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Janusz Korwin-Mikke odwiedzi Wałbrzych,
Strzegom, Kłodzko i Ząbkowice Śl.
Plan wizyty:
• Wałbrzych: 22 maja godz.
16.30 Hotel Maria sala balowa
ul. Wrocławska 134
• Szczawno Zdrój 22 maja,
godz. 14.30 ul. Kościuszki
(deptak)
• Strzegom: 22 maja godz. 19.00
Restauracja Stragona
ul. Wojska Polskiego 47
• Ząbkowice Śl. 23 maja
godz. 16.00 Restauracja
Dolnośląska ul. 1-go Maja 2
• Kłodzko 23 maja godz. 19.00
sala u Franciszkanów
ul. Daszyńskiego 10

Mam przyjemność zaprosić Państwa
na cztery spotkania z publicystą, posłem
na Sejm I kadencji, deputowanym do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, prezesem partii Wolność Januszem Korwin- Mikke.

W marcu podczas zebrania okręgu wałbrzyskiego partii Wolność, wybrano nowe władze na kolejne 5 lat
w składzie: Prezes: Beata Żołnieruk;
Wiceprezesi: Jacek Hecht i Bartłomiej
Pawlica; Sekretarz: Damian Danielak;
Skarbnik: Monika Pawlica.
Rozpoczęliśmy projekt z cyklu
Ekonomia dla Wałbrzyszan. Odbyły
się już dwa wykłady w Wałbrzychu,

jeden w Świdnicy i jeden w Kłodzku.
Nasze ,,lekcje” mają służyć przede
wszystkim rozpowszechnianiu edukacji ekonomicznej, w duchu postaw
wolnorynkowych. W ramach tego
projektu będziemy zapraszali do nas
ciekawe osobowości ze świata polityki, gospodarki i ekonomii. Już dzisiaj
mogę zapowiedzieć wizytę kolejnego zaproszonego przez nas gościa -

Wojciecha Sumlińskiego- publicystę
i dziennikarza, autora wielu książek.
Spotkanie odbędzie się na początku
czerwca, a o szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce.
Zamierzamy również występować
w imieniu zainteresowanych mieszkańców naszego okręgu z wnioskami
i postulatami pod adresem władz samorządowych. Będziemy pomagali
w egzekwowaniu praw na szczeblu
samorządowym i krajowym.
Jeśli uważacie Państwo, że Polska
potrzebuje fundamentalnych zmian
i macie dość tego układu, który rządzi Polską niezmiennie od wielu lat,
to zachęcam do uczestniczenia w
naszych cyklicznych spotkaniach. Informacja o nich znajduje się na portalach społecznościowych. Ponadto na
stronie www.wolnosc.pl zamieszczony jest formularz, który jeśli zostanie
wypełniony- daje nam możliwość
informowania Państwa o wszystkich
akcjach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez nasz oddział.
Prezes Okręgu Wałbrzyskiego Partii
WOLNOŚĆ Beata Żołnieruk.
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dla kobiet i mężczyzn

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

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Integracyjne czytanie
W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu pod patronatem
prezydenta miasta Romana
Szełemeja odbył się IV Wałbrzyski Integracyjny Konkurs Pięknego Czytania.
Celem konkursu było
uwrażliwianie na piękno literatury, kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu
literackiego, propagowanie
kultury czytelniczej, rozwój
talentów, wyrabianie nawyku
czytania jako formy spędzania
wolnego czasu oraz integracja
kulturalna mieszkańców Wałbrzycha.
- Tegoroczne spotkanie z
literaturą oficjalnie otworzyła
Jolanta Ceran - prezes Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej w Wałbrzychu. Potem na scenie zaprezentowali
się przedstawiciele reprezentujący wałbrzyskie szkoły i instytucje. W konkursowe szranki stanęły: Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 28; Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 21; Publiczna Szkoła Podstawowa nr
37; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2; Publiczna Szkoła

brzychu oraz Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej, a współorganizatorem
spotkania było Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.
Zadanie było współfinansowano ze środków Urzędu

Miejskiego w Wałbrzychu
oraz PFRON. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i
przebieg konkursu była Olga
Tatuśko - nauczyciel Zespołu
Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.
(RED)

Koncert dla Pauliny
Wszyscy uczestnicy IV Wałbrzyskiego Integracyjnego Konkursu Pięknego Czytania otrzymali równorzędne
nagrody w postaci książek oraz dyplomy.
Podstawowa nr 5; Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 26; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
2; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; Publiczne Gimnazjum
nr 1; Publiczne Gimnazjum
Sportowe nr 11; Publiczne
Gimnazjum Specjalne nr 10;
Publiczne Gimnazjum nr 7;
Publiczne Gimnazjum nr 9;
II Liceum Ogólnokształcące;
Zespół Szkół Zawodowych
Specjalnych; Polski Związek
Niewidomych Koło Głuszyca;
Straż Miejska w Wałbrzychu;
Warsztaty Terapii Zajęciowej

przy Stowarzyszeniu Dzieci
i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej; Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy w Wałbrzychu;
Środowiskowy Dom Samopomocy oraz przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury
Rady Miejskiej Wałbrzycha
Małgorzata
Wiłkomirska,
której kibicowała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha Krystyna Olanin.
Prezentacjom przysłuchiwało
się jury w składzie: Elżbieta
Rosicka – wałbrzyska poetka;

Jadwiga Kaczmarczyk - bibliotekarz; Irena Świętochowska
- nauczyciel. Wszyscy uczestnicy otrzymali równorzędne
nagrody w postaci książek
oraz dyplomy. W części artystycznej wystąpili uczniowie
Zespołu Szkół Zawodowych
Specjalnych: Zespół Wokalno-Taneczny „Iskierki” (opiekun
Ilona Zalejska) i Zespół „Esy
Floresy” (opiekun Izabela Janiszewska) – relacjonuje Olga
Tatuśko.
Organizatorem Konkursu był Urząd Miejski w Wał-

20 maja 2017 r. w godz.
16.00 - 20.00 w auli PWSZ
Wałbrzych (ul. Zamkowa 4)
obędzie się koncert dobroczynny dla Pauliny.
- Podczas imprezy zbierane będą środki finansowe na
leczenie i bieżące potrzeby
młodej osoby walczącej z zaawansowaną chorobą nowotworową. Całość kwoty, którą
uda się zebrać z cegiełek wstępu (od 20 zł), kwestowanie i
loterię fantową przeznaczamy
dla Pauliny. Cegiełki są dostępne w WOK na Piaskowej
Górze (ul. Broniewskiego 65a)
i WOK na terenie Starej Kopalni (ul. Wysockiego 29) oraz w
dniu koncertu w auli PWSZ
lub pod numerami telefonów

601 791 016 i 696 270 776. Do
zobaczenia na koncercie – zachęcają organizatorzy.
(RED)
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PATRONAT
PREZYDENTA
MIASTA WAŁBRZYCHA
Organizatorzy:
• Zespół Szkół Zawodowych
Specjalnych w Wałbrzychu,
• Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Wałbrzychu, Warsztaty Terapii
Zajęciowej
• Urząd Miejski w Wałbrzychu
• Park Wielokulturowy
„Stara Kopalnia”

XII Festiwal Piosenki
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
25 czerwca 2017 r. godz. 15.00
C.H. Galeria Victoria w Wałbrzychu, ul. 1 – go Maja 64
Cele Festiwalu:
Kształtowanie charakteru młodych ludzi poprzez wdrażanie
w rywalizację fair play.
Dostarczenie młodzieży możliwości doznań artystycznych,
Integracja środowiska młodzieży.
Wyłonienie osób uzdolnionych.
Stworzenie możliwości autoprezentacji na szerokim forum.
Umacnianie poczucia własnej wartości.
Założenia programowe:
Zgłoszenia reprezentantów szkół i ośrodków należy dokonać poprzez wypełnienie kart zgłoszeniowych i przesłanie ich na adres: festiwal.zszs@wp.pl
1. Festiwal przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Domów Samopomocy
2. W konkursie mogą brać udział soliści, zespoły wokalne i zespoły
instrumentalno – wokalne, Instytucje Publiczne
3. Uczestnicy wykonują od 1 do 3 utworów muzycznych.

4. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 15 minut.
5. Repertuar powinien zawierać dowolne utwory muzyczne, zgodne
z tematem przewodnim Festiwalu - tegoroczny Festiwal odbywać się
będzie w klimacie hitów polskiego rocka lat 60-tych i 70-tych
6. Organizatorzy nie zapewniają akompaniamentu.
7. Prezentacje oceniane będą przez Jury.
8. Dla uczestników Festiwalu przewidziane są nagrody i dyplomy.
9. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu oraz PFRON.
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Dni rodzicielstwa zastępczego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu – Zespół Rodzinnej
Pieczy i Świadczeń dzięki
dofinansowaniu projektu
„30 Maja – Świętujmy Razem” przez Fundację Ernst
& Young organizuje Dni
Rodzicielstwa Zastępczego
w Powiecie Wałbrzyskim
2017, które odbędą się w
dniach od 29.05.2017 r. do
02.06.2017 r. Głównym celem projektu jest integracja
rodzin zastępczych i dzieci
z powiatu wałbrzyskiego,
współpraca PCPR z rodzinami zastępczymi oraz rozpowszechnienie wiedzy na
temat rodzicielstwa zastępczego.

PROGRAM TYGODNIA
RODZICIESTWA ZASTĘPCZEGO:
Poniedziałek 29.05.2017 r.
– wstęp do obchodów Dni
Rodzicielstwa Zastępczego.
W tym celu w siedzibie
Starostwa Powiatowego wyodrębnione zostanie stoisko
PCPR z ulotkami, balonami,
długopisami i słodyczami
dla dzieci. Koordynatorzy
rodzinnej pieczy zastępczej
ubrani w koszulki z logo tut.
Centrum w ramach promocji
rodzicielstwa
zastępczego

będą przeprowadzać ankiety z mieszkańcami powiatu,
którzy w tym dniu odwiedzą
Starostwo. Dla najmłodszych
mieszkańców powiatu przewidziana została atrakcja w
postaci malowania twarzy.
Wtorek 30.05.2017 r.
– w godzinach od 10:00 do
13:00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego, w Sali Obrad
Rady Powiatu Wałbrzyskiego (sala 206) - Konferencja,
warsztaty oraz panel dyskusyjny na temat:,, De-instytucjonalizacja- rodzina
zamiast instytucji” kierowana do rodzin zastępczych,
pracowników
socjalnych,
asystentów rodziny, pedagogów szkolnych oraz pracowników tut. Centrum.
W programie Konferencji :
Wykład Sędzi Sądu Rejonowego w Wałbrzychu pt:
,,Opieka zastępcza z punktu
widzenia Sądu”
Wykład psychologa – terapeuty pt: ,,Leczenie dzieci zranionych – jak wspierać dzieci,
które doświadczyły traumy”
Wykład psychologa pt:
,,Pierwszy entuzjazm i rozczarowanie w opiece zastępczej”
Podczas Konferencji zaplanowano dwie przerwy na

Otwarcie nowej kuchni
w ośrodku w Nowym Siodle

kawę i herbatę wraz z poczęstunkiem.
Na zakończenie konferencji zostaną wręczone imienne
podziękowania dla rodzin zastępczych.
Środa 31.05.2017 r.
Promowanie rodzicielstwa
zastępczego na
terenie Gmin Powiatu
Wałbrzyskiego
Koordynatorzy rodzinnej
pieczy zastępczej w ramach
promocji udadzą się do Gmin:
Mieroszów, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Stare Bogaczowice gdzie na utworzonych
stoiskach PCPR z ulotkami i
materiałami informacyjnymi
będą udzielać informacji zainteresowanym osobom. Dla
najmłodszych przewidziano
malowanie twarzy natomiast
dla starszych ankiety.
Czwartek 01.06.2017 r.
Promowanie rodzicielstwa
zastępczego na
terenie Gmin Powiatu
Wałbrzyskiego
W Dzień Dziecka Pracownicy PCPR będą promować w
utworzonych punktach tematykę rodzicielstwa zastępczego w gminach: Jedlina Zdrój,
Szczawno Zdrój, Głuszyca
oraz Walim. Tego szczególne-

go dnia każde dziecko będzie
mogło skorzystać z punktu
malowania twarzyczek.
Piątek 02.06.2017 r.
Piknik pt: ,,Żyj zdrowo
i sportowo!”
Na terenie Karczmy Góralskiej w Dziećmorowicach
odbędzie się Piknik pod hasłem ,,Żyj zdrowo i sportowo”
Przewidziano zdrowe przekąski, które uczestnicy pikniku sami przygotują w formie warsztatów kulinarnych,
pod bacznym okiem Pani
Mai Jońskiej – uczestniczki 5
edycji programu ,,Hell’s Kitchen. Zaplanowano również
mnóstwo konkurencji sportowych, dmuchany plac zabaw
dla dzieci, wizytę Państwowej
Straży Pożarnej w Wałbrzychu, fotobudkę oraz loterie
fantową.
Zapraszamy Serdecznie
do czynnego udziału w obchodach Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego!!!

Z końcem ubiegłego roku
rozpoczął się kapitalny remont kuchni w Specjalnym
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Siodle.
Kuchnia otrzymała nowy design i dziś spełnia najwyższe
wymogi sanitarne. Uczniowie mogą uczyć się zawodu
kucharza w warunkach takich jak w zakładach pracy.
16 maja dyrektor Dorota
Błażejowska, wspólnie z przewodniczącą Komisji Oświaty
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Grażyną Owczarek, radnymi powiatu oraz członkami
zarządu powiatu uroczyście
otworzyła podwoje nowej
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To nie złudzenie

pani Magdy (ze Szczawna)
pod dotykiem uzdrowiciela
zniknął guzek w piersi i przeszły migreny.
- Ale mąż ciągle mówił, że
to nie pan Darek tylko siła autosugestii. Uwierzyli, iż wyzdrowieją, więc zaczęli zdrowieć. Dopiero teraz widzi, że
się pomylił, bo przecież nasz
synuś jest zbyt mały, by coś z
tego rozumieć, by uwierzyć,
że będzie zdrowy. Po prostu
pod dotykiem pana Darka

(GŁ)

Kuchnia otrzymała nowy design i spełnia najwyższe wymogi
sanitarne.

Ludzie zdrowieją pod jego dotykiem

- To nie autosugestia.
Mój Szymuś był bardzo
chory, groziła mu skomplikowana operacja. Ale,
że było do niej parę tygodni, to zaczęłam chodzić
z nim do uzdrowiciela. No
i co? Po sześciu wizytach
u pana Darka okazało się,
że serce Szymka się zregenerowało i żadna operacja
nie jest potrzebna – Magda Piszczela opowiada o
uzdrowieniu, jakiego doświadczyła.
W jej rodzinie sporo osób
korzystało z pomocy pana
Darka. Mamie pani Magdy
pomógł na bóle kolan i hemoroidy. Stryj – ze Świdnicy
- trafił do niego z mocnym
niedowładem po wylewie
– i rehabilitacja zaczęła następować błyskawicznie. W
listopadzie chodził o dwóch
kulach i niewyraźnie bełkotał, a już w marcu podpierał
się tylko laseczką i mówił
niemal normalnie. Kuzynce

kuchni. Młodzież zasadniczej
szkoły zawodowej przygotowała poczęstunek w ramach
warsztatów
zawodowych.
Wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski podziękował pani
dyrektor i całemu gronu za
inicjatywę i zaangażowanie
w pracę.
- Jesteśmy dumni, że nasze placówki zmieniają się na
lepsze, remontowane są zaplecza dydaktyczne, a młodzi
ludzie mogą uczyć się w coraz
nowocześniejszych
warunkach - dodał wicestarosta.
Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 140 000 zł.

POŻYCZKA DLA KAŻDEGO
w jego organizmie zaczęły zachodzić błyskawiczne
zmiany – mówi pani Magda
i dodaje: - Od czterech lat
mieszkamy w Holandii. Teraz
jest tam też teściowa. Ale jak
zobaczyła, że Szymuś wyzdrowiał pod dotykiem pana
Darka, to też się tu wybiera
ze swoją cukrzycą.
A rzeczywiście bardzo
wiele powikłań po cukrzycy
cofa się pod jego dotykiem.
Na przykład pani Zofia Ma-

Mąż mówił, że to nie pan Darek tylko siła
autosugestii. Dopiero teraz widzi, że s
ię pomylił, bo przecież nasz synuś jest zbyt mały,
by coś z tego rozumieć, by uwierzyć, że będzie
zdrowy. Po prostu pod dotykiem pana Darka
w jego organizmie zaczęły zachodzić
błyskawiczne zmiany

raszek miała już nie rany na
nogach, które nie chciały
się goić. Po trzeciej wizycie
zaczęły się goić, po szóstej
znikły zupełnie. Bardzo też
spadł jej poziom cukru, poprawiły się wyniki jaskry,
przestała boleć wątroba i
kręgosłup. – Pan Darek odjął
mi piętnaście lat – mówi z
uśmiechem.
Egzemy na rękach i chroniczny katar były od kilku
lat przekleństwem pana Janusza Pikoły z Wałbrzycha.
Próbował już wszystkiego,
był u wielu specjalistów, korzystał z akupunktury, zażywał leki homeopatyczne. I
nic. Wreszcie w lutym tego
roku trafił do pana Darka.
– Zbliżała się wiosna, a wiosną katar zawsze się nasilał,
więc myślałem o nim z lękiem. Kilka lat temu trochę
mi pomógł inny uzdrowiciel, to postanowiłem spróbować u tego. Ale efekt u
pana Darka przeszedł moje

(na oświadczenie)
w wieku od 18 do 75 lat
dla:
• osób z dobra historia w BIK,
ale brakiem zdolności kredytowej
• osób ze złą historia kredytową
• osób z niskimi dochodami
• osób z zajęciami komorniczymi

BEATUS

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

793 793 005 oraz 531 483 291

najśmielsze oczekiwania.
Mamy maj, rośliny pylą na
całego, a ja nie mam kataru. Wcale! No i pęknięcia na
dłoniach wygoiły się, ręce
wyglądają normalnie, nie

pieką, nie swędzą. - A mnie,
jak pod dotykiem czarodziejskiej różdżki, przestał
boleć kręgosłup – dodaje
jego żona.

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

(ego)
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In memoriam - Ku pamięci

POŻYCZKI GOTÓWKOWE

•
Obsługa w domu klienta •
Akceptujemy różne formy dochodu •
Bez weryfikacji BIK •
Pożyczki od 500 zł •
Ekspresowa gotówka

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Jakuba Gruba
składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

Śp. Marzeny Kamińskiej

Śp. Janusza Wanat
składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’
Serdecznie dziękujemy Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze

śp. Janiny Sobieraj

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

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

tel. 797 603 000

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

Wspieramy domowe
budżety

Co oferujemy?
Szybką i bezpieczną pożyczkę gotówkową na dowolne wydatki oraz ekspre-

,,Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie.”

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

składa rodzina.

ZATRUDNIMY DORADCÓW

Szybka i bezpieczna pożyczka gotówkową na dowolne wydatki i gotówka
do ręki bez wychodzenia
z domu? Właśnie takie warunki oferuje Benefitia!
Benefitia jest marką handlową Cash Service 4 Home
Sp. z o.o, działającej w branży finansowej w segmencie
Home Credit. Oznacza to, że
udzielamy pożyczek gotówkowych za pośrednictwem
naszych doradców, a gotówkę dostarczamy bezpośrednio do domu klienta.
Misją Benefitii jest wspieranie domowych budżetów
naszych klientów. Aktualnie
swoim zasięgiem obejmujemy Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Śląsk, Podkarpacie,
Lubelszczyznę, Łódź i okolice, Małopolskę oraz województwo opolskie. Cały czas
rozwijamy się i powiększamy zasięg działania naszych
doradców. Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszych
pracowników, każdy klient
może liczyć na profesjonalną obsługę, na każdym etapie współpracy z nami.

,,Dusze sprawiedliwych są w reku Boga ’’

Święto
czekolady

Praca
W związku ze stałym rozwojem naszej działalności,
obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku mobilny doradca.
Zgłoszenia należy kierować
za pośrednictwem naszej
strony internetowej http://
benefitia.pl/praca/oferta/

20 maja odbędzie się doroczne Święto Czekolady
w Świebodzicach, które w
tym roku będzie miało nieco sportowy charakter. A
wszystko za sprawą imprezy w
ramach „Polska biega i ja też”,
która także odbędzie się tego
dnia- oba wydarzenia odbędą
się w Parku Miejskim. Zapraszamy od godz. 13:00 na ul.
Parkową 4 (przy Centrum Rehabilitacji Społecznej), tu odbędzie się rejestracja uczestników, wydawanie koszulek, itp.
Następnie o godz. 13:45 biegacze wystartują z Parkowej,
trasa biegu będzie wiodła ulicami: Kolejowa, Zwycięstwa,
Os. Sudeckie, K. Pułaskiego,
Spokojna, Zwycięstwa, Kolejowa, al. Lipowe, do Parku
Miejskiego. Gdy wszyscy dobiegną do mety, odbędzie się
losowanie dorocznych nagród
pod sceną główną. A o godz.
14 w parku rozpocznie się
Święto Czekolady, w tym roku
przebiegające pod hasłem 70.
urodzin cukierków Michałki. W
programie m. in.: przedstawienie dla dzieci, wioska olimpijska, mega gry planszowe dla
najmłodszych, fotoboksik, kącik małego artysty, czekoladowe konkursy, czekoladowa biżuteria, wielkie bańki mydlane
a do tego mnóstwo słodkości
pod różnymi postaciami (wata
cukrowa, rurki, gofry, popcorn
– rzecz jasna o smaku czekolady), i coś oryginalnego „na
ząb” – na festynie zaparkują
food trucki z pysznym tajskim
i włoskim jedzeniem.

(TP)

(RED)

sową gotówkę – „do ręki”
klienta. Dbamy o komfort
naszych klientów, dlatego
obsługa odbywa się w domu
klienta. Oferujemy im dogodne spłaty rat i akceptujemy różne formy dochodu.
Pożyczkę można u nas dostać bez poręczycieli i zgody
współmałżonka, bez weryfikacji BIK, a także dopuszczamy umiarkowane zadłużenie
w KRD. W naszej ofercie są
pożyczki od 500 zł do 6000
zł, których spłatę rozkładamy
na okres od 28 do 52 tygodni.
Kontakt
Potrzebujesz szybkiej i
bezpiecznej pożyczki gotówkowej na dowolne wydatki, w dodatku bez wychodzenia z domu? Skontaktuj
się z naszą infolinią, dzwoniąc pod numer telefonu:
797 603 000.

Niewidzialny wróg dzieci i młodzieży
– depresja i samobójstwo
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
z siedzibą w Walimiu udziela kompleksowego wsparcia wobec najtrudniejszych
problemów dzieci i młodzieży m.in. depresji i prób
samobójczych.
Z danych Narodowego
Funduszu Zdrowia wynika,
że na depresję leczy się w naszym kraju prawie 8 tys. dzieci
i młodzieży. Podejrzewa się
jednak, że choruje więcej z
nich, bo część z nich nie leczy
się. Na depresję i inne zaburzenia psychiczne związane z
nastrojem choruje coraz więcej nastolatków. Okres dojrzewania wiąże się z różnymi
trudnościami, tzw. dołami i
burzami hormonów. Zdarza
się, że młoda osoba najpierw
nie reaguje na pocieszenia,
a potem dochodzi nawet do
tego, że nie może wstać rano
z łóżka.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
z siedzibą w Walimiu jest ambasadorem kampanii „Zobacz
znikam”
(http://zobaczznikam.pl). Chcemy uwrażliwić
młodzież na ten problem,
aby wiedzieli, jak go dostrzec
u swoich kolegów. Poprzez
działania edukacyjne chcemy
im pokazać, że choroby psychiczne się zdarzają i że można z nimi żyć. Tak jak z chorym
zębem idziemy do lekarza, tak
z chorobą psychiczną możemy się zwrócić o pomoc do
psychologa i psychiatry w poradni.
Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Peda-

Specjaliści Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna
z siedzibą w Walimiu pomagają dzieci i młodzieży m.in. w walce
z depresją.
gogiczna z siedzibą w Walimiu Regina Marciniak zwraca
uwagę, że depresja u dzieci
może inaczej się objawiać niż
u dorosłych.
- Oprócz typowych objawów, takich jak przygnębienie, utrata energii, zainteresowań, brak apetytu,
bezsenność, czy myśli samobójcze, niepokojące są gorsze
oceny w szkole, agresja i pobudzenie. Te objawy często są
źle diagnozowane lub bagatelizowane – podkreśla Regina
Marciniak.
W ramach kampanii edukacyjnej podejmowany jest problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. W 2016 r. około
300 dzieci odebrało sobie życie. Większość z tych ofiar to
nastolatki. Podejmujemy wyzwanie, by zapobiec kolejnym
takim tragediom. Poradnia na
stałe zatrudnia 2 lekarzy, w
tym lekarza psychiatrę. Obie

panie doktor posiadają wieloletnie doświadczenie.
Z danych ogólnodostępnych wynika, że u co dziesiątego dziecka w wieku od 5 do
16 roku życia wykrywane są
zaburzenia psychiczne. U połowy z nich objawiają się one
jeszcze przed ukończeniem
14 lat. Najczęściej są to zaburzenia emocjonalne, depresje,
napady lęku oraz nerwice natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompusywne).
- Należy jak najwcześniej
udzielać pomocy dzieciom,
kiedy tylko pojawiają się u
nich zaburzenia psychiczne.
W ten sposób można zapobiec nasileniu się ich w późniejszym wieku, gdy leczenie
jest znacznie trudniejsze –
podkreśla dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno
- Pedagogiczna z siedzibą w
Walimiu Regina Marciniak.
(AS)
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Dni Podzamcza

Los pomnika w rękach radnych

We wtorek, 16 maja,
wernisażem wystawy fotograficznej Jerzego Brożka „Pejzaż – przestrzeń
fascynacji” oraz pokazem
diaporam z wyprawy w
góry Pirin w sali Ośrodka
Społeczno-Kulturalnego
Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze,” zainaugurowano obchody Dni
Podzamcza z Orange.
Program
corocznego
święta największego wałbrzyskiego osiedla, jest
bogaty i skierowany do
każdego uczestnika. W kolejnych dniach organizatorzy oferują: koncert z okazji 15-lecia Chóru Cantus
w Teatrze Zdrojowym im.
Henryka Wieniawskiego w
Szczawnie-Zdroju, wernisaż
wystawy prac konkursu plastycznego „Orange dla rodziny” (pasaż Tesco), Otwarte Mistrzostwa Podzamcza
w Badmintonie o Puchar
Orange (PSP nr 21), wieczór
artystyczno-literacki z okazji
Dnia Matki (sala widowiskowa OSK).
W sobotę, 3 czerwca,
odbędzie się festyn rekreacyjny na terenie przyległym do kościoła parafii
pw. Świętych Apostołów

O tym, czy stojący na
Podzamczu od prawie 30
lat Pomnik Niepodległości
zostanie zlikwidowany lub
przeniesiony (?!) w inne
miejsce, zadecydują ostatecznie radni Rady Miejskiej Wałbrzycha. Wiążę
się to z inicjatywą miejscowych działaczy PiS, którzy
postanowili po usunięciu
wspomnianego monumentu postawić tam Pomnik
Żołnierzy Wyklętych.
Jak się dowiedzieliśmy,
zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, która

Piotra i Pawła (al. Podwale
2a). W programie występy
przedszkolaków, prezentacja uczniów Zespołu Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi
oraz z PSP nr 21, rodzinne
konkursy ekologiczne, występ młodzieży z Gimnazjum
nr 7, prezentacje Studia Tańca Carmen i Zumba Fitness.
Przewidziano też mobilne
centrum animacji dla dzieci, sportową rywalizację z
Fundacją Recal, prezentację
sprzętu Klubu Krótkofalowców LOK oraz modeli samolotów, malowanie twarzy,
symulator jazdy samochodem, konkurs malowania
na asfalcie oraz wesołe mia-

steczko, stoiska gastronomiczne i z zabawkami.
Organizatorzy Dni Podzamcza zapraszają także na
Otwarte Mistrzostwa Podzamcza w Tenisie Ziemnym
o Puchar Orange (korty przy
ul. Grodzkiej), XXIX Bieg
Książański (otulina Ksiażańskiego Parku Krajobrazowego) i Turniej Koszykówki
Ulicznej o Puchar Orange
(boisko przy ul. Grodzkiej).
Tegoroczne święto Podzamcza zakończy się w niedzielę, 18 czerwca, Turniejem Siatkówki Plażowej o
Puchar Almar Sport (boisko
przy ul. Fortecznej).
(A.Bas.)

jest gospodarzem terenu, na
którym stoi Pomnik Niepodległości, nie podjął decyzji
w tej sprawie, przekazując
ją do rozstrzygnięcia Radzie
Miejskiej Wałbrzycha.
Przytaczaliśmy ostatnio
opinie niektórych podzamczan na temat likwidacji dotychczasowego i postawienia
nowego pomnika. Najkrócej
ich stanowisko można przedstawić następująco: „Ręce
precz od Pomnika Niepodległości!”. Pisaliśmy też o kontrowersjach, jakie wzbudzają
tzw. żołnierze wyklęci, które

mają istotny wpływ na stosunek podzamczan do pomysłu postawienia nowego
pomnika.
Nie wiemy, w jaki sposób
sprawa będzie rozpatrywana przez radnych Rady
Miejskiej Wałbrzycha. Pozostaje nam tylko apelować
do naszych przedstawicieli
o wszechstronne i dogłębne
jej omówienie ze świadomością, że biorą na siebie sporą odpowiedzialność przed
swoimi wyborcami. Ale taka
jest przecież rola radnego.
Andrzej Basiński

Uczestnicy uroczystości rocznicowych pod Pomnikiem Niepodległości na Podzamczu.
REKLAMA

WIELKIE LAST MINUTE - ZAPRASZAMY!!!

WCZASY 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!!!
BOŻE CIAŁO:

WCZASY BUŁGARIA AUTOKAR

KUDOWA ZDRÓJ - 5 dni 799 PLN 455 PLN
SZCZAWNICA - 5 dni 799 PLN 499 PLN

15-26.06.2017 - 1199 999 PLN OSTATNIE 6 MIEJSC
24.06-05.07.2017 - 1875 1350 PLN OSTATNIE 12 MIEJSC
26.08-06.09.2017 - 1875 1199 PLN

WCZASY:

POZOSTAŁE TERMINY LIPIEC/SIERPIEŃ 1875 1425 PLN

REWAL lipiec/sierpień - 8 dni 1200 PLN 999 PLN
GRZYBOWO - 8 dni 1200 PLN 899 PLN
SZCZAWNICA 8 dni 1200 PLN 899 PLN
CHORWACJA PAKOSTANE-PODACA-ZAOSTOG- AUTOKAR
WSZYSTKO W CENIE OD 1500 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO-SPORTOWY BUŁGARIA

CHORWACJA BRIST OD 1900 PLN
WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - CENA OD 885 PLN

INNE:
WIEDEŃ KONCERT NOCY LETNIEJ 25.05.2017 - 205 PLN

OD 1500 PLN OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE

BUŁGARIA SAMOLOT - HIT CENOWY
08-19.06.2017 WYLOT KATOWICE 1999 1599 PLN
19-29.06.2017 WYLOT KATOWICE 2250 1799 PLN OSTATNIE 10 MIEJSC
14-24.08.2017 WYLOT WROCŁAW 2599 1999 PLN
24.08-04.09.2017 WYLOT WROCŁAW/POWRÓT KATOWICE 2299 1799 PLN
POZOSTAŁE TERMINY SAMOLOT WROCŁAW, KATOWICE, WARSZAWA OD 1999 PLN

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY!
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REKLAMA

REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Nasz mistyczny kraj
Stanisław
Michalik

Chcę się podzielić dzisiaj z moimi Czytelnikami kilkoma refleksjami, które nasunęły mi się przy
okazji wnikliwej lektury „Ksiąg
Jakubowych” nieocenionej Olgi
Tokarczuk. Jest to zarazem próba
oddania hołdu powieściopisarce
za Jej monumentalną rozprawę
literacko-historyczną. Oczywiście
mój felieton jest tylko zręczną
kompilacją. Korzystając obficie z
dobrodziejstwa, którym obdarza
nas autorka „Ksiąg Jakubowych”
wyraziłem moje osobiste odniesienie do naszej współczesnej, mistycznej rzeczywistości.

W mistycznej aurze polityki
Zacznijmy
od
wydarzeń,
skutkiem których znów stała się
aktualna łacińska XVIII-wieczna
sentencja: Polonie est paradisus
Judaeorium:
Tymczasem oprócz hakkarat
panim – znajomości fizjonomii, a
także sidrej szirtutin – znajomości
chiromancji, pewni wybitni politycy, do których już zaliczają się i
chacham Jarosław, i ben Andrzej,
i donna Beata, i reb Antoni, no i
tuhajbejowicz Wicia, poddają się
tajnikom czarnej magii i w zupełnej tajemnicy nocą w bet midrasz
na Nowogrodzkiej odbywają seanse spirytystyczne. Zapalają tylko dwie świece w małym pokoju
i siadają na podłodze po turecku.
Głowa musi iść między kolana. Ciało człowiecze wraca wtedy do tej
samej pozycji, którą miało w brzuchu matki, która nie uległa pokusie
aborcji. Gdy tak się siedzi kilka go-

dzin oddając się pobożnym kontemplacjom, gdy oddech powraca
do płuc i słyszy się bicie własnego
serca, ludzki umysł zaczyna przejawiać niespotykaną dotąd przejrzystość. To właśnie wtedy rodzą
się najlepsze pomysły, jak np. ten,
by najważniejsze decyzje sejmowe podejmować nocą. Naród śpi,
opozycja gaśnie z wyczerpania, a
my dzięki temu jesteśmy w pełnej
ekspresji twórczej.

Nasi współcześni mistycy
Wielki Mędrzec Jarosław nigdy
nie mówi tak jak kaznodzieje, długimi, skomplikowanymi zdaniami,
w których pełno jest rzadkich słów
i powoływania się na cytaty. To
właśnie jego słowa będą cytować
wszystkie agencje prasowe i to jest
ważne, to się liczy. Jarosław mówi
prosto i zwięźle jak ktoś, kto żyje z
handlu na rynku lub powozi furą.
Nazywa rzeczy po imieniu. Kto nie
jest z nim - jest zdrajcą, odszczepieńcem, kreaturą, a w najlepszej
sytuacji - drugim sortem. Kiedy
żartuje, to nie wiadomo, czy to są
żarty, czy poważne sądy. Zwykle
jego uporczywe, niejako ptasie
– orle, sokole, sępie – spojrzenie
wprawia rozmówców w konfuzję.
Odwracają wzrok, plączą się. Bywa,
że Jarosław wybucha śmiechem,
ni stąd, ni zowąd, a wtedy wszyscy
wokoło czują ulgę i też pozorują
uśmieszek na twarzy. Bywa też
grubiański, opryskliwy, ale nawet
najbardziej soczyste epitety można przyjąć bez wstydu, złożywszy
to na karb słusznego wieku i pozycji wodza narodu.
Cacko – Marionetka Jędruś,
zwany Klęczonem podróżuje po
kraju. Gdzie by nie przybył drzwi
świątyń otwierają się na oścież. Ci
co uwierzyli w jego posłannictwo
dzień powszedni zamieniają na
dzień świąteczny. To jest dla nich

Relaks i wyciszenie
Wielkidzień, a po nim Wielkanoc.
Kobiety myją włosy i suszą je na
powietrzu, sprzątają domy i obejścia, umajają je kwiatami i gałązkami mirtu, żeby Mesjasz mógł wejść
w schludny świat. W tym dniu
rodzi się bowiem światło. Izajasz
mówił: „wieniec zamiast popiołu,
olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały, zamiast zgnębienia na duchu”. I dobrze, delikwenci
wszelakiej maści „wyższego sortu”
w nieustających pokłonach, a dzieciarnia z ochronki z siostrami kółka
różańcowego rzucają mu pod nogi
kwiaty stokrotek i niezapominajek.
Chór szkolny wyśpiewuje pod ratuszem „Nie będzie Niemiec pluł
nam w twarz”, a potem w kościele
po mszy: „Ojczyznę, wolność, racz
nam wrócić Panie”. „Wróciłeś” woła
skonfudowany ksiądz na ambonie.
„Wróciłeś nam Panie”!
Prawowierny Wicia Wielocyped
podróżuje po świecie, jest ciągłym
biegunem. Świat stał się dla niego
podwórkiem, a on sam pępkiem
świata. Ostatnio odwiedził egzotyczne San Escobar. Orient stał się
dla niego spełnieniem pasji zbieracza-kolekcjonera sztuki. Przywiózł
walizkę, a w niej kilimki, kutasiki,
frędzle, guziki z masy perłowej,
drobna broń ozdobna, tabakierki
z laki, wachlarze z obrazkami, fajki,
drogie kamienie, a nawet słodycze:
chałwa i rachatłukum. Ale to tylko
podręczny bagaż. W tym właściwym, przywiezionym z lotniska
transporterem, znalazły się wyroby
skórzane, włochate ręczniki, brokaty, szale chorasańskie i kermińskie,
które wprawiają w zachwyt wyszywanymi na nich lwami i pawiami.
Ze stert kilimów dobywa się jakaś
woń specyficzna, być może kiedyś
wydawałaby się obca, ale teraz po
nawiązaniu znajomości z elitą wyspy San Escobar zapach ten budzi
w nim tylko ekstazę.

Ostrzeżenie przed lewicą
Współcześni ideolodzy spod
znaku trwającej TV okazują się
wiernymi zaleceniom żydowskiej
księgi Zohar. Jest tam napisane,
że należy się wystrzegać by w drodze do bożnicy nie przylgnęły do
człowieka złe duchy. Czyhają one
na człowieka wyłącznie z lewej
strony, bo mezuza jest przybita tylko od strony prawej, a w mezuzie
jest napisane: „I Szaddaj będzie na
twoich odrzwiach”, a to znaczy, że
nie dopuści on do ciebie upiorów.
Powietrze jest pełne oczu,
ostrzega potrząsając błyskotliwym
oczkiem broszki donna Beata.
Patrzą na ciebie. Nie uda ci się zasłonić przed ich penetracją. Dojrzą
twe ukryte ciągoty, by usłyszeć,
co mówią duchy z lewej strony.
A wtedy popełniasz grzech pierworodny. Prowadzi on do tego co
złe, bo nie jest pisane przez Boga.
Przyjrzyj się światu od prawej strony, dojrzysz doskonałość boskiego
dzieła we wszystkim co cię otacza.
I w tej glinianej dróżce, która prowadzi nad rzekę, i w samym jej nurcie, który bierze się nie wiedzieć z
czego, i w roślinach, i w drzewach,
i w tym co zrobiła ręka ludzka, i w
tym co czyni prawicowa władza.
Tak więc – wystrzegaj się lewicy, patrz tylko w prawo, apeluje
reb Antoni. A tam dojrzysz jedynie słuszny, dogłębnie prawicowy,
kanał telewizyjny „Trwam” Ojca
Dyrektora Magnificencji Rydzyka,
jak dobrze pójdzie przyszłego
papieża, a przepowiadają to Jego
prorocy w studiu telewizyjnym,
którzy jak wiadomo przekazują
wiadomości dobre i złe, ale zawsze prawdziwe. Wówczas to zrobię wszystko, by w miejsce apelu
poległych nasze wojsko śpiewało
zgodnym chórem „Tadeum laudamus!”, a stolicę Polski przeniesiemy do Watykanu. I to będzie

Studio Masażu Wind
of Change to połączenie
orientalnych zabiegów z
klasycznymi masażami. Tu
znajdziecie Państwo nie tylko coś dla ciała, ale również
dla ducha.
– Oferuję relaks i wyciszenie w klimacie Hawai, czy też
wschodnich sztuk pracy z ciałem. Aby spróbować czegoś
nowego i przekonać się ile
dobra można otrzymać dla sie-

bie, zapraszam do odwiedzin.
Oferta zawiera m.in. masaż
lomi lomi nui, japoński twarzy,
masaż bambusami, bańką chińską, stemplami ziołowymi, aromaterapię oraz masaże klasyczne częściowe. Zapraszam do
Wałbrzych Medical Park przy
ul Młynarskiej 24 lok. 3 (parter),
kontakt: 535 39 91 41 – zachęca
Paweł Krasicki, właściciel Studia
Masażu Wind of Change.

najważniejsza dla kraju, mistyczna
dobra zmiana.

je. Cedzak przepuszcza wino, a
zatrzymuje winny osad; ten w
ogóle nie powinien czytać i lepiej
żeby zajął się rzemiosłem. Sito
zaś oddziela plewy, żeby otrzymać najlepsze ziarno.
Wnoszę, że moi Czytelnicy stanowią tylko i wyłącznie tę ostatnią grupę. Mają ten przywilej, bo
już wcześniej to co przeczytałem
przeszło przez drobniutkie sito.
Skutkiem tego dostarczam im najlepszy gatunek ziarna, z którego
piekarze mogą upiec pieczywo
najprzedniejszej próby. Może też
to ziarno stać się zasiewem obfitych łanów zbóż dla przyszłych
pokoleń czytelników. Salem alejkum!

Sprawdź, jakim jesteś
Czytelnikiem!
Niejaki Isochar, żydowski
nauczyciel, wyznawca Szabtaja Cwi, twórcy nowego odłamu
religii Mojżeszowej w dalekiej
Smyrnie, mówił, że są cztery rodzaje czytelników. Jest czytelnik
gąbka, jest lejek, jest cedzidło i
jest sito. Gąbka wchłania w siebie
wszystko jak leci; jasne jest, że
potem dużo z tego pamięta, lecz
nie umie wydobyć najważniejszego. Lejek – przyjmuje jednym
końcem, drugim zaś wszystko
co przeczytane z niego wylatu-
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Dni Boguszowa-Gorc
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Waldemar Kujawa oraz Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury zapraszają na Dni
Boguszowa-Gorc 2017. Impreza odbędzie
się w dniach 20-21 maja na stadionie przy
ulicy Kusocińskiego.
Sobota:
Godz. 16.00- 18.00- program własny centrum
kultury.
Godz. 18.30-20.00- Zespół Latające Talerze z repertuarem legendarnej grupy Republika.
Godz. 20.30-21.45 gwiazda wieczoru KOMBII
Godz. 21.45-00.00- zespół Funk Da System

Niedziela:
Godz. 14.00- 15.00- program własny CK, w tym
głównie adresowany do dzieci.
Godz. 15.30-16.30- Teatrzyk dla dzieci. Pełnowymiarowy spektakl estradowo- teatralny pod
nazwą Kraina Małego Dina.
Godz. 16.30-18.00- program własny Organizatora- występy amatrorskich zespołów dziecięcych.
Godz. 18.30-20.00- grecki zespół „ZORBA”.

Organizatorzy zapewnili bezpłatny transport z wszystkich dzielnic miasta.

(RED)
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UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!

UZDROWICIEL z FILIPIN

REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, 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,

REYNALDO LITAWEN

przyjmuje:

18 maja - GŁOGÓW i ZIELONA GÓRA, 19 maja - LUBIN i LEGNICA
20 maja - WAŁBRZYCH i ŚWIEBODZICE, 21 maja - WROCŁAW

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

Hołdys
o hańbie

REKLAMA

Andrzej
Basiński

Zbigniew Hołdys jest
muzykiem,
kompozytorem, byłym liderem grupy
Perfect i dziennikarzem. Od
dawna czytam jego felietony zamieszczane w „Newsweek Polska” i z niecierpliwością czekam na kolejne.
Pisze prosto, sugestywnie
i z pasją. Jego przemyślenia, zwłaszcza na temat
sytuacji, w jakiej znaleźli
się teraz Polacy, powstają
z darem przekonywania i
wręcz wymuszają na odbiorcach, szczególnie na
tych najbardziej opornych
na oczywiste fakty, zajęcie
konkretnego stanowiska.
Dzisiaj polecam Czytelnikom zapoznanie się z
fragmentem jego felietonu
pt. „Panteon czeka”. Tak się
złożyło, że traktuje o sprawie, którą ostatnio zajęliśmy się na naszych łamach.
Oto on:
„ (…) Wywracanie prawd
powszechnie znanych i
udowodnionych, nazywanie bohaterów zdrajcami,
tchórzliwych kumpli bohaterami – to właśnie trwa
na naszych oczach. Przeżywam to trzeci raz w życiu
i wiem, jak się to skończy:
w wyobraźni słyszę zgrzyt
ściąganych z cokołów pomników, które dziś stawiane są fikcyjnym bohaterom. To na pewno nastąpi”.
(…) „Gdybym w tłumie
wyznawców Hitlera zobaczył flagi polskiego ONR,
wspieranego dziś moralnie przez PiS, w ogóle bym
się nie zdziwił. (…) W tych
dniach dowiadujemy się, że
nasza historia wygląda inaczej, niż jeszcze niedawno

wszyscyśmy wiedzieli. Dziś
bohaterscy żołnierze AK
nie mają już znaczenia, są
spychani na margines, stawiani we mgle nieistnienia
obok żołnierzy AL czy GL
– DZIŚ ZNACZENIE MAJĄ
CI, CO PO WOJNIE PALILI
POLSKIE WSIE, RABOWALI,
MORDOWALI SWOICH RODAKÓW (POLAKÓW), ZWANI HURTEM „ŻOŁNIERZAMI WYKLĘTYMI”, NAZWĄ
KŁAMLIWĄ i PARSZYWĄ,
USPR AW I ED LIW IA JĄC Ą
ZBRODNIE NA WŁASNYCH
BRACIACH (podkr. A.B.). To
im się teraz stawia pomniki nadaje najwyższe insygnia na uroczystościach z
udziałem władz, to ich się
teraz wdrukowuje do podręczników szkolnych jako
zwycięzców. Bogami czyni
się ludzi, którzy jeszcze dziś
w niektórych miejscach budzą trwogę i odrazę.
Kreatorem sytuacji jest
niewysoki
człowieczek
z widocznymi objawami
pogłębiającej się paranoi.
Opowiada milionom wciąż
żyjących ludzi, że to, w
czym brali udział – ruchu
Solidarności – wyglądało
inaczej, niż im się wydawało. Nie istniał Lech Wałęsa.
Całą wojnę z komuną prowadził w pojedynkę bohaterski brat małego czło-

wieczka, Lech Kaczyński,
choć nikt go wówczas na
oczy nie widział. To on wedle nowej doktryny doprowadził do zwycięstwa nad
komunizmem – dlatego w
każdym mieście powinien
stać jego pomnik. Spiżowy,
jak te u Kimów. Być może
każdy pustak na budowie
domu powinien mieć wypalone jego nazwisko, jak u
Saddama.
Inny bezczelny kłamca,
łamacz prawa i konstytucji, zapowiada konieczność
zmiany konstytucji na taką,
która ścignie „tych, co się
nachapali”, i wytropi „dzieci i wnuków zdrajców”. Jakbym czytał Jeżowa, Berię
(sowieckich katów mających na rękach krew wielu
tysięcy ofiar – przyp. A.B.),
słyszał Gomułkę i Josepha
McCarthy’ego, amerykańskiego senatora, który w
1950 r. rozpoczął polowanie na czarownice. Tak,
wszystko już było, tylko
miało inne nazwiska. Dziś
panteon hańby czeka na
nowe”.
Tyle Hołdys. Z pewnością jeszcze nie raz przytoczę w tym miejscu słowa i
zacytuję obserwacje wybitnego i przenikliwego
człowieka w charakterystycznym kapeluszu.
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Zdarzyło się nie tylko w Lublinie
Janusz
Bartkiewicz

I oto znów mamy kolejny
przypadek nagłej śmierci z
wałbrzyską policją w tle, a
zdarzenie miało miejsce 13
maja 2017 r. o godzinie szóstej rano na ul. Wrocławskiej,
przy wyjeździe z Wałbrzycha
do Świebodzic, w okolicy
znajdującej się tam stacji paliw. Funkcjonariusz Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu,
wracając po służbie nocnej
do domu, zauważył mężczyznę w średnim wieku, który biegał po jezdni między
przejeżdżającymi samochodami. Zachowaniem swym
stwarzał niebezpieczeństwo
w ruchu drogowym, więc
policjant dogonił go i chciał
wylegitymować, na co mężczyzna w ogóle nie reagował. Na miejsce tego zdarzenia oficer dyżurny KMP
wysłał patrol zmotoryzowany, a policjanci z patrolu założyli mężczyźnie kajdanki i według oficjalnej informacji
nadkomisarz Magdaleny Korościk z zespołu prasowego
KMP w Wałbrzychu - kiedy
prowadzili go do radiowozu,
mężczyzna zesztywniał i nagle zsiniał oraz stracił przytomność. Wobec takiej sytuacji policjanci podjęli akcję
reanimacyjną, prowadzoną
do czasu przejęcia jej przez
ratowników medycznych.
Niestety, nie udało się przywrócić funkcji życiowych i
mężczyzna zmarł.

Tym razem wydaje się, że
przyczyny zgonu nie można w żaden sposób łączyć z
podjętymi przez funkcjonariuszy działaniami mającymi
związek z zatrzymaniem.
Rzecz jednak w tym, że ujawnione w ostatnim czasie bulwersujące zachowania wałbrzyskich stróżów prawa,
związane z przekroczeniem
uprawnień, co dwukrotnie
skończyło się śmiercią osób
znajdujących się w ich w
rękach powoduje, że wiele
osób słysząc o takim zdarzeniu, od razu zaczyna wątpić
w to, czy śmierć człowieka
naprawdę nie była skutkiem
nadzwyczaj brutalnych i
bezprawnych działań policjantów. Przykre to, ale na
takie podejrzenia funkcjonariusze policji (nie tylko z
Wałbrzycha) zasłużyli sobie
sami.
Piszę to pod wrażeniem
reportażu (16.05.br.) redaktora Pawła Kaźmierczaka,
nadanego w Magazynie
Ekspres Reporterów w TVP
2. Rzecz dotyczyła młodego
chłopaka, który 1 maja nad
ranem (ok. godz. 4.00) szedł
jednym z głównych placów
Lublina, trzymając w ręku
damską torebkę, którą dała
mu jego dziewczyna. Dała
mu, aby ją potrzymał, ponieważ wychodząc z jakiegoś pubu, udała się jeszcze
do toalety. Przejeżdżający
patrol z miejscowej KMP,
widząc chłopaka idącego z
damską torebką, wziął go za
złodzieja (mimo, że nie było
komunikatu dyżurnego o
takiej kradzieży) i nie pytając o nic, „z marszu”, poczęstował chłopaka kilkoma

ciosami oraz zapakował
go do radiowozu. Według
relacji, następnie został
pobity na terenie KMP, a
kiedy po kilkunastu godzinach dziewczyna i jej matka
udowodniły, że tej torebki
chłopak dziewczynie nie
skradł, został wypuszczony
bez doręczenia mu kopii
protokołu zatrzymania, co
pozwala na stwierdzenie, że
został bezprawnie porwany przez funkcjonariuszy
i pozbawiony wolności w
połączeniu ze szczególnym
udręczeniem. Zaraz po wyjściu z komendy okazało się,
iż stan jego jest na tyle poważny, że został zawieziony
do miejscowego szpitala,
gdzie lekarze zatrzymali go
na dwa dni. Opis obrażeń
(m.in. uszkodzenie kręgów
szyjnych) wskazuje na brutalne pobicie, w efekcie czego lekarz wystawił mu 12
dni zwolnienia. Na „pożegnanie” policjanci nałożyli
na niego mandat za zniszczenie podłogi radiowozu,
czyli zrobienie dziury w metalowej podłodze. Musiała
być mocno przeżarta przez
rdzę, co każe zastanowić
się nad stanem pojazdów
służbowych KMP w Lublinie. Chłopak miał szczęście,
że sporą część policyjnej
„interwencji” nagrała przypadkowa
obserwatorka
całego zdarzenia, dzięki
czemu widać jak policjanci
oraz zatrzymany chłopak
zachowują się i jak wyjątkowo wulgarnie policjanci
odzywają się do niego. Ponadto, jak się okazało, całe
zdarzenie zostało nagrane
przez miejski monitoring,

REKLAMA

ale jest mi wiadomym, że
po zgłoszeniu przestępstwa
popełnionego przez funkcjonariuszy,
prokuratura
tych nagrań nie zechciała
zabezpieczyć. Ciekaw jestem bardzo, czy znajdą się
one w materiałach dowodowych.
Piszę o tym wydarzeniu
też i dlatego, że w reportażu
pokazana została pierwsza
strona pisma, jakie chłopak
przekazał do KWP w Lublinie
z żądaniem przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Otóż, nieskromnie,
muszę się pochwalić, że
zarówno to pismo, jak i zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa
skierowane
do lubelskiej prokuratury,
było mojego autorstwa,
ponieważ chłopak i matka
jego dziewczyny nawiązali
ze mną kontakt telefoniczny
REKLAMA

(oraz mailowy) i poprosili o
pomoc, czego po zapoznaniu się ze szczegółami wydarzenia i przekazanym mi nagraniem, nie byłem w stanie
odmówić. Do zgłoszonego
żądania o przeprowadzenie
postępowania dyscyplinarnego odniosła się blond
włosa rzecznik prasowa lubelskiej policji, informując z
całą powagą, iż podniesione
zarzuty są tego rodzaju, że
postępowanie dyscyplinarne nie będzie prowadzone,
a pismo policja kieruje do
prokuratury.
I w tym miejscu wracam do Wałbrzycha, gdzie
1 stycznia br. na początku
roku „bliskie spotkanie trzeciego stopnia” miał pan Piotr
K., w efekcie czego złożył w
prokuraturze powiadomienie o popełnieniu na nim
przestępstwa przez policjantów z KMP w Wałbrzychu, oraz wniósł do komendanta miejskiego wniosek
o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego
wobec jego podwładnych,
albowiem w trakcie przeprowadzonej „interwencji” dopuścili się szeregu rażących
naruszeń obowiązujących
ich przepisów resortowych
oraz zasad etyki zawodowej
policjanta. W odpowiedzi
pan komendant (już ten
nowy) poinformował go, że
jego pismo zostało skierowane do prokuratury, albowiem policja nie może podjąć żadnych wnioskowanych
przez pana Piotra K. czynności z uwagi na... zasadę jednotorowości proceduralnej.
W piśmie z dnia 02.03.2017

(l.dz. I-0151-288/2017/WW,
DK- 33071/17) pan komendant dowodzi, że zasada ta
ma zastosowanie albowiem
„w przedmiotowej sprawie
Prokuratura Rejonowa w
Wałbrzychu prowadzi postępowanie przygotowawcze”.
Otóż spieszę wyjaśnić, że nie
jest to prawda, ponieważ w
tym czasie prowadzone było
postępowanie nie przeciwko funkcjonariuszom z KMP,
ale przeciwko Piotrowi K.,
którego owi funkcjonariusze
oskarżyli o czyny kryminalne. Natomiast zasada jednotorowości, regulowana
przepisami prawa administracyjnego (art. 233 - 235
k.p.a.) stwierdza, że chodzi
o przypadki, gdzie w danej
sprawie toczy się już postępowanie administracyjne.
Opisane zdarzenia wskazują w jaki sposób kierownictwo policji ucieka, zasłaniając się przepisami k.p.a.,
od obowiązku wszczynania
postępowań
dyscyplinarnych, czyli - trawestując
znane powiedzenie Janusza
Korwin-Mikkego - po prostu „rżnie głupa”. Być może
Panom Komendantom z Lublina i Wałbrzycha, a także
ich podwładnym, umknęła
uwadze treść art. 132 ust.4
ustawy z o policji, z którego
wynika, że czyn stanowiący
przewinienie dyscyplinarne,
wypełniający jednocześnie
znamiona przestępstwa lub
wykroczenia, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od odpowiedzialności karnej. I tyle w
temacie.
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Budują i remontują

Święto biblioteki

Wiosna to początek nowych inwestycji w Jedlinie Zdroju. Chociaż w tym
roku pogoda nas nie rozpieszcza, to prace przy inwestycjach w uzdrowiskowej gminie prowadzone są
bez większych zakłóceń.
Kończy się przebudowa
ulicy Włościańskiej. Położono już nową nawierzchnię,
tam gdzie było to możliwe
poszerzono pas jezdni, zamontowano nowe bariery ochronne, wykonano
przepusty i odwodnienie.
Na remont tej drogi gmina
uzyskała dofinansowanie w
wysokości 63procent z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Od kilku tygodni także na terenie kompleksu
spor towo -rekreac yjnego
przy ulicy Kłodzkiej widać
ciężki sprzęt budowlany. W
szybkim tempie pojawiają
się zarysy przyszłej ścieżki
pieszo-rowerowej i bulwaru nad potokiem Jedlina. W
najbliższym czasie powstaną dwa mostki łączące oba
brzegi potoku.
Z kolei w centrum miasta, przy placu Zwycięstwa,
powstaje nowe tak zwane centrum przesiadkowe.

W święto biblioteki
uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie
Zdroju przyszli do szkoły
przebrani za wybranego
bohatera
literackiego,
przynieśli także swoje ulubione książki, a klasy II a, II
b oraz VI a przygotowały
hasła i plakaty zachęcające do czytania książek.
- Na zajęciach rozmawiano o znaczeniu książki i czytania w życiu człowieka, o jej
pozytywnym wpływie na

rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci i
młodzieży. Głównym punktem święta było spotkanie
wszystkich uczniów i nauczycieli w sali gimnastycznej, podczas którego klasy
III a, III b, III c zaprezentowały
pełną humoru inscenizację
o szkolnej bibliotece i czytelnikach. W scenie sądu nad
książką, którą oskarżono, że
jest niepotrzebna we współczesnym świecie, znakomitymi rolami aktorskimi: sędziego, prokuratora, obrońcy i

świadków popisali uczniowie z klasy V a. Nietrudno się
domyślić, że książka przez
sędziego została uznana za
ważną i potrzebną. Na zakończenie uroczystości wyróżniono najlepszych czytelników oraz uczniów, którzy
brali udział w konkursach
i akcjach organizowanych
przez bibliotekę szkolną –
relacjonuje Violeta Mikłas z
Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Jedlinie Zdroju.

(RED)

W Jedlinie Zdroju prowadzone są inwestycje mające na celu poprawę
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

W tym miejscu powstaną
miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów oraz
nowa wiata przystankowa
z eleganckim granitowym
krawężnikiem peronowym.
Całości dopełni elektroniczna tablica informacyjna. W
następnej kolejności ekipa
budowlana przeniesie się do
Kamieńska i Jedlinki gdzie
będą montowane nowe wiaty przystankowe. Inwestycje
te są realizowane ze środków pozyskanych w ramach

wdrażanie strategii niskoemisyjnych.
W centrum miasta będzie
także bezpieczniej. W miejscu, które staje się powoli
centrum handlowym Jedliny Zdroju, dla zwiększenia
bezpieczeństwa pieszych,
powstało nowe przejście.
Pozwoli to na bezpieczne
przechodzenie przez ruchliwą jezdnię pomiędzy dwoma dużymi sklepami, targowiskami i parkingami.
(RED)

Z okazji święta biblioteki nagrodzeni zostali najaktywniejsi uczniowie.
REKLAMA
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REKLAMA

Jarmark średniowieczny

Wyprawa
suchogórska
20
maja
zapraszamy
wszystkich chętnych do
udziału w pierwszej z cyklu
Wypraw Suchogórskich.
Wystarczy zabrać ze sobą
dobry humor, wygodne
obuwie i prowiant. Wyjdź
z domu, zintegruj się, podziwiaj przepiękne widoki
razem z nami! Marsz na Lesistą Wielką rozpocznie się o
godz. 9.00 na ul. Polnej 2 w
Mieroszowie.
(RED)

Konkurs
z klimatem
REKLAMA

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WALIM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w obrębie wsi Olszyniec,
gmina Walim.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 778), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwał:
- nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Walim z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/122/2016 Rady Gminy Walim z dnia 25 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina
Walim (dz. nr 124, 233/1, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6),
- nr XXII/120/2016 Rady Gminy Walim z dnia 25 października
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim (dz. nr 52/2,
52/3),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz
możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozami oddziaływania na środowisko,
w dniach od 25 maja 2017r. do 16 czerwca 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, w godz.
od 800 do 1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca
2017 r.

Gmina Mieroszów prosi o głosy w „Plebiscycie
TAURON”. Gmina zdobywa
punkty dzięki głosom internautów biorących udział w
„Konkursie z klimatem”. Im
więcej głosów, tym większa szansa na zwycięstwo!
Nagrodą w plebiscycie są
oczyszczacze powietrza dla
gminnych żłobków i przedszkoli. Głosy można oddawać na stronie internetowej:
oddychajpowietrzem.pl/
konkurs.
(RED)

Głosują
na siłownię
Gmina Czarny Bór zgłosiła
swój udział w konkursie
„Nestle Porusza Polskę:
Porusz swoją okolicę”. Wygraną w konkursie jest siłownia zewnętrzna składająca
się z czterech podwójnych
urządzeń: biegacz + orbitrek,
rower + jeździec, surfer +
twister, drabinka + podciąg
nóg oraz jednego pojedynczego urządzenia wioślarz.
Wygrywają lokalizacje, które
uzyskają największą liczbę
głosów – z każdego z 16 województw wygrywa 1 lokalizacja, w której powstanie
siłownia. Zgłoszona przez
Gminę Czarny Bór lokalizacja stanowi miejsce przy
świetlicy wiejskiej w Borównie. Na wskazanym terenie
znajduje się plac zabaw dla
dzieci oraz drewniane ławki
z zadaszeniem. Głosowanie
prowadzone jest za pośrednictwem strony internetowej do 30 czerwca 2017 r.:
https://www.nestleporusza.
pl/glosowanie.
(RED)

Przybądź na Zamek
Grodno i osobiście doświadcz magii średniowiecza! Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, w dniach od
20 do 21 maja 2017 roku,
po raz kolejny, zamieni
się w tętniącą życiem osadę podczas Jarmarku Średniowiecznego.
- Wszyscy przybyli na tę
imprezę będą mieli możliwość przeniesienia się w
odległe czasy średniowiecza,
a także okazję obejrzenia
pokazów tanecznych, walk
rycerskich i wystaw rzemieślniczych, uczestniczenia w
inscenizacjach
historycznych oraz licznych grach i
zabawach. Wydarzenie to
ma już wieloletnią tradycję.

Tegoroczna edycja jest już
XII odsłoną Jarmarku Średniowiecznego, która będzie kontynuacją idei z lat
poprzednich. Z jednej strony
ma być miejscem spotkania,
wymiany wiedzy i doświadczeń odtwórców historycznych skupionych w obszarze
wczesnego średniowiecza
(wikingowie i słowianie), pełnego średniowiecza (okres
krucjat) oraz późnego średniowiecza (czasy pełnej
zbroi płytowej). Z drugiej zaś
strony celem jarmarku jest
ożywienie dawnych dziejów,
aby turyści, którzy zawitają
do zamku Grodno mogli zobaczyć, a wręcz „dotknąć”
tego wyjątkowego okresu
historycznego i w nieco-

dziennym klimacie spędzić
czas z bliskimi – mówi Paweł
Brzozowski, dyrektor Centrum Kultury w Walimiu.
(RED)

Wyścig winniczków
Wszystkich, którzy kochają szaleńcze wyścigi i
emocje z nimi związane,
zapraszamy 20 maja 2017
roku o godzinie 13.00 do
Centrum Sportu i Rekreacji
w Walimiu na VI Wyścig Ślimaków Winniczków.
Uczestnikiem
wyścigu
może być każda osoba bez
ograniczeń wiekowych. Każdy
z uczestników może wystawić
do zawodów jednego ślimaka. Zawodnikiem może być
tylko i wyłącznie ślimak winniczek (bez względu na wymiary). Zawodnicy (ślimaki) mają
do pokonania dystans 1 metra
w czasie nie dłuższym niż 60
minut. Każdy uczestnik przed
przystąpieniem do zawodów
podpisuje zobowiązanie (w
przypadku uczestników do 18

roku życia prawny opiekun),
że po zakończeniu zawodów
pozostawi swojego ślimaka
w jego naturalnym środowisku. Zawody rozgrywane są
w dwóch kategoriach wiekowych uczestników. Dla najlepszych uczestników wyścigu organizatorzy zapewniają
cenne nagrody rzeczowe,

puchary, medale oraz super
emocje. A może to właśnie w
tym roku padnie rekord świata?
Szczegóły zawodów i
regulamin na www.sport.
walim.pl. Organizatorem imprezy jest Centrum Sportu i
Rekreacji w Walimiu.
(RED)

O samorządzie i rolnictwie
W Ząbkowicach Śląskich odbyło się otwarte
spotkanie z Władysławem
Kosiniakiem-Kamyszem
- posłem na Sejm RP i prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem
spotkania i dyskusji m.in.
był samorząd, sytuacja w
rolnictwie,
odnawialne
źródła energii, inwestycje,
polityka społeczna.
Powiat wałbrzyski reprezentowali m.in. Piotr Zimnicki
– prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wałbrzychu, Łukasz
Mikołajczyk – wiceprezes Zarządu Powiatowego, Jacek
Cichura - starosta wałbrzyski,
Stanisław Janor - członek
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, Grażyna Owczarek
– wiceprzewodnicząca Rady

Powiatu Wałbrzyskiego, Paweł Mazur – zastępca przewodniczącego Rady Gminy
Walim, członkowie Zarządu
Powiatowego PSL: Zdzisław
Gajecki, Jędrzej Kłosowski,
Andrzej Zawichowski oraz
prezes Forum Młodych Ludo-

wców Paweł Janor. W spotkaniu uczestniczyli także Paweł
Gancarz – prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL, Ewa Mańkowska
- wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wałbrzyscy działacze spotkali się z prezesem PSL.

(ŁM)
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Historyczny weekend
Mieszkańcy gmin Stare
Bogaczowice i Szczawno
Zdrój w miniony weekend
byli świadkami wielu wydarzeń związanych z 210 rocznicą bitwy na Czerwonym
Wzgórzu, zwanej bitwą pod
Strugą. Były wspólne obrady
rajców, koncert chóru wojskowego i – przede wszystkim – biwak historyczny z
rekonstrukcją bitwy.
Rocznicowe obchody zainaugurowała uroczysta sesja
rad Uzdrowiskowej Gminy
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
oraz Gminy Stare Bogaczowice w intencji wspólnie obchodzonej 210. Rocznicy bitwy
na Czerwonym Wzgórzu. Posiedzenie odbyło się w Domu
Zdrojowym w Szczawnie
Zdroju, a głównym punktem
było podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy Gminy Stare Bogaczowice,
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, Spółki „Uzdrowisko
Szczawno-Jedlina” i Pałacu
Struga przy organizacji obchodów rocznic bitwy na Czerwonym Wzgórzu. W deklaracji
czytamy m.in.:

- Mając na uwadze bogato
zakorzenione tradycje patriotyczne Mieszkańców gmin
Szczawna-Zdroju i Starych
Bogaczowic związane z kultywowaniem Miejsca Pamięci
Narodowej, jakim jest Pomnik
Ułanów Legii Polsko-Włoskiej,
upamiętniający zwycięską bitwę na Czerwonym Wzgórzu,
intencją sygnatariuszy jest
wspólne organizowanie uroczystych obchodów kolejnych
rocznic.
Dokument został podpisany przez: burmistrza Szczawna-Zdroju Marka Fedoruka,
wójta Starych Bogaczowic

Mirosława Lecha, przewodniczącą Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju Ramonę Bukowską-Muchę, przewodniczącą Rady
Gminy Stare Bogaczowice
Alicję Stępnik ,prezesa zarządu Towarzystwa Miłośników
Szczawna-Zdroju Iwonę Czech
oraz prezesa „Szczawno-Jedlina” S.A. Pawła Skrzywanka.
W programie uroczystej sesji była także prelekcja Iwony
Czech na temat bitwy na Czerwonym Wzgórzu, a także rocznic przypadających na 2017
rok: 220. rocznicy powstania
legionów polskich we Włoszech, 220. rocznicy powsta-

nia Mazurka Dąbrowskiego,
90. rocznicy ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego oficjalnym hymnem państwowym
Rzeczypospolitej Polskiej. Po
prelekcji goście uroczystości
obdarowani zostali namalowanym przez miejscową artystkę-malarkę,
Aleksandrę
Jenner, wizerunkiem pomnika
Ułanów Legii Polsko-Włoskiej
w Szczawnie-Zdroju. Uczestnicy spotkania otrzymali również książkę Iwony Czech pod
tytułem „Szczawno-Zdrój. Bitwa na Czerwonym Wzgórzu”.
Tego samego dnia w
Szczawnie-Zdroju odbył się
koncert w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk
Lądowych z Wrocławia. Orkiestra została zaproszona przez
burmistrza Szczawna-Zdroju
także na uroczystości pod
pomnikiem Ułanów Legii Polsko-Włoskiej. Przypomnijmy,
że w apelu, oprócz wojskowej
orkiestry, uczestniczyli żołnierze 10. Wrocławskiego Pułku
Dowodzenia, przedstawiciele
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku oraz Garnizonu Wrocław. Po uświetnieniu
tej ważnej dla mieszkańców
miasta uroczystości, orkie-
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stra przemaszerowała ulicami
Szczawna, a po krótkim zwiedzaniu uzdrowiska w towarzystwie przewodnika sudeckiego Stefana Okoniewskiego
i godzinnej próbie, muzycy z
Wrocławia dali koncert w sali
Teatru Zdrojowego. W programie były utwory zarówno
patriotyczne, jak i reprezentujące lżejsze gatunki muzyczne.
Publiczności bardzo podobały
się występy solistów śpiewających standardy muzyki rockowej i popowej.
Kulminacją obchodów był
Biwak Historyczny „Bitwa pod
Strugą”, którego głównym
elementem była inscenizacja,
w której udziały wzięła ponad
setka rekonstruktorów z Pol-

ski, Czech, Niemiec i Słowacji.
Pola przy Pomniku Ułanów
zapełniły się w sobotnie popołudnie rekonstruktorami w
barwnych mundurach oraz
tysiącami widzów. Przedstawiona inscenizacja była żywą
lekcją historii, która przedstawiła wszystkim przebieg bitwy
sprzed 210 lat. Tego dnia można było także zwiedzać obóz
grup rekonstrukcji historycznej rozbity na terenie malowniczego parku przy Pałacu w
Strudze. Impreza została zrealizowana przez Gminę Stare
Bogaczowice, Uzdrowiskową
Gminę Miejską Szczawno-Zdrój, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. oraz Pałac Struga.
(ICZ, IL, JJ)
REKLAMA
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WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie
powierzonych nam zadań

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

tel. 69 69 225 69

Nad zalewem i w parku Morderczy półmaraton
Nad zalewem w Starych
Bogaczowicach odbyła się
II edycja Ligi MTB Cross-Country
Aglomeracji
Wałbrzyskiej. A kolejne
zawody w ten weekend w
Wałbrzychu.
Na starcie w Starych Bogaczowicach stanęło ponad
80 zawodników w różnych
kategoriach wiekowych: od
krasnoludków do młodzika.
- Przy wspaniałej muzyce i
rodzinnej atmosferze doszło
do wielkiej rywalizacji o nagrody, medale i puchary. Zawody mogły odbyć się dzięki
naszym sponsorom, oraz indywidualnymi osobami które
zaangażowały się i zaoferowały swoją pomoc. Szczególne podziękowania dla: Urzędu Gminy Stare Bogaczowice,
Sklepu „Kaufland” w Wałbrzychu, Wodociągów Wałbrzych,
Dyrekcji Zespołu Szkół w
Starych Bogaczowicach, Sudeckiemu
Stowarzyszeniu
Strzeleckiemu, Wędkarskiemu Klubowi Sportowemu
„Bogaczowice”, Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych
Bogaczowicach, rodzicom,
zawodników Luks Lider ,oraz
Panom Krzysztofowi Stokłosie, Jakubowi Podkówce, Rafałowi Świteńko, Krzysztofowi
Radzikowskiemu, Tomaszowi
Sawickiemu, Pani Wiolecie
Podkówce, Małgorzacie Matusznej, Monice Jakubowskiej, Radosławie Switeńko,
Alicji Winiarskiej, Bogusławie
Korzeniowskiej za zaangażowanie i pomoc w organizacji
zawodów – podkreśla Adrian
Furmaniak, dyrektor Zespołu
Szkół w Starych Bogaczowicach.

Kolejna odsłona Ligi MTB
XC Aglomeracji Wałbrzyskiej III Edycja odbędzie się
20.05.2017 roku na trasach
rowerowych w Parku Sobieskiego, przy hali lekkoatletycznej w Wałbrzychu. Jest
to Memoriał Adama Szczurowskiego poświęcony pamięci wielkiego pasjonata
kolarstwa, byłego zawodnika, trenera i organizatora
sportu dla dzieci i młodzieży.
Wyścigi będą rozgrywane
dla zawodników i zawodniczek w wieku od 2 do 14 lat
startujących w kilku kategoriach wiekowych min. młodzik i młodziczka, żak i żakinie, szkraby i krasnale. Blisko
100 amatorów i zawodników
licencjonowanych będą się
ścigać na trasach zbliżonych
do tych, które w 07.05.2017
roku pokonywała
wicemistrzyni olimpijska Maja
Włoszczowska. W dniu zawodów biuro przyjmujące
zgłoszenia będzie czynne w
godz. od 09:00 do 10:00 na
hali lekkoatletycznej przy ul.
Chopina 1a. Pierwsi wystartują młodzicy o godz. 10:30
- start w Parku Sobieskiego,
o godz. 13:00 startem w hali
lekkoatletycznej zakończą
zmagania najmłodsi adepci
kolarstwa w wieku 2-6 lat.
Przewidywana
dekoracja
wszystkich uczestników o
godz. 13:30.
Głównym organizatorem
Ligi MTB XC Aglomeracji
Wałbrzyskiej jest Spółka
Celowa Aqua Zdrój w Wałbrzych, natomiast III edycję
ligi przeprowadzi KKW Wałbrzych.

(RED)

Po raz czwarty odbył się
Górski Półmaraton Jedlina-Zdrój. W tym roku na
starcie stanęło około 540
osób, które musiały zmagać
się nie tylko z wymagającą
trasą, ale także ze zmienną
pogodą.
Renomę jedlińskiego biegu podkreśliło dwukrotne
zdobycie miana najlepszego
biegu na tym dystansie w ocenie portalu MaratonyPolskie.
pl. Półmaraton w Jedlinie-Zdroju, należy do najciekawszych w Polsce tego rodzaju
rywalizacji. Znaczna część
jego 24 – kilometrowej trasy
przebiega malowniczymi trasami wśród okolicznych gór.
Największą jego atrakcją jest
najdłuższy w Polsce tunel kolejowy, liczący 1601 m, w którego wnętrzu organizatorzy
umieścili ok. 20 lamp. Tunel
stanowił podczas ostatniej
wojny schron dla niemieckich
pociągów specjalnych, co pobudziło wyobraźnię poszukiwaczy skarbów, a przed 70
laty doszło w nim do tragedii
- w wyniku zatrucia spalinami
zmarło 4 kolejarzy.

- 24 km w Jedlinie przeżyte prawie jak Armagedon.
Najpierw duszno, potem
strasznie: podbiegi -kilkaset
metrów, deszcz, błoto, tunel,
kałuże, zbiegi, ślisko, skurcze
i upadki. Czego by tu jeszcze
nie wyliczyć! Ale czego się nie
robi dla walki z samym sobą.
Uzyskany czas 2 h 32 min., 266
miejsce, w swojej kategorii 5.
Ci, którzy ten super bieg zaliczyli zawsze chcą powrócić do
Jedliny – podsumował swój
start i całą imprezę Leszek Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.
Andrzej Basiński, RED
Wyniki:
1. Bartłomiej Przedwojewski
(Głuchołazy) – 1:35,59, 2. Piotr Holly
(Wałbrzych) – 1:48,25, 3. Robert Faron
(Zalesie) – 1:51,17, 4. Robert Kubiak
(Jedlina-Zdrój) – 1:53,08, 5. Maciej
Wilk (Bytom) – 1:54,27, 6. Sebastian
Kołda (Wałbrzych) – 1:54,36.
Kobiety: 1. Paulina Janik (Jelenia Góra)
– 2:03,09, 2. Anna Kącka (Zakopane)
– 2:04,46, 3. Anna Jarosz (Czarnków) –
2:05,59, 4. Karolina Sobczak – 2:07,47,
5. Anna Więcek (obie Wrocław) –
2:11.40.

Na starcie Górskiego Półmaratonu Jedlina-Zdrój stanęło
około 540 biegaczy.

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

Wbiec na Chełmiec
W najbliższą sobotę, 20
maja, Szczawno-Zdrój stanie się areną licznie obsadzonych biegów.
Głównym punktem programu będzie II Uzdrowiskowy
Półmaraton Górski na Chełmiec
o Puchar Burmistrza Szczawna
Zdroju. Poza tym na terenie
Parku Szwedzkiego odbędzie

się bieg na 13 km i marsz norcdic walking, a także rywalizacja
dzieci i młodzieży w ramach
Akcji Polska Biega. Imprezy te
zaliczane są do tegorocznego
cyklu Grand Prix Idol, a nad całością czuwa Wałbrzyski Klub
Biegacza Podzamcze – Zamek
Książ i jego szef Marek Henczka.
(BAS)

Grand Prix Głuszycy

Wymagającą, choć bardzo malowniczą trasę mieli do pokonania
uczestnicy wyścigu kolarskiego Grand Prix Głuszycy MTB Podziemia
Osówki. Był to drugi wyścig w ramach tegorocznego Pucharu Strefy MTB
Sudety. Na starcie zjawiło się ponad 400 kolarzy górskich, którzy po 11
km jazdy decydowali się na wybór dystansu wyścigu. Na dystansie MINI
zawodnicy mieli do pokonania 26 km trasy i 800 metrów przewyższeń,
natomiast dystans MEGA liczył 47 km i 1800 metrów przewyższeń.

(RED)
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Postraszyły wicelidera Smutek w drużynie przez Brożynę
Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych w 25. kolejce ekstraligi zremisowały w Łęcznej
z Górnikiem 1:1. Mogły wygrać mimo przewagi wicemistrzyń Polski, lecz straciły bramkę w 87 minucie
spotkania.
Do tej pory bardzo słabo
szło piłkarkom z Wałbrzycha
w rywalizacji z drużyną z Lubelszczyzny. Były to same
porażki, różnych rozmiarów, i
było wiadomo, że to łęcznianki, które w tym sezonie przegrały tylko raz – z Medykiem
Konin - są faworytem spotkania. Trener Kamil Jasiński
znów nie mógł skorzystać z
kontuzjowanych Anny Rędzi,
Emilii Bezdzieckiej, Weroniki
Aszkiełowicz oraz Dominiki
Dereń, przez co AZS PWSZ na
ławce rezerwowych miał tylko
2 zawodniczki.
Od początku do gospodynie przeważały, częściej atakując i częściej będąc w posiadaniu piłki, ale wałbrzyszanki
świetnie się broniły. Ataki były
nieskuteczne, za to w 24 min.
świetnie odpowiedziały wałbrzyszanki. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową
uderzyła futbolówkę Małgorzata Mesjasz, która dość niespodziewanie otworzyła wy-

nik spotkania. Co ciekawe, dla
środkowej obrończyni AZS-u
PWSZ jest to już czternasty
gol w tym sezonie w rozgrywkach ligowych. Po trafieniu
przyjezdne zaczęły częściej
zagrażać bramce rywalek,
zwłaszcza kontratakami i stałymi fragmentami gry, ale naprawdę dobrą sytuację miała
tylko Karolina Gradecka, która
uderzyła obok słupka. Potem
znów przewagę osiągnął Górnik, jednak bardzo pewnie
broniła Daria Antończyk.
Obraz gry w drugiej połowie praktycznie nie uległ
zmianie, ponieważ głównie
atakowały
wicemistrzynie
Polski, a zawodniczki z Wałbrzycha z reguły odpowiadały
kontrami. Z minuty na minutę Górnik miał coraz większą
przewagę, co odbiło się na
gościach dopiero w końcówce spotkania, ponieważ w 87
min. niezły strzał oddała Weronika Zawistowska, która wyrównała i jednocześnie ustaliła wynik spotkania na 1:1.
W następnej kolejce AZS
PWSZ zagra na własnym stadionie w derbach Dolnego
Śląska z AZS-em Wrocław.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 21 maja o godz. 13:00.

Piłkarze Górnika Wałbrzych w 27. kolejce III grupy III ligi przegrali na własnym
boisku z rezerwami Miedzi Legnica 0:1. Jest to trzecia porażka z rzędu
na swoim obiekcie w rozgrywkach ligowych.
Wałbrzyszanie potrzebowali zwycięstwa jak tlenu,
tym bardziej, że bezpośredni
rywale w walce o utrzymanie
zaczynają punktować. Tym
bardziej na własnym boisku,
na którym w tym sezonie
zdołali tylko 2 razy wygrać (z
Olimpią Kowary i Falubazem
Zielona Góra). Trener drugiej
drużyny Miedzi zrobił dość
sporą niespodziankę, ponieważ w pierwszej jedenastce wystawił wychowanka
Górnika Michała Bartkowiaka, który jest zawodnikiem
pierwszej drużyny. Za to
Robert Bubnowicz nie mógł
skorzystać z pauzującego za
kartki kapitana Jana Rytki,
którego zastąpił w tej funkcji
Dariusz Michalak.
Na początku mocno zaatakowali goście i już w 4
min. Mateusz Zatwarnicki, po
indywidualnej akcji na prawej stronie, dostał się w pole
karne i oddał strzał z kąta,
ale świetnie interweniował
Damian Jaroszewski. Potem
gra nieco się wyrównała, ale

to znów przyjezdni byli bliżsi
zdobycia bramki. W 18 min.,
po dośrodkowaniu z rzutu
wolnego Łukasza Chodygi,
piłkę głową uderzył Adrian
Woźniczka, ale trafił w słupek.
Pięć minut później swój były
zespół mógł pogrążyć Michał
Bartkowiak, lecz strzelił nad
bramką po dośrodkowaniu z
prawej strony Zatwarnickiego. Chwilę po tym pierwszą
dogodną okazję mieli miejscowi, kiedy po świetnym
dośrodkowaniu z lewej strony Mateusza Krzymińskiego
„szczupakiem” strzelał Dominik Bronisławski, lecz minimalnie obok bramki. Później
tempo gry dość mocno opadło i do przerwy nie było już
więcej ciekawych sytuacji.
Drugą połowę znów lepiej rozpoczęli legniczanie,
którzy byli częściej przy piłce i grali na połowie rywala,
ale gospodarze byli bardzo
skuteczni w obronie. Ci potem z minuty na minutę
grali też coraz lepiej w ataku i stwarzali coraz więcej

sytuacji. Najpierw w 59 min.
po dośrodkowaniu Kamila
Sadowskiego doszło do „bilardowej” zagrywki w polu
karnym gości, jednak ci wyszli obronną ręką zawodnicy
Miedzi. Potem kontra Górnika zakończyła się niecelnym
strzałem. Najlepszą okazję
miał w 73 min. Mateusz Sobiesierski, ale - po wrzutce z
lewej flanki Mateusza Krzymińskiego z 6 metrów - głową posłał piłkę nad bramką.
Mogło się to zemścić czternaście minut później, gdy po
centrze z prawej strony znalazł się w polu karnym Kamil
Zieliński, który miał przed
sobą pustą bramkę, lecz nie
trafił w piłkę. Ostatecznie
zemściło się to w 88 min., bo
po bardzo długiej akcji na
jeden-dwa kontakty gości,
Adrian Łuszkiewicz podał do
Ireneusza Brożyny, a ten celnym uderzeniem w długi róg
ustalił wynik spotkania na 1:0
dla swojej ekipy.
- Myślę, że z przebiegu
całego meczu zasłużyliśmy

Zatrudnię

Kupię grunt

Sprzątanie i profesjonalna opieka

doświadczonego

w gminach

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

mechanika

Jedlina-Zdrój

samochodowego.

lub Dzierżoniów

Wałbrzych, Świebodzice
i wszystkie gminy
powiatu wałbrzyskiego
tel. 730 979 836

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

Tel. 696 47 36 95

Tel. 616-703-095

TANIE

Global auto

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Radosław Radczak

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

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

Tel. 722-181-622
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

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

NAD GROBAMI

opiekanadgrobami.walbrzych
@gmail.com
www.znicz-pamieci.pl

Poszukujemy
pracowników
do Bułgarii

- praca legalna na 3 miesiące
w sezonie letnim - 5 kelnerek, 4
panie do sprzątania,
2 recepcjonistki.
Więcej informacji
pod nr telefonu 600461318

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

Tel. 606 478 000

- 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

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

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)

ZATRUDNIĘ

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

MECHANIKA

irciawol@wp.pl

SAMOCHODOWEGO
Z MIN. 3 LATA STAŻU,
SPECJALNOŚĆ AUTA
OSOBOWE.

TEL: 606-891-024

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych
– Miedź II Legnica 0:1 (0:0)
Bramka: 0:1 Brożyna (88). Żółte kartki:
Michalak oraz Księżniakiewicz.
Górnik: Jaroszewski – Tobiasz, Tyktor,
Michalak, Krzymiński – Sadowski (68
Sobiesierski), Morawski, Popowicz (76
Migalski), Dec (56 Bogacz), Surmaj –
Bronisławski.
Miedź II: Smołuch – Brożyna,
Księżniakiewicz, Woźniczka, Wójcik
– Zatwarnicki, Chodyga, Łuszkiewicz,
Bartkowiak (57 L. Zieliński), Karbowy
(61 K. Zieliński) – Żyliński (90+1
Matwiejko).

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

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

na jeden punkt, który by
nam się przydał w walce o
utrzymanie w III lidze. Byłoby też inne morale przed
meczami z bezpośrednimi rywalami. Nie możemy
bramki strzelić u siebie,
przez co trudno jest wygrać, choć mieliśmy sytuacje, była także ręka w polu
karnym gości, ale - niestety
- tak w piłce bywa. Szkoda
tego jednego punktu, ponieważ byśmy z innym nastawieniem podchodzili do
następnych spotkań – powiedział po spotkaniu zawodnik Górnika Wałbrzych
Paweł Tobiasz.

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7
OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.
REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM
NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI,
OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport

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

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, 18 maja 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

MS- Paskowa Góra, 51m2, 1 piętro
w 4, po kapitalnym remoncie,
cena 179 tys. Tel. 606 976 630

USŁUGI
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I
Z KOMORNIKIEM.

(2) ELEKTRYK - 888-322-334

Kontakt 535-416-014

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-

OKAZJA ! PIASKOWA GÓRA
2pokoje 29M2 2 piętro, balkon.
Czynsz tylko 18 zł. 79.900,-zł

607-218-533

WA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

PRACA
(2) Praca sezonowa w kuchni na
barze nad morzem, wyżywienie
i spanie na miejscu. Tel: 660740-918
(2) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(5) Sprzedam mieszkanie - Wałbrzych - Stary Zdrój, 1 pok.+kuchnia+łazienka+taras - 65 tys. do
negocjacji. Tel. 504-782-455.

Kontakt 535-416-014
PODZAMCZE, 47m2 2pokoje, rozkład, czynsz 315 zł, cena 110.000
kontakt 535-416-014
PIASKOWA GÓRA 2pok 40m2,
3piętro,po remoncie, cena
118000,-zł kontakt 792-549-757
Podzamcze, 3 pokoje, 61m2 po
remoncie, niski czynsz, 170.000zł
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
ŚRÓDMIEŚCIE 3pok 90m2, 2piętro, pełen rozkład, cena 140tys,
kontakt 535-416-014
GLINIK STARY, kawalerka, gotowa
do wprowadzenia, niskie koszty
utrzymania, ogród, cena 49.900,
kontakt 792-547-662
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51m2, balkon, czteropiętrowy budynek, niski czynsz, cena 115.000,
kontakt 535-416-014
BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, po
kapitalnym remoncie, 1 piętro,
wyremontowana kamienica, cena
49.900zł, kontakt: 792-547-662

(1) Sprzedam mieszkanie na

MS-3098 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 45m2, po kapitalnym
remoncie, cena 143 tys. Tel. 883
334 481
MS-3090 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 45m2, 1 piętro w 4, do
wprowadzenia, cna 139 tys. Tel.
883 334 481
MS-2958 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 52m2, 2 piętro w 4, do
wprowadzenia, cena 155 tys. Tel.
793 112 130
MS-3025 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, parter, po kapitalnym
remoncie, cena 149 tys. Tel. 793
111 130
MS- Piaskowa Góra, 2 pokoje,
32m2, 2 piętro w 4, po remoncie,
cena 114 tys. tel. 883 334 486
MS- 3094 Piaskowa Góra/Podzamcze 4 pokoje, pow. 87m2,
bezczynszowe, z ogródkiem, cena
119 tys. Tel. 793 111 130
MS-2958 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 52m2, 2 piętro w 4, do
wprowadzenia, cena 155 tys. Tel.
793 112 130
MS-3025 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, parter, po kapitalnym
remoncie, cena 149 tys. Tel. 793
111 130
MS- 3094 Piaskowa Góra/Podzamcze 4 pokoje, pow. 87m2,
bezczynszowe, z ogródkiem, cena
119 tys. Tel. 793 111 130
MS-3057 Nowe Miasto, kawalerka,
32m2, wysoki parter, 1 piętrowa
kamienica, cena 76 tys . Tel. 883
334 481
MS-3050 Nowe Miasto, 2 pokoje,
1 piętro, super lokalizacja, do
remontu, cena 74 tys. Tel. 883
334 481
MS-2960 Centrum, 3 pokoje,
79m2, dwupoziomowe z ogrodem, cena 110 tys. Tel. tys. Tel.
793 111 130
MS-2954 Szczawno Zdrój, 4
pokoje, 98m2, dwa ogródki, do
odświeżenia, cena 259 tys. Tel.
883 334 481
DS-3089 Gaj, dom w zabudowie
bliźniaczej, z garażem i ogródkiem, cena 370 tys. Tel. 793 111
130

Ogrzewanie gazowe. 82 tys. zł.
Tel. 695 87 19 94.

brzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486.
(2) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

KUPIĘ
(19) Kupię starocie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki,
militaria, figurki i patery z okresu
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy
i inne przedmioty. Tel. 604-574501.

5. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 3 pokoje w budynku z windą, po remoncie !!!Cena 129 000 .
Polecamy! Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Śródmieście okolice szpitala, 3 pokoje, wysoki
standard, mieszkanie z ogródkiem ! cena 168 000 do negocjacji. Polecamy ! Tel. 530-913-259
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
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 Nowe Miasto,
87,98 mkw, 3 pokoje - cena 89
000 do negocjacji !519-121-102
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 Podzamcze,
kawalerka 27 mkw do remontu,
65 000 , Tel: 506-717-014

Podgórzu – 56 m2 + ogród.

(4) Do wynajęcia pokoje w Wał-

4. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI! Szczawienko , 2 pokoje
po remoncie z ogródkiem ! Cena
116 000. Polecamy ! Tel: 530-913259

16. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 pokoje (40 mkw) – cena 105
000! Tel: 506-717-014

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może
być zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
DS-3084 Dom – bliźniak, dwurodzinny Piaskowa Góra, garaż,
duży ogród, cena 369 tys. Tel. 606
976 630
DS- 3095 Dom – skrajny szereg,
ul. Fabiana, wykończony pod
klucz, z ogródkiem, cena 440 tys.
Tel. 606 976 630
DS-3080 Dom wolnostojący,
Piaskowa Góra, ul.Wyszyńskiego,
cena 449 tys. Tel. 883 334 486
DS-3047 Dom wolostojący, Konradów, pow. 260m2, po remoncie,
cena 499 tys. Tel. 883 334 486

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

17. SOWA & VICTORIA Podzamcze, 64 mkw ( 3 pokoje )
do remontu- cena 175 000! Tel:
506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Mieroszów, mieszkanie w centrum do
niewielkiego remontu, 2 pokoje,
otwarta kuchnia, łazienka z wc.
49m2 cena 75000 zł. Tel. 519121-104
19. SOWA&VICTORIA Wałbrzych
- Szczawienko mieszkanie po
kapitalnym remoncie 2 pokoje
w jednym aneks kuchenny w
zabudowie, łazienka z wc, przedpokój, 33m2 cena 85000zł Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Gorce,
mieszkanie do remontu 3

pokoje w tym jeden z aneksem
kuchennym, łazienka z wc, wysoki
parter. 54m2, cena 60000zł Tel:
519-121-104

58-309 Wałbrzych,
Główna 11, 74 842 90 60,
walbrzych@wgn.pl
WGN do wynajęcia mieszkanie
na Białym Kamieniu, 30m, nowe
budownictwo, 3 piętro, 850,-zł/
mc ,ul. Ruchu Oporu, 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 Podzamcze, na sprzedaż
mieszkanie 38m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon,winda, wolne
od zaraz, do wprowadzenia , cena
115 tys. zł do negocjacji, tel. 74
842 90 60.
WGN Dla zdecydowanych klientów pilnie szukamy 2-4 pokoje
na Piaskowej Górze, może być do
kapitalnego remontu, kontakt tel.
74 842 90 60.
WGN, Biały Kamień, mieszkanie
3 pokoje, 61m, garaż murowany,
działka, tylko 2 rodziny, bardzo
dobra lokalizacja,, cena 229 tys.
do negocjacji .tel. 74 842 90 60.
WGN Podzamcze, na sprzedaż
mieszkanie 2 pokoje, 39m, rozkładowe, balkon, cena ofertowa 122
tys. zł, kontakt 74 842 90 60.
WGN Stare Bogaczowice, działka
1277m, zabudowana domem do
kapitalnego remontu, cena 87
tys. zł, do negocjacji, kontakt: 74
842 90 60.
WGN Podzamcze, na sprzedaż
bardzo ładne mieszkanie, 3 pokoje, 60m, 2 piętro, do wprowadzenia, po remoncie, atrakcyjna
oferta, tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 31m2, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon, wolne
od zaraz, dobra lokalizacja, cena
90 tys. zł. do negocjacji, 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 279 tys. zł , wolne ,tel. 74
842 90 60.
WGN Szczawno-Zdrój, na sprzedaż mieszkanie 66m, 3 pokoje, 3
piętro, cena 169,9 tys. zł.
ładne, po remoncie, ogrzewanie
gazowe, tel. 74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto , na sprzedaż
mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42m2, zielona spokojna
poszukiwana okolica, atrakcyjna
cena 73 tys. zł. tel. 74 842 90 60.
WGN Stary Zdrój, na sprzedaż
bardzo ładny dom wolno stojący
, 4 pokoje, zagospodarowana

działka 700m, spokojna okolica,
cena 565 tys. zł. kontakt tel. 74
842 90 60.

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel.882068300
e-mail:info@zolnieruk.pl
www.zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom bezpieczne i sprawne przejście przez
cały proces zakupu lub sprzedaży,
aż do momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem/
zbyciem. Pomożemy w określeniu
stanu prawnego i kompletowaniu
dokumentów. Zapraszamy do
bliższej, bezpłatnej prezentacji!
Sprzedam dom w niezwykle malowniczej okolicy, w miejscowości
Kolce- gmina Głuszyca. Dom o
pow. 240 m2 z działką o pow.
7000 m2- teren ogrodzony. Cena
385 tys. zł do negocjacji!
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje na
osiedlu w Głuszycy o pow. 61 m2.
Cena 110 tys. zł
Sprzedam mieszkanie na
pierwszym piętrze do remontu w
Głuszycy. Cena 27 tys. 28 m2
Sprzedam dom w Głuszycy z dużą
działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186
m2, część warsztatowa 80m2,
dział. 673m2
Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena
85 tys. zł
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam ½ domu w Głuszycy.
pow. 180 m2- Cena 260 tys.zł.
Sprzedam mieszkanie 2 pok. o
pow. 39,69 m2. Cena 68 tys. zł
Sprzedam mieszkanie 3 pokoje o
pow. 110 m2. Cena 110 tys. zł
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy/Grzmiąca pow. 85,52 m2. Cena
100 tys. zł
Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej w Głuszycy 105 m2 działka
361 m2. Cena 290 tys. zł.
Sprzedam nieruchomość w Międzylesiu składającą się z dwóch
budynków gospodarczych oraz
budynku mieszkalnego 250m2
posadowionego na działce 2 ha.
Cena 350 tys. zł
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
Sprzedam dom w Polanicy- Zdrój
pow. 294m2. pow. działki 528 m2.
Cena 790 tys.zł.
Sprzedam mieszkanie/dom 5
pokoi w Głuszycy, pow. 172 m2.
Cena 160 tys. zł
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację. Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy i
na stronę www.zolnieruk.pl, gdzie
znajduje się wiele innych ofert.
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zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA PODZAMCZU LUB
PIASKOWEJ GÓRZE, 2 pokoje, tel.
535-311-265
Piaskowa Góra, 2 pokoje z balkonem, ROZKŁAD, 42m2, 1 piętro.
Cena 115.000zł. DO NEGOCJACJI
Kontakt 535-311-265
Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena
70.000zł. Tel: 535-311-265
OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA, 2
pokoje, balkon, do wprowadzenia, 2 piętro z 4, 37m2 105 000 zł
tel. 577-263-955
3 pokoje po remoncie, 57m2, 1
piętro, ogrzewanie gazowe. Cena
109.900zł. Kontakt 535-311-265
OKAZJA!!, kawalerka na PODZAMCZU, 28 m2, pokój z aneksem,
11 piętro, WINDA, łazienka z wc
- natrysk, CENA 65 000zł, TEL 535
285 514
Kawalerka po kapitalnym remoncie, 34m2, 2 piętro. Ogrzewanie
gazowe. Stary Zdrój. Cena
65.000zł. Kontakt 535-311-265
OKAZJA! BOGUSZÓE GORCE,
PRZY RYNKU, kawalerka, 31,5
m2, parter, ogrzewanie centralne
węglowe, łazienka, osobno wc,
kuchnia, pokój 35.000 ZŁ, tel.
535-285-514
DWA POKOJE Z BALKONEM, 1 PIĘTRO W BLOKU czteropiętrowym
w bliskiej lokalizacji Wałbrzycha,
ogrzewanie miejskie, 38 m2, po
remoncie 108 tys. Zł, Kontakt
535-285-514
Szczawienko, okolice Klonowej, 3
pokoje, 81m2, ogródek, 1 piętro,
centralne ogrzewanie 179 000zł
tel. 577-263-955
PODZAMCZE 3 pokoje z dużym
balkonem, rozkład, 62 m2, 155
000zł do negocjacji. Kontakt 535311-265
PRZESTRONNA KAWALERKA Z
OGRZEWANIEM GAZOWYM, salon
(możliwość przerobienia na dwa
pokoje), duża kuchnia z oknem,
łazienka z wc, 38 m2, 2 piętro,
58.000 tys. Zł, Kontakt 535-285514
Podzamcze 2 pokoje, 1 piętro,
balkon, 40,5m2 115 000zł, dwustronne, rozkładowe
tel. 577-263-955
Szczawno Zdrój 2 pokoje, 60m2,
ogrzewanie gazowe centralne,
parter 170 000zł tel. 577-263-955

BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ!
Nowe Miasto- 32,5 m2pokój z
kuchnią i łazienką, po remoncie i
wymianie instalacji CENA: 25 000
zł (nr: 2338)- (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 –Oferta tylko w naszym
biurze! ulica BARDOWSKIEGO
mieszkanie 41m2, rozkładowe do
własnej aranżacji, słoneczne 2 pokoje, jasna kuchnia , niski czynsz
Cena:79 000zł (nr:2323) -(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 wynajmu: 890 zł,
sprzedaż: 99 000 zł (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

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
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Cena: 298 000
zł (nr: 1593) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –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 -Oferta tylko w naszym
biurze! 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 piętro,Cena: 23 000 zł (nr: 23) (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –WALIM mieszkanie, 32m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (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 – PIASKOWA GÓRA,
mieszkanie do wprowadzenia, 45
m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109 000 zł
(nr.2334) - (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, 60m2, B.Gorce, do remontu, 2 piętro, ogród, cena 47 000
zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 47 tys.
zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
26m2, Biały Kamień, cena 64 tys.
zł. - co miejskie, balkon, 4 p(10)
74 666 42 42, 881 424 100 .
WILLA- Sprzedamy garsonierę na
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro,
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Podzamcze,
2 pokoje po remoncie, 35,50m2,
3p(10)cena 128tys.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 2
pokoje, 42m2, Piaskowa Góra, 6 p.
(10) cena 114000 zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 25m2, 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 355 tys.
zł. stan dobry, strefa A, 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 , stan dobry, 1
piętro, winda, cena 108 tys.zł. balkon, 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka, 25m2, po
remoncie, 3 piętro, cena 84 tys.zł.
jasna kuchnia 74 666 42 42, 507
153 166 .
WILLA – Sprzedamy kawalerke w
B.Gorcach, cicha okolica, 1 piętro,
33m2, cena 35 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
B.Gorcach z ogródkiem, 37m2, 1
piętro, cena 42 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 75

tys. zł. balkon, stan dobry, 74 666
42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 4 pokoje po
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin,
ogród , osobne wejście, cena
199000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
kapitalnym remoncie, Podzamcze, rozkładowe, 36m2, 3 piętro,
cena 128 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
35m2, N.Miasto, 2p. po remoncie,
cena 69 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
32m2, jasna kuchnia, Piaskowa
Góra, 3 piętro (4), balkon, cena 90
tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
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 2 pokoje,
46m2, St.Zdrój, boczna uliczka,
wys.parter, co gaz, 74 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka po kapitalnym
remoncie, parter. 28m2, cena
95000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie,
Nowe Miasto, 2 pokoje. 50m2,
parter, cicha okolica, ogród, cena
89 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,
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 piętro, 80tys.zł. do zamieszkania, co
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
Sobięcin, 43m2, 3p. po remoncie,
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881
424 100.

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 6
piętro w 10, cena 137.000zł, po
remoncie, tel. 74 840 40 40, 724
464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 35.5m2, 7
piętro w 10, balkon, rozkładowe,
cena 99.900zł, 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 – BIAŁY KAMIEŃ ok.
ul. Bema, 71m2, C.O. gazowe, 2
piętro w 3, 155.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
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
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, OKOLICE SZPITALA NR 2, 3 pokoje, c.o.
gazowe, parter w 2, 145.000zł, 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. Senatorska, 3 pokoje, 62m2, 8 piętro
w 10, cena 159.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z
jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras, po remoncie, cena 129.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! DOM
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2,
jednopiętrowy, działka 1500m2,
do remontu, cena 214.000zł tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM KONRADÓW,
160m2, działka 733m2, C.O.
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena
360.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł, do
wprowadzenia, tel. 74 840 40 40,
512 085 489

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 – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997

RENOMA – DOM SADY GÓRNE,
160m2, działka 2000m2, C.O. węglowe, 4 pokoje, cena 465.000zł
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

DB2010

Czwartek, 18 maja 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

REKLAMA

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

OPIEKUN
MEDYCZNY
www.asp.pwsz.com.pl

HIGIENISTKA
STOMATOLOGICZNA

Bezpłatna nauka!
REKLAMA

