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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
REKLAMA:
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SKŁAD WĘGLA

MAXIMUS

Sprzedaż hurtowa z kopalń
i detaliczna ze składu
węgla, koksu, miału węglowego.

W ofercie tylko POLSKI opał

z KWK Wieczorek, Wesoła, Staszic, Marcel, Silesia…

OPAŁ WORKOWANY po 25 KG
EKOGROSZEK EKORET - WYPRZEDAŻ!
ATRAKCYJNE RATY - CREDIT AGRICOLE
Odbiór osobisty pn-pt w godz. 08:00-15:00 sobota 08:-12:00
lub dostawa pod adres.
MAXIMUS ul. Topolowa 23A – Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem

tel. 74 665 82 02, 603 195 875
www.maximus.walbrzych.pl
REKLAMA:

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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Obwodnica Wałbrzycha
na prostej?
Samorządowcy z Wałbrzycha i Szczawna Zdroju
oraz parlamentarzyści zabiegają o kolejne pieniądze na budowę zachodniej
obwodnicy Wałbrzycha.
- Sprawa zachodniej nabiera przyspieszenia – zapewnia Beata Mucha, przewodnicząca Klubu Radnych PiS
w Radzie Miejskiej Wałbrzycha.
- Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przesłało pismo adresowane m.in.
do prezydenta Wałbrzycha,
burmistrza Szczawna-Zdroju
oraz radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zabiegają
o jak najszybsze podpisanie
porozumienia umożliwiającego rozpoczęcie prac. Z
odpowiedzi
ministerstwa
wynika, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada formalną podstawę do zabezpieczenia w
swoim budżecie środków
koniecznych do rozpoczęcia
realizacji pozamiejskiej części obwodnicy Wałbrzycha i
podpisania stosownego porozumienia z władzami miasta i gminy Wałbrzych. Jest

to bardzo istotna informacja, ponieważ oznacza to, że
brak jest przeszkód formalnych do dalszego procedowania złożonych, skomplikowanych umów. Pismo, które
otrzymaliśmy w odpowiedzi
na nasze apele oznacza, że
ministerstwo jest na ostatniej prostej przygotowywania odpowiedniego podłoża
prawnego do zrealizowania
inwestycji. Nie byłoby tego
przyspieszenia, gdyby nie determinacja wielu osób, w tym
ministra Michała Dworczyka,
który bardzo mocno zabiega
o to, aby dokumenty zostały
szybko podpisane i by budowa drogi ruszyła najszybciej
jak to możliwe – podkreśla
radna Beata Mucha.
- Mamy nadzieję, że przeszkody formalne nie okażą
się na tyle trwałe, by uniemożliwić realizację inwestycji. Wokół tematu zachodniej
obwodnicy powinien istnieć
pełen kompromis wszystkich ośrodków decyzyjnych dodaje dr Piotr Sosiński, radny Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z PiS.
(RED)

Będą czytać „Wesele”
2 września o 11.00 na placu Kościelnym w Wałbrzychu odbędzie
się wałbrzyska edycja Narodowego Czytania. Fragmenty jednego
z najważniejszych polskich dramatów czytać będą przedstawiciele
władz państwowych i miejskich, dyrektorzy wałbrzyskich instytucji
kultury i szkół oraz zaproszeni wałbrzyszanie.
Już po raz szósty Biblioteka pod Atlantami
włącza się w organizację
Narodowego Czytania.
Tym razem narodową lekturą będzie „Wesele”. Stanisława Wyspiańskiego.
- (…) Warto po raz
kolejny, mam nadzieję
– bo jestem przekonany, że każdy już czytał
w swoim życiu „Wesele”  tę piękną pozycję
naszej literatury przeczytać. Przeczytać ją razem, przypomnieć sobie
te niezwykle ważne dla
naszej historii, dla naszej kultury, dla właśnie
fundamentów tego, co
nazywamy polskością, te
niezwykle ciekawe wersy
dramatu, arcydramatu
Stanisława Wyspiańskiego - tak do wspólnej lek-

tury zachęca prezydent RP Andrzej
Duda.
- W poprzednich
latach Narodowe
Czytanie gościło w
budynkach biblioteki i jej filii, a także
na scenie Teatru
Dramatycznego w
Wałbrzychu. W tym
roku
postanowiliśmy wyjść z lekturą w przestrzeń
miejską, na jeden z
piękniejszych wałbrzyskich placów
i tam, wspólnie z
zaproszonymi gośćmi,
przeczytać
fragmenty „Wesela”
– mówi Arkadiusz
Łapka, odpowiedzialny za promocję
działań Biblioteki

pod Atlantami w Wałbrzychu.
Dodaje również, że w razie złej
pogody czytanie odbędzie się
w atrium biblioteki.
Zaproszeni goście czytać
będą wciąż aktualne, choć
„wygłoszone” ponad sto lat
temu kwestie m.in. Czepca,
Dziennikarza i Poety, a o odpowiedni „weselny” nastrój
zadbają członkowie Zespołu
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.
Każdy uczestnik Narodowego
Czytania będzie mógł przybić we własnym egzemplarzu
książki okolicznościową pieczęć.
Także Burmistrz Głuszycy
Roman Głód oraz Centrum
Kultury-MBP w Głuszycy zapraszają do udziału w akcji
czytania „Wesela”. „Narodowe
Czytanie” w Głuszycy odbędzie 2 września o godz. 17.00
w sali widowiskowej Centrum
Kultury-MBP. W programie:
czytanie przez zaproszonych
gości fragmentów „Wesela”
Stanisława
Wyspiańskiego,
koncert skrzypcowy w wykonaniu Roberta Delegiewicza
oraz występ taneczny Natalii
Szchubert z choreografią Jadwigi Schwebs-Kostkiewicz.
(RED)
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Warzy się twój nowy los

fot. Amadeusz Groń

Europie restauracja, podająca piwo rzemieślnicze już od 1312 roku. Niestety, w
ostatnich 20 latach system szkolny uniemożliwił wykształcenie jakiegokolwiek
browarnika. Mogłoby się więc wydawać,
że to zawód wymierający, a jednak stale
powstają nowe browary rzemieślnicze,
w których można spotkać prawdziwych
pasjonatów.

Wojciech i Karolina – piwowarskie małżeństwo,
właściciele trzebnickiego browaru „Cztery Ściany”
W Polsce piwo to najpopularniejszy
trunek. Pijamy piwa z wielkich koncernów piwowarskich, ale coraz częściej z małych browarów rzemieślniczych. Dla wielu młodych ludzi moda
na piwa rzemieślnicze to nie tylko
sposób spędzania wolnego czasu, ale
także pomysł na własny biznes.
Historia Dolnego Śląska od XI w. powiązana jest z browarnictwem. Na wrocławskim rynku znajduje się najstarsza w

Edukacja piwowarów
Dopiero od 2016 r. są studia podyplomowe – „Technologia piwowarska”
na Uniwersytecie Przyrodniczym we
Wrocławiu. Wcześniej młodzi piwowarzy
zdobywali wiedzę metodą prób i błędów. – Nawet gdy ktoś dostał się na praktyki w dużym koncernie, ze względu na
mnogość procesów i poziom ich trudności,
nie był w stanie nabyć wystarczającej wiedzy – uważa Przemysław Leszczyński
z wrocławskiego browaru rzemieślniczego „Profesja”. – Uczelnie starają się coś robić, ale póki co jest to pieśń
przyszłości. Szkolimy się sami, z książek,
forów internetowych itp. Pasjonaci piwa
nie traktują się jak konkurencję. Wręcz
przeciwnie, są otwarci na nowe osoby,
uczą nawzajem bazując na zdobytym

45-50 lat

już doświadczeniu. – W naszym Browarze
wyszkoliliśmy już około 40 młodych piwowarów. Powstaje relacja mistrz-uczeń,
która w dużych browarach jest właściwie
niemożliwa – dodaje Leszczyński.
Piwne miejsca
Wraz z renesansem browarnictwa na
Dolnym Śląsku powstają miejsca, w których można spróbować różnych rodzajów piw rzemieślniczych. Przykładem
są tzw. multitapy, czyli puby serwujące
piwa z kraju i świata o najciekawszych
walorach smakowych. Jednym z nich
jest wrocławska „Kontynuacja”. Według właściciela — Grzegorza Malcherka, sięganie po piwo z browaru
rzemieślniczego to rosnący trend. – Gdy
zaczynałem na rynku były tylko dwa dolnośląskie browary. Teraz jest ich około
siedemnastu. Jest popyt, jest i podaż. W
centrum Wrocławia naliczyć już można 11
multitapów oraz wiele restauracji, które
zamiast piw masowych, podają rzemieślnicze – mówi Malcherek.
Kultura picia
Zjawisko zwane zrównoważonym
kapitalizmem stawia jakość a nie cenę

XI

Średnia wieku
wykształconych
browarników

wiek
wtedy rozpoczyna się
historia dolnośląskiego
browarnictwa

Liczba browarów rzemieślniczych
na Dolnym Śląsku

Małe browary
rzemieślnicze ściągają
chmiel z 7 kontynetów

20lat

temu wykształcono
ostatniego browarnika
2005 - 1

2017 - 17

Od 3 miesięcy

1312
Na wrocławskim rynku
znajduje się najstarsza
restauracja w Europie
podająca piwo
rzemieślnicze

lat temu rozpoczął się
renesans browarów
rzemieślniczych

na pierwszym miejscu i to właśnie ona
wpływa na decyzje o wyborze piw rzemieślniczych. Piwowar Wojciech Ściana
z trzebnickiego browaru „Cztery Ściany” od niespełna roku, ramię w ramię
z żoną, podbijają rynek piwowarski. –
Wszystko zaczęło się od małego garnka,
potem coraz większego, aż w końcu narodził się pomysł na biznes – tak wspomina
początki. – Wojtek ma wpływ na każdy
element procesu od wyboru składników
do dystrybucji, stąd wynika jakość, wyjątkowość oraz rosnąca popularność nasze-

Materiał przygotowany w ramach projektu
#RzemiosłoNoweRozdanie realizowanego
przez Fundację Wałbrzych 2000 na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Dolnośląskiego.

o tyle wzrosła w ciągu 4 lat
liczba miejsc związanych
tylko z browarami
rzemieślniczymi
we Wrocławiu

do roku

czas potrzebny
na uwarzenie piwa

go piwa – komentuje Karolina Ściana,
żona, a jednocześnie współpracownik
browarnika.
Obecnie browary rzemieślnicze to 5
proc. rynku. Niedużo, ale wystarczająco
dla koncernów, które dostrzegają ten
trend i zaczynają wprowadzać swoje
produkty z określeniem „rzemieślnicze”
w nazwie. To kolejne potwierdzenie, że
zawód rzemieślnika-piwowara przeżywa swój renesans i wzbudza zainteresowanie.
ag
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Fotowoltanika
Finał modernizacji dróg
w powiecie wałbrzyskim w powiecie wałbrzyskim
Jakiś czas temu pisaliśmy o pozyskanych
przez Powiat Wałbrzyski
środkach na montaż paneli fotowoltaicznych w
budynkach użyteczności
publicznej należących do
powiatu oraz gmin Czarny
Bór, Walim i Stare Bogaczowice. Prace nad montażem instalacji OZE nabierają tempa.
Zakończyło się właśnie
postępowanie przetargowe,
w wyniku którego wykonawcą została firma ML System z
Zaczernia. - Pierwsze prace
zaczną się jeszcze jesienią

bieżącego roku. Przewidujemy ich zakończenie do
wczesnej wiosny 2018 r.
Później już tylko odbiór i rozliczenie inwestycji oraz umowy o dofinasowanie – informuje wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski.
Projekt przewidziany jest
na dwa lata i w sumie ma
powstać 21 instalacji fotowoltaicznych w powiecie
wałbrzyskim. Są to budynki urzędów, Szkół, świetlic
wiejskich oraz siedziby
ochotniczych straży pożarnych.
(AB)

Powiat wałbrzyski zakończył prace związane z modernizacją dróg powiatowych, przewidziane na rok 2017. W
ramach tego zadania została wykonana nowa nawierzchnia i pobocza na długości 23,091 km dróg powiatowych
za łączną kwotę 4 026 443,79 zł.
Prace prowadzono na drogach:
nr 3368D - Dziećmorowice-Nowy Julianów (łącznik) - dł. 1550 mb
nr 3368D - Nowy Julianów – Wałbrzych (ul. Orkana) - dł. 630 mb
nr 2876D – Jugowice- Lubachów - dł. 1500 mb
nr 3358D – Podlesie - Niedźwiedzica - dł. 3355 mb
nr 3376D - Walim -Jawornik (Włodarz) - dł. 1310 mb
nr 3375D – Walim ul. Długa - dł. 624 mb
nr 3464D – Chwaliszów-Stare Bogaczowice - dł. 1000 mb
nr 3464D – Jaczków-Gostków - dł. 1655 mb
nr 3464D Chwaliszów-Świebodzice - dł. 1550 mb
nr 3361D – Unisław Śląski (górka unisławska) - dł. 1535 mb
nr 3364D - Sokołowsko - dł. 791 mb
nr 3367D – Czarny Bór – Witków- Jaczków - dł. 2420 mb
nr 3377D - Sierpnica - dł. 1928 mb
nr 3381D - Głuszyca – ul. Kolejowa - Grzmiąca - dł. 1540mb
nr 3382D - Grzmiąca (szczyt) - dł. 547 mb
nr 3379D - Głuszyca ul. Łomnicka - dł. 406 mb
nr 3366D – Boguszów Gorce ul. Kosynierów - dł.600 mb
nr 3398D – Boguszów Gorce ul. Masalskiego - dł. 150 mb
Największym uznaniem mieszkańców powiatu wałbrzyskiego i turystów cieszy się łącznik między miejscowościami
Dziećmorowice i Nowy Julianów. Droga przez lata zapomniana była przez Boga i ludzi aż w końcu doczekała się odbudowy nawierzchni i utwardzenia poboczy. Przedmiotowa
droga o długości 1,55 km stała się kluczowym węzłem komunikacyjnym szczególnie z uwagi na fakt prowadzenia prac
remontowych na drogach należących do miasta Wałbrzycha.

- Remont łącznika między Dziećmorowicami i Nowym Julianowem był
strzałem w dziesiątkę – cieszy się Krzysztof Kwiatkowski, wicestarosta
wałbrzyski.

- Od samego początku zabiegałem o zabezpieczenie
środków na remont tej drogi, rozumiejąc jej znaczenie jako
newralgicznego połączenia najdalej położonych miejscowości powiatu ze specjalną strefą ekonomiczną i Wałbrzychem.
Dzięki podjętym staraniom, mieszkańcy oszczędzają nie tylko czas dojazdu do pracy, ale również pieniądze, gdyż jest to
spory skrót do Wałbrzycha – mówi wicestarosta wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski.
Droga cieszy się również dużym zainteresowaniem wśród
rowerzystów, kierujących się w stronę Zagórza Śląskiego, Jedliny Zdroju i Głuszycy.
(AB)
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POŻYCZKA SZKOLNA
do 5500 zł do 48 rat
NA OŚWIADCZENIE
• nie wymagamy
dokumentów
dochodowych

• decyzja w 8 minut
• nie honorujemy
komorników za kredyty !!

Jeśli zamierzasz wziąć kredyt, pożyczkę
to tylko u nas, dlaczego?
Profesjonalna i miła obsługa
najwyższa przyznawalność w Wałbrzychu.

Szukamy ofert do skutku,
dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Centrum Kredytowe BEATU$, Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 2/1
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00
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SKUTECZNE KUPNO, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

• DOŚWIADCZENIE • na rynku od 1997 r.
• BEZPIECZEŃSTWO • nadzór prawnika • polisa oc
• JAKOŚĆ • licencja nr 2410 • członek DOSPON
SOWA ul. Słowackiego • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 842 12 84 • kom.: 601 570 621

WWW.WALBRZYCH.NIERUCHOMOSCI.PL,

VICTORIA Al. Wyzwolenia 2 • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 666 68 14 • kom.: 601 655 705

BIUROSOWA.NIERUCHOMOŚCI.PL

Zmarł nasz przyjaciel

Szczujnia polska
Andrzej
Basiński

Średnio znam się na ludziach. Kilkakrotnie zdarzały
mi się przypadki, że osoba
od początku obdarzona
przeze mnie zaufaniem, totalnie zawodziła lub wykręcała mi taki numer, że Boże
uchowaj. Teraz okazuje się,
jak bardzo nieopatrznie użyłem słowa „szacunek” w stosunku do Jerzego Langera z
władz pierwszej wałbrzyskiej
„Solidarności”, obecnie działacza PiS, którego postawa
przerosła in minus moje wyobrażenie. Ten człowiek sam
się degraduje. Odszczekuję
zatem szacunek po stokroć
i będę się go długo wstydził.
Jerzy Langer jest jednym
z pomysłodawców postawienia na Podzamczu, w
miejsce stojącego tam od 29
lat Pomnika Niepodległości,
Pomnika Żołnierzy Wyklętych. Napisałem, że nowy
monument będzie bardzo
kontrowersyjny, gdyż oprócz
prawdziwych
bohaterów
uhonoruje bandytów i zbrodniarzy nie oszczędzających
kobiet, dzieci i staruszków (co
podtrzymuję w całej rozciągłości). Liczyłem w związku z
tym na rzeczową i konstruktywną polemikę, dłuższą wymianę argumentów i sromotnie się zawiodłem. J.Langer
od tego momentu rozpoczął
ze mną prywatną wojnę,

gdyż kierowanie się przez
niego osobistymi motywami,
nie ulega dla mnie wątpliwości. Próbuje wylewać pomyje
z nader przejrzystą nadzieją,
że mi zaszkodzi i zdyskredytuje. Płonne nadzieje, p.
Langer. Jakże daleko odszedł
pan od godnych szacunku
działaczy „S” swojego pokolenia, którzy mogliby pana
nauczyć zwyczajnej przyzwoitości, obiektywizmu i wpoili
wszechstronną wiedzę o czasach minionych. Oni nie bawią się w sędziów i katów zarazem, a panu, jak się wydaje,
sprawia to jakąś specyficzną
przyjemność.
J.Langer użył w swoim
tekście słów parszywych i
kłamliwych. To tak, jakby
upowszechniać wieść, jakoby więził wnuków w piwnicy
i karmił ich raz na tydzień.
Dowodzi tym, iż nie wie o
atakowanych przez siebie
nic, bo gdyby wiedział trochę więcej, jego pisowski
imperatyw, nakazujący ślepą
agresję bez uwzględniania
różnych okoliczności, być
może nieco by wyhamował.
Ale nie liczyłbym na to. Natury się nie zmieni. Nic więcej
do powiedzenia nie mam,
bo nie będę się zniżał do
jego poziomu. Dodam tylko krótką wypowiedź Włodzimierza Cimoszewicza, b.
premiera, dla „Newsweeka”,
który jedną z przyczyn wysokich notowań PiS nazwał:
„zadowolenie z prześladowania innych”...
Red. Jerzy Baczyński, naczelny „Polityki”, napisał
kiedyś, że PiS to nie partia,

a stan umysłu. Kaczyński
(dla mnie pozostanie Karbowym) nie jest żadnym
geniuszem, ale cynikiem
i doskonale wie, że matce
Ziemi nigdy nie zabraknie
dzieci
zakompleksionych,
zawistnych, przepojonych
nienawiścią, paranoją i pogardą do ONYCH, rzekomo
winnych ich poniżenia, co w
wielu wypadkach nie znajduje żadnego uzasadnienia i
jest czystym wymysłem, patologicznie pielęgnowanym.
Zadziwiające, jak ten jad pozwala im żyć, ba – jak trucizna wzmaga ich aktywność.
Kaczyński, ich guru i „zbawca”, nie wypuści z rąk takiego zawziętego elektoratu i
będzie go stale podjudzał
(np. na upiornych miesięcznicach), by zachować, a nawet zwiększyć stan swojego
posiadania. Od dawna już
wiadomo, że gardzi ogółem
Polaków, co wylewa w kolejnych inwektywach. Jeśli będzie chciał powiększyć elektorat, sypnie mu kasą, ale nie
dlatego, że dobro wszystkich
wyborców leży mu na sercu.
Dla niego liczy się tylko partia i zwycięstwo w wyborach.
Dzieli społeczeństwo z pełną
premedytacją, co może się
skończyć tragedią. To człowiek zły.
J.
Langer
zapewne
uważa się za człowieka inteligentnego.
Powinien
więc, chociaż minimalnie
dostrzegać, że Polska pod
kierunkiem mieszkańca ul.
Nowogrodzkiej (bo taka
jest nienormalna prawda) staje się wyrzutkiem

Europy, zmierzającym do
bezprawia, dyktatury, zrujnowania wcześniejszego
dorobku państwa, odrzucenia myślących inaczej. Tyle
bezczelności, brutalności,
buty, chamstwa i pospolitej głupoty władzy oraz
niesłychanego lizodupstwa
wyznawców jej patrona,
dotychczas w Polsce nie
doświadczano. Czyżby p.
Langer nie zauważył wdzierającego się na sejmową
trybunę prezesa ze słowami: „ja w żadnym trybie!”?
(Pseudo) marszałek usuwający z tej trybuny posłów
opozycji za nic, haniebnie i
potulnie przyjął to do wiadomości. Wiadomo, co było
dalej. Czyż taki dowód pogardy nie trafia do p. Langera, obrońcy moralności? No,
ale jak ma trafiać, skoro wyznaje się podobne zasady?!
W obliczu prób oblewania fekaliami i kłującej
w oczy złej woli J. Langera,
czuję się zwolniony z przesadnej grzeczności i mówię:
wara ode mnie i w ogóle od
nas, gdyż nie stosuje pan
reguł czystej gry! W tym
kontekście z sentymentem
wspominam polemiki na
tych łamach z Panem Piotrem Sosińskim z PiS, z którym pojedynki toczyliśmy
fair i zachowałem dla niego
szacunek (chyba nie spotka
mnie kolejny gorzki zawód).
Kudy naszym dysputom do
obecnych napaści szambonurków i funkcjonariuszy
szczujni. Życzę opamiętania
i do zobaczenia na wałbrzyskiej ulicy.

Redaktor Grzegorz Miecugow podczas nadawania
„Szkła kontaktowego” ze Starej Kopalni.

W wieku 61 lat, a więc
o wiele za wcześnie, zmarł
Redaktor Grzegorz Miecugow.
Pracował najpierw jako
dziennikarz radiowy, a następnie współtwórca TVN24,
od 12 lat prowadzący flagowy program satyryczno
- polityczny tej stacji „Szkło
kontaktowe”, cieszący się
wielkim powodzeniem odbiorców, a także program
„Inny punkt widzenia”. Był
wzorem erudycji, subtelnej dociekliwości, obiektywizmu, spokoju, umiaru w
osądach, wyważonych opinii
oraz życzliwości i szacunku
dla rozmówców. Takich żurnalistów i publicystów nie
jest obecnie wielu...

Grzegorz
Miecugow
wraz z Markiem Przybylikiem od kilku lat odwiedzali
ze „Szkłem kontaktowym”
Wałbrzych i jego okolice. Z
reguły ich program nadawany był z zamku Książ i Starej
Kopalni. Często był okraszony życzliwymi obserwacjami, wysoko oceniającymi
działalność ludzi, kierowane
przez nich obiekty oraz piękno wałbrzyskiej przyrody.
Wielokrotnie wyrażali uznanie dla roli i efektów pracy
prezydenta dr Romana Szełemeja. Zasłużyli sobie na
miano naszych przyjaciół.
Z ogromnym żalem żegnamy Redaktora Grzegorza
Miecugowa.
Andrzej Basiński
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Dwa słowa do listu niejakiego p. L
Stanisław
Michalik

Wśród uczniów warszawskich szkól krąży nowa obelga:
„głupi jak pasek TVP Info”. To
samo pomyślałem sobie o p. L
po przeczytaniu jego listu, w
którym krytykuje on felietony
w Tygodniku DB 2010, posuwając się pod moim adresem
do różnego rodzaju osobistych insynuacji. Nie znam
tego pana, ale rzekomo jest
on zasłużonym, wałbrzyskim
solidarnościowcem. Z tego
też powodu oburza się, że Redakcja w ogóle publikuje moje
artykuły. Jego zdaniem robi to
przecież były sekretarz POP.
Taki wyrzutek społeczeństwa
pozwala sobie na krytykę władzy, której jak mogę się domyślić p. L jest gorliwym orędownikiem.
Jeśli w ogóle próbuję odnieść się do tej inkryminacji,
to tylko ze względu na moich
Czytelników. Sam p. L jest dla
mnie zerem i wstydzę się za
niego. Człowiek tak wspaniałego ruchu jakim była „Solidar-

ność” jest w stanie posunąć się
do tego rodzaju nikczemności,
wytacza przeciw komuś oskarżenia nie mające nic wspólnego z prawdą. To jest znana
metoda politykierów – obrzucenie adwersarza błotem. Nawet jak się z błota oczyści, to i
tak jakiś ślad pozostanie.
Otóż to - nigdy i nigdzie nie
byłem sekretarzem obojętnie
jakiej partii, a moje zdumienie
budzi też fakt, że żarliwy działacz „Solidarności” oburza się
na zarzuty pod adresem obecnej ekipy rządzącej, która robi
wszystko, by wskrzesić ustrój
PRL-u w całej swej okazałości i
usiłuje udowodnić bzdurnymi
argumentami rodem właśnie
z zakłamanej TVPiS, że tak nie
jest.
Powtórzę jeszcze raz to, co
pisałem już wcześniej. Ideą
przewodnią „dobrej zmiany”,
co widać na każdym kroku, jest
powrót do PRL-u. To w tym systemie w rękach wodza jedynej
wiodącej partii znajdowały się
wszystkie organy państwowe, organy władzy w terenie,
wszystkie środki przekazu, a
nad „wolnością słowa” czuwała świetnie zorganizowana i
dobrze płatna cenzura, służba
bezpieczeństwa i wojsko. Na
naszych oczach ma miejsce

postępujący proces powrotu
do tamtej rzeczywistości, a
sukcesy ruchu „Solidarności” i
wszystkie osiągnięcia spadkobierców tego ruchu po roku
1989 do czasów zdobycia władzy przez PiS się nie liczą. Rządzący do granic absurdu grają
na nucie patriotyzmu, oskarżając wszystkich, którzy nie
zgadzają się z nimi o „zdradę
narodową”. Temu celowi służy
perfidna gra polityczna z wykorzystaniem tragicznej katastrofy smoleńskiej. Okazuje się, że
wiara smoleńska, to jeszcze nie
wszystko, co staje się według
rządzących dzisiaj nośnikiem
patriotyzmu. Ujął to bardzo
precyzyjnie były PiS-owski
marszałek Sejmu, odsunięty
potem przez J. Kaczyńskiego
i wyrzucony z partii jego najwierniejszy współpracownik,
Ludwik Dorn. Pisze on, że „Modelowy Polak-Patriota dla PiS-u
to dygocący ze strachu osobnik, który wrzucił na grzbiet koszulkę wyklętych, zaszył się w
kącie i plując na muzułmankę
w hidżabie, myśli że realizuje
testament Łupaszenki i Ognia.
To Polaków pomniejsza, to pomysł na skarlenie Polski”.
To co prezentuje p. L. w
swoim liście, to moim zdaniem rodzaj aberracji umy-

słowej. Nie pamięta on o co
walczyła „Solidarność” w latach 80-tych - no właśnie o
to, aby nigdy już nie powtórzyła się PRL. Nie mówię już o
wolności prasy, zgromadzeń i
manifestacji. To właśnie tacy
ludzie jak p. L powinni tak jak
dawniej krzyczeć głośno i protestować przeciwko łamaniu
konstytucji i próbom przejęcia nieograniczonej władzy
w państwie, które przecież
miało się stać krajem wolnym
dla wszystkich Polaków i demokratycznym w całym tego
słowa znaczeniu. Jeśli na łamanie takich podstawowych
zasad ustrojowych i praw obywatelskich zwracałby uwagę
nawet były sekretarz POP, to
nie znaczy, że nie miałby racji
i że nie wolno mu tego robić w
wolnym kraju i w wolnej prasie. Chyba, że rządzący obecnie krajem PiS kolejnej nocy
podejmie taką uchwałę, ale
wtedy mógłby utracić sporą
liczbę swoich członków.
Myślę, że na dalszą polemikę z p. L. szkoda czasu. Na
temat totalitaryzmu w historii
pisałem już w Tygodniku DB
2010 i sądzę, że będzie jeszcze okazja, by do tego tematu
powrócić w kolejnych felietonach.

Pospiesz się
i zgłoś zadanie!
Tylko do końca sierpnia
można składać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego Świebodzic na 2018
rok.
Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną na
adres
weronika.tomczyk@
swiebodzice.pl lub wrzucając
kartkę do oznaczonej urny,
która znajduje się na parterze
ratusza. Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie,
zgłoszone propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom
Urzędu Miejskiego, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe
potrzebne do ich realizacji.
Propozycje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod

względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu na 2018 rok.
Listę zatwierdzonych zadań
poznamy pod koniec roku.
Formularz zgłoszeniowy
znajduje się na stronie internetowej Świebodzic www.
swiebodzice.pl, w zakładce
Budżet obywatelski.
Warto dodać, że niemal
wszystkie zadania, zgłoszone
przez mieszkańców do budżetu na 2016 rok, zostały zrealizowane. Obecnie trwa realizacja zadań, zgłoszonych do
budżetu 2017. To np. remont
ulicy Mieszka I, II etap remontu
nawierzchni chodnika przy ul.
Parkowej (już zrealizowany) i
wiele innych.
(ABP)

REKLAMA

WIELKA WYPRZEDAŻ WCZASÓW I OBOZÓW W BUŁGARII!!!!
ZAPRASZAMY NAWET DO 700 PLN TANIEJ!!! DZIECKO DO 12 LAT ZA 500 PLN!!!
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

BUŁGARIA - OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE W SUPER CENACH!!!
AUTOKAR:

04.09 do 15.09.2017 - 1000 zł OSTATNIE 4 MIEJSCA! • 13.09 do 22.09.2017 - 1000 zł OSTATNIE 4 MIEJSCA!

SAMOLOT (WYLOT KATOWICE):

04-11.09. - 1299 zł • 11-18.09. - 1299 zł • 15.09 - 22.09- 1299 zł
W cenie: transport (autokar lub samolot), noclegi (7,9,10 lub 11) - wszystkie pokoje z łazienkami, klimatyzacją, lodówką,
balkonem (200 m od morza), hotel z basenem, śniadania i obiadokolacje w formie stołu szwedzkiego z napojami,
ubezpieczenie, animacje taneczne (zumba), rezydent polskojęzyczny, podatek VAT

WYCIECZKI JEDNODNIOWE:

• PRAGA - 16.09.2017 - 99 PLN WYJAZD Z LEGNICY
• SZWAJCARIA SAKSOŃSKA - 23.09.2017
- 120 PLN WYJAZD Z LEGNICY

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:

WIĘCEJ OFERT WKRÓTCE!

• DREZNO 02.12.2017 - 99 PLN
• PRAGA 09.12.2017 - 99 PLN
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Firma „TESTER” Sp. z o.o.,
z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 18A,
profesjonalny producent układów automatyki i sterowania,
posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie
w branży elektronicznej

poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

KONSTRUKTOR – TECHNOLOG
Więcej informacji dotyczących oferty pracy
znajduje się na stronie www.tester.net.pl,
w zakładce:
realizujemy projekty z wykorzystaniem

Pytań nie stawiam
Janusz
Bartkiewicz

Jak można na poważnie
dyskutować z kimś, kto mało
czyta, a jak już przeczyta,
to nie jest w stanie tego, co
czytał zrozumieć? Ba, zdaje się nie rozumieć tego, co
sam napisał. Dyskusja z takim
kimś nie ma żadnego sensu, a
ponadto - jak mawiał Stefan
„Kisiel” Kisielewski - nobilituje
niepotrzebnie głupotę. Mając
to na uwadze, zdecydowałem się jednak odpowiedzieć
na tekst pt. „Spadkobiercom
PRL-u bojącym się jego powrotu”, zamieszczony w DB
2010 z 24.08.2017 roku, podpisany przez Jerzego Langera, z odredakcyjną uwagą,
że tekst ten opublikowano
z zachowaniem oryginalnej
pisowni. Zdecydowałem się
dlatego, że autor, któremu
moje (i nie tylko moje) nazwisko zdaje się tak plugawe, że
nie może mu przejść „przez
usta”, różne brednie pod
moim (i nie tylko) adresem
ogłasza powodując, że nie
pozostaje mi nic innego jak mimo wszystko - zareagować.
Zacznę od tego, że autor
pisząc o mnie, z lubością posługuje się określeniem „były
milicjant”, co - jak zapewne
sądzi - ma we mnie niesamowicie mocno uderzyć. Otóż
muszę go poinformować
(kolejny już raz), że jestem
nie tylko byłym milicjantem,
ale przede wszystkim byłym
policjantem, a także absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i z
tego, że służyłem w organach
ścigania (w pionie kryminal-

nym) jestem dumny, bo służyłem państwu polskiemu i
jego obywatelom, nadstawiając karku tylko po to, aby żyło
się im bezpieczniej. Także samemu absolwentowi szkoły
zawodowej i jego rodzinie. I
jak absolwent absolwentowi,
odpowiadam. Otóż panie absolwencie, brednie bez umiaru prawisz i to poczynając
już od samego tytułu swojej
epistoły. Określając mnie i
pozostałych dwóch felietonistów Tygodnika DB 2010 mianem „spadkobierców PRL-u”,
chciał nas beneficjent (wkrótce radny PiS) III i IV RP zdeprecjonować w oczach Czytelników, bo w jego ocenie czas
Polski Ludowej to czas, w którym pławiliśmy się w różnych
niesamowitych przywilejach.
Otóż z tego właśnie powodu
brednie absolwent prawi, bo
w takim przypadku nie powinnyśmy się powrotu PRL
obawiać, a cieszyć się z tego.
Zresztą „jej” a nie „jego”. Przy
okazji zdradził absolwent
główny cel rządów prezesa,
czyli przywrócenie PRL. To po
co było jeść tę żabę w 1980 i
1989 roku? No i absolwencie
musisz wiedzieć, że w tytule
kropki na końcu się nie stawia. Ale to drobiazg tylko taki.
Pisze absolwent bezrozumnie, że Polska odbudowuje swą tożsamość w oparciu o „narodowe tradycje”.
Nie wyjaśnia jednak, co przez
to rozumie, czemu się jakoś nie dziwię. Czy rzeczona
odbudowa polega m.in. na
tym, że podczas uroczystości poświęconych Powstaniu
Warszawskiemu ludzie w
mundurach ONR, pod wielkimi flagami partyjnymi, cześć
powstańcom Warszawy oddali hitlerowskim pozdrowieniem? Czy może chodzi
o tę narodową tożsamość,

funduszy unijnych.

która kazała członkom ONR
i Młodzieży Wszechpolskiej
w II RP tworzyć getta ławkowe dla polskich studentów
narodowości żydowskiej, a
władzom wyższych uczelni
posługiwać się zasadą numerus clausus, czyli ograniczania
miejsc dla tychże obywateli
Rzeczpospolitej? A może o te
narodowe tradycje, jakie prezentowali tak zwani pałkarze,
członkowie Narodowej Organizacji Bojowej, czyli bojówki
faszystowskiej ONR Falanga,
którzy owe narodowe tradycje wprowadzali przy użyciu
drewnianych pał, bijąc nimi
„obcych” i tych, którzy myśleli
inaczej niż oni? Jak się nie zna
historii własnego kraju, to się
za przysłowiowe pióro nie
chwyta i bzdur nie wypisuje,
czyniąc różnym ludziom intelektualną krzywdę.
Wypisuje absolwent tyle
różnych bredni, że miejsca
tu mi nie wystarczy, aby pokazać, jaki marny z niego
politruk. Ale trzy wypomnę.
Budowanie „mieszkań +”.
Chodzi zapewne o pisowski program, dzięki któremu
wprowadzono przepisy pozwalające deweloperowi na
wywalenie na bruk (eksmisja
„pod chmurkę”) każdego,
kogo uzna za stosowne, bez
podawania przyczyn. Bo takie
prawo tymże deweloperom
dała ustawa o budowie takich
mieszkań. Cieszy się absolwent z tego, że nad morzem
wypoczywa wiele rodzin z
dziećmi, „które do niedawna
o tym nie marzyły”, bo zapomniał chyba, iż w czasach PRL
nadmorskie plaże pełne były
takich rodzin, a w każde wakacje ruszały setki pociągów,
które dzieciarnię na darmowe obozy i kolonie wywoziły
nie tylko nad morze, ale i w
góry oraz nad jeziora. Cieszy

się, że bezrobocie spadło do
7%, nie wspominając o tym,
skąd i kiedy się ono w Polsce
po II wojnie światowej pojawiło. Bo w PRL miejsc pracy
było więcej niż chętnych do
jej wykonywania, a ci, którzy
pracowali, nie musieli żyć w
ciągłej obawie o jej utratę lub
otrzymanie należnego im wynagrodzenia.
Zarzuca mi absolwent
(przytaczając cytat z jednego mojego felietonu), że nie
wiem, co to jest honor, pisząc o zbrodniczej bezmyślności autorów powstania
warszawskiego. Nie warto
z głupotą polemizować, jak
mawiał „Kisiel”, więc ograniczę się tylko do stwierdzenia,
iż absolwent ośmieszając siebie, stawia jednocześnie pod
znakiem zapytania patriotyzm i honor generała Andersa, który po wojnie „twórców”
powstania chciał postawić
przed sądem wojennym. Ale
o tym po prostu trzeba wiedzieć. Niesamowite brednie
wypisuje też absolwent na
temat mojego stosunku do
polskiego ruchu oporu, do
łapanek ulicznych, publicznych egzekucji itp. Bredzi
jak Piekarski na mękach, ale
przede wszystkim bezczelnie
kłamie, czemu się nie dziwię, bo nie można prawdą
się posługiwać, nie mając o
niej jakiegokolwiek pojęcia.
Nie oczekuję odpowiedzi na
pytanie, skąd absolwent czerpał wiedzę na temat takich
moich przekonań, ponieważ
doskonale zdaję sobie sprawę, że jest to jedynie efekt
- w istocie - nader prostackiego sposobu myślenia. Nie
chce mi się przeto na brednie dotyczące mojej osoby
odpowiadać, nawet kiedy są
prymitywnymi insynuacjami.
Brak podstawowej wiedzy

i zdolności analitycznego
myślenia powoduje, że wypisując te różne brednie, absolwent nie zdaje sobie sprawy, jaką szkodę polskiemu
społeczeństwu, a zwłaszcza
młodzieży czyni. Stawiając
bohaterskiego rotmistrza Pileckiego w jednym szeregu z
pospolitymi bandytami, którzy mordowanie niewinnych
cywilów, dzieci, kobiety,
starców i mężczyzn, uważali
- kultywując swe narodowe
tradycje - za walkę o niepodległość, obraża absolwent
pamięć o nim i pozbawia go
żołnierskiego honoru. Honoru, o którym nie ma nawet
bladego pojęcia. To dzięki takim jak absolwent „prawdziwym Polakom”, tacy sami jak
on intelektualni giganci, bezczeszczą dziś grób rtm. Pileckiego, ponieważ zaliczyli go
do zbrodniarzy, których absolwent uważa za niezłomnych bohaterów. Bohaterów,
którym nawet IPN postawił
zarzuty zbrodni ludobójstwa.
Zbrodni przeciwko ludzkości,
o którą ten sam IPN oskarżył
gen. Leszka Lamparskiego,
za podpisanie 93 decyzji o
internowaniu. Nie pytam nawet, czy absolwent widzi jakąkolwiek różnicę pomiędzy
decyzjami o internowaniu, a
chociażby zamordowaniem
30 furmanów, tylko dlatego,
że byli prawosławnymi Białorusinami i spaleniu żywcem
członków ich rodzin.
Nie pytam, bo aby udzielić odpowiedzi, trzeba mieć
przynajmniej odrobinę wiedzy nie tylko historycznej. Nie
pytam, bo aby udzielić odpowiedzi, trzeba być człowiekiem etycznym. Być człowiekiem prawdy, bo kłamstwo
w dzisiejszych czasach jest
niemal wszechobecne.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Przedszkole zaprasza
1 września 2017 r. o godzinie
9:30. rozpocznie się dzień
otwarty w oddziałach przedszkolnych przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 5 im.
Bronisława
Malinowskiego,
mieszczących się w budynku
byłej biblioteki przy ulicy W.
Broniewskiego 11 w Boguszowie-Gorcach. Prace adaptacyjne zostały zakończone
i już 4 września setka dzieci
rozpocznie edukację w nowo
powstałych oddziałach przedszkolnych w Boguszowie-Gorcach. Tym samym budynek
byłej biblioteki, który od kilku
lat nie był używany, ponownie ożyje. - Zanim to nastąpi
burmistrz
Boguszowa-Gorc
Waldemar Kujawa oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 Katarzyna Kawka
zapraszają do uczestnictwa
w dniu otwartym, podczas
którego rodzice, dzieci oraz
wszyscy zainteresowani będą
mogli zapoznać się z nową
placówką na terenie gminy
– zaprasza Joanna Ciba-Falkowska z Urzędu Miejskiego w
Boguszowie-Gorcach.
(RED)

Downhill w październiku
- Z przykrością informujemy,
że z przyczyn niezależnych
od organizatora zawody Downhill Dzikowiec 2017 nie
odbędą się w zaplanowanym terminie, czyli 3 września. Z uwagi na awarię kolei
linowej na Dzikowcu, Otwarte
Mistrzostwa Dolnego Śląska
w Downhillu zostały przeniesione na 15 października 2017
r. – informują organizatorzy
imprezy.
(RED)
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Zabawa bez granic
Po raz trzeci mieszkańcy Gminy Głuszyca i Gminy
Nowa Ruda spotkali się na
„Pikniku bez granic”. We
wspólnej zabawie mieszkańców sąsiadujących ze sobą
gmin - tym razem w Bartnicy przy pensjonacie „Pod
Dwiema Lipami” - uczestniczyli wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska i zastępca burmistrza Głuszycy
Grzegorz Szymański.
Podczas pikniku zadebiutowała grupa seniorów biorąca udział w zajęciach teatralnych prowadzonych przez
Angelikę Jaśkiewicz w Dzien-

nym Domu Opieki Senior +,
działającym przy Fundacji
Katolicka Inicjatywa „Berit”
w Głuszycy. Dwa skecze kabaretowe z programu „Cicha
woda, czyli prawdziwe oblicze
seniora” rozbawiły zgromadzoną publiczność. Uczestników pikniku do tańca porwała
Głuszycka Orkiestra Dęta, grająca pod batutą Eugeniusza
Lecia. Nie zabrakło także reprezentujących Gminę Głuszyca rękodzielników z Sierpnicy w osobach Katarzyny
Woźniak-Redlickiej z „Barwnej
Pracowni” oraz Agnieszki Rosińskiej ze świetlicy wiejskiej.

Będzie jaśniej w Łomnicy

Gmina Głuszyca” otrzymała dotację celową w wysokości 30 tys.
zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu
„Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnicaw celu utworzenia trasy spacerowej”. Głuszycki projekt zdobył
dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w
2017 roku i znalazł się na liście rankingowej pośród 106 projektów
dotowanych przez Województwo Dolnośląskie. Nowe oświetlenie
uliczne, które instalowane będzie w Łomnicy, dofinansowane zostanie
także kwotą 35 tys. zł pochodzącą budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.

(SJ)

Raport z Głuszycy
• Ponad trzysta osób wzięło
udział w dniach 25-26 sierpnia w
trzeciej edycji maratonu pieszego „Sudecka Żyleta”. Marsz po
sudeckich szlakach rozpoczął
się i zakończył przy schronisku
„Sowa” pod Wielką Sową. Oprócz
organizatorów na starcie powitał
wszystkich uczestników maratonu burmistrz Głuszycy Roman
Głód, który wraz z żoną Iwetą
w ciągu 15 godzin pokonał całą
trasę. 60-kilometrowa wędrówka
po górskich szlakach - częściowo
w warunkach nocnych, z burzą i
ulewą nad ranem - była nie lada
wyzwaniem. Pomimo zmęczenia,
przemoczonych ubrań, bolących
nóg, wędrujących nie opuszczał
dobry humor.
• Na głuszyckim orliku trzy
drużyny: KS Zieloni, Włókniarz
Głuszyca oraz Orzeł Mieroszów
walczyły o puchar Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda. Turniej
rozpoczął się od upamiętnienia
śp. Jarosława Bartnickiego „Siwego”, który grał w KS „Zieloni”.
Nad prawidłowym przebiegiem
piłkarskich zmagań czuwali lokalni animatorzy sportu: Grzegorz
Bachmatiuk i Dawid Okarma. I
miejsce zajął Orzeł Mieroszów, II
miejsce: KS Zieloni- Głuszyca, a III
miejsce Włókniarz Głuszyca. Najlepszym zawodnikiem turnieju

został Dawid Łazanowski, najlepszym bramkarzem Mariusz
Olszewski. Tytuł najlepszego
strzelca turnieju zdobył Konrad
Karkułowski.
• Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych do udziału we
wspólnej imprezie sportowej
w sobotę 9 września w godz.
11.00 - 15.00 na boisku Orlik
w Głuszycy. W programie: przywitanie uczestników, rozgrzewka i dobór drużyn; gry i zabawy
drużynowe – gra w berka, sztafeta z przeszkodami; zabawy
z chustą KLANZA; mecz drużyn
międzypokoleniowych.
• Zapraszamy na wystawę prac
wykonanych podczas polskoczeskich plenerów malarskich
w ramach projektu „Malarze
Gór Orlickich i Gór Sowich”
partnerskich Gmin Głuszyca i
Rokytnice w Orlickich Górach.
Prace młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców Głuszycy i Rokytnic
zostaną zaprezentowane w galerii
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy
w sobotę 16 września o godz.
17.00. Wstęp wolny. Projekt jest
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
(SJ)

Obie panie promowały prace
wykonane metodą decoupage’u, a towarzyszyła im sołtys
Sierpnicy Krystyna Gołębiowska. Kolorowe poduszki w
kształcie serca przygotowały
specjalnie na piknik seniorki z
Klubu „Relaks”. Gminę Nowa
Ruda reprezentowały Koła Go-

spodyń Wiejskich z Bartnicy,
Ludwikowic, Sokolca, Jugowa,
Dzikowca i Woliborza. - Dziękujemy za wspólną udaną zabawę i już teraz zapraszamy za
rok na czwarty „Piknik bez granic” do Głuszycy – podkreślają
organizatorzy imprezy.
(SJ)

Uczestników „Piknik bez granic” do tańca porwała Głuszycka Orkiestra
Dęta.
REKLAMA
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Wałbrzyskie refleksje historyczne /wspomnienia, wydarzenia, dokumenty/

Pierwsza karetka pogotowia
ratunkowego w Wałbrzychu

Trzeba dokładniej uściślić, że
chodzi w tym przypadku o pierwszą
nowoczesną karetkę na owe czasy,
z elementami technicznego wyposażenia medycznego, która pojawiła
się w Rejonowej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Wałbrzychu.
Kiedy? Prawdopodobnie na początku lat 70- tych ub. wieku. To
było ważne wydarzenie i publicznie
zauważalny cywilizacyjny postęp w
systemie pomocy i ratownictwa medycznego w mieście.
Pierwszym kierowcą tego najnowszego ambulansu był Stanisław
Wylęgły (na zdjęciu – fot. archiwum
rodzinne S.Wylęgły) wtedy już wieloletni pracownik pogotowia ratun-

kowego. Przez kolejne wiele lat pracował w tej instytucji jako kierowca i
wykwalifikowany ratownik medyczny.
Był mieszkańcem Nowego Glinika, człowiek aktywny sportowo.
Początkowo pasjonował się rzutem
oszczepem, inni do dziś pamiętają
go jako piłkarza miejscowej drużyny
LZS Nowy Glinik. S.Wylęgły zmarł w
1993 r. w wieku 60 lat. Urodził się we
Francji (Lues-en- Gohelle), w 1946 r.
z rodzinną grupą przyjechał do Wałbrzycha. To byli reemigranci powracający do Ojczyzny. Ale nie tylko w
potocznej mowie to środowisko do
dziś określa się zwrotem „Francuzi”.
Ryszard Bełdzikowski

Nareszcie jest siłownia
Na terenie zielonym pomiędzy kościołem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła a
al. Podwale na wałbrzyskim Podzamczu, w tych dniach nastąpi
odbiór techniczny siłowni plenerowej.
Siłownia jest zwycięskim pomysłem Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, który - w
ramach Wałbrzyskiego Budżetu
Partycypacyjnego, jako projekt lokalny - uzyskał najwięcej głosów
mieszkańców. Budżet ten, zwany
też obywatelskim, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta,
o której wydaniu decydują sami
mieszkańcy Wałbrzycha. Budowa
siłowni z przyczyn obiektywnych,
ale też i subiektywnych, przedłużała się, jednak wreszcie można
mówić o pomyślnym finale pożytecznego ze wszech miar przedsięwzięcia.
Urządzenia siłowni służyć bowiem będą fizycznej rekreacji oraz
poprawie kondycji i sprawności nie
tylko podzamczan. Usytuowanie
siłowni na trzech utwardzonych
placach w bezpośrednim sąsiedztwie al. Podwale, umożliwia korzystającym ze ścieżki rowerowej, jak
również biegającym na specjalnie
wydzielonej trasie oraz zwolennikom nordic walking, szybkie przeniesienie się na nowy teren zajęć
i kontynuowanie ćwiczeń (lub

Urządzenia siłowni na jednym z trzech placów przed odbiorem technicznym.

odwrotnie). Oby kolejna siłownia
plenerowa w tym rejonie, zlokalizowana tym razem w największej wałbrzyskiej dzielnicy (inne
miejsca już są w nią wyposażone,
więc czas był najwyższy, a sprawa
uchodziła za wręcz prestiżową...)
służyła wszystkim chętnym jak
najdłużej. W przyszłości może się
stać częścią Europarku (to na razie nazwa robocza), bowiem - w
dalszych planach - teren ma być

zagospodarowany m.in. przez
plac zabaw. - Warto przy tej okazji
podkreślić istotny wkład w przedsięwzięcie rehabilitantów z podzamczańskiej przychodni zdrowia,
którzy pomogli w realizacji projektu swoimi fachowymi radami
i doświadczeniem, a także rady
parafialnej – powiedział przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze Jerzy Frajnagiel.
Andrzej Basiński
REKLAMA

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

OPIEKUN
MEDYCZNY
www.asp.pwsz.com.pl

HIGIENISTKA
STOMATOLOGICZNA

Bezpłatna nauka!
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Jedlińskie widoki
Zgodnie z założonym harmonogramem prowadzone są prace przy budowie wieży widokowej na Górze Borowa
w paśmie Gór Wałbrzyskich.
- To przedsięwzięcie realizowane
jest w trudnych, górskich warunkach.
Zakończenie prac planowane jest w październiku br. Wówczas 15 metrowa wieża zostanie oddana do użytku turystów
odwiedzających Jedlinę Zdrój, Wałbrzych
i okoliczne miejscowości. Oprócz wieży

zostaną także wybudowane platformy
widokowe na górze Jałowiec oraz w okolicach Czarnego Lasu przy kamieniołomie
– mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny
Zdroju.
Z kolei na trasie pieszo-rowerowej przy
kompleksie sportowo – rekreacyjnym,
która prowadzi od ul. Zakopiańskiej do
ul. Chrobrego trwa budowa kładek oraz
układana jest nawierzchnia TerraWay.
Jest to mineralno-żywiczna nawierzchnia

Święto uzdrowiskowej
gminy
Po raz kolejny samorząd
Jedliny - Zdroju zaprosił
mieszkańców,
kuracjuszy
i turystów na Dni Jedliny
Zdroju.
- Popowo-rockowa atmosfera towarzyszyła słuchaczom podczas otwarcia Dni
Jedliny-Zdroju 2017 w Parku
Północnym. Na scenie jako
pierwszy zaprezentował się
zespół „Iluminator”, natomiast
gwiazdą sobotniego wieczoru
był zespół „Live Act” z Warszawy. Niedzielne obchody
rozpoczęły się od wręczania
Certyfikatów
Jedlinianina
nowonarodzonym dzieciom
przez burmistrza miasta Leszka Orpla wraz z przewodniczącą Rady Miasta Jedlina - Zdrój
Marią Drapich. Nagrodzono
również zwycięzców w konkursie na najładniej ukwiecone okno lub balkon. Przy-

byłym na Dni Jedliny-Zdroju
gościom zaprezentował się
Narodowy Teatr Pantomimy
Tbilisi z Gruzji w spektaklu pt.
"Krimanchuli". Najważniejsza
jednak była dobra zabawa
i integracja mieszkańców.
Towarzyszące dalszej części
obchodów Dni Jedliny-Zdroju różnego rodzaju atrakcje
dla dzieci, animowane gry i
zabawy, pokazy wielkich baniek mydlanych przygotowane przez klaunów Klarę i
Patryka oraz pokaz iluzjonisty
były prawdziwą gratką dla
najmłodszych.
Koncertem
polskich piosenek i zabawą
przy muzyce DJ zakończyły
się trwające w miniony weekend Dni Jedliny-Zdroju 2017
– relacjonują organizatorzy
imprezy z Centrum Kultury w
Jedlinie-Zdroju.
(RED)

Tradycją Dni Jedliny-Zdroju jest wręczenie Certyfikatów Jedlinianina
nowonarodzonym dzieciom.

Ładnie i oszczędnie
Gmina Jedlina-Zdrój pozyskała środki w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji
Wałbrzyskiej w konkursie
„Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności
publicznej” na termomodernizację budynków urzędu miasta oraz gimnazjum
miejskiego.
W ramach prac zmodernizowany zostanie system
grzewczy, wymienione stare
okna oraz ocieplone ściany.

Na dachu budynku urzędu zainstalowane będą panele fotowoltaiczne. Dodatkowo przy
budynku urzędu miasta zostanie zbudowane nowe wejście
dla klientów bezpośrednio z
parkingu wraz z podnośnikiem
dla osób niepełnosprawnych.
Prace powinny zakończyć się
do końca października. Termomodernizacja
obecnego
budynku gimnazjum przy ul.
Słowackiego 5 przewidziana
jest na przyszły rok.
(RED)

wodoprzepuszczalna stosowana do budowy ścieżek ogrodowych, parkowych i
rowerowych, dojazdów, parkingów i boisk
sportowych. Jest estetyczna i wytrzymała,
przepuszcza wodę oraz powietrze, zapobiega powstawaniu kałuż, jest odporna
na warunki atmosferyczne i pozwala na
wygodne użytkowanie. Zgodnie z umową,
budowa trasy powinna zakończyć się na
przełomie września i października br.
(RED)

Jedlina – Zdrój w październiku 2017 r. zyska kolejne atrakcje.
REKLAMA
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Odwdzięczą się za pomoc
Bogaczowickie Stowarzyszenie Kresowianie wystąpiło
z inicjatywą zbiórki środków finansowych dla poszkodowanych mieszkańców gminy Brusy. - Jest to bardzo cenna inicjatywa i gmina przyłączy się też do akcji poprzez
organizację zbiórki podczas przyszłotygodniowych powiatowo-gminnych dożynek. – zapowiada wójt Gminy
Stare Bogaczowice Mirosław Lech.

Dary jesieni na naszym stole
Fundacja Edukacyjno –
Społeczna „Polny Kwiat”
oraz Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w
Starych Bogaczowicach zapraszają mieszkańców Dolnego Śląska do udziału w
konkursie kulinarnym „Dary
jesieni na naszym stole”.
- Uczestnicy konkursu –
amatorzy kulinarni przygotowują potrawę z wykorzystaniem plonów zebranych
podczas jesieni, m.in.: grzybów, ziemniaków, cukinii, pomidorów, ogórków, kabaczka,
kukurydzy, papryki, cebuli,
czosnku czy innych jesiennych
warzyw, może to być potrawa jednogarnkowa na ciepło,
zimno lub też np. danie główne, sałatka, przystawka. Liczy
się pomysłowość, smak i wygląd potrawy. Potrawę wraz
z przepisem należy przynieść

9.09.2017 na Stadion Sportowy w Starych Bogaczowicach w godz. 15.00 – 15.30
podczas Dożynek Powiatowo
– Gminnych, mile widziane
wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału pod nr tel. 74 844
35 03. Za I miejsce uczestnik
otrzyma voucher podarunkowy o wartości 300 zł, za II miejsce voucher o wartości 200
zł, a za III miejsce voucher o
wartości 100 zł. Pierwsza dwudziestka uczestników konkursu otrzyma nagrody pocieszenia – drobne artykuły do
kuchni. Zakup nagród został
sfinansowany ze środków dotacji Województwa Dolnośląskiego z Wydziału Obszarów
Wiejskich – mówi Agnieszka
Lechowicz, prezes Fundacja
Edukacyjno – Społecznej „Polny Kwiat”.
(IL)

Boisko i samochody
26 sierpnia 2017 r. przedstawiciele samorządu Gminy Stare Bogaczowice wraz
z mieszkańcami uroczyście
otworzyły nowe boisko wielofunkcyjne w Chwaliszowie.
Pierwszy mecz rozegrali
urzędnicy przeciwko reszcie
świata i… przegrali. Otwarcie
nastąpiło przy okazji MotoFestynu,
zorganizowanego
przez Radę Sołecką wsi Chwaliszów, na którym nie zabrakło
pojazdów terenowych i zabytkowych. Na teren rekreacyjny

przyjechało 9 pojazdów terenowych, które wzięły udział
w zawodach na najbardziej
ubłocony pojazd. Uczestnicy
zebrali się na górze Popielec
i wyruszyli na poszukiwanie
błota. Można było podziwiać
też kilkanaście wspaniale
utrzymanych Mercedesów i
innych leciwych pojazdów.
Największą atrakcją dla dzieci
była możliwość przejechania
się po ściernisku samochodami terenowymi.
(AL)

Zoo i warsztaty
na zakończenie
W miniony czwartek
odbyła się już ostatnia wycieczka organizowana przez
Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w ramach akcji „Wakacje 2017 w Gminie
Stare Bogaczowice”.
50-cio osobowa grupa
dzieci i młodzieży zwiedzała
wrocławskie ZOO. Pogoda
była piękna, słoneczna i upalna, ale nie przeszkodziło to
zobaczyć największe atrakcje
wrocławskiego ZOO: afrykarium, słoniarnię, małpiarnię,

tygrysy, lwy i niedźwiedzie. Na
pożegnanie wakacji 30 sierpnia dzieci zostały zaproszone
do GCBK na cykl warsztatów i
niespodzianek ( m.in. tworzenie ekologicznych zapachowych mydełek). - Wszystkim
dzieciom i młodzieży życzymy udanego i szczęśliwego
powrotu do szkoły – mówią
organizatorzy letniego wypoczynku z Gminnego Centrum
Biblioteczno - Kulturalnego w
Starych Bogaczowicach.
(AL)

- W lipcu 1997 roku po
raz pierwszy od kilkudziesięciu lat Stare Bogaczowice zostały doświadczone
przez powódź. Zalane zostało wówczas 1,5% ogólnej powierzchni gminy, 71
rodzin zostało uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi a 40

osób zostało ewakuowanych, po ustąpieniu zagrożenia powrócili oni do swoich siedzib. W kilka dni po
tej tragedii na teren gminy
zaczęła spływać z całego
kraju pomoc rzeczowa. Z
gminy Brusy w województwie pomorskim przyjechał
autobus wypełniony dara-

mi; wykładziną podłogową, ubraniami, śpiworami,
pościelą i żywnością. 20 lat
później, w sierpniu tego
roku Brusy, stały się jedną
z gmin, które najpoważniej ucierpiały podczas kataklizmu nawałnicy. Wiele
gospodarstw dalej jest bez
prądu. Wichura uszkodziła

tu 850 domów, ponad 30
nie nadaje się do zamieszkania. Burmistrz apeluje o
pomoc fachowców, materiały budowlane i wsparcie
finansowe. Odwdzięczmy
się za pomoc nam okazaną – apelują organizatorzy
akcji.

(IL)
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Poszukiwacze przygód

Nordic walking
w Sokołowsku

Dzieci biorące udział w Akcji Lato
z MCK wybrały się na poszukiwanie
przygód, legendarnych stworów
oraz na odkrywanie sekretów i tajemnic skrywanych przez zamek
Książ w Wałbrzychu.
Baśniowy Książ - to trasa przygotowana specjalnie dla młodych turystów.
- Podczas wycieczki dzieci z Gminy
Mieroszów odwiedziły zamkowe komnaty, tarasy, korytarze i dziedzińce. Pod
czujnym okiem przewodniczki Anny
Motyki szukały skrzydlatego pegaza,
odważnego i sprytnego Herkulesa,
przyjrzały się pojedynkowi Ateny z
Arachne zamienionej w pająka, a także
dowiedziały się, dlaczego pobliska skała nazywana jest Skałą Olbrzyma oraz
czy długi sznur pereł przyniósł pięknej

W niedzielę, 3 września, zostanie zorganizowany VII Festiwal
Nordic Walking Ziemi Wałbrzyskiej. - Impreza rozpocznie się
w Sokołowsku na Relaks Placu
w samo południe. Rejestracja
uczestników rozpocznie się o
godz. 10.30 i potrwa do 11.45.
O godz. 12.00 odbędzie się uroczyste otwarcie festiwalu, a na
godz. 12.15 zaplanowana została
wspólna rozgrzewka. Jako pierwsi, o godz. 12.30, na trasę wyjdą
uczestnicy marszu na 5 km, a kwadrans po nich wystartują uczestnicy marszu na dystansie 3 km.
Około godz. 14.00 odbędzie się
losowanie nagród oraz zakończenie imprezy. Organizatorami festiwalu są: Powiat Wałbrzyski, Towarzystwo Rozwoju Sokołowska,
Filtrator, a sponsorami: Sanatoria
Dolnośląskie, Kopalnie Surowców
Skalnych w Bartnicy oraz Fundusz
Regionu Wałbrzyskiego. - Zapraszamy całe rodziny – zachęcają
organizatorzy.

księżniczce Daisy pecha i czy Książ ma
swoja „białą damę”. Młodzi eksploratorzy słuchali z zaciekawieniem wszystkich opowieści i chętnie włączali się w
wykonywanie specjalnie przygotowanych zadań i w rozwiązywanie zagadek,
które pomogły im znaleźć odpowiedź
na wszystkie nurtujące pytania. Pełne
wrażeń wróciły do domów i na pewno
będą zgłębiały wiedzę o wciąż nieodkrytym do końca zamku Książ. Serdecznie dziękujemy Pani przewodnik Annie
Motyce, która przeniosła wszystkich
w baśniowy, zaczarowany świat i pozwoliła oderwać się od rzeczywistości
– podkreślają organizatorzy letniego
wypoczynku z Mieroszowskiego Centrum Kultury.
(RED)

(RED)

Kinoteatr Zdrowie
zaprasza
Repertuar Kinoteatru Zdrowie
w Sokołowsku: piątek – 1.09.
godz. 19.00 – Frantz; sobota –
2.09. godz. 19.00 – Las, 4 rano;
niedziela – 3.09. godz. 12.00 –
Niedoparki (od lat 4).

Młodzież z Gminy Mieroszów odkrywała tajemnice zamku Książ.

(RED)
REKLAMA
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Sygnalizatory na Solickiej
- Sygnalizacja świetlna
przy ul. Solickiej została
właśnie odebrana i uruchomiona, w związku z
czym z trybu ostrzegawczego przeszła do trybu
normalnego – informuje
Karolina Tomza, asystent
burmistrza Mieroszowa.
- Przypominamy, że celem jej zamontowania jest
bezpieczeństwo
kierowców i pieszych. Działa w cyklu 60-sekundowym, jeśli
jest duże natężenie ruchu
oraz 5-sekundowym, jeśli
jest ono znacznie mniejsze,
nie powinny więc wystąpić
większe utrudnienia na drodze. Radni Rady Miejskiej
Szczawna-Zdroju na wniosek mieszkańców kilkakrotnie wnioskowali o montaż
sygnalizacji świetlnej w
ciągu tej drogi. W czerwcu
2015 r. Leszek Loch, dyrektor
DSDiK przesłał do burmistrza
Szczawna-Zdroju informację
o programie infrastruktury
drogowej, w ramach którego w sierpniu 2015 r. został
napisany wniosek do DSDiK

Bezpłatne szkolenia

Przy przejściu dla pieszych na ul. Solickiej w Szczawnie Zdroju ruch
reguluje sygnalizacja świetlna.

o ujęcie zadania w planie zadań drogowych. Wykonano
badania natężenia ruchu, z
których wynika, że ponad 12
tys. pojazdów przejeżdża tą
drogą każdego dnia... Gmina
Szczawno-Zdrój jest inwestorem zastępczym, droga
ta należy do Dolnośląskiej

Służby Dróg i Kolei. Badania
natężenia ruchu wykonywał
zarządca drogi, na ich bazie
został wykonany projekt.
Koszt inwestycji nie przekroczy 70 tys. zł, z czego gmina
pokryje połowę – wyjaśnia
Karolina Tomza.
(RED)

Kaplica do remontu
Do 10.10.2017 r. mają
zakończyć się prace remontowe w kaplicy na
cmentarzu przy ulicy Bolesława Prusa w Szczawnie-Zdroju. Koszt remontu i
aranżacji wnętrza kaplicy
wyniesie 200 tys. zł.
Budynek kaplicy zbudowano w 1817 r. Był pierwotnie kościołem protestanckim. W latach 70tych
przeprowadzono
remont
kaplicy. Zmieniono wygląd
elewacji (wymieniono okna i
wnęki okienne) jak i uwspółcześniono wygląd wnętrza.
Zbito i położono nowe
tynki, położono nową posadzkę, podwieszono sufit
wielopłaszczyznowy. Rozpoczęty właśnie remont kaplicy
cmentarnej polega na robotach rozbiórkowych, pracach ogólnobudowlanych i

pracach instalacyjnych elektrycznych.
Zakres prac obejmuje
w ramach robót rozbiórkowych: demontaż stalowych witryn okiennych i
drewnianych drzwi wejściowych, demontaż sufitu podwieszanego, skucie
tynków i demontaż instalacji elektrycznej. W ramach
prac ogólnobudowlanych
przewidziano:
wykonanie izolacji poziomej ścian
fundamentów, wstawienie
nowych witryn okiennych
i drzwi, nałożenie na ściany tynku renowacyjnego i
montaż sufitu podwieszanego, położenie posadzki
i wymurowanie parawanu
i katafalku. W ramach prac
instalacyjnych
zaplanowano wykonanie instalacji
elektrycznej i montaż gło-

śników. W planie jest także
dostawa i montaż ławek,
świeczników oraz mównicy.

(RED)

Zabytkowa kaplica przechodzi
gruntowny remont.

Gmina Szczawno Zdrój zaprasza na bezpłatne szkolenia
z obsługi komputera i Internetu w ramach projektu „E-mocni: cyfrowe umiejętności,
realne korzyści”. - Do realizacji
otrzymaliśmy sprzęt w postaci
laptopa, tabletu i specjalnych
klawiatur. Zajęcia odbywać
będą się w grupach 6-12 osób
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju. Każda
osoba powinna wziąć udział w
14-godzinnym szkoleniu. Projekt realizowany będzie przez
2 lata i w tym czasie przeszkolonych powinno zostać ok. 200
osób starszych, niepełnosprawnych, ale też czynnych zawodowo. Pierwsze szkolenia powinny
ruszyć we wrześniu pod okiem
2 trenerów lokalnych i e-mocarza – mówi Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna Zdroju. Więcej
informacji na stronie projektu:
http://www.e-mocni.org.pl/.
(RED)

Awans radnego
Podczas ostatniej sesji Rady
Miasta Szczawna Zdrój, jej
przewodnicząca Ramona Bukowska, burmistrz Marek Fedoruk, zastępca burmistrza
Urszula Burek oraz radni
pogratulowali i wręczyli upominek radnemu Jackowi Baranowi. Okazją był jego awans
na wyższy stopień wojskowy.
Jacek Baran jest oficerem zawodowym Wojska Polskiego i dotychczas pełnił służbę w randze
kapitana, w Wydziale Rekrutacji
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku. Z okazji Święta
Wojska Polskiego, 14 sierpnia
2017 roku, podczas uroczystości na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie otrzymał z rąk
Ministra Obrony Narodowej
Antoniego Macierewicza akt
mianowania na stopień majora.
Równolegle z awansem na wyższy stopień wojskowy, zostaje
przeniesiony do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu. Poza służbą i obowiązkami radnego, uczestniczy w
uroczystościach państwowych,
miejskich i regionalnych. Spotyka się z dziećmi i młodzieżą, popularyzując wiedzę związanych
z tematyką wojskową.
(RED)

Gwiazdy
w Szczawnie - Zdroju
W dniach 31 sierpnia - 3
września 2017 r. Uzdrowisko Szczawno - Jedlina S.A.
organizuje IV Festiwal Krystyny Jandy w Szczawnie-Zdroju. Gościem specjalnym pierwszego dnia będzie
Danuta Wałęsa.
- IV Festiwal Krystyny Jandy
w Szczawnie-Zdroju otworzy
31 sierpnia spektakl „Danuta
W.” z Krystyną Jandą (godz.
18.00, cena biletu: 90 zł, więcej na http://teatrpolonia.pl/
event-data/1360/danuta-w).
Z tej okazji na nasz festiwal
przyjedzie Danuta Wałęsa i
po spektaklu „Danuta W” na
deskach teatru odbędzie się
spotkanie z obiema paniami
- – mówi Marcin Zawadzki p.o.
dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu Uzdrowiska Szczawno
– Jedlina S.A.
W ramach IV Festiwalu Krystyna Jandy zaprezentowane
zostaną także spektakle: 1
września - „One mąż show”
z Szymonem Majewskim,
godz. 18.00 - cena biletu: 50 zł
(http://ochteatr.com.pl/event-data/2028/one-maz-show);
2 września - „Chamlet - monolog parodysty”, z Michałem
Zielińskim - godz. 18.00 - cena
biletu: 50 zł (http://ochteatr.
com.pl/event-data/2926/

chamlet-monolog-parodysty)
oraz 3 września - „Spowiedź
chuligana. Jesienin” z Andrzejem Grabowskim godz. 18.00 cena biletu: 70 zł (http://teatrpolonia.pl/event-data/2841/
spowiedz-chuligana-jesienin).
- Festiwal Krystyny Jandy
w Szczawnie-Zdroju, skierowany jest przede wszystkim
do kuracjuszy z całej Polski,
przebywających w obiektach
spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, wszystkich mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej, regionu oraz Wrocławia.
Spotkania z aktorami i możliwość oglądania wspaniałych
spektakli i filmów z udziałem
Krystyny Jandy pozwolą na
podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości
obywatelskiej oraz kultury
i sztuki. Każdego dnia festiwalu w Domu Zdrojowym w
Szczawnie – Zdroju o godzinie
15.00 można będzie obejrzeć
filmy z udziałem Krystyny Jandy. Filmy pokazywane podczas festiwalu to: „Człowiek z
marmuru”, „Stan wewnętrzny”
Piotra Szulkina, „O-bi, o-ba.
Koniec cywilizacji”, „Rewers”
– zachęca – mówi Marcin Zawadzki.
(RED)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

- przyłącza wodno - kanalizacyjne
- odwodnienia budynków
- drenaże - remonty
- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

Zatrudnię
kierowcę
kategoria B
(do 3,5 T)
Tel. 887 488 001

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

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)

Zjednoczy nas
koszykówka

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

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

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

Po zwycięstwie 4:3 ze Sportową Czwórką Radom piłkarki
nożne AZS PWSZ Wałbrzych
zostały liderkami w ekstralidze. Wałbrzyszanki sprawdzą
w następnej kolejce ekstraligi
drużynę z grona 32. najlepszych
w Europie, bo najbliższy rywal
- Medyk Konin - awansował do
1/16 Ligi Mistrzyń. Mecz lidera
z mistrzem Polski zostanie rozegrany w Koninie w niedzielę,
3.09 o godzinie 17.00.
(RED)

Porażki Górników
Słabo spisały się zespoły
Aglomeracji Wałbrzyskiej w 3
kolejce rozgrywek IV ligi piłkarskiej. W grupie wschodniej
Sokół Marcinkowice pokonał na
własnym boisku Górnika Wałbrzych 1:0, a w grupie zachodniej Górnik Boguszów-Gorce
uległ na własnym boisku Orli
Wąsosz 0:3. W następnej kolejce
Górnik Wałbrzych będzie podejmował na stadionie przy ul.
Ratuszowej Piasta Żerniki Wrocław, a Nysa Zgorzelec zmierzy
się z Górnikiem Boguszów-Gorce. Oba mecze zostaną rozegrane 2 września o godz. 17.00
(RED)

Trening z Rybą

w treningach koszykówki pod okiem wyszkolonej
kadry trenerskiej. Każdy
uczestnik projektu może liczyć na koszulkę i dyplom,

ale przede wszystkim na
dobrą zabawę – wyjaśnia
Paweł Danielak z MKS Basket Szczawno-Zdrój.
(RED)

na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Tel. 722-181-622

Podejmą mistrzynie

MKS Basket Szczawno-Zdrój zaprasza dzieci z Powiatu Wałbrzyskiego z roczników
2004-2008 do udziału w projekcie Zjednoczy Nas Koszykówka, realizowanym
z Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017.
- Pierwsze zajęcia rozpoczną się w czwartek, 7
września o godzinie 16:30
w hali sportowej przy ulicy
Słonecznej 1a w Szczawnie-Zdroju. Celem projektu
jest promowanie zdrowego trybu życia, integracja
dzieci oraz popularyzacja
sportu, a przede wszystkim
koszykówki wśród dzieci z
całego Powiatu Wałbrzyskiego, a także możliwość
odbycia treningów pod
okiem wyszkolonej i profesjonalnej kadry trenerskiej.
Projekt ma na celu zapoznanie dzieci z podstawami gry w koszykówkę, co w
przyszłości pozwoli im na
uprawianie i dalsze promowanie tej dyscypliny sportu wśród swoich kolegów
i koleżanek. Przez blisko
60 godzin zajęć nauczą się
podstaw gry w koszykówkę,
a przy okazji spędzą miło
czas wśród swoich rówieśników. Beneficjentami projektu będą dzieci z Powiatu
Wałbrzyskiego z roczników
2004-2008, chcące aktywnie
spędzić czas i zapoznać się
z podstawami gry w koszykówkę. Przede wszystkim
zależy nam na dotarciu do
dzieci z terenów wiejskich,
które na co dzień nie mają
możliwości uczestniczenia

P.H.U. - „MAJA” Sp.J.

Global auto

Wychowanek
kolarskiego
Górnika Wałbrzych, uczestnik
igrzysk olimpijskich i największych światowych wyścigów
kolarskich, a obecnie komentator kolarski Dariusz Baranowski wraca do Wałbrzycha
i spotka się z mieszkańcami w
piątek - 01.09. o godz. 19:00 w
Aqua Zdroju na sympatycznej
rozmowie. A w sobotę, 02.09 o
godz. 10:00 wyruszy na wspólny
trening na szosie.
(RED)

i inne...

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

Zatrudnię
elektryka
znajomość czytania
schematów elektrycznych,
prawo jazdy kat.B
tel. 608614930

II Waligóra Run Cross
2 września zapraszamy
pasjonatów biegania po
górach do Głuszycy na II
ultramaraton i półmaraton
górski Waligóra Run Cross.
Zawodnicy ultramaratonu będą mieli do pokonania trasę o długości 53 km
z 2500 m podbiegów o nachyleniu ponad 45%. Trudy
trasy rekompensują jednak
piękne górskie krajobrazy.
Bieg jest zaliczany do klasyfikacjiUMTB oraz do Ligi
Biegów Górskich. W 2016 r.
został wyróżniony prestiżową nagrodą Srebrna Kozica
w kategorii Organizacyjny
Debiut Roku.
Półmaraton Waligóra Run
Cross to jeden z najtrudniejszych półmaratonów w Polsce. Pokonując trasę o długości 25 km, będzie trzeba
wspinać się ostro pod górę,
gdyż suma podbiegów wynosi 750 m. Najtrudniejszy
podbieg pod Waligórę (936

m n.p.m.) ma prawie 45%
nachylenia, podobnie jak
na Ruprechtickim Szpiczaku
(880m), skąd zobaczyć można piękną panoramę Karkonoszy i Gór Stołowych. Niewątpliwą atrakcją biegu jest
podbieg na Rogowiec (870
m n.p.m.) z ruinami najwyżej
położonego zamku w Polsce.
Więcej o WRC na stronie:
www.waligoraruncross.pl.
(SJ)

Górskie wyzwania
Już 9 i 10 września odbędą się dwie wyjątkowe imprezy w ramach Otwartych
Mistrzostw Wałbrzycha:
Bike Maraton Wałbrzych
oraz Górski Półmaraton
Wałbrzych – Górska Dziesiątka.
9 września rozpocznie się
Bike Maraton Wałbrzych. W
programie zawodów między innymi: dystanse – Mini,
Mega, Giga, 3 stopnie trudności, Otwarte Mistrzostwa
Polski Amatorów w Maratonie MTB, Mistrzostwa Polski
w Maratonie MTB, wyścigi

dla dzieci. Szczegóły dotyczące tej imprezy na www.
bikemaraton.com.
Dzień później (10 września) do akcji wkroczą biegacze podczas Górskiej
Dziesiątki
–
Górskiego
Półmaratonu
Wałbrzych.
Podczas zawodów będzie
prowadzona
klasyfikacja
zarówno indywidualna jak i
drużynowa, będą pamiątkowe koszulki oraz medale, a
także odbędzie się bieg dla
dzieci. Szczegóły oraz zapisy
na www.superbieg.pl.
(RED)
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USŁUGI
(1) Atrakcyjna pożyczka minimum formalności 728874282
(1) Potrzebujesz gotówki?
Zadzwoń 728874282
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) HYDRAULIKA - 668-605-555
(1) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

MOTORYZACJA
(3) Kupię stare motocykle oraz
szkolne przekroje silników i maszyn parowych. Tel. 889-706-226.

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

NIERUCHOMOŚCI
12) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

TOWARZYSKIE
Atrakcyjny starszy Pan poszukuje
kobiety do wspólnego życia i
towarzystwa. Tel. 74 664 81 30,
kom. 576206702

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I
Z KOMORNIKIEM, KONAKT: 535416-014
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po
remoncie, z balkonem, czynsz 180
zł, cena 91.000 tel: 792-548-210
BIAŁY KAMIEŃ, 42m2, ogród, parter, ogrzewanie gazowe, blisko
Szczawna Zdroju, niski czynsz,

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową

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

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

Tel. 606 478 000

WYNAJMIE
W SALONIE
STANOWISKO
NA FRYZJERSTWO MĘSKIE
TEL 791-894-799.

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

DB2010
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ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590

zadbany budynek, cena 85.000 zł,
tel: 792-548-210

cena: 55.000, telefon: 792-547662

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, ogród, najlepsza
lokalizacja, bliska okolica Szczawna Zdroju, pierwsze piętro, cena
113.000, kontakt 792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 78m2, 2piętro, łazienka po remoncie, cena
64tys, kontakt 535-416-014

BIAŁY KAMIEŃ, 51m2, budynek z
windą, po remoncie, ogrzewanie
miejskie, cena 130.000 zł,
Kontakt: 792-548-210
BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, 45m2,
ogrzewanie węglowe, cena:
55.000 zł tel: 792-547-662
GLINIK STARY, kawalerka, gotowa
do wprowadzenia, niskie koszty
utrzymania, ogród, cena 49.900,
kontakt 792-547-662
NOWE MIASTO, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, pierwsze piętro,
super lokalizacja, cena 80.000 do
negocjacji, kontakt: 535-416-014
PODZMACZE, 3 pokoje, wysoki
standard, duży balkon, niski
czynsz, kuchnia w zabudowie,
cena 189.000, kontakt: 535-416014
WAŁBRZYCH, ŚCISŁE CENTRUM
Lokale do wynajęcia z witrynami:
39m2, 50m2, 64m2, 120m2, ceny
odpowiednio: 2900 zł, 1200 zł,
2900 zł, 3200 zł netto , kontakt:
792549757
SZCZAWNO ZDRÓJ, CENTRUM
Lokale do wynajęcia: 160m2,
100m2, 80m2, ceny odpowiednio:
3900 zł, 1600 zł, 1400 zł netto ,
kontakt: 792549757
JEDLINA ZDRÓJ, 37m2, ogrzewanie elektryczne, centrum miasta,

ŚRÓDMIEŚCIE 101m2,1piętro,3pok. ogrzewanie gazowe. cena:
110 000 zł, kontakt: 792-549-757
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51m2, balkon, czteropiętrowy
budynek, niski czynsz, po kapitalnym remoncie cena 179.000,
kontakt 535-416-014
SZCZAWNO ZDRÓJ, 114m, cena
280 000, 3 pokoje, weranda, taras
z zejściem do ogrodu, kontakt:
792-547-662

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

Boguszowa,92m2 za 169 tys. Tel:
502-657-353

CENTRUM URODY DOROTA

MS-3224 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 34m2, do remontu, cena 86
tys. Tel. 883 334 486
MS-3184 Piaskowa Góra, kawalerka 18m2, cena 56 tys. Tel. 793
111 130
MS-3173 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 36m2, cena 89 tys. Tel. 793
111 130
MS-3217 Podzamcze, 4 pokoje,
72 m2, po kapitalnym remoncie,
cena 214 tys. Tel. 606 976 630
MS-3249 Nowe Miasto, 3 pokoje,
60m2, po remoncie, cicha i
spokojna lokalizacja, cena 135 tys.
Tel. 883 334 486

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
komfortowy dom z 2016 roku w
świetnej lokalizacji. Bardzo wysoki
standard. Zapraszam na prezentację. Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
Osiedle Piastowskie, 52m2 do
wprowadzenia w cenie 175,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Podgórze 70
m2 3 pokoje w cenie 65000 zł. DO
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Szczawno - Zdrój, wyremontowana
kawalerka 29 mkw w bardzo
dobrej lokalizacji - cena 85 000 !
Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Gorce,
zielona okolica, mieszkanie
2- pokojowe z CO gazowym, do
wprowadzenia - cena 75 000 do
negocjacji ! Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Podgórze,
skrajny szereg o powierzchni 136
mkw z działką 700 mkw i dwoma
garażami w cenie 260 000 ! Tel.
530-913-259
7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Białym Kamieniu,
dwupoziomowe, Pow. 78 m2,
CENA 190.000 tys zł, Tel: 519121-102
8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Podgórzu,dwupoziomowe, ogródek, osobne
wejście, Pow. 98,71 m2, CENA
145.000 tys. zł, Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie ŚRÓDMIEŚCIE, Pow.
97,12 m2, do odświeżenia, CENA
139.000 tys. zł, Tel.: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie po kapitalnym remoncie w bocznej ulicy Nowego
Miasta. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Piękne, po
remoncie, gotowe do wprowadzenia mieszkanie w centrum

12. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w willowej części
Szczawna Zdroju. po kapitalnym
remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel:
502-657-353
13. SOWA&VICTORIA Piękne,
dwupokojowe, jasne mieszkanie
w cichej i spokojnej okolicy Białego Kamienia. Po remoncie. 124
900zł. Tel: 502-665-504
14.SOWA&VICTORIA Luksusowy
apartament w poniemieckiej willi
w stylowej lokalizacji Szczawna
Zdroju. 4 pokoje, balkon + ogród,
Po remoncie z najwyższej jakości
materiałów. 116m2 cena 350
000zł Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
Czarny Bór pow. 37 m do remontu 2 pokoje, kuchnia, wc. Ładna i
spokojna lokalizacja, pod domem
ogródek. Cena 62.000 Tel: 506717-014
16. SOWA&VICTORIA Kawalerka
do remontu Biały Kamień 52.000
Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
55m dwa pokoje, duża kuchnia,
I piętro z ogrodem. Jedlina Zdrój
110.000 Tel: 506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
po remoncie Sokołowsko. 48m2 2
pokoje, 3 piętro cena 115000 Tel:
519-121-104
19. SOWA & VICTORIA Podzamcze
mieszkanie w pełni rozkładowe
2 pokoje, jasna kuchnia, łazienka
osobno z wc, duży balkon. 40m2
cena 119000 Tel. 519-121-104
20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
dwupoziomowe na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach 61m2
3 pokoje cena 228000

MS-3217 Nowe Miasto, 2 pokoje
50m2, po remoncie, boczna uliczka, cena 127 tys. Tel. 883 334 486
MS-3239 Biały Kamień, 24m2,
kawalerka do remontu, cena 22
tys. Tel. 606 976 630
MS-3234 Biały Kamień, kawalerka
27m2, nowe budownictwo, cena
62 tys. Tel. 793 111 130
MS-3166 Stary Zdrój, kawalerka
33m2, po kapitalnym remoncie,
cena 65 tys. Tel. 883 334 481

Dom wolnostojący, Piaskowa Góra - ul. Wyszyńskiego,
117m2, cena 389 tys. Tel. 883
334 486

MS-3237 Podgórze, 2 pokoje,
60m2, mieszkanie do własnej
aranżacji, cena 57 tys. Tel. 883
334 486

MS-3236 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51m2, parter w 4, do remontu,
cena 125 tys do neg. Tel. 883 334
481

MS-3065 Szczawno Zdrój,
apartamentowiec – 130m2, do
wprowadzenia, cena 329 tys. Tel.
883 334 481

MS-3201 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 51m2, po kapitalnym
remoncie, cena 179 tys. Tel. 883
334 481

MS-3250 Jedlina Zdrój, 2 pokoje,
42m2, 1 piętro, po remoncie, z
ogródkiem, cena 120 tys. Tel. 883
334 486

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
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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
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
Podzamcze 2 pokoje 48,3m2 3
piętro z 4, dwustronne, balkon,
160tys do wprowadzenia tel.
577-263-955
Szczawienko, ŚWIETNA LOKALIZACJA, ULICA DĄBROWSKIEJ, 34m2,
1 piętro w bloku dwupiętrowym
po termomodernizacji, 80 000zł
kontakt: 530 998 374
Jedlina Zdrój, 2 pokoje z ogródkiem, 43m2 , niski czynsz, 45 000
zł , kontakt: 530-998-374
3 pokoje, Podzamcze, 62,80m2 z
dużym balkonem, 2 piętro. Cena
169.000zł. Kontakt 535-311-265
3 pokoje, Biały Kamień, ogrzewanie gazowe- nowy piec dwufunkcyjny, cena 129 000zł , kontakt
530-998-374
Nowe Miasto, 2 pokoje po remoncie, 46m2, wysoki parter, ogrzewanie gazowe. Cena 123.000zł. DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena
70.000zł. Tel: 535-311-265
Podzamcze Blankowa nowe
budownictwo, dwupoziomowe, 3
pokoje, stan deweloperski 219 tys
zł tel. 577-263-955
OKAZJA! JEDLINA ZDRÓJ, 2
pokoje, 42,0 m2, 2 piętro, KOMINEK, OGRÓDEK PRZYDOMOWY,
mieszkanie po remoncie, kuchnia
w zabudowie, zielona okolica,
120.000 ZŁ do negocjacji, tel. 535285-514
BOGUSZÓW GORCE, PRZY RYNKU,
kawalerka, 31,5 m2, parter,
ogrzewanie centralne węglowe, łazienka, osobno wc, kuchnia, pokój
35.000 ZŁ, tel. 535-285-514
Działka w Chwaliszowie 2500m2
oraz 150m2 zabudowy gospodarczej, idealne pod komis, szrot cena
99 000zł tel. 577-263-955
Dwupoziomowe mieszkanie w
Śródmieściu, 109m2, 4 pokoje,
ogrzewanie gazowe dodatkowo
kominek. DO WPROWADZENIA,
195 000zł. Kontakt 535-311-265
PODZAMCZE, DWA POKOJE, 5
PIĘTRO, widna, 35,5 m2, 110 tys. zł,
atrakcyjna lokalizacja, mieszkanie
ładne, gotowe do wprowadzenia.
Kontakt 535-285-514
Kawalerka na Bema, do wprowadzenia, 29m2, duży pokój, kuchnia
z oknem, piękne widoki, 49tys zł
do negocjacji tel. 577-263-955
PRZESTRONNA KAWALERKA
Z OGRZEWANIEM MIEJSKIM,
PIASKOWA GÓRA, 25 m2, widna
kuchnia, balkon, po remoncie,
WYPOSAŻENIE W CENIE, 3 piętro
W BLOKU CZTEROPIĘTROWYM ,
83.000 tys. Zł, Kontakt 535-285-514
Piaskowa Góra, 3 pokoje z balkonem, 45m2 , po remoncie, 127 000
zł , kontakt: 530-998-374

06, (74) 666 66 09
BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ!
Nowe Miasto- mieszkanie 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

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 – NOWE MIASTO, 3 pokojowe mieszkanie o pow. 79,5 m2,

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

dwupoziomowe po kapitalnym

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

dom z ogrodem zimowym, 423

BON – BIAŁY KAMIEŃ- OKAZJA
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Bliskie
okolice Szczawna, po remoncie,
ogrzewanie CO. Cena: 41 000 zł
(numer: 2194) -(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 – 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

remoncie Cena: 159 500 zł (nr:
2212) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
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 –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 – PIASKOWA GÓRA,

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

mieszkanie do wprowadzenia, 45

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

BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu

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 – PODZAMCZE, 2 pokoje

m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109 000 zł
(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09

bliźniak o pow. 70 m2 z działką
300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000
zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33

36 m2 po remoncie, częściowo umeblowane, ogrzewanie
miejskie Cena: 99 000 zł (nr: 2123)
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74)
843 33 33

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 piętro domu,
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, po remoncie, ogród, osobne
wejście, cena 189 000 zł. 74 666
42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
44m2, na Szczawienku, po remoncie, cena 105 tys.zł. - co gaz,
ogród, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
26m2, Biały Kamień, cena 62 tys.
zł. - co miejskie, balkon, 4 p(10)
74 666 42 42,
WILLA- Sprzedamy 4 pokoje na
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.

cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507
153 166.

+ kominek, cena 115.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE,
okolice Batorego, 4 pokoje, 90m2,
1 piętro, wysoki standard, cena
259.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 56m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 69
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry,
74 666 42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 4 pokoje po
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin,
ogród , osobne wejście, cena
189000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje do
wprowadzenia, Podzamcze, rozkładowe, 48m2, 5 piętro, cena 129
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
35m2, N.Miasto, na Chopina, 2p.
po remoncie, cena 65 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
47m2, Nowe Miasto, 1 piętro,
cicha okolica, cena 67 tys.zł. 74
666 42 42,

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, cena 39 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 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 mieszkanie
2 pokoje po remoncie, 50m2,
Gorce, 2 p. co gaz cena 73500 zł.
74 666 42 42,

WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka po kapitalnym
remoncie, parter. 28m2, cena
95000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogródek, cena 55 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy Podzamcze,
2 pokoje. 36m2, balkon, parter,
cena 95 tys.zł. 666 42 42, 507
153 166.

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena
65 tys.zł. stan dobry, co węgiel, 74
666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje,
94m2 na Podgórze, dwupoziomowe, stan bardzo dobry, ogród, 145
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
w dzielnicy Szczawienko, 34m2
, 43tys.zł. 2 piętro, 74 666 42 42,
507 153 166.

WILLA - Sprzedamy Śródmieście,
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 piętro, 75tys.zł. do zamieszkania, co
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy dom na
Podgórzu na osiedlu domków,
100m2, 4 pokoje, do remontu,
cena 250 tys.zł. działka 1375m2,
74 666 42 42,

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, Sobięcin, 43m2, 3p. do wprowadzenia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42,

WILLA – Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka, 25m2, po
remoncie, 3 piętro, cena 83 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
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro,

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424.
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, wysoki
parter w 4, cena 125.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWIENKO, spokojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1
piętro, po remoncie, C.O. gazowe

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, okolice PWSZ, nowe bud., 3 pokoje,
64m2, parter, wysoki standard,
C.O. miejskie, cena 159.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH,
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3,
C.O. gazowe + kominek, balkon,
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11go Listopada, kawalerka, 31m2, 2
piętro, po kapitalnym remoncie,
widna kuchnia, łazienka z wc, c.o.
gazowe, cena 65.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
OKOLICE DUBOIS, 3 pokoje,
71m2, 2 piętro, C.O. gazowe, cena
139.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – DOM KONRADÓW,
160m2, działka 733m2, C.O.
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena
320.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DZIAŁKA BUDOWLANA DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2, cena 55.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

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

LETNIA PROMOCJA
Kup reklamę w Tygodniku DB 2010 i zdobądź nagrodę!

Zamów reklamę w lipcowych i/lub sierpniowych wydaniach Tygodnika DB 2010
skorzystaj z naszych promocyjnych pakietów
(m.in. reklama w internecie i na Facebooku w cenie!)

i weź udział w losowaniu nagród:
 weekend dla dwojga w Kudowie Zdroju
 weekend z atrakcjami w Aqua Zdroju
 obiad dla dwojga w Restauracji Gościniec Sudecki w Głuszycy
Masz pytania? Chcesz złożyć zamówienie?

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 790 709 590 lub pisząc na adres reklama@db2010.pl
Letnia promocja trwa do 31 sierpnia 2017 r.

