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Ustawa o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu 
dzieci wprowadza w ży-
cie program „Rodzina 500 
plus”, w ramach którego 
rodzice będą otrzymywali 
świadczenie wychowaw-
cze w wysokości 500 zł co 
miesiąc na drugie i kolejne 
dziecko niezależnie od do-
chodu. Rodziny, w których 
dochód nie przekracza 800 
zł netto na osobę lub 1200 
zł netto w rodzinach wycho-
wujących niepełnosprawne 
dziecko - otrzymają je rów-
nież na pierwsze lub jedyne 
dziecko. To nawet 6000 zł 
netto rocznego wsparcia 
dla dziecka. Programem 
objętych zostanie 2,7 mln 
rodzin wychowujących 3,7 
mln dzieci. Z pomocy sko-
rzystają rodzice oraz opie-

kunowie dzieci do ukończe-
nia przez nie 18 lat.

500 zł to kwota netto, 
zwolniona z podatku docho-
dowego i nie będzie podle-
gała egzekucji, podobnie jak 
inne świadczenia dla rodzin. 
Świadczenie wychowawcze 
nie będzie liczone do docho-
du przy ustalaniu prawa do 
innych świadczeń dla rodzin 
m.in. z pomocy społecznej, 
funduszu alimentacyjnego, 
świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą 
mogli się także samotni ro-
dzice, rodziny patchworko-
we oraz rodziny zastępcze, 
rodzinne domy dziecka oraz 
placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze typu rodzin-
nego. Wniosek o świadcze-
nie wychowawcze będzie 
można złożyć w gminie, za 

pośrednictwem poczty oraz 
przez internet. E-wniosek 
o świadczenie wychowaw-
cze będzie można złożyć za 
pomocą portalu empatia.
mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz 
bankowości elektronicznej.

Start programu planowany 
jest na 1 kwietnia br. Pierwsze 
świadczenia wychowawcze 
zostaną przyznane na okres 
od dnia wejścia w życie usta-
wy do dnia 30 września 2017 
r. Jeśli osoba złoży wniosek w 
terminie trzech miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy, 
tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 
2016 r., to świadczenia wycho-
wawcze zostanie przyznane 
i wypłacone z wyrównaniem 
począwszy od dnia wejścia w 
życie ustawy, czyli od 1 kwiet-
nia 2016 r. Natomiast w przy-
padku złożenia wniosku po 

Rodzina 500 plus
Program „Rodzina 500 plus” wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 r. Rodzice będą 

mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze. W każdym urzędzie 
wojewódzkim działa infolinia dotycząca programu, a gminy z Aglomeracji 

Wałbrzyskiej uruchomiają  punkty informacyjne.

upływie trzech miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy 
(tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo 
do świadczenie zostanie przy-
znane i wypłacone począwszy 
od miesiąca, w którym wpły-
nął wniosek z prawidłowo 
wypełnionymi dokumentami.

We wszystkich woje-
wództwach uruchomiono 
specjalne numery kontakto-
we, za pośrednictwem któ-
rych można uzyskać infor-
macje dotyczące programu 
„Rodzina 500plus”. Infolinie 
- w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej 
oraz w urzędach wojewódz-
kich czynne są w godzinach 
pracy urzędów. Mogą z nich 
skorzystać rodzice i opie-
kunowie zainteresowani 
świadczeniem. Opłata za po-
łączenie jest zgodna z taryfą 
operatora. Numer infolinii 
dla województwa dolnoślą-
skiego - 71 340 60 11, 71 340 
61 17; w resorcie rodziny in-
folinia działa pod numerem 
22 529 06 68.

- Wniosek o świadczenie 
wychowawcze będzie moż-

na złożyć w Urzędzie Gminy 
Stare Bogaczowice w pokoju 
nr 234 lub za pośrednictwem 
poczty oraz przez internet za 
pomocą: bankowości elek-
tronicznej, PUE ZUS, ePU-
AP oraz portalu empatia.
mrpips.gov.pl – mówi Miro-
sław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

- W naszej gminie świad-
czenia wychowawcze w ra-
mach Programu „Rodzina 
500+” będą prowadzone 
przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Czarnym Borze 
i tam też należy pobierać 
druki wniosku. Wypełnione 
wnioski można składać w 
OPS od 1 kwietnia br. Trzy-
miesięczny termin pozwoli 
uniknąć kolejek i pośpie-
chu, a także zapewni płyn-
ność wypłat. Do programu 
będzie można dołączyć w 
dowolnym momencie. Wię-
cej informacji dotyczących 
programu można uzyskać w 
Ośrodku Pomocy Społecz-
nej oraz na stronie Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej – wyjaśnia 

Adam Górecki, wójt Gminy 
Czarny Bór.

Z kolei mieszkańcy 
Świebodzic, jak już infor-
mowaliśmy na naszych ła-
mach, dowiedzą się więcej 
o rządowym programie 
Rodzina 500 + już 2 kwiet-
nia, w sobotę, w godzinach 
10.00-15.00 podczas dnia 
otwartego w ratuszu. Pra-
cownice Ośrodka Pomocy 
Społecznej, które zajmują się 
realizacją świadczeń, udzielą 
wszelkich informacji doty-
czących warunków korzysta-
nia z programu. Będzie także 
można pobrać wniosek, wy-
pełnić go i złożyć. Na stronie 
internetowej OPS www.ops.
swiebodzice.pl została tak-
że uruchomiona specjalna 
zakładka 500+, w której są: 
druk formularza wniosku w 
wersji elektronicznej oraz 
akty prawne dotyczące pro-
gramu. Informacji można 
także zasięgnąć telefonicz-
nie, pod nr telefonu: 74 666 
99 27, w dziale świadczeń 
rodzinnych.

(RED)
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Zacznę od cytatu:
„Dolny Śląsk, moim skrom-

nym zdaniem, to najciekaw-
szy, najpiękniejszy i ciągle 
trochę niedoceniony region 
w Polsce. Także dlatego, że 
„odzyskany” po wojnie nie 
zdążył nam tak sparszywieć 
jak choćby Podhale czy Pod-
karpacie. Krajobraz jak z bajki 
inkrustowany jest tu pięknymi 
i przemyślanymi jeszcze przez 
Niemców miastami, w których 
pełno jest architektury niemal-
że wszystkich epok i stylów. W 
Sudetach tego wszystkiego 
jest jeszcze więcej. Miłośnicy 
historii stracą tu głowy, ale w 
górach znajdzie się także kilka 
nieco bardziej współczesnych 
pereł. To one właśnie stanowią 
doskonałą lekcję poglądową 
na temat architektury w za-
chwycającym pejzażu”.

To są słowa Filipa Sprin-
gera, młodego dziennikarza 
współpracującego z „Dużym 
Formatem”, „Polityką”, „Ty-
godnikiem Powszechnym”, 
stypendysty Fundacji Herodot 
im. Ryszarda Kapuścińskiego, 
autora kilku książek reporter-
skich, dla nas najbardziej zna-
nej o Miedziance.

O Wałbrzychu pisał Filip 
Springer po wiosennym re-
konesansie w tym mieście, co 
miało miejsce w połowie 2015 
roku:

„Od początku lat 90. miasto 
straciło ponad dwadzieścia ty-
sięcy mieszkańców. Przez całe 
lata było stolicą bezrobocia i 
beznadziei, a kolejni dzienni-
karze przyjeżdżali tu tylko po 
to, by po raz kolejny nakręcić 
dokument albo napisać repor-
taż o ludziach wygrzebujących 
węgiel z biedaszybów. To one 
stały się synonimem Wał-
brzycha na całe lata… Trzeba 
sporo dobrej woli, żeby pod 
warstwą tamtych zaniedbań 
dostrzec absolutnie genial-
ną architekturę miasta, jego 

Nowe spojrzenia na Wałbrzych
Stanisław 
Michalik

świetne położenie, mnóstwo 
zieleni i taką liczbę zabytków, 
że można by nimi obdzielić 
przynajmniej kilka podobnej 
wielkości ośrodków”.

Pisze więc reporter o za-
chwycającej architekturze 
„polskiego Paryża”, czyli wał-
brzyskiej dzielnicy Nowe 
Miasto, na przykładzie której 
można by uczyć dewloperów 
urbanistyki. Podziwia urokliwe 
kamieniczki ulicy Fredro lub 
całe zespoły mieszkaniowe 
przy ulicach Asnyka, Psie Pole, 
Krynickiej, wtopione w sposób 
szczególny w naturalną przy-
rodę okolicznych parków i gór-
skie ukształtowanie terenu.

Wskazując na walory licz-
nych zabytków historycznych 
w centrum Wałbrzycha, róż-
norodność stylów i zdobień 
elewacji miejskich kamienic, 
zwraca też uwagę na nie tak 
znów odlegle w czasie, umie-
rające symbole wielkomiej-
skości Wałbrzycha.

Jednym z takich przykła-
dów degradacji gospodarczej 
są losy stadionu Górnika na 
Nowym Mieście, znanego pod 
nazwą „Koloseum”. Nie tak 
dawno na meczach pierwszo-
ligowego klubu piłki nożnej 
zasiadało tu nawet 40 tysięcy 
widzów. Dziś stadion jest w ru-
inie, zdruzgotany i ograbiony 
doszczętnie, a o jego chlubnej 
przeszłości przeczytać może-
my jedynie na kartach histo-
rii. Ale odbudowa stadionu 
znalazła się w planach miasta. 
Jest więc nadzieja powrotu do 
dawnej świetności.

W ruinie jest także „perła 
niemieckiego modernizmu”, 
kultowy obiekt w centrum 
Wałbrzycha wzniesiony w la-
tach 1927-28 według projektu 
słynnego architekta Ludwiga 
Moshamera, dawny Górniczy 
Dom Kultury. Niestety, po-
dzielił on los wałbrzyskiego 
górnictwa. Jego masywna, 
żelbetowa konstrukcja przez 
kilka ostatnich lat straszyła 
przechodniów, ostatnio po-
jawiła się jednak szansa na 
gruntowną przebudowę.

Podobny los spotkał nie-
czynny od kilku lat hotel Su-
dety – wysoki, kilkupiętrowy 

budynek świadczący o woje-
wódzkich aspiracjach miasta. 
Choć nie jest osiągnięciem 
architektonicznym, ale wpi-
sał się w krajobraz miasta z 
lekka falującym, betonowym 
dachem, rozbijającym mo-
notonię regularnej elewacji. 
Podobnie jak stadion Górnika, 
GDK z kinem Capitol, tak samo 
hotel Sudety z dużą restau-
racją na parterze budynku – 
oczekują cierpliwie na „lepsze 
czasy”.

Interesujące i - co najważ-
niejsze – pozytywne opinie, 
a także ciekawe zdjęcia Filipa 
Springera z reporterskiej pe-
netracji Wałbrzycha może-
my znaleźć w jego artykule 
„Wiatr od ruin” w „Polityce” z 
3 czerwca 2015 r.

Parę dni temu duży rozgłos 
wzbudził kolejny reportaż z 
naszego miasta. Oto metafo-
ryczny wstęp do tego reporta-
żu o trzech kolorach Wałbrzy-
cha:

„Wałbrzych był dla nas wiel-
ką zagadką, miastem pełnym 
niepochlebnych stereotypów 
– piszą znakomici blogerzy z 
Gdyni: Kasia i Maciej Marczew-
scy. Byliśmy w nim dwa razy. 
Pierwszy raz sześć lat temu, 
gdy zatrzymaliśmy się na chwi-
lę na opustoszałym Rynku i 
szukaliśmy ciepłego posiłku. 
Druga, trochę dłuższa wizyta, 
wypadła 3 tygodnie temu: w 
lutym 2016 roku. Słyszeliśmy 
już od dawna, że Wałbrzych 
się zmienia i że powinniśmy 
te zmiany zobaczyć. Przyje-
chaliśmy, żeby sprawdzić, czy 
Wałbrzych mógłby stać się 
miastem atrakcyjnym dla tury-
stów. Jaki jest dziś Wałbrzych? 
Złoty, biały i czarny”.

Autorzy reporterskiej rela-
cji zagościli w Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia, w cią-
gu dwóch dni poznali też inne 
miejsca zabytkowe i atrakcje 
turystyczne, które w sumie 
pozwoliły im wyrobić sobie 
pozytywne wrażenie o na-
szym mieście.

„W Wałbrzychu powiedzieli 
nam, że znają tu trzy rodzaje 
złota: złote złoto - cenny błysz-
czący się kruszec, czarne złoto 
- węgiel, który przez wiele lat 

zapewniał utrzymanie całego 
Wałbrzycha i białe złoto - por-
celanowe zagłębie, z którego 
miasto kiedyś słynęło. Złoty, 
biały i czarny. To kolory miej-
skich legend, przeszłości i nie-
wyjaśnionych tajemnic”.

I dalej czytamy, a jakże by 
inaczej, o „złotym pociągu”, 
który jak magnes przyciągnął 
w zeszłym roku tysiące ludzi 
z całego globu, przynosząc 
ze sobą dla miasta światowy 
rozgłos, który w medialnej 
kampanii wart jest nawet i 100 
milionów złotych.

„Według ostatnich zna-
nych nam informacji, jest zgo-
da na próby odkopania pocią-
gu - mają ruszyć na wiosnę. 
Czy przyniosą jakiś efekt? Wał-
brzyszanie twierdzą, że może 
nawet lepiej, gdyby nic tam 
nie znaleziono. W końcu le-
genda jest najciekawsza, gdy 
nic nie wiadomo na pewno, a 
tajemnicza historia może żyć 
własnym życiem...”

Interesujące spostrzeże-
nia dotyczą też sięgających 
głęboko wstecz tradycji go-
spodarczych miasta. Oto co 
możemy przeczytać na face-
booku w albumie Kasi i Macie-
ja Marczewskich pod nazwą 
„Ruszamy na Dolny Śląsk”:

„Złoto z tajemniczego po-
ciągu to tylko jeden z symboli 
miasta. Wałbrzych ma jeszcze 
jeden: białe złoto, czyli por-
celana. Wałbrzych zasłynął 
w XIX wieku z produkcji por-
celany. Jeszcze do niedawna 
funkcjonowały tu trzy fabryki: 
Wałbrzych, Książ i Krzysztof. 
Dziś działa już tylko ta ostatnia 
i to ona jest znana na całym 
świecie. Porcelana Krzysztof 
tra�ała na królewskie dwory, 
do Białego Domu w Stanach 
Zjednoczonych, a w 2013 roku 
przygotowała bogato zdobio-
ną szkatułkę dla Księcia Jerze-
go z Cambridge, syna księżnej 
Katarzyny i księcia Williama. 
Dla mnie zaskoczeniem było 
także odkrycie, że nazwa 
„Krzysztof” nie pochodzi od 
imienia, ale od nazwiska jej 
założyciela - Karla Kristera - 
producenta porcelany. Nazwa 
ewaluowała i dziś brzmi jak 
piękne polskie imię”.

A oto, co piszą gdyńscy 
blogerzy o trzecim bogactwie 
Wałbrzycha:

„Prawdziwe złoto Wałbrzy-
cha kryje się pod ziemią i jest... 
czarne. To węgiel. Kruszec, 
na którym miasto przez wie-
ki budowało swoją pozycję i 
ekonomiczny dobrobyt. Aż do 
smutnych lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku, kiedy podjęto 
decyzję o zamknięciu kopalni 
i zasypaniu szybów”.

I dalej:
„Z budynków dawnej ko-

palni stworzono muzeum, w 
tym podziemną trasę tury-
styczną z chodnikami dawnej 
kopalni. Dziś, oprócz muzeum, 
trasy podziemnej i wieży wi-
dokowej, Stara Kopalnia to 
także największe w Aglome-
racji Wałbrzyskiej centrum 
wystawiennicze. Widząc jak 
profesjonalnie i estetycznie 
wygląda to miejsce, jaki ma 
potencjał i jakie niesie ze sobą 
przesłanie, wcale nie dziwi 
nas, że obiekt ten należy do 
prestiżowego Europejskiego 
Szlaku Dziedzictwa Przemy-
słowego (ERIH). Jest się czym 
chwalić!”

Na koniec autorzy blogu 
stwierdzają:

„Wałbrzych to miasto peł-
ne złota: tego złotego, białego 
i czarnego. I właśnie z takimi 
kolorami będzie nam się teraz 
kojarzyć. Czuliśmy te kolory 
gdy byliśmy w Wałbrzychu. Są 
one wpisane w tkankę miasta. 
Stanowią jego historię i dzie-
dzictwo.

To nie koniec naszej bajki 
o Wałbrzychu. Już niedługo 
zabierzemy Cię na wycieczkę 
po mieście, pokażemy najcie-
kawsze atrakcje, opowiemy 
o największych tajemnicach 
Wałbrzycha i okolicznych Gór 
Sowich. Czeka Cię ciekawa 
wyprawa”.

Album Marczewskich „Ru-
szamy na Dolny Śląsk” ma 
jeszcze jedną zaletę - być 
może jeszcze cenniejszą niż 
tekst – profesjonalnie zrobio-
ne, znakomite fotogra�e. W 
sumie można się zachwycić i 
dlatego właśnie gorąco zachę-
cam do przeczytania i obejrze-
nia albumu w internecie.

Mamy prawdziwy urodzaj 
na pozytywne wieści o Wał-
brzychu we wszystkich me-
diach. Stało się tak już wcze-
śniej, zanim Wałbrzych stał się 
punktem zainteresowania me-
diów światowych w związku z 
próbą odkopania ukrytego w 
głębi ziemi „złotego pociągu”. 
Nagle oczom i uszom czytelni-
ków i słuchaczy ukazał się Wał-
brzych jak odkrycie „archeolo-
giczne” o niebywałej wartości. 
Stał się cud, skoro tylu dzien-
nikarzy przejrzało na oczy i do-
strzegło w mieście i jego oto-
czeniu nie tylko biedę, marazm, 
stagnację i brudy polityczne, 
ale także walory turystyczne 
i krajobrazowe, znaczący roz-
wój nowoczesnego przemysłu, 
rozwój infrastruktury miejskiej, 
postęp w rewitalizacji centrum 
i niektórych dzielnic mieszka-
niowych. Już nie mamy roz-
dzierania szat nad „biedaszy-
bami” i bolesnego zawodzenia 
nad rosnącym bezrobociem, 
sypiącymi się budynkami czyn-
szowymi, dziurawymi drogami 
i paraliżem komunikacyjnym 
z powodu braku obwodnicy 
miasta. Wcale nie chcę powie-
dzieć, że tych problemów nie 
ma i że nie są one ważne, ale 
nie są one dolegliwością li tyl-
ko Wałbrzycha. Takich miast 
jak Wałbrzych, zbliżonych do 
siebie liczbą ludności i rozmia-
rami skutków upadłości kopalń 
węgla kamiennego, jest sporo 
na Górnym Śląsku i w innych 
częściach kraju.

Byłem pewien, że obiek-
tywny i prawdziwy obraz Wał-
brzycha zostanie dostrzeżony 
i odsłonięty przez dziennika-
rzy penetrujących miasto z ka-
merą w ręku, o czym pisałem 
w wydanej w 2014 roku mojej 
książce „Wałbrzyskie powa-
by”. I - jak się okazuje - moje 
nadzieje nie były na wyrost. 
Reportaże Filipa Springera, a 
także Kasi i Macieja Marczew-
skich są tego niewątpliwą eg-
zempli�kacją.

P.S.
Podaję link do reportażu K i 

M Marczewskich: http://www.
ruszajwdroge.pl/2016/02/
zloty-pociag-to-nie-wszystko-
Trzy-Kolory-Walbrzycha.html
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OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI
WENTYLACJA TO:

• świeże powietrze 
• jakość życia
• pozytywna atmosfera
PROFESJONALNY MONTAŻ NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH

Nawiewnik to niewielkie nakłady i świetne efekty

Tylko u nas:
regulacja i naprawa okien PCV,

wymiana szyb i uszczelek

R E K L AMA R E K L AMA R E K L AMA

NAJSKUTECZNIEJSZE BIURO W MIEŚCIE 
oferuje

KREDYTY     POŻYCZKI 
CHWILÓWK I 

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ NAS!!!

DECYZJA 
W 10  MINUT

WIELE OFERT
W 1 MIEJSCU

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

tel. 793-793-005 
tel. 531-483-291
e-mail bcisak7@tlen.pl

ul. Bolesawa Chrobrego 2/1
58-300  Wabrzych

Nowy towar

14 marca (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Chrobrego 14

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

Laur dla miasta
Podczas Zgromadzenia Ogól-
nego Związku Miast Polskich 
w Dąbrowie Górniczej z oka-
zji jubileuszu Związku Miast 
Polskich wręczono Srebrne 
Laury, które otrzymało 25 miast 
za wybitne rozwiązania i osią-
gnięcia w rozwoju miasta oraz 
zarządzania nim w minionym 
25-leciu. Wśród nich nie zabra-
kło Wałbrzycha, który docenio-
ny został za wydobycie miasta 
z zapaści, udaną rewitalizację i 
współpracę ponadlokalną.

(RED)

Basen nieczynny
Do 13 marca trwa przerwa 
technologiczna w funkcjono-
waniu parku wodnego i sau-
narium w Centrum Sportowo 
- Rekreacyjnym Aqua Zdrój w 
Wałbrzychu. W tym czasie zo-
stanie wykonany przegląd gwa-
rancyjny wszystkich urządzeń 
basenowych. - Fitness, siłownia, 
korty do squasha, stoły do tenisa 
stołowego, hala widowiskowo-
-sportowa, hotel i restauracja 
oraz Centrum Odnowy i Rehabili-
tacji Sport&Spa funkcjonują nor-
malnie – mówi Mariusz Gawlik, 
prezes spółki Aqua Zdrój.

(RED)

Integracyjne otwarcie
Dyrektor i grono pedagogicz-
ne zapraszają uczniów i rodzi-
ców 10 marca 2016 r. o godz. 
17:00 na Dzień Otwarty do 
Publicznego Gimnazjum nr 9 
z Oddziałami Integracyjny-
mi. Z kolei 11 marca 2016 r. o 
godz 17:00 odbędzie się Dzień 
Otwarty do Publicznej Szko-
ły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 26 (także w 
Zespole Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi, przy ul. Palisadowej 
48 na wałbrzyskim Podzamczu). 
Podczas spotkań przewidziane 
są konsultacje oraz prezentacja 
wybranych zajęć.

(RED)

W ramach ogólnomiej-
skiego projektu „Wał-
brzych moje miasto-bez-
pieczne i ekologiczne”, 
który zwyciężył w 4 edycji 
wałbrzyskiego budżetu 
partycypacyjnego, w wał-
brzyskim ratuszu Komen-
dant Wojewódzki Policji 
we Wrocławiu inspektor 
Arkadiusz Golanowski oraz 
prezydent Wałbrzycha dr 
Roman Szełemej podpisa-
li porozumienie, na mocy 
którego gmina Wałbrzych 
przekaże milion złotych na 
zakup radiowozów z napę-
dem hybrydowym.

- Projekt „Wałbrzych 
moje miasto – bezpieczne i 
ekologiczne” złożony przez 
mieszkańców Wałbrzycha, 
zwyciężył wśród projektów 
ogólnomiejskich w 4 edy-
cji wałbrzyskiego budżetu 
partycypacyjnego. Bezpie-
czeństwo jest dobrem pu-
blicznym, z którego istnie-
nia zdajemy sobie sprawę 
dopiero w momencie jego 

zagrożenia. Wszystkim nam 
zależy na bezpieczeństwie 
naszych bliskich, nas sa-
mych, mienia prywatnego 
i społecznego. Mieszkań-
cy Wałbrzycha chcą, aby 
coraz piękniejsze parki, 
skwery i place zabaw słu-
żyły ludziom zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Głównym 
celem projektu było pod-
niesienie poziomu bezpie-
czeństwa w Wałbrzychu, 
przez zakup 12 radiowozów 
z napędem hybrydowym. 
Zakup radiowozów z napę-
dem elektryczno – benzy-
nowym będzie preceden-
sem w skali kraju. Będziemy 
pierwszym miastem w Pol-
sce, gdzie policja wpisze 
się w idee ochrony środo-
wiska naturalnego, gdzie 
będą używane ekologiczne 
samochody – mówi nadko-
misarz Magdalena Korościk 
z Zespołu Komunikacji Spo-
łecznej Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu.

(RED)

Hybrydy dla policji

Gmina Wałbrzych przekaże policji 1 mln zł na zakup 12 samochodów 
hybrydowych.

Walka 
z wiatrakami?

Paweł Domżał jest spo-
łecznikiem, od pewnego 
czasu zajmującym się do-
kumentowaniem powsta-
wania dzikich wysypisk 
śmieci na terenie wałbrzy-
skich osiedli Podzamcze i 
Piaskowa Góra. Plon jego 
działań jest ob�ty, wyko-
nał wiele zdjęć ukazują-
cych pospolitą głupotę, 
niechlujstwo, szkodnictwo 
i obojętność na te niepo-
kojące zjawiska ze strony 
tzw. czynników kompe-
tentnych. Ale nie ma za-
miaru rezygnować.

- Jednymi z miejsc, które 
ludzie nieodpowiedzialni 
systematycznie zaśmiecają, 
są tereny za garażami przy 
al. Podwale oraz Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Pod-
zamcze”. Po sprzątnięciu ich, 
szybko pojawiają się tam ko-

lejne śmieci. Mieszkańcy wy-
sypują co popadnie: papier, 
szkło, plastik, odpady do-
mowe, ubrania, gruz, meble, 
sprzęt RTV i AGD i odpady 
niebezpieczne. Śmieci mają 
fatalny wpływ na środowisko 
i estetykę osiedli, dewastują 
je. Jestem społecznikiem i 
chciałbym, aby mieszkańcy 
ich dbali o czystość i otocze-
nie, w którym żyją, szanowali 
czyjąś pracę i włożone w nią 
pieniądze. Często też obser-
wuję, jak kierowcy parkują 
na trawnikach, niszcząc je, a 
przecież terenów zielonych 
nie mamy w nadmiarze. Nie 
oczekuję za moje działania 
żadnego wynagrodzenia, 
nie robię tego dla politycz-
nej kariery, chcę tylko zapo-
biec dewastacji otoczenia, 
bo kiedyś utoniemy w śmie-
ciach. Nie bądźmy obojętni, 

reagujmy na każdy przejaw 
bałaganiarstwa. Dużo wysy-
pisk powstaje na terenach 
prywatnych i trudno dotrzeć 
do ich właścicieli. Idzie wio-
sna, niech to będzie czas, 
kiedy powinniśmy cieszyć 
się pięknem przyrody, a nie 
oglądać ponure śmietniska 
i wszechobecny brud. Za-
dbajmy więc o miejsca, w 
których żyjemy.

Interweniował już m. in. 
w straży miejskiej i Zarządzie 
Dróg Komunikacji i Utrzyma-
nia Miasta w Wałbrzychu, o 
sprawie poinformowana zo-
stała Rada Miejska Wałbrzy-
cha. Jak na razie, bez więk-
szych efektów. - Nie uznaję 
jednak swoich starań za wal-
kę z wiatrakami i na pewno 
się nie poddam – podkreśla 
Paweł Domżał.

Andrzej Basiński

Jedno ze stale zaśmiecanych miejsc.
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Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307
tel. 74 635 10 68, 74 635 10 72

Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II
tel. 74 635 10 52, 74 660 67 30

R E K L AMA

Prawnik radzi:

- Uczęszczając na różnego ro-
dzaju sportowe atrakcje, gdzie 
konieczne jest wypożyczenie 
specjalnego sprzętu, bardzo czę-
sto jesteśmy zobowiązani oddać 
w zastaw dowód osobisty. Ma to 
stanowić gwarancję, że sprzęt 
zostanie przez klienta zwrócony 
właścicielowi. Jednak taka prak-
tyka jest niezgodna z przepisami 
prawa i grozi poważnymi kon-
sekwencjami – informuje portal 
prawo sportowe.pl.

Zapewne wielu użytkowników 
m.in. lodowisk, siłowni czy base-
nów wiele razy zastanawiało się 
nad słusznością konieczności po-
zostawiania - bez żadnej kontroli 
- własnego dowodu osobistego 

obcym podmiotom. Wszelkie wąt-
pliwości są jak najbardziej uzasad-
nione, ponieważ takie działanie 
stanowi naruszenie przepisów: 
ustawy o dowodach osobistych 
oraz ustawy o ochronie danych 
osobowych.

- Art. 79 ustawy o dowodach 
osobistych stanowi, że ten kto za-
trzymuje bez podstawy prawnej 
cudzy dowód osobisty podlega ka-
rze ograniczenia wolności do 1 mie-
siąca albo karze grzywny – wyjaśnia 
na łamach portalu prawpsporto-
we.pl Mateusz Kurowski, prawnik 
w Kancelarii Prawa Sportowego i 
Gospodarczego „Dauerman” we 
Wrocławiu. Nie ulega wątpliwości, 
że warunkowanie wypożyczenia 

sprzętu od pozostawienia doku-
mentu tożsamości pod zastaw nie 
posiada podstawy prawnej, która 
uzasadniałaby taką praktykę. Zatem 
analizowany czyn stanowi wykro-
czenie. Natomiast ustawa o ochro-
nie danych osobowych w art. 26 
stanowi, że administrator danych 
przetwarzający dane powinien 
dołożyć szczególnej staranności w 
celu ochrony interesów osób, któ-
rych dane dotyczą, a w szczególno-
ści jest obowiązany zapewnić, aby 
dane te były:
1) przetwarzane zgodnie z pra-

wem;
2) zbierane dla oznaczonych, 

zgodnych z prawem celów 
i niepoddawane dalszemu 

przetwarzaniu niezgodnemu 
z tymi celami, z zastrzeżeniem 
ust. 2;

3) merytorycznie poprawne i ade-
kwatne w stosunku do celów, 
w jakich są przetwarzane;

4) przechowywane w postaci 
umożliwiającej identy�kację 
osób, których dotyczą, nie 
dłużej niż jest to niezbędne 
do osiągnięcia celu przetwa-
rzania.
Przetrzymywanie dokumentu 

tożsamości stanowi naruszenie 
wskazanych powyżej regulacji, z 
uwagi m.in. na długi czas posia-
dania cudzych dowód osobistych 
oraz zbyt szeroki zakres pozyski-
wanych danych. Wydaje się, że 

Dowód pod zastaw
właściciel obiektu sportowego 
powinien ograniczyć się do spi-
sania za zgodą osoby istotnych, 
niezbędnych informacji i nie wa-
runkować możliwości korzystania 
ze swoich usług od przedłożenia 
w zastaw dowodu osobistego – 
dodaje Mateusz Kurowski.

Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych w specjalnym 
komunikacie informuje, że - w 
związku z powszechnym charakte-
rem takich praktyk w 2015 r. - bę-
dzie prowadził czynności kontrol-
ne w tym zakresie. Z tego względu 
wszyscy, którzy stosują takie me-
tody powinni niezwłocznie do-
stosować się do obowiązujących 
przepisów prawa. Nie skomplikuje 
to pracy obiektów sportowych, a 
z całą pewnością pozwoli uniknąć 
nieprzyjemnych konsekwencji.

Ale niedawne ferie zimowe tyl-
ko potwierdziły stosowanie takich 
praktyk, np. często, by wypożyczyć 
narty trzeba zostawić dowód oso-
bisty. Może to mieć bardzo nieprzy-
jemne konsekwencje i to nie tylko 
dla wypożyczających sprzęt, czy ko-
rzystających z zajęć rekreacyjnych, 
ale także dla ich organizatorów, 
jeżeli udowodnione zostanie im, że 
dane nie były odpowiednio prze-
twarzane i tra�ły w niepożądane 
ręce. Takie dane mogą posłużyć np. 
do popełnienia przestępstwa wyłu-
dzenia pieniędzy.

- Ostatnio spotkałem się z sy-
tuacją, w której jeden z moich 
znajomych otrzymał wezwanie do 
zapłaty z �rmy udzielającej poży-
czek gotówkowych. Była w nim 
mowa o spłacie raty zaciągniętej 
pożyczki oraz informacja o rozpo-
czętych przez �rmę czynnościach 
windykacyjnych – przestrzega w 
portalu prawosportowe.pl Maciej 
Żyłka, prawnik w Kancelarii Pra-
wa Sportowego i Gospodarczego 
„Dauerman” we Wrocławiu. - Gdy 
znajomy napisał pismo do tejże �r-
my okazało się, że jego dane: imię 
i nazwisko, adres zameldowania, 
numer dowodu osobistego i nu-
mer PESEL posłużyły nieznanemu 
sprawcy do zawarcia umowy po-
życzki przez internet w tej �rmie. 
Podkreślał, że nie zgubił dowodu 
osobistego i nikomu go nie udo-
stępniał. Na kolejne pytania odpo-
wiadał jednak, już nie tak pewnie. 
A to operator telekomunikacyjny 
skanował dowód, a to wypoży-
czalnia sprzętu sportowego… Po-
nadto okazało się, że do zawarcia 
takiej umowy z �rmą parabankową 
potrzebne są tylko wspomniane 
dane oraz przelew symbolicznej 
kwoty pieniędzy - często jedne-
go grosza - z konta bankowego 
i bez podpisu można otrzymać 
pieniądze na konto. Ten symbo-
liczny jeden grosz daje takiej �r-
mie pewność, że konto zgłoszone 
we wniosku naprawdę istnieje. 
Jest już co prawda jedna „jaskół-
ka”, choć ona jeszcze „wiosny nie 
czyni”. Mowa o zmianie przepisu 

art. 720 § 2 Kodeksu Cywilnego. Z 
dniem 8 września tego roku wej-
dzie w życie jego nowe brzmienie: 
„Umowa pożyczki, której wartość 
przenosi pięćset złotych, powinna 
być stwierdzona pismem”. Przypo-
mnijmy, że w brzmieniu obecnie 
obowiązującym wygląda to tak: 
„Umowa pożyczki, której wartość 
przekracza tysiąc złotych, wyma-
ga zachowania formy dokumen-
towej”. Zatem pożyczki na niższą 
kwotę mogą być udzielane bez 
zachowania takiej formy, a co za 
tym idzie - także bez wystarcza-
jącej wery�kacji (brak podpisu). 
Może warto byłoby się zastanowić, 
nawet w ogólnokrajowej dyskusji, 
nad bezpieczeństwem tego typu 
transakcji, choć przedstawiciele 
środowiska bankowego podkre-
ślają, że są to ledwie incydentalne 
przypadki i nie ma konieczności 
przeprowadzania zmian w pra-
wie. Zagadnienia kredytu konsu-
menckiego, pożyczki i instytucji 
pożyczkowej, którą może być bank 
lub spółdzielcza kasa oszczędno-
ściowo-kredytowa lub podmiot, 
którego działalność polega na 
udzielaniu kredytów konsumenc-
kich w postaci odroczenia zapłaty 
ceny lub wynagrodzenia na zakup 
oferowanych przez niego towarów 
i usług regulują przepisy Ustawy 
z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 
konsumenckim. Przypadków wyłu-
dzenia pożyczek jest coraz więcej, 
zatem chrońmy dane jak najlepiej 
potra�my. Nie dawajmy nikomu 
skanować czy kserować dowodu 
osobistego, nie zostawiajmy go w 
żadnej wypożyczalni, czy innym 
punkcie, a jeśli już przydarzy nam 
się coś takiego, to powinniśmy 
niezwłocznie poinformować o tym 
policję – podkreśla Maciej Żyłka.

Takie przypadki powinny też 
skłonić do re�eksji przedsiębior-
ców przechowujących nasze 
dane. Warto zapoznać się z treścią 
przepisów art. art. 51 i 52 Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, a brzmią one 
tak:

Art. 51
1. Kto administrując zbiorem 

danych lub będąc obowiązany 
do ochrony danych osobowych 
udostępnia je lub umożliwia do-
stęp do nich osobom nieupoważ-
nionym, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca działa nie-
umyślnie, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

Art. 52
Kto administrując danymi 

narusza choćby nieumyślnie 
obowiązek zabezpieczenia ich 
przed zabraniem przez osobę nie-
uprawnioną, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

Źródło: prawo sportowe.pl
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Przedszkole
Niepubliczne 

Blisko strefy ekonomicznej
Bajkolandia

Czesne za 0zł

 

 

Zatrudniamy: 
psychologa, logopedę, 
oligofrenopedagoga, 
pedagogów specjalnych 
i fizjoterapeutę. 
Dysponujemy sprzętem 
do rehabilitacji.

Zapisy od 2,5 roku życia
Opieka od godz. 5.30 
do godz. 17.00

Zadzwoń:
690 499 433

Adres:
ul .Wrocławska 169
58-306 Wałbrzych

www.bajkolandia.walbrzych.pl

Zapisy do oddziałów integracyjnych!

Przyjmujemy dzieci:
+ niesłyszące,
+ słabosłyszące,
+ niewidome,
+ słabowidzące,
+ z niepełnosprawnością ruchową, 
   w tym z afazją,
+ z niepełnosprawnością intelektualną 
   w stopniu lekkim,
+ z niepełnosprawnością intelektualną 
   w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
+ z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
+ z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Budynek jest dostosowany do przyjęcia 
dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Od września 2014 roku przy ul. 
Wrocławskiej 169 w Wałbrzychu 
działa Przedszkole Niepubliczne 
Bajkolandia. - Ciepła i rodzinna 
atmosfera jest jednym z wielu 
atutów naszej placówki – mówią 
właściciele placówki, która roz-
poczęła zapisy do oddziałów in-
tegracyjnych.

- Przyjmujemy dzieci: niesły-
szące, słabosłyszące, niewidome, 
słabowidzące, z niepełnospraw-
nością ruchową (w tym z afazją), z 
niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu lekkim, z niepełno-
sprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, 
z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera oraz z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi. W naszym 
przedszkolu jest także oddział tera-
peutyczny dla dzieci z autyzmem – 
podkreślają właściciele Przedszkola 
Niepublicznego Bajkolandia w Wał-
brzychu.

Placówka zatrudnia liczną i wy-
soko wykwali�kowaną kadrę i pro-
wadzi zajęcia w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka.

- U nas nauczyciel wspomagają-
cy jest w każdej grupie, co pomaga 
integracji dzieci niepełnospraw-

Integracyjna Bajkolandia
nych w grupie rówieśniczej. Mamy 
psychologa, logopedę, oligofre-
nopedagoga, pedagogów specjal-
nych oraz �zjoterapeutę. Dzięki 
temu możemy prowadzić z naszy-
mi podopiecznymi indywidualne 
zajęcia na basenie, hipoterapię, 
dogoterapię, terapię psychologicz-
ną i pedagogiczną, logopedyczną, 
integrację sensoryczną oraz �zjo-
terapię. Dysponujemy sprzętem do 
rehabilitacji, a nasz budynek jest 
dostosowany do przyjęcia dzieci z 
niepełnosprawnością ruchową – 
dodają właściciele przedszkola przy 
ul. Wrocławskiej 169 w Wałbrzychu.

Indywidualna terapia odbywa 
się w przedszkolu Bajkolandia co-
dziennie i jest bezpłatna. Co więcej, 
brak jest opłat za czesne, a w ofer-
cie jest także bezpłatny transport 
na terenie Wałbrzycha i okolic.

Przedszkole Bajkolandia we 
wrześniu 2014 roku przebojem 
wdarło się na wałbrzyski rynek. Co 
było kluczem do tego sukcesu?

- Zacznijmy od tego, że gwaran-
tujemy opiekę nad dziećmi od go-
dziny 5:30 do godziny 17:00. Go-
dziny pracy, bliskość Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i 
świetna lokalizacja są wielkimi, ale 

nie jedynymi atutami Bajkolandii. 
Kolejne to: plac zabaw z dużym te-
renem rekreacyjnym i małe grupy 
- do 18 dzieci. Stawiamy przy tym 
na wszechstronny rozwój dziec-
ka, dlatego dodatkowe zajęcia 
wybieramy wspólnie z rodzicami, 
dopasowując je do zainteresowań 
i predyspozycji dzieci. A w naszej 
ofercie – i to bez dodatkowych 
opłat - są między innymi: dwa ję-
zyki obce, rytmika, tańce. Naszych 
podopiecznych odwiedzają te-
atrzyki i muzycy z �lharmonii, a 
dzieci jeździły z kolei do teatru i 
na wycieczki, na przykład do fa-
bryki bombek, czy do największej 
w Polsce sali zabaw we Wrocławiu. 
Co ważne dla wielu rodziców, sta-
wiamy na ich bezpośredni kon-
takt ze wszystkim pracownikami 
naszego przedszkola. Tworzymy 
ciepłą, rodzinną atmosferę i dlate-
go oferujemy opiekę nad dziećmi 
już od 2 lat. Zapraszamy do naszej 
siedziby przy ul. Wrocławskiej 169 
w Wałbrzychu. A więcej informa-
cji można uzyskać pod numerem 
telefonu: 690 499 433 – zachęcają 
właściciele przedszkola Bajkolan-
dia.

(TP)

Konkurs eduka-
cyjny „70 lat Kopalni 
Sportowych Talen-
tów” to inicjatywa 
Działu Edukacji Cen-
trum Nauki i Sztuki 
„Stara Kopalnia” ma-
jąca na celu przypo-
mnieć młodym wał-
brzyszanom, uczniom 
szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, 
zarówno czołowe jak 
i mniej znane postacie 
z historii wałbrzyskie-
go sportu.

Zadanie jakie czeka 
na uczestników konkur-
su jest proste – muszą 
odnaleźć przedstawi-
cieli środowiska spor-
towego, którzy niegdyś 
rozpalili emocje na sta-
dionach i halach spor-
towych i przeprowadzić 
z nimi krótki, maksy-
malnie 15-minutowy 
wywiad, w wybranej 
przez siebie konwencji, 
który udokumentują 
i dostarczą w postaci 
nagrania na płycie CD 
drogą pocztową lub 
osobiście na adres: Cen-
trum Nauki i Sztuki Sta-
ra Kopalnia, ul. Piotra 
Wysockiego 29, 58-304 

Wałbrzych. Organizato-
rzy oczekują na prace 
do 22 kwietnia 2016 r. 
Uwaga! Decydująca jest 
data wpływu pracy, nie 
jej nadania. Konkurs 
zostanie rozstrzygnięty 
do 8 maja 2016 roku. 
Wyniki zostaną ogło-
szone na pro�lu Parku 
Wielokulturowego Sta-
ra Kopalnia na porta-
lu społecznościowym 
Facebook oraz stronie 
internetowej. Szko-
ły, których uczniowie 
zostali nagrodzeni w 
konkursie zostaną za-
wiadomione telefonicz-
nie. Rozdanie nagród 
nastąpi po ogłoszeniu 
wyników konkursu w 
połowie czerwca 2016 
roku w Centrum Nauki 
i Sztuki „Stara Kopalnia” 
podczas okolicznościo-
wej Gali „70 lat Kopalni 
Sportowych Talentów”. 
Bliższych informacji 
udziela Dział Edukacji 
Centrum Nauki i Sztuki 
„Stara Kopalnia” pod 
numerem telefonu (74) 
667 09 04 lub adresem 
mailowym edukacja@
starakoplania.pl.

(RED)

W styczniu i lutym 2016 
roku na drogach Wałbrzycha 
i powiatu wałbrzyskiego do-
szło do 30 wypadków, w któ-
rych obrażenia ciała doznało 
40 osób.  - Wśród tych zda-
rzeń aż 16, czyli ponad 53 % 
stanowią zdarzenia z udzia-
łem pieszych. 10 wypadków 
zostało spowodowanych 
przez kierujących, którzy 
nie ustąpili pierwszeństwa 
pieszym znajdującym się na 
przejściu dla pieszych – wyli-
cza podinspektor Marek Cza-
pula, Naczelnik Ruchu Dro-
gowego Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu.

- Powyższe statystyki poka-
zują, że wskazanym jest przy-
pomnienie podstawowych za-
sad i przepisów które regulują 
zasady bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w tym obszarze – 
mówi Marek Czapula. I wylicza:

Kierujący pojazdem, zbliża-
jąc się do przejścia dla pieszych, 
jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa pieszemu znaj-
dującemu się na przejściu. Kie-
rujący pojazdem, który skręca 
w drogę poprzeczną, jest obo-
wiązany ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu przechodzącemu na 

Kopalnia talentów Uwaga na pieszych!
wyprzedzania dokonując tzw. 
„bez manewrowego” wyprze-
dzania tj. wyprzedzają pojazd 
w rejonie przejścia dla pie-
szych, który porusza się w tym 
samym kierunku sąsiednim pa-
sem ruchu co stwarza szczegól-
ne niebezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia dla pieszych 
znajdujących się na przejściu. 
Analogiczne zasady postępo-
wania obowiązują w rejonach 
przejazdów dla rowerzystów. 
O dużym ciężarze gatunko-
wym wykroczeń związanych z 
nieprawidłowym zachowaniu 
się wobec pieszych świadczy 
fakt, że ustawodawca przewi-
dział w tary�katorze manda-
tów karnych surowe kary za te 
wykroczenia: omijanie pojazdu 
, który jechał w tym samym 
kierunku, lecz zatrzymał się w 
celu ustąpienia pierwszeństwa 
pieszym - mandat karny 500 zł 
i 10 pkt. karnych; nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu na 
przejściu dla pieszych - mandat 
karny 350 zł i 10 pkt. karnych; 
wyprzedzanie na przejściach 
dla pieszych i bezpośrednio 
przed nimi mandat karny 200 zł 
i 10 pkt. karnych – przypomina 
szef wałbrzyskiej drogówki.

(RED)

skrzyżowaniu przez jezdnię 
drogi na która wjeżdża. Kie-
rującemu pojazdem zabrania 
się: wyprzedzania pojazdu na 
przejściu dla pieszych i bez-
pośrednio przed nim (czyli w 
odległości 15-20 metrów od 
przejścia, która to odległość 
daje możliwość bezpiecznego 
zatrzymania pojazdu przed 
przejściem przy prędkości 50 
km/h), z wyjątkiem przejścia 
na którym ruch jest kierowany; 
omijania pojazdu, który jechał 
w tym samym kierunku, lecz 
zatrzymał się w celu ustąpie-
nia pierwszeństwa pieszemu; 
jazdy wzdłuż po chodniku lub 
przejściu dla pieszych; zatrzy-
mywania pojazdu na przejściu 

dla pieszych, na przejeździe dla 
rowerzystów oraz w odległości 
mniejszej niż 10 metrów przed 
tym przejściem lub przejaz-
dem; na drodze dwukierun-
kowej o dwóch pasach ruchu 
zakaz ten obowiązuje także 
za tym przejściem lub przejaz-
dem.

- Analiza wypadków zaist-
niałych w rejonach przejść dla 
pieszych wskazuje, że szcze-
gólnie istotne jest bezwzględ-
ne przestrzeganie zakazu wy-
przedzania na przejściu dla 
pieszych i bezpośrednio przed 
nim na drogach o więcej niż 
jednym pasie ruchu w jed-
nym kierunku, gdzie kierują-
cy pojazdami naruszają zakaz 

Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność w okolicy przejść 
dla pieszych.
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Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl
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sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
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Wyjątkowy charakter 
miała zbiórka krwi, która 
odbyła się 8 marca w Świe-
bodzicach. Wyjątkowy - bo 
tego dnia obchodziliśmy 
święto pań, a okazało się, 
że to głównie one pojawiły 
się w ambulansie po to, by 
podzielić się bezcennym 
lekiem.

Na 25 krwiodawców, 
którzy tego dnia oddali ży-
ciodajny płyn, 15 stanowiły 
panie.  - Bardzo serdecznie 
dziękujemy! – mówią orga-
nizatorzy.

A do podziękowań do-
łączył burmistrz Świebo-

dzic Bogdan Kożuchowicz, 
który osobiście odwiedził 
krwiobus, parkujący przed 
ratuszem i obdarował panie 
słodkościami oraz wiosenny-
mi prymulkami. Słodki pakiet 
dla krwiodawczyń przygoto-
wała także Śnieżka-Invest. 
Zebrano ponad 11 litrów 
bezcennego leku. Organi-
zatorami zbiórki były: Urząd 
Miejski w Świebodzicach 
oraz Regionalne Centrum 
Krwiodawsta i Krwiolecznic-
twa w Wałbrzychu, a także 
Klub Honorowych Dawców 
Krwi w Świebodzicach.

(RED)

To dobra wiadomość dla 
miłośników pieszych wę-
drówek i wycieczek krajo-
znawczych. Przy wsparciu i 
współpracy z Miejskim Do-
mem Kultury oraz Wydzia-
łem Promocji, Informacji 
i Współpracy Zagranicz-
nej Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach powstaje w 
tym mieście Świebodzickie 
Koło PTTK - pod patrona-
tem świdnickiego oddziału 
tej organizacji.

Koło będzie nie tylko pro-
pagować pieszą turystykę, 
ale także zachęcać jak naj-
więcej osób do czynnego 
wypoczynku. - Zapraszamy 
na spotkanie inaugurują-
ce działalność Koła PTTK w 
Świebodzicach. Odbędzie 
się ono 1 kwietnia (piątek), 

o godz. 18:00 w Miejskim 
Domu Kultury przy ul. Wol-
ności 13. Wszystkim zain-
teresowanym, i tym nie do 
końca przekonanym chcemy 
pokazać, że turystyka to nie 
tylko mozolna wspinaczka 
i zdobywanie szczytów, ale 
również poznawanie okolic 
z rowerowego siodełka czy 
spływ kajakiem, albo spa-
cer na nartach, które tylko 
z nazwy są biegowe - mówi 
Andrzej Wiącek, jeden z zało-
życieli koła. - Warto oderwać 
nasze pociechy od smartfo-
nów i tabletów, pokazać im 
piękno naszego regionu i 
dalszych okolic. Wszystkich 
zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy na spotkanie 
inauguracyjne.

(RED)

Krew ma rodzaj żeński

Będzie koło PTTK 
w Świebodzicach

Zarząd Towarzystwa Mi-
łośników Szczawna-Zdroju 
zaprasza do udziału w otwar-
tym Konkursie Literackim 
pt. „Romantyczne historie 
szczawieńskie. Szczawień-
skie legendy”.

- Celem konkursu jest po-
pularyzacja walorów miasta, 
związanych z jego bogatą, 
mającą niemal dziewięć stuleci 
historią – mówi Iwona Czech 
z Towarzystwa Miłośników 
Szczawna-Zdroju. - Zbierając 
materiały do udziału w konkur-
sie można wykorzystać infor-
macje mające związek z wątka-
mi patriotycznymi, pobytami 
znanych postaci w kurorcie na 
przestrzeni 200 lat istnienia 
uzdrowiska, działalności kon-
spiracyjnej polskich działaczy 
politycznych przebywających 
w Szczawnie. M.in. w 1845 
roku w Szczawnie schronił się 
zbieg polityczny z Królestwa – 
Władysław Dzwonkowski, tutaj 
przebywała również, w pensjo-
nacie „Pod pruskim berłem”, 
zajmująca się intensywną dzia-
łalnością konspiracyjną dzia-
łaczka Narcyza Żmichowska. 
Ważną dla Szczawna historycz-
ną datą jest 15 maja 1807 roku, 
kiedy na Czerwonym Wzgórzu 
rozegrała się zwycięska bitwa 
Ułanów Legii Polsko-Włoskiej z 
Prusakami; czerwony kolor zie-
mi, na której rozegrały się walki 
mógłby stanowić inspirację 
do tworzenia szczawieńskiej 
legendy. W Szczawnie leczony 
był wielki wódz, uczestnik walk 
napoleońskich – Benedykt 
Józef Łączyński, tutaj zmarł w 
wyniku odniesionych w licz-
nych walkach ran, pochowany 
został na cmentarzu pobliskie-
go Szczawienka. Rodacy po-
stawili Łączyńskiemu okazały 

nagrobek z piękną inskrypcją, 
jednak nie wiadomo kto to 
uczynił i kiedy dokładnie. Zwa-
żywszy, że obelisk postawiono 
w okresie między powstaniem 
listopadowym a styczniowym, 
fakt ten z samej swej istoty 
owiany jest tajemnicą i obrasta 
w legendę, wymaga tylko po-
pularyzacji.

Szczawno Zdrój to także 
miejsce, w którym rozgrywały 
się piękne historie miłosne. - 
Ze szczawieńskich wód korzy-
stała para nieszczęśliwie zako-
chanych w sobie kochanków: 
Eliza Radziwiłłówna i Wilhelm 
I – cesarz zjednoczonych Nie-
miec. Ich historia warta jest 
literackiego opracowania. 
Swoje ostatnie spotkanie mieli 
w Szczawnie w roku 1838 Zyg-
munt Krasiński i Joanna Bo-
browa. Kochankowie spędzili 
w Szczawnie 11 dni, które dla 
obojga były udręką. Do osta-
tecznego rozstania doszło 2 
czerwca 1838 roku i tegoż dnia 
Krasiński opuścił kurort – przy-
pomina Iwona Czech.

Szukając inspiracji do twór-
czości literackiej na temat 
Szczawna, można wykorzystać 
także jego położenie i bogac-
two naturalne. - Chełmiec, jako 
górę tajemniczą i magiczną, 
nazywaną w przeszłości profe-
tą, jako że obserwacja Chełmca 
dawała pewną prognozę po-
gody. Pierwsi mieszkańcy wsi 
osadzili się w dolinie Szczawni-
ka, budując swe domostwa po 
obu stronach potoku. Warto 
sięgnąć po ten wątek, jako że 
związany jest z piastowskim 
okresem osadnictwa na tych 
terenach. Ciekawym motywem 
byłaby historia odkrycia wód 
mineralnych – ich pierwotne 
nazwy to: Źródło Młyńskie, 

Źródło Leczące, Źródło Słone, 
Źródło Henryka, Źródło Luizy, 
Źródło Kwaśne, Źródło Sło-
neczne, Źródło Łąkowe, Źródło 
Górne. Znana jest tylko jedna 
legenda związana ze szcza-
wieńskimi źródłami i dotyczy 
Źródła Leczącego. Tajemnicze 
wydaje się być wzniesienie, 
na którym w roku 1818 posta-
wiono Wieżę Anny. W pobliżu 
skarpy odkryte zostało prastare 
ujęcie wody mineralnej mające 
około 2 tysięcy lat; miał się tam 
też odbywać pogański kult 
wód leczniczych. U podnóża 
Wieży Anny na skalnym pod-
łożu wmurowana została gra-
nitowa tablica informująca, że 
w tym miejscu znajdowały się 
pierwsze prasłowiańskie ujęcia 
źródeł wód mineralnych. W XIX 
wieku, według podań miejsco-
wej ludności, skarpa na której 
wybudowano wieżę określa-
na była mianem żydowskiego 
templa. To również ciekawe 
informacje mogące inspirować 
do tworzenia legendy – pod-
powiada prezes Towarzystwa 
Miłośników Szczawna-Zdroju.

Wśród kuracjuszy nie 
brakowało także wybitnych 
postaci świata kultury. - W 
Szczawnie dwukrotnie prze-
bywał na kuracji Henryk 
Wieniawski, wybitny polski 
kompozytor i skrzypek. Jego 
pobyty tutaj to nie tylko lecze-
nie, ale też koncertowanie i 
uczestnictwo w życiu kurortu. 
Warto sięgnąć do prasowych 
doniesień z tego okresu i 
stworzyć romantyczną opo-
wieść o pobycie Wieniaw-
skiego w Szczawnie. Leczył 
się w Salzbrunn Karol May 
– autor poczytnych powieści 
o szlachetnym wodzu Indian 
Winnetou, a ponieważ jego 

kuracja odniosła pożądany 
skutek odwdzięczył się kuror-
towi utrwalając nasze miasto 
w pięknym wierszu. Szczawno 
jest wreszcie miejscem uro-
dzenia niemieckiego noblisty 
w dziedzinie literatury Ger-
harta Hauptmanna a także 
jego brata Carla Hauptmanna 
– �lozofa i pisarza. Obaj spę-
dzili tu dzieciństwo i wczesną 
młodość. Jako mieszkańcy 
Szczawna-Zdroju miejmy 
świadomość, że znajdujemy 
się w miejscu pełnym znaków 
kultury – tej zamierzchłej na 
wpół legendarnej z XIII wieku 
i tej nowszej, która pozosta-
wiła na tym skrawku śląskiej 
ziemi bogate dziedzictwo. To 
dla nas ciekawe miejsce, ale 
też i posiadanie takiego znaku 
historii zobowiązuje. Wspo-
mniane dziedzictwo jest jak 
budowany od stuleci gmach 
– jedno piętro podpiera to na-
stępne – my też jesteśmy ele-
mentem tej budowli i my też 
będziemy chcieli, by został po 
nas ślad w ludzkiej pamięci. 
Bogactwo tej ziemi jest prze-
cież też i naszym bogactwem, 
a dbałość o ten skarb jest mia-
rą naszej kultury – podkreśla 
Iwona Czech.

Prace literackie należy do-
starczyć do siedziby  Towarzy-
stwa Miłośników Szczawna-
-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 
4a, 58-310 Szczawno-Zdrój w 
godzinach od 16.00 do 17.00) 
w każdą pierwszą środę mie-
siąca lub przesyłką pocztową 
w zabezpieczonej kopercie. 
Termin składania prac upły-
wa 15 listopada 2016 roku. 
Informacji na temat konkursu 
udzieli Iwona Czech pod nr. tel. 
732 594 690.

(RED)

Romantyczne historie szczawieńskie
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

RESTAURAC JA GOŚCINIEC SUDECKI

GŁUSZYCA UL. WARSZAWSKA 2A 

TEL. 534 636 516, 609 150 579

ZAPRASZAMY NA PYSZNE DANIA KUCHNI POLSKIEJ, PIZZE WŁOSKĄ I PYSZNE PIEROGI
ORGANIZUJEMY: WESELA, CHRZCINY, KOMUNIE, IMIENINY, IMPREZY FIRMOWE

R E K L AMA

8 marca 2016 r. w sie-
dzibie spółki Invest Park 
w Wałbrzychu odbyło się 
spotkanie robocze Staro-
sty Wałbrzyskiego Jacka 
Cichury z nowym preze-
sem Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej 
Maciejem Badorą. Tema-
tem przewodnim rozmów 
było umocnienie współ-
pracy między strefą, a sa-
morządem.

Poruszono wiele kwe-
stii, miedzy innymi temat 

bezrobocia, do�nansowań 
i udogodnień dla nowych 
inwestorów, rozwoju strefy i 
okolicznych mikroregionów, 
czy możliwości rozwoju dla 
pracowników o pro�lu tech-
nicznym. Panowie zgodzili 
się, że najważniejszą kwe-
stią jest współdziałanie we 
wspólnym celu, jakim jest 
rozwój Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej i Po-
wiatu Wałbrzyskiego, a tym 
samym wzrost możliwości 
rozwoju i zatrudnienia dla 

wałbrzyszan i mieszkańców 
okolicznych miejscowości. 
Wspólnie ustalono, że zosta-
nie wytypowana zarówno 
osoba z powiatu jak i strefy, 
która będzie odpowiadała 
za koordynację wspólnych 
działań, przepływ informacji 
oraz inne czynności, wska-
zane przez obie strony spo-
tkania w kwestiach istotnych 
dla realizacji celów Powiatu 
Wałbrzyskiego i Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

Potwierdziły się in-
formacje o podziemnym 
obiekcie w Głuszycy, zło-
żone w zawiadomieniu do 
Starostwa Powiatowego w 
Wałbrzychu. 

W ubiegłym tygodniu na 
stadionie w Głuszycy poja-
wiła się ekipa odkrywców 
oraz między innymi przed-

stawiciele władz powiatu: 
Starosta Wałbrzyski Jacek Ci-
chura i wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Wałbrzyskie-
go Stanisław Janor, Gminy 
Głuszyca oraz ciężki sprzęt. 
Przy pomocy koparki zostały 
odkryte pomieszczenia piw-
niczne, stanowiące pozosta-
łości po �lii niemieckiego 

obozu koncentracyjnego 
Gross Rosen, którego więź-
niowie zmuszani byli do ka-
torżniczej pracy przy budo-
wie podziemnych obiektów 
na terenie gmin Głuszyca i 
Walim. Eksploratorzy odna-
leźli w zasypanej piwnicy 
między innymi fragmenty 
naczyń. 

Podziemne odkrycie w Głuszycy

Szanowni Państwo. 

Zachęcamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w Konkur-
sie Wielkanocnym pod nazwą „Kultywowanie kulinarnych tra-
dycji świątecznych w Powiecie Wałbrzyskim - Wielkanoc 2016r.” 
Konkurs, jak w roku ubiegłym, organizuje Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rol-
niczego. Konkurs adresowany jest do właścicieli Gospodarstw 
Agroturystycznych i osób �zycznych z terenu Powiatu Wałbrzy-
skiego ,mających osiągnięcia w tej dziedzinie.

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz 
dokonanie zgłoszenia uczestnictwa telefonicznie pod nr. 0607855467. Sprawę naboru koordy-
nuje Pani Danuta Szczęśniak. Uczestnictwo można zgłaszać do dnia 11 marca 2016r., a decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Ważne! Zamknięcie listy uczestników następuje po przyjęciu pierwszych dziesięciu zgłoszeń. 
Pomimo trwania terminu do składania zgłoszeń, po zamknięciu listy dalsze zgłoszenia nie będą 
przyjmowane. Uroczyste wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w Starostwie Powiatowym 
w dniu 22 marca 2016r.o godz.13:00 w sali nr. 206.

Rozmawiali o współpracy

Starosta Jacek Cichura spotkał się z Maciejem Badorą, nowym prezesem WSSE Invest-Park.
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

Radość na liście 
przebojów
W Centrum Kultury w Czar-
nym Borze zespół „Radość” 
z Witkowa uczestniczył w 
nagraniu do plebiscytu „Li-
sta Przebojów Ludowych” 
na antenie Radia Wrocław. 
Jest to program prezentują-
cy zespoły ludowe działające 
na Dolnym Śląsku. Z rozgło-
śni przyjechała na nagranie 
Małgorzata Majeran-Kokott, 
która co niedzielę od ósmej 
rano prezentuje słuchaczom 
piosenki, które nagrała w 
dolnośląskich wsiach. Zespół 
„Radość” z Witkowa powstał 
w 2012 dzięki zaangażo-
waniu członków lokalnego 
klubu seniora, a tworzą go 
osoby w różnym wieku, któ-
re kochają muzykę ludową i 
chcą podtrzymywać trady-
cję związaną ze śpiewaniem 
pieśni ludowych. Uzdolnieni 
muzycznie członkowie ze-
społu śpiewają tradycyjne 
pieśni, piosenki i przyśpiew-
ki, zaczerpnięte z bogatego 
repertuaru zasłyszanego od 
babć i mam. Już wkrótce bę-
dzie można usłyszeć w Radiu 
Wrocław utwory w wykona-
niu zespołu Radość, który 
będzie walczył o główną na-
grodę czyli nagranie profe-
sjonalnej płyty.

(RED)

Jak zdobyć 
pieniądze?
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Głuszycy we współ-
pracy z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodziny w 
Wałbrzychu zapraszają na 
spotkanie informacyjne do-
tyczące możliwości pozyska-
nia środków �nansowych oraz 
naboru wniosków na do�nan-
sowanie ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
Do�nansowaniem może być 
objęta: likwidacja barier archi-
tektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu; wyjazdy 
na turnusy rehabilitacyjne; 
zakup sprzętu rehabilitacyjne-
go, przedmiotów ortopedycz-
nych i środków pomocniczych 
dla osób niepełnosprawnych. 
Spotkanie, skierowane dla 
osób niepełnosprawnych z 
orzeczonym stopniem niepeł-
nosprawności (umiarkowany, 
znaczny), osób z I lub II grupą 
inwalidzką ustalaną przez ZUS 
bądź z opiekunami osób nie-
pełnosprawnych, odbędzie 
się 15 marca o godz. 12.00 w 
Urzędzie Miejskim w Głuszycy 
(ul. Grunwaldzka 55, sala kon-
ferencyjna).

(RED)

Kacper Gut, uczeń klasy 
III Gimnazjum Miejskiego 
im. Jana Pawła II w Jedlinie 
Zdroju, został trzykrotnym 
laureatem Dolnośląskiego 
Konkursu „zDolny Ślązak 
Gimnazjalista”: Dolnoślą-
skiego Konkursu Biologicz-
nego, Chemicznego i Geo-
gra�cznego.

Jest to prestiżowy konkurs, 
uprawniający do zwolnienia 
ucznia z egzaminu gimnazjal-
nego. Do konkursu przygoto-
wywali Kacpra: Wioletta Leputa 
– Stitu (nauczyciel chemii i �zy-
ki) oraz Jan Sobieski (nauczyciel 
biologii i geogra�i). - Kacper 
jest uczniem przejawiającym 
wszechstronne zainteresowa-
nia. Interesują go podróże, o 
których wiele czyta i ogląda 
�lmy podróżnicze. W czasie 
wolnym słucha muzyki roko-

Stowarzyszenie Strzeleckie ENIGMA uczciło Dzień Kobiet na swojej 
strzelnicy. Strzelnica w Boguszowie Gorcach zrobiła imponujące 
wrażenie, bardzo pomysłowo i pięknie została udekorowana 
kolorowymi balonami i biało - czerwonymi girlandami, natomiast 
flaga podkreślała uroczysty charakter spotkania. Zawody były 
przeznaczone dla pań i zgodnie z oczekiwaniami chętnie korzystały z 
broni ASG jak i wiatrówek krótko i długolufowych. Kiedy jedne panie 
strzelały, inne mogły skorzystać z poczęstunku. Każda z uczestniczek 
otrzymała dyplom i kwiaty, a zwyciężczynie strzelania statuetki.

(RED)

Dzień Kobiet z Enigmą

Zdolny gimnazjalista

wej. Bardzo lubi gotować. W 
przyszłości chciałby zostać leka-
rzem. Kacper aktywnie angażu-
je się w życie szkoły i środowiska 
lokalnego. Przez dwa lata szkol-
ne, podczas różnego rodzaju 
ceremonii, był w asyście pocztu 
sztandarowego szkoły. Obecnie 
działa w samorządzie uczniow-
skim i pełni funkcję przewodni-
czącego szkoły  – chwali ucznia 
Barbara Jakacka, dyrektor Gim-
nazjum Miejskiego im. Jana 
Pawła II w Jedlinie Zdroju.

(RED)

- Byłem pod wrażeniem 
tej akcji i jej sprawnego prze-
prowadzenia – powiedział 
Krzysztof Szyszka, zastępca 
komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej w Wałbrzy-
chu po ćwiczeniach, które 
w ubiegłym tygodniu straż 
pożarna przeprowadziła w 
Dolnośląskim Ośrodku Opie-
ki Międzypokoleniowej Biały 
Orzeł w Sokołowsku.

 - Takie ćwiczenia odbywa-
my kilka razy w roku, ale po 
raz pierwszy nasze jednostki 
trenowały w Białym Orle w 
Sokołowsku. Jest to z naszego 
punktu widzenia bardzo cie-
kawy obiekt, który w ubiegłym 
roku został oddany do użytku 
po gruntownym remoncie. Jest 
on bardzo dobrze zabezpieczo-
ny. Bardzo dobrze są zabezpie-
czone drogi komunikacyjne 
przez wentylację mechaniczną, 
a nie grawitacyjną. Założenie 
było takie, że ogień pojawia 
się na ostatniej kondygnacji 
użytkowej tego budynku. Męż-
czyzna palił papierosa i z nim 
zasnął, z czym w naszych oko-
licach mamy dość często do 
czynienia… Przez strop ogień 
przedostał się na dach i zajął po-
wierzchnię około 100 metrów 

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Ćwiczenia pokazały, że Biały Orzeł w Sokołowsku spełnia wszystkie 
wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a personel doskonale 
radzi sobie w sytuacji zagrożenia.

kwadratowych. Osobę, która 
zasnęła z papierosem trzeba 
było ewakuować. Przy tej okazji 
władze spółki także przeprowa-
dziły ćwiczebną ewakuację, co 
muszą robić co dwa lata. Byłem 
pod wrażeniem tej akcji i jej 
sprawnego przeprowadzenia, 
bo jest to trudne w budynku, w 
którym przebywa wiele osób, 
które mają problemy z samo-
dzielnym poruszaniem się. 
Ćwiczenia się udały. Na miejscu 
było osiem jednostek straży 
pożarnej, drabina, podnośnik 
hydrauliczny, samochód ope-
racyjny oraz samochody z OSP 
w Sokołowsku i Mieroszowie – 
Krzysztof Szyszka, zastępca ko-
mendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Wałbrzychu.

Dzięki ćwiczeniom pod-
opieczni ośrodka Biały Orzeł mają 
pewność, że w obiekcie jest bez-
piecznie. - Ćwiczenia wykazały, że 
budynek Dolnośląskiego Ośrod-
ka Opieki Międzypokoleniowej 
Biały Orzeł w Sokołowsku spełnia 
wszystkie wymogi bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego, a per-
sonel doskonale radzi sobie w 
sytuacji zagrożenia. Warto zazna-
czyć, że Biały Orzeł, jako jedyny w 
powiecie wałbrzyskim, posiada 
system oddymiania poziomych 
dróg komunikacji, który podczas 
ćwiczeń spisał się znakomicie – 
podkreśla Barbara Grzegorczyk, 
prezes spółki Sanatoria Dolnoślą-
skie, która jest właścicielem Białe-
go Orła.

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

SUPER  PRICE  2016
PROMOCJA WIELKANOCNA NAWET DO 1000 PLN TANIEJ WAŻNA DO 31.03.2016 !!

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.

BUŁGARIA - WSZYSTKO W CENIE!!! TURNUSY 4,7,9,10,12,13 DNIOWE!!!
• ZŁOTE PIASKI WCZASY AUTOKAREM 

V,VI i IX.2016 - 1499 PLN  - od  999 PLN!!!
VII, VIII.2016 - 1999 PLN  - 1599 PLN!!!

• ZŁOTE PIASKI WCZASY SAMOLOTEM
 V, VI, IX.2016 - 2799 PLN - od 1350 PLN!!! 
 VII, VIII.2016 - 3299 PLN - od 2299 PLN!!!

• ZŁOTE PIASKI OBÓZ TANECZNY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1499 PLN!!!

• BIAŁA WCZASY AUTOKAREM 
 VII, VIII.2016 - 1999 PLN - 1599 PLN!!!

• BIAŁA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1499 PLN!!!

CZARNOGÓRA Z WYŻYWIENIEM:
• DOBRA WODA WCZASY AUTOKAREM
 VI,VII,VIII,IX.2016 - 2099 PLN - od 1599 PLN!!!

• DOBRA WODA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
 VII,VIII.2016 - 1999 PLN - od 1799 PLN!!!

CHORWACJA Z WYŻYWIENIEM:
• PAKOSTANE, PODACA, ZAOSTROG WCZASY AUTOKAREM
 VI, VII, VIII, IX.2016 - od 1400 PLN!!!

HISZPANIA Z WYŻYWIENIEM:
• LLORET DE MAR WCZASY AUTOKAREM 
 VI, VII, VIII, IX.2016 - 2399 PLN  - od 1690 PLN!!!
• LLORET DE MAR OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 2099 PLN - od 1949 PLN!!!

POLSKA Z WYŻYWIENIEM:
• GRZYBOWO WCZASY Z PRZEJAZDEM LUB WŁASNY DOJAZD
 VII,VIII.2016 - 1399 PLN - od 1099 PLN!!!
• GRZYBOWO KOLONIE  VII,VIII.2016 - 1099 PLN - 999 PLN!!!
• JASTRZĘBIA GÓRA KOLONIE  VII,VIII.2016 - 1490 PLN - od 1160 PLN!!!
• SZCZAWNICA, REWAL, KUDOWA ZDRÓJ, GRZYBOWO 
 - WŁASNY DOJAZD - OD 80 PLN ZA NOCLEG Z WYŻYWIENIEM!!!

WEEKEND MAJOWY I BOŻEGO CIAŁA Z WYŻYWIENIEM!!!
• SZCZAWNICA, ZAKOPANE, KUDOWA ZDRÓJ, SOKOLEC, REWAL, 
 GRZYBOWO - WŁASNY DOJAZD - OD 299 PLN!!!

WIELKANOC 2016!!!
• Kudowa, Rewal, Sokolec 25-29.03.2016 - 499 PLN - pakiet
  26-29.03.2016 - 449 PLN - pakiet
• Szczawnica 25-28.03.2016 - 499 PLN - pakiet
• Zakopane, Rokiciny Podhalańskie 25-28.03.2016 - 399 PLN - pakiet 

R E K L AMA

Wielkanoc w tym roku wy-
pada pod koniec marca co spra-
wia, że – w przeciwieństwie do 
Bożego Narodzenia – mogą to 
być białe święta, co zdają się za-
powiadać ostatnie opady śnie-
gu. Co zrobić, by były to udane 
święta?

- Najlepiej skorzystać z na-
szego zaproszenia i przyjechać 
do Domu Wypoczynkowego 
Trzy Korony – mówią Rena-
ta i Wojciech Majerczakowie. 
- Zapraszamy serdecznie do 
odwiedzenia nas w jednym z 
najpiękniejszych zakątków po-
łudniowej Polski, na pograniczu 
Pienin i Beskidu Sądeckiego, 
w Szczawnicy. To doskonałe 
miejsce dla tych, którzy szukają 
spokoju, pragną oderwać się od 
męczącej codzienności, uciec 
przed zgiełkiem miasta, potrze-
bują czasu dla siebie, miejsca do 
przemyśleń, tęsknią do szumu 

Dobry pomysł na święta
- Z okien naszych pokoi rozciąga się malowniczy widok na panoramę Pienin oraz 

na przełom Dunajca. Szczawnica to raj dla każdego: leniuch może się tu wygrzewać 
w słońcu z butelką mineralnej lub ku�em piwa, natomiast wczasowicz bardziej 
ambitny może odkryć wiele podczas ciekawych spacerów i wycieczek. A nasza 

domowa kuchnia sprawi, że Wielkanoc spędzona w naszym Domu Wypoczynkowym 
Trzy Korony będzie wyjątkowa – mówią Renata i Wojciech Majerczakowie.

60% ceny wyżywienia). Dla wie-
lu gości ważne jest także to, że w 
Trzech Koronach są mile widzia-
ni ich czworonożni przyjaciele.

- Organizujemy kuligi, pie-
czenie barana oraz zabawy ta-
neczne. Przy budynku znajduje 
się sala kominkowa, w której 
można zorganizować imprezy, 
także dla �rm i grup zorganizo-
wanych. Na życzenie zapewnia-
my przewodnika górskiego oraz 
w okresie zimowym instruktora 
narciarskiego z PZN. Zapewnia-
my mnóstwo innych atrakcji, w 
zależności od pory roku i pogo-
dy oraz możliwość negocjacji 
cen – wyliczają właściciele DW 
Trzy Korony.

Uzdrowisko Szczawnica 
- leży u stóp góry Bryjarki, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Pie-
nińskiego Parku Narodowego, 
w malowniczej dolinie Dunajca. 
Ze wszystkich stron wznoszą się 
górskie zbocza, pokryte iglasty-
mi i modrzewiowymi lasami. 
Jedną z atrakcji jest czterooso-
bowa, wyprzęgana kolej krze-
sełkowa Palenica, usytuowana 
w centrum miasta, nieopodal 
dworca PKS. Już po 3 minutach 
jazdy koleją można znaleźć się 
na samym szczycie Palenicy 
(722 m n.p.m.), który latem sta-

drzew, śpiewu ptaków, rozle-
głych łąk, chcą nacieszyć się 
przestrzenią i swobodą, cenią 
sobie ciepłą atmosferę, dobrą 
kuchnię i prywatność.

Dom Trzy Korony, który zajął 
pierwsze miejsce w plebiscycie 
„Gościnny Próg”, organizowa-
nym przez redakcję Poznaj Swój 
Kraj, oferuje 2, 3 i 4 osobowe 

pokoje z łazienkami o wysokim 
standardzie, wyposażone mię-
dzy innymi w telewizory i bez-
przewodowy dostęp do inter-
netu. Istnieje także możliwość 
wynajęcia apartamentu. Wiel-
kim atutem, zwłaszcza w okresie 
wielkanocnym, jest domowe 
wyżywienie (z możliwością ne-
gocjacji cen: dzieci 3- 7 lat płacą 

nowi świetny punkt wypadowy 
dla wędrówek pieszych i ro-
werowych, skąd rozciągają się 
malownicze widoki na Pieniny 
z Trzema Koronami i Sokolicą 
oraz na Tatry Słowackie z wyraź-
nie widoczną Łomnicą. Od wio-
sny do jesieni przy górnej stacji 
kolei czynna jest bardzo popu-
larna zjeżdżalnia wózkowa.

- Zimą zapraszamy na Pale-
nicę miłośników białego sza-
leństwa. Znajdują się tam stoki 
o różnym stopniu trudności, 
od polanek dla początkujących 
na stokach Szafranówki wraz z 
trzema wyciągami orczykowymi, 
poprzez rynnę snowboardową, 
aż po trasę dla zaawansowanych 
narciarzy Palenica I oraz nową 
tzw. „trasę rodzinną „ Palenica 

II. Wszystkie trasy są sztucznie 
naśnieżane i utrzymywane przez 
maszyny do uprawy śniegu. Na 
górze Palenica można skorzystać 
również z naszego Baru „Groń” 
gdzie można zjeść gorący posi-
łek, oraz wypić gorącą herbatę 
lub kawę. Przy barze znajduje się 
również wypożyczalnia sprzę-
tu narciarskiego oraz pokoje, w 
których można przenocować. 
Do Wielkanocy pozostały jesz-
cze dwa tygodnie, warto więc 
przemyśleć naszą bogatą ofertę. 
Więcej informacji znajda Pań-
stwo na naszej stronie interneto-
wej: www.trzykorony.net oraz na 
naszym pro�lu DW Trzy Korony 
na Facebooku – dodają Renata i 
Wojciech Majerczakowie.

(RED)
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Dziękujemy tym wszystkim którzy corocznie wspierają 
działalność hospicjum w postaci przekazania 1%

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum, to już 22 lata jak pomagamy chorym w za-
awansowanej fazie choroby nowotworowej. Leczymy ból i inne przykre dolegliwości, nie zawsze jest to 
pasmo sukcesów, mamy też porażki dla nas jest to lekcja pokory, ale także nowych doświadczeń,  dzięki 
którym możemy bardziej efektywnie leczyć objawy choroby. Środki  przekazywane przez NFZ nie wystar-
czają na pokrycie potrzeb naszych podopiecznych, tych będących w domach jak i leżących w hospicjum, w 
ubiegłym roku objęliśmy opieką ponad 1800 pacjentów i ich rodzin. Tylko dzięki Państwa wsparciu jeste-
śmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.

Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa  do� nansowana była przez 
zbierane przez kilka lat środki  z 1% oraz darowizny. Na ten cel przekazaliśmy 577 tys. zł, 1500 tys. zł 
pochodziło z budżetu partycypacyjnego gminy Wałbrzych. Zebrane środki zebrane z 1% pozwoliły nam 
na wyposażenie naszego hospicjum. Zwiększyliśmy liczbę łóżek z 12 na 18, powstał dział rehabilitacji, 
gabinet zabiegowy, oraz miejsce dla zmarłych, gdzie rodzina może pożegnać się ze swoim bliskim. Dzięki 
rozbudowie powstało okazałe atrium na które można wyjechać z chorym na wózku a nawet z pacjentem 
leżącym w łóżku. Chwile spędzone na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni są wielką radością dla na-
szych podopiecznych.

Dzięki przekazaniu 1% mogliśmy przyjąć dodatkowo do naszego hospicjum 57 pacjentów z obszaru 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dzięki 1% możemy opiekować się rodzinami chorych i osieroconymi dziećmi. W 2015r. pod naszą 
opieką było 30 rodzin i 23 dzieci.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%. 

R E K L AMA

Gmina Stare Bogaczowice

R E K L AMA

Targi edukacyjne
14 marca 2016 r. o godz. 16:35 
w Zespole Szkół w Starych Bo-
gaczowicach odbędą się targi 
edukacyjne. - Kończysz gim-
nazjum? Nie wiesz jaką szkołę 
wybrać? Nie wiesz jaki zawód 
byłby dla ciebie najlepszy? 
Przyjdź i zapoznaj ofertę szkół 
ponadgimnazjalnych. Zaprasza-
my młodzież i rodziców. Jest to 
coroczna impreza, która na sta-
łe weszła do kalendarza działań 
w gimnazjum, w czasie której 
szkoły ponadgimnazjalne pre-
zentują swoją ofertę edukacyjną 
na rok szkolny 2016/2017. Nasi 
goście to najczęściej pedagodzy 
szkolni, nauczyciele i oczywiście 
uczniowie (bardzo często absol-
wenci naszego gimnazjum). Słu-
żą oni bezpośrednią informacją 
o szkole, ulotkami oraz prezen-
tują �lmy reklamowe. Ucznio-
wie gimnazjum poznają propo-
zycje edukacyjne, warunki nauki 
i wymogi stawiane uczniom w 
poszczególnych szkołach. Za-
praszamy – mówi w imieniu or-
ganizatorów Adrian Furmaniak, 
dyrektor Zespołu Szkół w Sta-
rych Bogaczowicach.

(RED)

Górski półmaraton
Wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce wraz z Wójtem Gminy Czar-
ny Bór zapraszają do wspól-
nego biegania. 2 maja 2016 r. 
odbędzie się Górski Półmaraton 
z Flagą na Trójgarbie. W impre-
zie może wziąć udział każdy, kto 
najpóźniej w dniu biegu ukoń-
czy 17 lat. - Mieszkańców Gminy 
Stare Bogaczowice, Gminy Czar-
ny Bór oraz okolic zapraszamy 
na start o 12:00 przy stadionie w 
Starych Bogaczowicach. Zapisy 
ruszyły. Chętni mogą zapisywać 
się na bieg na stronach inter-
netowych: www.datasport.pl, 
www.starebogaczowice.ug.gov.
pl i  www.czarny-bor.pl, gdzie 
dostępne są także szczegółowe 
informacje - dodają organizato-
rzy.

(RED)

Jesteśmy nowoczesną 
i sprawną organizacyjnie 
szkołą podstawową na tere-
nie gminy Stare Bogaczowi-
ce. Posiadamy bogatą bazę: 
estetyczne i dobrze wyposa-
żone w innowacyjne środki 
dydaktyczne klasy, pracow-
nie komputerowe ze stałym 
dostępem do Internetu, 
dwie sale gimnastyczne, wie-
lofunkcyjne boisko szkolne. 
Zajęcia prowadzi doświad-
czona, wysoko wykwali�-
kowana kadra pedagogów. 
Tworzymy niepowtarzalny 
klimat. Nauczyciele są blisko 
ucznia, a nie ponad nim. Każ-
de dziecko jest zauważone i 
docenione.

Co oferujemy?
Oferujemy skuteczne 

nauczanie nowoczesnymi 
metodami. Zapewniamy 
bogatą gamę zajęć poza-
lekcyjnych zgodnych z za-
interesowaniami uczniów. 
Dysponujemy bezpłatnymi 
gabinetami specjalistyczny-
mi (stomatologiczny, pielę-
gniarki szkolnej, logopedy, 
pedagoga, psychologa). 
Uczniom zapewniamy opie-
kę świetlicową (7.00 – 8.00 i 
po zajęciach do godz. 15.00). 
Istnieje także możliwość 

skorzystania z ciepłych posił-
ków, jogurtu i mleka, a w kl. 
0 – III z bezpłatnych owoców 
i warzyw. Naszym uczniom 
zapewniamy bezpłatny do-
wóz autobusem na terenie 
gminy.

Dlaczego my?
Stanowimy dobrą, bez-

pieczną szkołę, bez przemo-
cy. Osiągamy bardzo wyso-
kie wyniki nauczania. Nasi 
uczniowie odnoszą znaczące 
sukcesy w konkursach i olim-
piadach przedmiotowych. 
Mamy dużą skuteczność w 
nauczaniu języka obcego. 
Dajemy szansę rozwijania 
własnych talentów. W mądry 
sposób zapewniamy każ-
demu dziecku maksymalne 
warunki rozwoju. Wykazu-
jemy niski wskaźnik „drugo-
roczności”. Jesteśmy szkołą 
uczącą uczyć się.

Co warto wiedzieć?
 Jesteśmy „Szkołą z klasą”, 

„Szkołą myślącą o każdym ( 
SMOK), „Wzorową szkołą”. 
Realizujemy innowacyjny 
projekt „Droga ucznia do 
sukcesu”, program sportowy 
„Mały Mistrz”. Systematycz-
nie organizujemy wycieczki 
krajowe i zagraniczne, spo-

tkania z Filharmonią Sudec-
ką, wyjazdy do teatru, kina, 
na lodowisko, spotkania z 
ciekawymi ludźmi. Współ-
pracujemy z wieloma in-
stytucjami (policją, strażą 
pożarną, biblioteką gminną, 
poradnią psychologiczno-
-pedagogiczną, Gminnym 
Centrum Edukacyjno-Spo-
łecznym).

- Drodzy Rodzice! Jeśli 
chcecie dać swojemu dziec-
ku szansę radosnego i bez-
problemowego przejścia do 
kolejnego etapu nauki, ser-
decznie zapraszamy do na-
szej placówki. W programie 
„drzwi otwartych” między 
innymi: warsztaty dla dzieci 
(wokalne, plastyczne, spor-
towe, z języka polskiego), 
wspólne zabawy i poczęstu-
nek. Wszystko to odbywać 
się będzie w poszczególnych 
klasach i będzie połączone z 
prezentacją szkoły. Rodzi-
ce będą w klasie oglądać 
prezentację multimedialną, 
ukazującą naszą szkołę na 
przestrzeni lat. Dziećmi zaj-
mować będą się nauczyciele 
poszczególnych przedmio-
tów – zapraszają organiza-
torzy.

(RED)

Szkoła 
otwiera się

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach 

zapraszają na „drzwi otwarte”, które odbędą się w szkole 
podstawowej 11 marca 2016 r. o godz. 16.00.

5 marca br., na zapro-
szenie Fundacji „Szlaki 
Papieskie” pod patrona-
tem Jego Eminencji ks. 
Stanisława kardynała Dzi-
wisza w Krakowie, przy ul. 
Franciszkańskiej 3, odbyło 
się spotkanie z przedsta-
wicielami miejsc w których 
przebywał biskup Karol 
Wojtyła.

Z Gminy Stare Bogaczo-
wice na to spotkanie zostali 
zaproszeni wójt Mirosław 
Lech i ksiądz Jacek Biernac-
ki. Spotkanie rozpoczęło się 
o godz. 9.30 na dziedzińcu 
krakowskiej kurii, przy po-
mniku św. Jana Pawła II od 
złożenia kwiatów, zapalenia 
zniczy i odśpiewania „Bar-
ki”. O godz. 10.00 w kaplicy 
prywatnej Arcybiskupów 
Krakowskich rozpoczęła się 
koncelebrowana msza św., 
następnie w apartamentach 
Jego Eminencji ks. Kardynała 
Stanisława Dziwisza odbyło 
się spotkanie poświęcone 
re�eksji o św. Janie Pawle 
II. Po audiencji uczestnicy 
spotkania zostali zaprosze-
ni na poczęstunek do Sali 

Włoskiej w krużgankach 
klasztoru Franciszkanów. Ta 
część spotkania była okazją 
do nawiązania kontaktów i 
przedstawienia propozycji 
współpracy.

Przypomnijmy, że Ka-
rol Wojtyła przyjechał do 
Starych Bogaczowic 2 paź-
dziernika 1958 r. Ówczesny 
biskup krakowski i przyszły 
papież Jan Paweł II, wziął 
udział w zamkniętych reko-
lekcjach dla duszpasterzy 
akademickich z całej Pol-
ski, zorganizowanych przez 
księdza Aleksandra Oberca 
- kierownika duszpasterstw 
akademickich we Wrocła-
wiu. Biskup Wojtyła w sadzie 
przy klasztorze Urszulanek 
w Starych Bogaczowicach 
wygłosił referat o wolności 
człowieka. W czerwcu 2013 
r. biskup świdnicki ks. Ignacy 
Dec, dokonał uroczystego 
wprowadzenia relikwii bło-
gosławionego Jana Pawła 
II do kościoła para�alnego 
p.w. św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny w 
Starych Bogaczowicach.

(RED)

Na papieskim szlaku
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(w budynku  Fabryki Okien „ROL”)
czynne od poniedziałku do piątku

(w czwartki - nieczynne) w godz. 10.00 - 15.00

Piłka nożna to Pańska pasja?
Dariusz Stachurski: - Tak, to pa-
sja, której oddany jestem ponad 
20 lat. Moje życie od młodych 
lat związane jest z piłką. To taka 
rodzinna tradycja. W ten świat 
wprowadził mnie tato, a później 
samo się już potoczyło. Czas od-
dany na rzecz piłki nigdy nie jest 
dla mnie czasem straconym. A 
widząc efekty ciężkiej pracy, sa-
tysfakcja jest tym większa.

Co udało się Panu osiągnąć w 
kończącej się właśnie kadencji 
prezesa OZPN Wałbrzych?
- Wygrane wybory cztery lata 
temu były kolejnym krokiem 
w mojej pracy na rzecz naszej 
lokalnej piłki nożnej. Wraz z no-
wym zarządem rozpoczęliśmy 
działania, których oczekiwało 
od nas środowisko piłkarskie. 
Otrzymaliśmy bardzo duży kre-
dyt zaufania, którego nie zmar-
nowaliśmy. Początek kadencji 
to prace porządkowe. Ważne 
było, aby ujednolicić regulami-
ny rozgrywek oraz wewnętrzne 
regulaminy wydziałów i komisji. 
To udało się zrobić, procedury 
są transparentne i przejrzyste. 
Zmieniliśmy sposób komuniko-
wania z klubami, wszyscy wie-
dzą gdzie i w jakim zakresie szu-
kać wsparcia. Pomocna okazała 
się stworzona przez nas nowa 
strona internetowa, która nie 
tylko informuje, ale za pomocą 
której można pobrać niezbędne 
dokumenty. Za sukces uważam 
nadanie rozgrywkom Pucharu 
Polski właściwej rangi. Tak się 
stało przez adekwatne nagra-

dzanie zwycięzców sprzętem 
sportowym wartości 5 tysięcy 
złotych. Ważne jest również 
wypracowanie partnerskich re-
lacji z Dolnośląskim Związkiem 
Piłki Nożnej. Jako Prezes OZPN 
Wałbrzych i wiceprezes DZPN 
miałem swój osobisty wkład, 
aby zaangażowanie na szczeblu 
wojewódzkim przyniosło efekty 
w naszym okręgu. Korzystaliśmy 
z do�nansowań kursów i ofert 
szkoleniowych, co podniosło 
poziom kwali�kacji trenerskich i 
zdobytych licencji. Jako delegat 
okręgu w PZPN buduję pozy-
tywny wizerunek i skutecznie 
dbam o interesy naszego okrę-
gu. Ranga wałbrzyskiej piłki 
wzrosła i obrała korzystny kurs.
Korzystałem z doświadczenia 
byłych działaczy OZPN, ale nowy 
zarząd dał dużo nowych pomy-
słów i motywacji do zmian. To 
był czas na realizowanie inicja-
tywy, która rodziła się na najniż-
szych szczeblach. Duże efekty 
przyniosła współpraca z przed-
stawicielami Ludowych Związ-
ków Sportowych. Słuchaliśmy 
ludzi i wyciągaliśmy wnioski, 
dlatego zmiany nie tylko były 
możliwe, one po prostu zaszły. 
Wypracowano nowy system 
szkolenia dzieci i młodzieży we 
współpracy z Wydziałem Szko-
lenia DZPN. Praca trenerów w 
powiatach pozwala efektywnie 
rekrutować najlepszych mło-
dych zawodników do udziału 
w kadrach swoich roczników. 
Stworzyliśmy program wspiera-
nia turniejów organizowanych 
przez kluby naszego okręgu, 

który ma konkretny wymiar �-
nansowy. Każdy wnioskujący 
klub otrzymuje pomoc w posta-
ci pucharów, statuetek i nagród.
Dużo dobrze wykonanej pracy 
za nami, ale nie czas na odpo-
czynek. Trzeba wspiąć się na ko-
lejny poziom. Są pomysły, trzeba 
zebrać siły na ich realizację. 

Jak odniesie się Pan do róż-
nych zarzutów stawianych 
przez Pańskich kontrkandy-
datów i jak ocenia Pan ich po-
mysły?
- Jeśli Pan Kaczmarek uważa, że 
praca związku była zła, to chyba 
powinien też to potraktować 
jako swoją porażkę. Nie wniósł 
jako członek zarządu do jego 
prac nic pozytywnego i z jego 
strony nie było żadnej aktyw-
ności w pracach zarządu dla 
ułatwienia funkcjonowania klu-
bów. Mówienie, że jego pomysły 
były torpedowane jest mijaniem 
się z prawdą, a na potwierdzenie 
tego są protokoły z posiedzeń 
naszego zarządu. Z drugiej stro-
ny zarzuty Pana Bieniasa, że de-
cyzje w OZPN są podejmowane 
przez odpowiednie organy w 
nieregulaminowych terminach 
i że w związku panuje bałagan 
organizacyjny też są nietra�o-
ne. Członkowie wydziałów i ko-
misji w związku nie pracują na 
etatach, ale jeśli sytuacja tego 
wymagała, zawsze spotykali się 
na posiedzeniach w terminach 
dodatkowych, aby dotrzymać 
wszystkich terminów. Żaden 
klub nigdy nie podnosił proble-
mu braku kontaktu z naszym 

Zmiany trzeba kontynuować
Rozmowa z Dariuszem Stachurskim, prezesem Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu.

biurem. Najlepiej powinien wie-
dzieć o tym klub Pana Bieniasa, 
którego sprawy, jak i również 
wielu innych, były załatwiane 
niejednokrotnie poza godzina-
mi pracy biura OZPN. Zarzuty te 
dziwią również w świetle tego, 
że dyrektor Lechii Dzierżoniów 
jest członkiem zarządu OZPN 
i nigdy nie zgłaszał takich pro-
blemów. Pan Łukasz Bienias 
pokazuje w swojej ofercie wiele 
rzeczy niemożliwych do zre-
alizowana. Są one niezgodne 
z regulaminami, uchwałami i 
uni�kacjami Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Wierzę, że delegaci 
w jasny sposób czytają błędy w 
ofercie kandydata. Dla właściwe-
go funkcjonowania związku nie 
wystarczą hasła wyborcze nie 
mające odniesienia i pokrycia w 
rzeczywistości. Potrzeba wielo-
letniego doświadczenia w pracy 
w klubie i tego związkowego, 
którego nabyłem na pewno 
dzięki pracy w tej kadencji.

Jaki ma Pan plan na kolejne 
cztery lata?
- Kontynuowanie tego, co sku-
tecznie zadziałało. W zakresie 
szkolenia pragniemy wspierać 
rozwój piłki dziecięcej, organi-
zując - zgodnie z uni�kacją PZPN 
- turnieje w kategorii orlików, 
także na szczeblu powiatowym. 
Pragniemy wspierać �nansowo 
kluby przy organizacji turniejów, 
a także kontynuować współpra-
cę z partnerem francuskim. W 
2015 roku po raz pierwszy ka-
dra z rocznika 2002 wyjechała 
na turniej do Francji. Do tego 
organizacja kursokonferencji 
dla naszych trenerów, a także 
realizowanie programu „Sędzia 
Klubowy”, który będzie dużą 

oszczędnością dla klubów. Pro-
gram spotkał się z dużym zainte-
resowaniem i od trzech miesięcy 
trwa nabór. Chcemy prowadzić 
znacznie intensywniejszy nabór 
sędziów i stawiać w rozgryw-
kach ligowych przede wszystkim 
na młodych, perspektywicznych 
arbitrów. W trakcie roku zrodzi-
ła się także wspólna inicjatywa 
związku i jednego z klubów po-
wiatu świdnickiego na realizację 
projektu pn. Puchar Polski B, czy-
li rozgrywek klubów najniższych 
lig, zakończonych wielkim �na-
łem i atrakcyjnymi nagrodami 
rzeczowymi. Chcemy przyjrzeć 
sie dokładniej rozgrywkom klasy 
B świdnicko- dzierżoniowskiej 
i ułożyć rozgrywki tak, aby klu-
by ponosiły mniejsze koszty na 
dojazdy. W Wałbrzychu, chcemy 
namówić władze samorządo-
we i kluby aby współpracowały 
bliżej ze sobą, aby odbudować 
znaczenie piłki klubowej w tym 
mieście. Konkretny wymiar bę-
dzie miał już przyjęty przepis, 
dzięki któremu kluby z małych 
miejscowości mające problem 
z kompletowaniem zespołów 
młodzieżowych, będą mogły 
wnioskować o mniejszą liczbę 
tych drużyn. W drużynach se-
niorskich występować będą mo-
gli już 15-latkowie. Niezmiennie 
uważam, że związek jest dla 
klubów a nie odwrotnie. Doce-
niamy silnie rozwijającą się piłkę 
kobiecą i dlatego w zarządzie 
znajdzie się miejsce dla przed-
stawiciela naszego ligowca AZS 
PWSZ Wałbrzych- kanclerza 
uczelni Jana Zwierki, by jej roz-
wój był jeszcze większy.

Czy ewentualna kolejna ka-
dencja będzie trudniejsza?

- Na pewno. Wiemy  jakie są 
oczekiwania. To co zostało zro-
bione , jest przyjęte z dużą przy-
chylnością, ale nie możemy na 
tym poprzestać. Czas wymusza 
nowoczesne rozwiązania, jak w 
każdej dziedzinie naszego życia, 
i będziemy musieli podjąć to 
wyzwanie, aby wałbrzyska piłka 
potwierdziła swoje miejsce na 
mapie piłkarskiej Polski.

Czy w wyborach może Pan 
liczyć na poparcie Dolnoślą-
skiego Związku Piłki Nożnej i 
prezesa Andrzeja Padewskie-
go? Jakie inne środowisko 
może stać za Pana reelekcją?
 - Mogę liczyć na poparcie An-
drzeja Padewskiego, który uwa-
ża, że jest wynik naszej współ-
pracy na linii OZPN - DZPN oraz 
mojej pracy w zarządzie DZPN 
jako wiceprezesa. Duże wsparcie 
płynie ze strony Ludowych Ze-
społów Sportowych, dla których 
przedstawiciela jest przewidzia-
ne miejsce w zarządzie OZPN, po-
dobnie jak w mijającej kadencji.

Kto wygra?
- Doświadczenie. Zapoczątko-
wane zmiany trzeba kontynu-
ować i nie można burzyć tego, 
co zostało zrobione. Tak nigdy 
nie zrobimy kroku na przód. 
Łatwo jest krytykować i używać 
frazesów, że nic nie zrobiono, 
nic nie zmieniono, a przecież 
zasady partnerstwa i współpra-
cy na rzecz okręgu umożliwiały 
wszystkim zgłaszanie inicjatywy 
w rozwój lokalnej piłki. Wierzę, 
że to, co już zostało wykonane, 
przekona delegatów do mojej 
osoby i powierzenia kierowania 
związkiem na kolejną kadencję.

(RED)
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z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!
szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł           10 kg – 10 zł
Spółka Węglowa Tepal

ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00, 

w soboty w godz. 6:30 - 13:00.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56

R E K L AMA

R E K L AMA

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

Nasi w Biegu 
Piastów
Około pięć tysięcy zawod-
ników z 28 krajów uczest-
niczyło w 9-dniowym 
Festiwalu Narciarstwa Bie-
gowego w Jakuszycach. 
Głównym punktem progra-
mu był jubileuszowy 40. Bieg 
Piastów na dystansie 50,5 
km, zaliczany do FiS Worl-
dloppet Cup (Puchar Świata 
w maratonach narciarskich). 
W festiwalu uczestniczyli 
także mieszkańcy Wałbrzy-
cha i okolic.

(A.Bas.)

Wyniki:
9 km techniką klasyczną: 1. Dan 
Slechta (Czechy) – 26.50... 11. Kazi-
mierz Urbaniak (Wałbrzych) – 33.43. 
Sklasy�kowano 581 zawodników.
Rodzinna 10-tka techniką klasyczną: 
1. Łukasz Bronowicki (Jelenia Góra) – 
27.35... 24. Mirosław Roy (Boguszów-
-Gorce) – 40.52. Sklasy�kowano 318 
zawodników.
Nocna 10-tka techniką klasyczną: 1. 
Daniel Iwanowski (Białystok) – 29.03... 
4. Artur Mazurek (Czarny Bór) – 34.49. 
Sklasy�kowano 158 zawodników.
12,5 km techniką klasyczną: Jacek 
Staroń (Krosno) – 36.14... 10. Ma-
zurek - 41.52. Sklasy�kowano 706 
zawodników.
15 km techniką klasyczną: 1. 
Iwanowski – 46.40... 16. Sebastian 
Raciniewski (Wałbrzych) – 59.12. 
Sklasy�kowano 170 zawodników.
25 km techniką klasyczną: 1. Jiri 
Rocarek (Czechy) – 1:07.58... 23. Filip 
Skalski (Sokołowsko) – 1:23.45. Sklasy-
�kowano 1141 zawodników.
28 km techniką dowolną: 1. Radek 
Sretr (Czechy) – 1:09.03... 28. Skalski 
– 1:22.08. Sklasy�kowano 469 
zawodników.
50,5 km techniką klasyczną: 1. Toni Li-
vers (Szwajcaria) – 2:18.42... 182. Mar-
cin Stefanow (Wałbrzych) – 3:16.15. 
Sklasy�kowano 1426 zawodników.

Wózkersi 
w Mieroszowie
W sobotę, 12 marca o godz. 
10.00 w hali przy ul. Hożej 
4 w Mieroszowie rozegra-
ny zostanie III Eliminacyj-
ny Turniej Koszykówki na 
Wózkach o Puchar Polski. 
Turniej otworzy o godz. 10.00 
mecz Mad Devils Mieroszów 
– Pactum Scyzory Kielce, a w 
samo południe staną na prze-
ciwko ekipy Startu Wrocław 
i Pactum Scyzory Kielce. Za-
wody zakończy o godz. 14.00 
mecz Mad Devils Mieroszów 
- Start Wrocław. Wstęp jest 
bezpłatny.

(RED)

Piłkarze Górnika Wał-
brzych pokonali w Świdni-
cy Polonię–Stal 2:0 w Pu-
charze Polski na szczeblu 
OZPN Wałbrzych. W �nale 
wałbrzyszanie spotkają się 
z Orłem Ząbkowice Śląskie 
lub Lechią Dzierżoniów.

Oba zespoły znają się ze 
zmagań w III lidze dolnoślą-
sko–lubuskiej. We wrześniu, 
również w Świdnicy, biało 
– niebiescy wygrali 2:1 (po 
golach Bartosza Tyktora i 
Michała Oświęcimki). Było to 
wyjątkowy mecz dla Marcina 
Morawskiego i Jana Rytki, 
którzy w poprzednim sezo-
nie grali w Polonii oraz dla 
Wojciecha Szuby, który w 
sezonie 2013/14 reprezento-
wał barwy Górnika.

W sobotniej inauguracji 
rundy wiosennej trener Ro-
bert Bubnowicz nie mógł 
skorzystać z kontuzjowanych 
Sławomira Orzecha i Grzego-
rza Michalaka, za to wystawił 
w pierwszym składzie debiu-
tującego w zespole wałbrzy-
skim Mateusza Krawca. Już 
w 6 min. okazję do otwarcia 
wyniku mieli goście, gdy po 
dośrodkowaniu z rzutu wol-
nego Marcina Morawskiego 
z piłką tuż przed bramką mi-
nął się Marcin Orłowski. Za to 
dziewięć minut później fut-
bolówkę przed szesnastką 
otrzymał Mateusz Krawiec, 
który ograł kilku obrońców i 
oddał prosty strzał, pokonu-
jąc golkipera miejscowych. 
Gospodarze długo nie potra-
�li dostać się przed bramkę 
rywala. W końcu w 42 min. 
100–procentową sytuację 
miał Jegor Tarnow, ale świet-
ną interwencją popisał się 
Kamil Jarosiński. Tuż przed 

Debiut jak marzenie

Polonia–Stal Świdnica – Górnik 
Wałbrzych 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Krawiec (15), Rytko (68).
Górnik: Jarosiński (46 Jaroszewski) – 
Rytko, Tyktor, D. Michalak, Krzymiński 
(76 Sawicki) – Radziemski, Oświęcimka 
(76 Migalski), Morawski, Orłowski, 
Surmaj – Krawiec (88. Sobiesierski).

przerwą sytuację na pod-
wyższenie wyniku miał Or-
łowski, ale uderzył niecelnie.

W przerwie Robert Bub-
nowicz dokonał jednej zmia-
ny – Kamila Jarosińskiego 
zastąpił w bramce Damian 
Jaroszewski. Początkowo 
druga część spotkania była 
wyrównana, ale po 10 mi-
nutach przewagę znów osią-
gnęli biało–niebiescy. W 68 
min. na strzał z 35 m zdecy-
dował się Jan Rytko i pięknie 
huknął prosto w okienko 
bramki, podwyższając rezul-
tat na 2:0. Osiem minut póź-
niej za Michała Oświęcimkę 
i Mateusza Krzymińskiego 
weszli Mateusz Sawicki oraz 
Damian Migalski. Zmiany te 
oznaczały chęć podwyższe-
nia wyniku i spokojne roze-
granie końcówki meczu. Oba 
zespoły nie stworzyły jednak 
żadnej sytuacji i Górnik osta-
tecznie wygrał 2:0, dzięki 
czemu awansował do �nału 
Pucharu Polski na szczeblu 
OZPN Wałbrzych.

Najbliższy mecz wałbrzy-
szanie zagrają w Dzierżonio-
wie z Lechią w ramach 20. 
kolejki III ligi dolnośląsko–lu-
buskiej. Spotkanie odbędzie 
się w niedzielę, 13 marca o 
godz. 15:00.

Radosław Radczak

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych wy-
grali we Wrocławiu z WKK 
88:79 w ostatniej kolej-
ce sezonu zasadniczego 
w grupie D II ligi. W fazie 
play–o� biało-niebiescy 
spotkają się znów z… WKK.

Spotkanie rozpoczęło 
się od prowadzenia 9:0 dla 
gości, po tra�eniach Rafała 
Niesobskiego (dwukrotnie), 
Marcina Wróbla (za 3 pkt.) 
oraz Pawła Bochenkiewicza. 
Potem Mateusz Gawlina 

tra�ł raz z rzutów wolnych, 
a następnie wałbrzyszanie 
znów odskoczyli i prowadzili 
już nawet 17:1! Dzięki temu 
mogli spokojniej rozegrać 
końcówkę I kwarty, którą 
wygrali 28:9. Na początku 
drugiej odsłony przyjezdni 
powiększyli przewagę do 24 
oczek, ale nie trwało to dłu-
go, ponieważ gospodarze 
wzięli się za odrabianie strat. 
Głównie za sprawą Szymona 
Kiwilszy oraz Patryka Wilka 
wrocławianie wygrali kwartę 

Teraz play o�
24:18, ale po pierwszej poło-
wie przegrywali 33:46.

Po długiej przerwie trener 
Arkadiusz Chlebda dokonał 
aż 4 zmian: zeszli rezerwo-
wi, a na ich miejsce pojawili 
się m. in. Rafał Glapiński oraz 
Marcin Wróbel. Dzięki wpro-
wadzonym zmianom za-
wodnicy z Wałbrzycha znów 
powiększyli przewagę do 
ponad 20 punktów. Dobrze 
funkcjonowała gra zespoło-
wa Górnika Trans.eu, dzięki 
czemu po trzeciej ćwiartce 
było już 67:46. A warto do-
dać, że na minutę i 30 se-
kund przed zakończeniem 
kwarty na parkiecie pojawił 
się debiutant w wałbrzyskich 
barwach – Bartłomiej Szmidt. 
Ostatnia odsłona była zdecy-
dowanie najsłabsza w wyko-
naniu gości, przez co w cią-
gu 5 pierwszych minut WKK 
zdążyło zmniejszyć stratę do 
zaledwie 3 punktów i w tej 
części gry prowadziło aż 19:2! 
Po tej fatalnej serii szkolenio-
wiec gości znów zdecydował 
się na poczwórną roszadę 
w składzie, wpuszczając do-
świadczonych zawodników 
w miejsce młodych. Głównie 
za sprawą Pawła Bochenkie-
wicza, który zdobył w ostat-
niej kwarcie 9 oczek, wałbrzy-
szanie znów uciekli rywalowi 
i wygrali spotkanie 88:79.

W I rundzie fazy play–o� 
Górnik Trans.eu zagra we 
własnej z WKK w sobotę, 12 
marca, o godz. 17:00.

Radosław Radczak

Wałbrzyszanie rozpoczęli 
w składzie: Lipiński, Super-
lak, Rutecki, Smolarczyk, 
Szczygielski, Filipiak oraz 
Szydłowski jako libero. Od 
początku na prowadzeniu 
byli gospodarze, który przed 
pierwszą przerwą technicz-
ną wygrywali 8:4. Ani na 
chwilę w tej części spotkania 
nie stracili przewagi, dzięki 
czemu spokojnie kontrolo-
wali wynik i wygrali I seta 
25:19. Po dosyć wyrówna-
nym początku drugiej partii i 
jednopunktowej przewadze 
miejscowych, to goście pro-
wadzili po pierwszej pauzie 
8:7. Potem zawodnicy z Wał-
brzycha znów byli na prowa-
dzeniu przy stanie 14:12, lecz 
przed drugą przerwą znów 
przegrywali i nie byli już w 

stanie odrobić strat. Rywa-
le odskoczyli na 4 punkty i 
ostatecznie Victoria PWSZ 
przegrała seta 21:25. Począ-
tek trzeciej odsłony wyglądał 
podobnie do poprzedniej, 
ale to wałbrzyszanie prowa-
dzili przed pierwszą przerwą 
8:7. Wynik długo oscylował 
koło remisu, niestety - znów 
końcówka miała podobny 
przebieg jak w drugiej par-
tii – przeciwnik miał 5 oczek 
więcej, ale gospodarze zdo-
łali odrobić tylko 2 i przegrali 
22:25.

W IV secie podopieczni 
Krzysztofa Janczaka zaczęli 
grać tak dobrze jak w pierw-
szym: od początku prowa-
dzili, tylko przy stanie 4:4 
był remis. Powoli budowali 
przewagę nad krakowiana-

mi, dzięki czemu zwyciężyli 
partię 25:19 i potrzebny był 
tie–break. A w nim było bar-
dzo gorąco i dramatycznie, 
ponieważ gdy Victoria była 
na prowadzeniu, to zaraz je 
traciła i w konsekwencji z 
nerwów Krzysztof Janczak 
został ukarany żółtą kartką. 
Koniec meczu lepiej rozegra-
li gospodarze, którzy od sta-
nu 13:13 wykorzystali dwie 
kolejne piłki i wygrali 15:13, 
a cały mecz 3:2. Był to już 9 
pięciosetowy mecz ligowy 
Victorii PWSZ w 2016 r. i 13 
w tym sezonie!

W następnej kolejce Vic-
toria PWSZ zagra w Katowi-
cach z GKS–em. Potyczka 
odbędzie się w sobotę, 12 
marca o godz. 17:00.

Radosław Radczak

Zwycięski tie-break z AZS AGH
Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych pokonali we własnej hali AZS 
AGH Kraków… 3:2. Dzięki temu podopieczni Krzysztofa Janczka 

zrobili duży krok w kierunku czołowej ósemki w tabeli I ligi. 
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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...

Wójt Gminy Walim, 

podaje do publicznej wiadomości, 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,

 został wywieszony na okres 
od  10.03.2016 r. do 31.03.2016 r. 

wykaz Nr 6/2016 z dnia 08.03.2016 r.
 nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży.

ZATRUDNIĘ doświadczoną osobę 
na samodzielne stanowisko logistyka – spedytora. 

Wymagania: bardzo dobra znajomość obsługi komputera 
(programy giełdy transportowej), komunikatywność, język 

niemiecki lub angielski w stopniu komunikatywnym. 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV 

(w zaklejonych kopertach z opisem logistyk – spedytor) 
w sekretariacie Fabryki Okien ROL 

przy ul. Wysockiego 27 w Wałbrzychu.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

POŻYCZKI OD 100 ZŁ 
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.  
58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

montaż anten 
satelitarnych 
i naziemnych 
tel.: 501-674-338 

i 74-854-17-12

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE

TARCZ HAMULCOWYCH 
NA AUCIE

100 % GWARANCJI
serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92

www.goliat.walbrzych.pl

Zagrała i wygrała
Daria Antończyk, bramkar-
ka AZS PWSZ Wałbrzych, 
rozegrała całe spotkanie w 
barwach pierwszej reprezen-
tacji Polski. Biało – czerwone 
pokonały Finlandię 1:0 i zajęły 
pierwsze miejsce w swojej gru-
pie rozgrywanego w cypryjskiej 
Larnace Cyprus Women’s Cup. 
Rywalkami Polek w meczu �na-
łowym spotkaniu będzie ekipa 
Austrii lub Włoch. W wcześniej-
szych spotkaniach grupowych 
Polska pokonała Czechy 1:0 oraz 
zremisowała z Walią 1:1.

(RED)

Trzy puchary
Obiecująco rozpoczęli sezon 
kolarze Górnika Wałbrzych-
-DSR Author. Z VII Zawodów o 
Puchar Piastów Śląskich, które 
stanowiły jednocześnie Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska w Kolar-
stwie Przełajowym w Jeleniej 
Górze (pod patronatem prezy-
denta miasta) wrócili z trzema 
pucharami. Okazali się najlep-
si we wszystkich kategoriach 
wiekowych podczas każdego z 
dwóch dni imprezy oraz w kla-
sy�kacji końcowej. Trenerowi 
Jarosławowi Nowickiemu, który 
wychował Dariusza Baranow-
skiego, Radosława Romanika i 
Joannę Ignasiak, życzymy po-
dobnych sukcesów w kolejnych 
zawodach.

(BAS)

O 16-latku z Wałbrzycha 
jak najlepszą opinię ma m. in. 
trener reprezentacji Polski w 
tej kategorii wiekowej Daniel 
Puchalski, niegdyś zawodnik 
wałbrzyskiego Górnika i Śnież-
ki ASPRO Świebodzice. Tata 
liczy na prawidłowy rozwój 
kariery swojego syna.

- Zawsze marzyłem o tym, 
żeby Olek trenował w „moim” 
Górniku, w którym przeżyłem 
wiele wspaniałych chwil. Syn 
zaczął przygodę z basketem 
w trzeciej klasie szkoły pod-
stawowej. Zaczął trenować 
najpierw pod okiem Marcina 
Ewiaka, a następnie Tadeusza 
Pogorzelskiego. Z kolei kade-
tami opiekowali się Arkadiusz 
Chlebda, a później Paweł Do-

maradzki. W tej grupie wieko-
wej przyszły pierwsze sukcesy 
– awans do ćwierć�nałów mi-
strzostw Polski. Po tych zawo-
dach nawiązał z nami kontakt 
agent z Hiszpanii. Olek prze-
szedł testy w Realu Madryt 
oraz w Sewilli, ale w końcu tra-
�ł na Wyspy Kanaryjskie, do w 
pełni profesjonalnego klubu 
Baloncesto Gran Canaria Cla-
ret Las Palmas. Podpisał z nim 
kontrakt na grę do 2020 r. Tre-
nuje tam dwa razy dziennie i 
chodzi do hiszpańskiej szko-
ły. Na pewno sporym atutem 
Olka jest bardzo dobre opano-
wanie piłki przy wzroście 215 
cm (jeszcze rośnie!) i wadze 95 
kg, poza tym dobrze rzuca za 
trzy punkty. Ale wiadomo, że 

przed nim jeszcze wiele pracy 
nad każdym z elementów gry 
zarówno w klubie, jak i pod-
czas obozów kadry pod okiem 
trenera Puchalskiego. Bardzo 
jesteśmy z żoną dumni z Olka, 
że tak dobrze radzi sobie dale-
ko od nas. Dzwoni kiedy tylko 
ma wolną chwilę. Wierzymy w 
jego systematyczne postępy 
oraz że sprawi także swoim 
sympatykom jeszcze niejedną 
przyjemną niespodziankę – 
mówi Marcin Balcerowski.

Ostatnio Olka spotkało 
duże wyróżnienie. Uczestni-
czył w Zagrzebiu w trzydnio-
wym Jordan Brand Classic 
Camp, obozie dla 40 najlepiej 
zapowiadających się koszy-
karzy europejskich rocznika 

Z ojca na syna (2)

W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy dotychczasowy 
przebieg kariery byłego koszykarza Górnika Wałbrzych Marcina 
Balcerowskiego, który po tragicznym wypadku samochodowym 
osiągnął wiele sukcesów w koszykówce na wózkach. Teraz wiele 

przemawia za tym, że będzie miał wiele pociechy z syna, Aleksandra, 
który przejął po tacie pasję do basketu i, zdaniem fachowców w tej 
dyscyplinie, ma przed sobą ciekawą przyszłość i może zajść daleko.

2000. Najlepsza dziesiątka 
z obozu pojedzie na mecze 
z najbardziej uzdolnionymi 
16-latkami z USA. Tę drogę 
w przeszłości pokonały takie 
obecne gwiazdy NBA, jak: 
Chris Paul, Blake Gri�n, Car-
melo Anthony, LeBron James 
czy Kevin Durant. Olkowi w 
Zagrzebiu poszło znakomicie 
i został wybrany do czołowej 
dziesiątki graczy, kwali�ku-
jących się do międzynarodo-
wego turnieju Jordan Brand 
Classic, który odbędzie się 15 

kwietnia w nowojorskim Bro-
oklynie. Podczas najbliższych 
świąt, Olek z reprezentacją 
weźmie udział w turnieju w 
Bratysławie, z udziałem Sło-
wacji, Hiszpanii i Francji. Na-
tomiast w sierpniu wystąpi w 
gronie biało-czerwonych w 
Mistrzostwach Europy U16 w 
Radomiu. Z pewnością będzie 
jeszcze wiele okazji, by napi-
sać o Olku Balcerowskim, któ-
ry swą grą będzie rozsławiał 
także rodzinny Wałbrzych.

Andrzej Basiński

Olek zdaniem fachowców od basketu rokuje wielkie nadzieje.
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIA-
SKOWEJ GÓRZE ZA GOTÓWKĘ 
Kontakt 530-998-374

PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA 
PODZAMCZU, 2-3 POKOJE, TEL. 
535 285 514

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 2 
piętro w czwórkach, balkon, niski 
czynsz CENA 105.000,- zł Kontakt 
530-998-374

Stary Zdrój okolica Placu Gedy-
mina 2pok 30m2 po kapitalnym 
remoncie. bardzo słoneczne. 
Cena 55tys kontakt 535-416-014

STARY ZDRÓJ. DUŻA KAWALERKA 
DO WPROWADZENIA! 38 m2, 1 
piętro, PO REMONCIE, ogrzewa-
nie centralne, węglowe, CENA 
45.000,-zł Kontakt 535-285-514

DOM WOLNOSTOJĄCY w Mi-
chałkowej, pow. 92m2  4pokoje 
działka 660m2. Super widoki cena 
185.000,-zł  Kontakt 535-416-014

NOWE MIASTO 2pok 44m2  
ogrzewanie gazowe  parter Kon-
takt 535-416-014 

Cena 49.000,-zł  DO NEGOCJACJI

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2, 
balkon. 115.000zł DO NEGOCJA-
CJI. Tel: 535-311-265

ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 pię-
tro w bloku, miejskie ogrzewanie. 
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI! 
Kontakt  535- 311- 265

2 pokoje z ogródkiem, 1 piętro, 
56m2. Cena 78.000zł do negocja-
cji. Kontakt  535- 311- 265

Biały Kamień, 67m2, 3 pokoje, 
samodzielne wejście, 2 ogród-
ki. Spokojna lokalizacja. Cena 
130.000zł do negocjacji. Kontakt  
535- 311- 265

3 pokoje, 57m2, Nowe Miasto, 
cena 99.000zł DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE, 7 piętro, 4 pokoje, 
spiżarnia, 2 balkony, SŁONECZNE, 
rozkładowe, do wprowadzenia, 
OFERTA GODNA POLECENIA!, 
CENA 225.000 ZŁ, tel. 535- 285 
-514

ŚRÓDMIEŚCIE, 2 pokoje, 35 m2, 
1 piętro W BLOKU, OGRZEWANIE 
MIEJSKIE, CENA 60 tys.zł do neg, 
TEL. 535- 285 -514

PIASKOWA GÓRA, 4 piętro w 
bloku czteropiętrowym, 52 M2,  
3 POKOJE, balkon, ogrzewanie 
miejskie, widna kuchnia, cena  
139.000 tys, Tel: 535-285-514

NOWE MIASTO, 64m2, 3 pokoje, 
dwa poziomy, piękna kamienica, 

CENA 85.000zł  do negocjacji 
kontakt 530- 998-374

STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 pokoje, 

mieszkanie po remoncie, do 

zamieszkania, okazja CENA 

65.000zł do negocjacji kontakt 

530- 998-374

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 5 

piętro, CENA 100.000 zł. Kontakt 

530-998-374

NOWE MIASTO, ogródek, garaż, 

50m2, 2 pokoje, niski czynsz, 

ładna okolica, CENA 125.000 zł do 

negocjacji. Kontakt 530-998-374

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 6 piętro 
w 10, cena 127.000zł, po kapital-
nym remoncie  w 2016roku! tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blan-
kowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w 
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Forteczna, 3 pokoje, 63m2, po 
remoncie, 2 piętro w 10, cena 
140.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, kawalerka, 21m2, 11 piętro 
w 11, cena 59.000zł, po remoncie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 1 
piętro w 10, po remoncie cena 
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym 
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł, 
po remoncie, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro 
w 4, cena 112.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Poselska, 3 pokoje, 54m2, 1 piętro 
w 10, cena 133.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 52m2, 2 piętro 
w 4, cena 139.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ZA-
MIANA - 2 pokoje ul. Broniewskie-
go, 37m2, 4 piętro, na kawalerkę 
BEZ DOPŁAT na niższym piętrze 
lub w bloku z windą, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA, okolice Wyszyńskiego, 
40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3, 
50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje, 
33m2, do odświeżenia, 4 piętro w 
4, cena 79.900zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
NAŁKOWSKIEJ, 2 pokoje, 41m2, 
po remoncie, 10 piętro w 10, cena 
115.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  NOWE MIASTO, ul. 
11-go Listopada, 3 pokoje z 
balkonem, 72m2, 2 piętro w2 , 
cena 122.000zł tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  Nowe Miasto, ul. 
Prusa, 34m2, 2 pokoje z łazienką 
i WC, C.O. gazowe, 1 piętro, cena 
79.000zł po remoncie!, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! STARY 
ZDRÓJ, 31m2, 1 piętro w 2, cena 
29.000zł, do odnowienia tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  GŁUSZYCA, dwupo-
ziomowe mieszkanie, 4 pokoje, 
173m2, cena 210.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – DOM MIEROSZÓW,  
120m2, działka 800m2, C.O. wę-
glowe, 4 pokoje, cena 169.000zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – DOM W LUBOMINIE  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  DOM NA BIAŁYM 
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7 
pokoi, działka 600m2, garaż, cena 
495.000zł tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w 
apartamentowcu, ul. Odlewnicza! 
80 m2, cena 225 000 zł Tel. 606 
976 630

MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema, 
dom wolnostojący 190m2, działka 
662m2, cena 494 tys. Tel. 606 
976 630

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 33m2, 
po kapitalnym remoncie, cena 
119 tys. Tel. 606 976 630

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2, 
po kapitalnym remoncie, cena 
139 tys. Tel. 606 976 630

MS-2496 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 129 tys. Tel. 883 334 486

MS-2360 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
40m2, do wprowadzenia, cena 
109 900 tys. Tel. 793 111 130

MS-2463 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
42m2, do odświeżenia , cena 109 
tys. Tel. 606 976 630

MS-2475 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 37m2, cena 85 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2479 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
56m2, do odświeżenia, 2 pietro , 
cena 130 tys. Tel. 883 334 481

MS-2134 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
54m2, do wprowadzenia, cena 
139 tys. Tel. 793 111 130

MS-2505 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, po remoncie, cena 119 tys. 
Tel. 606 976 630

MS-2219 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2,4 piętro, cena 99 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2453 Podzamcze, 2 pokoje, 
48m2, 1 piętro, cena 118 tys. Tel. 
883 334 481

Podzamcze 3 pokoje, 65m2, cena 
129 tys. Tel. 606 976 630

MS-2276 Szczawienko, super 
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena 
78 tys.  Tel. 883 334 481

MS-2447 Biały Kamień, kawalerka 
41m2, cena 47 tys. Tel. 793 111 
130

1.SOWA&VICTORIA Duża działka 
budowlana ze stawem w pobliżu 
Szczawna Zdroju. 4800m2 za 95 
tys.Tel: 502-657-353 

2. SOWA&VICTORIA Trzypokojo-
we mieszkanie na Podzamczu w 
bardzo dobrym stanie.54m2 cena 
129 tys. do negocjacji000 Tel: 
502-657-353

3. SOWA&VICTORIA Trzypoko-
jowe .mieszkanie po kapitalnym 
remoncie z ogrodem na pogra-
niczu Rusinowa i Podgórza, Tel: 
502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na sprzedaż - Boguszów-Gorce - 
37 m2, 1 pokój, do remontu. Cena 
49 tys. Cena do negocjacji. 

5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na sprzedaż - Jedlina-Zdrój - 54 
m2, 2 pokoje, do wprowadzenia. 
Cena 69 tys. Cena do negocjacji. 
Tel: 519-121-102

6.SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na sprzedaż - Głuszyca - 69 m2, 
2 pokoje, do remontu. Cena 85 
tys. Cena do negocjacji. Tel: 519-
121-102

7. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na sprzedaż - Świdnica (Osiedle 
Młodych) - 37 m2, 2 pokoje, do 
remontu. Cena 125 tys. Cena do 
negocjacji.Tel: 519-121-102

8.SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
do remontu w Jedlinie-Zdrój. 
55m2,cena 50 000 Tel. 530-913-
259

9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
Piaskowa Góra 39 m2,2 pokoje- 
cena 90 000 Tel: 530-913-259

10. SOWA&VICTORIA Blizniak 
do remontu z ogrodem na 
Szczawienku. Cena 250 000 do 
negocjacji. Tel: 530-913-259

11.SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 3 pokoje,2 piętro, cena 115 
000 do negocjacji. Tel: 530-913-
259

12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kawalerka do kapitalnego remon-

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

tu na Nowym Mieście 35 m2 cena 
33.000 Tel: 506-717-014

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaz 
mieszkanie po kapitalnym remon-
cie do wejścia Jedlina Zdrój cena 
80.000 Tel: 506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Białym Kamieniu 
50.000 do kapitalnego remontu, 
2 duże pokoje, widna kuchnia, 
ogrzewanie węglowe Tel: 506-
717-014

15. SOWA & VICTORIA Ładne, 
dwupokojowe mieszkanie w 
Śródmieście, do delikatnego od-
świeżenia. Ogrzewanie miejskie! 
Atrakcyjna cena: 69 900zł do 
negocjacji! Tel: 502-665-504 

16. SOWA&VICTORIA Duże, ładne 
mieszkanie, trzy pokoje, jasna 
kuchnia, do delikatnego odświe-
żenie, Piaskowa Góra, cena: 145 
000zł Tel: 502-665-504

17. SOWA&VICTORIA Biały Ka-
mień- dwupokojowe mieszkanie 
w nowym budownictwie po kapi-
talnym remoncie! Cena 109 000zł 
do negocjacji! Tel: 502-665-504

18. SOWA&VICTORIA Skrajny sze-
reg w spokojnej części Szczawien-
ka. 250m2, 6 pokoi, działka 380m2 
do zamieszkania cena 549000zł 
Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra - Mieszkanie na I piętrze w 
czteropiętrowym budynku, 2 po-
koje, jasna kuchnia, duży balkon 
spokojna zielona okolica 40m2 
cena115000zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Boguszów 
- mieszkanie na I piętrze w cztero-
piętrowym budynku. 3 rozkłado-
we pokoje, kuchnia, duży balkon, 
spokojna zielona okolica, 60m2, 
cena 100000Tel: 519-121-104

MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje, 
do wprowadzenia 56m2, cena 
139 900 tys. Tel. 883 334 481

MS-2442 Biały Kamień, 3 pokoje, 
59m2, budynek z cegły, balkon, 
cena 159 900 Tel. 883 334 481

MS-2499 Podgórze, kawalerka, 
50m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 65 tys. Tel. 534 210 153

MS-2467 Szczawno Zdrój, 2 
pokoje, 52m2, do remontu, cena 
94 tys. Tel. 883 334 481

MS-2439 Szczawno Zdrój – Os. 
Solicowo, apartament 65m2, 3 
pokoje, 299 tys. Tel. 883 334 481

MS-2514 Podzamcze, 3 pokoje 63 
m2, 4 piętro w 10, cena 138 tys, 
tel. 883 334 486

MS-2515 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45 m2, 2 piętro w 4! cena 105 tys, 
tel. 883 334 486

MS-2415 Podzamcze, 3 pokoje, 
po kapitalnym remoncie, 3 piętro 
w 4, 168 tys, tel. 883 334 486

USŁUGI

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(4) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(4) Szukasz pracy? Zostań dorad-

cą! Tel. 22 228 71 00, wyślij sms: 

696 006 100.

(3) REMONTY DOMÓW, MIESZ-

KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 

OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-

ŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808-

022. 

(4) Usługi remontowo – wykoń-

czeniowe: malowanie, gładzie, 

płytki, su�ty podwieszane, panele, 

tapety itp. Tel. 694-922-059.

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-

WA - Całodobowo. Tel. 726-005-

726. Tanio, szybko, profesjo-

nalnie. www.speed24h.info. 

Zapraszamy do sklepu przy ul 

Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

(4) „SZOP PRACZ” PRANIE 

TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-

MOCHODOWEJ, DYWANÓW, 

SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ, 

MYCIE OKIEN – KONKURENCYJ-

NE CENY!!! Tel. 535-424-624 

(4) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(4) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ 

TEL.725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(4) Do wynajęcia pokoje w Wał-

brzychu. Nr telefonu kontakto-

wego: 693 069 486. 

(5) DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 

37 M2 NA NOWYM MIEŚCIE, UME-

BLOWANE, WSZYSTKIE MEDIA, 

CO. TEL. 668-549-462.

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce, 

wałbrzyski. Studnia, energia, tel. 

Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

Super okazja! Uzbrojone działki 

budowlane, usługowe – rejon 

Poniatów. Tel. 609-461-816. 
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WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, 
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z wc w dzielnicy  Nowe Miasto, 
35m2 , 33 tys.zł.  1 piętro, 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, Szczawienko, 2piętro, cena 
53 tys.zł 74 666 42 42.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na P.Górze, po remoncie, 19m2, 
parter, cena 62 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Stary Zdroju, 3 piętro, 42m2, cena 
79 tys.zł.  co gaz, po remoncie,74 
666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupo-
ziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, 
po remoncie, cena 195 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2, 
P.Góra, parter, stan dobry, cena 
80 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

BON – Szczawno Zdrój, 140m2, 
dwupoziomowy apartement, 4 
pokoje, balkon, antresola, wysoki 
standard. Cena: 275 000 zł  (nr: 
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON -Śródmieście, OKAZJA, 60 
m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc, przedpokój.Cena: 79 000 zł 
(nr: 2108) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – Zamienię kawalerkę z 
jasną kuchnią na Piaskowej Górze 
na mieszkanie 2,3-pokojowe w 
nowym budownictwie z dopłatą. 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Okolice Wałbrzycha ( 5 km) 
, zadaszony dom w stanie suro-
wym o powierzchni 100 m2  na 
działce 1115 m2 piękna okolica! 
Cena: 290 000 zł. (nr: 2116) -(74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Lubomin, 53 m2, wysoki 
parter, 3 pokoje, łazienka z wc 
i wanną, dodatkowo ogródek. 
Cena: 58 000 zł. (nr: ----)- (74) 666 
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – Podgórze, 1 piętro, 2 po-
koje, jasna kuchnia, oraz łazienka 
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr: 
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON –  OBNIŻKA CENY!Boguszów 
Gorce, 1 piętro, 2 pokoje z anek-
sem kuchennym, kominkiem, oraz 
łazienka z kabiną  prysznicową  i 
wc. Świeżo po kapitalnym remon-
cie. Cena: 89000 zł.  Ewentualność 
zamiany na dom na wsi z dopłatą 
(nr: 2111 ) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, 64,5 
m2, 1 piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wysoki standard. Cena: 
299 000 zł (nr: 2125) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON - Do wjnajęcia : Glinik Stary, 
41 m2, 1 piętro, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka  i WC, ogrzewanie miej-
skie, umeblowane. Cena: 690 zł/ 
mc ( nr: 1912)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09(nr: 2122)

BON – OKAZJA ! OBNIŻKA CENY, 
Podzamcze, 40 m2, 2 piętro, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie, 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc oraz przedpokój. Cena 125 
000 ( nr: 2097)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

BON – OKAZJA -Nowe Miasto, 
33 m2, parter, 1 pokój, kuchnia , 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc oraz przedpokój. Ogrzewanie 
kominkowe. Cena 60 000 ( nr: 
1912)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje, 

garderoba, kuchnia, łazienka z 
kabiną prysznicową oraz WC. 
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana 
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Szczawienko, SUPER 
OKAZJA,ciekawa szeregówka, 220 
m2, 6 pokoi, ,3 łazienki, garaż (nr: 
885) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
Górny Sobęcin, 48 m2, parter, 2 
pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z kabiną prysznicową oraz WC , 
przedpokój, ogródek, 2 piwnice.

Cena sprzedaży: 85 000 zł (nr: 
2039) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, Dom w 
zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż 
w bryle budynku. Możliwy kredyt 
MDM Cena: 298 000 zł  (nr: 1593) - 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - Głuszyca, Dom wolnosto-
jący, 150 m2, Działka 1600 m2, 
garaż w bryle budynku.

Cena: 185 000 zł (nr: 2004) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON-  Jaczków, dom wolnosto-
jący wraz z zabudowaniami go-
spodarczymi na działce 5000 m2. 
Cena: 99 000 zł (nr: –) możliwość 
dokupienia 2 ha - (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Okolice Wałbrzycha, 
eleganckie willowe mieszkanie 
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150 
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie 
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł 
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON - Biały Kamień, kawalerka, 
29 m2 , jasna kuchnia, łazienka, 
ogrzewanie miejskie. Cena: 95 
000 zł (nr: 2121) - (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Unisław Śląski, dom wolno-
stojący, 145 m2, działka 4100 m2, 
garaż, ogrzewanie C.O. węglowe, 
dom do remontu. Cena: 180 000 
zł (nr:2080) - (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

 BON - Śródmieście, 50 m2, parter, 
3 pomieszczenia biurowe, wc, 
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokac-
kich. Cena najmu: 1300 zł Cena 
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09

50000zł. -  co gaz, 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro, 
balkon, cena 77tys.zł. 74 666 42 
42, 507153166 .

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 
kawalerkę, 39m2, P.Góra, 3 piętro 
, cena 50 tys.zł. –  ogrzewanie ga-
zowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy duży ponie-
miecki dom pod Świebodzicami, 
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2, 
wnętrza po remoncie, cena 265 
tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – OKAZJA! Do sprzeda-
nia  2 pokoje, Piaskowa Góra, 41 
m2, cena 90 tys.zł. 4 piętro, do 
wprowadzenia, 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 34m2, kawalerka na 
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz, 
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy działkę, 
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45 
tys.zł.  74 666 42 42.

58-309 Wałbrzych, Główna 11,

 74 842 90 60,

WGN sprzedaż mieszkania na 
Szczawienku, parter, 70m, 3-4 
pokoje, atrakcyjna oferta ,do 
wprowadzenia, cena 179 tys. do 
negocjacji, dobra lokalizacja,  kon-
takt  74 842 90 60.

WGN Piaskowa, mieszkanie 2 po-
koje na 2 piętrze, widna kuchnia, 
41m, przystępna cena 109 tys. zł . 
kontakt 74 842 90 60.

WILLA – Sprzedamy szereg na 
P.Górze, 3 pokoje, 70m2 cena 299 
tys.zł. 666 42 42, 507 153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 40m2 na 
P.Górze, 2 pokoje, co gaz, ul.Wro-
cławska, 2 piętro, 55 tys. zł. do 
negocjacji, 74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter, 
cena 65000zł. 74 666 42 42.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
po remoncie 41m2, Biały Kamień, 
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro, 
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 4 pokoje, działka 
765m2, cena 310 tys.zł. - do nego-
cjacji 74 666 42 42,  507 153 166.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 
3 pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 
cena 120 tys.zł.  74 666 42 42 .

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy po remoncie 
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro, 
co gaz, 90 tys.zł!!! 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie na B.Kamieniu, cicha 
lokalizacja, 25m2, cena 70000zł. 
74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
58m2, 2 piętro, cena 80 tys.zł. co 
gaz, 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 57 tys.zł. – do nego-
cjacji! 666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro, 
55tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro, 
po remoncie, b.dobra lokalizacja, 
cena 72 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WGN  Piaskowa , sprzedaż miesz-
kania 2 pokoje, balkon, parter 
wysoki, 38m, cena 118 tys. do 
negocjacji. kontakt 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, bardzo ład-
ne mieszkanie 3 pokoje, 51 m, 4 
piętro, dobra lokalizacja, cena 139 
tys. kontakt 74 8942 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
mieszkanie 2 pokoje, 33m,  
balkon, wolne, do przekazania od 
zaraz,  83 tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
mieszkanie 3 pokoje, 45m, wolne 
od zaraz, 2 piętro, cena 120 tys. zł 
, kontakt 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, małe miesz-
kanie na sprzedaż  25m,  balkon, 
wolne, do przekazania od zaraz,  
61,5 tys. zł. kontakt 74 842 90 60.

WGN Śródmieście,  mieszkanie na 
sprzedaż 2 pokoje, 46m, parter, 
mało rodzin, ogródek , wolne, do 
przekazania , cena 69,5 tys. neg.  
kontakt 74 842 90 60. 

WGN Nowe Miasto, na sprzedaż 
mieszkanie 50 m, 2 pokoje, na 3 
piętrze, wolne od zaraz, cena 39,8 
tys. zł, kontakt 74 842 90 60.

WGN Szczawno-Zdrój, dom w 
zabudowie bliźniaczej, 5 pokoi, 
duża działka, atrakcyjna cena, do 
przekazania od zaraz, cena 340 
tys. kontakt 74 842 90 60.

WGN mieszkanie w śródmieściu 
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga 
remontu, cena 49 tys. zł do nego-
cjacji, kontakt 74 842 90 60.

WGN dom na sprzedaż, Biały 
Kamień, 200m, 5 pokoi, wolno-
stojący, do zamieszkania, cena 
565 tys. do negocjacji. kontakt 74 
842 90 60.

WGN Wałbrzych, Szczawienko, 
dom w zabudowie szeregowej, 
6 pokoi, 230m, do zamieszkania, 
cena 499 tys. zł ,kontakt 74 842 
90 60.

WGN Wałbrzych, śródmieście, 
dom wolnostojący 140m, 4 poko-
je, działka 9 arów, cena 460 tys. zł , 
kontakt 74 842 90 60.

WGN Wałbrzych Rusinowa, nowy 
dom wolnostojący, 5 pokoi, 
220m, działka 10 arów, cena 660 
tys.zl, kontakt 74 842 90 60.

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 3 pokoje z 
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2, 
cicha okolica, cena  55 000 zł. 74 
666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy kawaler-
kę, 31m2,  na Rusinowie, cena 

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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• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590
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