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Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info
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www.ahe.lodz.pl/swidnica

Kampania informacyjna, którą od dłuższe-
go czasu wspiera policja, przynosi pozytyw-
ne efekty. Mieszkańcy Wałbrzycha i powiatu 
wałbrzyskiego wiedzą jak postępować, gdy 
po drugiej strony słuchawki znajduje się 
fałszywy „wnuczek”. W poniedziałek dwie 
mieszkanki powiatu wałbrzyskiego w wieku 
86 lat i 77 lat nie dały się nabrać i niezwłocz-
nie o działaniu oszusta powiadomiły dyżur-
nego jednostki policji. Funkcjonariusze w 
każdej podobnej sytuacji apelują o ostroż-
ność, gdyż sprawcy podając się za człon-
ków bliskiej rodziny, bardzo często znają 
dokładne dane personalne, a nawet miejsce 
zamieszkania o�ary. Zmieniając głos, uda-
ją osobę mocno chorą, po to aby wzbudzić 
poczucie winy, ewentualnie współczucie. 
Uwaga! Informujmy osoby starsze o tego 
typu oszustach. Rozmawiajmy z nimi. Dzię-

ki takiemu działaniu zapobiegniemy utracie 
przez nich oszczędności, zbieranych często 
całe życie. Pamiętajmy! Nie wypłacajmy go-
tówki, jeżeli mamy podejrzenie, że pod dru-
giej stronie słuchawki mogą kryć się oszuści. 
Tylko świadomość w jaki sposób działają 
sprawcy może nas uchronić przed utratą pie-
niędzy. Nie zostawiajmy starszych osób sa-
mych z tym problem. Rozmawiajmy na tego 
typu tematy i informujmy ich o podobnych 
sytuacjach, o których wcześniej słyszeliśmy 
lub czytaliśmy. Oszuści są bezwzględni, dla-
tego bardzo ważne, aby przy każdym tego 
typu podejrzanym telefonie od razu zgłosić 
zaistniałą sytuację pod numer alarmowy po-
licji 997 – apeluje sierżant sztabowy Marcin 
Świeży, O�cer Prasowy Komendanta Miej-
skiego Policji w Wałbrzychu.

(RED)

Nie dały oszukać się 
na wnuczka

Dwie mieszkanki powiatu wałbrzyskiego nie dały się oszukać. 
Gdy przez telefon usłyszały, że ich wnuczek potrzebuje dużej sumy 

pieniędzy, niezwłocznie powiadomiły policję, gdyż były pewne, 
że jest to próba wyłudzenia pieniędzy.
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Praca na etacie to nie dla nich. Swo-
je zainteresowanie projektowaniem 
i hobbystyczne „dłubanie  w drewnie“ 
rozwinęli w rzemieślnicze warsztaty. 
Magdalena Wrotkowska i Robert Ko-
łodyński podążając za marzeniami, 
projektują i wytwarzają wyjątkowe 
meble, które zainteresują każdego 
miłośnika designu.

Na wzornictwo mebli wpływ miały 
style epok, monarchie czy wydarzenia 
historyczne, dlatego spotykamy meble 
gotyckie, ludwiki czy w stylu Księstwa 
Warszawskiego. Współcześni projektan-
ci stosują dekalog Dietera Ramsa, który 
uznany został za najlepszego i najbar-
dziej wpływowego projektanta XX w. 
Wg niego produkt musi być innowacyj-
ny, funkcjonalny, estetyczny, zrozumiały, 
przemyślany, a przy tym dyskretny, po-
nadczasowy i przyjazny dla otoczenia. 
Projektowanie to prosta forma, mini-
malistyczne wykonanie i jakość użytych 
materiałów.

Drewno, wdzięczny materiał
Z drewna można stworzyć niemal 

wszystko. Magdalena Wrotkowska, 
która przez wiele lat pracowała jako 

Z etatu do warsztatu

Materiał przygotowany w ramach projektu 
#RzemiosłoNoweRozdanie realizowanego 

przez Fundację Wałbrzych 2000 na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Dolnośląskiego.

potoczy się jego życie, zamierza pozo-
stać wierny drewnu. – Chciałbym, aby 
moja marka rozwijała się organicznie, 
a projekty, poza oczywistymi wartościami 
materialnymi, przynosiły również frajdę 
– podkreśla Kołodyński. Jego zdaniem 
każdy powinien znaleźć w swoim życiu 
pasję i ją realizować.

Jak zacząć?
Dla osób, które chciałyby pójść 

w ślady Magdaleny Wrotkowskiej i Ro-
berta Kołodyńskiego największym wy-
zwaniem będzie zgromadzenie narzędzi 

i stworzenie swojego warsztatu pracy. 
Tworząc własną � rmę można skorzy-
stać z miejsc coworkingowych, które 
udostępniają przestrzeń i narzędzia do 
pracy. We Wrocławiu takich miejsc jest 6. 
Spotykają się w nich ludzie różnych pro-
fesji: fotogra� i, kowalstwa, malarstwa, 
tapicerstwa. Młodzi rzemieślnicy mogą 
też skorzystać z dotacji na otwarcie dzia-
łalności gospodarczej i doświadczeń rze-
mieślników zrzeszonych w Dolnośląskiej 
Izbie Rzemieślniczej. 

Więcej informacji: 
www.rzemioslonowerozdanie.pl

księgowa, swoją pasję do drewnia-
nych wyrobów rzemieślniczych odkryła 
4 lata temu i jak przyznaje – nigdy nie jest 
za późno na podążanie za marzeniami. 
Swoją drogę odkryła przez przypadek 
zaczynając od zdobienia drewnianych 
pudełek. Dziś ma warsztat, w którym 
wykonuje meble na zamówienie. – En-

Dzieła Magdaleny Wrotkowskiej
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tuzjazm klienta, który odbiera szafkę po 
renowacji to najlepsza motywacja do pra-
cy. Wynagradza mi to godziny spędzone 
w warsztacie, malowanie, heblowanie czy 
nocne szlifowanie – mówi Wrotkowska. 
Pani Magdalena prowadzi Galerię Ręko-
dzieła Artystycznego przy ul. Parkowej 
w Polanicy-Zdroju, jej drewniane dzieła 
można też kupić w sklepie interneto-
wym wrotkowska.pl. „Drewniana pasja“ 
pani Magdaleny okazała się na tyle inspi-
rująca, że mąż zamknął dotychczasową 
działalność budowlaną i wspólnie z żoną 
wytwarza meble.

Projektowanie to nie wszystko
Robert Kołodyński, absolwent 

architektury krajobrazu przyznaje, 
że choć miał etat i przyzwoitą pensję 
w biurze projektowym to tęsknił za pra-
cą rzemieślniczą. Założył więc własną 
� rmę – „Dobre drewno. Meble i dodatki“, 
w której łączy wiedzę arborysty z umie-
jętnościami rzemieślnika. Ma wpływ na 
produkt na każdym etapie tworzenia 
– od idei, przez projekt aż do realiza-
cji. Swoje dzieła sprzedaje na targach 
rzemieślniczych i przez internet. Choć 
jeszcze nie zdecydował, w którą stronę 

Stoliki Roberta Kołodyńskiego
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Po wałbrzyskim bruku w 
Śródmieściu kręciło się, w 
moim ówczesnym wyobra-
żeniu, dwóch wariatów, za 
którymi jako dzieci biegali-
śmy. Jeden, Niemiec miesz-
kał w suterynie na naszym 
podwórku. Biegaliśmy za nim 
śpiewając mu: Meine liebe 
Augustin… Bo podobno to 
było jego imię. Opędzał się od 
nas, dzieci jak od much. Cza-
sami krzycząc groźnie, czasa-
mi udając, że nas goni. Znikł i 
nawet nie pamiętam jak…

Za drugim biegaliśmy 
krzycząc: Józio, karawan je-
dzie! Dlaczego? Długi czas 
nie wiedzieliśmy. Ale uciechę 
mieliśmy przednią, bo Józio 
machał rozpaczliwie rękami, 
starając się strącić coś ze swe-
go karku i uciekał w podry-
gach. Byłem już nastolatkiem, 
gdy „Trybuna Wałbrzyska” 
opublikowała opowiadanie 
o Józiu. Józio pochodził z 
majętnej rodziny z Borysła-
wia. Był zdolnym uczniem i 
rodzice byli dumni z dziecka. 
W 1915 r. podczas ofensywy 
Brusiłowa Rosjanie ostrzelali 
miasto i wybuchł pożar w ra�-
nerii i w innych naftowych in-
stalacjach. Mieszkańcy uciekli 

z miasta. Podczas tej ucieczki 
coś tam wybuchło i odłamek 
stopionego metalu spadła na 
kark Józia.

Od tego czasu Józio nor-
malny nie był. Ale majętna i ko-
chająca rodzina dbała o niego 
i młodzieniec właściwie radził 
sobie. Na początku lat 30-tych 
zmarła matka. I właśnie pod-
czas jej pogrzebu Józio krzyk-
nął: Mamo, karawan jedzie!

Od tego czasu widziano 
go kręcącego się po ulicach 
Borysławia i wykrzykującego: 
Mamo, karawan jedzie! Bory-
sławskie dzieci szybko pod-
chwyciły to i biegały za nim. 
Co z nim się działo w czasie 
wojny? Nie wiem. Po wojnie 
Józio - jak większość borysła-
wian - znalazł się w Wałbrzy-
chu. I jak w Borysławiu bie-
gały za nim dzieci krzycząc: 
Józio, karawan jedzie! A Józio 
też wołał: Mamo, karawan je-
dzie!

Po tym artykule w „Trybu-
nie Wałbrzyskiej” prawie nikt 
za Józiem nie biegał. A my 
starsi, nastoletni długo jesz-
cze wstydziliśmy się.

Branley Zeichner, absol-
went II LO w Wałbrzychu, 
mieszkaniec Jerozolimy

Grupa niemieckich miesz-
kańców z Glinika, w której 
większość stanowiły kobiety i 
nastoletnie dzieci, w niedzie-
le - jeszcze w połowie lat 50-
tych ub. wieku - wędrowała 
ul. Żelazną do ul. Niepodle-
głości i dalej ul. Reymonta 
do wówczas jeszcze funkcjo-
nującego ewangelickiego 
kościoła, zbudowanego na 
początku XX w. i dominujące-
go neogotyckim stylem nad 
dzielnicą Podgórze.

My, grupka dzieciaków, 
wśród których wielu jeszcze 
nie podlegała obowiązkowi 
edukacji szkolnej, pod przy-
wództwem kilku nastolatków 
bawiliśmy się najczęściej w… 
wojnę, biegając i kryjąc się 
na falistym terenie, porośnię-
tym drzewami dominującym 
nad poniższą utwardzoną 
drogą, spotykającą się z ul. 
Niepodległości w miejscu tuż 
przed wiszącym, ogromnym 
kratowanym mostem kole-
jowym. W takich wojennych 
zabawach wszyscy chcieliśmy 
być polskimi żołnierzami i 
partyzantami. Maszerująca tą 
drogą grupa niemieckiej lud-
ności była dla nas wyśmienitą 
okazją do wykazania się „wa-

lecznością”. Pochowani za 
krzakami, z pagórkowatych 
wzniesień, popisując się mię-
dzy sobą wydzieraliśmy się w 
kierunku idącej w milczeniu 
ludności niemieckiej: Halt! 
Hände hoch! Hitler kaput! 
Nikt z podążających do ko-
ścioła nie reagował na nasze 
„popisy” i dokuczliwości, w 
skupieniu szli dalej…

Na wygłupy osiedlowych 
dzieciaków, czyli „partyzan-
tów” w krótkich spodenkach 
zareagowali ostrą reprymen-
dą dwaj mieszkańcy tego 
osiedla, ojcowie walecznych 
synków! Szybko zauważy-
liśmy, że obaj znani nam 
mieszkańcy tego osiedla cza-
sami wychodzili naprzeciw 
nadchodzącej grupie ludno-
ści niemieckiej, rozmawiali, 
też szli z nimi i z własnymi 
synkami (niedawnymi „par-
tyzantami”) do ul. Niepod-
ległości. Niekiedy towarzy-
szyli niemieckiej grupie w 
drodze powrotnej, razem 
szli na niedzielny spacer z 
własną rodzina – nad stawy, 
do „starej kopalni”! W takich 
okolicznościach wielu z nas 
(z pierwszego powojennego 
pokolenia) odkryło, że nie-

mieccy mieszkańy z Glinika 
maszerując poza osiedlami, 
w przestrzeni przyrodniczej 
śpiewają kolorystyką głosów 
(nie znaliśmy słów), która 
nas zainteresowała. To było 
dla nas niesamowite zjawi-
sko wokalne i doświadczenie 
życiowe. Dość szybko, może 
następnej wiosny, kolejnych 
wakacji okazało, że „naszych 
maszerujących i śpiewają-
cych” Niemców już nie ma. 
Może było to lato 1958 r.?

Dopowiem jeszcze, że je-
den z „przewodników” tej 
ludności niemieckiej był więź-
niem obozu koncentracyj-
nego w Dachau. Drugi przed 
1939 r. wyjechał za pracą z 
obszaru śląskiego do Nie-
miec i został pracownikiem 
kolejowego składu pociągu 
ratunkowego. Do końca woj-
ny przemierzał terytorium 
Niemiec między zbombardo-
wanymi węzłami kolejowymi 
- od Hamburga do Wiednia. 
Obaj przeżyli wojenne okru-
cieństwa wywołane przez nie-
miecki faszyzm. W 1946/47 r. 
zamieszkali w Wałbrzychu.

Ryszard Bełdzikowski, 
absolwent IV LO w Wałbrzychu, 

mieszkaniec Bielska-Białej

Wałbrzyskie re�eksje historyczne /wspomnienia, wydarzenia, dokumenty/

Dziecięce wspomnienia z lat 50-tych 
Lepsze jutro
Szkoła Podstawowa nr 5 
w Boguszowie-Gorcach 
znalazła się wśród 5 pla-
cówek w Polsce wyróż-
nionych w akcji: „Lepsze 
jutro z RMF 2017”. Radio 
wsparło �nansowo remont 
sali i wyposażyło pracownię 
języka polskiego. Wielki �nał 
akcji „Lepsze jutro z RMF” 
odbył się 8 września 2017 
roku. Tego dnia szkoła wie-
lokrotnie gościła na antenie 
ogólnopolskiego radia. Wa-
kacje były bardzo pracowi-
te, ale było warto! Wszystko 
zaczęło się od zgłoszenia 
szkoły do akcji „Lepsze jutro 
z RMF”, w której placówka 
została wyróżniona, jako jed-
na z zaledwie 5 w kraju. Sala 
przeznaczona na pracownię 
polonistyczną została grun-
townie wyremontowana ze 
środków RMF i przy wsparciu 
gminy Boguszów-Gorce. Od 
radia szkoła otrzymała kom-
pletne wyposażenie: tablicę 
interaktywną, kserokopiarkę, 
drukarkę, laptopa, zestaw 
głośników, projektor, zestaw 
audiobooków z lekturami, 
zestaw słowników, mebli, 
stoliki i krzesła dla uczniów.

(RED)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Prowadzimy 5 punktów 
diagnostyczno – konsultacyjnych 
w gminach:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Polskich Noblistów w Walimiu,
ul. Boczna 8, 58-320 Walim

2. Szkołą Podstawową nr 3 w Głuszycy,
ul. Kolejowa 8, 58-340 Głuszyca

3. Przedszkolem Miejskim 
w Mieroszowie,
ul. Wolności 27, 58-350 Mieroszów

4. Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 5 im. Bronisława Malinowskiego/ 
Gimnazjum nr 2
ul. Stanisława Staszica 5, 
58-371  Boguszów – Gorce

5. Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej
-Curie w Szczawnie-Zdroju
ul. Kolejowa 2, 
58-310 Szczawno-Zdrój.

Kontakt do Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
z siedzibą w Walimiu
tel. 74 846 05 63, 
e-mail: 
sekretariat@pppp.walbrzych.pl
Sekretariat: 797-984-251
Dyrektor: 518-787-925
Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny: 
518-787-916

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
czyli wszechstronna pomoc dla dzieci i rodziców
Dzieci to największy skarb rodziny. 
Wiedzą o tym szczególnie ci, którzy z 
różnych względów nie mogą mieć dzie-
ci, a bardzo tego pragną.

Kiedy rodzi się dziecko, zmienia się cały 
świat rodziców. Nieważne czy jest to pierw-
sze, czy kolejne maleństwo. Zdarza się jed-
nak, że w rodzinach są dzieci wyjątkowe, 
potrzebujące szczególnej opieki. Dzieci 
chore czy niepełnosprawne. Często rodzice 
nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, wsparcia. 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna z siedzibą w Walimiu jest miej-
scem, gdzie rodzice i dzieci zostaną otocze-
ni fachową i troskliwą opieką.

- Zapraszam do korzystania z pomocy 
naszej poradni – zachęca Regina 
Marciniak, dyrektor Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
z siedzibą w Walimiu.

Specjaliści zatrudnieni w poradni słu-
żą wiedzą, umiejętnościami i doświadcze-
niem, pomagają pokonywać trudności, a 
jednocześnie wspierać rozwój dzieci już od 
najmłodszych lat. Rodziny zamieszkujące 
powiat wałbrzyski mogą skorzystać, mię-
dzy innymi z wielospecjalistycznej diagnozy, 
natomiast dzieci posiadające opinię o po-
trzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
również spoza powiatu wałbrzyskiego mają 
możliwość korzystania z terapii na terenie 
poradni. Placówka zatrudnia fi zjoterapeut-
ki i terapeutki integracji sensorycznej, psy-
chologów, pedagogów ze specjalizacjami 
do prowadzenia zajęć z dziećmi o różnych 
potrzebach, logopedów i neurologopedów. 
Swoją radą służą również lekarze pediatra 
(orzecznik) oraz psychiatra.

Gabinety są wyposażone w różnorodne 
pomoce do terapii, dwie sale rehabilitacyjne 
zawierają przyrządy do rehabilitacji specjal-
nie wybrane przez terapeutki. Dużą atrak-
cją, a jednocześnie ogromnym wsparciem 
w terapii jest możliwość korzystania z Sali 
Doświadczania Świata, gdzie dzieci dopa-
sowują otaczający świat do indywidualnych 
bieżących potrzeb.

Oczywiście diagnoza i terapia małych 
dzieci nie jest jedynym kierunkiem działań 
Poradni. Pomocą obejmujemy również dzie-
ci i młodzież uczącą się, a także ich rodziny 

z powiatu wałbrzyskiego. Wspieramy szko-
ły, przedszkola i inne placówki oświatowe. 
Współpracujemy z innymi jednostkami Po-
wiatu Wałbrzyskiego w celu jak najpełniej-
szego wsparcia mieszkańców poszczegól-
nych gmin. 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna prowadzi 5 punktów 
diagnostyczno – konsultacyjnych 
w gminach powiatu wałbrzyskiego.

R E K L A M A

Trwa realizacja kolejnego 
projektu w ramach budżetu 
partycypacyjnego Powiatu 
Wałbrzyskiego.

4 września w Szkole Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka w 
Jedlinie-Zdroju, podczas uroczy-
stej inauguracji roku szkolnego 
2017/2018, wicestarosta wałbrzy-
ski Krzysztof Kwiatkowski przeka-
zał Klubowi Sportowemu Zdrój 
notebooka i drukarkę oraz szkole 
betonowy stół do ping-ponga. 
Przedmioty te zostały zakupione 

w ramach projektu pn. „Aktywna 
Jedlina…- dla każdego coś dobre-
go”, który jest �nansowany przez 
Powiat Wałbrzyski w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego 2017, 
na terenie gminy Jedlina-Zdrój.
Dodatkowo w ramach projektu 
planowane są działania mięk-
kie, polegające na aktywizacji 
społeczności powiatu wałbrzy-
skiego przez zajęcia sportowe i 
turystyczne. Wartość projektu to 
13 080 zł. 

(GŁ)

Ruszył nabór wniosków o nagrodę Starosty Wałbrzyskie-
go indywidualną lub zbiorową, za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
dla osób prawnych i �zycznych, a także innych podmiotów.
Nagroda Starosty Wałbrzyskiego przyznawana jest w for-
mie pieniężnej, w szczególności za działania w sferze:
1. rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej najcenniejszych 

wartości i tradycji
2. twórczości artystycznej, profesjonalnej, amatorskiej
3. edukacji kulturalnej
4. nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych z kul-

turą i jej upowszechnianiem
5. ochrony zabytków i opieki jad zabytkami
6. obejmującej całokształt działalności w upowszechnianiu i 

promocji kultury
Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać:
1. organizacje pozarządowe

2. instytucje kultury
3. szkoły wyższe
4. jednostki samorządu terytorialnego
5. stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne lub ich związki
6. Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu
Wniosek o przyznani e nagrody powinien zawierać:
1. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub na-

zwę podmiotu i jego adres
2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działal-

ności lub informacje dotyczące osiągnięcia, za które nagroda 
ma być przyznana

3. uzasadnienie wniosku.
Wysokość nagrody indywidualnej wynosi do kwoty 3000 zł, 

nagrody zbiorowej do kwoty 5000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 30 września 2017 r. w Kance-

larii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
(GŁ)

W hali sportowej w 
Szczawnie Zdroju odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie 
projektu „Zjednoczy nas ko-
szykówka”, realizowanego z 
budżetu partycypacyjnego 
Powiatu Wałbrzyskiego na 
rok 2017.

W wydarzeniu wzięli udział: 
wicestarosta Powiatu Wał-
brzyskiego Krzysztof Kwiat-
kowski, burmistrz Szczawna 
-Zdroju Marek Fedoruk, pre-
zes MKS Szczawno Zdrój Pa-
weł Pilarczyk oraz zaproszeni 
goście. Na ręce prezesa MKS 
Szczawno-Zdrój Pana Pawła 
Pilarczyka, w imieniu Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego, wi-
cestarosta Powiatu Wałbrzy-

skiego Krzysztof Kwiatkowski 
przekazał pamiątkową tablicę, 
symbolizującą rozpoczęcie 
projektu.

W ramach projektu zo-
stanie wynajęty kompleks 
sportowy, a także zakupiony 
zostanie sprzęt niezbędny do 
przeprowadzania zajęć ko-
szykówki: piłki, znaczniki, pa-
chołki itp. oraz koszulki. Każdy 
z uczestników dostanie pa-
miątkowy dyplom. Zajęcia dla 
dzieci i młodzieży z roczników 
2004-2008 odbywać będą się 
regularnie, pod fachową opie-
ką trenerską- do końca bieżą-
cego roku. Wartość projektu 
14 985 zł. 

(GŁ)

Koszykówka jednoczy 
powiat

„Zjednoczy nas koszykówka” to kolejny projekt realizowany 
realizowanego z budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na 
rok 2017.

Kulturalna nagroda

Mieszkańcy wybrali, powiat s�nansował

Uroczyste przekazanie grantu przez wicestarostę Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.
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Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawia-
nia 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 po-
zytywnej 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 koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania poma-
ga 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 cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje 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 gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozby-

ła 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 Ja-
nina 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 wylecze-
niu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają 
to skromnej osobie Pana Juna. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

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,

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

21 września - GŁOGÓW i LUBIN, 22 września - JELENIA GÓRA i BOLESŁAWIEC, 
23 września - ŚWIEBODZICE i WAŁBRZYCH, 24 września - WROCŁAW

REYNALDO LITAWEN       przyjmuje:

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa

UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!
R E K L A M A

- serwis komputerów stacjonarnych
- serwis laptopów i netbooków

- kon� guracja sieci WiFi
- wymiana matryc LED
- modernizacja sprzętu
- odzyskiwanie danych

- naprawy sprzętu 
po zalaniu

PROFESIONALNY
SERWIS
KOMPUTEROWY
Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 14

Start-net s.c.
Wałbrzych

tel. 74 844 60 44
ul. B.Chrobrego 14

Zapraszamy pon-piątek 8  - 16.30, sobota 10 - 14
www.start-net.pl

R E K L A M A

Kiedyś napisałem, że zdając 
sobie sprawę z tego, iż SLD nie 
ma szans na wygranie wybo-
rów parlamentarnych, cieszę 
się, że wygra je Prawo i Spra-
wiedliwość, bo nienawidząc 
D. Tuska, rozliczy wówczas 
wszelkie draństwo do jakie-
go przez 8 lat dopuszczała 
się Platforma Obywatelska. 
Jednocześnie zakładałem, że 
sprawując rządy PiS, które dla 
mnie było i jest ideologicz-
nym bliźniakiem Platformy, 
tak da obywatelom w kość, iż 
ponownie zwrócą się w stronę 
Sojuszu, który dwukrotnie cie-
szył się olbrzymim poparciem 
społecznym, o jakim prezes 
Jarosław i inne prawicowe 
ugrupowania, mogą jedynie 
sobie tylko pomarzyć. Ogra-
niczony charakter felietonu 
nie pozwala mi w tym miej-
scu przypomnieć przyczyn, z 
powodów których SLD został 
wypchnięty poza margines 
parlamentarnego życia, bo 
akurat nie to jest tematem 

Janusz
Bartkiewicz

Wyspa
moich dzisiejszych rozważań, 
ale do tematu będę powracał, 
bo czas politycznie staje się 
bardzo gorący.

Jest coraz goręcej, aż boję 
się, że może z tego jakiś po-
żar wybuchnąć, bo PiS (a fak-
tycznie prezes Jarosław) bez 
przerwy temperaturę pod-
grzewa. Nie będę przypominał 
kagańca i smyczy nałożonej 
na Trybunał Konstytucyjny, 
wprowadzenie autorytarnego 
drylu w prokuraturze, pod-
porządkowanie Zbigniewowi 
Ziobro sądów powszechnych 
i ciągle tlący się zamach na 
Sąd Najwyższy i Krajową Radę 
Sądowniczą. Odpuszczę sobie 
totalne niszczenie naszych 
sił zbrojnych, obsadzanie 
wszystkich możliwych do od-
sadzenia w Polsce stanowisk 
przez ludzi pokroju BMW 
(przypomnę: Bierny Mierny 
ale Wierny), rozwalenie poli-
cji poprzez wyrzucanie z jej 
szeregów wszystkich tych, 
którzy służbę zaczęli w MO, a 
tym, którzy choć jeden dzień 
służyli w SB, zrabowanie ich 
rent i emerytur. Nie wspomnę 
o zniszczeniu polskiej hodowli 
koni arabskich, czy zbrodni-
czego w swym wymiarze nisz-
czenia Puszczy Białowieskiej 
wpisanej na listę Dziedzictwa 

Światowego UNESCO, czy 
ostatnio ogłoszonego zamiaru 
uczynienia z Obrony Teryto-
rialnej Kraju czegoś na wzór 
niesławnej pamięci dawnego 
peerelowskiego ORMO. Mogę 
tak długo wyliczać, ale muszę 
się powstrzymać z uwagi na 
wspomniane ograniczenia 
tekstowe.

Obecnie prezes Jarosław 
niebezpiecznie podgrzewa 
polityczną (tym razem mię-
dzynarodową) atmosferę 
poprzez ogłoszenie nowych 
pretensji do wojennych re-
paracji, jakie Niemcy miały 
wypłacić (na podstawie od-
rębnej umowy w Poczdamie) 
Związkowi Radzieckiemu, któ-
ry część tych reparacji (15%) 
miał przeznaczyć dla Polski. 
W 1954 roku rząd polski pod-
jął decyzję o zrzeczeniu się 
tego prawa, co zostało przez 
Polskę potwierdzone w 1970 
i 2004 roku. Dziś prezes Jaro-
sław ustami swoich wiernych 
akolitów oświadcza, że Niem-
cy są nam winni jeden bilion 
dolarów USA i Polska będzie 
dążyć do ich odzyskania wraz 
z należnymi odsetkami. Robi 
się więc niebezpiecznie, bo 
prezes zupełnie zapomniał, że 
w wyniku arbitralnych decyzji 
Józefa Stalina, Niemcy utraciły 

na rzecz Polski ponad jedną 
piątą swojego terytorium, za-
mieszkałego przez 8 milionów 
obywateli Niemiec. Robi się 
niebezpiecznie, bo żądania 
prezesa mogą doprowadzić 
do tego (i na pewno tak się 
stanie), że potomkowie tychże 
8 milionów Niemców pozba-
wionych przez Polskę swych 
majątków, wystąpią do mię-
dzynarodowych trybunałów z 
żądaniem wypłacenia im sto-
sownego odszkodowania. Na 
wzór tego, o jakie występują 
dzisiejsi potomkowie polskich 
przedwojennych kapitalistów 
i właścicieli polskich chłopów, 
którym państwo polskie coraz 
hojniej i głupiej wypłaca wiel-
kie odszkodowania lub zwraca 
im majątki, często przed woj-
ną zadłużone u państwa po 
uszy. Nie mam wątpliwości, 
że wspomniane międzynaro-
dowe trybunały odszkodowa-
nia takie będą obywatelom 
Niemiec przyznawać, a Polska 
pod groźbami sporych kar, 
będzie zmuszana do ich wy-
płacania.

Ale to nie koniec, bo zda-
je się prezes Jarosław zapo-
mniał, że sprawa polskich 
granic zachodnich, co zostało 
uchwalone na konferencji w 
Poczdamie w 1945 roku, miała 
zostać ustalona na odrębnej 
konferencji międzynarodo-
wej, czego do dziś nie zrealizo-
wano. Sprawę uznania granicy 
polsko-niemieckiej załatwił 
Władysław Gomułka, dopro-
wadzając do podpisania w 7 
grudnia 1970 roku umowy 
o podstawach normalizacji 
stosunków między Polską a 
Republiką Federalną Niemiec, 
co zostało potwierdzone pol-
sko-niemieckim traktatem 
granicznym podpisanym 14 
listopada 1990 roku. Jednakże 
historia uczy, że każdą umo-
wę można wypowiedzieć, a 
nawet zerwać bez wypowie-
dzenia. Jeżeli więc rząd PiS 
unieważnić chce (lub uznać za 
nieistniejącą) decyzję polskie-
go rządu z 1954 roku, to rząd 
niemiecki będzie miał prawo 
do wypowiedzenia zawartych 
z Polską umów granicznych, a 

my wszyscy, niezależnie kogo 
w Polsce popieramy, ponie-
siemy tego bardzo poważne 
konsekwencje.

Prezes Jarosław i rzesze 
jego wyznawców nie wiedzą, 
albo zapomnieli, że jednym 
gwarantem trwałości naszych 
zachodnich i północnych gra-
nic był Związek Radziecki, któ-
rego dziś nie ma, a na obsza-
rach, które w 1939 i 1944 roku 
Polsce odebrał, dziś istnieją 
suwerenne państwa, z którymi 
w większości Polska utrzymu-
je w miarę przyjazne stosunki. 
Musimy też zadawać sobie 
sprawę, że polityka POPiS spo-
wodowała, iż dzisiejsza Rosja 
nie jest nam przychylna i w 
sytuacji żądania zwrotu Niem-
com ich dawnych terytoriów, 
umyje ręce. Powie, co najwy-
żej, aby Polska zażądała zwrotu 
swych terytoriów od Ukrainy, 
Białorusi i Litwy, bo to nie ona, 
tylko Stalin ziemie te od Polski 
oderwał. Cudze się łatwo od-
daje, ale ręczę, że o naszych 
wschodnich kresach możemy 
śmiało zapomnieć, przy czym 
los naszych Ziem Odzyskanych 
wcale taki pewny być nie musi. 
Przypomnę co Unia Europejska 
i Stany Zjednoczone zrobiły z 
Serbią (członkiem ONZ), odbie-

rając jej historyczną krainę Ko-
sowo. I stało się to niedawno, 
na naszych oczach i z naszym 
poparciem.

10 września prezes Jaro-
sław zakrzyknął, że nawet 
jeżeli pozostaniemy sami w 
Europie, to pozostaniemy wy-
spą wolności i tolerancji (???). 
Szkoda tylko, że nie dokrzy-
czał, iż wyspa ta mieć będzie 
wielkość i kształt Księstwa 
Warszawskiego, czyli kadłu-
bowego państwa bez ziem 
wschodnich i zachodnich. Bo 
stać się tak może, jeżeli prezes 
nie zaprzestanie walki z Unią 
Europejską, co w konsekwen-
cji doprowadzi do wyjścia lub 
wykluczenia Polski z unijnego 
członkostwa. Stracimy przez 
to nie tylko wielkie pieniądze 
na inwestycje i dla rolników, 
możliwość swobodnego po-
dróżowania i pracy, ale być 
może zostaniemy pozosta-
wieni sami sobie na tej wyspie 
wolności i tolerancji, otoczo-
nej murami niechęci, a nawet 
wrogości. Jest naszym obo-
wiązkiem we własnym intere-
sie i wobec przyszłych poko-
leń, aby do tego nie dopuścić. 
Jeszcze jest szansa, więc jej nie 
zmarnujmy!

www.janusz-bartkiewicz.eu

Gmina Walim pozyskała 
kolejne dotacje na ważne 
inwestycje.

Na zamku Grodno w Zagó-
rzu Śląskim trwają kolejne prace 
budowlane. Zabezpieczane są 
konstrukcje zabytkowych mu-
rów „zamku górnego”, w tym 
uzupełnienie i przemurowanie 
wyrwy powstałej na przestrze-
ni lat. Całkowita wartość robót 
to kwota 98505,03 zł brutto. 

Na zadanie to Gmina Walim 
otrzymała do�nansowanie od 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Pro-
gramu Dziedzictwo kulturowe 
Priorytet 1 Ochrona zabytków 
w wysokości 40 000 zł.

Gmina Walim pozyskała 
także 30 000 zł w ramach kon-
kursu „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi” organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Dolnośląskiego. 
Z puli tej zostało wykonane 
oświetlenie fotowoltaiczne 
ulicy Wiejskiej w Walimiu. Za-
montowano 12 sztuk urządzeń 
fotowoltaicznych wraz z punk-
tami świetlnymi, dzięki którym 
zaspokojone zostały potrzeby 
mieszkańców miejscowości 
Walim, jak i odwiedzających 
gminę Walim turystów.

(RED)

Do�nansowane inwestycje
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Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. An-
gelusa Silesiusa w Wał-
brzychu ponownie zapłaci 
studentom i pracodawcom 
za praktyki zawodowe.

Biuro Karier Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodo-
wa im. Angelusa Silesia w 
Wałbrzychy rozpoczęło re-
krutację do drugiej części 

projektu płatnych praktyk 
zawodowych.

- Przypomnijmy, że na ten 
cel z ogólnopolskiego projek-
tu POWER uczelnia otrzymała 
ponad 1 100 000 zł. Projekt 
przewiduje wynagrodzenia 
zarówno dla praktykanta, 
jak i opiekuna sprawującego 
nadzór nad studentem pod-
czas trwania praktyki. W ko-

lejnej fazie projektu, oprócz 
studentów, wybrani zosta-
ną uczelniani opiekunowie 
praktyk, a także �rmy, które 
przyjmą studentów PWSZ 
AS na praktyczną naukę za-
wodu. Z programu skorzy-
stają studenci kierunków 
o pro�lach praktycznych, 
tj.: �lologia angielska, BHP, 
kosmetologia oraz techniki 

dentystyczne. Student, który 
pomyślnie przejdzie rekru-
tację otrzyma stypendium 
miesięczne w wysokości 
2300 zł przez okres pięciu 
miesięcy. Opiekun z �rmy, 
która bierze udział w pro-
jekcie za każdego studen-
ta przyjętego na praktykę 
otrzyma 1000 zł brutto przez 
trzy miesiące. Szczegółowe 

informacje o projekcie do-
stępne są na stronie Biura Ka-
rier PWSZ Wałbrzych: http://
www.pwsz.com.pl/program-
-platnych-praktyk-zawo-
dowych/ - mówi Edward 
Szewczak, przecznik prasowy 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Si-
lesiusa w Wałbrzychu.

(RED)

Na wałbrzyskim Pod-
zamczu działa już siłownia 
plenerowa. Od momen-
tu odbioru technicznego 
urządzeń znajdujących się 
na terenie zielonym po-
między al. Podwale, a przy-
ległym do kościoła para�i 
pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, cieszy się 
ona sporym zainteresowa-
niem tutejszych mieszkań-
ców.

Oczekiwano na jej otwar-
cie tym bardziej, że po ze-
braniu największej liczby 
głosów w jednej z ostatnich 
edycji Wałbrzyskiego Budże-
tu Partycypacyjnego, projekt 
został zrealizowany ze spo-

rym poślizgiem. - Ale lepiej 
późno, niż wcale - to po-
wszechna opinia użytkow-
ników siłowni, ćwiczących 
tu od razu po przekazaniu jej 
do użytku.

Urządzenia służyć mają 
rozwojowi różnych partii 
mięśni korzystających z nich 
mieszkańców oraz popra-
wie ogólnej ich sprawności 
�zycznej i kondycji, a także 
rekreacji dla podtrzymania 
zdrowia. Przed przystąpie-
niem do ćwiczeń, warto 
zapoznać się z instrukcjami 
użytkowania i dokładnie się 
do nich stosować, by wyklu-
czyć ewentualne urazy i inne 
nieprzyjemne niespodzianki. 

Siłownia, wraz ze ścieżką ro-
werową oraz trasą dla biega-
czy, jak również piechurów 
z kijkami - miłośników nor-
dic walking, długości ok. 5 
km, przy al. Podwale wokół 
Podzamcza, wzajemnie się 
uzupełniają, stanowiąc po-
żyteczny kompleks terenów 
służących zarówno miesz-
kańcom osiedla, jak i przyby-
szom z zewnątrz.

Nie jest jeszcze znany 
termin uroczystego otwar-
cia siłowni plenerowej, któ-
re odbędzie się z udziałem 
wałbrzyskich władz. Na razie 
wiadomo tylko, że zosta-
nie włączone do programu 
Rodzinnego Święta Sportu 

Płatne praktyki

Siłownia w ruchu

na przyległym do niej tere-
nie. Stanowi ono inicjatywę 
proboszcza wspomnianej 

para�i, ks. prałata Ryszarda 
Szkoły.

Andrzej Basiński

Pierwsi ćwiczący na urządzeniach podzamczańskiej siłowni.

 - Zapraszamy serdecznie do odwie-
dzenia nas w jednym z najpiękniejszych 
zakątków południowej Polski, na po-
graniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego, w 
Szczawnicy. To doskonałe miejsce dla tych, 
którzy szukają spokoju, pragną oderwać 
się od męczącej codzienności, uciec przed 
zgiełkiem miasta, potrzebują czasu dla sie-
bie, miejsca do przemyśleń, tęsknią do szu-
mu drzew, śpiewu ptaków, rozległych łąk, 
chcą nacieszyć się przestrzenią i swobodą, 
cenią sobie ciepłą atmosferę, dobrą kuchnię 
i prywatność– mówią Renata i Wojciech Ma-
jerczakowie, właściciele Domu Wypoczyn-
kowego Trzy Korony, który zajął pierwsze 
miejsce w plebiscycie „Gościnny Próg”, orga-
nizowanym przez redakcję Poznaj Swój Kraj, 
oferuje 2, 3 i 4 osobowe pokoje z łazienkami 
o wysokim standardzie, wyposażone między 
innymi w telewizory i bezprzewodowy do-
stęp do internetu. Istnieje także możliwość 
wynajęcia apartamentu. Wielkim atutem, 
zwłaszcza w okresie wielkanocnym, jest do-
mowe wyżywienie (z możliwością negocjacji 
cen: dzieci 3- 7 lat płacą 60% ceny wyżywie-
nia). Dla wielu gości ważne jest także to, że w 
Trzech Koronach są mile widziani ich czwo-
ronożni przyjaciele.

- Organizujemy kuligi, pieczenie bara-
na oraz zabawy taneczne. Przy budynku 
znajduje się sala kominkowa, w której 
można zorganizować imprezy, także dla 
�rm i grup zorganizowanych. Na życze-
nie zapewniamy przewodnika górskiego 
oraz w okresie zimowym instruktora nar-
ciarskiego z PZN. Zapewniamy mnóstwo 
innych atrakcji, w zależności od pory roku 
i pogody oraz możliwość negocjacji cen – 
wyliczają właściciele DW Trzy Korony.

Uzdrowisko Szczawnica - leży u stóp 
góry Bryjarki, w bezpośrednim sąsiedz-
twie Pienińskiego Parku Narodowego, 
w malowniczej dolinie Dunajca. Ze 
wszystkich stron wznoszą się górskie 
zbocza, pokryte iglastymi i modrzewio-
wymi lasami. Jedną z atrakcji jest czte-
roosobowa, wyprzęgana kolej krzeseł-
kowa Palenica, usytuowana w centrum 
miasta, nieopodal dworca PKS. Już po 
3 minutach jazdy koleją można znaleźć 
się na samym szczycie Palenicy (722 m 
n.p.m.), który latem stanowi świetny 
punkt wypadowy dla wędrówek pie-
szych i rowerowych, skąd rozciągają się 
malownicze widoki na Pieniny z Trzema 
Koronami i Sokolicą oraz na Tatry Sło-

wackie z wyraźnie widoczną Łomnicą. 
Od wiosny do jesieni przy górnej stacji 
kolei czynna jest bardzo popularna zjeż-
dżalnia wózkowa.

- Zimą zapraszamy na Palenicę miłośni-
ków białego szaleństwa. Znajdują się tam 
stoki o różnym stopniu trudności, od po-
lanek dla początkujących na stokach Sza-
franówki wraz z trzema wyciągami orczy-
kowymi,  poprzez rynnę snowboardową, 
aż po trasę dla zaawansowanych narciarzy 
Palenica I oraz nową tzw. „trasę rodzinną 
„ Palenica II. Wszystkie trasy są sztucznie 
naśnieżane i utrzymywane przez maszy-
ny do uprawy śniegu. Na górze Palenica 
można skorzystać również z naszego Baru 
„Groń” gdzie można zjeść gorący posiłek, 
oraz wypić gorącą herbatę lub kawę. Przy 
barze znajduje się również wypożyczalnia 
sprzętu narciarskiego oraz pokoje, w któ-
rych można przenocować. Do Wielkanocy 
pozostały jeszcze dwa tygodnie, warto 
więc przemyśleć naszą bogatą ofertę. Wię-
cej informacji znajda Państwo na naszej 
stronie internetowej: www.trzykorony.net 
oraz na naszym pro�lu DW Trzy Korony na 
Facebooku – dodają Renata i Wojciech Ma-
jerczakowie.

Święta w Szczawnicy

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, 
tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

Witków inwestuje
Sołectwo Witków częściowo  
zrealizowało fundusz sołecki 
na 2017 r. Przyznane środki zo-
stały przeznaczone na zakup nie-
zbędnego sprzętu dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej z tej 
miejscowości: motopompy pływa-
jącej, butów strażackich, hełmów 
oraz na poprawę infrastruktury 
sportowej na boisku sportowym: 
równanie płyty boiska, piaskowa-
nie, dosianie trawy. Zakup sprzętu 
dla OSP to wydatek 15 000 zł, na-
tomiast koszt prac na boisku to 8 
000 zł. Do wykorzystania pozosta-
ła jeszcze kwota 13 687,70 zł która 
jest przeznaczona na zagospo-
darowanie terenów użyteczności 
publicznej i małej architektury na 
terenie sołectwa Witków.

(RED)

Dotacja dla kościoła
Wójt Gminy Czarny Bór Adam 
Górecki podpisał umowę z Para-
�ą Rzymskokatolicką p.w. Świę-
tej Rodziny w Gostkowie, którą 
reprezentuje ksiądz Andrzej 
Wilczyński, na do�nasowanie 
prac remontowych w kościele 
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Jaczkowie. Dotacja w wysokości 
35 000 zł przeznaczona jest na do-
�nasowanie trwających prac przy 
naprawie więźby dachowej wraz 
z wymianą pokrycia dachu wieży 
oraz przy remoncie ośmiobocznej 
elewacji wieży kościoła.

(RED)
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OFERTA PRACY
POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH 

DO PRACY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu ogłasza nabór na wolne stanowiska:

ASYSTENTA RODZINY
Do głównych zadań asystenta rodziny będzie należało między
innymi udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 
życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa domowego.

 
Wymagania konieczne:
• wykształcenie:
 wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, 

nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
 średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną 

oraz co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych
• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, 74 664 08 57

email: sekretariat@mops.walbrzych.pl

R E K L A M A

Skończyły się wakacje, a 
wraz z nimi czas ogórkowy 
w naszych mediach, ale oka-
zuje się, że nie do końca. Oto 
newsy, które stanowią tego 
ewidentne potwierdzenie:

Czytam w internecie, że 
„Lichocka chciała dobrze, a 
wyszło… licho”. Informacja 
na pewno zainteresuje licz-
nych w Polsce apologetów 
wszystkiego, co francuskie, 
a co w związku z polityką 
naszego rządu znalazło się 
w ślepej uliczce. Otóż moc-
ne słowa premier Szydło w 
odpowiedzi na krytykę ze 
strony prezydenta Francji 
to stanowczo za mało! Rząd 
podjął decyzję o nałożeniu 
embarga na jeden z naj-
bardziej rozpoznawalnych 
francuskich produktów. Jest 
to cios wymierzony prosto 
we francuską gospodarkę. 
Odcięcie polskiego rynku 
zbytu ma znacznie osłabić 
międzynarodową pozycję 
Republiki Francuskiej. Wpro-

Totalitarny chaos totalnej władzy
Stanisław 
Michalik

wadzenie zakazu uprawiania 
seksu francuskiego (oralne-
go), potocznie nazywanego 
„lodem”, zostało o�cjalnie 
uzasadnione powikłaniami 
zdrowotnymi jakie mogą 
nastąpić w trakcie takiego 
stosunku. Argumentację po-
trzebną do wprowadzenia 
powyższego zakazu odśpie-
wała słynna wokalistka TV 
Trwam i Radia Maryja Beata 
Kempa, znana z tego, że 
uwielbia lizać ręce biskupów 
i Ojca Rydzyka, a zrobiła to na 
koncercie podczas specjal-
nego expose dla dziennika-
rzy krajowych. Inicjatywę tę 
poparł w niedzielnej homilii 
metropolita krakowski, arcy-
biskup Marek Jędraszewski 
uzasadniając, że wystarczy 
nam staropolski zwyczaj 
całowania po rękach osoby 
duchowne.

Dla większości ludzi ja-
snym jest, że powyższy zakaz 
jest dalszą konsekwencją za-
początkowanej przez poseł 
Lichocką akcji bojkotu se-
rów sprawdzanych z Paryża. 
Unia Europejska zapowie-
działa rozpoczęcie media-
cji na linii Warszawa-Paryż. 
Prezydent Francji Emma-
nuel Macron poinformował 
media, że zrobi wszystko, 

aby kultywacja „loda” w 
całej zjednoczonej Europie 
trwała nadal ze względu na 
coraz cieplejsze stosunki 
między Europejczykami. I w 
tych mediacjach cała nasza 
nadzieja, bo można się spo-
dziewać, że Lichocka obok 
francuskich serów lubi także 
te bardziej pikantne francu-
skie spacjały…

Ale to jeszcze nie wszyst-
ko. Gruchnęła wiadomość, 
że minister Waszczykowski 
udał się z tajną misją na wy-
spę San Eskobar i dotych-
czas nie powrócił. Trwają 
energiczne poszukiwania 
przez agencje wywiadow-
cze Niemiec i Rosji, bo mi-
nister nie podał im jeszcze 
własnego konta bankowe-
go, na które obydwa te kraje 
mają spłacać reparacje wo-
jenne. Z interesującą ofertą 
do premier rządu zwrócił 
się minister Macierewicz, 
by - zanim poszukiwania 
zaginionego ministra przez 
wojska obrony terytorial-
nej naszego kraju zakończą 
się sukcesem - powołać na 
jego stanowisko Misiewicza. 
Jest to człowiek sprawdzo-
ny w bojach, na jego cześć 
tłoczone są medale, a mło-
dzian wabi wdziękiem oso-

bistym, uśmiechem i apte-
karską uprzejmością.

Sprawa się jednak kompli-
kuje. Premier, by podjąć taką 
decyzję musiałby udać się 
na Nowogrodzką. Niestety, 
tam drzwi były zamknięte, 
bo od pewnego czasu ślad 
po najważniejszym pośle PiS 
też zaginął. Prawdopodob-
nie gdzieś się leczył. Minister 
Błaszczykowski rozesłał po 
wszystkich komendach poli-
cji zdjęcie zaginionego posła 
wraz z rysopisem celem jak 
najszybszego ujawnienia w 
jakiej klinice reperuje stan 
swojego zdrowia.

Sytuacja była nader po-
ważna. Rząd znalazł się w 
ślepej uliczce. Nie mógł 
podjąć żadnej decyzji, bo 
poseł nie desygnował jak 
dotąd żadnej osoby na za-
stępstwo. Z wiadomych 
względów nie może nią być 
prezydent, gdyż on zaję-
ty jest bez reszty pisaniem 
nowych ustaw sądowych, a 
ponadto podpadł ostatnio 
posłowi prezesowi, a wiado-
mo kto rządzi krajem - pre-
zes. A w ogóle było lato, a w 
lecie prezydent zamyka się 
w Juracie, by doświadczać 
na własnej skórze komfortu 
bycia prezydentem.

Premier rządu dostrzegła 
ratunek w osobie super mi-
nistra Ziobry, ale ma obawy, 
bo już kiedyś miał miejsce 
fakt, że ktoś Wszechmocny 
posłużył się żebrem, a co z 
tego wynikło wszyscy wie-
my. To przecież Ewa jest 
powodem wszystkiego złe-
go na świecie, potwierdzi to 
każda osoba duchowna. A 
premier jest osobą poboż-
ną, nie chce popełnić błędu 
Adama i Ewy, by sięgnąć po 
jabłko z drzewa mądrości 
prezesa. Tak więc koło się 
zamyka. Jest źle, a może być 
jeszcze gorzej! Chyba, że se-
zon ogórkowy zakończy się 
na wykopkach. A piszą, że 
w rządzie na coś takiego się 
zanosi… Na szczęście czeka 
nas ob�tująca w plony oko-
powych  jesień!

Mój wysiłek satyryczny na 
temat sezonu ogórkowego 
w mediach został całkowi-
cie zdominowany nowym 
programem portalu inter-
netowego gazeta.pl. Duet 
blogerów Make Life Harder 
w medialnym show „Make 
Poland Great Again” wywarł 
na mnie wręcz imponują-
ce wrażenie. Jestem gotów 
- podobnie jak prezydent 
Duda Ojcu Rydzykowi - uca-
łować ręce obydwu fenome-
nalnym wręcz lektorom tego 
premierowego odcinka, za 
ich elegancję i perfekcyjny 
dowcip. To program wy-
sokiej klasy, pokazujący w 

krzywym zwierciadle absur-
dalność naszego życia poli-
tycznego.

Już w premierowym od-
cinku dokonali oni ekspre-
sowego podsumowania 
najważniejszych wydarzeń 
mijającego sezonu ogórko-
wego. W największym skró-
cie poinformuję, że było w 
nim m. in. o spektakularnym 
geście z puszką energetycz-
nego napoju Tiger, nieja-
kiego Michała Rachonia, jak 
się okazuje odkrycia sezonu 
w TVP Info. Było też o roz-
mowie sułtana small talków 
Mariusza Błaszczaka ze stra-
żakami w lasach, które po-
łożyła pokotem sierpniowa 
nawałnica znacznie szybciej 
i taniej niż to robi minister 
Szyszko w Białowieży. Było o 
grupie szympansów z bono-
bo kończących kurs czytania 
z promtera w TVP Kurskiego, 
a także o tym co robili w cza-
sie wakacji liderzy partyjni 
Petru i Schetyna.

Ale największym osią-
gnięciem sezonu ogórkowe-
go wydają się słynne paski, o 
których wśród uczniów war-
szawskich szkól krąży nowa 
obelga: „głupi jak pasek TVP 
Info”. Lektorzy show „Make 
Poland Great Again” uznali 
jednak fenomen pasków za 
literacki geniusz, nowy Bec-
kett, a tegoroczna nagroda 
„Nike” dla nich wisi w powie-
trzu i przytoczyli niektóre z 
nich, np.: próba zablokowa-
nia prawdy, kto pisze scena-
riusze rebelii, krwawy koniec 
lewicowego eksperymentu, 
kto zapłaci za kornika druka-
rza, inwazja emigrantów na 
plaże hiszpańskie, na Bałty-
ku Rosja pręży muskuły, to-
talny chaos totalnej opozycji 
(wymieniam tylko niektóre 
z nich). Według lektorów 
„Make Poland” te paski to 

tak jak bełkotliwa relacja z 
głowy typa, który zasnął na 
słońcu po libacji w Klubie 
„Gazety Polskiej”.

Jest w tym najnowszym 
medialnym show znacznie 
więcej tematów z naszej 
sceny politycznej, która w 
niczym nie przypomina - 
niestety - dawnego sezonu 
ogórkowego. Kiedyś był to 
czas beztroskiej zabawy i 
śmiechu, a dziś wywołuje 
raczej zacietrzewienie, bądź 
też po prostu dosadne epi-
tety. Redaktorzy audycji 
mówią wprost, że próbu-
ją siąść na rozpędzonego 
wieprza polskiej polityki, że 
„Make Poland Great Again” 
to niepoważny program o 
poważnych sprawach, bo 
trudno siedzieć cicho jak 
ktoś do kamery robi z siebie 
debila.

Żeby mieć pełne wyobra-
żenie o programie trzeba 
koniecznie obejrzeć ten 
pierwszy odcinek. Wystarczy 
wejść na internetowy portal 
„gazeta pl”. Tam na samej 
górze wielkimi literami jest 
promocja programu oraz 
informacja, że będzie to pro-
gram cykliczny, co tydzień w 
każdy poniedziałek. Słynny 
kabaret Górskiego „Ucho 
prezesa” znalazł wysokiej 
klasy konkurencję.

Ktoś powiedział, że naj-
większym bogactwem natu-
ralnym Polski jest głupota. 
Niestety, nie może stać się 
ona przedmiotem obrotu 
międzynarodowego, choć 
nasz rząd bardzo się o to 
troszczy. Dobrze jest, że tę 
głupotę można przynajmniej 
pokazać i obśmiać, to często 
znaczy więcej niż poważne 
publikacje i przestrogi.

Zachęcam bardzo do 
kontaktu z nowym medial-
nym show.
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Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu są prace modernizacyjne w obiektach 
Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu oraz zakup wyposażenia 
niezbędnego do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej. Projekt 
stanowi kontynuację dotychczasowych działań służących popra-
wie infrastruktury i oferty Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.
Zakres projektu obejmuje:
• prace remontowe instalacji sanitarnych, elektrycznych 

i niskoprądowych
• prace remontowe branży konstrukcyjno-budowlanej
• zakup materiałów budowlanych
• termomodernizację obiektów Filharmonii Sudeckiej 

w Wałbrzychu
• zakup wyposażenia do sali koncertowej i edukacyjnej 

oraz infrastruktury z nimi związanej

Cele projektu
Celem głównym jest modernizacja obiektów Filharmonii Su-
deckiej w Wałbrzychu w celu podniesienia jakości oferty mu-
zycznej oraz wprowadzenia nowej oferty kulturalnej zwiększa-
jącej dostępność do kultury społeczności regionu.
Cele szczegółowe:
• dostosowanie posiadanej infrastruktury do uatrakcyjnienia 

oferty kulturalnej, w tym wdrożenia nowej oferty muzycz-
nej, teatralnej, wystawienniczej i fi lmowej

• podniesienie jakości oferowanych wydarzeń muzycznych
• pozyskanie nowych odbiorców
• zwiększenie dostępu do kultury
• modernizacja obiektu umożliwiająca zmniejszenie 

kosztów eksploatacji oraz zapewnienie komfortu 
odbiorcom oferty

• zastosowanie nowych rozwiązań multimedialnych przyczy-
niających się do rozwoju oferty

• usprawnienie zarządzania w instytucji poprzez doposażenie 
w sprzęt informatyczny oraz utworzenie nowych przestrze-
ni w części administracyjnej

Planowane efekty:
Dzięki realizacji projektu w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu 
powstanie nowa oferta teatralna, fi lmowa i wystawiennicza. 
Znacząco podniesiony zostanie standard wydarzeń muzycznych. 
Wymiernym efektem projektu będzie wzrost liczby odwiedzają-
cych Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu. Projekt przyczyni się 
tym samym do zwiększenia aktywności mieszkańców miasta 
i regionu Dolnego Śląska.

Projekt „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu” współfi nansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (EFRR, RPO WD 2014-2020).

Nr projektu: RPDS.04.03.01-02-0035/16 • Nr umowy o do� nansowanie: UDA-RPDS.04.03.01-02-0035/16-00 • Bene� cjent: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, ul. Juliusz Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych

Całkowita wartość projektu: 12 713 204,73 PLN • Kwota dofi nansowania: 8 792 871,15 PLN

15 września o godz. 
18.00 w Galerii pod Atlan-
tami odbędzie się wernisaż 
wystawy „Edward Lutczyn. 
Stare i… nowe”. Ekspozy-
cja składa się z plansz po-
kazujących przebieg karie-
ry oraz z oryginalnych prac 
artysty: ilustracji, rysun-
ków satyrycznych i plaka-
tów. A 16 września o godz. 
11.00 w Galerii pod Atlan-
tami odbędzie się otwarte 
spotkanie warsztatowe 
z Edwardem Lutczynem, 
podczas którego artysta 
będzie rysował wraz z pu-
blicznością.

Już kilka pokoleń czy-
telników bawi i zaskakuje 
pomysłowością w ciągu 
wielu lat wspaniałej karie-
ry rysownika. To, że dzieje 
się tak do dziś, udowodni 
również nasza wystawa. Na 
retrospekcji ujrzymy wiele 
jego twórczych twarzy: Lut-
czyn – przyjaciel dzieci, Lut-
czyn – satyryk, nie omijający 
żadnych tematów. Ale także 
Lutczyn jako projektant czy 
plakacista. Wystawa ma za 
zadanie zaprezentować go 
jako wszechstronnego arty-
stę, wspaniałego erudytę o 
niesamowitym warsztacie 
gra�cznym. Do obejrzenia 

W dniach 17-22 wrze-
śnia na deskach wałbrzy-
skiego Teatru Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu zobaczymy 
spektakle z Warszawy, 
Białegostoku, Wrocławia, 
Rzeszowa, Torunia, Łodzi, 
Szczecina i Poznania. Te-
goroczna edycja Festiwalu 
małych Prapremier to aż 
14 spektakli, 14 działań 
warsztatowych, 3 czytania 
performatywne, koncert i 
wykład.

- III Festiwal Małych Pra-
premier to jedyny na te-
atralnej mapie Polski festi-
wal, prezentujący wyłącznie 
prapremierowe spektakle 

teatrów dla dzieci i młodzie-
ży. Głównym założeniem Fe-
stiwalu jest otwarcie się na 
młodego widza oraz integra-
cja z nim poprzez prezenta-
cję spektakli, uczestnictwo w 
czytaniach nowej dramatur-
gii oraz warsztatach teatral-
nych prowadzonych przez 
pedagogów teatru. Ważnym 
elementem Festiwalu będą 
pospektaklowe dyskusje pa-
nelowe z udziałem twórców 
i publiczności, które mają w 
znaczny sposób przyczynić 
się do integracji środowiska 
teatralnego z widzami, po-
budzać do interesujących 
poszukiwań repertuarowych 

oraz innowacyjnych rozwią-
zań inscenizacyjnych. 

III FmP do�nansowano 
ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura – Inter-
wencje 2017 oraz Gminy 
Wałbrzych. Bilety na spek-
takle kosztują 14 zł , a na  
warsztaty wstęp jest wol-
ny. Z uwagi na ograniczo-
ną ilość miejsc obowiązują 
wejściówki do odbioru w 
Biurze Organizacji Widowni, 
tel.  74 666 73 40 – podkre-
ślają organizatorzy.

Więcej na https://www.
teatrlalek.walbrzych.pl.

(RED)

III Festiwal Małych PrapremierLutczyn pod Atlantami
duża ilość oryginałów, z 
których część pokazana 
zostanie po raz pierw-
szy publicznie. Prace od 
czasów dzieciństwa (!) 
do premierowych.

Dokładny, właściwie 
precyzyjny (nigdy nie 
zdarzyło mu się, aby 
rysując źle wymierzył i 
zabrakło miejsca na pa-
pierze, i obojętne jest 
mu, z którego miejsca 
zaczyna rysować: czy 
od nosa, czy od bu-
tów…), ale i wszech-
obecny artystycznie. 
Działa na różnorod-
nych, czasem zaska-
kujących polach. Pełni 
również zaszczytną 
funkcję Doradcy Rzecznika 
Praw Dziecka. Jest autorem 
projektów plakatów teatral-
nych, �lmowych, reklamo-
wych, znaków gra�cznych, 
okładek płyt, komiksów, 
rysunków satyrycznych, ilu-
stracji… Właściwie lista jest 
bardzo długa – reasumując 
- od znaczków pocztowych 
do czołówek programów te-
lewizyjnych. Ma w dorobku 
ponad 60 wystaw indywi-
dualnych. Brał udział w 120 
zbiorowych. Imponująca 
jest liczba nagród i wyróż-

nień. Przytoczę kilka z nich: 
Złote, Srebrne i Brązowe 
Szpilki, Najpopularniejszy 
Rysownik w ankiecie Szpi-
lek, najlepszy plakat mie-
siąca (październik 1978), 
Nagroda Ministra Kultury i 
Sztuki za najlepszą książkę 
(1985), wyróżnienie hono-
rowe dyrektora Muzeum 
Karykatury w konkursie „Po-
sterunek Satyry”, nagroda 
Biblioteki Raczyńskich za 
najlepsze ilustracje do książ-
ki dla dzieci (2004).

(RED)
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• kotły
• grzejniki
• pompy
• fi ltry
• armatura
• podgrzewacze wody
• instalacje solarne
• pompy ciepła

Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 171
tel. 74 844 63 32, 501 518 606

Tak tanio jeszcze nie było!

R E K L A M A

Premie, dodatek absencyjny, 

100% weekendy, 

dofi nansowanie do posiłków.

Praca od zaraz 
– Wałbrzych

Informacje 
pod nr tel.: 725-251-413

R E K L A M A

Do końca roku potrwają prace związane z przebudową ulicy Krótkiej 
i Nizinnej w Szczawnie Zdroju. W ich zakres, poza przebudową 
istniejącej nawierzchni drogi, wejdzie poprawa jej parametrów 
użytkowych, umożliwienie bezpiecznej komunikacji w tym rejonie 
oraz skuteczne odwodnienie mające na celu przeciwdziałanie skutkom 
nawalnych opadów atmosferycznych lub znaczącemu ograniczeniu 
ich skutków. Koszt inwestycji to 750 tys. zł. Jej wykonawcą jest firma 
„Serafiński” Roboty Ziemne i Budowlane.

(KT)

Burmistrz Szczawna-Zdroju wsparł czytelnię pod chmurką w 
uzdrowiskowej miejscowości. Marek Fedoruk ufundował i opatrzył 
dedykacją bajki dla dzieci oraz lektury dla dorosłych – w sumie 
kilkanaście książek zasiliło budki w różnych częściach miasta. - Niech 
służą rozwojowi intelektualnemu naszych mieszkańców, kuracjuszy i 
turystów – mówi burmistrz Marek Fedoruk.

(KT)

Szczawno-Zdrój

Przebudowa Krótkiej 
i Nizinnej

Czytelnia pod chmurką

stała uroczysta msza święta 
hubertowska z oprawą mu-
zyczną Zespołu Sygnalistów 
Myśliwskich „Odgłosy Kniei” 
oraz pocztów sztandaro-
wych okręgu wałbrzyskiego 
PZŁ. Mszy św. przewodniczył 
i okolicznościową homilię 
wygłosił ks. dr Radosław Ki-
siel, dyrektor Caritas Diecezji 
Świdnickiej, członek koła ło-
wieckiego. Koncelebransami 
byli ks. prałat Piotr Śliwka 
kustosz świdnickiej katedry, 
kapelan PZŁ Zarządu Okręgu 
w Wałbrzychu i proboszcz 
naszej szczawieńskiej para�i 
ks. Jarosław Żmuda. Po mszy 
świętej w hali z koncertem 
utworów myśliwskich wy-
stąpił ZSM „Odgłosy Kniei”, 
który poprowadził Bogusław 
Rup. Po nim odbył się pokaz 
psów ras myśliwskich, który 
cieszył się dużym zaintere-
sowaniem publiczności. O 
godzinie 15.00 organizato-
rzy, myśliwi ze sztandarami i 
uczestnicy imprezy przema-
szerowali w paradzie z Parku 
Zdrojowego do kompleksu 
Dworzysko, gdzie przygoto-
wano: liczne konkursy wie-
dzy o lasach i zwierzynie, 
pokaz sztuki przyrządzania 
dziczyzny, który zaprezen-
tował szef kuchni Wojciech 
Harapkiewicz, a także poka-
zy konne i inne atrakcje, w 
których uczestniczyły całe 
rodziny.

(KT)

Rodzinny piknik 
pod Chełmcem

W minioną niedzielę w Szczawnie – Zdroju po raz trzeci odobył się „Rodzinny Piknik pod 
Chełmcem”, którego organizatorem były: Kompleks Dworzysko, Uzdrowiskowa Gmina 

Miejska Szczawno-Zdrój, Uzdrowisko Szczawno – Jedlina, Polski Związek Łowiecki, 
Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu – reprezentacje kół łowieckich z Kotliny Kłodzkiej, ziemi 

dzierżoniowskiej i świdnickiej i powiatu wałbrzyskiego.
Od godziny 11.00 

na terenie kompleksu 
Dworzysko swoje sto-
iska zaprezentowały 
nadleśnictwa z: Wał-
brzycha, Świdnicy, Ju-
gowa, Złotoryi - i koła 
myśliwskie z licznymi 
atrakcjami dla dzieci i 
dorosłych. O godzinie 
12.00 w Hali Spacerowej 
o�cjalnie imprezę otwo-
rzyli burmistrz Marek 
Fedoruk wraz Ryszar-
dem Tomaszewskim - 
właścicielem Dworzyska 
i pomysłodawcą pikniku 
rodzinnego. Po otwar-
ciu - odprawiona zo-
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Restauracja Gościniec Sudecki z Głuszycy znalazła się wśród 
tegorocznych laureatów nagrodzonych certyfikatem Przedsiębiorstwo 
Przyszłości 2017/2018 r. - Oceny każdego przedsiębiorstwa starającego 
się o certyfikat dokonuje grono niezależnych specjalistów z wielu 
dziedzin gospodarki. Oglnopolska gala wręczenia certyfikatów odbyła 
się w Auli Collegium Nowodworskiego w Krakowie – mówi Krystian 
Jóźwiak, właściciel Restauracji Gościniec Sudecki w Głuszycy.

(RED)

Certy�kat dla Gościńca 
Sudeckiego

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Głuszycy wspólnie z 
Caritas Diecezji Świdnickiej 
będą realizować Program 
Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020, współ�-
nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym – 
Podprogram 2017.

Instytucją Zarządzającą w 
ramach Programu jest Mini-
sterstwo Rodziny Pracy i Po-
lityki Społecznej, a Instytucją 
Pośredniczącą Agencja Rynku 
Rolnego. Program w swoich 
założeniach przewiduje wspar-
cie osób i rodzin najbardziej 
potrzebujących w sposób 
trwały i intensywny poprzez 
udzielanie im nieodpłatnej po-
mocy żywnościowej bez jakiej-
kolwiek dyskryminacji i z po-
szanowaniem godności osób 
uprawnionych.

Pomoc w ramach Progra-
mu udzielana jest osobom , 

które z powodu trudnej sy-
tuacji i niskich dochodów nie 
mogą zapewnić sobie odpo-
wiedniego wyżywienia, któ-
rych dochód nie przekracza 
200% kryterium dochodowe-
go uprawniającego do korzy-
stania z pomocy społecznej 
tj: 1268 zł w przypadku oso-
by samotnie gospodarującej; 
1028 zł w przypadku osoby w 
rodzinie.

Osoby z terenu Gminy Głu-
szyca do otrzymania pomocy 
żywnościowej kwali�kowa-
ne są przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Głuszycy, ul. 
Grunwaldzka 38. Skierowania 
wydawane są codziennie pra-
cowników socjalnych w godzi-
nach urzędowania Ośrodka.

Każdy odbiorca pomocy 
żywnościowej w trakcie trwa-
nia Programu może skorzystać 
z tzw. działań towarzyszących, 
które są obowiązkowym ele-
mentem programu. Mają one 
na celu wzmacnianie samo-

Pomoc żywnościowa głuszyczanom
dzielności i kompetencji od-
biorców pomocy żywnościo-
wej w zakresie prowadzenia 
gospodarstwa domowego. 
Działania te mogą być realizo-
wane w formie szkoleń bądź 
warsztatów przekazujących 
niezbędną wiedzę i umiejęt-
ności z zakresu przygotowa-

nia posiłków, dietetyki oraz 
zdrowego odżywiania się, jak 
również sprawnego zarzą-
dzania budżetem domowym 
i zapobiegania marnowaniu 
żywności. Działania te są pro-
wadzone w sposób cykliczny 
w okresie dystrybucji pomocy 
żywnościowej.

„Podprogram 2017” bę-
dzie obejmował dystrybucję 
artykułów spożywczych oraz 
działań towarzyszących w 
okresie od września 2017 do 
czerwca 2018 r. Dystrybu-
owane będą takie produkty 
jak: makaron, makaron ku-
kurydziany bezglutenowy 

ryż, herbatniki, mleko, ser, 
groszek z marchewką, fasola, 
koncentrat pomidorowy, po-
widła śliwkowe, gulasz wie-
przowy, �let z makreli, szynka 
drobiowa, szynka wieprzowa, 
cukier, olej, kasza gryczana, 
buraczki wiórki.

(RED)

O atrakcjach Gminy Głu-
szyca głośno było w minioną 
sobotę 9 września w „Fak-
tach” radia RMF FM.

W czasie siedmiu wejść na 
żywo rozmówcy opowadali 
o tajemnicach Podziemne-
go Miasta Osówka, o ruinach 
zamku Rogowiec, o Kamy-
kach i powstających tam zimą 
lodospadach. Prowadzący 
program oraz zaproszeni do 
udziału w programie głu-
szyczanie zachęcali także 
do poznania tras Strefy MTB 
Głuszyca oraz do uprawiania 
turystyki aktywnej w gminie. 

Na przybyłych do namiotu 
RMF FM mieszkańców Głu-
szycy czekały miłe upominki 
i słodki poczęstunek. Relację 
z sobotniego wydania pro-
gramu „Głuszyca jest Twoim 
Miastem w Faktach RMF FM” 
można zobaczyć na stronie in-
ternetowej radia http://www.
rmf24.pl. - Dziękujemy wszyst-
kim osobom, które pomogły 
w przygotowaniu relacji z Głu-
szycy. Wielkie podziękowa-
nia dla głosujących na naszą 
Gminę!- mówi Roman Głód, 
burmistrz Głuszycy.

(RED)

Głuszyca na antenie

Gmina Głuszyca
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• DOŚWIADCZENIE • na rynku od 1997 r. 

• BEZPIECZEŃSTWO • nadzór prawnika • polisa oc

• JAKOŚĆ • licencja nr 2410 • członek DOSPON

SKUTECZNE KUPNO, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

SOWA ul. Słowackiego • 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 842 12 84 • kom.: 601 570 621

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

WWW.WALBRZYCH.NIERUCHOMOSCI.PL,            BIUROSOWA.NIERUCHOMOŚCI.PL 

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

Gmina Stare Bogaczowice

Podczas sobotnich Po-
wiatowo-Gminnych Doży-
nek w Starych Bogaczowi-
cach, społeczny komitet 
zgromadził 1453 zł w ra-
mach zbiórki publicznej.

Bogaczowickie Stowarzy-
szenie Kresowianie wystąpiło 
kilka tygodni temu z inicjaty-
wą zbiórki środków �nanso-
wych dla poszkodowanych 
mieszkańców gminy Brusy. 
Mieszkańcy Starych Bogaczo-
wic wspomogli w ten sposób 

Gminę Brusy, która ucierpiała 
w sierpniowej nawałnicy. Ze-
brane środki �nansowe prze-
kazane zostały na zakup naj-
potrzebniejszych rzeczy dla 
poszkodowanych rodzin. W 
ten sposób mieszkańcy Gmi-
ny Stare Bogaczowice chcieli 
zrewanżować się za pomoc, 
której po powodzi w lipcu 
1997 roku udzielili mieszkańcy 
Gminy Brusy w województwie 
pomorskim.

(AL)

Podczas tegorocznych 
Dożynek Powiatowo – Gmin-
nych w Starych Bogaczow-
icach został rozstrzygnięty 
konkurs kulinarny pt. „Dary 
jesieni na naszym stole”.

Zadanie było realizowane 
w ramach oferty „Dary jesi-
eni w naszej wsi”, złożonej 
przez Fundację Eduka-
cyjno – Społeczną „Polny 
Kwiat” ze Starych Bogaczo-
wic, a do�nansowanej przez 
Województwo Dolnośląskie 
- Wydział Obszarów Wiejs-
kich z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój wspól-
not i społeczności lokalnych.

Konkurs kulinarny ski-
erowany był do miłośników 
gotowania – amatorów, a jego 
celem była promocja kuchni 
tradycyjnej z wykorzysta-
niem jesiennych warzyw: 
grzybów, ziemniaków, cu-
kinii, pomidorów, ogórków, 
kabaczka, kukurydzy, papryki, 
cebuli, czosnku. Na konkurs 
napłynęło łącznie 15 potraw 
i były to m.in. zupa dyniowa, 

leczo w różnych postaciach, 
warzywa zapiekane i zawi-
jane czy placuszki gryczano 
–cukiniowe. I miejsce zajęła 
Klaudia Saznowicz z Lubomi-
na za ziemniaki po białorusku 
z sałatką buraczkową i ry-
dzami w śmietanie. II miejsce 
zajęła Sylwia Naborczyk za 
warzywa zawijane w ciasto 
francuskie, a III miejsce Alek-
sander i Joanna Czarneccy 
za zupę dyniową. Osoby, 
które zajęły pierwsze trzy 
miejsca otrzymały bony po-
darunkowe na zakupy, a 
wszyscy pozostali uczestnicy 
drobne artykuły do kuchni. 
Jury miało bardzo trudny 
wybór, bowiem wszystkie po-
trawy smakowały znakomicie.

Podczas dożynek odbyły 
się również warsztaty �o-
rystyczne i plecenia wieńców, 
które także odbywały się w 
ramach tego projektu. Każdy 
mógł wykonać pamiątkowy 
bukiet i nauczyć się wyplata-
nia wieńca.

(AL)

Piękny gest

Dary jesieni

W minioną sobotę od-
były się Powiatowo-Gmin-
ne Dożynki w Starych Bo-
gaczowicach. Tegoroczne 
święto plonów było nie-
zwykle kolorowe i rado-
sne.

Uroczystości, zgodnie z 
tradycją, rozpoczęła uroczy-
sta msza święta w kościele 
para�alnym p.w. Św. Józefa 
Oblubieńca w Starych Boga-
czowicach. Następnie barw-
ny, dożynkowy korowód z 
wieńcami z gmin powiatu 
wałbrzyskiego przeszedł na 
stadion, gdzie gospodarze 
uroczystości - Wójt Gminy 
Mirosław Lech i Starosta 
Wałbrzyski Jacek Cichura po-
dziękowali rolnikom za cało-
roczny trud.

Potem rozstrzygnięty zo-
stał tradycyjny konkurs na 
wieniec dożynkowy. Pierw-
sze miejsce zajęło sołectwo 
Witków, drugie Stare Boga-
czowice, a trzecie sołectwo 
Jaczków. Nagrody w konkur-
sie ufundował Zarząd Powia-
tu Wałbrzyskiego.

W tym roku na dożynki 
do Starych Bogaczowic za-
witał cały powiat! Byli parla-
mentarzyści, radni gminni i 
powiatowi, wójtowie i bur-
mistrzowie gmin powiatu 
wałbrzyskiego, przedstawi-
ciele służb mundurowych i 
wielu innych gości, których 
nie sposób wymienić. Naj-
liczniej przybyła publiczność 
i to bardzo cieszy organiza-
torów.

Na miejscu można było 
zasmakować w wyśmieni-
tych potrawach, wypiekach, 
przetworach domowej robo-
ty. Wystawili się regionalni 
wytwórcy i artyści a nawet 
sportowcy w motoparku. 

Najwięcej emocji wzbu-
dziła konkurencja przecią-
gania liny – po jednej stronie 
mieszkańcy gminy, radni i 
m.in. starosta Jacek Cichu-
ra, wicestarosta Krzysztof 
Kwiatkowski i wójt Mirosław 
Lech, a po drugiej… ciągnik 
rolniczy. Ludzie pokazali 
„siłę powiatu” i mały ciągnik 
został zatrzymany, a przy du-

Powiatowe święto plonów

żym nie wytrzymała lina. Po-
mysłodawcą konkurencji był 
radny powiatowy Bogusław 
Uchmanowicz.

Świętowanie umilały 
występy artystyczne, gry i 
konkursy. Gwiazdą wieczo-
ru był Power Boy, a zabawa 
trwała do późnych godzin 
nocnych. Podczas zabaw 
dożynkowych odbyło się lo-
sowanie wartościowych na-
gród w loterii ufundowanej 

przez AKTIW - producenta 
świeżych jaj z Gostkowa. W 
grach motoryzacyjnych wy-
łoniony został także laureat 
nagrody ufundowanej przez 
salon samochodowy Auto-
Forte – voucher na weekend 
z najnowszym samochodem 
marki. A na najmłodszych 
czekało mnóstwo atrakcji, 
od jazdy konnej po przejazd 
kolejką górską.

(AL)
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Dobiegają końca prace związane z remontem Biblioteki 
Miejskiej w Mieroszowie oraz budową podjazdu i windy dla osób 
niepełnosprawnych w Mieroszowskim Centrum Kultury. Otwarcie 
planowane jest na początku października. Ponadto na terenie Gminy 
Mieroszów sukcesywnie wymieniane są wiaty przystankowe. Nowe 
obiekty zostały ustawione na przystankach w Golińsku, Kowalowej i 
Unisławiu Śląskim.

(RED)

Zarośnięte i niedostępne do tej pory stawy w zabytkowym parku w 
Sokołowsku zmieniają swoje oblicze. Po przejęciu w drodze darowizny 
atrakcyjnej działki od Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu, teren został wykarczowany i skoszony, 
pojawiły się również ławki. To kolejne miejsce w Gminie Mieroszów, 
gdzie można w miłych okolicznościach przyrody spędzić czas i wyciszyć 
się od codziennego zgiełku.

(MS

Zapraszamy na kolejne 
duże wydarzenie, które zo-
stało zaplanowane w Mie-
roszowie na 30 września, 
czyli Kellys Enduro MTB 
Series 2017.

- W Gminie Mieroszów do 
tej pory organizowane było 
jedno ogólnopolskie wyda-
rzenie związane z kolarstwem 
górskim. Od tego roku z dumą 
możemy chwalić się dwoma 
takimi wydarzeniami. W lipcu 
odbył się Puchar Strefy MTB 
Sudety - Grand Prix Mieroszo-

wa, który zgromadził niemal 
250 zawodników, natomiast 
już 30 września współorgani-
zujemy kolejną dużą imprezę 
dla pasjonatów kolarstwa gór-
skiego z całej Polski. Będzie 
to Kellys Enduro MTB Series 
2017. Zapisy na: www.Endu-
ro-MTB.eu oraz http://zapisy.
web-folio.pl/pl/mieroszow i 
https://www.facebook.com/
events/1952626208356538 
- zachęcają organizatorzy im-
prezy.

(MS)

Pod koniec lipca rozpoczęło się 
wdrażanie zmian w ścisłym centrum 
Mieroszowa. Wkrótce nastąpią tam 
zmiany w ruchu.

W pierwszym etapie nastąpiła li-
kwidacja wewnętrznego parkingu. 
Rada Miejska Mieroszowa zniosła 
strefy płatnego parkowania, co po-
zwoliło na usunięcie z rynku budki dla 
obsługi parkingu.  - W mieroszowskim 
rynku odrestaurowanych zostało 17 
ławek. Wymienione zostały szczeble 

siedzisk oraz oparć. W ciągu 2 tygo-
dni �rma wyłoniona w konkursie roz-
pocznie wdrożenie zmian organizacji 
ruchu poprzez wykonanie nowego 
znakowania pionowego oraz pozio-
mego. Kolejnym krokiem zagospoda-
rowania rynku będzie umieszczenie 
4 domków handlowych, które będą 
służyły przedsiębiorcom, rękodziel-
nikom oraz producentom lokalnych 
wyrobów. Obecnie czekamy na opi-
nię konserwatora zabytków odnośnie 

zaproponowanego przez nas rodzaju 
domków. Przygotowywana jest tak-
że dokumentacja dotycząca zamon-
towania oświetlenia podcieni - czyli 
pod tak zwanymi �larami wieczorem 
będzie jasno. Następny krok to pod-
świetlenie budynku magistratu. Zale-
ży nam, aby rynek w Mieroszowie był 
miejscem przyjaznym i służył społecz-
ności lokalnej – mówi burmistrz Mie-
roszowa Marcin Raczyński.

(RED)

Rowerowe szaleństwa

Nowe oblicze stawów 
w Sokołowsku

Remontują i wymieniają

Zmiany w mieroszowskim rynku

Mieroszowski rynek ma być miejscem przyjaznym i służyć lokalnej 
społeczności.

Gmina Mieroszów
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Pod patronatem Tygo-
dnika DB 2010, 16 wrze-
śnia 2017 r. Klub Piłkarski 
Górnik Wałbrzych wraz z 
Okręgowym Związkiem 
Piłki Nożnej w Wałbrzychu, 
spółką Aqua-Zdrój oraz 
Gminą Wałbrzych organi-
zuje I Turniej Piłki Nożnej 
Akademii Piłkarskich Aglo-
meracji Wałbrzyskiej Gór-
nik-Cup 2017.

Wydarzenie to zostało 
objęte honorowym patrona-
tem prezydenta Wałbrzycha 
dr Romana Szełemeja.

- Turniej został zorgani-
zowany m.in. dla przypo-
mnienia o ustanowionym 
10 września Dniu Piłkarza. 
Data nie jest przypadko-
wa, bo właśnie w tym dniu 
w 1972 r. „Orły Kazimierza 
Górskiego” zdobyły złoty 
medal na Igrzyskach Olim-
pijskich w Monachium, 
czym zapoczątkowali naj-
piękniejszą dekadę w pol-
skim futbolu. Niestety, 
dzisiaj mało kto pamięta o 
tym wydarzeniu. Nasze za-
wody obejmują dwie naj-
młodsze grupy wiekowe, 
jakimi są: skrzaty (rocznik 
2010 i młodsi), dla których 
zawody organizowane są 
w formie zabawy oraz żak 

Siatkarze z Wałbrzycha 
przygotowują się do roz-
grywek I ligi, w której od 
nowego sezonu będą wy-
stępowali jako MKS Aqua-
-Zdrój Volleyball Team 
Wałbrzych.

- Za naszym zespołem 
turniej siatkówki, który od-
był się w minioną sobotę w 
Hradec Kralove w Czechach. 
W gronie 12 ekip (głównie 
zespoły z czeskiej ekstra-
klasy) MKS Aqua-Zdrój Wał-
brzych zajął 7 miejsce. W 
grupie eliminacyjnej padły 

następujące wyniki: Aqua-
-Zdrój Volleyball Team - Vo-
lejbal Zlin 0:2 (25:27, 20:25), 
Aqua-Zdrój Volleyball Team 
- Aero Odolena Voda 0:2 
(22:25, 22:25), Aqua-Zdrój 
Volleyball Team - Spartak 
Velke Mezirici 1:1 (28:30, 
25:23). W grupie walczącej 
o miejsca 7-9 Aqua-Zdrój 
Volleyball Team - CZU Pra-
ga 2:0 (27:25, 25:20), Aqua-
-Zdrój Volleyball Team - VK 
Benatky nad Jezirou 1:1 
(20:25, 25:23). Skład zespołu 
Aqua-Zdrój Volleyball Team 

na turniej w Hradec Kralo-
ve: Lipiński, Linda, Zieliński, 
Dzikowicz, Woźnica, Orobko, 
Szydłowski (L), Hudzik, Mar-
szałek, Buczek, Goss, Dereń. 
Teraz przed zespołem Janu-
sza Bułkowskiego gry sparin-
gowe z Chrobrym Głogów 
oraz turniej, który zostanie 
rozegrany 16 i 17 września 
we Wrześni z udziałem I li-
gowych zespołów Krispolu 
Września, Stali Nysa i Olim-
pii Sulęcin – mówi Fabian 
Kurzawiński z Aqua Zdroju.

(RED)

Straciły punkty
Piłkarki nożne AZS PWSZ 
Wałbrzych po raz kolejny nie 
zdołały wykorzystać atutu 
własnego boiska i w 6 kolejce 
rozgrywek ekstraligi zremiso-
wały bezbramkowo z AZS PSW 
Biała Podlaska. Teraz w rozgryw-
ka trwa przerwa, a zespoły z naj-
wyższej klasy rozgrywkowej po-
wrócą do gry 23 i 24 września. W 
7 kolejce AZS PWSZ Wałbrzych 
zagra w Krakowie z zespołem 
AZS UJ.

(RED)

Dwa zwycięstwa
Po raz pierwszy oba zespoły 
z Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
występujące w IV lidze piłkar-
skiej, odniosły zwycięstwa. W 
grupie wschodniej Polonia-Stal 
Świdnica przegrała z Górnikie 
Wałbrzych 1:2 (0:1), a bramki w 
tym meczu zdobywali: 0:1 Jan 
Rytko (31), 0:2 Dariusz Michalak 
(58 – k), 1:2 Robert Myrta (86). W 
następnej kolejce wałbrzysza-
nie będą podejmowali Karolina 
Jaworzyna Śląska (16 września, 
godz. 17.00). W grupie wschod-
niej Górnik Boguszów-Gorce po-
konał Górnika Złotoryja 2:1 (1:0), 
a gole strzelali: 1:0 Konrad Zwo-
lenik (18), 1:1 Bartosz Haniecki 
(76 -k), 2:1 Ryszard Bejnarowicz 
(78 - k). Kolejny mecz zespół z 
Gorc rozegra w Ścinawie z Odrą 
(17 września, godz. 16.00).

(RED)

Siatkarze budują formę

MKS Aqua-Zdrój Volleyball Team Wałbrzych

Górnik-Cup 2017

(rocznik 2008 i młodsi), któ-
re będą walczyć o Puchar 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Zainteresowanie turniejem 
okazało się bardzo duże, 
bowiem udział zadeklaro-
wało ponad 40 akademii 
piłkarskich z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej i możemy 
spodziewać się prawie 400 
młodych zawodników na 
murawie. Wszystkich, któ-
rzy chcą kibicować małym 
piłkarzom zapraszamy na 
stadion Aqua-Zdroju już 16 
września - start o godzinie 
10.00 – zachęcają organiza-
torzy Górnik-Cup 2017.

(RED)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

III edycja Mistrzostw 
Świata Młodych Koni za 
nami. Tegoroczna - tak 
samo jak poprzednie, od-
była się w węgierskim 
Mezohegyes - oddalonym 
od Książa o 1000 km. Wła-
śnie taką podróż musiał 
pokonać zawodnik Stada 
Ogierów Książ i Ośrod-
ka Hodowli Zarodowej w 
Kamieńcu Ząbkowickim - 
Bartłomiej Kwiatek wraz z 
6-letnią klaczą rasy śląskiej 
Rebelia.

- Dla tej klaczy nie był to 
pierwszy raz w Mezohegy-
es. Czempionka z Książa już 
w zeszłym roku zadebiu-
towała na Mistrzostwach 
Świata zdobywając srebr-
ny medal w kategorii koni 
5-letnich. W tym sezonie 
uplasowała się na brązo-

wym miejscu podium tuż 
za końmi z Niemiec – rela-
cjonuje Bartłomiej Kwiatek, 
który wzbogacił tym sa-
mym swoją kolekcję medali 
Mistrzostw Świata Młodych 
Koni do 5! Wszystkie zdo-
był końmi wyhodowanymi 
w Stadzie Ogierów Książ. 
Te wspaniałe konie zaprzę-
gowe rasy śląskiej od kilku 
lat niezmiennie stanowią 
światową czołówkę. W roku 
2015 roku Kwiatek mistrzo-
stwo świata w kategorii 
6-latków zdobył z ogierem 
Bazyli, a srebro z klaczą Fre-
zja. W roku 2016 wicemi-
strzostwo świata zawodnik 
zdobył w kategorii 5-latków 
z klaczą Rebelia, a brązowy 
medal w kategorii 7-latków 
z ogierem Bazyli.

(RED)

Rekordowa liczba 
uczestników, wspania-
ła publiczność, sportowe 
emocje i przede wszystkim 
wielka frajda dla uczest-
ników wyścigu Ligi MTB 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
który w sobotę, 9 września 
został rozegrany w Świe-
bodzicach.

Rowerowa impreza od-
była się na stadionie miej-
skim przy ul. Rekreacyjnej, 
a zmagania młodych ko-
larzy rozgrywane były na 
terenie zarówno stadionu, 
jak i basenu letniego, a na-
wet skateparku. W wyścigu, 
we wszystkich kategoriach 
wiekowych, łącznie z wy-
ścigiem uczniów miejskich 
szkół podstawowych, wy-
startowało ponad 200 za-
wodników -, to prawdzi-
wy rekord. Nie brakowało 
wśród zawodników dużej 
grupy dziewcząt, co tylko 
świadczy, że kolarstwo gór-

skie to także kobiecy sport. 
Zawodom towarzyszyła 
wspaniałą atmosfera, do-
ping i piękna pogoda. Or-
ganizator i pomysłodawca 
wydarzenia, Piotr Mróz ze 
Szkółki Kolarskiej „Trójka” 
jest zadowolony z przyjęcia 
nowej imprezy sportowej.

- Cieszę się, że zgłosiło 
się tak wielu zawodników, 
mieliśmy świetny doping 
ze strony publiczności, 
dziękuję serdecznie, i mam 
nadzieję, że to wydarzenie 
wejdzie na stałe do kalenda-
rza wydarzeń sportowych w 
Świebodzicach – mówi Piotr 
Mróz.

W tym samym czasie na 
obiektach OSiR Świebodzi-
ce odbywał się także Dzień 
Sportu, w ramach którego 
przygotowano rodzinne 
konkurencje sportowe, m. 
in. bieg w workach, rzuty do 
kosza itp.

(ABP)

Piąty medal 
Bartłomieja Kwiatka

Ligowe ściganie 
w Świebodzicach

Górale na start
16 i 17 września w Boguszo-
wie-Gorcach szykuje się go-
rący rowerowy weekend. Na 
stadionie przy ul. Kusocińskie-
go zagości po raz kolejny jedna 
z edycji cyklu Górale na Start. 
Impreza rowerowa w randze Pu-
charu Polski w MTB XCO po raz 
kolejny rozegrana zostanie na 
leśnej trasie, uznawanej przez 
wielu zawodników za jedną z 
najciekawszych w Polsce. Pod-
czas dwudniowej imprezy swoje 
możliwości sprawdzić będą mo-
gli zawodowcy oraz amatorzy 
kolarstwa górskiego oraz dzieci.  
Więcej na goralenastart.eu.

(RED)

Sukcesy górali
Patrycja Piotrowska z KKW 
Superior Wałbrzych, zajęła 7. 
miejsce w austriackim Win-
dersdor�e podczas 20. Inter-
nationales MTB Cross Country 
Rund um den Roadiberg, na 
trudnej technicznie naturalnej 
trasie. W Jaworzynie Śląskiej 
odbyło się XIII Grand Prix MTB 
Solidarności, będące jednocze-
śnie Otwartymi Mistrzostwami 
Dolnego Śląska. Z KKW Superior 
najlepsze wyniki osiągnęli: Pa-
weł Bielecki – 2. w kat. żak, Do-
rota Bielecka, która okazała się 
najlepszą wśród juniorek młod-
szych oraz Natalia Jeruzalska, 
która wygrała w kat. juniorek. W 
tej ostatniej kategorii Kamil Tar-
nawski był 3. Z kolei Mariusz Pio-
trowski zwyciężył w mastersach 
II , a w kat. cyklosport Piotr Wale-
rak był drugi. Sporym sukcesem 
młodych kolarzy LKKS Górnik 
Wałbrzych-DZT Service Świebo-
dzice, zakończył się ich występ 
na Górskich Mistrzostwach Pol-
ski w Wysowej-Zdroju. W gronie 
juniorek młodszych Julia Kowal-
ska zajęła piąte miejsce, a szóstą 
lokatę w tej grupie wiekowej 
wywalczył Dominik Kopiwoda.

(BAS)

Mamy przyjemność po-
informować, że Zygmun 
Pfeifer z wałbrzyskiej Pia-
skowej Góry, został kolar-
skim wicemistrzem świata 
mastersów (M70) w jeździe 
indywidualnej na czas, 
który to wyczyn miał miej-
sce podczas czempionatu 
w St. Johann w austriackim 
Tyrolu, gdzie tradycyjnie 
jest organizowany. To jed-
no z najbardziej spektaku-
larnych osiągnięć w spor-
towej historii miasta pod 
Chełmcem, a panu Zyg-
muntowi należą się wiel-
kie gratulacje, zwłaszcza, 
iż zdobył jeszcze medale 
mistrzostw Polski, których 
dotychczas zebrał prawie 
30!

Czasówka liczyła sobie 
20 km. Jadący z prędkością 
42 km/h Pfeifer, osiągnął 
czas 28,39.11, ulegając o 
43,44 sek. Czechowi Lubo-
mirowi Novakowi, który wy-
grał także wyścig ze startu 
wspólnego i ma od pana 
Zygmunta znacznie większe 
doświadczenie w imprezach 
międzynarodowych. Za na-
szym krajanem na trzecim 
stopniu podium stanął Karl 
Korpitsch z Austrii, tracąc do 
niego 1,38 sek. Ścigało się 
23 zawodników z 11 krajów. 
Poza Pfeiferem z Polaków 6. 
był Ryszard Mamos, a 21. Jan 
Kazimierczak. - Startem w 
Austrii zrealizowałem swoje 
sportowe marzenie, pielę-
gnowane od lat. Tym razem 
udało mi się ścigać w tym 
kraju w tak renomowanej 
imprezie. Szczególnie zapa-
dła mi w pamięć ceremonia 
dekoracji. Wysłuchaliśmy 
hymnu czeskiego, a ja mam 
kolejne marzenie: wysłuchać 
Mazurka Dąbrowskiego za 
rok, po wygraniu czasówki – 
zwierzył się Zygmunt Pfeifer.

71-letni specjalista od sa-
motnej walki na szosie do-
rzucił w tym sezonie do swo-
jej bogatej kolekcji kolejne 
trofea. Podczas mistrzostw 
Polski w Kosowie Lackim 
(koło Sokołowa Podlaskiego) 
zgarnął dwa „złota” - oczy-
wiście za czasówkę i 20-ki-
lometrową jazdę dwójkami, 
ze swoim stałym partnerem 
Edwardem Lascioli ze Szklar-
skiej Poręby, a poza tym 
otrzymał srebrny krążek za 
wyścig drużynowy. Teraz ma 
w posiadaniu z mistrzostw 
Polski 9 złotych, 9 srebrnych 
i 8 brązowych medali. Szcze-
gólny zaszczyt przynosi mu 
Nagroda Fair Play PZKol, za 
pomoc udzieloną innemu 
zawodnikowi po kraksie.

Wałbrzyszanin może się 
też pochwalić w tym roku 
wygraniem czasówek w 
Orzeszach, Żmigrodzie i Sie-
roszowicach koło Ostrowa 
Wlkp, zwyciężył w wyścigu ze 
startu wspólnego w Zagrod-
nie i Żyrardowie, był drugi w 
takim samym wyścigu w Zło-
toryi, Psarach i Strawczynie 
koło Kielc, a trzeci w Aleksan-
drowie Łódzkim. Sezon się 
jeszcze nie zakończył, więc 
będą okazje do powiększe-
nia zbioru trofeów.

Przypomnijmy, że Zyg-
munt Pfeifer za młodych lat 
również należał do czołówki 
polskich czasowców i jeździł 
w Górniku pod okiem tre-
nera Jarosława Nowickiego, 
zdobywając wicemistrzo-
stwo Polski za Tadeuszem 
Mytnikiem, srebrnym meda-
listą olimpijskim w drużynie 
z Montrealu (1976), który w 
mistrzostwach Polski 8-krot-
nie triumfował w jeździe na 
czas, a dwukrotnie wygrywał 
w Wyścigu Pokoju. Pan Zyg-
munt pokonywał natomiast 
Jana Magierę, dwukrotne-

Wicemistrz świata z Piaskowej Góry

go olimpijczyka, trzykrotnie 
najlepszego na czas w Wy-
ścigu Pokoju. Pfeifer wiele 
lat przepracował w kopalni 
„Wałbrzych” jako rębacz, a 
do roweru wrócił dopiero w 
2006 r. Rocznie na zawodach 
i treningach przejeżdża ok. 
16 tys. km.

Można powiedzieć, że ko-
larstwo jest jego sposobem 
na życie. Nie ma w sobie nic 
z typowego emeryta i tylko 
mu pozazdrościć wigoru i 
planów. - Zdrowie dopisu-
je i oby tak dalej – skwito-
wał krótko dla Tygodnika 
DB2010 wicemistrz świata.

Andrzej Basiński

Zygmunt Pfeifer w koszulce 
mistrza Polski 2017 
oraz z medalem z MŚ.
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USŁUGI

(3) Atrakcyjna pożyczka minimum 

formalności 728874282

(3) Potrzebujesz  gotówki? Za-

dzwoń 728874282

(3) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(3) HYDRAULIKA - 668-605-555

(3) ELEKTRYK - 888-322-334

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA 

- Całodobowo. Tel. 726-005-726. 

Tanio, szybko, profesjonalnie. 

www.speed24h.info. Zapraszamy 

do sklepu przy ul Słowackiego 5 

w Wałbrzychu. 

(3) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

(3) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(3) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe 

– rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

KUPIĘ

(4) Kupię starocie: dokumenty, 

zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 

militaria, �gurki i patery z okresu 

PRL-u, szkło kolorowe, komiksy 

i inne przedmioty. Tel. 604-574-

501.

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może 
być zadłużone, lub z zajęciem komorni-

czym !!! tel. 606 97 66 30

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

MS-3267 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 35m2, cena 92 tys. Tel. 883 
334 481

MS-3265 Piaskowa Góra, 2 pokoje,  
3 piętro, 40m2, cena 105 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3224 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
34m2, do remontu, cena 85 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-3274 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 18m2, cena 55 tys. Tel. 883 
334 486

MS-3272 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
46m2, 1 piętro do remontu, cena 
67 tys. Tel. 883 334 481

MS-3217 Nowe Miasto, 2 pokoje 
50m2, po remoncie, boczna ulicz-
ka, cena 127 tys. Tel. 883 334 486

MS-3164 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
70m2, do wprowadzenia, cena 
130 tys. Tel. 883 334 486

MS-3234 Biały Kamień, kawalerka 
27m2, nowe budownictwo, cena 
62 tys. Tel. 793 111 130

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

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

MS_3259- Biały Kamień 1pokój 
z kuchnią pow. 33m2, pierwsze 
piętro ogrzewanie gazowe cena 
85 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS- 3257 Piaskowa Góra 4 pokoje, 
pow. 56,70m2 piętro drugie cena 
137 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS – 3184 Piaskowa Góra kawa-
lerka pow. 19m2, cena 55 tys. zł. 
Tel. 73 111130

MS-3104 Zamojskiego 2 pokoje 
pow. 45m2 do wprowadzenia 
pierwsze piętro, cena 117 tys. zł. 
Tel. 793 111 130

DS-3253 Lubomin dom pow 
około 200m2 idealny dla dwóch 
rodzin. Cena 230 tys. zł. Tel. 793 
111 130

DS-3128 Podgórze dzielnica dom-
ków jedno- rodzinnych, 5 pokoi, 
pow, 127m2, działka 1410m2, do 
wprowadzenia, cena 379 tys. zł. 
Tel. 793 111130    

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
komfortowy dom z 2016 roku w 
świetnej lokalizacji. Bardzo wysoki 
standard. Zapraszam na prezenta-
cję. 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  Szczaw-
no - 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: 519-
121-102

8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Podgórzu,dwu-
poziomowe, 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 Dwupokojo-
we mieszkanie po kapitalnym re-
moncie w bocznej ulicy Nowego 
Miasta. Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Piękne, po 
remoncie, gotowe do wprowa-
dzenia mieszkanie w centrum 
Boguszowa,92m2 za 169 tys. Tel: 
502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we 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 Bia-
łego 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 remon-

tu 2 pokoje, kuchnia, wc. Ładna i 

spokojna lokalizacja, pod domem 

ogródek. Cena 62.000 Tel: 506-

717-014

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 Pia-

stowskim w Świebodzicach 61m2 

3 pokoje cena 228000 

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,WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014

GŁUSZYCA, 49m2, 2 pokoje, 
parter z ogródkiem, do remontu, 
35 900 zł, tel. do kontaktu: 792 
549 757

WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko 
placu Gedymina, 37m2, 2 pokój, 
ogródek, cena 89 000 zł, tel. do 
kontaktu: 792 549 757

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 87m2, 3 
pokoje, parter, świetna lokaliza-
cja, ogrzewanie gazowe, cena 
210 000 zł, tel. do kontaktu: 792 
549 757

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po 
remoncie, z balkonem, czynsz 180 
zł, cena 91.000 tel: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 42m2, ogród, par-
ter,  ogrzewanie gazowe, blisko 
Szczawna Zdroju, niski czynsz, 
zadbany budynek, cena 85.000 zł, 
tel: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, ogród, najlepsza 
lokalizacja, bliska okolica Szczaw-
na Zdroju,  pierwsze piętro, cena 
113.000, kontakt 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 51m2, budynek z 
windą, po remoncie, ogrzewanie 
miejskie, cena 130.000 zł,

Kontakt: 792-548-210

GLINIK STARY, kawalerka, gotowa 
do wprowadzenia, niskie koszty 
utrzymania, ogród, cena 49.900, 
kontakt 792-547-662

NOWE MIASTO, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, pierwsze piętro, 
super lokalizacja, cena 80.000 do 
negocjacji, kontakt: 535-416-014

 JEDLINA ZDRÓJ, 37m2, ogrzewa-
nie elektryczne, centrum miasta, 
cena: 55.000, telefon: 792-547-
662

ŚRÓDMIEŚCIE  101m2,1piętro-
,3pok. ogrzewanie gazowe. cena: 
110 000 zł, kontakt: 792-549-757  

• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu 

db2010.pl, na Facebooku

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

ATRAKCYJNE CENY! 
Tel. 790 709 590

R E K L A M A
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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

Fabryki Okien „ROL”)

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

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –Oferta tylko w naszym 
biurze! ulica BARDOWSKIEGO 
mieszkanie 41m2, rozkładowe do 
własnej aranżacji, słoneczne 2 po-
koje, jasna kuchnia , niski czynsz 
Cena:79 000zł  (nr:2323)  -(74) 843 
33 33, (74) 666 66 09

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, dwupozio-
mowy lokal użytkowy, 200 m2, 
5 pomieszczeń z zapleczem,  
piękna okolica, Cena: 170000 zł, 
wynajem:1500 zł (nr:2312  ) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – GRZĘDY-stodoła muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią adaptacji na dom, działka 
.2500m2. Obiekt idealny na 
agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 
pokoje, parter, z niezależnym wej-
ściem, do wprowadzenia . Cena: 
159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

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

BON –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 – NOWE MIASTO, 3 pokojo-

we mieszkanie o pow. 79,5 m2, 

dwupoziomowe po kapitalnym 

remoncie Cena: 159 500 zł (nr: 

2212) (74) 666 66 09, (74) 666 66 

06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy 

dom z ogrodem zimowym, 423 

m2, 2 niezależne wejścia, działka 

5000m2. Garaż na 3 samochody,  

6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłow-

nia, ogród-1937m2 z oczkiem 

wodnym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 

2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 

33, (74) 666 66 06

BON -Oferta tylko w naszym 

biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 

46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje, 

ogrzewanie gazowe, kuchnia w 

zabudowie, łazienka z wc i prysz-

nicem, 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, 

mieszkanie do wprowadzenia, 45 

m2, kuchnia, łazienka, ogrzewa-

nie miejskie. Cena: 109 000  zł 

(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666 

66 06, (74) 666 66 09

BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu 

bliźniak o pow. 70 m2 z działką 

300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-

ka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000 

zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON – PODZAMCZE, 2 pokoje 

36 m2 po remoncie, częścio-

wo 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 Sobie-
cinie, po remoncie, ogród, osobne 
wejście, cena  189 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
44m2,  na Szczawienku, po re-
moncie, 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.

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

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

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
2 pokoje po remoncie, 50m2, 
Gorce, 2 p. co gaz cena 73500 zł. 
74 666 42 42, 

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
w dzielnicy  Szczawienko, 34m2 
, 43tys.zł.  2 piętr   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, 
cena 110 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.Niepodle-
głości, 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 

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514

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

Biały Kamień 2 pokoje parter 
ogródek do remontu 69 000zł tel. 
577-263-955

Okazja! 2 pokoje, 42m2, nowe 
ogrzewanie gazowe, Biały 
Kamień. Cena 69.000zł. Do nego-
cjacji. Tel: 535-311-265

Szczawienko, ŚWIETNA LOKA-
LIZACJA, ULICA DĄBROWSKIEJ, 
34m2, 1 piętro w bloku dwupię-
trowym po termomodernizacji,  
80 000zł kontakt: 530 998 374

Jedlina Zdrój, 2 pokoje z ogród-
kiem,  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

Biały Kamień – 3 pokoje z ogród-
kiem  61m2, ogrzewanie gazowe, 
119 tys., kontakt: 530-998-374

Biały Kamień do wprowadzenia, 
2 pokoje, 37m2, pierwsze piętro, 
ogrzewanie gazowe. OGRÓDEK. 
Cena 113.000zł. DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265

Podzamcze Blankowa nowe 
budownictwo, dwupoziomowe, 3 
pokoje, stan deweloperski 219 tys 
zł tel. 577-263-955

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 38,0 
m2, 6 piętro, DUŻY BALKON, 
WIDNA kuchnia, 115.000 ZŁ, tel. 
535-285-514

JEDLINA ZDRÓJ, dwa pokoje, 42 
m2, drugie piętro, ogrzewanie 
centralne węglowe, 60.000 ZŁ, tel. 
535-285-514

Piaskowa Góra, 2 piętro z 4,2 po-
koje, 33m2,  Miejskie ogrzewanie, 
80 000zł tel. 577-263-955

Dwupoziomowe mieszkanie w 
Śródmieściu, 109m2, 4 pokoje, 
ogrzewanie gazowe dodatkowo 
kominek z płaszczem wodnym. 
DO WPROWADZENIA, 195 000zł. 
Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE, DWA POKOJE, 5 
PIĘTRO z windą, 35,5 m2, 110 tys. 
zł, środkowe, ładne - do wejścia, 
atrakcyjna lokalizacja,. Kontakt 
535-285-514

Kawalerka na Bema, do wpro-
wadzenia, 29m2, duży pokój, 
kuchnia z oknem, piękne widoki, 
49tys zł tel. 577-263-955

PRZESTRONNA KAWALERKA, 45 
m2, widna kuchnia z jadalnią, 
weranda, duży pokój z możliwo-
ścią przerobienia na dwa pokoje,  
1 piętro kamienicy, 45.000 tys. Zł, 
Kontakt 535-285-514  

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, spo-
kojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1 
piętro, po remoncie, C.O. gazowe 
+ kominek, cena 115.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA! GÓRNY SO-
BIĘCIN, kawalerka, 31m2, 1 piętro, 
do remontu, widna kuchnia, cena 

29.900zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, oko-
lice 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. 11-
go 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

189000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje do 
wprowadzenia, Podzamcze, roz-
kładowe, 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-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodle-
głości, 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 Podzamcze, 
2 pokoje. 36m2, balkon, parter, 
cena 95 tys.zł.  666 42 42, 507 
153 166.

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

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, So-
bięcin, 43m2, 3p. do wprowadze-
nia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 
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Masz kiosk, sklep lub punkt usługowy?
Chcesz, by Twoi klienci co tydzień 

dostawali Tygodnik DB 2010?

Skontaktuj się z nami!  redakcja@db2010 • tel. 790 709 590

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

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)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

CENTRUM URODY DOROTA

 WYNAJMIE 

W  SALONIE 

STANOWISKO  

NA  FRYZJERSTWO  MĘSKIE

  TEL  791-894-799.

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

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

i inne...
Sprzedam 

2 działki budowlane 
sąsiadujące (40 i 35 arów) 

w Dziećmorowicach 
ul. Sienkiewicza 64 

oraz 1 działkę budowlaną (18 
arów) ul. Strumykowa 113. 

Tel. 501 773 548

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

R E K L A M A


