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

www.kasacja.info

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

KREDYTY

REKLAMA:

REKLAMA:

SKŁAD WĘGLA

MAXIMUS

do 200 tys. zł na 120 miesięcy

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

POŻYCZKI
do 45 tys. zł na 72 miesiące

W ofercie tylko POLSKI opał

CHWILÓWKI

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

OPAŁ WORKOWANY po 25 KG
EKOGROSZEK EKORET - WYPRZEDAŻ!
ATRAKCYJNE RATY - CREDIT AGRICOLE

od 1000 do 10 000 aż do 48 miesięcy

Centrum Kredytowe „Beatu$”
ul. Bolesława Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych
793-793-005, 531-483-291, 74-307-07-37
www.kredyty-walbrzych.pl złóż wniosek
znajdziesz nas również na FACEBOOKU!!!

Odbiór osobisty pn-pt w godz. 08:00-15:00 sobota 08:-12:00
lub dostawa pod adres.
MAXIMUS ul. Topolowa 23A – Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem

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

dla kobiet i mężczyzn

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

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich
• kierowca kat. C

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych

DB2010

Czwartek, 28 września 2017 r.

.PL

www.db2010.pl

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

REKLAMA

REKLAMA

Dolnośląscy garncarze
Choć bez trudu można kupić tanią
i produkowaną taśmowo ceramikę
z Chin, warto poszukać unikalnych
i pięknych przedmiotów wyrabianych
przez dolnośląskich garncarzy. Można je znaleźć na stoiskach lokalnych
jarmarków i targów czy w sklepach internetowych. Można też ulepić własne
gliniane dzieło uczestnicząc w warsztatach ceramicznych organizowanych
przez dolnośląskich rzemieślników.
W XVI w. w każdym dużym mieście
miało swoje warsztaty przynajmniej kilkunastu garncarzy. Obecnie, spotkać rzemieślnika, który utrzymuje się z gliny, nie
jest łatwo. - Swoją działalność prowadzę
od 2007 r., kilkukrotnie zastanawiałam się
nad jej zawieszeniem. Dalekowschodnie
firmy narzucają ceny, które często są niższe niż koszt samego materiału – komentuje Magdalena Sienicka, prowadząca

Magdalena Sienicka

w Dziećmorowicach Pracownię Ceramiki Artystycznej „Szamotnia”. - Pasja
do gliny jednak zwyciężyła.

pierwsze spotkanie z gliną zadecydowało
o wyborze dalszej drogi artystycznej – dodaje ceramiczka.

Garncarska szkoła
Wiedzę zdobywają metodą prób
i błędów. Odbywają kursy, studia na
ASP, uczą się zawodu w zakładach rzemieślniczych uzyskując Świadectwo
Czeladnicze, uczestniczą w plenerach
ceramicznych, gdzie spotykają się z innymi rzemieślnikami, wymieniając branżowym doświadczeniem. - Niesamowite
jest, gdy z szarej bryłki gliny wychodzi
piękny produkt wykonany własnymi rękoma – opowiada Joanna Wieczorkiewicz z pracowni „Artlantyda”, którą
prowadzi od 7 lat w Świętej Katarzynie.
- Ale moja przygoda z ceramiką zaczęła
się dzięki mojej mamie. Początkowo robiłyśmy biżuterię, razem filcowałyśmy i

Jak powstaje ceramika?
Proces wytwarzania produktów ceramicznych jest długi i skomplikowany,
a na efekt ostateczny wpływa wiele
czynników. Lepienie samego wyrobu
zwykle trwa krótko, następnie jest szlifowanie, zdobienie, suszenie i wypalanie
w temperaturze 900–1100 stopni C, które trwa kilka godzin, potem szkliwienie
i suszenie. Dla ceramików najważniejszą
umiejętnością jest proces wypalania. Nawet ci najbardziej doświadczeni nigdy
nie mają pewności, jak będzie wyglądał
finalny produkt. Na pewno jednak będzie unikalny.
Czy warto zostać garncarzem?
Każdy z ceramików odnalazł własną
niszę i pomysł na siebie. Magdalena Sienicka odnajduje się w odtwórstwie ceramiki średniowiecznej. Joanna Wieczorkiewicz skutecznie buduje swoją markę
za granicą, na amerykańskiej platformie
Etsy.com, zwiększając przy tym grupę
odbiorców. Chwałowiccy rzemieślnicy z
pracowni ceramicznej Tutubi od początku swojej działalności dużą uwagę przywiązują do obecności w środowisku lokalnym. Prowadzą warsztaty ceramiczne
dla dzieci, wspierają wydarzenia odbywające się na terenie gminy, uczestniczą
w lokalnych jarmarkach itp. – Dzięki dzia-

Joanna Wieczorkiewicz - Artlantyda.
łaniom charytatywnym, biegom, na które
przygotowywaliśmy ceramiczne medale
dla uczestników czy innym wydarzeniom

Czajnik z warsztatu Tutubi.

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

organizowanym w regionie zyskaliśmy
renomę, jesteśmy rozpoznawalni wśród
mieszkańców, zapraszani na jarmarki,
festyny, warsztaty, co bezpośrednio przekłada się na nasze dochody – przyznają
ceramicy z Tutubi.
Garncarze dostrzegają w Dolnoślązakach coraz większe zainteresowanie designem i poszukiwanie nietuzinkowych,
artystycznych przedmiotów z duszą.
Rzemieślników w ich działaniach wspiera
Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
– Wypracowanie nowoczesnego modelu
rzemiosła, przy zachowaniu szacunku dla
tradycji jest koniecznością – podkreśla
Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa, inicjatorka programu wsparcia
rzemiosła na Dolnym Śląsku.
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Bezpłatne szkolenie
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wałbrzychu - Zespół
Rodzinnej Pieczy i Świadczeń
ogłasza nabór na kandydatów na
rodziny zastępcze niezawodowe!
Jeśli nie jest Ci obcy los potrzebujących domu dzieci zgłoś się do
nas!
UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST
BEZPŁATNY!
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt pod numerem telefonu
74/ 6666 300 lub drogą mailową:
sekretariat@pcpr.walbrzych.pl
ZAPRASZAMY!
www.pcpr.walbrzych.pl

V Powiatowy Turniej Piłki Nożnej w Walimiu
Pod honorowym patronatem
Starosty Wałbrzyskiego Jacka
Cichury oraz Wójta Gminy Walim Adama Hausmana, w ubiegły
piątek w Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu odbył się V Powiatowy Turniej Piłki Nożnej.
Turniej uroczyście otworzyli:
Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski
oraz Wójt Gminy Walim Adam
Hausman. O zwycięstwo walczyło 9 zespołów z terenu powiatu
wałbrzyskiego. Gra była bardzo
emocjonująca, a młodzi piłkarze
i piłkarki dali z siebie wszystko. W
półfinałach zmierzyły się drużyny
z Walimia, Głuszycy i Boguszowa Gorc. Finałowy mecz zakończył się
rzutami karnymi, po których drużyna z Głuszycy zwyciężyła drużynę z Walimia. Kolejne miejsca
zajęły drużyny: Boguszów-Gorce I,
Jugowice, Zespół Szkól nr 2 w Boguszowie Gorcach, Walim II.
Statuetkę najlepszego bramkarza turnieju zdobył Wojtek Terlicki,
a najlepszym strzelcem został Tomek Jagodziński. Na zwycięzców
czekały nagrody i puchary. Wszyscy
zawodnicy dostali także pamiątkowe medale, a drużyny piłki nożne,
które w imieniu Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego wręczył wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.
(GŁ)

W imieniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego nagrody wręczył wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.

VIII edycja Funduszu Toyoty 2018 na starcie

– dotacja nawet 20 000 zł
18 września 2017 r. została ogłoszona VIII edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty - „Dobre
pomysły zmieniają nasz świat”
realizowana w roku 2018. Nabór wniosków trwa do 1 grudnia
2017 r.
Podobnie jak w poprzednich
siedmiu edycjach konkursu, Fundusz Toyoty nagradza oryginalne i
ciekawe projekty związane z ekologią, edukacją i promocją zdrowego
stylu życia, które zakładają trwałą
zmianę w otoczeniu i są realizowane w powiecie wałbrzyskim.
Dla przykładu, w ostatnim roku
dofinansowanie uzyskały projekty
budowy boiska do minigolfa, ekologiczna czytelnia, laboratorium terenowe, a w latach wcześniejszych
m.in. szlak turystyczny, czy rower
produkujący energię elektryczną.
Osoby i instytucje chcące zapoznać
się z rodzajami projektów, które
otrzymały wsparcie w latach 20112017 mogą się z nimi zapoznać na
stronach internetowych: www.zielonywalbrzych.pl i www.fee.org.pl
w zakładce „Fundusz Toyoty”.

W konkursie mogą wystartować
organizacje non-profit, czyli jednostki nienastawione na osiąganie
zysku, takie jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie,
kluby sportowe, wspólnoty samorządowe.
W tej edycji maksymalna kwota
wsparcia projektu wynosi 20 000 zł.
Natomiast całkowita pula środków
do rozdysponowania to 80 000 zł.
Zwiększenie budżetu konkursu nastąpiło już w 2016 r., dzięki nowemu
pomysłowi Toyoty, w ramach którego firmy, które odwiedzają fabrykę
i zdobywają wiedzę z zakresu systemu produkcyjnego Toyoty, przekazują określoną kwotę właśnie na
rzecz Funduszu Toyoty.
Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny
być zrealizowane pomiędzy styczniem a czerwcem 2018.
W 2018 r. Fundusz Toyoty to partnerstwo trzech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów
organizacjom pomagają uczniowie
technikum architektury krajobrazu
z Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Jednym z projektów zrealizowanych w 2017 r. w ramach Funduszu
Toyoty jest pole do minigolfa przy PSP nr 6 w Boguszowie Gorcach.
Regulamin i inne dokumenty konkursowe dostępne są na stronach:
www.fee.org.pl, www.toyota-walbrzych.pl,
www.zielonywalbrzych.pl
Koordynator Funduszu: Grzegorz Kruszyński,
Fundacja Edukacji Europejskiej,
ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, grzegorz@fee.pl, tel. 601 262 182.

Wałbrzyska fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły, a Fundacja
Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora funduszu.
Każda organizacja może skorzystać z konsultacji dotyczących
zasad przygotowania wniosku i
późniejszego rozliczenia, których
udziela Grzegorz Kruszyński z Fundacji Edukacji Europejskiej.
Dla wszystkich organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie, partnerzy Funduszu Toyoty organizują spotkanie informacyjne,
które odbędzie się 2 października
2017 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół nr 5 (ul. Ogrodowa 2a w
Wałbrzychu, sala konferencyjna).
Tematami spotkania będą informacje o zasadach ubiegania się o
dotację, omówione zostaną zasady
prawidłowego dokumentowania
realizacji projektu oraz rozliczenia
wydatków z przyznanej dotacji
oraz wkładu własnego. Planowany
termin ogłoszenia decyzji o przyznaniu wsparcia - 23 grudnia 2017
roku.
(GK)
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Policyjne potyczki
Janusz
Bartkiewicz

Pamiętają państwo zapewne słynną już akcję wałbrzyskich stróżów prawa,
którzy 1 grudnia 2016 roku,
w samo południe, na ulicy
Nowy Świat, a więc w samym centrum Wałbrzycha,
używając 7 radiowozów i
około 17 policjantów, zatrzymali filigranową kobietę,
którą następnie przez bez
mała 60 minut trzymali (wraz
z jej dwojgiem małoletnich
dzieci) w samochodzie. Przypomnę, że powodem zatrzymania było wykroczenie,
którego kierująca samochodem osobowym Barbara Sz.
dopuściła się poprzez wykonanie manewru zawracania
na ul. Wysockiego w Wałbrzychu, w miejscu, gdzie
taki manewr jest zabroniony.
Wówczas, po zatrzymaniu
pojazdu, nadmiernie czymś
pobudzony policjant z Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji
w Wałbrzychu, pomijając
wszelkie obowiązujące go
zasady, wtłoczył się całym
ciałem (że nawet butów mu
widać nie było) do kabiny
pojazdu i przygniatając sobą
niewielkiego wzrostu i raczej
kruchej budowy kobietę,
usiłował wykręcić jej ręce i
założyć kajdanki. Dlaczego
nie podszedł, nie przedstawił się i nie poinformował
o powodach zatrzymania
oraz nie poprosił kierującej
o okazanie dokumentów,
stanowi jego raczej mało
słodką tajemnicę, albo było
efektem zwyczajów panujących wśród wałbrzyskich
policjantów za czasów ich
poprzedniego kierownictwa.
Wypada mieć jedynie nadzieję, że zwyczaje te nowy
komendant skutecznie wytrzebi i doprowadzi wreszcie
do tego, że policjanci będą
aktywni i odważni wobec
przestępców, natomiast normalnych obywateli, nawet
kiedy zdarzy się im popełnić wykroczenie (zwłaszcza
drogowe) traktować będą z
poszanowaniem i praw, i ich
godności osobistej.

REKLAMA

Pani Barbara została
nie tylko napadnięta przez
wspomnianego wyżej funkcjonariusza drogówki, ale
także stała się obiektem jego
dalszych działań, zmierzających do uczynienia z niej
sprawczyni dalszych wykroczeń, a także poważnych
przestępstw kryminalnych.
Zresztą, zgodnie z obietnicą złożoną jej przez owego
stróża prawa (?), który na
zakończenie "interwencji"
raczył ją poinformować, że
"ją załatwi". Jak obiecał, tak
i uczynił, bo - zamiast wręczenia jej mandatu za wykroczenie - sprawę skierował
do sądu, oskarżając ją jednocześnie o podjecie ucieczki
z miejsca wykroczenia, nie
stosowania się do podawanych sygnałów nakazujących zatrzymanie pojazdu,
spowodowanie zagrożenia
w ruchu drogowym i narażenie jego zdrowia i życia
poprzez celowe usiłowania
najechania na niego. No i
na końcu, oskarżył ją o używanie słów nieprzyzwoitych
w miejscu publicznym. Dla
porządku dodam, że dodatkowo złożył zawiadomienie
REKLAMA

MONITORING
Wałbrzych,
ul. B. Chrobrego 14
do 5 lat gwarancji na instalację!
- instalacje monitoringu
- zdalny podgląd przez internet
- instalacja kamer bezprzewodowych
- modernizacja i wymiana kamer
- montaż kamer ukrytych i specjalnych
- indywidualny dobór sprzętu
- serwis pogwarancyjny
- instalacja kamer IP

www.start-net.pl

Start-net s.c., tel. 74 844 60 44
Wałbrzych, ul. B.Chrobrego 14

Zapraszamy pon-piątek 8 - 16.30, sobota 10 - 14

do prokuratury o popełnienie przez panią Barbarę
przestępstw kryminalnych
na jego szkodę, jako funkcjonariusza publicznego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o
wykroczeniach,
policjant
powinien wystawić mandat,
ale to byłoby dla niego za
mało, więc aby ją upokorzyć,
skierował sprawę do postępowania sądowego. Oczywiście pierwsze orzeczenie,
które zapadło w postępowaniu nakazowym, było dla
pani Barbary niekorzystne,
więc odwołała się do Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu,
w którym - podczas parodii
procesu (mam nagranie video z tego żenującego wydarzenia, więc wiem co piszę
i jestem to gotów udowodnić) - została uznana za winną wszystkich zarzucanych
jej wykroczeń (sama przyznała się do jednego, czyli
owego nieszczęsnego manewru zawracania), a sędzia
wydający wyrok, w jego uzasadnieniu szczególnie podkreślił swą wyjątkową łaskawość, przez to, że nie odebrał
pani Barbarze prawa jazdy.
Doprawdy, ludzki pan, można powiedzieć… Wprawdzie
pani Barbara podczas przesłuchania w sądzie czuła się
niezbyt komfortowo, bo pan
policjant - jako pokrzywdzony i świadek - wkroczył na
salę sądową jak kowboj jakiś,
bo z pistoletem u boku, co
raczej winno budzić nie tylko
zdziwienie. Od niekorzystnego dla niej wyroku pani Barbara odwołała się do Sądu
Okręgowego w Świdnicy,
wnosząc o uniewinnienie od
postawionych jej zarzutów,
z pominięciem tego dotyczącego zawracania na ul.
Wysockiego. Świdnicki sąd w
postępowaniu apelacyjnym
znalazł na szczęście czas, aby
dokładnie
przestudiować
nagranie video obejmujące
cały przebieg tego zdarzenia
i dostrzegł to, czego wałbrzyski sąd udawał, że nie widzi.
W efekcie tego, 26 września
2017 r. prawomocnie uniewinnił ją od dwóch z trzech
postawionych jej zarzutów,
do których się nie przyznawała. Po pierwsze uznał, że
nie podjęła ucieczki z miejsca zdarzenia, a próba jej zatrzymania została wykonana
przez policjantów w sposób,
który wywołał w niej przekonanie, że podawane sygnały
dźwiękowe i świetlne jej nie
dotyczą. Ponadto sąd ten
zauważył, że policjant któ-

ry wysiadł z radiowozu, nie
zważając na to, iż samochód
pani Barbary znajduje się
w ruchu, wbiegł przed jego
maskę i tylko dzięki gwałtownemu zahamowaniu nie
doszło do potrącenia. Dlatego postawiony jej zarzut
uznał za bezpodstawny.
Zastanawiam się dlaczego
na załączonym nagraniu wałbrzyski sąd nie był w stanie
dostrzec tego, co zobaczyć
na nim jest w stanie nawet
osobnik z bardzo ograniczonym zmysłem wzroku?
Nie wiem, ale jak analizuję
nagranie z sądowego monitoringu rozprawy, to różne
wytłumaczenia przychodzą
mi do głowy, zwłaszcza kiedy
zauważam dziwną komitywę
sądu z oskarżycielem, czyli
panią policjantką, która pozwalała sobie nawet na pohukiwania kierowane w stronę obwinionej, na co sąd nie
raczył w ogóle zareagować.
Policyjna oskarżycielka była
tak pewna swego, że nawet
nie raczyła (w odróżnieniu od
pani Barbary) przybyć na rozprawę apelacyjną, więc zapewne bardzo się zdziwi tym
prawomocnym wyrokiem.
Kiedy słuchałem ustnego
uzasadnienia wyroku Sądu
Okręgowego byłem trochę
zdziwiony tym, że sąd ten
utrzymał w mocy zarzut używania słów nieprzyzwoitych
w miejscu publicznym. Przecież na innym dowodowym
nagraniu zdarzenia (dokonanym przez osobę postronną) absolutnie nie słychać,
aby pani Barbara używała
jakichś brzydkich wyrazów.
Owszem, padały one obficie,
ale wypowiadane były męskim głosem, a przecież pani

Barbara w 100% jest kobietą
i głos jej absolutnie za męski
uznać nie można. Ponadto,
żaden z policjantów (a było
ich tam ponad 17-tu) nie
wystawił jej za tego rodzaju
wykroczenie mandatu, tak
jak uczynił to któryś z nich,
karząc mandatem za brzydkie wyrazy jednego z przyglądających się "interwencji"
mężczyzn. Sąd Okręgowy
oparł się jednak na obciążających zeznaniach dwóch
funkcjonariuszy, a ponadto
coś na ten temat zeznał jeden ze świadków. Znam to
zeznanie i wiem, że świadek
ten jednoznacznie tego faktu nie potwierdził, a odpowiadając na pytanie, czy obwiniona używała brzydkich
słów, odpowiedział bardzo
nieprecyzyjnie, że widać
było, iż jest zdenerwowana i
coś tam w tym zdenerwowaniu podniesionym głosem
mówiła. No cóż, sąd dał wiarę policjantom i miał prawo
tak postąpić. Ja natomiast
w ich zeznaniach odczytałem naprawdę desperackie
wręcz postanowienie, aby
doprowadzić do skazania
kobiety, której zdarzyło się
popełnienie banalnego wykroczenia wycenionego w
taryfikatorze mandatów na
200 zł. Nie mniej jednak pani
Barbara jest zadowolona, bo
wykazała, iż policjanci dopuścili się jej pomówienia, co
na pewno będzie pomocne
w sprawie karnej, albowiem
złożyła w tej sprawie stosowne zawiadomienie popełnienia szeregu przestępstw
przez owego nadpobudliwego pana policjanta z wydziału
ruchu drogowego.
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Spotkanie po latach
20 września 2017 r. Wałbrzych odwiedził generał
Leszek Lamparski. Jego
pobyt związany był z ostatnim posiedzeniem Sądu
Rejonowego w Wałbrzychu
w sprawie, w której został
oskarżony przez prokuratora z Instytutu Pamięci
Narodowej o popełnienie
ponad 90 zbrodni przeciwko ludzkości. Według prokuratury IPN zbrodnie te
polegały na podpisaniu 13
grudnia 191 roku decyzji
o internowaniu działaczy
NSZZ „Solidarność” z terenu byłego województwa
wałbrzyskiego. Ogłoszenie
wyroku przewidywane jest
w grudniu 2017 r.
W godzinach popołudniowych były Komendant
Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Wałbrzychu i
pierwszy Komendant Główny Policji spotkał się ze swoimi dawnymi podwładnymi.
Na spotkanie zorganizowane przez emerytowanego
podinspektora Janusza Bartkiewicza przybyło 30 osób,
zarówno tych, co zakończyli
służbę w 1990 roku, jak i tych
co pełnili ją dalej w strukturach Policji i Urzędu Ochrony
Państwa. W trakcie spotka-

Będzie jaśniej
na przejściach

Na zaproszenie Janusza Bartkiewicza (z lewej) gen. Leszek Lamparski spotkał się z emerytowanymi
funkcjonariuszami policji i UOP.

nia Komendant wspominał
okres służby w Wałbrzychu i
służby w policji na stanowisku jej pierwszego komendanta głównego. Przekazał
też wiele ciekawych informacji dotyczących historii
i działalności Stowarzyszenia Generałów Policji RP,
którego prezesem jest gen.
Adam Rapacki – członek Federacji Stowarzyszeń Służb

Mundurowych RP. Z wielkim szacunkiem wspominał
pierwszego Ministra Spraw
Wewnętrznych III RP Krzysztofa Kozłowskiego oraz Szefa Urzędu Ochrony Państwa
– Andrzeja Milczanowskiego, z którymi współpracował
w tamtym okresie. Podzielił
się także swoimi spostrzeżeniami na temat obecnej
sytuacji w policji oraz roz-

woju sytuacji politycznej w
kraju. Zebrani mogli się dowiedzieć, że również i jego
dotknęła ustawa represyjna
PiS z uwagi na to, że od lipca
1989 roku pełnił funkcję szefa Kadr i Szkolenia MSW. Generał podpisał także trzem
uczestnikom swoją książkę
wydaną w 1993 r. ”Policja
bez tajemnic”.
(JB)

Od tygodnia trwa montaż oświetlenia na czterech
przejściach dla pieszych w
Świebodzicach. Są to miejsca szczególnie uczęszczane, a z racji dużego ruchu
kołowego, należące do wyjątkowo niebezpiecznych.
Oświetlenie montowane
jest w ramach dużego projektu unijnego, związanego
z ograniczaniem skutków
niskiej emisji, na który Gmina Świebodzice uzyskała
dofinansowanie za pośrednictwem Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przypomnijmy, że
wartość całego projektu (a
w jego skład wchodzi szereg działań, m. in. przebudowa oświetlenia, budowa
centrum przesiadkowego,
ścieżek rowerowych, czy zakup czwartego autobusu) to
7 433 750,56 zł, dofinansowanie 6 110 786,96 zł.
Jaśniej i bezpieczniej będzie na dwóch przejściach
dla pieszych przy ul. Wałbrzyskiej (ruchliwa droga
krajowa i wojewódzka),
Strzegomskiej oraz Mieszka I

(Osiedle Piastowskie, okolice
mini centrum handlowego).
O doświetlenie przejść
występowali mieszkańcy poprzez zgłoszenia do budżetu obywatelskiego, a także
radni miejscy – chociażby
przewodniczący
Komisji
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Świebodzic Jarosław
Dąbrowski.
- Jest to zadanie bardzo
potrzebne, przed nami okres
jesienno-zimowy, gdy szybko zapada zmrok, a wówczas
spada także widoczność na
drodze, co stanowi szczególne niebezpieczeństwo dla
pieszych – mówi Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.
Montaż oświetlenia ma
się zakończyć w ciągu najbliższych kilku dni.
To już trzecie zadanie w ramach niskiej emisji, które jest
w trakcie realizacji. Z początkiem września rozpoczęła się
przebudowa placu Dworcowego, rusza także budowa
ścieżek rowerowych.
(ABP)
REKLAMA

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE • DREZNO • PRAGA
02.12.2017, 09.12.2017 • CENA: 99 PLN/os.
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
MIKOŁAJ NA TROPIKALNEJ WYSPIE 02.12.2017
CENA: 110 PLN/os. + bilet wstępu na Tropikalną Wyspę:
dorośli - 29 eur, dzieci, studenci,
seniorzy powyżej 65 r. - 23.5 eur
przejście do strefy saun: 14 eur
bilet KOMBI: strefa tropikalna i strefa saun:
dorośli - 35 eur; dzieci, studenci, seniorzy - 29 eur

RODZINNE FERIE ZIMOWE – ZAKOPANE
14.01 – 20.01.2018 i 21.01 – 27.01.2018
CENA: 650 PLN/os., 600 PLN/os. – dzieci do lat 10

POBYTY ZIMOWE PIENINY
PAKIET WEEKENDOWY: – 299 PLN/os., dzieci do lat 12 – 279 PLN/os.
PAKIET 5 DNIOWY: 599 PLN/os., dzieci do lat 12 – 549 PLN/os.
PAKIET 7 DNIOWY: 749 PLN/os., dzieci do lat 12 – 679 PLN/os.
PAKIET 10 DNIOWY: 999 PLN/os., dzieci do lat 12 – 899 PLN/os.

POBYTY ZIMOWE - ROKICINY PODHALAŃSKIE
PAKIET 5 DNIOWY: 490 PLN/ os. w pokojach 2,3,4 osobowych
290 PLN/osobę dzieci do lat 6,
390 PLN/osobę dzieci do lat 12
PAKIET 7 DNIOWY: 590 PLN/os. w pokojach 2,3,4 osobowych,
290 PLN/osobę dzieci do lat 6,
390 PLN/osobę dzieci do lat 12

ŚWIĘTA I SYLWESTER PIENINY

PAKIET ŚWIĄTECZNY: 23.12 – 27.12.2017 r. – 590 PLN/os.
PAKIET ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNY:
23.12.2017 – 01.01.2018: 1 599 PLN/os.
PAKIET NOWOROCZNY: 29.12.2017 – 01.01.2018: 699 PLN/os.
PAKIET NOWOROCZNY: 28.12.2017 – 01.01.2018: 799 PLN/os.
PAKIET NOWOROCZNY: 26.12.2017 – 01.01.2018: 1 099 PLN/os.

SYLWESTER

WENECJA 29.12.2017-01.01.2018 - CENA: 499 PLN + 50 EURO/os.
BERLIN - CENA: 140 PLN/os. PRAGA - CENA: 140 PLN/os.

SZCZEGÓŁY NA www.duotravel.pl, pod nr telefonów 600461318, 602663176, 503065473 oraz w biurze
W PAŹDZIERNIKU OFERTY NA LATO 2018!!!
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GABINET
KOSMETYCZNY

SKUTECZNE KUPNO, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

mgr kosmetolog

Jesienna
Promocja

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

WWW.WALBRZYCH.NIERUCHOMOSCI.PL,

-10%

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

BIUROSOWA.NIERUCHOMOŚCI.PL

Nie tylko doradztwo
Rozmowa z Markiem
Tarnackim,
dyrektorem
Dolnośląskiego
Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu i radnym Rady
Powiatu Wałbrzyskiego.
Jest Pan bardzo zajętą osobą: prowadzi Pan gospodarstwo rolne, jest Pan radnym
powiatowym, a teraz przede
wszystkim kieruje Pan Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Ostatni okres był dla
Pana niezwykle pracowity.
Marek Tarnacki: - Prowadzenie gospodarstwa przejął mój
syn, któremu pomagam w
miarę możliwości i cieszę się,
że młode pokolenie śmiało
wchodzi w ten bardzo przyszłościowy i dynamicznie rozwijający się zawód, tak bardzo
wspierany przez nowoczesne
technologie i innowacyjne
rozwiązania. Przede wszystkim skupiam się na pracy w
kierowanym przeze mnie
ośrodku doradztwa, która wymaga ode mnie aktywności,
także w weekendy. A bycie
radnym to misja, którą trzeba
wypełniać bez względu na
to, czy jest się zmęczonym,
czy nie. Mieszkańcy powiatu
po raz kolejny obdarzyli mnie
kredytem zaufania, które teraz
muszę spłacać.
To kiedy Pan odpoczywa?
- Krótki urlop zaplanowałem
na koniec września…
Wrzesień był w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu
bardzo pracowity.
- Zespół analizujący szanse i
zagrożenia oraz potencjalne

kierunki rozwoju województwa dolnośląskiego spotykał
się w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Celem pracy zespołu
jest opracowanie aktualnej
diagnozy i określenie specyfiki regionu, potrzeb oraz
kierunku rozwoju obszarów
wiejskich. Będzie to podstawą
do dywersyfikacji programów
unijnych i rozdziału środków
krajowych pod kątem potrzeb
regionalnych po 2020 roku.
Podczas pierwszego spotkania uczestnicy dyskutowali o
powstającej diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej
obszarów wiejskich i rolnictwa
województwa dolnośląskiego. Jedną z kluczowych części
tego dokumentu jest analiza
SWOT obszarów wiejskich
oraz rolnictwa i przetwórstwa.
Członkowie zespołu pracowali nad nią podczas dwuczęściowych warsztatów prowadzonych przez pracowników
naukowych
Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu
pod kierunkiem prof. Barbary Kutkowskiej. Na kolejnym
spotkaniu dyskusję na temat
rozwoju funkcjonalnego i
przestrzennego
obszarów
wiejskich także poprowadziła
prof. Barbara Kutkowska.
Jaki jest efekt tych prac?
- Zakończyliśmy już prace nad
diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa
wraz z identyfikacją potrzeb
i potencjałów rozwojowych,
która zostanie przesłana do
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do marca przyszłego roku powstanie diagnoza
dolnośląskiego rolnictwa. W

wszystkie zabiegi
z kwasami

do 5.10.2017 r.

ul. Szmidta 1/2 (przy Pl. Grunwaldzkim)
Tel: 608-065-074

Jesienne zabiegi w
gabinecie kosmetycznym

Marek Tarnacki
jej ramach określone zostaną jego potrzeby i potencjał
rozwojowy, typy obszarów
wiejskich w ujęciu geograficznym oraz prognozy trendów
rozwojowych. Z kolei do maja
2018 roku zespół wyznaczy
priorytety rozwoju obszarów
wiejskich, a do końca czerwca opracuje listę i opisy priorytetowych projektów, które
zostaną zatwierdzone w lipcu,
po konsultacjach społecznych.
Praca kierowanego przez
Pana ośrodka, to przede
wszystkim praca doradców
z rolnikami.
- I dlatego już przystąpiliśmy
do opracowania programu
działalności doradczej na 2018
rok. Podczas wrześniowej narady dyskutowaliśmy o propozycjach tematów, które powinny zostać uwzględnione w
przyszłorocznym programie,
zgodnie z priorytetami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi i województwa dolnośląskiego.
Podczas spotkania poruszano także tematykę nowego
prawa wodnego, szacowa-

nia strat w gospodarstwach
rolnych i działach produkcji
rolnej przez komisje powołane przez Wojewodę Dolnośląskiego.
- Nowe prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami,
kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, czy korzystanie z wód. Wprowadzenie tej
regulacji to warunek skorzystania ze środków pochodzących z programów Operacyjnych Unii Europejskiej na lata
2014-2020. Chociaż większości obszarów Dolnego Śląska
nie dotknęły skutki sierpniowych nawałnic, to jednak w
północnych powiatach były
podobne w skutkach zjawiska
atmosferyczne, które wywołały dotkliwe dla rolników straty. Dlatego w regionie wciąż
pracują komisje szacujące
straty powstałe podczas tych
wydarzeń. Dodam jeszcze, że
dwa Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego zmieniły
siedziby. Doradcy zapraszają
do nowych biur w Wałbrzychu
przy ul. Adama Mickiewicza 42
i w Jeleniej Górze przy Al. Jana
Pawła II 13.
(RED)

- Po upalnym lecie należy zadbać o odpowiednią
pielęgnację skóry, która
pod wpływem działania
słońca, wiatru i morskiej
wody może być wysuszona
i podrażniona – mówi mgr
kosmetolog
Agnieszka
Owczarczak, właścicielka
gabinetu kosmetycznego
Madame przy ul. Szmidta
1/2 w Wałbrzychu.
- Jeżeli dodatkowo masz
problemy z przebarwieniami,
blizny potrądzikowe, drobne
zmarszczki zastosuj eksfoliację kwasami. Pozwala ona
na dogłębne oczyszczenie i
odżywienie skóry, stymulując
proces odnowy komórkowej
oraz mikrokrążenie. Peeling
chemiczny to nałożenie na
skórę odpowiednio dobranej
mieszaniny związków chemicznych w określonym stężeniu. Zabieg kwasami może

być wykonywany zarówno
przy skórze suchej, mieszanej, jak i tłustej, jest nawet
wskazany w przypadku
umiarkowanego trądziku pospolitego. Oczywiście, jeden
zabieg nie zdziała cudów,
choć wyraźnie zminimalizuje problemy skórne. Kilka
powtórzeń eksfoliacji, z zachowaniem pomiędzy nimi
odpowiednich przerw, może
na stałe pomóc w pozbyciu
się niedoskonałości skóry.
Peeling chemiczny można
wykonać za pomocą kwasu
TCA, najmocniejszego kwasu
organicznego. Kwas ten stanowi alternatywę dla zabiegów medycyny estetycznej.
Działa szybciej niż pozostałe
kwasy co umożliwia wykonanie mniejszej ilości zabiegów – wyjaśnia Agnieszka
Owczarczak.
(RED)

Po upalnym lecie należy zadbać o odpowiednią pielęgnację skóry.
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Noc pełna wrażeń

Miłośnicy
wyróżnieni

Uczestnicy „Nocy w Bibliotece” w Szczawnie Zdroju.

W nocy z 22 na 23 września w Szczawnie Zdroju
została zorganizowana całonocna impreza dla dzieci
„Noc w Bibliotece”.
Część pierwsza rozpoczęła się głośnym czytaniem
fragmentów opowiadania
„Oj, Hela” Barbary Stenki
w Hali Spacerowej. Dzieci
z zainteresowaniem słuchały zabawnych przygód
Heli, czytanych przez zaproszonych gości: Marzenę
Sobczyk, Karolinę Tomza,
Annę Przybył, Iwonę Banaś
oraz Łukasza Kuriatę. Kolejnym punktem były zabawy
animowane przez profesjonalny zespół Kamayu
Art, podczas których dzieci

wyśmienicie się bawiły. Po
tańcach uczestnicy zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek sponsorowany przez
cukiernię Oleńka, a po nim
wzięli udział w warsztatach
malowania na szkle, prowadzonych przez Irenę Olczak.
Dzieci z zaangażowaniem
przystąpiły do pracy, w wyniku której powstały przepiękne, kolorowe ozdobne
słoiczki. Ostatnia część rozpoczęła się poszukiwaniem
z Helą skarbu ukrytego w
budynku biblioteki. Emocji
było mnóstwo, a mali poszukiwacze buszowali po
bibliotece, aby dotrzeć do
upominków. Po wszystkich
zabawach przyszedł czas

na kolację, co nie oznaczało końca niespodzianek.
Dzieci przed snem obejrzały
zabawną komedię familijną, po której pełne wrażeń
zasnęły wśród zacisza książek. Impreza zakończyła się
wspólnym śniadaniem.
- Dziękujemy dorosłym
czytającym,
sponsorowi
słodkiego poczęstunku cukierni Oleńce, paniom animatorkom z Kamayu Art, pani
Irenie Olczak za przeprowadzenie wspaniałych warsztatów malowania na szkle
oraz wszystkim dzieciom za
wspólną zabawę – mówią
organizatorzy szczawieńskiej
„Nocy w Bibliotece”.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Podczas zorganizowanej
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego finałowej gali
szóstej edycji konkursu
„zDolne NGO”, która odbyła się w sali królewskiej
Akademii Rycerskiej w Legnicy, w dniu 12 września
2017 roku, udział wzięli m.in.: przedstawiciele
dolnośląskich organizacji
pozarządowych,
Dolnośląskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego oraz
dolnośląscy
samorządowcy. Tegoroczna edycja
konkursu dedykowana była
dolnośląskim organizacjom
pozarządowym, prowadzącym działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego
regionalizmu. Towarzystwo
Miłośników Szczawna-Zdroju zostało podczas uroczystości podwójnie docenione:
otrzymało dyplom uznania
za szczególny wkład pracy
na rzecz rozwoju Szczawna-Zdroju i jego społeczności,
a prezes stowarzyszenia
Iwona Czech dostała dyplom uznania za kreowanie
wśród młodzieży wartości
uniwersalnych
służących
podtrzymywaniu idei regionalizmu. Oba dyplomy przyznane zostały przez Radę
Stowarzyszeń Regionalnych
Rzeczpospolitej Polskiej w
Warszawie.
(RED)

Komisja sportu

www.ahe.lodz.pl/swidnica

Uchwałą Rady Miejskiej
Szczawna Zdroju utworzona została nowa komisja KomisjaSportu. Na jej przewodniczącego jednogłośnie
wybrano Janusza Kozłowicza, zastępcą został Paweł
Pilarczyk, a sekretarzem Piotr
Holly. - Przygotowana została ankieta, o wypełnienie której prosimy stowarzyszenia
i kluby sportowe działające
w naszym mieście. Pozwoli
nam to w przygotowaniu
strategii rozwoju sportu na
terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój
- wyjaśnia Janusz Kozłowicz.
(RED)

Poszukujemy
podwykonawcy
do odśnieżania
maszynowego
terenu wokół marketu budowlanego
w Wałbrzychu.
Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15,
tel. 12-264-00-00
wew. 109 lub 667 936 281

Latawce na medal
Klub Lotniczy im. Dywizjonów Polskich w Szczawnie-Zdroju brał udział w
Zawodach Latawcowych
- Święto Latawca - Jeżów
Sudecki - 2017.
Członkowie klubu od lat
uczestniczą w tych zawodach startując w konkurencjach latawców płaskich i
skrzynkowych. W tej edycji
zaprezentowali
latawce
konstrukcji
skrzynkowej.
Andrzej Roszak z II klasy
Publicznego Gimnazjum w
Szczawnie-Zdroju, wywalczył w udanych lotach III
miejsce i brązowy medal,
a Kacper Sadowski (absol-

went Publicznego Gimnazjum w Szczawnie-Zdroju)
- IV miejsce. Zawody rozegrane zostały na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim, w trudnych warunkach
pogodowych. Kierownikiem
i opiekunem ekipy był instr.
Jerzy Siatkowski. Przy okazji przypominamy, że zajęcia klubowe odbywają się
w Pracowni Dydaktycznej
Muzeum Modelarstwa i
Lotnictwa w Miniaturze w
Szczawnie Zdroju we wtorki i czwartki od godz. 16.00
do 18.30 (ul. Kościuszki 19, II
piętro).
(RED)

Dzień przedszkolaka

Słodko i radośnie było w Przedszkolu Miejskim w Szczawnie-Zdroju.
Wszystko za sprawą drobnych podarunków od burmistrza SzczawnaZdroju Marka Fedoruka, przekazanych milusińskim z okazji Dnia
Przedszkolaka. Dobrym życzeniom i zabawom nie było końca. - Niech
więc każdy dzień będzie dla Was magicznym i beztroskim, nie tylko od
święta – życzył wszystkim Marek Fedoruk.

(RED)
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Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka to projekt
Stowarzyszenia Wiosna, do
którego włączane są rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn.
Liderem akcji w Jedlinie Zdroju jest Magdalena Kandefer,
a wolontariuszami na terenie
miasta Jedlina-Zdrój zostały:
Magdalena Krystyniak i Magdalena Pawlaczyk. Jak można
zgłosić rodzinę lub osobę samotną do Szlachetnej Paczki?
Należy przekazać informacje
wolontariuszkom z Jedliny-Zdrój albo pracownikom
Ośrodka Pomocy Społecznej. Można również wypełnić
zgłoszenie na stronie www.
szlachetnapaczka.pl. Kontakt
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju: osobisty
lub telefoniczny pod numerem 74 8455 356. - 18 listopada br. nastąpi otwarcie bazy
osób potrzebujących. Zadbajmy o to by w Bazie tej znaleźli
się również mieszkańcy naszej
gminy – Ci, dla których dedykowana jest ta forma pomocy.
Finał, czyli przekazanie paczek
od darczyńców dla osób, które zakwalifikują się do Bazy
Świątecznej Paczki nastąpi w
dniach 9-10 grudnia br. Z góry
dziękujemy mieszkańcom za
włączenie się w akcję -podkreślają wolontariuszki.
(RED)

Selektywna zbiórka
i odbiór popiołu
Od 1 października 2017
r. w naszym mieście zostanie wprowadzona ważna
zmiana w zasadach gospodarowania odpadami. Od
tego dnia będzie obowiązywała selektywna zbiórka
i odbiór popiołu z palenisk
domowych. Każda nieruchomość wielorodzinna,
na której powstaje popiół,
zostanie wyposażona w
dodatkowy pojemnik, a
nieruchomości jednorodzinne w pojemnik lub w
worki na popiół, zgodnie z
deklaracją właściciela nieruchomości.
Popiół odbierany będzie
w sezonie grzewczym raz na
dwa tygodnie, w te same dni,
w które odbierane są odpady zmieszane, a poza sezonem grzewczym - w okresie
od 1 kwietnia do 30 września
- raz na 1,5 miesiąca, zgodnie
z harmonogramem odbioru
odpadów. Popiół z nieruchomości zamieszkałych będzie
odbierany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami, bez względu

Finał inwestycji

na oddawaną ilość; nie ma
dodatkowych opłat z tego
tytułu. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych
opłata za odbiór popiołu naliczana będzie na podstawie
złożonej korekty deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Wprowadzona od 1 października 2017 r. selektywna zbiórka popiołu oznacza
zakaz mieszania popiołu z
innymi odpadami. Umieszczenie popiołu w pojemniku
z odpadami zmieszanymi
będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, a także
koniecznością zmiany deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ponoszenia
wyższych opłat według stawek dla odpadów niesegregowanych. Przypominamy
również, aby do pojemników nie wsypywać gorącego
popiołu – podkreślają pracownicy Urzędu Miejskiego
w Jedlinie Zdroju.

22 września br. do użytku
została oddana przebudowana ulica Zamkowa w Jedlinie Zdroju. Oprócz ułożenia nowej kostki brukowej na
dziedzińcu pałacu, powstało
16 nowych miejsc parkingowych, wyasfaltowana została
część łącząca dziedziniec pałacu z ulicą Noworudzką. Wybudowano również nową zatokę
autobusową. Wartość całości
inwestycji to 857 885 zł, z czego 531 460zł stanowiło dofinansowanie pozyskane przez
gminę z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Zadanie zrealizowało konsorcjum
firm utworzone przez PUPiH
„COM-D” sp. z o.o. z Jawora
oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
sp. z o.o. Z kolei 29 września
o godz. 9.00 nastąpi uroczyste
otwarcie ścieżki pieszo – rowerowej, prowadzącej od ul. Zakopiańskiej do ul. B. Chrobrego w Jedlinie-Zdroju. Miejsce
spotkania będzie Kompleks
Sportowo – Rekreacyjny ACTIVE Jedlina przy ul. Kłodzkiej.
W programie: otwarcie ścieżki
pieszo – rowerowej, rozgrywki
piłkarskie, biegi krótko i długodystansowe, gra w petanque, taniec zumba.

(RED)

(RED)

Czarodziejska Chata
do wynajęcia!
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój oferuje do wynajmu „Czarodziejską Chatę”
obiekt restauracyjny wraz
z pełnym wyposażeniem
położony w Jedlinie-Zdroju przy ul Sienkiewicza 16,
w kompleksie rekreacyjnym obejmującym parki linowe oraz tor saneczkowy.
Osoby zainteresowane
najmem przedmiotowego

obiektu w celu uzyskania
szczegółowych informacji
zapraszamy do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul.
Poznańskiej 2 (pokój nr 3
– Biuro Obsługi Klienta) lub
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 74 84
55 215 wew. 14 (osoba do
kontaktu – Marzena Tomasik).
(KSZ)
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II Festiwal Pstrąga w Łomnicy

Zmierz się
z Rogowcem!
Zapraszamy na III Bieg
Uphill Rogowiec. To już 1
października w Łomnicy w
Gminie Głuszyca.
- Październik rozpoczynamy
od trzeciego już biegu na Rogowiec, który startuje o godz.
11.00 z Łowiska Pstrągów „Złota Woda” w Łomnicy. Na trasie o
długości 7,14 km trzeba będzie
pokonać 643 metrów przewyższeń - mówi organizator biegu
Grzegorz Walczak, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy.
Zapisy na www.race-timing.pl. Patronem biegu jest
maratończyk Rafał Ławski.
Biorąc udział w III Uphill Rogo-

wiec, można otrzymać punkty
w Lidze Biegów Górskich (kat.
I). W trakcie biegu w miasteczku zawodów dla dzieci
przewidziane są konkurencje
sportowe z nagrodami! Przypominamy wymogi dotyczące
darmowego startu dla głuszyczan. Mieszkańcy zameldowani w Głuszycy są zwolnieni z
opłat. Warunkiem darmowego startu jest zgłoszenie się na
stronie: https://race-timing.pl/
organizacja_zawodow/zawody/opis/374/szczegoly.html.
Bieżące informacje o biegu na https://www.facebook.
com/UphillRogowiec/.
(SJ)

Przyjazna gmina
Za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyznało
Głuszycy certyfikat „Gminy
Przyjaznej Rowerzystom”.
W kategorii gmin od 3 do
10 tys. mieszkańców certyfikaty otrzymały jeszcze trzy
inne gminy: Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Podkowa
Leśna ( woj. mazowieckie)
oraz Szklarska Poręba (woj.
dolnośląskie). Podsumowanie
VI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Gmina Przyjazna

Rowerzystom” odbyło się 21
września w czasie VII Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce BIKE-EXPO. W
imieniu Gminy Głuszyca certyfikat odebrał prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy
Grzegorz Walczak. Głuszyca
-wraz z innymi certyfikowanymi i wyróżnionymi gminami
- została także zaproszona do
zaprezentowania swojej oferty turystycznej na targach w
Kielcach na stoisku PTTK „Rowerem przez Polskę”.
(SJ)

Przedstawiciele Gminy Głuszyca odebrali w Kielcach certyfikat „Gminy
przyjaznej rowerzystom”.

Plac jak nowy
Zakończył się pierwszy
etap modernizacji placu zabaw przy ul. Ogrodowej w
Głuszycy.
Inwestycja w całości sfinansowana została ze środków
własnych Gminy Głuszyca,
która w bieżącym roku wykonała szereg prac mających na
celu poprawę estetyki i funkcjonalności placu.
- W pierwszej kolejności teren placu został odwodniony
i wyrównywany. Wykonano
chodnik z kostki brukowej oraz

zamontowano ławki i lampy
oświetleniowe. Aby mieszkańcy - i starsi, i młodsi - mogli aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, zamontowane
zostały urządzenia siłowni plenerowej oraz wielofunkcyjny
trzywieżowy zestaw rekreacyjny dla dzieci. Uzupełnieniem
wyposażenia placu jest także
pięć nowych urządzeń, które z
pewnością sprawią radość najmłodszym – dodaje burmistrz
Roman Głód.
(SJ)

Łowisko Pstrąga „Złota Woda” w
Łomnicy w niedzielę 1 października stanie się miasteczkiem biegu na
szczyt Rogowca. W oczekiwaniu na
zawodników w godz. 11.00-14.00 zapraszamy na II Festiwal Pstrąga.
Oprócz degustacji pstrągów przygotowano szereg atrakcji dla dzieci - malo-

wanie twarzy, kolorowe warkoczyki, zabawy z chustą Klanza i na dmuchanym
zamku. Poza tym dzieciom lubiącym
ruch i aktywność na świeżym powietrzu proponujemy udział w grach i zabawach sportowych, które poprowadzi
Fundacja Jawor. Zgłoszenia do udziału
w zabawach sportowych w głuszyckich

szkołach i w przedszkolach. Na imprezę towarzyszącą trzeciemu biegowi
Uphill Rogowiec zapraszają: burmistrz
Głuszycy Roman Głód, Stowarzyszenie
Przyjaciół Głuszycy, Centrum Kultury-MBP, Łowisko Pstrągów Złota Woda w
Łomnicy.
(SJ)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

Internetowy miszmasz
Stanisław
Michalik

Wziąłem sobie do serca
sentencję Denisa Diderota:
„Ludzie przestają myśleć,
kiedy przestają czytać”. Ta
„złota myśl” francuskiego
pisarza, krytyka literatury
i sztuki, filozofa i encyklopedysty okresu oświecenia,
przyświeca mi od dłuższego czasu. Zwłaszcza, że
mam go teraz, na stare lata,
znacznie więcej niż dawniej. Czytam wszystko co
mi wpadnie pod rękę, a nieomal obowiązkowo portale
internetowe. Tam znajduję świat o jakim przez całe
moje lata młodości i dojrzałego życia nawet mi się nie
śniło.
Biskup Ignacy Krasicki pisał swego czasu o miasteczku, w którym było „klasztorów dziewięć i gdzieniegdzie
domki”. Ale to było bardzo
dawno temu. Gdyby żył dziś,
to musiałby klasztory zamienić na markety. To tutaj koncentruje się życie materialne
i duchowe współczesnego
laikatu. Najlepiej to widać,
gdy zbliżają się jakiekolwiek
święta, a najwyraźniej na
Boże Narodzenie. To właśnie
te ubogacone wielowiekową
tradycją, staropolskie święta,
które kojarzą się wszystkim
przede wszystkim z suto zastawionym stołem, ożywiają
naszą energię i pozwalają
wyekspediować wszystkie
zasoby pieniężne, byle tylko
w świątecznej w lodówce, na

stole i pod choinką niczego
nie zabrakło.
Aż miło znaleźć się tuż
przed świętami w „Tesco”,
„Auchan”.
„Kauflandzie”
„Biedronce”. „Dino”. „Eco”
itd., itp. A święta w marketach są już od początku listopada i zachęcają w nich
do obfitych zakupów specjalnie wydzielonymi segmentami różnokolorowych,
błyszczących stroików i
świecidełek, a także prezentami pod choinkę. Wszędzie rojno i gwarno, można
obcować bezpośrednio z
bogatym światem luksusu,
można odurzyć się urzekającą atmosferą przepychu i
blichtru, spotkać dawno nie
oglądanych znajomych, wymienić uśmiechy i ukłony.
Wizyty w supermarketach
dostarczają nowych, dotąd
nieznanych,
niezwykłych
przeżyć.
Niestety, brzmi to groźnie,
bo lud Boży może się zmanierować i ograniczyć swoje
świętowanie do marketów.
Być może kolejni biskupi
zaczną zamykać świątynie
podobnie jak tę w Jasienicy,
ale to z tego powodu, że nie
będzie wiernych. Przykład
francuski mówi: wszystko to
być może… Chyba, że (na co
się nie zanosi) biskupi zejdą
z piedestału i - jak to radził
Ignacy Krasicki - poziomem
życia zbliżą się do ludu. Nasi
rządzący mają na to inny pomysł: najlepiej pozamykać
te handlowe „świątynie rozpusty” we wszystkie święta
i wtedy pobożny ludek pójdzie do kościoła zamiast do
marketu. A niepobożni niech
siedzą w domu i słuchają Radia Maryja.

TEL. 668 605 555
A oto kolejny przykład
handlowego „miszmasz”:
- Najzdrowszy wykwit lokalnego patriotyzmu: „Piast
Mocne” to kwintesencja siły
i charakteru Dolnego Śląska
- czytam drobnym druczkiem objaśnienia na puszce
piwnej browaru Carlsberg
Polska Sp. z o. o. w Warszawie. Na samej górze zaś czerwonymi literami: Z miłości
do Dolnego Śląska. Otóż to,
czego się nie robi z miłości?
„Złocista Barwa”, czytam
dalej, „Chmielowy Aromat”,
„Produkt Regionalny”. Oto
atrybuty puszki piwa. Kocham Dolny Śląsk, złotą
barwę i aromat chmielowy,
więc nie mam wyboru. „Piast
Mocne” to jest to...
Po „Piaście” czuję się patriotą lokalnym jak nigdy
przedtem, ale - niestety - gorzej ze mną jeśli chodzi o patriotyzm krajowy. Chciałbym
być polskim patriotą, ale
okazuje się, że nie mogę, bo
Polak patriota, to katolik ślepo wierzący w to wszystko,
co powiedzą w TV Trwam.
Zwycięzca wyborów - PiS
- ogłasza wszem i wobec,
że jest za Kościołem, ale po
cichu kopie pod nim dołki,
bo coraz dobitniej i głośniej
agituje Polaków do nowej
wiary. To jest wiara w zamach smoleński. Okazuje
się, że kto nie wierzy w ten
zamach, nie jest patriotą.
Ksiądz Stanisław Małkowski
wierzy, mógł więc z godnością czynić publicznie
egzorcyzmy przed Pałacem
Namiestnikowskim po to, by
wypędzić zeń złe duchy. Złe
duchy powodują, że coraz
więcej Polaków traci wiarę.
Ale w pałacu mamy już po-

bożnego prezydenta, a premier rządu każdy dzień rozpoczyna na klęczkach, więc
będzie lepiej. Odżegnujemy
się wyraźnie od przymierza
z Zachodem, bo przecież
wiadomo, że moce nieczyste
przylatują z Zachodniej Europy. Dlatego trzeba zrobić
wszystko by je przepędzić
popierając PiS, z pełną świadomością, że flaga unijna
to szmata. Tak oświadczyła
wybitna ideolog PiS-u, niejaka Pawłowicz. Rzecz w tym,
żeby tę Unię Europejską rozwalić od środka, a dzięki poparciu USA nic nam nie grozi. W najgorszym przypadku
damy sobie radę sami. Jesteśmy mistrzami świata w powstaniach zbrojnych przeciw zaborcy.
Idziemy dalej:
- Nasz polski świat mediów i polityki przypomina
chorego idiotę po narkotykach i po flaszce wódki.
Politycy zdolni są wypowiadać horrendalne bzdury,
aby zdobyć poklask tłumów
i znaleźć się w mediach. Te
zaś chętnie z tego korzystają
by poprawiać wyniki oglądalności. Odbiorca mediów
jest bezradny, bo trudno się
odciąć od współczesnego
świata wirtualnego. Wciska
się on drzwiami i oknami odkąd w nasze codzienne życie
wdarła się technika radiowa,
telewizyjna, internetowa, a
do tego prasa bulwarowa i
oszałamiające bilbordy.
Każde wybory, to wyścig
w sztuce robienia wyborcom
wody z mózgu. A przecież
chodzi tylko i wyłącznie o
fotele dla tej samej grupy
ludzi, którzy dorwali się do
władzy. Nie ma takiej siły,

która byłaby w stanie przerwać ten chocholi taniec,
zwany przekornie demokracją. Dziś Wyspiański napisałby te same słowa, co pod
koniec XIX stulecia w Polsce
rozbiorowej, ale tym razem
pod adresem wielkiego ruchu „Solidarności”: miałeś
chamie złoty róg...
Ale nasze media stać na
odskocznię od mizerii życia
politycznego. Pojawiają się
newsy przejmujące swoją
głębią filozoficzną i humanitaryzmem. Na przykład portal gazeta.pl podaje z ulgą,
że Wiedźmin z Hollywood to
liga B , a nawet C, a więc nie
jest już taką ikoną jak nam
się wydaje. Czas więc dać sobie spokój z importowanym
Wiedźminem skoro w naszej codziennej politycznej
rzeczywistości mamy okazy
o niebo lepsze – vide – plejada pisowskich ministrów
z wyrokami sądowymi, albo
chlubną przeszłością z głębokiego PRL-u. Wygląda na
to, że u Jarka liczą się głównie ci, co mają coś na sumieniu.
To jednak nic wobec promocji Opolskiego Festiwalu,
a zarazem TVPiS w wykonaniu piewcy nowego wzoru
życia patriotycznego, warszawskiego idola sztuki kabaretowej – Jana Pietrzaka.
Oglądaliśmy go w zaciszu
amfiteatru festiwalowego
w Opolu wypełnionego po
brzegi pustymi miejscami.
To z powodu złej pogody,
stwierdził niepozbawiony
nigdy humoru artysta Pietrzak, któremu na koniec
sprawiło owację ok. dwustu
PiS-owskich klakierów sędziwego wieku. Ktoś dowcipny

napisał: jaka władza, taki
błazen. A ja przypomniałem
sobie bardzo trafny tytuł
jednego z moich felietonów
w DB 2010: Nie tylko słońce
miewa zaćmienia. Nic się
nie stało, twierdzą lektorzy
TVP Kurskiego, mimo że on
sam nie wytrzymał do końca
koncertu Pietrzaka, tak więc
absurdalny świat upartyjnionych mediów funkcjonuje
nadal i czuje się dobrze, a jak
pokazuje doświadczenie, to
jego możliwości rozwoju są
znacznie bardziej ekspansywne niż proces ewolucji
w przyrodzie dostrzeżony
przez Karola Darwina.
Wciąż jednak wisi nad
nami jak miecz Damoklesa
kolejna zapowiedź Nostradamusa:
Zaraza przeszła, świat staje się mniejszy
Przez długi czas lądy zamieszkiwane będą w pokoju
Ludzie będą bezpiecznie
podróżować przez niebo,
lądy i morza
Potem wojny wybuchną
na nowo.
Pocieszmy się jednak, że
mamy jeszcze sporo czasu
na podróżowanie przez niebo, lądy i morza zanim wybuchną wojny, zresztą wojna to dla nas pestka z chwilą
kiedy minister od wojny Antoni Macierewicz wprowadzi powszechny obowiązek
służby wojskowej, a dalej
ogłosi nowe przetargi na zakup broni i zbuduje system
obrony terytorialnej kraju.
Proszę więc moi Czytelnicy, bądźcie spokojni, niech
nic nie zakłóci Wam radosnego przeżywania nadchodzącej złotej polskiej jesieni.
Mówią, że będzie gorąco!

DB2010

Czwartek, 28 września 2017 r.
www.db2010.pl

.PL

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

Gala Kresowa
Gala Kresowa - Polska
moja”- taki tytuł ma tegoroczna gala, która odbędzie się w ramach 16
Dolnośląskich Dni Kultury
Kresowej.
Wydarzenie odbędzie się
w dniu 7 października 2017
r. o godz. 15.00. w świetlicy
w Starych Bogaczowicach. W
muzyczną podróż zabierze
nas Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, a na scenie
wrażeń dostarczą artyści:
Zespół „Wszystko w porządku” z Domu Polskiego w

Borysowie (Białoruś), Zespół
„Wesołeczki” z miejscowości
Piesek na Białorusi, Zespół
„Słodka czwórka”, Tomasz
Kuba Kozłowski oraz artyści:
Barbara Droździńska, Stanisław Górka i Aurelia Sobczak,
doskonale znani mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego
z imprez odbywających się
w ubiegłym roku w ramach
Dolnośląskiej Stolicy Kultury.
Organizatorami wydarzenia
są: Powiat Wałbrzyski oraz
Gmina Stare Bogaczowice.
(AL)

Seniorzy we Wrocławiu

Dary jesieni
w naszej wsi
Fundacja Edukacyjno Społeczna „Polny Kwiat”,
w partnerstwie z Gminnym Centrum Biblioteczno – Kulturalnym, realizuje projekt „Dary jesieni w
naszej wsi”. - Projekt polega
na organizacji warsztatów
rękodzielniczych i kulinarnych w gminie Stare Bogaczowice, nawiązujących do
tradycji lokalnych naszego
regionu oraz konkursu kulinarnego. Celem zadania jest
przybliżenie
uczestnikom
projektu tradycji i kultury
dolnośląskiej wsi, wspieranie zachowania dziedzictwa
kulturowego, promocję regionu i produktów lokalnych. Zadanie dofinansował
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- Wydział Obszarów Wiejskich. W ramach projektu
zapraszamy na warsztaty
kulinarne z trzech bloków
tematycznych: kuchnia jesienna, kuchnia kresowa i
kuchnia jajeczna. Warsztaty z
rękodzieła rozpoczną się już
w październiku i będą dotyczyły wikliniarstwa, florystyki
i biżuterii z lnu – mówią pomysłodawcy.
(AL)

Dofinansują wymianę
Zapraszamy
mieszkańców
Gminy Mieroszów na spotkanie, które odbędzie się
2 października 2017 roku
o godzinie 17.00 w Mieroszowskim Centrum Kultury.
Przedmiotem spotkania będzie
omówienie zasad otrzymania
dotacji na wymianę źródeł ciepła z budżetu Gminy Mieroszów, pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ,,Ograniczenie niskiej emisji
na obszarze województwa dolnośląskiego”.
(RED)

Seniorzy z Gminy Stare Bogaczowice zwiedzili Wrocław.

Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne ze
Starych Bogaczowic zorganizowało dla seniorów wycieczkę do Wrocławia.
- Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Kolejkowa - parku miniatur zlokalizowanego na Dworcu
Świebodzkim. Następnie, z
przewodnikiem PTTK, udaliśmy się w kierunku wrocławskiego Rynku, gdzie
zwiedzaliśmy wiele ciekawych budynków uczelni i
zabytków, między innymi:
zamek Solny, ratusz, synagogę. Spacerkiem doszliśmy tak do Ostrowa
Tumskiego, gdzie podziwialiśmy katedrę św. Jana

Chrzciciela, kościół NMP na
Piaskach z przepiękną ruchomą szopką, a po drodze
mijaliśmy także wyspę słodową i most Miłości. Na zakończenie naszej wycieczki
był rejs po Odrze, podczas
którego podziwialiśmy dalszą część Wrocławia. Szczęśliwi i z dodatkową wiedzą
o naszej dolnośląskiej stolicy wróciliśmy do naszej
gminy. Wycieczka została
dofinansowana z loterii
fantowej, której nasze centrum organizowało podczas tegorocznych dożynek
– relacjonują organizatorzy
wyjazdu seniorów do Wrocławia.
(AL)

Finisz konsultacji
Do 29 września 2017 r. na terenie miasta i gminy Mieroszów trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy
Mieroszów w sprawie zmiany
nazwy ulicy Dąbrowszczaków
w Mieroszowie. Konsultacje są
prowadzone w formie badania
ankietowego (ankiety drukowane, strona internetowa Gminy
Mieroszów, BIP). Wypełnione
formularze należy składać w
sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie, przesłać drogą listowną na adres Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie (pl.
Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów) lub na adres mailowy:
urzad@mieroszow.pl.
(RED)

REKLAMA
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REKLAMA

Najstarszy
wałbrzyski bieg
30 września, w sobotę,
o godz. 11.00, sprzed budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze przy
al. Podwale 1 w Wałbrzychu, wystartują uczestnicy
XXXVII Biegu Przełajowego Podzamcze, najstarszego w mieście. Od godz. 9.00
do 10.45 w Ośrodku Społeczno – Kulturalnym spółdzielni, który jest głównym
organizatorem rywalizacji,
trwać będą zapisy.
- Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy
pragną sprawdzić się na naszych trasach, zarówno wiernych imprezie, długoletnich
jej uczestników, jak również
nowicjuszy. Imprezie zapewniamy ciekawą oprawę,
a widzów zapewniamy, że
emocji nie zabraknie – powiedział Włodzimierz Palusko, szef OSK Podzamcze.
Główny dystans biegu
liczy 10 km w kategoriach:
M20, M30, M40, M50, M60,
natomiast dziewczęta i
chłopcy do 18 lat oraz panie
w kat. K20, K30, K40, K50, K60
oraz panowie w kat. M70 i
M80 będą mieli do pokonania 4,6 km.
Tegoroczny bieg odbędzie się w ramach trzeciej
edycji Europejskiego Tygodnia Sportu, o Puchar Every
Can Counts, a imprezie patronuje Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
Europejski Tydzień Turystyki jest inicjatywą Komisji
Europejskiej z zadaniem promowania sportu i aktywności fizycznej. Jego polskimi
ambasadorami są m.in. Czesław Lang, Marcin Gortat i
Zofia Klepacka.
Uczestnicy otrzymają napoje izotoniczne. W trakcie
imprezy
przeprowadzona
zostanie akcja promująca

W końcu wygrają?
Mimo prowadzenia do przerwy
3:1, piłkarki nożne AZS PWSZ
Wałbrzych tylko zremisowały
w wyjazdowym meczu z AZS
UJ Kraków 3:3 (bramki dla AZS
PWSZ: Klaudia Miłek 6, 38, Małgorzata Mesjasz 29). Kolejnym
rywalem wałbrzyskich akademiczek będzie Mitech Żywiec. Mecz
zostanie rozegramy 30 września o
godz. 11.00 na stadionie przy ul.
Ratuszowej w Wałbrzychu.
(RED)

IV liga
W grupie wschodniej IV ligi piłkarze Wiwy Goszcz ulegli Górnikowi Wałbrzych 1:2 (bramki:
0:1 Mateusz Sobiesierski - 25, 1:1
Tomasz Swaczeński - 46, 1:2 Denis Dec 85). A 1 października o
godz. 15.00 na stadionie przy ul.
Ratuszowej w Wałbrzychu Górnik rozegra mecz na szczycie ze
Śląskiem II Wrocław. W grupie zachodniej Górnik Boguszów-Gorce
uległ Olimpii Kamienna Góra 2:3
(bramki: 1:0 Jarosław Pryk - 3, 1:1
Przemysław Powiertowski -43,
1:2 Bogdan Buda - 47, 2:2 Konrad
Zwolenik - 77, 2:3 Konrad Domin
-82). 30 września o godz. 16.00
Górnik Gorce zagra na wyjeździe
ze Stalą Chocianów.
(RED)

Mamy drugiego
Fajdka?
Choć nie rzuca młotem,
tylko kulą, to właśnie zdobył mistrzostwo Polski
młodzików w swojej dyscyplinie. 15-letni Jakub Kanik
ze Świebodzic wywalczył
złoty medal w pchnięciu
kulą na lekkoatletycznych
Mistrzostwach Polski w
Bielsku-Białej.
Zdobył także brąz w
drugiej trenowanej przez
siebie dyscyplinie - rzucie
dyskiem. Jakub Kanik trenuje w Lekkoatletycznym
Klubie Sportowym Górnik
Wałbrzych, ale jest mieszkańcem Świebodzic i do

niedawna uczniem Szkoły
Podstawowej nr 2. Obecnie
Kuba uczęszcza do klasy
sportowej w SP 26 w Wałbrzychu. Ma już na swoim
koncie tytuł mistrza Dolnego Śląska, a obecny tytuł
mistrza Polski jest prawdziwym
ukoronowaniem
dwóch lat ciężkiej pracy i
intensywnych treningów.
W trakcie zakończonych
Mistrzostw Polski w Białej
Podlaskiej Kuba ustanowił
także swój rekord życiowy.
Na zdjęciu Jakub Kanik na
podium mistrzostw Polski.
(ABP)

Inauguracja
w Szczawnie
Kazimierz Staszewski, dobry duch podzamczańskiej imprezy.

zdrowe odżywianie i prowadzenie aktywnego trybu
życia, zorganizowana przez
Sekcję Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wałbrzychu.
Trochę historii biegu. Po
raz pierwszy zorganizowano
go w 1981 r., a w skład grupy
inicjatywnej weszli: Kazimierz
Staszewski, który do dziś jest
jego dobrym duchem i prężnym organizatorem także
innych
podzamczańskich
imprez sportowych, Jan Leśniak, Franciszek Skirucha
oraz biegacze ze Świebodzic – Jerzy Drab i Tadeusz
Zawadzki. Startowali w nim
m.in. późniejsza olimpijka
Karolina Jarzyńska (Londyn,

maraton) i późniejszy olimpijczyk Waldemar Glinka
(Ateny, maraton) oraz Roman
Magdziarczyk,
dwukrotny
olimpijczyk (Sydney, Ateny)
w chodzie na 50 km.
We wszystkich 36 biegach
startował Tadeusz Zawadzki,
w 32 Józef Żuk, w 31 Jan Leśniak, w 25 Mirosław Kaczuga, a w 24 Marek Henczka.
W klasyfikacji generalnej
prowadzi Kaczuga – 142 pkt,
przed Henczką – 138, Leśniakiem – 118, Arturem Gawrońskim – 98 i Edwardem
Baczewskim – 71.
Od 2014 r. rekordzistą nowej, dłuższej trasy, jest Alan
Dobrowolski z Boguszowa Gorc – 36,10.00.
Andrzej Basiński

Koszykarze
MKS
Mazbud
Szczawno Zdrój swój pierwszy
mecz ligowy rozegrają 1 października o godzinie 16:00 w
hali przy ulicy Słonecznej 1a.
Przeciwnikiem MKS-u będzie
Franc Gardiner Polonia Świdnica,
która - podobnie jak gospodarze
- rozpocznie swój drugi sezon na
poziomie III ligi. Co ciekawe, w
barwach MKS-u wystąpi dwóch
zawodników, którzy w poprzednim sezonie reprezentowali klub
ze Świdnicy – Dawid Wackowski
i Przemysław Olszewski. Oprócz
wspomnianej dwójki zawodników, w składzie gospodarzy zaszło
jeszcze kilka zmian personalnych.
Na grę w zespole MKS Mazbud
Basket Szczawno-Zdrój zdecydowali się: Mateusz Pilarczyk, Paweł
Smoleń oraz Hubert Murzacz, którzy w przeszłości reprezentowali
barwy Górnika Wałbrzych, Paweł
Przydryga wychowanek Sudetów
Jelenia Góra i Maciej Fedoruk z
UKS Chromik Żary.
(RED)

Agnieszka znowu złota
Agnieszka Wieszczek-Kordus, była wałbrzyszanka z Piaskowej Góry,
została w litewskiej Kłajpedzie wojskową mistrzynią
świata w kategorii 75 kg.
W pojedynku finałowym
pokonała Ukrainkę Iryne Pasichnyk. Tym samym obroniła złoto wywalczone w ub.
r. w macedońskim Skopje.
Agnieszka zaczynała karierę w
Herosie Czarny Bór. W 2008 r.
na Igrzyskach Olimpijskich w
Pekinie zdobyła brązowy me-

dal jako pierwsza polska zapaśniczka. Reprezentuje WKS
Grunwald Poznań. Wiosną
tego roku przeszła operację
kręgów szyjnych, a wcześniej
dwukrotnie doznała zerwania
więzadeł krzyżowych, kontuzję, która już niejednego
zawodnika
wyeliminowała
z wyczynowego uprawiania
sportu. Jest żołnierzem 31.
Bazy Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny w stopniu
starszej szeregowej.
(A.Bas.)
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Siatkarze
w Aqua Zdroju
Komisja licencyjna Polskiego Związku Piłki Siatkowej ostatecznie zatwierdziła
skład I ligi mężczyzn na sezon 2017/18. W miejsce TS
Victoria PWSZ Wałbrzych
komisja przyznała licencję
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych,
dzięki czemu możemy już
oficjalnie potwierdzić, że w
nadchodzących
rozgrywkach I ligi (bezpośrednie zaplecze PlusLigi) nasze miasto będzie miało swojego
reprezentanta.
Pomimo krótkiego czasu i wielu zawirowań, udało
uratować się pierwszoligową
siatkówkę dla Wałbrzycha.
20 września Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej
zatwierdził udział naszego
zespołu w rozgrywkach I ligi.
Inauguracja rozgrywek od-

Przegrali ze Śląskiem

będzie się w Wałbrzychu. W
sobotę 30 września pod Chełmiec przyjedzie ekipa AGH
Kraków, która w minionym
sezonie zajęła 7 miejsce w
rozgrywkach. Wałbrzyszanie,
jeszcze pod egidą TS Victorii
PWSZ, w poprzednim sezonie wyszli w starciach z akademikami na remis (w obu
meczach wygrywali gospodarze po 3:1). W tym sezonie
zupełnie nowa drużyna pod
wodzą Janusza Bułkowskiego rozpocznie gry przed własną publicznością. Początek
spotkania o godzinie 18:30
– bilety dostępne w kasach
Aqua-Zdrój. Ceny biletów:
ulgowy – 5zł, normalny – 10zł,
rodzinny – 5zł/os (minimum 3
osoby) – mówi Mariusz Gawlik, prezes Aqua Zdroju.
(RED)

Na inaugurację rozgrywek
II ligi koszykarze Exact Systems Śląsk Wrocław pokonali
we własnej hali po zaciętym i
emocjonującym meczu Górnika Trans.eu Wałbrzych 83:80
(19:20, 25:20, 25:18, 14:22).
Punkty dla Górnika Trans.eu
zdobywali: Ratajczak 20, Wróbel
18, Krzywdziński 13, Durski 12,
Glapiński 11, Kruszczyński 6. W
pierwszym meczu przed własną publicznością podopieczni
trenera Marcina Radomskiego
zmierzą się z KS Kosz Pleszew.
Spotkanie zostanie rozegrane
30 września o godz. 17.00 w Hali
Wałbrzyskich Mistrzów przy ul.
Wysockiego.
(RED)

Na podium
W Tuszynie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Jeździe Indywidualnej
na Czas. Dobrze spisali się
młodzi kolarze LKKS Górnik
Wałbrzych - DZT Service Świebodzice: w kategorii juniorek
młodszych Julia Kowalska była
druga, Adrianna Rasińska trzecia, a Wiktoria Węgrzynowska
czwarta. Wśród chłopców w
tej kategorii na drugim stopniu
podium stanął Karol Woźniak, a
piąty był Patryk Tomulik. Z kolei
w kategorii juniora i open także
drugie miejsce zajął Paweł Marchlewski.
(BAS)

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

Sprzedam halę

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7

800 m z pomieszczeniami

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.
REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM
NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI,
OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

socjalnymi i biurowymi

irciawol@wp.pl

Gwarantujemy transport

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

Tel. 606 478 000

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

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

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

Finałowe ściganie
w Mieroszowie

Cross Duathlon
w Książu

30 września odbędą się
ostatnie zawody cyklu Kellys Enduro MTB Series. Finałowe zmagania kolarzy
górskich rozpoczną się już o
godz. 8.30.
- Jesienna aura opanowała
całą Polskę, jednak najbliższy
weekend ma być ciepły i słoneczny. Przy takiej pogodzie
strome góry otaczające Mieroszów, z licznymi singlami
pozwolą na niezapomnianą
jazdę. Jest tam wiele kapitalnych ścieżek, które tylko czekają na rowerową eksplorację.
Spotkacie tam również odcinki pokryte tonami melafiru. A
to wszystko na sześciu odcinkach specjalnych no i oczywiście w formule on-sight, czyli
bez wcześniejszej znajomości
trasy. Aby możliwe było przeprowadzenie zawodów w takich okolicznościach niezbędne jest odpowiednie wsparcie.
Od początku przygotowań
do imprezy mogliśmy liczyć
na pomoc ze strony Gminy
Mieroszów i Mieroszowskiego
Centrum Kultury oraz Nadleśnictwa Wałbrzych. Ponadto
wysprzątanie tras możliwe
było dzięki podjęciu współ-

pracy z marką RYOBI – producentem oferującym szeroką
gamę
bezprzewodowych,
przewodowych i warsztatowych narzędzi elektrycznych.
Przekazane kosy sprawdziły się wyśmienicie, podczas
udrożnienia przebiegu kilku
fajnych ścieżek – mówi Grzegorz Miedziński, organizator
cyklu wyścigów. Nowy sponsor zapewni również myjkę
wysokociśnieniową.
Przebieg całej rywalizacji
sprawdzi nie tylko umiejętności techniczne, ale również
kondycję uczestników. W sumie zaplanowanych jest 6 odcinków specjalnych, cała trasa
z dojazdówkami liczyć będzie
ok. 45 kilometrów, a w tym
blisko 1700 metrów przewyższeń na podjazdach. Bufet zapewniony przez markę OSHEE,
znajdować się będzie na mecie
OS3, zaś posiłek regeneracyjny
serwowany będzie na mecie
OS6. Bazą zawodów będzie
hala sportowa przy ul. Hożej,
skąd uczestnicy ruszą na trasę.
Zakończenie imprezy wraz z
wieczorną biesiadą planowane
jest na Górze Parkowej.

Na terenie hipodromu w
Książu odbył się XXI Cross
Duathlon, w którym wystartowali zawodnicy z aglomeracji wałbrzyskiej, a także z
Poznania, Wrocławia i Sobótki. W ramach zawodów
odbyły się biegi na 4,5 km
oraz 1,5 km oraz wyścig kolarski na 6 km.
Wyniki: mężczyźni – 1. Patryk Łazarski (Wałbrzych)
– 41 min.57 sek, 2. Damian
Zięba (Wrocław) – 43,12, 3.
Adam Kaczmarek (Poznań)
– 44,30; kobiety – 1. Zenobia Kubielewicz (Kamienna
Góra) – 39,04, 2. Bogumiła
Wilczyńska (Wałbrzych) –
39,50, 3. Mariola Sarnecka
(Mieroszów) – 45,04. Uczestnicy otrzymali medale i nagrody, a impreza zakończyła
się ogniskiem.
Organizatorem
zawodów
był KUKS Biały Kamień, a
jego partnerami: Gmina
Wałbrzych, Stado Książ, WKB
Podzamcze-Zamek
Książ
przy MKKF oraz Aqua Zdrój.

(RED)

(BAS)

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

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

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

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

- 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

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Tel. 722-181-622

Sprzedam
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)

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

i inne...

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

Wójt Gminy Walim
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Walimiu ul. Boczna nr 9 oraz na stronie
internetowej w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.walim.pl)
i na stronie Urzędu Gminy Walim –
(www.walim.pl: menu Dla inwestora –
Przetargi i ogłoszenia) został wywieszony
na okres od 28.09.2017 r. do 20.10.2017 r.
wykaz nr 14/2017 z dnia 28.09.2017 r.
nieruchomości gminnych przeznaczonych
do dzierżawy, najmu.
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USŁUGI
(1) Atrakcyjna pożyczka minimum
formalności 728874282
(1) Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń 728874282
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) HYDRAULIKA - 668-605-555
(1) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA
- Całodobowo. Tel. 726-005-726.
Tanio, szybko, profesjonalnie.
www.speed24h.info. Zapraszamy
do sklepu przy ul Słowackiego 5
w Wałbrzychu.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

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

NIERUCHOMOŚCI
(1) Wynajmę lokal użytkowy o
pow. 74m2 w dzielnicy Podzamcze. Lokal świeżo po remoncie.
Świetnie nadaje się na biuro.
Więcej informacji pod nr Tel.
608269976.
(1) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

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

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: 535416-014

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 lokalizacja, 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, parter, ogrzewanie gazowe, blisko
Szczawna Zdroju, niski czynsz,
zadbany budynek, cena 85.000 zł,
tel: 792-548-210
BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, ogród, najlepsza
lokalizacja, bliska okolica Szczawna 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, ogrzewanie gazowe, pierwsze piętro,
super lokalizacja, cena 80.000 do
negocjacji, kontakt: 535-416-014
JEDLINA ZDRÓJ, 37m2, ogrzewanie elektryczne, centrum miasta,
cena: 55.000, telefon: 792-547662

MS-3217 Nowe Miasto, 2 pokoje
50m2, po remoncie, boczna uliczka, 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 kawalerka 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 domków jedno- rodzinnych, 5 pokoi,
pow, 127m2, działka 1410m2, do
wprowadzenia, cena 379 tys. zł.
Tel. 793 111130

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może
być zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-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 pokoje, 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, kawalerka 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

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
komfortowy dom z 2016 roku w
świetnej lokalizacji. Bardzo wysoki
standard. Zapraszam na prezentację. Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Rusinowa, 4-pokojowe mieszkanie
o powierzchni 85m2, w cenie
99,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Podgórze 70
m2 3 pokoje w cenie 62000 zł. DO
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, piękna okolica - 2 pokoje po
kapitalnym remoncie, CO gazowe,
1 piętro - 129 000 do negocjacji
Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Konradów,
Duży dom z piękną działką - 320
000 do negocjacji! Tel: 530-913259
6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
2 pokoje + kuchnia otwarta na
salon, po kapitalnym remoncie - 125 000 do negocjacji ! Tel.
530-913-259
7. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
4 pokoje w nowym budownic-
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl
na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!
Tel. 790 709 590
twie, 89 m2, w cenie 187,000 zł.
DO NEGOCJACJI Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 57 m2, dwa pokoje, 165,000
zł. DO NEGOCJACJI Tel: 519-121102
9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
88 m2,trzy pokoje do częściowego remontu, w cenie 89,000 zł.
Tel.: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA dom w
zabudowie szeregowej na Piaskowej Górze Tel: 502-657-353

13. SOWA&VICTORIA Piękne,
dwupokojowe, jasne mieszkanie
w cichej i spokojnej okolicy Białego Kamienia. Po remoncie. 124
900zł. Tel: 502-665-504

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie

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

na Podgórzu po kapitalnym re-

11. SOWA&VICTORIA Duże
mieszkanie w Świebodzicach do
własnej aranżacji,110m2, cena
159 tys. Tel: 502-657-353

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
Śródmieście 60 m, 2 pokoje plus
antresola, do odświeżenia. Ogrzewanie węglowe. Cena 150.000
Tel: 506-717-014

12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na Nowym Mieście, dwa pokoje,
po kapitalnym remoncie 52m2
cena 136 tys do negocjacji Tel:
502-657-353

16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
Czarny Bór 2 pokoje do remontu.
Ogrzewanie piecowe. Ogródek
pod domem. Cena 47.000 Tel:
506-717-014

Biały Kamień kawalerka 38m, do
remontu. Cena 52.000 Tel: 506717-014
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
moncie w 6 -rodzinnym budynku,
4 pokoje, kuchnia ,łazienka z wc,
ogrzewanie co gazowe i kominek
z nawiewem, 92m2, 199000zł Tel:
519-121-104
19. SOWA & VICTORIA Dom typu
bliźniak do remontu na Piaskowej
Górze,powierzchnia 120m2,
działka 550m2, cena 469000 Tel.
519-121-104
20. SOWA & VICTORIA Mieszkanie
w spokojnej zielonej części Jedliny Zdrój, 53m2 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc lokal do remontu
cena 79000 Tel: 519-121-104

DB2010

Czwartek, 28 września 2017 r.
www.db2010.pl

.PL

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

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie

Wałbrzycha, 74 666 42 42

z balkonem, 79m2, 3 pokoje,

WILLA – Sprzedamy 56m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co węgiel, cena 69
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry,
74 666 42 42, 507 153 166 .

kuchnia , ogrzewanie gazowe, do
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr:
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
MENTOR Nieruchomości

06, (74) 666 66 09

UL. PALISADOWA NR 1,

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w

58-316 WAŁBRZYCH

zabudowie szeregowej, 119 m2,

T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
OKAZJA! PODZAMCZE, 2 pokoje,
48 m2 powierzchni użytkowej,
rozkład, 6 piętro, winda, balkon,
OKAZYJNA CENA 99.000 zł, tel.
530 998 374
Biały Kamień, 37m2, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, pierwsze
piętro, 2 ogródki, bardzo dobra
lokalizacja 69.000zł. Kontakt 535311-265
SZCZAWNO ZDRÓJ, mieszkanie
w domu jednorodzinnym Z
WYJŚCIEM NA OGRÓDEK, 113 m2,
dwupoziomowe, dwie łazienki,
balkon, taras, cztery pokoje,
339.000 ZŁ, tel. 577-321-840
Biały Kamień 2 pokoje parter
ogródek do remontu 69 000zł tel.
577-263-955
Szczawienko, ŚWIETNA LOKALIZACJA, ULICA DĄBROWSKIEJ,
34m2, 1 piętro w bloku dwupiętrowym po termomodernizacji,
80 000zł kontakt: 530 998 374
Jedlina Zdrój, 2 pokoje z ogródkiem, 43m2 , niski czynsz, 45 000
zł , kontakt: 530-998-374
3 pokoje, Podzamcze, 62,80m2 z
dużym balkonem, 2 piętro. Cena
169.000zł. Kontakt 535-311-265
Biały Kamień – 3 pokoje z ogródkiem 61m2, ogrzewanie gazowe,
129 tys., kontakt: 530-998-374
Piaskowa Góra do wprowadzenia,
3 pokoje, 51m2, blok czteropiętrowy. Cena 149.000zł. Kontakt
535-311-265
Szczawno Zdrój do remontu 1
piętro, 98m2, 1122 zł/m2 tel. 577263-955
Okazja! 2 pokoje, 42m2, nowe
ogrzewanie gazowe, Biały
Kamień. Cena 69.000zł. Do negocjacji. Tel: 535-311-265
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 38,0
m2, 6 piętro, DUŻY BALKON,
WIDNA kuchnia, 115.000 ZŁ, tel.
535-285-514
Działka w Chwaliszowie 2800m2
cena 99 000zł z zabudowaniami
gospodarczymi ok 150m2 tel.
577-263-955
OKAZJA! LUKSUSOWY DOM
WOLNOSTOJĄCY, 7 pokoi, 268
m2 powierzchni użytkowej, po
gruntownym remoncie, piękne
widoki na krajobraz górzysty, trzy
balkony, taras, dodatkowo 150
m2 strychu do aranżacji, działka
1111 m2, ogrodzona, OKAZYJNA
CENA 490.000, tel. 535-285-514
Kawalerka na Bema, do wprowadzenia, 29m2, duży pokój,
kuchnia z oknem, piękne widoki,
49tys zł tel. 577-263-955
ŚLICZNE MIESZKANIE W BOGUSZOWIE-GORCACH, 3 pokoje, 91
m2, OGRÓDEK, 2 piętro, ogrzewanie gazowe, kominek, po remoncie, do wprowadzenia. Cena
169.000zł Kontakt 535-311-265

BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ!
Nowe Miasto- mieszkanie 32,5
m2pokój z kuchnią i łazienką, po
remoncie i wymianie instalacji
CENA: 25 000 zł (nr: 2338)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09

działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Cena: 298 000
zł (nr: 1593) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – NOWE MIASTO, 3 pokojowe mieszkanie o pow. 79,5 m2,

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

dwupoziomowe po kapitalnym

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

dom z ogrodem zimowym, 423

BON – BIAŁY KAMIEŃ- OKAZJA
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój. Bliskie
okolice Szczawna, po remoncie,
ogrzewanie CO. Cena: 41 000 zł
(numer: 2194) -(74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-SPRZEDAŻ, 46m2, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, wysoki
parter. Cena wynajmu: 890 zł,
sprzedaż: 99 000 zł (nr: 2061) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –GŁUSZYCA, dwupoziomowy lokal użytkowy, 200 m2,
5 pomieszczeń z zapleczem,
piękna okolica, Cena: 170000 zł,
wynajem:1500 zł (nr:2312 ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

remoncie Cena: 159 500 zł (nr:
2212) (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
m2, 2 niezależne wejścia, działka
5000m2. Garaż na 3 samochody,
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia w
zabudowie, łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. Cena:
89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON –WALIM mieszkanie, 32m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,100m2,
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w
reprezentacyjnej kamienicy Cena:
300 000 zł (nr: 2161) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA,

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

mieszkanie do wprowadzenia, 45

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

BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu

BON –SZCZAWIENKO, luksusowe
mieszkanie z ogrodem, wysoki
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka,
ogrzewanie gazowe i kominek.
Cena: 117 000zł (nr:1562) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

BON – PODZAMCZE, 2 pokoje

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

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

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

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.
gratka.pl
WILLA – Sprzedamy piętro domu,
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobiecinie, po remoncie, ogród, osobne
wejście, cena 189 000 zł. 74 666
42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
44m2, na Szczawienku, po remoncie, cena 105 tys.zł. - co gaz,
ogród, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
26m2, Biały Kamień, cena 62 tys.
zł. - co miejskie, balkon, 4 p(10)
74 666 42 42,
WILLA- Sprzedamy 4 pokoje na
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
2 pokoje 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 piętro, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy dom na
Podgórzu na osiedlu domków,
100m2, 4 pokoje, do remontu,
cena 230 tys.zł. działka 1375m2,
74 666 42 42,
WILLA – Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka, 25m2, po
remoncie, 3 piętro, cena 83 tys.zł.
jasna kuchnia 74 666 42 42, 507
153 166 .
WILLA – Sprzedamy kawalerke
w B.Gorcach, cicha okolica, wys.
parter, 39m2, cena 41 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
B.Gorcach, 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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje
z ck, parter, stan dobry, 37m2,
Piaskowa Góra, cena 85000zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy działkę
budowlaną, Górny Sobięcin,
1200m2, cena 29 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 Podgórze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, cena 39 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
46m2, St.Zdrój, boczna uliczka,
wys.parter, co gaz, 74 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka po kapitalnym
remoncie, parter. 28m2, cena
95000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy Podzamcze,
2 pokoje. 36m2, balkon, parter,
cena 95 tys.zł. 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy 4 pokoje,
94m2 na Podgórze, dwupoziomowe, stan bardzo dobry, ogród, 145
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy mieszkanie
Szczawno Zdrój, super lokalizacja,
4 pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, Sobięcin, 43m2, 3p. do wprowadzenia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42,

159.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, okolice PWSZ, nowe bud., 3 pokoje,
64m2, parter, wysoki standard,
C.O. miejskie, cena 159.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ,
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH,
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3,
C.O. gazowe + kominek, balkon,
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11go Listopada, kawalerka, 31m2, 2
piętro, po kapitalnym remoncie,
widna kuchnia, łazienka z wc, c.o.
gazowe, cena 65.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
OKOLICE DUBOIS, 3 pokoje,
71m2, 2 piętro, C.O. gazowe, cena
139.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
BLIŹNIAK, 4 pokoje, 100m2,
488m2 działki, po remoncie, cena
420.000zł, 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
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, wysoki
parter w 4, cena 125.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – SZCZAWIENKO, spokojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1
piętro, po remoncie, C.O. gazowe
+ kominek, cena 115.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
DWUPOZIOMOWE, 3 pokoje,
55m2, 2 piętro, po remoncie, cena

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

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

DB2010
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REKLAMA

Młodzi Gniewni

…czyli integracja społeczno - zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu.
Kto nie pamięta filmu „Młodzi Gniewni” z Michelle Pfeiffer w roli głównej i niezapomnianą piosenką Colio
„Gansta’s Paradise”? Wspaniale się go ogląda, słucha,
wywołuje wiele emocji, wzruszeń i refleksji. Po filmie
wychodzimy z kina i temat nas już nie dotyczy, bo
mieszkamy, żyjemy jakby OBOK tego, o czym mówiono
w tym znakomitym filmie. OBOK, bo nie mieliśmy konfliktu z prawem. OBOK, bo nasze dzieci dobrze się uczą
i wspólnie planujemy ich studia. OBOK, bo wydaje nam
się, że ten temat nas nie dotyczy. OBOK, bo… można by
przytoczyć jeszcze wiele przykładów dlaczego jesteśmy
OBOK problemu, który dla potrzeb naszego projektu
nazwiemy

MŁODZI GNIEWNI – to przedsionek do…
… no właśnie, do czego?
Od czerwca 2017 roku do grudnia 2018 roku Gmina Wałbrzych, wraz z partnerem - Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu – realizują projekt „Młodzi Gniewni
- integracja społeczno - zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu”.
- Odbiorcą projektu jest młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz
ich rodzice – wyjaśnia Grzegorz Kruszyński, wiceprezes
Fundacji Edukacji Europejskiej. – Wsparciem zostanie
objętych 40 osób przebywających w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu – po 20 osób w
2017 roku i 2018 roku, a także 30 osób będących rodzicami lub opiekunami prawnymi młodzieży przebywającej w MOS.
Projekt Młodzi Gniewni skierowany jest przede wszystkim do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, czyli do młodych ludzi w wieku
12-18 lat, którzy opuszczają tę placówkę i planują swoje
dorosłe życie. Oni właśnie stoją w

PRZEDSIONKU do

więzienia
bezdomności
uzależnienia
wykluczenia

Statystyki są okrutne i mówią, że ok. 80% młodzieży
opuszczającej takie placówki, jak Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii nie ma pomysłu na dorosłe życie, nie ma potencjału do dalszej nauki, podjęcia pracy, założenia rodzi-

ny, wychowania dzieci, rozwoju zawodowego, społecznego i emocjonalnego. Nie ma potencjału, więc robi to co
potrafi najlepiej – wraca na znane i uczęszczane ścieżki.
Stoją w przedsionku i dokonują wyboru…
W ramach projektu Młodzi Gniewni dostają do wyboru
NOWĄ ŚCIEŻKĘ – ścieżkę dla odważnych, bo wymagającą wyrzeczeń i ciężkiej pracy

- warsztaty i doradztwo zawodowe
MŁODZI GNIEWNI to … - doradztwo psychologiczne
- wyjazdowe treningi umiejętności
- warsztaty natemat uzależnień
- wolontariat

Ale realizowany przez Gminę Wałbrzych i Fundację
Edukacji Europejskiej projekt „Młodzi Gniewni” to także
wsparcie dla grupy 30 rodziców i opiekunów prawnych
podopiecznych MOS w Wałbrzychu.
- Wsparcie dla rodziców w ramach naszego projektu
polega między innymi na: treningu kompetencji; poradnictwu psychologicznym, prawnym i rodzinnym oraz
coachingu – wylicza Grzegorz Kruszyński.
Zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1
Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

