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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

Internet  50 Mega za 30 zł
tel. 503-082-028 oraz  730-800-816Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

NOWA  
OFERTA 

POŻYCZKI 
do 15 000 zł 

TYLKO U NAS!
ZAPRASZAMY STAŁYCH 

I NOWYCH KLIENTÓW 
tel. 793-793-005, 531 48 32 91

Wałbrzych, ul Bolesława Chrobrego 2/1 (parter)
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„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63

Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211 

„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

R E K L A M A

• POŻYCZKI z jednorazową spłatą

• POŻYCZKI wieloratalne

• KREDYTY GOTÓWKOWE do 200 tys. zł

• POŻYCZKI RATALNE dla Seniorów - 100% formalności przez telefon!

WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kau� and), tel. 502 284 615

kredytok.pl

Elite Beauty 
Micropigmentation & Cosmetology

• makijaż permanentny
• mikropigmentacja medyczna łysiejącej 

skóry głowy i brodawki piersiowej
• mikropigmentacja naprawcza
• usuwanie starego makijażu

Wałbrzych Medical Park, ul. Młynarska 24 
(parter, gabinet nr 2)

Tel. 690 030 417, 531 270 985

WIĘCEJ NA STR. 9

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293,  727 010 114,  www.remax-praca.pl

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn

Wyjazdy z Polski w każdy piątek!

KR
AZ

 77
65

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
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Trwają obchody jubile-
uszu 40-lecia Osiedla Po-
dzamcze w Wałbrzychu. 
Ośrodek Społeczno – Kul-
turalny Spółdzielni Miesz-
kaniowej Podzamcze co 
miesiąc prezentuje nową 
wystawę archiwalnych zdjęć.

Oglądanie starych foto-
gra�i, dokumentujących m.in. 

ważne wydarzenia z życia 
rodziny, ale i wczasy sprzed 
wielu lat, a także wycieczki 
w różne malownicze zakątki 
kraju – zwykle nastrajają no-
stalgicznie i re�eksyjnie, skła-
niają do zadumy nad szybko 
zmieniającym się światem i 
naszą skromną rolą w tychże 
zmianach. Często się zdarza, 

że obiektów stanowiących tło 
dla osób znajdujących się na 
pierwszym planie, już daw-
no nie ma, a na ich miejscu 
pojawiły się nowe... Zmiany 
te kwitujemy uśmiechem, 
a bywa, że i łzą wzruszenia, 
gdyż poprzednie elementy 
scenogra�i odeszły na zawsze 
w przeszłość.

Wałbrzyskie osiedle Po-
dzamcze, największe w mie-
ście, zaczęło wrastać w tu-
tejszy krajobraz 40 lat temu. 
Jego pionierzy pamiętają 
wszechobecne błoto, sterty 
desek i materiałów służących 
stawianiu kolejnych bloków, 
częściowo wypełniających 
przestrzeń dzielącą plac bu-

Z uśmiechem i łezką

dowy od zamku Książ. Na po-
czątku był to krajobraz iście 
księżycowy. Pionierzy przy-
bywali na Podzamcze w wie-
lu przypadkach jako młodzi 
ludzie, często dopiero rozpo-
czynający pracę zawodową, 
a dzisiaj są to emeryci spa-
cerujący po osiedlu z wnu-
kami i wspominający dawne, 
dobre czasy. Dobre przede 
wszystkim dlatego, że wiążą 
się z bezpowrotnie minioną 
młodością...

W minionym 40-leciu spo-
ro się na Podzamczu zmieniło. 
Cieszą oko kolorowe budynki, 
pawilony handlowe, place 
zabaw, boiska sportowe, te-
reny zielone. Ale z pewnością 
jeszcze niejedno jest jeszcze 
do zrobienia - przydałby się 
np. park, basen kąpielowy 

i inne obiekty, o które - być 
może - zadbają następne po-
kolenia podzamczan. Wielu z 
pionierów osiedla posiada w 
domowym archiwum zbiory 
zdjęć z różnych okresów w 
życiu tej części Wałbrzycha. 
Mimo to, warto odwiedzić 
Ośrodek Społeczno – Kultu-
ralny Spółdzielni Mieszka-
niowej „Podzamcze”, by zo-
baczyć prezentowaną tam 
wystawę fotogra�czną zwią-
zaną z historią osiedla oraz 
powspominać to i owo... Co 
miesiąc zmienia się tematyka 
ekspozycji, która poświęcona 
jest m.in. kulturze, wakacjom, 
sportowi. Na wrzesień w OSK 
zaplanowano obszerniejszą 
wystawę pn. „40 lat wokół 
nas”.

Andrzej Basiński

To już 8. edycja! Dołącz 
do elitarnego grona uta-
lentowanych mieszkańców 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

- Zgarnij kasę (pula nagród 
3 tysiące złotych), ale to nie 
wszystko, mamy jeszcze dla 
Was nagranie teledysku lub 
�lmu promocyjnego przez 
Studio PlayR oraz nagranie 
piosenki w Studio M 23 do 
tekstu Juranda Wójcika. Do-
datkowo zaproszenie do Ha-
noveru na udział w Polonij-
nym Festiwalu Kultury oraz 
publikacja w Panoramie Wał-
brzyskiej i opieka impresaryj-
na Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury. Łowimy talenty! Nie 
ma ograniczeń wiekowych, 
liczą się tylko chęci, zdolno-
ści i dobre samopoczucie. 
Śpiewasz, tańczysz, grasz, 
czarujesz, rysujesz, a może… 
– zapraszamy na II casting do 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury na Piaskowej Górze, 7 
kwietnia w godz. 10-12. Finał 
„Wałbrzych ma Talent” pod-

Wałbrzych Ma Talent 

czas Dni Wałbrzycha, 26 maja. 
Regulamin konkursu na stro-
nie www.wok.walbrzych.pl. W 
tym roku dodatkowo konkurs 
wspierają: Toyota, która ufun-
dowała dodatkowe 1000 zł na 
nagrodę oraz Studio M23, w 
którym można będzie nagrać 
swoją piosenkę – wyliczają 
organizatorzy konkursu Wał-
brzych Ma Talent.

(JR)

Wałbrzyskie Podzamcze wciąż się zmienia.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Prace związane z prze-
budową drogi powiato-
wej 3367D w gminie Czar-
ny Bór idą pełną parą. 
Obecnie trwają prace 
polegające na stabilizacji 
i wzmacnianiu podłoża.

Inwestycja prowadzona 
jest wspólnie przez Powiat 
Wałbrzyski oraz gminę 
Czarny Bór i ma na celu 
poprawę warunków życia 
mieszkańców, zwiększe-
nie dostępności do usług 
publicznych i miejsc pracy 
poprzez przebudowę oko-
ło 1518 metrów bieżących 
drogi powiatowej oraz 
około 148 m drogi gmin-

nej. Całkowita wartość za-
dania to prawie 4 300 000 
złotych, w tym po około 
800 tysięcy złotych wkładu 
własnego włożyli partne-
rzy: Powiat Wałbrzyski oraz 
gmina Czarny Bór. Pozosta-
ła część współ�nansowana 
jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach działa-
nia „Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020.

 - Prace związane z tą 
inwestycją przebiegają 
bardzo sprawnie i mam 
nadzieję, że utrudnienia 

w ruchu spowodowane tą 
inwestycją zakończą się już 
niebawem, a mieszkańcy 
będą mogli komfortowo i 
bezpiecznie korzystać z no-
wej drogi – mówi Stanisław 
Janor, Członek Zarządu Po-
wiatu Wałbrzyskiego.

Przypominamy, że w 
związku z prowadzonymi 
pracami oraz ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, na 
ul. Głównej obowiązuje 
czasowa organizacja ruchu 
- od skrzyżowania z ulicą 
Wesołą w stronę Grząd 
obowiązuje ruch jednokie-
runkowy.

(GŁ)

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego uchwalił kalendarz wydarzeń 
kulturalno-sportowych w Powiecie Wałbrzyskim na rok 2018:

Gmina Głuszyca:

LP Nazwa wydarzenia Miejsce 
i czas realizacji organizator kwota

1 Powiatowy Dzień Dziecka Głuszyca Stowarzyszenie Pomoc 
Dziecku/SP 1 000 zł

2
Tu jest mój dom –wernisaż z 
okazji 100 lecia Odzyskania 

Niepodległości
Głuszyca SP/CKMBP Głuszyca/ Funda-

cja ASHUUN, Henryk Janas 9 000 zł

3 100-lecie Odzyskania Niepod-
ległości Głuszyca CKMBP 10 000

20 000 zł

 Gmina Czarny Bór:

LP Nazwa wydarzenia Miejsce i czas 
realizacji organizator kwota

1 Festyn nad grzędzkim poto-
kiem Grzędy Sołectwo Grzędy Górne / 

Grzędy Dolne /SP 5 000 zł

2 Biathlon dla każdego Witków SP/Uczniowski klub Sporto-
wy Trójgarb w Witkowie 5 000 zł

3 Powiatowy dzień Matki Borówno OSP /SP 10 000 zł
20 000 zł

Gmina Walim:

LP Nazwa wydarzenia Miejsce 
i czas realizacji organizator kwota

1 Koncert „ Kobietą być” Centrum Sportu 
i Rekreacji

Starostwo Powiatowe, CSiR, 
CKiT Walim 8 000zł

2 Wyścig MTB Maj 2018 CSiR/ UKS Walim/SP 6 000 zł
3 III walimski półmaraton górski 20 październik CSiR/SP 6 000 zł

20 000 zł

Gmina Stare Bogaczowice:

LP Nazwa wydarzenia Miejsce 
i czas realizacji organizator kwota

1 Gala Kresowa Październik 
2018

SP/Gmina Stare Bogaczowi-
ce, Stowarzyszenie Współ-

pracy Polska Wschód 
10 000 zł

2 Powiatowo – Gminne Święto 
Plonów Wrzesień 2018 SP/Gmina Stare Bogaczo-

wice 5 000 zł

3 Obchody 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości

11 listopada 
2018

SP/Gmina Stare 
Bogaczowice 5 000zł

20 000 zł

Gmina Boguszów - Gorce:

LP Nazwa wydarzenia Miejsce i czas 
realizacji organizator kwota

1 Karczma górnicza 4 grudnia 2018 Stowarzyszenie Witold/SP 6 500 zł

2 Rodzinna Majówka Maj/czerwiec SP/PCPR/Hotel Piotr 10 000 zł

3 Impreza biegowa Stowarzyszenie Grupa 
Biegowa Dzikowiec 3 500 zł

20 000 zł

Gmina Mieroszów:

LP Nazwa wydarzenia Miejsce i czas 
realizacji organizator kwota

1 Nie tylko Gospel Czerwiec/lipiec SP/CK Mieroszów 5 000 zł

2 VI Festiwal Nordic Walking Wrzesień SP/Sołectwo Sokołowsko 9 000 zł

3 Obchody 100 lecia śmierci św. 
Elżbiety Księżnej Fiodorownej Lipiec 2018 SP/Fundacja im. Św. Elżbiety 

ks. Fiodorownej 2 000zł

4 Koncert Kresowy Czerwiec 2018
SP/ CK Mieroszów, Stowa-

rzyszenie Współpracy Polska 
Wschód

4 000zł

20 000 zł

Gmina Szczawno Zdrój:

LP Nazwa wydarzenia Miejsce i czas 
realizacji organizator kwota

1 Festiwal Piosenki Anny German Czerwiec 2018 SP/Stowarzyszenie Współ-
pracy Polska Wschód 3 000 zł

2 Burleska ZS Szczawno Zdrój/ SP 5 000 zł

3 Lwowskie Impresje SP/Stowarzyszenie Współ-
pracy Polska Wschód 10 000zł

4 Powiatowy Konkurs palm Wiel-
kanocnych Marzec 2018

SP/ZS im M. Skłodowskiej – 
Curie/ Towarzystwo miłośni-

ków Szczawna Zdroju
2 000zł

20 000 zł

Gmina Jedlina Zdrój:

LP Nazwa wydarzenia Miejsce i czas 
realizacji organizator kwota

1 Muzyka łaczy pokolenia Wrzesień 2018 SP / Fundacja ASHUUN, 
Henryk Janas 20 000zł

20 000 zł

Trwa przebudowa ul. Głównej w Czarnym Borze
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Serwis Samochodowy Goliat

ZATRUDNI
MECHANIKA SAMOCHODOWEGO 

Z KWALIFIKACJAMI I DOŚWIADCZENIEM

WYSOKIE WYNAGRODZENIE
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych

tel.: (74) 84 265 92, www.goliat.walbrzych.pl
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Kiedy byłem studentem 
pierwszego roku prawa na 
Uniwersytecie Wrocław-
skim, na jednym z wykła-
dów usłyszałem od prof. 
Witolda Świdy (habilitował 
się na Uniwersytecie im. 
Stefana Batorego w Wilnie 
w 1932 roku), że lepiej unie-
winnić 100 winnych, niż ska-
zać jednego niewinnego, bo 
takie skazanie jest porażką 
całego wymiaru sprawiedli-
wości. Słowa profesora głę-
boko zapadły mi w pamięci 
i wracają zawsze, kiedy sły-
szę, że ktoś niewinny został 
jednak skazany, i to na do-
datek na bardzo wiele lat 
więzienia. Bywa nawet, że 
na dożywocie. Wbrew po-
zorom nie jest to zjawisko 

O sprawie Tomasza Komendy i nie tylko
Janusz
Bartkiewicz

w Polsce rzadkie, bo szacuje 
się, iż w zakładach karnych 
przebywa około 3 tysięcy 
niewinnych osób skazanych 
dlatego, że ktoś czegoś nie 
dopatrzył, ktoś czegoś nie 
potra�ł lub nie chciał zro-
zumieć, komuś po prostu 
czegoś się nie chciało, albo 
komuś było tak wygodnie. 
Oczywiście, biorąc rzecz 
statystycznie, jest to tylko 
niewielki ułamek skaza-
nych, ale tak naprawdę jest 
to kilka tysięcy złamanych 
ludzkich żyć, kilka tysięcy 
niesamowitych ludzkich 
tragedii. No i rzecz jasna, 
kilka tysięcy prawdziwych 
przestępców pozostają-
cych na wolności.

Ostatnio stała się bar-
dzo głośna i bulwersująca 
sprawa Tomasza Komendy, 
który został skazany na 25 
lat więzienia za zbrodnię, 
jakiej nie popełnił i dopiero 
po upływie 18 lat stwier-
dzono, że jest on całkowi-

cie niewinny. I stało się tak 
nie dlatego, że uzyskano 
jakieś nowe dowody, tylko 
dlatego, że komuś chcia-
ło się z jakichś powodów, 
akta sprawy raz jeszcze do-
głębnie przeanalizować. Nie 
znam oczywiście tych akt, 
ale wydaje mi się, że zdolno-
ści logicznego myślenia się 
nie pozbyłem i stąd potra�ę 
łączyć ze sobą wiele faktów, 
na jakie napotykam się przy 
okazji różnych wydarzeń 
i okoliczności. Sprawą To-
masza Komendy interesuję 
się - tak jak wielu - bo stała 
się bulwersującą wszystkich 
sprawą publiczną, ale mam 
świadomość, że podawane 
publicznie różnego rodzaju 
informacje nie są w pełni 
prawdziwe, że mamy do 
czynienia, niestety, jedynie 
z półprawdami. Jest tak po-
nieważ prawda jest bardzo 
niewygodna dla bardzo 
wielu osób, a być może i 
środowisk.

Dziś minister Ziobro 
wskazuje na bohaterskie-
go prokuratora, który już w 
2010 roku był przekonany, 
że Tomasz Komenda jest 
niewinny, ale przełożeni za-
kazali mu drążyć ten temat, 
więc musiał się z tym nie-
borak pogodzić. I dlatego 
minister Ziobro nakazał w 
tej sprawie wszcząć śledz-
two, aby ustalić i ukarać 
wszystkich winnych, którzy 
przyczynili się do oskarże-
nia i skazania niewinnego 
człowieka. Zastanawiam się 
na jakiej podstawie praw-
nej śledztwo to zostało 
wszczęte, kiedy wszystkie 
występki i przestępstwa, 
jakie w związku z tą sprawą 
popełnili funkcjonariusze 
organów ścigania i wymia-
ru sprawiedliwość, uległy 
przedawnieniu… Przecież 
kodeks postępowania kar-
nego w art. 17 § 1 pkt 6 jed-
noznacznie stanowi, że nie 
wszczyna się postępowania, 
kiedy nastąpiło przedaw-
nienia karalności. Chyba, że 
pan minister ma na celowni-
ku tego bohaterskiego pro-
kuratora, którego nawet w 
telewizji pokazał. Oglądając 
to „przedstawienie” miałem 
nieodparte wrażenie, że zda-
je on sobie sprawę z tego, że 
pełni jedynie rolę kukiełki, 
którą minister sprawiedli-
wości publicznie pokazuje 
jako dowód dobrej zmiany. 
Nie będę już przytaczał słów 
Tomasza Komendy, który 
informacją tą był niesamo-
wicie zdumiony, a nawet 
wyraźnie zniesmaczony, bo 
rzecz jest w czymś innym. 
Otóż zgodnie z przepisami 
obowiązującej od roku 2011 
ustawy o prokuraturze, pro-
kurator przy wykonywaniu 
czynności w niej określo-
nych, jest niezależny, a jego 
bezpośredni przełożony nie 
mógł mu wydawać w spra-
wach dotyczących czynno-
ści procesowych żadnych 
zarządzeń, wytycznych lub 
poleceń. Oczywiście mógł 
zmienić lub uchylić decyzje 
podjęte przez podwładne-
go, ale wymagało to formy 
pisemnej i włączenia tego 
do akt sprawy. A więc być 
może śledztwo wszczęte na 
polecenie ministra Ziobry 
(jednocześnie prokuratora 
generalnego) ma dotyczyć 

tego przełożonego, który 
wspomnianemu bohater-
skiemu prokuratorowi coś 
nakazał lub coś uchylił. Ale 
takie informacje z ust mini-
stra Ziobry nie padły. Wyglą-
da więc na to, że pokazany 
bohater może okazać się 
kozłem o�arnym śledztwa 
mającego doprowadzić do 
skazania winnych tragedii 
Tomasza Komendy. Dlacze-
go? Ano dlatego, że od roku 
2010 nie upłynęło jeszcze 10 
lat, po których niedopełnie-
nie obowiązku (art.231 kk) 
ulega przedawnieniu ściga-
nia. Myślę jednak, że to wy-
stąpienie ministra Ziobry w 
towarzystwie owego proku-
ratora było zwykłym hum-
bugiem, a za ustaleniem 
prawdy stoi ktoś zupełnie 
inny i stało się to w zupeł-
nie innych okolicznościach, 
o których się publicznie nie 
mówi.

W lutym 2018 roku uka-
zała się książka Izy Micha-
lewicz „Zbrodnie prawie 
doskonałe Policyjne Archi-
wum X”. Książka ta ukazała 
się zanim sprawa Tomasza 
Komendy została upublicz-
niona. Czytając ją zwróciłem 
uwagę na fragment doty-
czący tej sprawy, którą zaj-
muje się tzw. wrocławskie 
Archiwum X, a konkretnie 
jeden z policjantów sekcji 
zabójstw wydziału kryminal-
nego Komendy wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu 
oraz dwóch funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Śledcze-
go Policji z Wrocławia. Poli-
cjanci ci opowiedzieli autor-

ce książki (materiały zbierała 
w 2016 i 2017 roku), że wła-
śnie zajmują się obecnie 
poszukiwaniem trzeciego 
sprawcy zabójstwa 15-let-
niej Małgosi z Miłoszyc i 
jeden z tych policjantów 
(nadała mu �kcyjne imię 
Marcin, ale ja podejrzewam, 
że jest to ten Remigiusz, o 
którym mówi Tomasz Ko-
menda) napisał do niej, że 
chociażby człowiek ten już 
nie żył, to oni go wykopią 
(str. 372). Z tej wypowiedzi 
wynika, że pod kluczem 
było już dwóch sprawców 
tej zbrodni, czyli T. Komen-
da i (o czym dziś już wiemy 
z mediów) Ireneusz M., ska-
zany za gwałt dokonany 
na innej dziewczynie. A to 
oznacza, że w materiałach 
śledztwa w sprawie zabój-
stwa Małgosi z Miłoszyc po-
licjanci ci (oraz współpracu-
jący z nimi prokurator) nie 
odkryli niczego, co wskazy-
wałoby na niewinność To-
masza Komendy. Kiedy więc 
i na podstawie czego doszli 
do przekonania, że człowiek 
ten został zakazany za coś, 
czego nie dokonał? Napiszę 
o tym (i nie tylko) następ-
nym razem.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Redakcja nie odpowia-
da za przedstawione dane, 
opinie i stwierdzenia, które 
stanowią wyraz osobistej 
wiedzy i poglądów autora. 
Treści zawarte w felietonie 
nie odzwierciedlają poglą-
dów i opinii redakcji.
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Profesjonalne studio 
mebli kuchennych Komfort 
Kuchnie przy ul. Długiej 
39 w Wałbrzychu oferuje 
swoim klientom szeroki wa-
chlarz różnorodnych roz-
wiązań systemów kuchen-
nych wykonywanych na 
wymiar.

Kompleksowa obsługa 
klientów w studiu mebli ku-
chennych Komfort Kuchnie 
przy ul. Długiej 39 w Wał-
brzychu (naprzeciwko stacji 
paliw) rozpoczyna się od po-

miarów w domu czy miesz-
kaniu. Potem jest tworzenie 
projektu kuchni przy użyciu 
profesjonalnego programu 
CAD-kuchnie, wykonanie me-
bli, montaż u klienta, a póź-
niej usługi serwisowe.

Wybór z około 800 wzo-
rów frontów mebli kuchen-
nych z płyt niemieckich i 
austriackich producentów, 
które mogą być: laminowane; 
z płyty MDF i pokryte folią; z 
płyty MDF i lakierowane, for-
nirowane, drewniane, a na-

wet ze szkła, kamienia oraz 
ceramiczne - to dopiero po-
czątek wspólnego tworzenia 
nowej kuchni w studiu mebli 
kuchennych Komfort Kuchnie 
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzy-
chu. A potem kolejne wybory: 
blaty wykonane z materiałów 
o wysokiej wytrzymałości i 
odporności na ścieranie, czyli 
z konglomeratów kwarcyto-
wych, mineralnych, a także 
naturalnego kamienia. Do 
tego najnowocześniejsze 
systemy domykania i wysu-

Komfort Kuchnie odmieni Twoją kuchnię

wania szu�ad, jak również w 
systemy domykania dolnych 
i górnych zawiasów oraz w 
elektryczne wspomaganie 
otwierania szu�ad i frontów 
szafek wiszących. I - na koniec, 
dopełniający całości - wybór 
nowoczesnego sprzętu ku-
chennego renomowanych 
�rm, między innymi: Miele, 
Bosch, Siemens czy Electro-
lux. A na cały asortyment aż 5 
lat gwarancji! 

- Wymienione wyżej ele-
menty, w połączeniu z wie-
loletnim doświadczeniem 
i setkami zrealizowanych 
projektów pozwalają naszej 
�rmie sprostać nawet bardzo 
wygórowanym wymaga-
niom klientów, którzy mają 
pełną swobodę w procesie 
tworzenia ich wymarzonej 
kuchni. Wszystkich, którzy 
chcą odnowić serce swojego 
domu, cenią sobie przy tym 

najwyższą jakość oferowa-
nych produktów i najwyższe 
standardy obsługi klientów, 
zapraszamy już dziś do pro-
fesjonalnego studia mebli 
kuchennych Komfort Kuchnie 
przy ul. Długiej 39 w Wałbrzy-
chu vis a vis stacji paliw oraz 
do kontaktu telefonicznego 
pod numerami: 74 066 03 39 i 
601 77 13 57 – zachęcają wła-
ściciele �rmy.

(TS)

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza zainteresowanych uzyskaniem do-
tacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób 
powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim 
i wałbrzyskim grodzkim (IV)” do składania stosownych wniosków. 

Pomoc w ramach projektu skierowana jest do osób w wieku powyżej 30 roku ży-
cia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne znaj-
dujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, 
osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o ni-
skich kwalifi kacjach, należące do I lub II profi lu pomocy zgodnie z ustawą o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Za osoby długotrwale bezrobotne uważa się osoby bezrobotne nieprzerwanie 
przez okres ponad 12 miesięcy.

Natomiast za osobę o niskich kwalifi kacjach, zgodnie z Międzynarodową Standar-
dową Kwalifi kacją Kształcenia, uznaje się osobę posiadającą wykształcenie maksy-
malnie na poziomie ISCED 3, tj. wykształcenie ponadgimnazjalne.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary 
objęte zatwierdzonymi programami rewitalizacji. Ponadto część bezrobotnych sta-
nowić będą osoby pochodzące z obszarów wiejskich, tj. przebywające na obszarach 
słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3). Na terenie dzia-
łania tutejszego PUP do kategorii obszarów wiejskich zaliczamy gminy: Walim, Stare 
Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów.

Nabór wniosków trwać będzie od 21.02.2018 r. do 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem możliwości 
jego:
• skrócenia w sytuacji złożenia wniosków na kwotę przekraczającą środki przewidziane 

w budżecie projektu,
• zamknięcia dla określonych grup w sytuacji przekroczenia ilości osób w poszczególnych 

grupach wskazanych we wniosku o dofi nansowanie projektu.
Maksymalna wysokość dotacji na 1 osobę wynosi 20.000,00 zł.
Wnioski prosimy składać w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, pok. 29.
Zainteresowani samozatrudnieniem skorzystają z usług 
doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.
Ewentualne pytania prosimy kierować do pracowników 
Wydziału Instrumentów Rynku Pracy tutejszego Urzędu, 
pok. 203, tel. 74/ 84 07 384 lub pok. 204, tel. 74/ 84 07 395

R E K L A M A

Dobiegł końca wspólny 
projekt Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. 
Angelusa Silesiusa w Wał-
brzychu, Gminy Wałbrzych 
oraz fabryki NSK Steering 
Systems Europe pt. „Wał-
brzych – studiuj, pracuj, 
mieszkaj!”.

Przedstawiciele trzech 
instytucji pokonali prawie 4 
tysiące kilometrów i wzięli 
udział w największych tar-
gach edukacyjnych organi-
zowanych w Polsce oraz na 
Ukrainie. Salony Maturzy-
stów we Wrocławiu i Łodzi 
(wrzesień 2017 r. ), Targi Edu-
kacja w Katowicach oraz Pod-
karpackie Targi Edukacyjne 
Edu-Salon (marzec 2018 r.) 
to imprezy, które łącznie 
odwiedza około 30 000 mło-
dych ludzi zainteresowanych 
studiami. 

- Nasze stoisko cieszyło się 
bardzo dużym zainteresowa-
niem, bez różnicy czy był to 
Wrocław, czy Rzeszów. Łącz-
nie na wszystkich imprezach 
targowych rozdaliśmy ponad 
5000 pakietów reklamowych 
zawierających informator na 
studia oraz ulotkę rekruta-
cyjną NSK, to bardzo dobry 
wynik – zapewnia Edward 

Studiuj, pracuj, mieszkaj

Szewczak, rzecznik prasowy 
wałbrzyskiej uczelni.

Ukraińska wersja sto-
iska „Wałbrzych – studiuj, 
pracuj, mieszkaj” zagości-
ła również na VI Wystawie 
międzynarodowej „Higher 
Education–2018” we Lwo-
wie, gdzie rozdano ponad 
500 informatorów w języ-
ku ukraińskim” dopowiada 
przedstawiciel wałbrzyskiej 
uczelni. 

„Wałbrzych – studiuj, pra-
cuj, mieszkaj!”  to pierwszy w 
historii naszego miasta pro-
jekt, w którym pod wspólnym 
szyldem różne jednostki (mia-
sto, publiczna uczelnia oraz 
duża fabryka zlokalizowana 
w Wałbrzyskiej Specjalnej 
Stre�e Ekonomicznej) wspól-
nie zachęcają młodych ludzi 
do związania swoich losów z 
Wałbrzychem. 

(ESZ)

Stoisko „Wałbrzych – studiuj, pracuj, mieszkaj” chętnie odwiedzali 
goście największych targów edukacyjnych.
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ul. Armii Krajowej 
58-60 w Wałbrzychu

tel. 74 666 10 44

e-mail: biuro@tonerprint.pl • www.tonerprint.pl

R E K L A M A

Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

R E K L A M A

Od września 2018 roku w 
Świebodzicach rozpocznie 
działalność nowa szkoła - 
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 1.

Placówka będzie miała 
siedzibę w budynku Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 im. 
Sybiraków, które 31 sierpnia 
2019 kończy działalność w 
związku z reformą oświaty. 
Nowa podstawówka „po-
wraca” w miejsce, w którym 
funkcjonowała przez dzie-
siątki lat. Przed utworzeniem 
gimnazjów w budynku przy 
ul. Piłsudskiego 28 mieściła 
się Szkoła Podstawowa nr 5. 
Utworzenie dodatkowej szko-
ły jest koniecznością.

- Jedyna szkoła w Śródmie-
ściu - Szkoła Podstawowa nr 
3 - ma bardzo duży obwód, a 
w tym roku pojawią się klasy 
ósme, zaś od września otwie-
ramy trzy klasy pierwsze – 
mówi burmistrz Świebodzic 
Bogdan Kożuchowicz. – To 
oznacza, że w szkole będzie 
25 oddziałów klasowych. 
Już dziś część uczniów roz-
poczyna naukę w różnych 
godzinach, a taka ilość klas 
oznaczałaby konieczność 
wprowadzenia systemu dwu-
zmianowego, na co absolut-

nie nie możemy pozwolić. 
Komfort nauki dla uczniów 
jest najważniejszy.

Zresztą, nie tylko Trójka 
zaczyna się przepełniać. Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 ma obecnie 28 oddzia-
łów klasowych, do których 
uczęszcza blisko 700 uczniów. 
Ale Osiedle Piastowskie to w 
tej chwili najbardziej dyna-
micznie rozwijająca się część 
miasta, powstają tu nowe 
bloki mieszkalne i przybywa 
mieszkańców – i będzie też 
więc przybywać uczniów.

Dodatkowa szkoła podsta-
wowa w Śródmieściu ma na 
celu odciążenie zarówno SP 
3 jak i SP 2, a także częściowo 
SP 4. 

Jedynka zacznie działać z 
dniem 1 września 2018 roku. 
Na razie będzie to jedna kla-
sa I, ale oczywiście docelowo 
nauczanie będzie się odbywać 
w klasach I-VIII. Szkoła będzie 
miała zapewnioną wykwali�-
kowaną kadrę pedagogiczną. 
Budynek jest po termomoder-
nizacji, wyposażony w nowo-
czesne pomoce dydaktyczne. 
Jedyną koniecznością będzie 
dostosowanie go do potrzeb 
dzieci z najmłodszych klas.

(ABP)

Powstanie nowa szkoła

1 września rozpocznie działalność Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 
w Świebodzicach.

Msza papieska
Zapraszamy do udziału w 
mszy świętej, która odbę-
dzie się 7 kwietnia 2018 roku 
o godz. 15:30 na Stadionie 
Centrum Aqua Zdrój przy ul. 
Ratuszowej w Wałbrzychu. 
Msza będzie koncelebrowana 
pod przewodnictwem J.E. Ks. 
Arcybiskupa Mieczysława Mo-
krzyckiego – sekretarza Jana 
Pawła II w latach 1996 – 2005. 
Podobnie jak w latach minio-
nych, podczas uroczystości 
przeprowadzona zostanie 
zbiórka na rzecz wałbrzyskie-
go Hospicjum im. Jana Pawła 
II. Program uroczystości: 15:30 
msza święta koncelebrowa-
na pod przewodnictwem J.E. 
Ks. Arcybiskupa Mieczysława 
Mokrzyckiego, 20:30 Zespół 
„Ludzie Jana Pawła II” – pro-
gram patriotyczny, 21:00 Apel 
Jasnogórski, 21:37 Modlitwa, 
oddanie hołdu w godzinie 
śmierci Jana Pawła II.

(RED)

Modlitwa za o�ary
W niedzielę przypadnie 
pierwsza rocznica tragicz-
nych wydarzeń, które bole-
śnie dotknęły Świebodzice 
- 8 kwietnia 2017 roku, tuż po 
godz. 9.00, runęła dwupiętro-
wa kamienica przy ul. Krasic-
kiego 28. W wyniku wybuchu 
gazu budynek złożył się nie-
mal jak domek z kart, grze-
biąc w gruzach aż 6 osób, w 
tym dwoje dzieci. 8 kwietnia 
2018 roku o godz. 10:30 w ko-
ściele pw. Św. Piotra i Pawła w 
Świebodzicach odprawiona 
zostanie msza święta w inten-
cji tragicznie zmarłych.

(ABP)

Trwa przebudowa kolej-
nego odcinka ul. Niepodle-
głości w Wałbrzychu. To już 
piąta drogowa inwestycja 
w tej części Wałbrzycha, re-
alizowana wspólnie przez 
Gminę Wałbrzych i Kopal-
nie Surowców Skalnych w 
Bartnicy.

Ul. Niepodległości jest 
obecnie częściowo rozkopa-
na. Remont dotyczy kilku-
setmetrowego odcinka - od 
numeru 261 do skrzyżowania 
z ul. Wylotową. Ruch waha-
dłowy będzie tu obowiązywał 
przez kilka miesięcy.

Droga przechodzi grun-
towną przebudowę. Został z 
niej zdjęty cały asfalt, wybra-
na będzie stara podbudowa. 
W to miejsce spółka Kopalnie 
Surowców Skalnych w Bartni-
cy, główny inwestor remon-
tu, zapewni nową, kamienną 
podbudowę oraz aż trzy war-
stwy nowego, odpornego na 
ścieranie i warunki atmosfe-
ryczne asfaltu.

- Do podbudowy drogi 
wykorzystane zostaną kru-
szywa z Kopalni Mela�ru w 
Rybnicy Leśnej. Również war-
stwy asfaltowe będą zrobione 
z wysokiej jakości kruszyw, 
które KSS Bartnica wydoby-
wa w regionie. Asfalt zostanie 
dostarczony przez naszą Wy-
twórnię Mas Bitumicznych w 
Starym Julianowie. Finansuje-
my też wykonawcę remontu. 
To przedsiębiorstwo ze Świd-
nicy więc również lokalne - 
mówi Jerzy Fiłon, kierownik 
Działu Mechaniczno - Energe-
tycznego w KSS Bartnica.

Remont obejmie nie tylko 
wymianę jezdni. - Po stro-

Remont z lokalnych kruszyw

nie miasta i miejskich spółek 
znajdzie się m.in. przebu-
dowa chodników, wymiana 
instalacji wodno - kanaliza-
cyjnej oraz budowa instalacji 
burzowej - wymienia Bogu-
sław Rogiński, zastępca dy-
rektora Zarządu Dróg, Komu-
nikacji i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu.

Sięgający kilku mln zł koszt 
remontu Gmina Wałbrzych 
i KSS Bartnica podzielą mię-
dzy siebie. To już piąta dro-
gowa inwestycja w tej części 
Wałbrzycha, realizowana 
wspólnie przez miasto i ko-
palnię. Wcześniej, w podob-
ny sposób, wyremontowane 
zostały ulice Gdyńska i Tune-
lowa oraz dwa inne odcinki 
ul. Niepodległości. Tą ulicą 
transportowany jest urobek 
z Kopalni Mela�ru w Rybnicy 
Leśnej do bocznicy kolejowej 

w Wałbrzychu. I choć ul. Nie-
podległości to ruchliwa droga 
krajowa, eksploatowana nie 
tylko przez ciężarówki z urob-
kiem, kopalnia nie odżegnuje 
się od współodpowiedzialno-
ści za jej stan. - Podejmujemy 
wspólnie z miastem kolejne 
remonty dla dobra kierow-
ców i okolicznych mieszkań-
ców - mówi Jakub Madej, pre-
zes KSS Bartnica.

Miasto już ma w planach 
naprawę kolejnego odcinka 
ul. Niepodległości. - Jeszcze 
przy granicach miasta jezdnia 
jest w złym stanie, ale wszyst-
ko idzie w dobrym kierunku. 
Dzięki dobrej współpracy z 
KSS Bartnica i naszym wspól-
nym działaniom, jakość ul. 
Niepodległości systematycz-
nie się poprawia - mówi Bo-
gusław Rogiński z ZDKiUM.

(EG)

Na remontowanym odcinku ul. Niepodległości w Wałbrzychu 
obowiązuje ruch wahadłowy.
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www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473
ul. Traugutta 12 I 58-371 Boguszów Gorce

WIELKA PROMOCJA WIOSENNO - ŚWIĄTECZNA 
DO 50 % RABATU TYLKO DO 15.04.2018

ZŁOTE PIASKI: miejscowość położona ok. 10 km na północ od Warny. Jest to jeden z najbardziej 
znanych kurortów w Bułgarii. Piękne piaszczyste plaże, wspaniały klimat, niesamowite krajobrazy 
to tylko kilka słów o tym niezwykle urokliwym miejscu. Złote Piaski to wspaniała baza wypadowa 
do Bałcziku, Albeny, Przylądka Kaliakra, Warny, Neseberu, a także Bukaresztu i Istambułu. Miasto to 
słynie z wielu kawiarenek, restauracji, sklepów, dyskotek, tawern itp. Dzielnica Czajka to turystyczna 
dzielnica Złotych Piasków, w pobliżu hotelu znajdują się sklepy, bary oraz urocze restauracje i tawerny 
z widokiem na morze.

LP. TERMIN CENA MIEJSCA
1. 21.05.2018 - 29.05.2018 1410 PLN 700 PLN 10 MIEJSC

2. 03.06.2018 - 11.06.2018 1410 PLN 1000 PLN 16 MIEJSC

3. 09.06.2018 - 20.06.2018 1410 PLN 1100 PLN 19 MIEJSC

4. 14.06.2018 - 25.06.2018 1410 PLN 1100 PLN 18 MIEJSC

5. 18.06.2018 - 29.06.2018 1410 PLN 1100 PLN 18 MIEJSC

6. 23.06.2018 - 04.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 18 MIEJSC

7. 27.06.2018 - 08.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 10 MIEJSC

8. 02.07.2018 - 13.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 10 MIEJSC

9. 06.07.2018 - 17.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 15 MIEJSC

10. 11.07.2018 - 22.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 21 MIEJSC

11. 15.07.2018 - 26.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 21 MIEJSC

12. 20.07.2018 - 31.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 15 MIEJSC

13. 24.07.2018 - 04.08.2018 1610 PLN 1300 PLN 10 MIEJSC

14. 29.07.2018 - 09.08.2018 1610 PLN 1300 PLN  5 MIEJSC

15. 02.08.2018 - 13.08.2018 1610 PLN 1300 PLN  5 MIEJSC

16. 11.08.2018 - 22.08.2018 1610 PLN 1300 PLN  8 MIEJSC

17. 16.08.2018 - 27.08.2018 1610 PLN 1300 PLN  18 MIEJSC

18. 20.08.2018 - 31.08.2018 1610 PLN 1300 PLN 21 MIEJSC

19. 25.08.2018 - 05.09.2018 1410 PLN 1100 PLN 12 MIEJSC

20. 29.08.2018 - 09.09.2018 1410 PLN 1100 PLN 21 MIEJSC

21. 03.09.2018 - 14.09.2018 1410 PLN 1100 PLN 28 MIEJSC

22. 07.09.2018 - 18.09.2018 1410 PLN 1100 PLN 25 MIEJSC

23. 12.09.2018 - 23.09.2018 1410 PLN 1100 PLN 30 MIEJSC

ZNIŻKI I DOPŁATY:
• Dzieci do lat 2 – GRATIS,
• Pierwsze dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju 2 osobowym – STAŁA CENA 599 PLN,
• Drugie i trzecie dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju 2 osobowym – STAŁA CENA 999 PLN,
• Trzecia i czwarta osoba w pokoju 2 osobowym – ZNIŻKA 200 PLN od ceny podstawowej,
• Dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 PLN,
• All Inclusive Light - osoba dorosła - 60 €, dziecko - 30 €,
• All Inclusive (pełny) - osoba dorosła - 100 €, dziecko - 50 €.

CENA ZAWIERA: 
• przejazd autokarem klasy LUX,
• zakwaterowanie w hotelu DAHLIA GARDEN***,
• wyżywienie HB - stół szwedzki z napojami,
• opiekę pilota na trasie,
• opiekę polskojęzycznego rezydenta 

na miejscu w hotelu,
• ubezpieczenie: NNW, KL, bagażu,
• wymianę ręczników i pościeli 2 razy w turnusie.

CENA NIE ZAWIERA: 
• wycieczek fakultatywnych,
• składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny - 10 PLN/osobę,
• opłaty klimatycznej - 10 €/osobę,
• sprzątania pokoi podczas pobytu,
• wydatków własnych.

OSTATNIE 10 MIEJSC  GRECJA  10 DNI ZWIEDZANIA!!! 27.04 - 06.05.2018 1430 PLN + 300 EURO 1010 + 300 EURO (WSZYSTKO W CENIE!!!)

REKLAMY
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590

Jak już informowaliśmy na łamach Tygodnika DB 2010, dzieci z 
Miejskiej Szkoły Podstawowej w Szczawnie-Zdroju zadbały o naszych 
skrzydlatych przyjaciół. Na szczawieńskich drzewach zawisły już 
budki lęgowe wykonane przez uczniów i ich opiekunów. Przyroda 
szykuje się do wiosny i będzie można z zaciekawieniem przypatrywać 
się gościom zamieszkującym nowe domki i zakładającym w nich 
rodziny. - Za zaangażowanie w ten temat dziękujemy wszystkim 
dzieciakom - spisałyście się na medal oraz pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Szczawnie -Zdroju, którzy pomogli w wieszaniu budek – 
podkreślają organizatorzy akcji.

(KT)

Domki dla ptaków
5 kwietnia w Szczawnie-

-Zdroju zacznie działać nowy 
punkt informacji turystycz-
nej.

- Wychodząc naprzeciw go-
ściom Szczawna-Zdroju, gmina 
postanowiła ulokować Punkt 
Informacji Turystycznej w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej im. 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
przy al. Wojska Polskiego 4 a). 
Bibliotekę wybraliśmy z kilku 
powodów: dogodniej lokalizacji 
i sprzyjających godzin otwarcia 
(przed biblioteką zagospodaro-
wany na czytelnię pod chmurką 

plac cieszc się sporym powo-
dzeniem w okresie wiosenno-
-letnim); zbiorów regionalnych, 
z których turyści już od dawna 
korzystają w placówce; zna-
jących Szczawno-Zdrój i jego 
walory pracowników; częstych, 
atrakcyjnych wydarzeń, które 
organizuje, a jego aktywnymi 
uczestnikami są nie od dziś 
również kuracjusze. W związku 
z tym zapraszamy na o�cjalne 
otwarcie punktu już 5 kwietnia o 
godz. 11:00 0 mówi Marek Fedo-
ruk, burmistrz Szczawna-Zdroju.

(KT)

Spektakl komediowy „An-
dropauza 3” - 6 kwietnia o 
godz. 19.00. Bilety kosztują 
80 zł (parter) i 70 zł (balkon).

Koncert symfoniczny dla 
dzieci w wykonaniu Orkie-
stry Symfonicznej Filharmonii 
Sudeckiej w Wałbrzychu - 06.04, 
godz. 11.30. Bilety do nabycia w 
kasie �lharmonii w Wałbrzychu.

Recital akordeonowy Toma-
sza Drabiny - 12.04, godz. 19.00, 
bilety: 20 zł (sala kameralna).

Opera na wynos, czyli kon-
cert muzyki klasycznej z przy-
mrużeniem oka - 17.04, godz. 

19.00. Bilety: 30 zł i 25 zł (bilet 
grupowy pow. 10 osób).

Koncert symfoniczny w wy-
konaniu Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Sudeckiej w Wał-
brzychu - 20.04, godz. 19.00. 
Bilety do nabycia w kasie �lhar-
monii w Wałbrzychu.

Noc orientu... z 1001 nocy 
- koncert w wykonaniu Orkie-
stry Symfonicznej Filharmo-
nii Sudeckiej w Wałbrzychu 
- 27.04, godz. 19.00. Bilety do 
nabycia w kasie �lharmonii w 
Wałbrzychu.

(RED)

Informacja dla turystów

Teatr Zdrojowy zaprasza

Szczawno-Zdrój
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- Chętni do wzięcia udzia-
łu w zlocie rowerów elek-
trycznych w Jedlinie-Zdroju 
mogą jeszcze zapisać się do 
5 kwietnia, podejmując tym 
samym decyzję o wyborze 

Aktywna niedziela
preferowanej przez siebie 
trasy i dystansu. Przygoto-
waliśmy bogaty wybór róż-
norodnych tras rowerowych 
z przewodnikami, konkursy 
dla uczestników z nagroda-
mi, możliwość zwiedzania w 
niższych cenach propono-
wanych atrakcji na trasach 
przejazdów, a także moc 
bezcennych wrażeń towarzy-
szących każdemu ze zlotów. 
Zapraszamy zatem do udzia-
łu! Więcej informacji oraz 
regulamin Electro-Bike Tour 
2018 dostępne są na stronie 
www.ckjedlina.pl oraz na Fa-
cebooku - zachęcają organi-
zatorzy.

Impreza będzie częścią 
Festiwalu Aktywności, który 
8.04.2018 r. rozpocznie się 
o godz. 15.00 w komplek-
sie Active Jedlina przy ul. 
Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 
W programie: Parada Ak-
tywności, Finał Electro-Bike 
Tour, rowerowa akademia z 
profesjonalnymi przeszkoda-
mi, akcja społeczna „Pomóż 
innym - Oddaj krew”. Będą 
także prezentacje aktyw-

ności i pokazy taekwon-do, 
boksu, akrobatyki sportowej, 
tańca zumba oraz Rowerowe 
Show – widowisko artystycz-
ne. Ponadto zaprezentowane 
zostaną najpopularniejsze 
formy aktywności sportowej: 
bieganie, piłka nożna, jazda 
na rolkach, rowerze, nordic 
walking, petanque, ćwiczenia 
�tness, joga.

- Na tym nie koniec! Je-
dlinianin Bartosz Gołębiew-
ski - aktualny mistrz Polski 
seniorów i młodzieżowców 
w kategorii średniej w bok-
sie olimpijskim – zaplanował 
pokaz swojej dyscypliny, a 
Stowarzyszenie Sportowe 
„Altius” z Wrocławia prezen-
tację akrobatyki sportowej. 
Będzie także rowerowa aka-
demia - absolutna nowość 
na rynku! Zapraszamy dzieci 
i młodzież do uczestnictwa w 
konkursie znajomości aktyw-
ności sportowych, w którym 
można zdobyć atrakcyjne 
nagrody – zachęcają organi-
zatorzy Festiwalu Aktywności 
w Jedlinie-Zdroju.

(RED)

• Ze względu na koniecz-
ność przeprowadzenia 
prac modernizacyjnych na 
sieci elektroenergetycz-
nej, energia elektryczna 
wyłączona będzie na: czę-
ści ul. Wiejskiej w Grzmiącej 
- rozpoczęcie prac nastąpi 
5 kwietnia o godz. 9.00, a 
zakończenie tego samego 
dnia o godz. 13.00; części 
ul. Świerkowej w Sierpnicy 
– rozpoczęcie prac nastąpi 
6 kwietnia o godz. 9.00, a 
zakończenie tego same-
go dnia o godz. 13.00; ul. 
Turystycznej w Grzmiącej 
- rozpoczęcie prac nastąpi 
9 kwietnia o godz. 9.00, a 
zakończenie tego samego 
dnia o godz. 13.00.

• Koncert bluesowo-ja-
zzowy  uświetni uroczyste 
otwarcie odnowionej głu-
szyckiej sali widowisko-
wej. W sobotę, 7 kwietnia o 
godz. 17.00, dla publiczno-
ści zagrają: na saksofonie - 
Krzysztof Kurnyta, na klawi-
szach - Piotr Sycz, na gitarze 
basowej – Ryszard Ogorze-
lec oraz na perkusji - Mieczy-
sław Gorzała. Wstęp wolny. 
Rezerwacja miejsc pod nr 
tel. 74 84 56 334 w. 14 do 6 
kwietnia do godz.12.00.

• Romana Więczaszek i 
Marek Juszczak kolejny 
raz będą gośćmi „Wiosen-
nego Spotkania z Poezją”, 
które odbędzie się we wto-
rek 10 kwietnia o godz. 
17.00 w sali widowiskowej 
głuszyckiego Centrum Kul-
tury. Spotkanie poprowadzi 
Stanisław Michalik. Swój 
najnowszy tomik wierszy 
„Krople ze źródła” promo-
wać będzie Romana Wię-
czaszek.

• Burmistrz Roman Głód 
zaprasza na zorganizowa-
ne po raz czwarty Święto 
Włókiennika. Podczas uro-
czystości zostaną wręczone 
statuetki dla osób „Zasłu-
żonych dla Włókiennictwa”. 
Muzyczną oprawą wydarze-
nia będzie koncert „Duetu 
z harfą”, czyli Jadwigi Tom-
czyńskiej i Maksymiliana 
Ambroziaka. Uroczystość 
odbędzie się w niedzielę 22 
kwietnia w sali widowisko-
wej Centrum Kultury-MBP w 
Głuszycy. Początek o godz. 
16.30. Organizatorzy proszą 
o rezerwowanie miejsc do 
20 kwietnia pod numerem 
telefonu 74 84 56 334 w. 11.

(SJ)

Raport z Głuszycy

Jedlina-Zdrój, wspólnie z Głuszycą i Świeradowem-Zdrój, jest organizatorem zlotu 
rowerów elektrycznych Electro-Bike Tour 2018. Pierwszy zjazd odbędzie się 

w najbliższą niedzielę - 8 kwietnia - w Jedlinie-Zdroju i tym samym otworzy serię 
spotkań, na którą z niecierpliwością czekali zwolennicy jazdy na rowerze.
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- Wiele kobiet obawia się 
makijażu permanentnego. 
Przede wszystkim tego, że 
będzie to tatuaż lub tego, 
że zamiast zdobić, będzie 
szpecił-  to stereotyp z któ-
rym walczę od lat. Takich 
rzeczy już się nie robi, a 
raczej żaden profesjona-
lista takiego makijażu nie 
wykona – wyjaśnia Roksa-
na Wachnik, właścicielka 
gabinetu Elite Beauty Mi-
cropigmentation & Cosme-
tology, który mieści się w 
Wałbrzych Medical Park 
przy ul. Młynarskiej 24 (par-
ter, gabinet nr 2).

Makijaż półtrwały powi-
nien naturalnie podkreślać 
naszą urodę i jej atuty, delikat-
nie - bez zbędnych przeryso-
wań - korygować drobne nie-
doskonałości tak, aby twarz 
wyglądała młodo i świeżo. 
Makijaż permanentny pole-
ga na umieszczeniu w skórze 
pigmentu za pomocą bardzo 
cienkiej, sterylnej igły (która 
jest jednorazowego użytku) 
i odpowiedniej do tego apa-
ratury czyli tzw. maszynki do 
makijażu permanentnego.

Każdy zabieg poprzedzają 
konsultacje, podczas których 
możliwe jest wykonanie sy-
mulacji makijażu w postaci 
rysunku, który można zaak-
ceptować lub wprowadzić 
zmiany. W trakcie wizyty do-
radzam i dobieram kształt, 
kolor oraz metodę indywidu-
alnie do każdej osoby, biorąc 
pod uwagę jej typ urody, ko-
lor cery, ewentualne manka-
menty miejsca zabiegowego, 

Piękno dla każdej z nas

ale także życzenia i upodo-
bania danej Pani, ponieważ 
każda z nas jest inna, a tym 
samym wyjątkowa. W ten 
sposób możemy wykonać 
brwi, kreski na powiekach 
oraz usta. Różnorodność me-
tod daje nam szeroki wybór 
tak, by każda z nas znalazła 
coś idealnego dla siebie.

Bardzo często słyszę pyta-
nie: czy zabieg jest bolesny? 
Jest to indywidualna kwestia 
i zależy od stopnia unerwie-
nia danego organizmu. Naj-
częściej moje klientki odczu-
wają lekkie szczypanie lub 
pieczenie. Często zdarza się, 
że… zasypiają podczas za-
biegu. Bezpośrednio po wy-
konaniu makijaż jest dość in-
tensywny, ale po 5-7 dniach, 

gdy wyłuszczy się naskórek, 
kolor jaśnieje o ok. 40-50 % , 
więc nie należy przejmować 
się przerysowanym efektem 
bezpośrednio po zabiegu, 
bo z godziny na godzinę on 
się zmienia. Zdarza się, że to, 
co na początku wydawało się 
nam za ciemne, po tygodniu 
staję się dla nas idealne lub 
za jasne - o to też nie należy 
się martwić, gdyż po ok. 6 ty-
godniach od pierwszego za-
biegu wykonuję zabieg do-
pełniający, na którym zawsze 
możemy jeszcze wzmocnić 
kolor, zmienić troszkę kształt. 
Każda Pani przez miesiąc 
oswaja się z makijażem i na 
dopigmentowanie przycho-
dzi z własnymi przemyśle-
niami.

Makijaż permanentny to 
zarówno upiększanie twarzy, 
jak sposób na walkę z nie-
doskonałościami. Mikropig-
mentacja ma bardzo szerokie 
zastosowanie. Nie tylko po-
prawia urodę, ale pozwala też 
skorygować wady powstałe 
w wyniku różnych zdarzeń 
losowych. To zabieg poleca-
ny osobom borykającym się 
z bliznami czy tzw. zajęczą 
wargą. Możemy także zni-
welować cienie pod oczami. 
Dużym powodzeniem cieszą 
się zabiegi mikropigmen-
tacji łysiejącej skóry głowy, 
zwłaszcza u mężczyzn, a także 
mikropigmentacja brodawki 
piersiowej i jej otoczki - ten 
zabieg wykonuje się przede 
wszystkim u kobiet po ma-
stektomii, ale nie tylko. Mogą 
go wykonać również kobiety, 
które chcą sobie odświeżyć 
lub zmienić kolor otocz-
ki brodawki. Wykonywany 
wówczas makijaż 3D pozwala 
wizualnie pozbyć się niedo-
skonałości czy ubytków, od-
zyskać pewność siebie i dobre 
samopoczucie. Taka osoba 
znów czuje się atrakcyjna. U 
mężczyzn często pada stwier-
dzenie: czuję się jak młody 
bóg! A kobiety odzyskują 
swoją kobiecość.

Mikropigmentacja to 
także sposób na szybszy 
powrót do normalności dla 
osób po chorobach nowo-
tworowych, gdzie podczas 
leczenia tracą brwi, rzęsy i 
jak najszybciej chcą wrócić 
do wyglądu sprzed choroby. 
Makijaż półstały daje im to 

poczucie. Dzięki niemu zy-
skują, podobnie jak Panie po 
mastektomii, ogromny kom-
fort psychiczny. Stąd pomysł 
na akcję „Piękno dla każdej z 
nas” , którą prowadzę. Każ-
da kobieta chce i ma prawo 
wyglądać oraz czuć się pięk-
nie. To trudne, zwłaszcza po 
ciężkiej chorobie. Nie każdy 
ma też na to pieniądze, dla-
tego co miesiąc jednej Pani, 
która wygrała walkę z nowo-
tworem, funduję bezpłatny 
zabieg makijażu permanent-
nego lub mikropigmentacji 
medycznej piersi.

Obecnie makijaż perma-
nentny i mikropigmentacja 

medyczna są ogólnodostęp-
ne. Nikogo nie dziwi fakt, 
że któraś z nas ma zrobione 
kreski czy usta. Zapraszam do 
gabinetu Elite Beauty Micro-
pigmentation & Cosmetolo-
gy na makijaż permanentny, 
mikropigmentację medyczną 
łysiejącej skóry głowy i bro-
dawki piersiowej, mikropig-
mentację naprawczą oraz 
usuwanie starego makijażu. 
Gabinet znajduje się w Wał-
brzych Medical Park przy ul. 
Młynarskiej 24 (parter, gabi-
net nr 2). Kontakt telefonicz-
ny pod numerami: 690 030 
417 i 531 270 985.

Roksana Wachnik

Gmina Stare Bogaczowice

Będą dotacje na wymia-
nę pieców w budynkach 
jednorodzinnych i wielo-
rodzinnych w Gminie Stare 
Bogaczowice.

- W celu ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń, w szczegól-
ności pyłowych, z pieców oraz 
kotłowni opalanych paliwem 
stałym oraz ograniczenia emisji 
innych substancji stanowiących 
o przekroczeniu standardów 
jakości powietrza, Rada Gminy 
w Starych Bogaczowicach pod-
jęła uchwałę w sprawie okre-
ślenia zasad udzielania dotacji 
celowych ze środków budżetu 
Gminy Stare Bogaczowice, po-
chodzących z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, na do�nan-
sowanie przedsięwzięć służą-

cych ochronie powietrza. Zasady 
i tryb udzielania dotacji ze środ-
ków budżetu gminy pochodzą-
cych ze źródeł zewnętrznych, 
na przedsięwzięcia polegające 
na wymianie źródeł ciepła w bu-
dynkach jednorodzinnych, bu-
dynkach wielorodzinnych oraz 
lokalach mieszkalnych w budyn-
kach wielorodzinnych określa 
regulamin. W połowie kwietnia 
w Starych Bogaczowicach i Lu-
bominie odbędą się spotkania 
informacyjne przedstawiciela 
WFOŚ z mieszkańcami gminy. 
Regulamin oraz wnioski o roz-
liczenie dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice – wyjaśnia 
Mirosław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(IL)

Dbają o środowisko

Po kilkumiesięcznej przerwie, do Gminy Stare Bogaczowice powróci 
punkt apteczny! Już od 9 kwietnia mieszkańcy nie będą musieli 
wyjeżdżać z gminy, aby zaopatrzyć się w leki. Punkt apteczny 
znajduje się przy ul. Głównej 174 w Starych Bogaczowicach.

(IL)

Odzyskali punkt 
apteczny Na 21 kwietnia zaplano-

wany został w Starych Boga-
czowicach trzeci Koncert Cha-
rytatywny na rzecz Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej Oddział w Wałbrzychu.

- Społeczny Komitet „Soli-
darni z Wałbrzyskim Hospicjum” 
przy Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Starych Bogaczo-
wicach informuje, że w ramach 
pozwolenia na zbiórkę (Zbiór-
ka publiczna 2015/402/OR o 
nazwie “Wspomóż Hospicjum” 
– długoterminowa) organizuje 
po raz trzeci Koncert Charyta-
tywny na rzecz Polskiego To-
warzystwa Opieki Paliatywnej 
Oddział w Wałbrzychu. Koncert 
odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. 
w Sali Rady Sołeckiej w Starych 
Bogaczowicach. Początek kon-

certu o godz. 16.00 – już dziś 
serdecznie zapraszamy wszyst-
kich ludzi o dobrym sercu. W 
trakcie imprezy, podobnie jak 
w latach ubiegłych, przepro-
wadzone zostaną loterie fan-
towe oraz liczne licytacje „dzieł 
sztuki”. Koncert uświetni Zespół 
„RomanS Band”. Wszystkich, 
którzy mogą lub chcą włączyć 
się w pomoc przy organizacji 
bardzo prosimy o kontakt lub 
bezpośrednio przynoszenie da-
rów na loterię do OPS. Kontakt: 
wszyscy pracownicy OPS – 74 
8452 730 – zachęcają organiza-
torzy ze Społecznego Komitetu 
„Solidarni z Wałbrzyskim Hospi-
cjum” przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Starych 
Bogaczowicach.

(IL)

Wspomóż hospicjum



Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.

www.db2010.plDB2010 .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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WIECZOREK, STASZIC, 

MARCEL, SILESIA
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

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

Nowe kursy:
25.04. Wałbrzych • 26.04. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48 Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L A M A

Małżonków Wandę i Wik-
tora, osoby w wieku średnim, 
spotykam czasami, gdy wypro-
wadzam Maksa na spacer. To 
życzliwi recenzenci moich, za-
mieszczanych na tych łamach, 
felietonów, bo twierdzą, że 
jestem wyrazicielem ich opinii, 
a także inspiratorzy i pomy-
słodawcy niektórych tekstów. 
Zwykle przystają, uśmiechają 
się i puszczając oko zadają mi 
pytanie: „kiedy?” lub „jak długo 
jeszcze?”. Oczywiście, chodzi o 
dobrą zmianę. Wtedy rozkła-
dam ręce, a następnie komen-
tujemy niektóre z rozlicznych 
przykładów odchyleń od tego, 
co naszym zdaniem uznajemy 
za normę, serwowanych nam 
nieustannie przez polityków 
z Bożej łaski, z trudnym do 
ukrycia de�cytem intelektual-
no-moralnym. Po takiej rozmo-
wie czujemy się lepiej, bo czło-
wiek powinien co pewien czas 
upuszczać nieco goryczy, by się 
nie zatruć. Byle nie dochodziło 
do przejawów agresji. Takie 
małe katharsis, oczyszczenie.

Ostatnio pani Wanda zadała 
pytanie dodatkowe: „dlaczego 
to robimy?”. Zwracam uwagę, 
że nie powiedziała: „robią”, ale 
„robimy”, nie kierując pytania 
tylko do sympatyków obecnej 
władzy, ale także do ludzi, któ-
rzy przez swoją obojętność i 
unikanie zajmowania zdecydo-
wanego stanowiska, dają przy-

Słupki wstydu
Andrzej
Basiński

zwolenie na zachowania de-
wastujące praworządność oraz 
wizerunek Polski za granicą. 
Polskim dramatem ostatniego 
okresu są też ci, co postanowi-
li się przystosować do dobrej 
(ha, ha!) zmiany. Zamierzałem 
spróbować postawić diagno-
zę, ale wtedy włączył się pan 
Wiktor.

- Zachowania części Pola-
ków zaprzeczają zdrowemu 
rozsądkowi, odpowiedzialno-
ści za państwo i współobywa-
teli oraz zwykłej przyzwoito-
ści – zauważył, równocześnie 
wyciągając z kieszeni kurtki 
obustronnie gęsto zapisane 
dwie kartki z notesu. - Pewne-
go dnia postanowiłem odre-
agować nonsensy, które nas 
otaczają i spisałem listę na-
szych głupot. Byłoby ich znacz-
nie więcej, ale i tak te, które 
pokażę, chyba nieźle ilustrują 
powagę sytuacji. Ani ja, ani 
żona, ani miliony, jak wierzę, 
rodaków, zdecydowanie nie 
akceptują tych szaleństw i pro-
testują przeciwko nim, chociaż 
nie na ulicach – zaznaczył. Czy-
tał lekko podnosząc głos:

 - Protesty przeciwko kpi-
nom z prawa i niedrukowaniu 
wyroków Trybunału Konstytu-
cyjnego oraz dopuszczenie do 
orzekania sędziów dublerów 
– słupki poparcia dla władzy 
w sondażach idą w górę. Po 
straszeniu uchodźcami – słup-
ki w górę. Po czystce wśród 
dziennikarzy radia i państwo-
wej telewizji – słupki w górę. 
Opanowanie przez kolesi i po-
ciotków wszystkiego, co przy-
nosi wysokie pensje – słupki 
w górę. Nocne obrady Sejmu 
i takowe podpisywanie ustaw 

przez prezydenta – słupki w 
górę. Demonstracje przed 
Sejmem przeciwko utrudnia-
niu pracy dziennikarzom oraz 
blokowaniu dostępu posłom 
opozycji do sali obrad – słup-
ki w górę. Manifestacje prze-
ciwko zamachowi władzy na 
niezależność sądów – słupki 
w górę. Po samospaleniu się 
Piotra Szczęsnego – słupki 
wysoko. Szał wycinki drzew 
Puszczy Białowieskiej – słupki 
wysoko. Brutalne traktowanie 
ludzi, a zwłaszcza kobiet na tra-
sie smoleńskiego przemarszu i 
ciąganie ich najpierw po ulicy, 
a potem po sądach ze śmiesz-
nymi zarzutami – słupki w 
górę. Blokowanie przemarszu 
narodowców – słupki wysoko. 
Za białe róże i hasła opozycji 
– słupki wysoko. Kretyńskie le-
śne ekscesy wielbicieli Hitlera i 
kiboli na Jasnej Górze – słupki 
wysoko. Po kłamliwych wypo-
wiedziach polityków władzy 
– słupki wysoko. Po zdradziec-
kich mordach prezesa – słup-
ki wysoko. Po czystce wśród 
generałów – słupki wysoko. 
Po kolejnych atakach władzy 
na Unię Europejską i życzliwe 
nam państwa – słupki wyso-
ko. Po haniebnych i podłych 
ustawach ograbiających także 
wdowy po policjantach oraz 
degradujących generałów – 
słupki wysoko. Po idiotycznej 
nowelizacji ustawy o IPN, zde-
molowaniu stosunków z Izra-
elem i USA oraz antysemickiej 
fali, jak również po odwiedzi-
nach przez premiera grobów 
żołnierzy Brygady Święto-
krzyskiej kolaborujących z 
Niemcami – słupki wysoko. Po 
upomnieniach ze strony władz 

amerykańskich za nieliczenie 
się z ich opinią – słupki wysoko.

W tym momencie pan Wik-
tor na moment przerwał i po-
czynił uwagę:

 - Wydawało się, że skan-
dalicznie wysokie premie dla 
ministrów, rzecz niespoty-
kana za rządów PO, uświa-
domią odurzonemu elekto-
ratowi, że dzieje się jawna 
niesprawiedliwość, również 
ich kosztem. Za poprzedniej 
władzy ośmiorniczki, w koń-
cu zakąska daleka od luksusu, 
i zegarek ministra Nowaka 
wzbudzały szał opozycji. A 
tu patrzcie państwo: po bez-
wstydnych nagrodach dla mi-
nistrów słupki nadal trwają na 
wysokościach. Przy akompa-
niamencie chamskich okrzy-
ków posłów władzy z Terlec-
kim i Pawłowicz na czele. To 
jakiś obłęd!

Zapewne z powodu co-
raz bardziej ogarniających go 
emocji, panu Wiktorowi zaczę-
ło brakować tchu i przysiadł na 
pobliskiej ławce.

- Nie do wiary – podsumo-
wał po chwili odpoczynku. To 
są nasi rodacy?! Ci twierdzą-
cy całkiem poważnie, że cały 
świat nas atakuje, ale my się 
nie damy, odeprzemy nawa-
łę, bo jesteśmy suwerenni, 
najodważniejsi, najbardziej 
miłosierni, najcnotliwsi, nigdy 
nie splamiliśmy się podłością i 
zbrodnią, a więc nasze będzie 
zwycięstwo i będziemy karać 
za przypisywanie Polakom 
czynów niecnych! Jakże po-
doba się części z nas władza 
prowokująca nieustanne kon-
�ikty i rujnujące międzyludz-
kie kontakty. Przecież to cho-

re, to uwłacza normalnemu 
społeczeństwu. Wydaje się, że 
nie ma takiej kompromitacji 
władzy, która zmusiłaby do 
opamiętania i prób myślenia 
jej zwolenników. Jest takie po-
wiedzenie, że jeżeli trzy osoby 
twierdzą, że jesteś pijany, po-
łóż się do łóżka. W tym przy-
padku tysiące autorytetów na 
całym globie wręcz krzyczą, że 
z nami jest niedobrze, a część 
Polaków ani myśli o otrzeź-
wieniu - znowu zaczął się go-
rączkować pan Wiktor.

Jeśli chodzi o bulwersujące 
nagrody dla ministrów, a póź-
niej o krzykliwą reakcję w Sej-
mie wicepremier Szydło, po 
pewnym czasie okazało się, że 
sondaże nie okazały się dla PiS 
pomyślne i słupki mocno się 
zachwiały. Nie wiadomo, czy 
był to efekt wysokich premii 
oraz słów Szydło:”Pieniądze 
im się po prostu należały!”, czy 
(wreszcie!) nałożyła się tu seria 
wpadek i nadmiar ekscesów 
władzy. Kto wie, czy nie mamy 
do czynienia z objawem trzeź-
wienia części społeczeństwa i 
należy w obliczu tego zjawiska 
zająć stanowisko optymistycz-
ne :”Lepiej późno, niż wcale...”. 

Wyjaśniam moim rozmów-
com, że ludzie kierujący się 
niedostatkami logiki i niskimi 
instynktami, to skarb dla każ-
dej populistycznej władzy. 
Zawsze odwołuje się ona do 
ciemnych stron natury ludz-
kiej i wydobywa z obywateli 
ich najgorsze cechy. Z tych 
najgłośniejszych, najbardziej 
zajadłych i rzekomo najbar-
dziej poszkodowanych, któ-
rzy dyszą zemstą i odwetem 
nie za coś konkretnego, ale, 

jak mawiają Ślązacy, po pro-
stu „za żywota”. Tacy uczynią 
wszystko dla władzy, która ich 
„doceniła” i wskazała, że są 
solą tej ziemi. Dlatego nie do-
puszczą do obniżenia się słup-
ków wstydu. Wybaczą każdą 
głupotę i uwierzą w każde ku-
riozalne hasło w stylu „wsta-
wanie z kolan” i „zamach w 
Smoleńsku”, aby tylko doko-
pać poprzednim „elitom”, na 
które szczuje się ich nieustan-
nie. To, że przy okazji zniszczą 
reputację kraju, dotychczas 
darzonego szacunkiem przez 
bliższych i dalszych sąsiadów, 
zupełnie ich nie obchodzi. 
Dlatego Polska stacza się po 
równi pochyłej i nie wiado-
mo, gdzie nastąpi �nał tego 
spadania. Patrzą na to z prze-
rażeniem ludzie, obywatele RP 
z krwi i kości i patrioci z krwi i 
kości, a nie ulepieni z krzykli-
wej masy. A samobójcy mają 
to gdzieś i mówią o władzy na 
długie dziesięciolecia...

Informuję małżonków, że 
wykorzystam ich przemyślenia 
w kolejnych felietonach, ale 
zmienię im imiona, bo rodzima 
szczujnia czuwa i zaraz zrobi 
z nich zdrajców. Oni na to, ze 
śmiechem, że nie trzeba i że 
niczego się nie obawiają.

 - Jeszcze tego brakowa-
ło, mówią, żeby w rodzinnym 
mieście oglądać się za siebie.

Ale mimo to zmieniłem.

Redakcja nie odpowiada 
za przedstawione dane, opinie 
i stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Patronat honorowy: Partnerzy: Organizatorzy:

Patronat honorowy 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Przewodniczący Komitetu Honorowego
Prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej

Ceremonia otwarcia mistrzostw: 
Aqua Zdrój, 14.04.2018 godz. 14:30

Rozgrywki: 
Aqua Zdrój: 14-20.04.2018 (codziennie w godz. 15:00-20:00) 
Stara Kopalnia: 21-22.04.2018  
(sobota 15:00-20:00, niedziela 14:00-19:00)

Ceremonia zamknięcia mistrzostw: 
Aqua Zdrój, 22.04.2018 godz. 21:00

Więcej informacji: 
www.walbrzych2018.eu

Gmina Mieroszów

Góra grosza
W ramach wolontariatu 
w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Kowalowej 
odbyła się zbiórka monet 
w ramach akcji „Góra Gro-
sza”. Celem ogólnopolskiej 
akcji „Góra Grosza” jest 
pomoc dzieciom wycho-
wującym się poza swoimi 
rodzinami. Pośrednim, ale 
zarazem najważniejszym 
jej celem jest pokazanie 
uczniom, jaką siłę stano-
wić może niewielka pomoc 
wielu ludzi i wspólne dzia-
łanie dla dobra potrzebują-
cych. W PSP w Kowalowej 
zebrano 219zł i 44 grosze. 
Pieniądze zostały przeka-
zane Towarzystwu „Nasz 
Dom” – głównemu organi-
zatorowi akcji.

(AN)

Dostali 
stypendia
W Urzędzie Miejskim w 
Mieroszowie odbyło się 
wręczenie certy�katów 

stypendialnych dla naj-
zdolniejszych uczniów z 
terenu Gminy Mieroszów. 
Warunkiem przyznania sty-
pendium naukowego było 
osiągnięcie wysokich wyni-
ków w nauce oraz wzorowe 
zachowanie. Burmistrz Mar-
cin Raczyński wraz z prze-
wodniczącą Rady Miejskiej 
Mieroszowa Marią Chmiel-
nicką wręczyli uczniom oraz 
rodzicom listy gratulacyjne. 
Podziękowali za trud wło-
żony w wychowanie dzieci, 
cierpliwość oraz postawę 
godną naśladowania. Grupę 
najzdolniejszych uczniów 
tworzą: Anna Gajewska, 
Kacper Woszczek, Zo�a Mu-
siał, Adam Chowanek, Bar-
tosz Krzesiński, Oliwia Gło-
dek, Weronika Przewłocka 
(wszyscy z PSP Mieroszów), 
Filip Maślankiewicz i Alicja 
Szwarczyńska z PSP Kowalo-
wa, Hanna Marciniuk z ZSP 
im. Janusza Korczaka w So-
kołowsku oraz Nikola Busz 
z PG im. Krzysztofa Kieślow-
skiego w Mieroszowie.

(AN)

Ponad milion dwieście 
tysięcy złotych - tyle w 2017 
r. wydała Gmina Mieroszów 
na inwestycje związane z 
drogami i transportem.

- Do zrealizowanych lub 
rozpoczętych inwestycji dro-
gowych w gminie należy 
między innymi wykonanie 
przebudowy ul. Wysokiej w 
Mieroszowie wraz z remon-
tem mostu przy ul. Powstań-
ców. Wyremontowany został 
fragment drogi o długości 
245 mb oraz most (wzmoc-
niono konstrukcję, wykona-
no nowe barierki mostowe i 
nową nawierzchnię). Doku-
mentacja projektowa zakła-
da 8 etapów realizacji tego 
zadania. Koszt prac wykona-
nych w 2017 roku to ponad 
76 tysięcy złotych. W Unisła-
wiu Śląskim przebudowano 
drogę publiczno – gminną o 
długości ok. 900 mb – wyko-
nano warstwę konstrukcyjną 
z kruszywa i warstwę wierzch-
nią z asfalto – betonu. Koszt 
to ponad 430 tysięcy złotych. 
W Sokołowsku przebudowa-
no ulicę Radosną zniszczoną 
podczas intensywnych opa-
dów deszczu w 2014 roku. 

Milion na drogi

Wykonano nowe warstwy 
drogi (w tym konstrukcyjną i 
wierzchnią z masy bitumicz-
nej), uregulowano kwestie 
związane z odwodnieniem 
i odprowadzeniem wód 
opadowych i roztopowych. 
Promesę Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
gmina otrzymała również na 
przebudowę ul. Unisławskiej. 
W 2018 roku pieniądze na ten 
cel, mają zasilić konto gminy. 

Łącznie na roboty budowlane 
gmina uzyskała ok. 80 proc. 
ze środków rezerwy celowej 
budżetu państwa – wylicza 
Marcin Raczyński, burmistrz 
Mieroszowa i dodaje:

- W Sokołowsku, dzięki 
promesie z ministerstwa, re-
montu doczekała się też ul. 
Osiedle. Remont zakończył się 
na przełomie listopada i grud-
nia 2017 r. Koszt inwestycji to 
ponad 250 tysięcy złotych. 

Opracowano dokumentację 
projektowo – kosztorysową 
dotyczącą przebudowy ul. 
Leśnej w Mieroszowie. Uzy-
skano wszelkie pozwolenia 
na budowę. Brak oferentów 
w pierwszym przetargu nie-
ograniczonym, zbyt duże 
kwoty w drugim i złe warunki 
pogodowe nie pozwoliły na 
rozpoczęcie prac w ubiegłym 
roku. Opracowano dokumen-
tację projektowo – kosztory-
sową dotyczącą przebudowy 
drogi dojazdowej do posesji 
nr 92 w Golińsku. Uzyskano 
też wszelkie pozwolenia na 
budowę.

Oprócz remontów dróg, w 
ubiegłym roku w Sokołowsku 
postawiono nowe przystanki 
autobusowe.

- Wykonano nawierzch-
nię oraz zamontowano wiatę 
przystankową przy ul. Szkol-
nej oraz wymieniono wiatę 
przy pętli autobusowej przy 
ul. Głównej. Nowe wiaty 
przystankowe, za ponad 18 
tysięcy złotych, pojawiły się 
też w Kowalowej, Golińsku i 
Unisławiu Śląskim – dodaje 
burmistrz Mieroszowa.

(AN)

Gmina Mieroszów wydała w 2017 r. 1,2 mln. zł na inwestycje związane 
drogowe.
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15 kwietnia odbędzie 
się druga runda cyklu Wał-
brzyski Mistrz Kierownicy 
2018. Ryk silników po prze-
szło dwumiesięcznej prze-
rwie ponownie zabrzmi na 
próbach sportowych przy 
wałbrzyskiej ulicy Villard-
czyków. Organizatorem za-
wodów dla rajdowców ama-
torów będzie niezmiennie 
grupa Walim Rajdowy.

Zawody odbędą się w zna-
nym dotychczas formacie, 
składającym się z siedmiu 
prób sportowych. Początko-
wo na zawodników czekają 
dwie próby sportowe, prze-
jeżdżane trzykrotnie. Finałem 
zawodów będzie odcinek 
specjalny łączący obie pró-
by w jedną. Nowością dla 
kierowców będzie odwróco-
ny kierunek oraz zmieniony 
przebieg trasy. Temu uroz-
maiceniu sprzyjać będzie 
kolejna nowość – obowiązek 
jazdy z pilotem. Dotychczas 
do wyboru kierowcy należało, 
czy będzie jechał sam, czy w 
towarzystwie pomocnika na 
prawym fotelu. Od tej rundy 
klasy�kowana będzie dwu-
osobowa załoga – zarówno 
podczas poszczególnych eli-
minacji – jak i w rocznej klasy-
�kacji mistrzostw.

Impreza cieszy się dużą 
popularnością wśród rajdow-
ców z całego Dolnego Śląska. 
Już w dwa dni po otwarciu 
zapisów, prowizoryczna lista 
zgłoszeń liczyła przeszło 60 
załóg! Auta na liście to - jak 
zwykle - cała plejada moto-

Wałbrzyski Mistrz 
Kierownicy

Biegiem 
na Trójgarb
Górski Półmaraton z Flagą 
na Trójgarbie wpisał się już 
na stałe w kalendarz imprez 
biegowych. Tegoroczna im-
preza odbędzie się 2 maja br. 
Organizatorzy półmaratonu: 
Gmina Czarny Bór i Gmina 
Stare Bogaczowice, zaplano-
wali w tym roku dwie trasy. 
Tym razem bieg wystartuje 
ze stadionu sportowego w 
Witkowie, gmina Czarny Bór. 
Tam też będzie znajdowało 
się biuro zawodów. Ci, którzy 
zdecydują się na dłuższą tra-
sę, będą mieli do pokonania 
26 km odcinek, prowadzący 
wokół i przez szczyt Trójgarbu. 
Biegacze w tym roku „zaliczą” 
trzy kilkukilometrowe podbie-
gi, a suma przewyższeń wynie-
sie blisko 700 metrów. Krótsza 
trasa liczy 8 km i biegnie przez 
„skrzyżowanie siedmiu dróg”. 
– Warto zapisywać się na bieg 
już teraz, nie tylko ze względu 
na ograniczoną ilość miejsc, 
ale także na wysokość opłaty 
startowej, która do 15 kwiet-
nia wynosi tylko 30 złotych. W 
terminie 16 – 30 kwietnia start 
kosztuje 50 złotych, a dzień 
przed i w dniu zawodów 80 
złotych – mówi Mirosław Lech, 
wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce. Dla uczestników zawodów 
będzie dostępna koszulka 
techniczna w promocyjnej ce-
nie 20 zł. Doceniając wysiłek 
wszystkich uczestników biegu, 
organizatorzy nagrodzą nie 
tylko najlepszych. Każdy spor-
towiec otrzyma medal i zestaw 
gadżetów. Po biegu odbędzie 
się także losowanie atrakcyj-
nych nagród. Chętni mogą 
zapisywać się na bieg pod po-
niższym linkiem: http://online.
datasport.pl/zapisy/portal/za-
wody.php?zawody=2939

(RED)

Kamila Żuk to młoda i 
niezwykle utalentowana 
biathlonistka, ale także 
skromna i pełna pokory 
dziewczyna. Mieszkanka 
Sokołowska godnie repre-
zentowała barwy biało-
-czerwone podczas Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich 
w Peyongchang, a zaledwie 
kilka dni później zdobyła 
dwa złote i jeden srebrny 
medal w Mistrzostwach 
Świata Juniorów w Otepää 
w Estonii.

Zapraszamy do lektury 
wywiadu, przeprowadzone-
go przez pracowników mie-
roszowskiego magistratu z 
Kamilą Żuk, zaledwie kilka 
miesięcy wcześniej…

Jak zaczęła się Pani przygo-
da z biathlonem?
- Swoją przygodę z biathlo-
nem zaczęłam w Sokołowsku 
– miejscowości, z której po-
chodzę. Już jako sześciolatka 
zaczęłam biegać, chciałam 
naśladować innych, star-
szych. Poczułam przyjemność 
z treningów, z wychodzenia z 
domu, pożytkowania energii 
właśnie na wysiłek �zyczny. 
Biathlon wydawał mi się cie-
kawy ze względu na połą-
czenie biegu i strzelania. W 
biathlonie nigdy do końca 
nie wiadomo, kto wygra. Cza-
sem wystarczy niewielki błąd, 
jakaś mała dekoncentracja i 
można wszystko stracić. Ale 
adrenalina, która wydziela się 
podczas zawodów, powodu-
je, że chce się walczyć.

Każdy młody człowiek, roz-
poczynający swoją przygo-
dę ze sportem, ma jakiegoś 
idola, kogoś na kim chce się 
wzorować. Czy miała Pani 

Mistrzyni z Sokołowska
i seniorskiej, pomyślałam, 
że w przyszłości potrzebne 
będzie mi również wykształ-
cenie, że zawsze trzeba mieć 
tzw. plan B.

Co się czuje, kiedy jest się w 
kadrze i reprezentuje Pol-
skę?
- W kadrze olimpijskiej jest 
o wiele większa presja, nosi 
się na piersi godło. Trzeba 
udowodnić i pokazać, że jest 
się godnym, aby być w tym 
miejscu i reprezentować cały 
kraj. Trzeba wykonywać 200% 
pracy, starać się od początku 
do końca.

Jak Kamila Żuk odpoczywa? 
Jest czas na odpoczynek?
- To zależy kiedy i w jakich 
okolicznościach. Są odpo-
czynki i chwile wytchnienia 
na obozach, z książką, kom-
puterem, dobrą kawą. Odpo-
czywam też w domu, wśród 
znajomych, rodziny. Uwiel-
biam spędzać czas z ukocha-
nymi dziadkami, wspólnie 
gotujemy, spędzamy czas, 
próbujemy się sobą nacieszyć 
– jest bardzo przyjemnie. Ale 
jest też odpoczynek tak zwa-
ny aktywny, wtedy potrzebu-
ję zmęczenia, takiego „pozy-
tywnego zmęczenia”, które 
wywołuje endor�ny.

Jakie ma Pani plany na naj-
bliższą przyszłość?
- Planów mam dużo… Każdy 
sportowiec celuje w igrzyska 
olimpijskie, więc chciałabym 
znaleźć się w składzie i zdo-
być kwali�kację olimpijską, a 
tam każdy „celuje w medale”. 
Poza tym, chciałabym osiągać 
wyniki, które by mnie satys-
fakcjonowały.

(GM)

taką osobę, którą stawiała 
sobie za wzór?
- Nie posiadam takiego swo-
jego jednego autorytetu. 
Staram się obserwować całą 
czołówkę i z każdego czerpać 
to co najlepsze.

A czy był ktoś, kto lokalnie 
wspierał Panią, pomagał, 
zachęcał, kto „pchnął” kie-
dy przyszły wątpliwości?
- Dużą rolę odegrali moi tre-
nerzy: Lidia Turkowicz oraz 
Sławomir Foryś. To oni zapo-
czątkowali chęć trenowania, 
rozwijali moje umiejętności, 
zaszczepili pasję i pozwoli 
pójść dalej… Rozwijać się, do-
skonalić. Ale było mi już dużo 
łatwiej mając taki warsztat.

W dzisiejszych czasach wie-
lu młodych ludzi nie ma mo-
tywacji, brakuje im chęci, 
nie chcą podejmować się 
wysiłku. Jak Pani udało się 
połączyć i pogodzić naukę 
ze sportem?
- To było coś niewyobrażalnie 
trudnego. Wymagało ogrom-
nego poświęcenia, wytrwało-
ści i determinacji. Kiedy do-
stałam się do kadry juniorskiej 

ryzacji, począwszy od Fiatów 
126p, na przeszło 200-kon-
nych Subaru Impreza koń-
cząc. Najliczniej zapowiada 
się klasa VI, gromadząca auta 
o pojemności skokowej po-
wyżej 1600 ccm. Na starcie 
zobaczymy m.in. czołówkę 
poprzedniej rundy – trzykrot-
nego zwycięzcę wałbrzyskich 
zawodów – Marka Potępę w 
Renault Megane, czy obec-
nych na podium w lutym Da-
riusza Zajkowskiego w Citro-
enie Xsara i Mateusza Sztylkę 
w Subaru Impreza.

Start pierwszej załogi w 
zawodach zaplanowych na 
trzecią niedzielę kwietnia 
przewidziany jest na godzinę 
10.00. Zmagania zawodników 
na trasie będzie można ob-
serwować do godziny 16.30. 
Szczegółowe informacje do-
tyczące imprezy dostępne są 
na stronie organizatora www.
walimskiehoryzonty.pl.

(MP)

Art of foto – by Bartek Żywarski.
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EPAKA Wałbrzych
Przesyłki kurierskie: listy, 

paczki, palety, opony, felgi
szybki zwrot pobrania, 

ubezpieczenie do 500zł gratis
Zarejestruj sie na:

 www.walbrzych.epaka.pl
Epaka Wałbrzych (Księgarnia 

Świstak), ul. Limanowskiego 3,
537-045-226

www.walbrzych@epaka.pl

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...

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ 

MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

• profesjonalne usługi pogrzebowe
• najniższe ceny
• indywidualne podejście do klienta
• przewóz zwłok na terenie kraju 
   i za granicą
• przygotowanie transportu 
   dla    dla rodziny (kondukt), stypy, 
   oprawa muzyczna
• formalności w ZUS, KRUS, USC 
   czy paraai
• własne prosektorium
• czynne 24h/7
•  montaż i demontaż nagrobków 
•  •  toaleta pośmiertna

e-mail: ss123@onet.eu
strona internetowa: 

www.uslugipogrzeboweskala.pl
W Kamiennej Górze i okolicach 

współpracujemy z zakładem „Empatia” 

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA” 
Robert Skała

ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce  

TELEFON 668-413-130

W drugi dzień Świąt 
Wielkanocnych, w rejonie 
ul. Blankowej oraz baru 
„U Stasia” na wałbrzyskim 
Podzamczu, odbył się jubi-
leuszowy XX Bieg Wielka-
nocny, nad którym patro-
nat honorowy sprawowała 
przewodnicząca Rady Miej-
skiej Wałbrzycha Maria 
Anna Romańska.

Na starcie stanęło blisko 
200 zawodników z Dolnego 
Śląska, Ziemi Lubuskiej, a na-
wet z Austrii i Niemiec. Zawo-
dy zaliczane są do klasy�kacji 
Grand Prix Idol 2018. Oprócz 
doświadczonych biegaczy 

udział w imprezie wzięły dzie-
ci, rywalizując - w zależności 
od kategorii wiekowej - w 
grupie Kurczaczków, Kurcza-
ków, Zajączków, Śmigusów i 
Dyngusów.

W kategorii open męż-
czyzn na dystansie 6 km 
zwyciężył Alan Dobrowolski 
– 17min. 52 sek., przed Bartło-
miejem Jagodzińskim – 18,11 
i Bartoszem Zającem – 18,18, 
natomiast wśród pań (4,5 km) 
wygrała Anna Wyszowska – 
15,29, a za nią uplasowały się: 
2. Joanna Hoja – 16,58 i 3. Ewa 
Pastuszeńko – 18,17.

(BAS)

Na drodze do I ligi
W trzecim meczu I rundy 
play o� grupy A II ligi ko-
szykarzy Sokół Międzychód 
przegrał z MKK Gniezno 
63:67. Ekipa z Gniezna wy-
grała rywalizację z Sokołem 
2:1 i będzie rywalem Górnika 
Trans.eu Wałbrzych w II run-
dzie play o� o awans do I ligi. 
Na tym etapie gra toczy się do 
dwóch zwycięstw. Mecze zo-
staną rozegrane: 7 kwietnia o 
godz. 16.30 w Wałbrzychu, 14 
kwietnia w Gnieźnie i – ewen-
tualnie – 18 kwietnia znów w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów.

(RED)

Zagrają o II ligę
MKS Mazbud Basket Szczaw-
no Zdrój poznał rywali w tur-
nieju pół�nałowym o awans 
do II ligi koszykarzy.  - W 
dniach 13-15 kwietnia zagra-
my w Tarnowskich Górach z 
zespołami Hensfort Przemyśl 
, KKS Tarnowskie Góry i KK 
UR Kraków. Trzymajcie kciuk! 
– mówi Michał Borzemski, 
trener MKS Mazbud Basket 
Szczawno Zdrój.

(RED)

Trzeci wyjazdowy mecz 
ligowy i trzecie w tym roku 
zwycięstwo. Piłkarki nożne 
AZS PWSZ Wałbrzych po-
konały w Żywcu Mitech 3:1 i 
w dobrych humorach udały 
się na trwającą 2 tygodnie 
przerwę w rozgrywkach 
ekstraligi.

- Mecz rozpoczął się świet-
nie dla wałbrzyszanek, bo już 
w 5 min., po rzucie rożnym i 
zamieszaniu przed bramką, 
Marcjanna Zawadzka wyka-
zała najwięcej przytomności 
i strzałem z bliska dała swo-
jej drużynie prowadzenie. 
Kolejne minuty to przewaga 
AZS PWSZ, ale na gole przy-
szedł czas dopiero w koń-
cówce pierwszej połowy. W 
44 min. kolejny rzut rożny i 
tym razem piłka wylądowała 
w siatce po główce Małgo-
rzaty Mesjasz. Gospodynie 
po stracie bramki rozpoczę-
ły od środka, ale futbolówkę 
przejęła Dominika Dereń, za-
grała do Anny Rędzi, a ta sku-
tecznym uderzeniem ustaliła 
wynik do przerwy na 3:0 dla 
gości. W drugiej połowie AZS 

PWSZ atakował już mniej za-
ciekle i dał pograć Mitecho-
wi, lecz zespół z Żywca stać 
było tylko na jedną bramkę. 
W 51 min., po rzucie wolnym 
i dobitce Patrycji Wiśniew-
skiej, jedyny raz w tym me-
czu skapitulowała Weronika 
Klimek. Więcej emocji już 
w tym spotkaniu nie było 
i wynik 3:1 dla AZS PWSZ 
utrzymał się do końcowego 
gwizdka – relacjonuje To-
masz Stasiński z PWSZ.

Mecze 20 kolejka ekstraligi 
zostały zaplanowane na 14-
15 kwietnia. AZS PWSZ Wał-
brzych będzie podejmował 
AZS Wrocław.

(RED)

Mitech Żywiec 
– AZS PWSZ Wałbrzych 1:3 (0:3)
Bramki: 0:1 Zawadzka (5), 0:2 Mesjasz 
(44), 0:3 Rędzia (45), 1:3 Wiśniewska 
(51).
AZS PWSZ: Klimek - Szewczuk, 
Zawadzka, Mesjasz, Aszkiełowicz (46 
Głąb), Rędzia (90 Pluta), Siwińska, Ra-
tajczak, Rapacka (88 Maciukiewicz), 
Rozmus (90 Kędzierska), Dereń.

Falstart 
Górników
W XVIII kolejce grupy 
wschodniej IV ligi Górnik 
Wałbrzych przegrał z So-
kołem Marcinkowice 1:3 
(0:0). Honorowego gola dla 
Górnika zdobył - przy stanie 
0:3 - Dariusz Michalak, wyko-
rzystując w 80 min. rzut karny. 
Wałbrzyszanie zagrali w skła-
dzie: Jaroszewski - Michalak, 
Błażyński (59 Młodziński), 
Smoczyk, Wroczyński, Ryt-
ko, Krzymiński, Sobiesierski 
(65 Bogacz), Drąg, Mrowiec, 
Dec (81 Olejnik). 7 kwietnia 
o godz. 11:00 Górnik zagra z 
Piastem Żerniki w Wrocławiu. 
W grupie wschodniej Orla 
Wąsosz rozbiła Górnika Bo-
guszów-Gorce 5:0 (3:0). Ekipa 
z Boguszowa Gorc zagrała w 
składzie: Malczewski - Grze-
lak, Choiński, Ostrowski (75 
Gnosowski), J.Pryk, R.Bejna-
rowicz, A.Maliszewski (46 
Gryka), Z.Bejnarowicz, J.Ma-
liszewski (70 Rudzki), M.Pryk 
(60 Yehorov), Woźniak. 8 
kwietnia o godz. 15.00 Górnik 
Boguszów-Gorce będzie po-
dejmował Nysę Zgorzelec.

(RED)

R E K L A M A

Na trasie wielkanocnej rywalizacji.

Wielkanocny jubilat Lanie w Żywcu

Global auto
NAPRAWA SKUTERÓW

MOTOROWERÓW 
i QUADÓW

(odbiór i dowóz)
CZĘŚCI DO SKUTERÓW

GLOBAL - AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622
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USŁUGI

(4) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 
607-218-533

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-
005-726. Tanio, szybko, profe-
sjonalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

(4) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam pokój z kuchnią 

bez pośredników - Piaskowa 

Góra. Tel. 668-049-781 lub 

74/631-51-04

(4) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe – 

rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

INNE

(1) Tanio pokoje, domki, apar-

tament nad morzem i jeziorem 

koło Jarosławca w Jezierzanach 

kontakt 604 821 470

(4) UWAGA!!! Pożyczka nawet do 

25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły 

509 821 194. RRSO 89,93%.

KUPIĘ

(18) Kupię starocie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i 
inne przedmioty. Tel: 604-574-
501.

RENOMAHOME - Śródmieście- 
okolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2 
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883 
332 727
RENOMAHOME – SZCZAWNO 
– ZDRÓJ - ulica Wczasowa, KU-
PUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI !!! 
130 m2 , działka 700 m2, cena 
640 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - Łomnica – 
działka budowkana 2 ha , cena 
250 000 tel 883 332 727
RENOMAHOME - GORCE – 40 
m2 , 2 pokoje, parter , co miej-
skie, cena 85 000, 883 332 730 
RENOMAHOME – Gluszyca 
kawalerka 25 m w bloku za 52 
tys I 2 pokoje w bloku 51 m2 za 
103 tys kontakt 883 334 836
RENOMAHOME - ŚWIEBODZICE 
, okolice Rynku, 33 m2, 1 pokój, 
CO węgiel cena 65 000 zł, 
kontakt 883 332 730

ŚRÓDMIEŚCIE,4 pokoje, pierw-
sze piętro, rozkładowe, duży 
salon z kominkiem, ogrzewanie 
węglowe, można przerobić na 
gazowe, 99m2 , 129000zł.(do 
negocjacji). Oferta na wyłącz-
ność. Kontakt 694778179

SZCZAWNO ZDRÓJ, DO 
WYNAJĘCIA  APARTAMENT na 
Osiedlu Solicowo, 2 pokoje, 
61m2, pierwsze piętro, balkon. 
Wysoki standard. W pełni wy-
posażone. Czynsz 16000zł. plus 
media. Kaucja jednomiesięcz-
na. Kontakt 694778179

PIASKOWA GÓRA, KAWALER-
KA,26m2, parter,  jasna, od-
dzielna kuchnia. Umeblowana i 
wyposażona. Ciepłe środkowe. 
Do odświeżenia.82 000zl. 
Cena do negocjacji. Kontakt 
694778179

PIASKOWA GÓRA, do wyna-
jęcia 2 pokoje, 40m2, parter 
z zabudowanym balkonem. 

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

WAŁBRZYCH  CENTRUM -  
okolice sądu. Garaż murowany 
18m2 z kanałem, media: prad. 
Cena 19.500,-zł  oferta dostęp-
na na www.panorama.net.pl 

WAŁBRZYCH PODZAMCZE 
WYNAJEM,  3pokoje 55m2 , 
6piętro  1400zł /1-mc  razem 
z opłatami. tel.  do kontaktu 
792-549-757 oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 

BOGUSZÓW-GORCE 38m2  
2pokoje, pierwsze piętro, 
55.000 zł,  tel.  do kontaktu 
792-549-757 oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-873

WAŁBRZYCH, PODZAMCZE 2 
pokoje 35m2, cena 108.000 
zł,  telefon 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.
net.pl

WAŁBRZYCH, GAJ 59m2 3pok 
, duży ogród 300m2 , garaż. 
Teren ogrodzony. Cena 103tys.

Tel 535-416-014 oferta dostęp-
na na  www.panorama.net.pl  
pod numerem PAN-MS-866

WAŁBRZYCH  PIASKOWA GÓRA 
26m2 parter 82000,-zł budynel 
czteropiętrowy 

tel.  do kontaktu 792-549-757 
oferta dostępna na  www.pa-
norama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-903

SZCZAWNO ZDRÓJ  90M2 
3 pokoje, całe piętro domu. 
299.000 zł , tel.  do kontaktu 
792-549-757 oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-901

Wałbrzych BIAŁY KAMIEŃ 2pok. 
45m2  spokojna cicha okolica 
cena 118 000 zł, tel. do kontak-
tu 535416014 oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-848

WAŁBRZYCH  ŚRÓDMIEŚCIE  - 
super lokalizacja  97m2 4poko-
je  plus garaż  cena  180 000 zł,  
tel.   do kontaktu 792-549-757 
oferta dostępna na  www.pa-
norama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-880

BOGUSZÓW-GORCE 35m2  
1pokój , pierwsze piętro, 
42.000 zł,  tel.  do kontaktu 
792-549-757 oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-895

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być 
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! 

tel. 606 976 630
Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA 
CENA DO SPRZEDANIA 
WARSZTAT SAMOCHODOWY Z 
WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ 
ZAKUPU WRAZ Z NAJEMCĄ. 
CENA 1 100 000 TEL. 606 97 
66 30

OKAZJA !!!  2- POZIOMOWE 
MIESZKANIE Z TARASEM – DO 
REMONTU, BIAŁY KAMIEŃ, 
OGRZEWANIE MIEJSKIE, CENA 
105 TYS. TEL. 606 97 66 30

DS-3493 Poniatów- ul. Sadowa, 
dom w zabudowie bliźniaczej 
przeznaczony do remontu i 
rozbudowy, działka 2000m2, 
cena 189 tys. Tel. 883 334 486

MS-3485 Piaskowa Góra, kawa-
lerka z widną kuchnią, 28m2, 
do odświeżenia, cena 75 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-3490 Piaskowa Góra, kawa-
lerka po kapitalnym remoncie, 
cena 94 tys. Tel. 606 976 630

MS-3484 Nowe Miasto, kawa-
lerka 40m2, cena 75 tys. Tel. 
883 334 486

MS-3482 Nowe Miasto, kawa-
lerka 34m2, parter, ogrzewanie 
gazowe, cena 55 tys. Tel. 883 
334 486

MS-3471 Szczawienko – okoli-
ce Palmiarni, 2 pokoje, 33m2, 1 
piętro, cena 79 900,

Tel. 606 976 630

MS- 3273 Biały Kamień, 3 
pokoje z ogródkiem pow. 60m, 
1 piętro, cena 129 tys. tel. 883 
334 486

MS-3453 Biały Kamień, kawa-
lerka 33m2, do remontu, cena 
50 tys. tel. 883 334 486

MS-3451 Biały Kamień, ka-
walerka 33m2, po remoncie, 
wysoki parter, cena 79 tys, Tel. 
793 111 130

MS-3412 Podgórze, ul. Świd-
nicka 2 pokoje pow. 48m z 
ogrodem. Cena 78 tys. zł. Tel. 
793 111 130

MS- 3259 Biały Kamień miesz-
kanie na pierwszym piętrze, 
pow. 33m ogrzewanie gazowe. 
Cena 85 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS- 3453 Stary Zdrój, 2 pokoje, 
36m2, ogrzewanie gazowe, 
cena 75 tys. Tel. 793 111 130

MS-3489 Boguszów Gorce, 
cicha i spokojna lokalizacja, 2 
pokoje, 53m2, 1 piętro, cena 98 
tys. Tel. 883 334 481

MW- 3460 Mieszkanie do 
wynajęcia – Piaskowa Góra, 2 
pokoje, 42m2, umeblowane, 
cena 1250 zł/m-c + media, Tel. 
883 334 486

Do wynajęcia garaż na Piasko-
wej Górze przy ulicy Wyszyń-
skiego, tel. 883 334 486

DLA ZDECYDOWANYCH 
KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH 
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ 
NA PIASKOWEJ GÓRZE, LUB 
PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC 
SPŁATY ZADŁUŻENIA

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

tel: 883 334 836, 883 332 727, 
883 332 730 

Wszystkie oferty biura na stronie : 
www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Miłosza, 3 pokoje, 2 
piętro, balkon, 83m2, 239 000 
tel 883 334 836
RENOMAHOME – PIASKOWA 
GÓRA , szeregówka , cena 469 
000, tel 883 332 727
RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ulica Malczewskiego, 
3 pokoje, 45 m2, parter, stan 
dobry, cena 129 000, tel 883 
334 836
RENOMAHOME - PODZAMCZE 
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86 
m2,po remoncie, cena 245 000, 
tel 883 334 836
RENOMAHOME - PODZAM-
CZE ul. Forteczna , 54 m2 , po 
remoncie cena 165 000 tel 883 
334 836
RENOMAHOME - NOWE 
MIASTO – okolica Szpitala , 
2 pokoje, 49 m2, Co gaz, po 
remoncie  cena 149 000 tel 883 
332 727
RENOMAHOME - BIAŁY 
KAMIEŃ ulica Daszyńskiego, 
38 m2, co gaz , 1 piętro, po 
remoncie, cena 69 500 tel 883 
332 730
RENOMAHOME - BIAŁY KA-
MIEŃ okolica ulicy Ratuszowej 
55 m2, parter , Co gaz, cena 
175 000 tel 883 332 730
RENOMAHOME - ŚRÓDMIE-
ŚCIE - okolicy ulicy Batorego, 
4 pokoje, 1 piętro ogródek, po 
remoncie, CO gaz cena 259 000 
tel 883 334 836
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE 
- al Wyzwolenia, 3 pokoje, 57 
m2, CO gaz , 1 piętro cena 135 
000 zł tel 883 332 727
RENOMAHOME - PODGÓRZE - 
ulica Niepodległości, 100 m2, 
3 pokoje 3 piętro , CO gaz cena 
199 000 zł, tel 883 332 727
RENOMAHOME Gaj – pół domu 
do kapitalnego remontu, 
dzialka 400 m2, cena 148 000 , 
kontakt 883 334 836

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77
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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”)

Umeblowane i standardowo 
wykończone. 900zł plus media. 
Kaucja jednomiesięczna. Kon-
takt 694778179

RUSINOWA OSIEDLE GÓRNI-
CZE, 2 pokoje, 44m2, parter. Do 
odświeżenia. Ogrzewanie ga-
zowe. Spokojna lokalizacja. 87 
000zł. do negocjacji. Kontakt 
694778179

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
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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 –BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie 
w wysokim standardzie w nowym 
budownictwie w spokojnej okoli-
cy z ogródkiem. Mieszkanie w peł-
ni rozkładowe z wyposażeniem, 4 
piętro, 52m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój oraz 
balkon. Cena:175 000zł  (nr:2420)  
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 101m2,  
3 pokoje, 1 piętro, balkon, do 
własnej aranżacji. Cena : 119 000 
zł (nr: 2386) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, luksu-
sowe mieszkanie z kominkiem i 
miejscem rekreacyjnym, 68 m2, 
3pokoje,1 piętro,  Cena: 280 000 
zł,  (nr:2384  ) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – GRZĘDY-stodoła murowa-
na na sprzedaż z możliwością ada-
ptacji na dom, działka .2500m2. 
Obiekt idealny na agroturystykę. 
Cena: 89 000 do negocjacji ( nr: 
2023)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – GŁUSZYCA, mieszkanie z 
GARAŻEM 61 m2, 5 pokoi, łazien-
ka,pierwsze piętro, CO . Cena: 79 
000 zł  ( nr: 2429)- (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 - 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 – STRUGA, dom wolnosto-
jący w pięknej okolicy  o pow. 
330 m2, działka 60 arów ogrodu, 
9 pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki, do 
zamieszkania Cena: 490 000 zł (nr: 
2430) (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 
prysznicem, do wprowadzenia. 
Cena: 89 000tys.(2286) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON –WALIM  mieszkanie, 56m2, 
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 – BOGUSZÓW GORCE,przy-
tulne mieszkanie do wprowa-
dzenia, 34 m2, kuchnia, łazienka, 
CO.,kominek. Cena: 40 000  zł 
(nr.2433) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe 
mieszkanie o powierzchni 179 
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety 
na mieszkanie bądź siedzibę �rmy 
CENA: 398 000 zł (nr: 2327) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – GŁUSZYCA piękne miesz-
kanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, ogród 270m2, wol-
nostojący garaż CENA: 210 000 zł 
(nr: 2381) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ 
mieszkanie do wprowadzenia 

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 3 pokoje z 
ogródkiem, 58m2 na Gaju, cena 
138600zł. -  parter, do remontu,74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2, 
Szczawienko, cena 169 tys.zł. 1 
piętro, ogródek, 74 666 42 42, 881 
763 300.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na 
Piaskowej Górze. 45m2, parter, po 
remoncie, cena 145 tys.zł. 74 666 
42 42, 881 424 100.

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3 
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł.  74 666 42 42, 881 424 100.

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, 38m2, po re-
moncie, co gaz, 1 piętro, cena 65 
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 2 pokoje 
Podzamcze, po remoncie, 48m2 
, 152tys.zł.  4 piętro (4), 74 666 42 
42, 507 153 166.

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

PILNIE POSZUKUJEMY 3 POKOI 
na Podzamczu, tel. 577-263-955

PODZAMCZE, OKAZJA!, 42m2, 
TRZECIE PIĘTRO Z WINDĄ, niski 
czynsz, 340 ZŁ Cena: 125 000zł, 
kontakt: 530-998-374

PODZAMCZE, 3 pokoje, roz-
kład, 3 piętro z windą, ciepłe i 
słoneczne, niski czynsz 450 zł z 
gazem i ogrzewaniem, Świetna 
lokalizacja, cena: 162tys.  Tel. 530 
998 374

Stary Zdrój, mieszkanie do 
remontu, gustowna kamienica, 
1 PIĘTRO, 53 m2,  69 000zł, tel. 
535-285-514

Szczawno Zdrój 2 piętro, wysoki 
standard ok 50m2, 2 pokoje, 
wszystko nowe, garaż tel. 577-
263-955

BIAŁY KAMIEŃ, piękne miesz-
kanie, świetna lokalizacja – Dą-
browszczaków (obecnie Monte 
Cassino), 42m2, 2 pokoje, bardzo 
wysoki parter, ciepłe mieszkanie, 
niskie koszty utrzymania, kilkuro-
dzinna kamienica, 139.900 zł, tel. 
W CENIE PEŁNE WYPOSAŻENIE. 
535-285-514

Biały Kamień, 42m2, 2 piętro, 
2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 
Cena 72.000zł. Kontakt 535-311-
265

OSIEDLE PIASTOWSKIE, ŚWIEBO-
DZICE!, ATRAKCYJNA OFERTA, 3 
pokoje, 61 m2, rozkładowe, 4 PIĘ-
TRO, balkon, OKNA PCV 147.000 
ZŁ, tel. 535-285-514

Śródmieście, 3-pokojowe 
mieszkanie, parter, ogrzewanie 
gazowe, 59 m2, standard do 
wejścia Cena:79900 tys.zł tel. 
530-998-374

Piotra Skargi, docieplony budy-
nek, 1 piętro, 60m2 69 000zł do 
negocjacji tel. 577-263-955

Okazja! DOM W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje, 
garaż, ogródek 228 m2,  standard 
do wejścia. 249tyś Do negocjacji. 
Tel: 535-311-265

ul. Palisadowa 2c, 

58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 
Wszystkie oferty biura na stronie:  

www.nieruchomosci-renoma.pl

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH 
– MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA- DO WYNAJĘCIA – 
PODZAMCZE, 2 pokoje, 35m2, 
1100ZŁ i SZCZAWNO ZDRÓJ 2 
pokoje,  37m2 C.O. GAZ 950ZŁ, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 4 
piętro w 4, cena 143.000zł, MOŻ-
LIWOŚĆ ZAMIANY NA 2 POKOJE  
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, sta-
re bud. 3 pokoje, 55m2, 3 piętro, 
ogrzewanie kominek, okna PCV, 
pełen rozkład, cena 89.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Długa, 2 pokoje, 33m2, parter w 
4, po kapitalnym remoncie, cena 
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ, 
okolice Dubois, 3 pokoje, 71m2, 
2 piętro, dobry stan, co. gaz, cena 
135.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – ŚWIEBIODZICE, budy-
nek z 2000roku, 3 pokoje, 64m2, 
2 piętro w 3, po kapitalnym 
remoncie, 2 balkony, c.o. gaz, 
cena 240.000zł, 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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2, 
całe 1 piętro, bezczynszowe, 
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena 
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 
2 POKOJE na osiedlu w Gorcach, 
jasna kuchnia, 40m2, 4 piętro w 
4, c.o. miejskie, cena 83.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2, 
305m2 działki, po remoncie, cena 
470.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – Działka DZIEĆMORO-
WICE, ul. Strumykowa, 2527m2, 
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

WILLA – Sprzedamy kawalerkę na 
Piaskowej Górze, 26m2, parter, 
stan bardzo dobry, 82 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje 
B.Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro, 
cena 80 tys.zł. cicha okolica 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
B.Kamień okolice Monte Cassino, 
wys.parter, 33m2, cena 80 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, 31m2, 1 piętro, po 
remoncie, co gaz, cena 75 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy w Śródmie-
ściu, 2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co 
gaz, stan b.dobry, 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 46m2, 
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-
głości, parter, co węgiel, cena 69 
tys. zł. balkon, stan dobry, 74 666 
42 42, 507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje, 
Podzamcze, 35m2, 4 piętro (10), 
cena 113 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
763 300.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Podzamczu, 47m2, 9 p. cena 136 
tys.zł. 74 666 42 42, 881 763 300.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
54m2, N.Miasto, na Chopina, 1p. 
po remoncie, co gaz, cena 129 tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
B.Gorce, 34m2, 1 piętro, cena 40 
tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA-  Sprzedamy pół domu po 
remoncie na Poniatowie 4 pokoje, 
120m2, działka 550m2, cena 480 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 32m2, 3p, co gaz, 
stan dobry, 55 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 3 
pokojowe po remoncie 72m2 na 
Nowym Mieście, 2 piętro, co gaz, 
cena 183600zł. 74 666 42 42, 881 
424 100. 

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
3 pokoje. 73m2, 2 piętro, co gaz, 
cena 123 tys.zł.  666 42 42, 881 
424 100.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 1 
piętro, 75m2 na Starym Zdroju, 
stan bardzo dobry, ogród, co 
miejskie, 99000 zł. 666 42 42, 881 
763 300.

WILLA -  Sprzedamy mieszkanie 
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 
4 pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.
zł. 74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje, 
P.Góra, 57m2, 2p. cena 149 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.

Podzamcze, po remoncie, 2 
pokoje, 35,50m2, 4 piętro, winda. 
112.000zł. Do negocjacji. Kontakt 
535-311-265

Podzamcze, dobra lokalizacja, 
1 piętro, 54m2, 3 pokoje. Cena 
159.000zł. Kontakt 535-311-265

Nowe Miasto, ok Psiego Pola, 
45,5m2, 2 pokoje, 1 piętro, 78 
000zł tel 577-263-955

Dom w Strudze, ok 350m2 
powierzchni całkowitej, 250m2 
mieszkalnej, docieplony, duża 
działa, idealny na prowadzenie 
działalności 410 tys zł tel 577-
263-955

w sąsiedztwie deptaka i parku o 
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC i przedpo-
kojem z ogrzewaniem gazowym 
CENA: 139 000 zł (nr: 2417) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe 
domy w zabudowie szeregowej o 
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż w bryle budynku, 
balkon, ogród CENA: 320 000 zł ( 
nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON – NOWE MIASTO 79,5 m2, 3 
pokoje, 2-kondygnacyjne miesz-
kanie z widokiem na zieleń po 
generalnym remoncie CENA: 149 
000m2 (nr: 2212) (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, mieszka-
nie z ogrzewaniem miejskim, 56,7 
m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka do 
wprowadzenia CENA: 149 000 m2 
(nr: 2408) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Odstąpie
 lub wynajmę 

lokal 
na Piaskowej Górze 

w Wałbrzychu. 
Tel.668018624.
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