagiellońskiego na własnym stadionie 2:1,
po golach Oliwii Maciukiewicz

i Emilii Bezdzieckiej, lecz tamto zwycięstwo nie przyszło im
lekko, łatwo i przyjemnie. Do
tego jeszcze obie ekipy spotkały się w finale Akademickich
Mistrzostw Polski w futsalu w
Katowicach, w którym drużyna
z Wałbrzycha wygrała 4:3.
Już w 12 min., po rzucie
wolnym, na bramkę gospodyń
strzeliła Dominika Dereń, golkiperka obroniła to uderzenie,
lecz z dobitką zdążyła jeszcze
Karolina Gradecka, która otworzyła wynik spotkania. Wałbrzyszanki z minuty na minutę
miały coraz większą przewagę,
lecz nic z niej nie wynikało, ponieważ gra obu ekip była bardzo niedokładna, było sporo

Rekord nie do pobicia
Piłkarze Górnika Wałbrzych w 20. kolejce III grupy
III ligi przegrali w Bielsku-Białej z Rekordem 1:3. Jest
to pierwsza porażka wałbrzyszan w rundzie wiosennej.
Po zwycięstwie z Falubazem Zielona Góra i remisie ze
Stalą Bielsko-Biała, biało-niebiescy chcieli przedłużyć serię
meczów bez porażki, by móc
spokojnie grać o utrzymanie.
Ale rywal, który obecnie jest
na 5. miejscu w ligowej tabeli,
był wymagający, a wałbrzyszanie jesienią przegrali z nim na
własnym terenie 0:2. W kadrze
trenera Roberta Bubnowicza
na mecz w Bielsku-Białej zabrakło kontuzjowanego Damiana Migalskiego. W pierwszej jedenastce zastąpił go
Kamil Popowicz, dla którego

był to pierwszy mecz w wyjściowym składzie Górnika.
Już w 5 min. goście mieli
szansę wyjść na prowadzenie,
jednak Dominik Bronisławski posłał piłkę obok bramki.
Bielszczanie grali nerwowo,
a w ofensywie Górnika szalał
zwłaszcza Kamil Sadowski,
dzięki któremu to przyjezdni
przeważali. W 23 min. Jan Dudek sfaulował w polu karnym
Bronisławskiego, za co arbiter
odgwizdał rzut karny, który
bardzo pewnie na bramkę zamienił Jan Rytko. Miejscowi odpowiedzieli czternaście minut
później, kiedy po akcji Łukasza
Siędzielarza piłka trafiła pod
nogi Dawida Ogrockiego, który minął obrońców Górnika i
wyrównał rezultat. Do przerwy
wałbrzyszanie jeszcze atako-
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl
na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590

niecelnych zagrań i mnóstwo
fauli. Dopiero tuż przed przerwą znów groźniej zaatakowały akademiczki z Wałbrzycha,
gdy po rzucie rożnym głową
uderzyła Małgorzata Mesjasz,
a po niepewnej interwencji
krakowskiej bramkarki nikt z
przyjezdnej ekipy nie zdążył z
dobitką.
W przerwie trener Kamil
Jasiński nie dokonał roszady
w składzie, a początek drugiej
połowy znów zaczął się od
przewagi AZS PWSZ, lecz gra
była senna. W 59 min. Oliwia
Maciukiewicz, zamiast podać
do Klaudii Miłek, zdecydowała
się na uderzenie, po którym
pika poszybowała nad bramką. Dziewięć minut później, po
niezłej akcji, w pole karne dośrodkowała Aleksandra Jaworek, do piłki doszła Ana Jelen-

cić, która podwyższyła wynik
spotkania na 2:0. W końcówce
krakowianki zaczęły śmielej
atakować, jednak zabrakło im
czasu i skuteczności, dzięki
czemu drużyna z Wałbrzycha
wygrała 2:0 i awansowała na 3.
miejsce w tabeli ekstraligi.
W następnej kolejce AZS
PWSZ zagra na własnym stadionie z Medykiem Konin. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13 kwietnia o godz. 16:00.

wali, ale nie przyniosło to skutków i po 45 minutach było 1:1.
W przerwie obaj szkoleniowcy nie dokonali roszad
w składach. W 50 min. Kamil
Sadowski oddał strzał z 20 metrów, lecz pewnie interweniował Krzysztof Żerdka. Osiem
minut później, po indywidualnej akcji, odpowiedział Mateusz
Gaudyn, jednak po jego uderzeniu z 25 metrów piłka poszybowało nad bramką. W 72 min.
doszło do dziwnej przerwy w
grze, ponieważ awarię miała…
siatka w bramce, jednak została ona naprawiona. Chwilę
po tym zrobiło się gorąco pod
bramką gospodarzy, ponieważ
po centrze z kornera Marcina
Morawskiego główkował Bartosz Tyktor, jednak minimalnie
niecelnie. W 81 min., po faulu
Dariusza Michalaka, arbiter
podyktował rzut wolny, a Łukasz Siędzielarz bezpośrednim
uderzeniem wyprowadził swój

zespół na prowadzenie. Cztery
minuty później strzałem z dystansu próbował wyrównać Jan
Rytko, ale pewnie interweniował Żerdka. W doliczonym czasie gry faulowany w szesnastce
był Marek Sobik, za co sędzia
podyktował jedenastkę, którą
pewnie wykorzystał Siędzielarz, ustalając wynik spotkania
na 3:1 dla Rekordu.
W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają na własnym
boisku ze Skrą Częstochowa.
Spotkanie rozpocznie się w
niedzielę, 9 kwietnia o godz.
16:00.

Radosław Radczak
AZS UJ Kraków
– AZS PWSZ Wałbrzych 0:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Gradecka (12), 0:2 Jelencić
(68). Żółta kartka: Miłek. Widzów: 20.
AZS PWSZ: Antończyk - Aszkiełowicz,
Gradecka, Mesjasz, Ratajczak - Jelencić,
Dereń, Bezdziecka, Jaworek – Maciukiewicz (79 Kowalczyk), Miłek (90 Jędras).

Radosław Radczak
Rekord Bielsko-Biała – Górnik Wałbrzych 3:1 (1:1)
Bramki: 0:1 Rytko (24-k), 1:1 Ogrocki
(37), 2:1 Szędzielarz (81), 3:1 Szędzielarz (90+1-k). Żółte kartki: Gaudyn,
Dudek, Waliczek, Kubica oraz Tyktor,
Michalak, Rytko.

WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie
powierzonych nam zadań

tel. 69 69 225 69

Wielki „Niedźwiedź”!
Koszykarze
Górnika
Trans.eu Wałbrzych pokonali w drugim meczu II rundy fazy play-off we Władysławowie SMS PZKosz
77:67. Bezapelacyjnie bohaterem spotkania został
Piotr Niedźwiedzki, który
zdobył aż 32 punkty i dołożył do tego 13 zbiórek.
Spotkanie bardzo dobrze
zaczęło się dla gości, którzy
szybko odskoczyli rywalowi
na 6 punktów i wydawało
się, że kontrolują przebieg
spotkania. Nagle do ataku
rzucili się gospodarze, którzy zaczęli odrabiać straty,
przez co na minutę i 52 sekundy przed zakończeniem
pierwszej kwarty Górnik
przegrywał 13:14. Ale dzięki Rafałom: Glapińskiemu i
Niesobskiemu wałbrzyszanie zdołali jeszcze w samej
końcówce odzyskać prowadzenie i po 10 minutach
wygrywali 20:14. Druga
ćwiartka była bardzo emocjonująca, ponieważ miejscowi po 2 celnych rzutach
zza linii 6,75 m oraz lay-upie
wygrywali 21:20 i przed
długi czas wynik oscylował koło remisu. Gra toczyła się punkt za punkt, ale
ostatecznie to podopieczni
Arkadiusza Chlebdy prowadzili 39:38.
Początek trzeciej kwarty
był wyrównany, ale po około 3 minutach gry w końcu
Górnik zaczął uciekać drużynie z Pomorza. Po trafieniu Bartłomieja Ratajczaka
miał już 9 oczek więcej od
przeciwnika. Oba zespoły
grały w tym czasie nieskutecznie i popełniały sporo

strat. Na dziesięć minut
przed końcem spotkania na
tablicy widniał wynik 54:60 i
wydawało się, że to jeszcze
nie koniec emocji. Jednak w
ostatniej odsłonie zawodnicy z Wałbrzycha szybko osiągnęli przewagę 10
punktów, dzięki czemu kontrolowali przebieg rywalizacji. Wynik rozstrzygnął się
już na 2 minuty i 11 sekund
przed końcem rywalizacji,
potem już były tylko niecelne rzuty, straty i faule. Górnik ostatecznie wygrał 77:67
i może się cieszyć z awansu
do ćwierćfinału fazy play-off rozgrywek II ligi.
W pierwszym meczu ¼
finału wałbrzyszanie zagrają
w Krakowie z wielkim faworytem - AZS-em Politechnika. Spotkanie rozpocznie się
w sobotę, 8 kwietnia o godz.
17:00. Na tym etapie gra
również toczy się do 2 zwycięstw. Kolejny mecz z krakowianami zostanie rozegrany
w Wałbrzychu 22 kwietnia
o godz. 17:00, a ewentualne
trzecie spotkanie 26 kwietnia pod Wawelem.
Radosław Radczak

SMS PZKosz Władysławowo – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 67:77 (14:20,
24:19, 16:21, 13:17)
SMS: Gołębiowski 19, Samsonowicz
18, Szlachetka 7, Matyszkiewicz 5,
Wyszkowski 5, Czyż 4, Bogucki 4, K.
Dawdo 2, Powideł 2, Mąkowski 1, D.
Dawdo 0, Jakubek 0.
Górnik: Niedźwiedzki 32 (13 zb),
Niesobski 18, Glapiński 16, Ratajczak
5, Wróbel 2 (8 zb), Bochenkiewicz 2 (6
zb), Kozak 2, Krówczyński 0, Durski 0,
Jeziorowski 0.
REKLAMA
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Mistrz Polski z Jedliny
Bartosz
Gołębiewski
z Jedliny Zdroju wywalczył tytuł mistrza Polski w
wadze do 75 kg w boksie
olimpijskim. Reprezentant
Polski przygotowuje się
teraz do czerwcowych mistrzostw Europy seniorów.
88 Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie Olimpijskim
(dawniej amatorskim) zostały rozegrane w Człopie. Bartosz Gołębiewski który jest
zawodnikiem KKB RUSHH
Kielce, na turniej pojechał
kilka dni po powrocie z rozegranych w Rumunii młodzieżowych mistrzostw Europy,
w których - jako debiutant
– dotarł do ćwierćfinału.
- W turniej w Człopie stoczyłem 5 pojedynków, walcząc dzień po dniu i obawiałam się, czy wystarczy mi sił
na finał. Jestem jednak dobrze przygotowany, nie tylko
fizycznie. Nauczyłem się odpowiednio rozkładać siły i to
- w połączeniu ze zdobytym
doświadczeniem – pozwoliło mi wygrywać kolejne walki. Najpierw wygrałem 5:0 z
Kamilem Urbańskim i przed
czasem pokonałem Roberta
Pelca z Polonii 1912 Leszno.
W ćwierćfinale wygrałem 5:0
z Kamilem Holką z Orkana
Gorzów Wielkopolski, który
jest ubiegłorocznym wicemistrzem Polski w wadze do
69 kg. W walce półfinałowej
zmierzyłem się z doświadczonym Rafałem Perczyńskim z Akademii Sztuk Walki
Warszawa, który ma za sobą
występy w Hussars Poland.
Wygrałem 3:2 , a w finale stoczyłem pojedynek z kolegą z
klubu Danielem Adamcem,
mającym na koncie 3 złote
medale mistrzostw senio-

Poszukuję Opiekunki
z czynnym prawem jazdy.
Do opieki Pan 65 kg, 170 cm wzrostu,

Dwóch zawodników z klubu „ K.O. Gym” Świebodzice walczyło w niedzielę w
turnieju Muay Thai Open”
w Berlinie. - Jest to cykliczna
impreza, której dwie edycje
odbyły się także w Świebodzicach. W niedzielę zwycięstwo odnotował Łukasz Stec
-na co dzień trener w piłkarskim Górniku Nowe Miasto
w Wałbrzychu. Dawid Myc
- decyzją sędziów - przegrał
w swoim debiucie – relacjonuje Mariusz Cieslinski z KO
Gym Świebodzice.

Bartosz Gołębiewski z Jedliny Zdroju z dumą prezentuje pas mistrza
Polski.

rów. W ubiegłym roku w finale seniorskich mistrzostw
kraju musiałem uznać jego
wyższość, przegrywając 1:4,
ale tym razem wziąłem rewanż i w końcu zdobyłem
tytuł mistrza Polski – relacjonuje Bartosz Gołębiewski.
Czasu na radość i odpoczynek nowy mistrz wagi
średniej nie miał zbyt dużo,
bo przed nim kolejne zgrupowania reprezentacji Polski. - W ramach przygotowań

Wynajmę
lub sprzedam halę

oraz Internet. Kontakt: 509-892-436

Tel. 606 478 000

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

Sprzątanie i profesjonalna opieka

pomocy przy higienie, kontroluje
czynności fizjologiczne. Opiekunka ma

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

ła na uraz rogówki. Została
zdeformowana, pęknięta i
rozwarstwiona. Na szczęście
badanie przeprowadzone w
szpitalu na Piaskowej Górze
wykazało, że z okiem jest
już wszystko w porządku i
mogę normalnie trenować –
powiedział Tygodnikowi DB
2010 zawodnik grupy Tymex
Boxing Promotion.
W planach Leśniaka
jest występ na gali w maju
w Częstochowie, ale, jak
mówi, nie czas jeszcze na
konkrety.

Andrzej Basiński

Kryterium
w Żaganiu

do dyspozycji własną łazienkę, telewizor

się z pomocą rolatora. Potrzebuje

Wałbrzyski bokser Michał „Szczupak” Leśniak,
podczas gali „BudWeld Boxing Night: Noc Prawdy” w
Dzierżoniowie, wygrał jednogłośnie na punkty (było
to jego szóste zwycięstwo
na zawodowym ringu) z
białoruskim pięściarzem
Nadzirem Bażkajewem.
Ale sukces przypłacił
groźnie wyglądającym urazem lewego oka. - Prze parę
dni nic nie widziałem i miałem światłowstręt. Poza tym
ból i nieprzespane noce.
Pierwsza diagnoza wskaza-

(RED)

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

75 lat, mieszkający z żoną. Przemieszcza

Oko Szczupaka

Walczyli
w Berlinie

NAD GROBAMI
Wałbrzych, Świebodzice
i wszystkie gminy
powiatu wałbrzyskiego
tel. 730 979 836
opiekanadgrobami.walbrzych
@gmail.com
www.znicz-pamieci.pl

do czerwcowych mistrzostw
Europy seniorów czeka mnie
udział w kilku obozach przygotowawczych, w meczach
międzypaństwowych oraz w
turnieju im. Feliksa Stamma
– wylicza.
W Człopie walczył także
Patryk Trochimiak z Imperium Boxing Wałbrzych, który dotarł do ćwierćfinału kategorii do 60 kg i zakończył
turniej na miejscach 5-8.

Udany był pierwszy tegoroczny występ szosowców
LKKS Górnik Wałbrzych
DZT Service Świebodzice.
Podczas kryterium ulicznego w Żaganiu wśród żakiń
3. miejsce zajęła Karolina
Chojnacka, w kategorii juniorek młodszych 5. była
Julia Kowalska, 7. Wiktoria
Węgrzynowska i 9. Adrianna
Rasińska, a wśród juniorów
młodszych 9. lokatę zajął
Dominik Kopiwoda, 10. Karol
Woźniak, a 18. Patryk Tomulik.

(RED)

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

(BAS)

KREDYTY
do 200 tys. zł
Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

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

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

Zwycięstwo w Dzierżoniowie Leśniak okupił urazem oka.

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

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

DB2010

.PL

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

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.

DB2010

Czwartek, 6 kwietnia 2017 r.

.PL

www.db2010.pl

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

wprowadzenia, cena 155 tys. Tel.
793 112 130

USŁUGI

MS-3025 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, parter, cena 149 tys. Tel.
793 111 130

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

MOTORYZACJA

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

tel.: 791 87 34 77

(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
(4) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
WAŁBRZYCH, ŚCISŁE CENTRUM
Lokale do wynajęcia z witrynami:
39m2, 50m2, 64m2, 120m2, ceny
odpowiednio: 2900 zł, 1200 zł,
2900 zł, 3200 zł netto , kontakt:
792549757
SZCZAWNO ZDRÓJ, CENTRUM
Lokale do wynajęcia: 160m2,
100m2, 80m2, ceny odpowiednio:
3900 zł, 1600 zł, 1400 zł netto ,
kontakt: 792549757
ŚWIDNICA, ZAWISZÓW, Lokale
do wynajęcia z witrynami: 39m2,
100m2, ceny odpowiednio:
1600 zł, 2800 zł netto , kontakt:
792549757
PODZAMCZE, 2 pokoje, rozkład,
czynsz 315 zł, bez podzielników
ciepła, do wprowadzenia, cena
110.000 kontakt 792-548-210
NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2,
dogodna lokalizacja, ogród,
garaż, ogrzewanie gazowe Cena
89.000 do negocjacji kontakt:
792-548-210
BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, ogród, najlepsza
lokalizacja, bliska okolica Szczawna Zdroju, cena 113 000, kontakt
792-548-210

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl

ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 78m2, 2piętro, łazienka po remoncie, cena
64tys, kontakt 535-416-014
ŚRÓDMIEŚCIE 101m2,1piętro,3pok. ogrzewanie gazowe. cena:
110 000 zł, kontakt: 792-549-757
SZCZAWNO ZDRÓJ , zamknięte
osiedle Solicowo, 2 pokoje, nowocześnie urządzone, 1 piętro, cena
229.000zł, kontakt 792-547-662
GLINIK STARY, kawalerka, gotowa
do wprowadzenia, niskie koszty
utrzymania, ogród, cena 49.900,
kontakt 792-547-662
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51m2, balkon, czteropiętrowy bu-

MS-3055 Podzamcze, 2 pokoje,
40m2, wysoki parter w 4, po
remoncie, cena 128 tys. Tel. 883
334 481
MS-2974 Podzamcze, 2 pokoje,
48m2, 1 piętro, po kapitalnym
remoncie, cena 156 tys. Tel. 883
334 481
MS-2922 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, parter, cena 97 tys. Tel. 883
334 486
MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, cena 104 tys. Tel. 793 111
130
MS-3026 Szczawno Zdrój z
garażem i ogródkiem, 2 pokoje,
40m2, 1 piętro, cena 120 tys. Tel.
883 334 481
MS-3058 Biały Kamień, nowe
budownictwo, kawalerka – 26m2,
cena 63 tys. Tel. 883 334 486

dynek, niski czynsz, cena 115.000,
kontakt 792-547-662

MS-3083 Stary Zdrój, 2 pokoje,
38m2, ogrzewanie gazowe, cena
59 tys. Tel. 883 334 486

BIAŁY KAMIEŃ, 3 pokoje, ogród,
spokojna okolica, niski czynsz,
ogrzewanie gazowe, cena
119.000, Kontakt 535-462-699

MS-3050 Nowe Miasto, 2 pokoje,
47m2, spokojna lokalizacja, do
remotu, cena 74 tys, Tel. 883 334
481

BIAŁY KAMIEŃ, wynajem, kawalerka po kapitalnym remoncie,
ogrzewanie miejskie, koszt: 900zł/
mc, kontakt 535-462-699

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

BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, po
kapitalnym remoncie, 1 piętro,
wyremontowana kamienica, cena
49.900zł, kontakt: 792-547-662
PODZAMCZE, wynajem, kawalerka, umeblowane, ogrzewanie w
cenie, czynsz: 990 zł/mc, kontakt:
535-462-699
ŚRÓDMIEŚCIE, wynajem, 2
pokoje, ogrzewanie gazowe,
umeblowane, czynsz: 1000zł/mc,
Kontakt 535-462-699

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(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-3040 Dom w zabudowie szeregowej ul. Fabiana, pow. 117m2,
do wprowadzenia, cena 440 tys.
Tel. 606 976 630
MS-3047 Dom wolnostojący, po
remoncie, Konradów, cena 499
tys. Tel. 606 976 630
MW-3054 Do wynajęcia Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 40m2, umeblowane, cena 1200 zł, Tel. 606 976 630
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-2768 Nowe Miasto, mieszkanie do wprowadzenia, super
lokalizacja, 32m2, cena 76 tys. Tel.
883 334 481
MS-2757 Nowe Miasto, 3 pok,
ogrzewanie miejskie, 71 m2, cena
109 tys. Tel. 883 334 486
MS-3038 Boguszów Gorce – Gorce, 3 pokoje, 69m2, z ogródkiem,
cena 129 tys. Tel. 606 976 630

standard, mieszkanie z ogródkiem ! cena 168 000 do negocjacji. Polecamy ! Tel. 530-913-259

od zaraz, do wprowadzenia, cena
137 tys. zł do negocjacji, tel. 74
842 90 60.

7. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI Na sprzedaż mieszkanie na
PIASKOWEJ GÓRZE, Pow. 55 m2,
3 pokoje, do odświeżenia, CENA
155.000 tys zł, Tel: 519-121-102

WGN Podzamcze, na sprzedaż
mieszkanie 38m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon, dobra
lokalizacja, budynek z windą, wolne od zaraz, do wprowadzenia,
cena 115 tys.zł ,do negocjacji, tel.
74 842 90 60.

8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
lokal z możliwością adaptacji na
mieszkanie w JEDLINIE ZDRÓJ,
Pow. 157,94 m2, do remontu,
CENA 62.000 tys. zł, DO NEGOCJACJI. Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe, z jasną kuchnią, po remoncie mieszkanie na Piaskowe
Górze.53m2, cena 158 tys. do
negocjacji. Tel.502-657-353
10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w pobliżu Parku Sobieskiego,
w czterorodzinnym domu, z
możliwością adaptacji strychu i
postawienia garażu w podwórku.
Dwa pokoje, co gazowe, reszta do
remontu. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w bardzo dobrym
stanie, w czteropiętrowym
budynku na Podzamczu. 40m2,
cena 120 ty. do negocjacji. Tel:
502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Piękne
mieszkanie po kapitalnym remoncie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka +
korytarz, 86m2, zadbana klatka
schodowa w śródmieściu, 160
000tyś do negocjacji! Tel: 502665-504
13.SOWA&VICTORIA Nowe
Miasto, 2 pokoje, łazienka, jasna
kuchnia, po remoncie! Cena: 79
900zł do negocjacji!Tel: 502-665504
14. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, rejon Aqua Zdrój, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienka z wc, po
kapitalnym remoncie, 50m2 cena: 129 900zł do negocjacji! Tel:
502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Szczawno-Zdrój, 3 pokoje z otwartą kuchnią
po kapitalnym remoncie, I piętro,
245,000 zł. Tel: 506-717-014

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
spokojna okolica, 62,50 m2 na I
piętrze 2 pokoje po kapitalnym
remoncie na pierwszym piętrze!Cena: 115,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
nowe, dwupoziomowe mieszkanie 101m2 w stanie do wykończenia!TRAKCYJNA CENA!169,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce nowe budownictwo 2-pokojowe mieszkanie z aneksem
kuchennym z odrębnym WC i
łazienką po kapitalnym remoncie. I piętro z balkonem. Cena
115,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel :
502-657-640
4. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI! Szczawienko , 2 pokoje
po remoncie z ogródkiem ! Cena
116 000. Polecamy ! Tel: 530-913259

MS-2980 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, 2 piętro w 4, cena 125
tys. Tel. 883 334 481

5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
duże 2 pokoje z balkonem, CO
gazowe+kominek. Cena 139 000
. Polecamy!DO NEGOCJACJI! Tel:
530-913-259

MS-2958 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 52m2, 2 piętro w 4, do

6. SOWA&VICTORIA Śródmieście okolice szpitala, 3 pokoje, wysoki

16. SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce 39m2, 2 pokoje w bloku
z miejskim ogrzewaniem, cena:
67,000 zł. Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Szczawno-Zdrój, 2 pokoje na I piętrze w
cenie 143,000 zł. Tel: 506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Biały
Kamień mieszkanie 2 pokoje
otwarta kuchnia, łazienka z wc,
ogród 38m cena 119000 Tel. 519121-104
19. SOWA&VICTORIA Biały
Kamień mieszkanie 2 pokoje
kuchnia, łazienka z wc, ogrzewanie gazowe 42m2 75000 zł Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto mieszkanie 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc , ogród 42m2 89000
zł Tel: 519-121-104

58-309 Wałbrzych,
Główna 11, 74 842 90 60,
walbrzych@wgn.pl
WGN Podzamcze, na sprzedaż
mieszkanie 2 pokoje, 48m2,
budynek z windą, 6 piętro, wolne

WGN Podzamcze, na sprzedaż
mieszkanie 54 m2, 2 pokoje, parter, niski budynek , cena 130 tys.
zł do negocjacji, dobra lokalizacja. tel. 74 842 90 60..
WGN Piaskowa Góra ,na sprzedaż
ładne mieszkanie 4 pokoje, 57m2,
na 6 piętrze, budynek z windą,
cena 150 tys. zł do negocjacji. tel.
74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra , mieszkanie
19m, na pierwszym piętrze, ładne
, dobra lokalizacja, cena 65 tys. zł
do negocjacji, wolne od zaraz/ tel.
74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 33m2, parter, pokój,
kuchnia, łazienka, stare budownictwo, dobra lokalizacja, cena 63
tys. zł. tel. 74 842 90 60.
WGN Biały Kamień, na sprzedaż
ładne małe mieszkanie 33m2,
pokój, kuchnia, łazienka, zielona
spokojna okolica, 59 tys.zł .
Możliwa zamiana na 2 pokoje na
Piaskowej z dopłatą, może być
komunalne. tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
dom w zabudowie szeregowej,
70m, 3 pokoje, działka 180m2,
bardzo dobra lokalizacja i okazyjna cena 280 tys. zł , wolne od
zaraz ,tel. 74 842 90 60.
WGN Szczawno-Zdrój, na
sprzedaż mieszkanie 28 m2, 2
pokoje , bardzo dobra lokalizacja
w centrum uzdrowiska, 2 piętro,
atrakcyjna cena 60 tys. zł , do
negocjacji, tel. 74 842 90 60.
WGN Szczawno-Zdrój, na sprzedaż bardzo ładny dom wolno
stojący o pow. 220m, 5 pokoi,
działka 11a, dobra lokalizacja w
uzdrowisku, cena 670 tys. zł , tel.
74 842 90 60.
WGN Szczawno-Zdrój, na sprzedaż dom w zabudowie bliźniaczej
o pow. 180m, 5 pokoi, działka
320m2, atrakcyjna lokalizacja,
cena 450 tys. zł do negocjacji, tel.
74 842 90 60.
WGN działka budowlana w Dziećmorowicach na osiedlu domów
jednorodzinnych, uzbrojona, o
powierzchni 1900m, cena 125 tys.
zł do negocjacji, tel. 74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto , na sprzedaż mieszkanie 2 pokojowe
o powierzchni 42m2, zielona
spokojna poszukiwana okolica,
atrakcyjna cena 79 tys. zł. tel. 74
842 90 60.
WGN Śródmieście, na sprzedaż
bardzo ładny dom wolno stojący
, 4 pokoje, zagospodarowana ,
działka 900 m2, wolny od zaraz,
okazyjna cena 387 tys. zł . piękna
okolica. tel. 74 842 90 60.
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MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
OKAZJA! PILNA SPRZEDAŻ!
PODZAMCZE 4 pokoje, 72 m2, do
wprowadzenia, parter z balkonem
,169 000zł,. DO NEGOCJACJI.
Kontakt 535-311-265
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA PODZAMCZU LUB
PIASKOWEJ GÓRZE, 2 pokoje, tel.
535-311-265
Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena
72.000zł. Tel: 535-311-265
DOM na Podgórzu 100m2, ogródek 1700m2, Staw, murowana
altana CENA 360 000zł tel. 577263-955
3 pokoje po remoncie, 57m2, 1
piętro, ogrzewanie gazowe. Cena
109.900zł. Kontakt 535-311-265
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! PODZAMCZE, 3 pokoje,
Rozkład, 54 m2, balkon, 4 piętro
w wieżowcu, po remoncie,
150.000 ZŁ, tel. 535-285-514
STARY ZDRÓJ, kawalerka po
kapitalnym remoncie, 34m2,
ogrzewanie gazowe, 2 piętro.
Cena 69.000zł DO NEGOCJACJI
Kontakt 535-311-265
PODZAMCZE, 2 pokoje, 36 m2,
parter, 95 tys. Zł, Kontakt 535285-514
Boguszów Osiedle Krakowskie
2 pokoje 34m2 wysoki parter,
pięknie wykończone 74 000zł tel.
577-263-955
OKAZJA! PILNA SPRZEDAŻ!
PODZAMCZE 4 pokoje, 72 m2, do
wprowadzenia, 169 000zł, parter
z balkonem. DO NEGOCJACJI.
Kontakt 535-311-265
KAWALERKA W CICHEJ OKOLICY,
mieszkanie w kilkurodzinnej,
wyremontowanej kamienicy, 33
m2, 1 piętro, BALKON, OGRZEWANIE CENTRALNE, 45.000 tys. Zł,
Kontakt 535-285-514
Hala Stary Glinik 1400m2 wynajem 10zł/m2 msc; sprzedaż
2500zł/m2 tel. 577-263-955
DOM Stare Bogaczowice 170m2
do wprowadzenia, centralne
ogrzewanie, OGRÓD 790m2 CENA
340 000zł tel. 577-263-955

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 – CENTRUM WAŁBRZYCHA,czteropiętrowy dom 180 m2- 4
niezależne mieszkania 2-pokojowe z łazienkami na każdym z
pięter, ew. 200-metrowe pomieszczenia warsztatowe z dopłatą
sprzedaż lub wynajem. Cena: 220
000 zł (nr:2322 ) - (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-SPRZEDAŻ, 46m2, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, wysoki
parter. Cena: 890zł (nr: 2061) - (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
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
BON –SZCZAWIENKO, luksusowe
mieszkanie z ogrodem, wysoki
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka,
ogrzewanie gazowe i kominek.
Cena: 117 000zł (nr:1562) - (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

zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507 153
166.

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

WILLA- Sprzedamy garsonierę na
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro,
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.

BON –SZCZAWIENKO, 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
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
BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia, łazienka, pierwsze pętro,Cena: 23 000 zł (nr: 23) (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – PONIATÓW, WYNAJEM,
KAWALERKA po remoncie, 32m2,
kuchnia, łazienka, blisko strefy
ekonomicznej Cena: 750 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 6 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 – ZAMIANA, LESZNO,kawalerka,30 m2,1 piętro, kuchnia,
łazienka, centralne ogrzewanie
na kawalerkę do wprowadzenia
BIAŁY KAMIEŃ, SZCZAWNO
ZDRÓJ - (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, 62m2, B.Gorce, po remoncie, parter, ogród, cena 120 000 zł.
74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 47 tys.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42,
507153166 .

WILLA- Sprzedamy Podzamcze,
Kasztelańska, 2 pokoje po kapitalnym remoncie, 35,50m2, 6p(10)
cena 119 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
5 pokoi po remoncie 127m2 na
Nowym Mieście, ul. Piłsudskiego,
3 p. cena 169 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogródek, cena 55 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy pół bliźniaka
w Szczawnie-Zdroju, 109m2, 4
pok. działka: 511m2 cena 395 tys.
zł. stan dobry, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
w dzielnicy Szczawienko, 34m2
, 49tys.zł. 2 piętro, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
36m2, Podzamcze , po remoncie, 3
piętro, winda, cena 103 tys.zł. bez
balkonu, 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, 507
153 166 .
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje w Głuszycy, blok, cicha
okolica, 2 piętro, 40m2, cena 63
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, po
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
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 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,
50m2, 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, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie,
Nowe Miasto, kawalerka. 34m2,
wysoki parter, cena 55 tys.zł. co
gaz, 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.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 35.5m2, 6
piętro w 10, balkon, rozkładowe,
cena 105.000zł, 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 54.900zł, 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 – NOWE MIASTO,
nowe bud. 46m2, C.O. miejskie,
3 piętro w 4, ogród, po remoncie
119.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – UNISŁAW ŚLĄSKI,
80m2, parter z osobnym wejściem, 3 pokoje, „zielona” okolica,
do remontu, 59.900zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 51m2,
nowe bud., 6 piętro w 10, po
remoncie, 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 35.5m2, 3
piętro w 10, cena 99.700zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Poselska, 2 pokoje, 51m2, 7 piętro
w 10, cena 123.500zł, tel. 74 840
40 40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł, do
wprowadzenia, 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

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje po
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin,
ogród , osobne wejście, cena
199000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 6
piętro w 10, cena 137.000zł, po
remoncie, tel. 74 840 40 40, 724
464 997

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, Podzamcze, 36m2, 3
piętro, cena 128 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

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

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, 23.5m2,
kawalerka, c.o. gazowe, 3 piętro w
3, 34.900zł, tel. 74 840 40 40, 724
464 997
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 – DOM RUSINOWA,
120m2, działka 500m2, C.O. węglowe, 3 pokoje, cena 190.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
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