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•  SKLEP MOTORYZACYJNY
 •  AUTO SERWIS
•  CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK
 •  WULKANIZACJA
•  PRZECHOWYWANIE OPON
 •  OLEJE, AKUMULATORY
••  CZĘŚCI BLACHARSKIE
 •  WYMIANA NA MIEJSCU
•  KLIMATYZACJA

JC BIS - AUTO-SERWIS, TEL: 790-512-111
ul. Długa 105, Wałbrzych

Spółka Zamek Książ, 
wspólnie z Fundacją Księż-
nej Daisy von Pless, pozy-
skały dla Wałbrzycha kolek-
cję nieznanych do tej pory 
zdjęć zamku z początku XX 
wieku. Kolekcja, przywie-
ziona do Wałbrzycha, składa 
się z ponad 1000 unikato-
wych zdjęć i dokumentów, 
ściśle związanych z historią 
zamku, jego otoczenia i ro-
dziny von Hochberg.

Fotogra�e, rzadkie doku-
menty oraz niesamowita hi-
storia ich powrotu z Kanady 
na Śląsk zostaną publicznie 
zaprezentowane podczas 
konferencji prasowej, która 
odbędzie się 25 marca 2015 r. 
w salach konferencyjnych na 
III piętrze zamku Książ.

Z nieo�cjalnych informacji 
wynika, że te prawdziwe skar-
by są kolejnym darem dla zam-

ku Książ, przekazanym przez 
mieszkającą w Kanadzie Jean 
Wessley. Wcześniej Kanadyjka, 
która jest wnuczka słynnego 
francuskiego kucharza Louisa 
Hardouina, który pracował w 
zamku Książ w latach 1909 - 
1930, podarowała zbiór około 
140 fotogra�i wykonanych 
przez swojego dziadka. Teraz 
do Wałbrzycha tra�ła reszta 
imponujących zbiorów, któ-
re pozwolą bliżej poznać losy 
właścicieli zamku Książ – ro-
dziny von Hochberg von Pless, 
ludzi z nią związanych oraz 
samej książańskiej posiadłości. 
Spółka Zamek Książ, wspólnie 
z Fundacją Księżnej Daisy von 
Pless zamierzają wydać spe-
cjalny album z pozyskanymi 
fotogra�ami i dokumentami.

Pozyskanie kolekcji zdjęć 
autorstwa Louisa Hardouina 
oraz zachowanych przez nie-

go dokumentów, jest kolej-
nym sukcesem spółki Zamek 
Książ. Kilka tygodni temu do 
Wałbrzycha tra�ł datowany na 
1731 rok podręcznik do nauki 
matematyki, który pochodzi z 
tak zwanej biblioteki majorac-
kiej zamku Książ. Co ciekawe, 
ta zabytkowa książka również 
powróciła do Wałbrzycha z 
Ameryki Północnej, ale tym 
razem ze Stanów Zjednoczo-
nych. W jednej z bibliotek w 
Nowym Jorku odnalazła ją 
wolontariuszka, która skon-
taktowała się - za pośrednic-
twem poczty elektronicznej 
– ze spółką zarządzającą zam-
kiem Książ. Na efekty nie trze-
ba było długo czekać. Książ-
ka, która przez nowojorską 
książnicę wystawiona była na 
sprzedaż, w kilka tygodni do-
tarła do Wałbrzycha.

(RED)

Nowe skarby w Książu
Czytelnikom i Klientom życzy 

Zespół Tygodnika DB 2010

Świąt Wielkanocnych pogodnych i spokojnych 
oraz aby Lany Poniedziałek zgodnie z ludową tradycją 

przyniósł deszcz wszelkiego bogactwa 
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Zdrowych i pogodnych
Œwi¹t Wielkanocnych,

smacznego Jajka
i mokrego Dyngusa

Wszystkim Odbiorcom
Ciep³a Systemowego

¿yczy

Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.

w Wa³brzychu
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Wójt Gminy 
Stare Bogaczowice

Mirosław Lech

Przewodnicząca
Rady Gminy

Alicja Stępnik

Radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją  budzącej się wiosny, 

smacznego święconego w gronie bliskich 
oraz aby nastrój tych Świąt utrwalił się w Waszych sercach 

na długi, długi czas 
i pozostał także w poświątecznej codzienności 

żżyczą
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Paczki i śniadanie
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Świebodzicach przygotował 
świąteczne paczki żywnościowe 
dla najbardziej potrzebujących 
świebodziczan. W tym roku jest 
to 400 paczek o wartości 80,85 zł. 
A tradycyjne śniadanie wielkanoc-
ne dla osób samotnych i potrze-
bujących odbędzie się w jadło-
dajni miejskiej w Świebodzicach 
w sobotę wielkanocną, 26 marca. 
Wezmą w nim udział władze mia-
sta i radni.

(RED)

Świebodzice Rock 
Fest
16.04.2016 r. od godz. 14.30 
w Hali Widowiskowo – Sporto-
wej przy ul. Mieszka Starego 6 
w Świebodzicach odbędzie się 
Świebodzice Rock Fest z udzia-
łem zespołów: Kult, Lao Che, Orga-
nek, Lipali, Kruk, a imprezę popro-
wadzi Piotr Stelmach z Radiowej 
Trójki. Bilety do nabycia m.in. w 
OSiR i Wodnego Centrum Rekreacji 
w Świebodzicach w cenie: miejsca 
stojące na płycie: 65 zł do 10 kwiet-
nia, od 11 kwietnia 70 zł; miejsca 
siedzące nienumerowane: 75 zł 
do 10 kwietnia, od 11 kwietnia 80 
zł. Więcej informacji i szczegóły na 
stronie: www.aplauzplanet.pl.

(RED)

Świetlica jak nowa
Zakończył się remont świetlicy 
wiejskiej w Głuszycy Górnej wy-
konany ze środków Centrum Kul-
tury-MBP oraz rady sołeckiej, która 
przeznaczyła na ten cel dochód z 
zabawy sylwestrowej. - Uczestnicy 
zajęć świetlicowych mają do dys-
pozycji trzy odnowione sale. Dużo 
przyjemniej będzie dzieciom i mło-
dzieży spędzać czas wolny po szko-
le w estetycznych salach, o których 
wygląd powinni teraz szczególnie 
dbać - dodaje Monika Rejman, dy-
rektor Centrum Kultury-MBP.

(RED)

W I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Ignacego Pade-
rewskiego w Wałbrzychu 
odbyła się gala laureatów 
interdyscyplinarnych kon-
kursów: „Disce Puer” i „Di-
sce Puer Junior” oraz kon-
kursów językowych „Mały 
Poliglota” i „Szczęśliwa 
Dwunastka”.

- W obecności prezydenta 
Wałbrzycha dr Romana Sze-
łemeja, dyrektorów wyróż-
nionych szkół, laureatów i ich 
bliskich wręczone zostały na-
grody i dyplomy. We wszyst-
kich konkursach wzięło udział 
blisko 450 uczniów z Wałbrzy-
cha, Świdnicy, Głuszycy, Jedli-
ny Zdroju, Szczawna-Zdroju, 
Mieroszowa, Boguszowa-Gorc 
i Czarnego Boru. Wszystkim 
laureatom oraz opiekunom i 
dyrektorom zwycięskich szkół 
serdecznie gratulujemy! Pre-
zydent Roman Szełemej od-
niósł się do pięknej tradycji 
organizacji interdyscyplinar-
nego konkursu „Disce Puer”, 
który pamięta jeszcze ze swo-
ich młodzieńczych lat. Podkre-
ślił rolę i rangę konkursów or-
ganizowanych przez 1 LO oraz 
ciągłą potrzebę odkrywania i 
szlifowania młodych talentów. 
Prezydent Wałbrzycha pogra-
tulował laureatom sukcesów 
oraz życzył dalszego zapału 
i chęci do zgłębiania wiedzy. 
Uroczystą galę uświetniły 
występy chóru i zespołu mu-
zycznego z 1 LO. Miłymi prze-
rywnikami były też dwa �lmy 
o szkole, które przygotowali 
uczniowie z Paderewskiego 
– relacjonuje Beata Urbaniak, 
wicedyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Ignacego 
Paderewskiego w Wałbrzychu.

(RED)

Warto się uczyć
Laureaci Konkursu „Disce Puer Junior” 

1. Damian Filipowski - PSP nr 26 w Wałbrzychu 
2. Martyna Sera�n - SP nr 3 w Głuszycy 
3. Zo�a Kirklewska - SP nr 3 w Głuszycy
Michał Urbaniak - PSP nr 26 w Wałbrzychu
Oliwia Budka - PSP nr 26 w Wałbrzychu
Tymoteusz Bińczyk - PSP nr 28 w Wałbrzychu
Aleksandra Nachmann - PSP nr 26 w Wałbrzychu
Daria Stawarz - ZSP Boguszów-Gorce
Anna Siepierowska - PSP nr 26 w Wałbrzychu
Martyna Michalewska - ZSM-K w Wałbrzychu

Zwycięskie szkoły
1. PSP nr 26 w Wałbrzychu
2. PSP nr 28 w Wałbrzychu
3. ZSM-K w Wałbrzychu

Laureaci Konkursu „Disce Puer”
1. Gabiela Rzepka - Gimnazjum nr 1 w Świdnicy
2. Aleksandra Pałka - Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu
3. Barbara Pobiedzińska - Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu
Bartłomiej Królikowski - Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu
Katarzyna Kujawa - Zespół Szkół Fundacji SGM-K
Sandra Pielaszek - Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu
Andrzej Kukla - Gimnazjum nr 1 w Świdnicy
Bartosz Szuryga - Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu
Damian Zawolski - Gimnazjum w Szczawnie Zdroju
Jakub Blach - Gimnazjum nr 1 w Świdnicy
Marlena Toczyłowska - Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu
Jagoda Zarzycka - Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu

Zwycięskie szkoły
1. Gimnazjum nr 1 w Świdnicy
2. Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne nr 12 w Wałbrzychu
3. Publiczne Gimnazjum nr 9 w Wałbrzychu

Laureaci Konkursu „Mały Poliglota”
1. Olga Pyka - Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu
2. Oliwia Sip - Gimnazjum Społeczne w Świdnicy
3. Karolina Szczykała - Zespół Szkół Fundacji SGM-K W-ch
Liwia Misztal - Gimnazjum Społeczne w Świdnicy
Jacek Wierciński - Gimnazjum nr 1 w Świdnicy 
Zuzanna Rogoża - Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu

Laureaci Konkursu „Szczęśliwa Dwunastka”
1. Zuzanna Czernak - Gimnazjum nr 1 w Świdnicy 
2. Katarzyna Kujawa - Zespół Szkół Fundacji SGM-K W-ch
3. Julia Kirklewska - Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu
Tomasz Jarosz - Gimnazjum nr 1 w Świdnicy 
Filip Brzezicki - Gimnazjum Społeczne w Świdnicy
Joanna Dzikowska - Gimnazjum Społeczne w Świdnicy
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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)
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Zdrowych i rodzinnych 

Świąt Wielkanocnych 
oraz  mokrego Śmigusa Dyngusa

życzy  zespół 

Centrum Kredytowego   
         Beatus 

Czy tzw. złoty pociąg 
naprawdę istnieje? Co 
znajduje się pod 65. ki-
lometrem linii kolejowej 
Wałbrzych - Wrocław? Di-
scovery Channel przygo-
tował program „Na tropie 
złotego pociągu”, którego 
premiera została zapla-
nowana 24 marca o godz. 
22.00 w Discovery Chan-
nel.

- W sierpniu 2015 roku cały 
świat wstrzymał oddech, kie-
dy dwóch anonimowych po-
szukiwaczy poinformowało 
media o niezwykłym znale-
zisku. Ich zdaniem, niepozor-
ne miejsce w pobliżu torów 
kolejowych w Wałbrzychu, 
skrywa zaginiony pod koniec 
II wojny światowej pociąg 
pancerny. Bardzo szybko 
pojawiły się informacje, że 
być może jest wypełniony 
złotem i kosztownościami. 
Czy to prawda? Discovery 
Channel zaprasza na jedyny 
w swoim rodzaju program 
analizujący wszystkie do-
tychczas potwierdzone fak-
ty oraz mity, jakie narosły 
wokół rzekomego odkrycia 
tego pociągu. Czy już nieba-
wem będziemy świadkami 
największego znaleziska XXI 
wieku? Premiera programu 

Na tropie złotego pociągu

Łukasz Kazek towarzyszył z ekipą Discovery Chanel badaniom 
georadarem, które prowadzili zgłaszający odnalezienie złotego 
pociągu.

„Na tropie złotego pociągu” 
już 24 marca o godz. 22.00 
na Discovery Channel – za-
chęca Łukasz Kazek, współ-
autor dokumentu.

Wiosną 1945 roku dni 
III Rzeszy były policzone. 
Gdzieniegdzie utrzymywały 
się jeszcze słabnące z każ-
dym dniem linie oporu. Jed-
ną z nich było Breslau, dzi-
siejszy Wrocław, z którego 
wyruszyć miał w pobliskie 
Sudety pociąg pancerny, 

przewożący nową hitlerow-
ską broń. Są tacy, którzy wie-
rzą, że tajemniczy skład był 
pełen kosztowności i dzieł 
sztuki. Pociąg zaginął i nikt 
nie wie, co się z nim stało. 
Czy został ukryty w tunelu 
przez Wehrmacht? A może 
wpadł w ręce żołnierzy Ar-
mii Czerwonej? Są również 
badacze, którzy twierdzą, 
że tajemniczy pociąg nigdy 
nie istniał. Kto ma rację? W 
programie „Na tropie zło-

tego pociągu” Discovery 
Channel będzie wery�kować 
wszystkie fakty i mity, które 
narosły wokół sprawy zagi-
nięcia tajemniczego składu. 
Przewodnikiem widzów po 
tym niezwykłym śledztwie 
będzie Łukasz Kazek ; eksplo-
rator, odkrywca i jeden z naj-
większych znawców tajem-
nic Dolnego Śląska. Kazek 
wraz z kamerami Discovery 
Channel będzie towarzyszył 
badaczom: Piotrowi Kopero-
wi i Andreasowi Richterowi 
w ich badaniach georada-
rem na 65. kilometrze.

- Tylko Discovery Channel 
krok po kroku pokaże co od-
kryli poszukiwacze i na czym 
opierają swoje zgłoszenie 
o znalezieniu zaginionego 
pociągu. Ponadto, kamery 
Discovery odwiedzą pobliski 
zamek Książ, który być może 
miał zostać kolejną kwaterą 
Hitlera. Przekonają się jaki 
jest punkt widzenia na spra-
wę Tadeusza Słowikowskie-
go -  mężczyzny, który już 
przeszło dekadę temu szukał 
tajemniczego składu. Przyjrzą 
się również wnikliwym anali-
zom badaczy z Akademii Gór-
niczo-Hutniczej z Krakowa, 
a nawet wyruszą do kopalni 
soli Merkers w Niemczech, 

gdzie pod koniec wojny na-
ziści ukryli ogromne ilości 
złota. Program „Na tropie 
złotego pociągu” w Discove-
ry Channel to unikalne śledz-
two pozwalające widzom na 
poznanie wszystkich faktów 
i mitów dotyczących sprawy 
tzw. złotego pociągu. Kto ma 
rację? Czy już niebawem bę-
dziemy świadkami najwięk-

szego odkrycia z czasów II 
wojny światowej? – tajemni-
czo pyta Łukasz Kazek.

Dodatkowe emisje pro-
gramu „Na tropie złotego 
pociągu”: 25 marca o godz. 
18.00; 26 marca o godz. 
14.00; 27 marca o godz. 1.00, 
8.00 i 18.00 oraz 28 marca o 
godz. 7.00 i 20.00.

(RED)
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31marca - BOLESŁAWIEC i ZGORZELEC,
1 kwietnia - JELENIA GORA i WAŁBRZYCH,

2 kwietnia - LUBIN i GŁOGÓW, 3 kwietnia - WROCŁAW 

R E K L AMA

Zdrowych pogodnych 
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie najbliższych

oraz wszelkiej pomyślności

życzążyczą

Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

R E K L AMA

W ubiegłym tygodniu 
Czytelnicy Tygodnika 
DB2010 mieli okazję za-
poznać się z fragmentami 
pewnych dokumentów z 
czasów „narodzin” III Rze-
szy, przytoczonych przez 
Pana Stanisława Michalika. 
Mam nadzieję, że nie znaj-
dzie się nikt, kto chciałby 
zarzucić autorowi felietonu 
„Krótki kurs najnowszej hi-
storii” przyrównywania III 
RP do III Rzeszy, bo byłoby 
to zarzut jak najbardziej 
bezpodstawny. S. Michalik 
przypomniał tylko histo-
ryczne fakty związane z 
narodzinami niemieckiego 
totalitaryzmu. Ja przypo-
mnę jeszcze jeden, który 
mi się natrętnie narzuca z 
uwagi na sygnały, że oto 
PiS szykuje zamach na 
emerytury funkcjonariuszy 
służb mundurowych (po-
licjanci i funkcjonariusze 

Policjanci i złodzieje
Janusz
Bartkiewicz

straży granicznej, wojsko-
wi, strażacy, funkcjonariu-
sze służby więziennej), któ-
rzy swą służbę rozpoczęli 
przed 1990 rokiem, co wg 
PiS stygmatyzuje ich jako 
obrońców poprzedniego 
systemu. Otóż wprowadze-
nie takich rozwiązań praw-
nych z miejsca kojarzy mi 
się z „ustawami norymber-
skimi”, wprowadzonymi w 
1935 roku w III Rzeszy, któ-
rych cechą wspólną było 
stosowanie odpowiedzial-
ności zbiorowej wobec 
obywateli pochodzenia ży-
dowskiego, których system 
uznał z góry za wrogów 
państwa i narodu niemiec-
kiego. Rządzące obecnie 
PiS, zamierza twórczo roz-
winąć ”zdobycze demo-
kracji” made in Platforma 
Obywatelska w dziedzinie 
łamania praw nabytych i 
zakazu stosowania odpo-
wiedzialności zbiorowej. 
Owe osiągnięcia PO na ni-
wie krzewienia demokracji, 
potwierdził Trybunał Kon-
stytucyjny, który z mocy 
konstytucji pilnuje, aby jej 
zasady były przestrzegane 
przez wszystkich, a oso-

bliwie przez organa pań-
stwowe. Stało się tak, kie-
dy PO postanowiła ukarać 
funkcjonariuszy byłej SB, 
za ich rzekome zbrodnie 
popełnione w czasach PRL, 
chociaż żaden sąd III RP ich 
winy nie orzekł i nie uka-
rał obniżeniem świadczeń 
emerytalnych. Przypomnę 
przy okazji, że w demokra-
tycznych Niemczech byli 
żołnierze Wermachtu, a na-
wet zbrodniczej Wa�en SS, 
otrzymywali i otrzymują do 
dzisiaj swoje emerytury, bo 
niezależnie od tego, kto 
w Niemczech rządził, oni 
służyli państwu niemiec-
kiemu. I co najważniejsze, 
nikt tych przepisów eme-
rytalnych nie zaskarżył do 
niemieckiego Federalnego 
Trybunału Konstytucyjne-
go, albowiem w tym de-
mokratycznym państwie 
nikomu nawet do głowy 
nie przyszło, by swoim 
żołnierzom odbierać przy-
znane im na mocy prawa 
świadczenia.

Przywołuję ten przy-
kład z całkowitym przeko-
naniem, że jakiekolwiek 
przewiny popełnione przez 

Służbę Bezpieczeństwa 
i MO z czasów PRL, tylko 
wyjątkowo ubogi w zwoje 
mózgowe kretyn może po-
równywać do zbrodni po-
pełnionych zarówno przez 
Wa�en SS jak i Wermacht. 
A jednak w demokratycznej 
Rzeczpospolitej, stojący na 
straży demokracji Trybunał 
uznał, że zagwarantowane 
w konstytucji prawa nie 
warte są nawet przysło-
wiowego funta kłaków i tę 
haniebną ustawę klepnął. 
Stało się to w czasach pre-
zydentury B. Komorow-
skiego i premierostwa D. 
Tuska, oraz prezesowania 
w Trybunale przez A. Rze-
plińskiego. Stało się to w 
demokratycznym pań-
stwie, które (za czasów 
rządów wspomnianych pa-
nów) postanowiło wypła-
cać emerytury rodzinom 
tzw. żołnierzy wyklętych, 
również tych, którym IPN 
postawił zarzut popełnie-
nia zbrodni ludobójstwa, a 
także tym, wobec których 
przedawniło się ściganie 
niesamowicie brutalnych 
pospolitych morderstw 
na kobietach, dzieciach 
i starcach. Stało się to w 
państwie, w którym prezy-
dent Komorowski i minister 
Siemoniak, bez żadnego 
wstydu, nawet z cmentarzy 
o�cerów LWP zaczęli wy-
rzucać. Wprawdzie na skie-
rowane do MSWiA, przez 
przewodniczącego ZG 
NSSZ Policjantów Grzego-
rza Nemsa, zapytanie w 
sprawie emerytur mundu-
rowych, rząd oraz minister 
Błaszczak, wydali komuni-
kat, że nie są i nie będą pro-
wadzone żadne rządowe 
prace w tym kierunku. Ale 
komunikat ten tylko po-
zornie może uspokoić za-
interesowanych, albowiem 
ujawniono plany „zama-
chu na emerytury” służb 
mundurowych przy wyko-
rzystaniu ścieżki projektu 
poselskiego. A to oznacza 
uchwalenie ustawy bez 
żadnych konsultacji, żad-
nych opinii prawnych i 
bez vacatio legis, tak by w 
ciągu 2-3 dni mogła ona 
wejść w życie. Na Trybu-
nał Konstytucyjny nie ma 
co liczyć, ponieważ już raz 
pokazał swój stosunek do 
praw słusznie nabytych. Na 
społeczne oburzenie rów-
nież, bo o ile już zdążyłem 
poznać moich rodaków, to 
ręce będą zacierać z rado-
chy, że się mundurowym 
niebotyczne ponoć emery-
tury odebrało. I nikt jakoś 
nie pomyśli, że dawni mili-
cjanci - zarówno w PRL, jak i 
w III RP - karków nastawiali, 

aby tym, zacierającym dziś 
ręce, bezpieczeństwo nie 
tylko osobiste zapewnić. 
Różne o nas krążyły i krążą 
opowieści, a zwłaszcza te o 
nadzwyczajnej brutalności 
funkcjonariuszy MO, więc 
niech się każdy zastanowi, 
dlaczego do tej pory żadna 
prokuratura, żaden IPN, nie 
wnosi oskarżenia przeciw 
tym rzekomym brutalom. 
A przecież III RP zapewniła 
sobie w kodeksie karnym 
przepis o nieulegającej 
przedawnieniu zbrodni 
komunistycznej, do której 
zaliczyć można nawet po-
traktowanie kogoś pałką 
służbową, oczywiście tą 
milicyjną. I jakoś o maso-
wym charakterze tego ro-
dzaju procesów nie było i 
nie jest słychać. Chyba, że 
się nagle teraz pojawią.

Zaczynam mocno ża-
łować, że się przez ćwierć 
wieku zajmowałem zwal-
czaniem różnego rodzaju 
kryminalistów, z naraża-
niem – co nie jest jakimś 
eufemizmem – własnego 
zdrowia i życia, bo trzeba 
mi było zająć się tym, czym 
zajmowali się ci, których z 
kolegami z MO zwalczałem. 
Zwłaszcza po 1989 roku. 
Gdy teraz widzę, słyszę lub 
czytam, o niektórych miej-
skich i powiatowych wał-
brzyskich biznesmenach 
(chociaż oczywiście nie 
tylko), których przed laty 
mocno ścigałem, a zda-
rzało się, że i kajdanki na 
łapkach zatrzaskiwałem, to 
mnie przysłowiowa krew 
zalewa, że byłem tak głu-
pi i nie dałem się (po 1989 
roku) namówić na składane 
mi przez nich „poważne 
propozycje współpracy”. 
Dziś byłbym  szanowanym 
„biznesmenem”, któremu, 

ani rząd PO, ani PiS, mająt-
ku nie odbierze, bo praw 
do tego majątku – w od-
różnieniu od praw byłych 
funkcjonariuszy munduro-
wych rodem z PRL - chro-
nią ustawy i niezależne 
sądy. Dawni bandyci żyją 
jak pączki w maśle, bez 
strachu, że zgromadzone 
rozbojami majątki mogą 
być zagrożone. Władze III 
RP majątków tych odebrać 
im nie chce, ale za to od-
bierać będzie tym, którzy 
ich zwalczali.

Zapowiadają się ponu-
re czasy, bo i mundurowi 
sprzed 18 listopada 2016 
roku pewni swych emery-
tur być nie mogą. Służyli 
wszak Platformie, która od-
powiedzialna jest za „smo-
leńską zbrodnię”, za służal-
czość wobec A. Merkel i W. 
Putina. Oni dla tej władzy 
również są obcy, co widać 
po ostatnich decyzjach o 
podwyżkach, których wy-
sokość zależy od formacji. 
Dzisiaj „swoi” (CBA) dostali 
podwyżki rzędu 2900 zł, a 
„obcy” policjanci ochłap 
w wysokości 200 zł. Dziś 
jedynymi słusznymi funk-
cjonariuszami są tylko ci z 
nadania Prawa i Sprawiedli-
wości, ale oni do emerytury 
mają jeszcze daleko. Chyba, 
że kolejna władza uzna ich 
za funkcjonariuszy orga-
nów represji PiS i wtedy to 
oni będą mieć zmartwienie. 
Istny dom wariatów. A jest 
nas – mundurowych eme-
rytów, których rząd chce 
wyraźnie okraść - ponad 
420 tys. Plus członkowie ro-
dzin. Razem ponad milion 
kart do głosowania. No, 
chyba, że się nam  - jak w 
III Rzeszy Żydom - i prawo 
głosu zabierze…

www.janusz-bartkiewicz.eu 
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R E K L AMA

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 

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Allelujaoraz wesołego Alleluja

życzą właściciele i pracownicy 
Serwisu Samochodowego 

Goliat w Wałbrzychu

R E K L AMA

W numerze 10 Tygo-
dnika DB 2010 z 10 marca 
206 r. opublikowaliśmy 
materiał na temat spo-
łecznikowskiej działalno-
ści Pawła Domżała z wał-
brzyskiego Podzamcza, 
polegającej na ujawnianiu 
dzikich wysypisk śmieci. 
Z nadejściem wiosny, do-
wody szkodliwej niefraso-
bliwości i braku poczucia 
estetyki niektórych miesz-
kańców, szczególnie rażą i 
domagają się interwencji 
odpowiednich służb.

- Śmieci mają fatalny 
wpływ na środowisko i es-
tetykę 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 – apeluje Pa-
weł Domżał.

Obok zamieszczamy 
jedno z wielu zdjęć Pawła 
Domżała, dokumentują-
cych istnienie nielegalnych 
śmietników. Zapobieganie 
ich powstawaniu, m.in. po-
przez działalność informa-
cyjno-edukacyjną wśród 
mieszkańców największego 
wałbrzyskiego osiedla, włą-
czyła do swojej pracy Rada 
Wspólnoty Samorządowej 
Podzamcze.

(BAS)

Miłą tradycją Rady Wspólnoty Samorządowej Pod-
zamcze w Wałbrzychu, są spotkania świąteczne z udzia-
łem członków Stowarzyszenia Osób Szczególnej Troski 
„Reedukacja” w siedzibie RSW przy al. Podwale 1. Ostat-
nie z nich zorganizowano z okazji zbliżającej się Wielkanocy. 
Gawędzono konsumując potrawy typowe dla tych świąt.

(BAS)

Wielkanoc 
w RSW Podzamcze

Zadanie dla rady dzielnicy
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Twoje pieniądze

   

Wysokie prowizje,
elastyczne godziny współpracy

ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ SMS

668 682 334 *

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora www.pro�credit.pl

Nawiążę współpracę 
z byłymi lub obecnymi

przedstawicielami 
z branży finansowej.

R E K L AMAR E K L AMA

Pani w przedszkolu pyta ma-
łego Olesia:

- Co się z Tobą dzieje, dlacze-
go jesteś taki osowiały?

- Bo się nie wyspałem - od-
powiada Oleś - mama z tatą 
oglądali całą noc Oskary.

Tak jest, niedawno skończył 
się karnawał w Brazylii, a teraz 
świat nie ma nic ważniejszego 
i mądrzejszego do oglądania 
w telewizji jak 88. gala wrę-
czenia nagród Amerykańskiej 
Akademii Filmowej. Nasze me-
dia pękają od rewelacyjnych 
wiadomości z Los Angelles. 
Na portalach internetowych 
prawdziwe zatrzęsienie gwiazd 
Hollywoodu w zawrotnych kre-
acjach na czerwonym dywanie, 
oszałamiająca plejada sław-
nych aktorów amerykańskiego 
kina. Dobrze, że w naszej TVP 
nastąpiła zmiana, dzięki czemu 
najważniejszą „gwiazdą” dzien-
ników jest jednak nasza premier 
rządu, Beata Szydło i jej zmie-
niające się jak w kalejdoskopie, 
przecudowne broszki.

Rozwój kinematogra�i, tele-
wizji,  techniki wideofonicznej, 
telekomunikacji, słowem nowa 
wirtualna rzeczywistość uczyni-
ły świat mały, łatwo dostępny, 
poznawalny. Z rosnącym zain-
teresowaniem obserwujemy 
życie na Zachodzie, to wszyst-
ko, co dotąd było dla nas ukryte, 
dalekie, obce. Dziś wciska się do 
każdego nieomal domu drzwia-
mi i oknami amerykański styl 
życia. Zapatrzeni jak w obraz, 

Amerykański styl życia
Stanisław 
Michalik

zauroczeni, podekscytowani 
chwytamy bezkrytycznie tam-
te wzory, starając się uczynić 
je naszymi. Tymczasem pasują 
one do naszej rzeczywistości 
jak przysłowiowa pięść do nosa. 
Pisał o tym swym znakomitym 
piórem niezmordowany felieto-
nista „Polityki”, Daniel Passent:

„Amerykańska middle-class 
(klasa średnia) decydująca o 
ogólnym image tego kraju, 
uwielbia maskarady, gadżety, 
parady uliczne, papierowe ka-
pelusze, rozjarzone reklamy 
i pozamiejskie weekendy z 
kasetami Beatlesów, grup big 
bitowych przygrywających 
rock-and- rolla lub rythm-and- 
bluesa. Dziewczętom wybuja-
łym w biuście, dla których naj-
śmielszym marzeniem jest jazz 
rodem z Harlemu, albo party 
w Klubie Playboya imponują  
młodzi, ekscentrycznie ubrani 
i wystrzyżeni chłopcy, obsy-
pujący je z okazji Walentynek 
błyszczącymi maskotkami.

Obraz Ameryki wydaje się 
dla Europejczyka światem ułu-
dy. Ekscytuje i zniewala w każ-
dej cząstce swej obyczajowo-
ści i kultury podobnie jak Elvis 
Presley tysiące fanów na swych 
koncertach.”

Import do Polski włoskiej 
architektury, francuskiej mody, 
niemieckiej muzyki ma swoje 
proweniencje od czasów Re-
nesansu. Nieco później przy-
szedł czas na małpowanie 
wzorów anglo-amerykańskich. 
Ten trend w obecnej chwili 
przeżywa swoje apogeum. Nie 
przyjęło się jeszcze amerykań-
skie Święto Dziękczynienia, z 
obowiązkowym pieczonym in-
dykiem, spożywanym w gronie 
rodzinnym z równą apoteozą 
jak u nas karp wigilijny, ani też 

lunch wigilijny z kurczakiem 
pieczonym w kociołku. Ale 
upiorne mroczne Halloween, z 
pogańskim, celtyckim rodowo-
dem, ogarnęło dzieciarnię na 
skalę zadziwiającą, bo ani dy-
nia nie jest u nas uprawiana na 
szerszą skalę, ani zwyczaj stra-
szenia makabrycznym wyglą-
dem nie cieszy się takim wzię-
ciem, jak u naszych zamorskich 
przyjaciół. Mieliśmy dawniej 
dziś już zapomniany, znany 
głównie z mickiewiczowskich 
„Dziadów” zwyczaj czczenia 
zmarłych w Dzień Zaduszny 
na wiejskich cmentarzach. W 
jakiejś tam mierze zachował 
się w obrzędach religijnych 
we Wszystkich Świętych. Kon-
tynuujemy nasze staropolskie 
zwyczaje wróżenia z wosku w 
Andrzejki, puszczania wian-
ków na wodę i palenia ognisk 
z okazji Nocy Świętojańskiej 
lub kolędowania z gwiazdą, 
turoniem, szopką betlejemską 
w święta Bożego Narodzenia. 
Mamy jeszcze wiele innych 
rodzimych tradycji, głównie 
religijnych, z okazji świąt: Wiel-
kanocy, Trzech Króli, Niedzieli 
Palmowej, ale także świeckich, 
jak chociażby „PRL-owski” 
Dzień Kobiet. Moglibyśmy 
na tym poprzestać. Niestety, 
przeszczepianie „szlagierów” 
z tamtego, „lepszego” świata, 
stało się naszą drugą naturą. 
Świętowanie Walentynek przy-
jęliśmy z dozą daleko idącej 
ambiwalencji. Sprzyjają temu 
media (nie mówiąc o bizneso-
wym świecie hipermarketów), 
promując wśród młodych za-
chodni zwyczaj składania sobie 
życzeń, obdarowywania pre-
zentami z kiczowatym, czer-
wonym, pluszowym serdusz-
kiem. Jest nam jeszcze daleko 

do Szwecji, w której nastolatki 
13 grudnia, na świętą Łucję, tuż 
przed świętami Bożego Naro-
dzenia, pojawiają się ubrane na 
biało z błyszczącym wianusz-
kiem i świecącą lampką na gło-
wie. Tradycja tego święta sięga 
głęboko w przeszłość i ma w 
Szwecji swoją bogatą oprawę.

Pytanie tylko, czy to dla nas 
powinno być takie ważne, tak 
bardzo potrzebne? Czy mu-
simy bezkrytycznie importo-
wać obce trendy subkultury 
zachodniej. Czy nie potra�my 
czerpać z rodzimych korzeni 
bogatej kultury i obrzędowo-
ści?

To pytanie jest stare jak Pol-
ska. Od zarania jej dziejów pły-
nie z Zachodu mistyczna aura 
cywilizacyjnej wyższości, któ-
rej łakniemy jak kwiat dżdżu, 
a tymczasem mamy u siebie 
niezmierzone krynice w każdej 
dziedzinie kultury, sztuki, oby-
czajowości, wystarczy tylko je 
dostrzec, wydobyć, przetwo-
rzyć i docenić. Tak jak to czynił 
nasz wielki mistrz fortepianu, 
Fryderyk Chopin, albo organi-
sta – kompozytor, Stanisław 
Moniuszko, albo malarz, dra-
matopisarz i poeta, Stanisław 
Wyspiański, albo powieścio-
pisarze: Henryk Sienkiewicz, 
Władysław Reymont, Stefan 
Żeromski.

O tej cudzoziemskiej mo-
dzie małpowania przez Sar-
matów wzorów płynących z 
zachodu pisał w czasach Oświe-
cenia biskup Ignacy Krasicki w 
znanej satyrze „Żona modna”, 
przeciwstawiając jej prawdziwe 
wartości naszej, staropolskiej 
tradycji.

Mit niezwyciężonego Bruce-
’a Lee lub Rambo wciąż góruje 
nad mitem Janosika lub Wo-

łodyjowskiego, a czarodziej-
ski świat „Władcy Pierścieni” z 
krainy Mordor Tolkiena, gdzie 
Bilbo Baggins wyprawił się do 
Samotnej Góry z 13 krasnolud-
kami po skarb smoka Smauga, 
nie może się równać z bajecz-
ną krainą Koszałka Opałka z 
baśni Konopnickiej „O krasno-
ludkach i sierotce Marysi”, ani 
legendami o Kraku, szewczyku 
Skubie i Smoku Wawelskim, 
ani z barwnymi przygodami 
Tomasza z powieści „Skrab 
Atanaryka” Nienackiego.

Jak pisze Passent - po-
między Hollywood, a Łódzką 
Wytwórnią Kina rozciąga się 
via dolorosa economica ko-
munizmu, której zniwelowa-
nie wymaga dziesiątków lat. 
Amerykańskie kino efektów 
specjalnych działa na młode-
go widza jak opium. Sztuczny 
świat techniki �lmowej kame-
rzystów i operatorów dźwięko-
wych jawi się jako kraina iluzji i 
fantasmagorii. Trudno więc się 
dziwić, że chwytamy każdy po-
jawiający się medialny mega-
hit jak byka za rogi i próbujemy 
przeszczepiać go na grunt pol-
ski. I to jest chyba odpowiedź 
na pytanie dlaczego obce nam, 
odlegle i niesamowite bajki 
o Hobbitach wywołują wię-
cej zainteresowania i emocji, 
niż nasze rodzime opowieści 
science-�ction jak chociażby 
„Astronauci”, „Solaris”’ „Powrót 
z gwiazd”, „Obłok Magellana”, 
czy też „Cyberiada”, by nie 
wymieniać dalszych tytułów 
znakomitych książek nieśmier-
telnego Stanisława Lema.

Czy należy, parafrazując 
słynny passus poety – „ojczy-
zna moja wolna, wolna, więc 
zrzucam z siebie płaszcz Kor-
diana” przyjąć, że wyzwolenie 

się z totalitarnego systemu 
czasów PRL-u, odzyskanie 
swobód demokratycznych i 
obywatelskich legitymuje nas 
do pełnej swobody wyboru 
stylu życia, ideałów i światopo-
glądu, że w tej sferze nie liczą 
się tradycje narodowościowe, 
religijne, rodzinne ? Czy idea 
Wspólnoty Europejskiej rów-
na się z odrzuceniem tego co 
nasze, rodzime, staropolskie 
w imię doścignięcia rzekomo 
wysokiego poziomu cywiliza-
cyjnego Zachodu? Czy amery-
kański styl życia, to rzeczywi-
ście wartość nadrzędna, godna 
podziwu i adoracji?

Czy znajdzie się w na-
szych rodzimych mediach 
odpowiedni czas na re�eksje? 
Realizator nowej zmiany w 
polskiej telewizji, skompromi-
towany już wcześniej polityk, 
Jacek Kurski zapowiada, że 
z tego właśnie powodu wy-
rzuca z telewizji znanych, do-
świadczonych dziennikarzy, 
bo potrzebni są nowi ludzie, 
nieskażeni bałwochwalczym 
przywiązaniem do tego co za-
chodnie, obce naszej polskiej 
tradycji. Tylko, że to co on mówi 
jest tak samo prawdziwe jak 
zakłamane, upolitycznione wi-
domości telewizyjne, odkąd za-
właszczyła je nowa, PiS – owska 
ekipa.

Pozostawiam te pytania do 
przemyślenia i rozstrzygnięcia 
we własnym sumieniu, zanim 
zaczniemy się zachwycać kolej-
nymi maskaradami wciąż jesz-
cze obcego nam świata luksu-
su, zanim ruszymy hurmem po 
przedświąteczne, wielkanocne, 
zagraniczne gadżety do wał-
brzyskiej galerii handlowej lub 
też innych dyskontów i marke-
tów.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L AMA

Członek Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego Mirosław Pota-
powicz złożył wizytę w szkole 
Beru�isches Schulzentrum „Ju-
lius Weisbach”we Freibergu.

W wizycie i w spotkaniu z dr. 
Frankiem Wehrmeister uczestni-
czył także Dyrektor Zespołu Szkół 
im. M. Skłodowskiej - Curie Piotr 
Kubicki oraz inspektor Magdalena 
Kulpińska  z Wydziału Organiza-
cyjnego, Promocji i Oświaty  Staro-
stwa Powiatowego w Wałbrzychu. 

Celem wizyty było zainicjowanie 
współpracy pomiędzy szkołami na 
polu kulturalno-oświatowo-edu-
kacyjnym. Delegacja z Powiatu 
Wałbrzyskiego zwiedziła placówkę, 
warsztaty i bazę techniczną szkoły. 
Przedstawiono zasady kształcenia  i 
�nansowania jednostki.

- Wizyta miała charakter ro-
boczy, ponieważ Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego planuje przywrócić 
system kształcenia zawodowego w 
Powiecie Wałbrzyskim – wyjaśnia 
Mirosław Potapowicz.

Podczas gali w Zdrojo-
wym Teatrze Animacji w 
Jeleniej Górze, starosta 
wałbrzyski Jacek Cichura 
został uhonorowany „Cer-
ty�katem Osobowość roku 
2015” jako laureat tegoż 
konkursu.

Laureaci plebiscytu, jako 
ludzie wyjątkowi i pełni no-
watorskich pomysłów, mają-
cy wpływ na zmiany w życiu 
naszych okolic i najbliższego 
otoczenia - zostali wyłonieni 
przez czytelników dolnoślą-

skich tygodników grupy Pol-
ska Press.

 - Bardzo dziękuję wszyst-
kim, którzy na mnie głoso-
wali i dzięki którym otrzy-
małem to wyróżnienie. Takie 
uznanie bardzo wiele dla 
mnie znaczy. Jest ogrom-
nym, pozytywnym impul-
sem do dalszych działań na 
rzecz naszego powiatu. Gra-
tuluję wszystkim zwycięz-
com i �nalistom konkursu w 
2015 roku – mówi starosta 
Jacek Cichura.

Sprawdzili system niemiecki Osobowość roku 2015

Z Okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzenia obfitości stołu, smacznego jajka,

a także wypoczynku i wiosennego stanu ducha
składa Państwu

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego
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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

R E K L AMA

Radosnych i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych

oraz wielu szczęśliwych chwil 

i wszelkiej pomyślności.

Smacznego jajka 

i mokrego dyngusa

życzy

Adam Górecki
Wójt Gminy 
Czarny Bór

Warsztaty, kiermasze oraz 
konkursy nie tylko kulinarne 
– tak mieszkańcy gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej przygo-
towywali się do nadchodzącej 
Wielkanocy.

Wielkanocne Tradycje Kulinarne 
w Górach Sowich

W Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu odbył się konkurs kuli-
narny „Wielkanocne Tradycje Ku-
linarne w Górach Sowich – edycja 
2016”. Celem konkursu jest kul-
tywowanie i propagowanie wie-
dzy o tradycjach świątecznych, 
wymiana przepisów kulinarnych, 
a także pobudzenie lokalnej 
aktywności społecznej oraz po-

pularyzacja kultury ludowej. Im-
preza ta wpisała się na stałe w 
kalendarz wydarzeń kulturalnych 
gminy Walim. W tym roku do 
konkursu przystąpiło 9 uczestni-
ków – mieszkańców gminy Walim 
– którzy zaprezentowali łącznie 
18 potraw. Stoły zostały suto za-
stawione potrawami niewątpli-
wie kojarzącymi się z Wielkano-
cą – jajami w różnym wydaniu, 
pasztetami, galantyną, drobiem 
faszerowanym. Nie zabrakło tak-
że miejscowych rękodzielników, 
którzy zaprezentowali swoje pra-
ce wykonane w klimacie Świąt 
Wielkanocy. Trzyosobowa komi-
sja w składzie: Renata Dyląg – kie-
rownik Dolnośląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego we Wro-
cławiu, Paweł Brzozowski – dyrek-
tor Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu oraz Barbara Szeligowska 
– dziennikarka Radia Wrocław, 
oceniała sposób prezentacji po-
traw, walory smakowe oraz deko-
rację stołu. I miejsce i tytuł „Mistrza 
Jaja” przyznano Stanisławie Ryl z 
Zagórza Śląskiego za zupę świą-
teczno-śniadaniową, II miejsce 
Helenie Słojewskiej za babeczki 
wielkanocne, natomiast III miejsce 
Jackowi Frątczakowi z Michałko-
wej za gruszkę wielkanocną. Oso-
by te przygotowały wyjątkowe 
dania docenione przez komisję i 
nagrodzone bonami pieniężnymi 
o wartości: 350 zł, 300 zł oraz 250 

zł. Pozostali uczestnicy również 
otrzymali graty�kację w formie 
bonów pieniężnych o wartości 
200 zł. Fundatorem nagród było 
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu. W wielkanocną atmos-
ferę, wszystkich przybyłych gości 
wprowadziły występy artystyczne 
uczniów z Zespołu Szkół im. Pol-
skich Noblistów w Walimiu oraz 
zespołu ludowego „Kądziołeczka” 
z Lutomi Dolnej, a także ksiądz Ja-
nusz Krzeszowiec, który poświęcił 
wszystkie wielkanocne potrawy.

Szkolny Kiermasz Wielkanocny
Piękne, własnoręcznie wyko-

nane przedmioty zwiastujące wio-
snę oraz rozmaite ozdoby wiel-

Tradycja święta rzecz

kanocne można było podziwiać 
podczas Szkolnego Kiermaszu 
Wielkanocnego, który odbył się w 
Szkole Podstawowej nr 3 w Głu-
szycy. Przez kilka tygodni ucznio-
wie wykonywali ozdoby z nauczy-
cielami w szkole oraz w domach 
wraz z rodzicami, a efektem prac 
były przepiękne baranki, pisanki, 
kraszanki, palmy, stroiki, kartki 
świąteczne, serwetki na świątecz-
ne koszyki i inne wyroby związane 
ze świętami wielkanocnymi. Jak 
na kiermasz przystało, nie mogło 
zabraknąć przysmaków świątecz-
nych. Ciasta przygotowane przez 
rodziców smakowały wyśmieni-
cie. Podczas kiermaszu odbyła się 
również prezentacja albumów z 
tradycjami wielkanocnymi, które 
wcześniej przygotowywała każda 
klasa wraz z wychowawcą. W świą-
teczną atmosferę wprowadziły 
wszystkich występy wokalne w 
wykonaniu utalentowanych dzieci 
ze szkoły.

Warsztaty świąteczne z seniorkami
W marcu co czwartek odby-

wały się warsztaty przedświątecz-
ne dla seniorów, zorganizowane 
przez Centrum Kultury w Czarnym 
Borze. Pierwsze dwa spotkania 
prowadzone były przez Michała 
Koszyckiego, szefa kuchni w re-
stauracji Bohema, który uczył się 
gotować we Włoszech u Peppe 
Zullo oraz w Polsce w Atelier Alma-
ro. Dla uczestniczek przygotował 
nowoczesne dania wielkanocne, 
między innymi przystawki świą-
teczne, śledziki, jajka zapiekane w 
mięsie, indyka pod pierzynką twa-
rogową, białą kiełbasę z jabłkami 
oraz królika w śmietanie. Warsz-
taty obejmowały zarówno naukę 
gotowania, jak i sztukę prezen-
tacji. Michał Koszycki pokazał, że 
połączenie efektownego wyglądu 
potrawy na talerzu z jej wybornym 
smakiem pozwoli w święta ocza-
rować i zachwycić domowników 
oraz gości. Trzecie zajęcia prowa-
dziła Danuta Drabina, cukiernik z 

restauracji Maria w Wałbrzychu. 
Pod jej okiem panie wykonały trzy 
mazurki: z pomarańczą, z migdała-
mi i płatkami róż oraz z kokosem 
i granatem. Wszystkie były deli-
katne i przepyszne. Na ostatnim 
spotkaniu uczestnicy wykonywali 
świąteczne dekoracje. Dorota Bu-
cholc, kwiaciarka z Głuszycy, po-
kazała jak można z bukszpanu wy-
czarować stroik na stół świąteczny, 
a z mchu i kwiatków przygotować 
dekorację do powieszenia na 
okna.

Palmy z biblioteki
Pracownicy Miejskiej Bibliote-

ki Publicznej- Centrum Kultury w 
Boguszowie- Gorcach, zgodnie z 
wielkanocną tradycją, wykonali 
nie jedną, a dwie okazałe pal-
my. - Obie  mają ponad 3 metry 
wysokości i są zrobione z natural-
nych materiałów: gałązek wierz-
by, bukszpanu, barwinka, kłosów 
zbóż i traw. Do ich ozdobienia uży-
to ponad 200 kwiatów z różnoko-
lorowej bibuły. Są tam maki, tuli-
pany, astry, piwonie, gerbery, róże, 
naparstnice, chabry i wiele innych 
misternie zrobionych kwiatów, 
które pracownicy biblioteki cier-
pliwie tworzyli przez ostatnie dwa 
tygodnie. Dla niektórych nie było 
to proste zadanie, ale każdy, na 
miarę swoich możliwości, starał się 
uczestniczyć w akcji. Duży wkład 
ma niewątpliwie Beata Kamińska, 
która istotnie przerzedziła swoją 
przydomową plantację bukszpa-
nów. A Daniel Geming w warun-
kach ekstremalnych zdobywał 
wierzbowe gałązki do ozdobienia 
palem. Całość przypieczętowała 
dyrektor Elżbieta Gajewska, która 
cierpliwie i ze swoim artystycznym 
smakiem ozdabiała drewniany 
drąg. Przytwierdzała zielone ga-
łązki, kwiaty i suszone rośliny za 
pomocą drutów i metrów sznur-
ków. Efekt rekompensuje trudy i 
pokaleczone palce – relacjonuje 
Natalia Łagan.

(RED)
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Na nadchodzący czas świąt Wielkiej Nocy 
mieszkańcom Głuszycy, 

przybyłym  gościom oraz wszystkim osobom 
współpracującym z Gminą Głuszyca 
zdrowia, radości płynącej ze spotkań 

w rodzinnym gronie 
oraz wielu cennych chwil przeznaczonych 

na refl eksję nad życiem i wiosenny wypoczynek  
życzą

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Milczarek

Burmistrz Głuszycy 

Roman Głód

R E K L AMA

Około 600 gimnazjali-
stów ze Świebodzic, Wał-
brzycha i Mokrzeszowa 
odwiedziło IV Świebo-
dzickie Targi Przedsię-
biorczości i Planowania 
Kariery w Świebodzicach. 
Edukacyjna giełda odbyła 
się w czwartek, 17 marca, 
w Miejskim Domu Kultu-
ry. Zainteresowanie tym 
wydarzeniem wśród za-
równo uczniów, jak i szkół 
wyższych, z roku na rok 
jest coraz większe, o czym 
świadczy rekordowa liczba 
podmiotów, prezentują-
cych swoją ofertę eduka-
cyjną i doradczą - było ich 
aż 27.

Po raz pierwszy Świebo-
dzice gościliły szkołę wyższą 
z sąsiedniego wojewódz-
twa - Państwową Wyższą 

Szkołę Zawodową w Nysie. 
Tłumnie stawiły się uczelnie 
z naszego województwa, 
na czele z Politechniką Wro-
cławską, Uniwersytetem 
Ekonomicznym; swoją ofer-
tę zaprezentowały także 
służby mundurowe: policja 
czy Wojewódzka Komenda 
Uzupełnień.

- Tak liczna państwa 
obecność pokazuje, że tego 
typu targi są potrzebne, a 
tym bardziej cieszy mnie 
widok tak wielu placówek 
wyższych, kształcących 
przyszłych specjalistów. Sy-
gnały, jakie docierają cho-
ciażby z lokalnego rynku, od 
naszych przedsiębiorców 
jednoznacznie wskazują, że 
potrzebni są ludzie z wy-
kształceniem specjalistycz-
nym, technicznym, ekono-

miści. Jest więc szansa, że 
młodzież znajdzie tu swój 
przyszły kierunek kształce-
nia, czego wszystkim życzę 
- podkreślał podczas otwar-
cia gospodarz i współorga-
nizator targów, burmistrz 
Miasta Bogdan Kożucho-
wicz, dziękując za współpra-
cę Powiatowemu Urzędowi 
Pracy Filii w Świebodzicach, 
który jest partnerem tego 
przedsięwzięcia.

Młodzież ze wszystkich 
świebodzickich gimnazjów, 
a także uczniowie Gimna-
zjum nr 2 i 7 w Wałbrzychu 
oraz Zespołu Szkół w Mo-
krzeszowie oblegała przez 
kilka godzin stoiska placó-
wek, sporym zaintereso-
waniem zwłaszcza wśród 
dziewcząt cieszyła się oferta 
Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej im. Angelusa Si-
lesiusa w Wałbrzychu, oferu-
jącej np. kierunek związany z 
szeroko rozumianą kosme-
tologią, zabiegami wellness, 
itp. Młodzi ludzi dopytywali 
także o warunki pracy w po-
licji, o programy stypendial-
ne, praktyki, itp.

- W trakcie trwania tar-
gów doradcy z Młodzieżo-
wego Centrum Kariery OHP 
w Wałbrzychu i Świebodzi-
cach prowadzili warsztaty i 
porady dotyczące porusza-
nia się na aktualnym rynku 
pracy i umiejętności wyboru 
kierunków kształcenia, od-
powiadającym wymogom 
tego rynku dodaje Agniesz-
ka Bielawska-Pękala, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miej-
skiego w Świebodzicach.

(RED)

Mieli z czego wybierać
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Uroczysta Inauguracja 
Wałbrzyskiej Akademii 
Wody odbyła się 22 marca. 
Czy jest coś szczególnego 
w tej dacie?

Marek Mielniczuk: - Tego 
dnia przypada Światowy 
Dzień Wody, który obcho-
dzony jest z inicjatywy ONZ 
już od 1992 roku. Jest to 
sposób na zwrócenie uwa-
gi na problemy związane 
z wciąż ograniczonym do-
stępem do wody zdatnej 
do picia i nie tylko. Niestety, 
obecnie ponad miliard lu-
dzi na świecie cierpi z tego 
powodu. Są miejsca, gdzie 
z powodu braku dostępu 
do wody ludzie umierają. 
Nasza inicjatywa wpisuje 
się w tę ogólnoświatową 
akcję, uświadamiającą, że 
woda to życie.

W każdym roku ONZ usta-
nawia inne hasło Świato-
wego Dnia Wody. W tym 
roku brzmi ono „Woda i za-
wody”. Co się za tym kryje?

- Poprzez ustanowienie 
takiego hasła, inicjatorzy 
zwracają uwagę na to, że 
połowa wszystkich pra-
cowników na świecie, czyli 
około 1,5 miliarda ludzi, 
jest zatrudniona w sekto-
rach związanych z wodą. W 
tym w takich, które zapew-
niają jej bezpieczną dosta-
wę. Jestem przekonany, 
że poprzez to hasło ONZ 
chce pokazać, że ilość i ja-
kość wody może zmienić 
życie, a nawet przyczynić 
się do przekształcania spo-
łeczeństw i gospodarek. 
Krótko mówiąc: siła wody 
i pracy (zatrudnienia) prze-
mienia ludzkie życie.

Czy można to hasło prze-
kuć na grunt lokalny?

- Naszą ideą jest pokazanie, 
jak ludzie zatrudnieni w 
branży wodociągowej, w 
tym pracownicy Wodocią-
gów Wałbrzych, zmieniają 
swoje życie i wpływają na 
zmiany w swoim otocze-
niu. W tym celu przygoto-
waliśmy niezwykle ambit-
ny plan, którego pierwsza 
odsłona miała miejsce wła-
śnie 22 marca, a był to kon-
kurs: „Wodny Świat Wał-
brzycha” przeznaczony dla 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych z ob-
szaru działalności WZWiK.

Konkurs „Wodny Świat 
Wałbrzycha” stał się bar-
dzo popularny wśród 
uczniów i nauczycieli. Czy 
tegoroczna edycja jest 
równie emocjonująca, jak 
poprzednie?

- Przede wszystkim tego-
roczna edycja konkursu 
będzie zupełnie inna od do-
tychczasowych. W tym roku 
konkurs przybrał charakter 
„Wodnej Ligi” i główny na-
cisk postawiliśmy na kon-
kurencje sportowe, także z 
pewnością emocji będzie 
jeszcze więcej. Taki krok 
z naszej strony ma ścisły 
związek z problemem nad-
wagi wśród dzieci. Instytut 
Żywności i Żywienia alar-
muje, że już co piąte dziec-
ko ma nadwagę. Niestety, 
na mapie otyłości Polski 
województwo dolnośląskie 
znajduje się w niechlubnej 
czołówce. Celem Wałbrzy-
skiej Akademii Wody jest 
propagowanie zdrowego 
stylu życia, nie tylko poprzez 
ukazywanie zalet: zdrowot-
nych, ekologicznych, eko-
nomicznych, wynikających 
z picia wody bezpośrednio z 
kranu, ale również poprzez 
zachęcanie do zachowa-
nia równowagi i świadomy 
wybór zasad żywienia oraz 
podejmowanie aktywności 
�zycznej.

Rzeczywiście, dotykacie 
bardzo istotnego proble-
mu cywilizacyjnego, z któ-
rym borykamy się na co 
dzień. Czy trzeba spełnić 
jakieś określone kryteria, 
by móc wziąć udział w kon-
kursie?

- Do wzięcia udziału w kon-
kursie są zaproszeni ucznio-
wie szkół podstawowych i 
gimnazjalnych z placówek 
oświatowych zlokalizowa-
nych na obszarze naszej 
działalności, czyli w gmi-
nach: Wałbrzych, Szczawno-
-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Głu-
szyca, Walim, Świebodzice, 
Stare Bogaczowice, Czarny 
Bór i Boguszów-Gorce. Dzie-
ci mogą zapisywać się u 
swoich nauczycieli. „Wodna 
liga” będzie podzielona na 
cztery etapy, a w każdym z 
nich szkoła powinna wysta-
wić drużyny w innych skal-
dach. Wszelkie szczegóły są 
dostępne na stronie www.
woda.walbrzych.pl.

Co można wygrać w „Wod-
nej Lidze”?

- Jak co roku, w konkur-
sie wręczamy atrakcyjne 
nagrody indywidualne 
dla laureatów pierwszych 
trzech miejsc. W pierw-
szym etapie, jakim była 
sztafeta pływacka, zwy-
cięzcy otrzymali wysokiej 
klasy rowery górskie i inne 
ciekawe upominki, które 
będą stanowiły zachętę 
do prowadzenia zdrowe-
go stylu życia. Ponadto, 
punkty uzyskane przez 
uczestników we wszyst-
kich etapach „Wodnej Ligi” 
będą sumowane, a szkoła, 
której uczniowie uzyskają 
najwyższą ich ilość, otrzy-
ma zaszczytny tytuł „Wał-
brzyskiego Ambasadora 
Wody 2016 roku” oraz na-
grodę rzeczową o wartości 
6000 zł. Przewidzieliśmy 
również nagrody rzeczowe 
dla szkół za drugie i trzecie 
miejsce, odpowiednio o 
wartości 4 000 zł i 2 000 zł. 
Gorąco więc zachęcam do 
zdrowej rywalizacji  i życzę 
wszystkim reprezentacjom 
sukcesów.

Wspominał Pan, że kon-
kurs jest tylko jednym z 
elementów ambitnego 
planu działań w ramach 
Wałbrzyskiej Akademii 
Wody. Czy są przygotowa-
ne jeszcze inne atrakcje 
dla mieszkańców, w tym 
tych dorosłych?

- Jak najbardziej! Przygoto-
waliśmy bardzo atrakcyjny 
i rzeczywiście ambitny 
plan tegorocznej Wałbrzy-
skiej Akademii Wody, który 
będzie realizowany niemal 
przez cały rok. O szczegó-
łach poinformujemy już 
wkrótce. Zapewniam, że 
każdy mieszkaniec odnaj-
dzie dla siebie ciekawą pro-
pozycję. Wkładamy wiele 
wysiłku w to, aby sprostać 
wyzwaniu postawionemu 
przez ONZ pracownikom 
sektora wodnego na całym 
świecie, również nam. Czu-
jemy się odpowiedzialni za 
to, żeby nigdy nie zabrakło 
wody w naszych kranach, 
ale również za to, żeby 
nie zabrakło w przyszłości 
tych, którzy dalej będą o 
to dbać.

(TP)

R E K L AMA

Z wodą po zdrowie 
– nowa inicjatywa Wodociągów

W tym roku projekt edukacji ekologicznej „Wałbrzyska 
Akademia Wody” zostanie przeprowadzony w zupełnie 

nowej odsłonie. Zgodnie z hasłem „Wodę piję – zdrowo żyję”, 
Wodociągi Wałbrzych kładą nacisk na zdrowy tryb życia oraz 
na aktywność sportową. Projekt uzyskał dotację ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu. O ambitnym planie jego realizacji 
opowiada Prezes Wodociągów Wałbrzych, Marek Mielniczuk.
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Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich

PRACA
w Niemczech

KR
A

Z 
77

65
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Familia

Wałbrzych – Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 69

Zmiana godzin otwarcia: pn.-czw. do 20.00, pt. – sb. do 22.00

na miejscu • na wynos • z dowozem

DANIA OBIADOWE 
PIEROGI ręcznie lepione

teraz również PIZZA

DOWOZIMY
74 300 32 31

PROMOCJA

druga PIZZA za 5 zł
po godz. 17.00  - 20 % taniej!

pierogarnia – w czwartki 20 % taniej!

na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy

R E K L AMA

Zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością.

Radosnego, 

wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań 

w gronie najbliższych

oraz wesołego „Alleluja”.

życzą 

Burmistrz 
Szczawna-Zdroju

Radni Rady Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju

Stypendia, nagrody i 
wyróżnienia jak co roku 
powędrowały do najlep-
szych świebodzickich 
sportowców. Graty�kacje i 
gratulacje utalentowanym 
pływakom, szczypiornist-
kom oraz siatkarzowi wrę-
czył burmistrz Świebodzic 
Bogdan Kożuchowicz pod-
czas spotkania w ratuszu 
miejskim.

W tym roku największą 
pulę stypendiów i nagród 
zdobył Klub Sportowy Rekin 
Świebodzice, którego pły-
wacy niemal na każdych za-
wodach zdobywają medale 
i zajmują wysokie miejsca 
w klasy�kacji. Graty�kacje 
otrzymali także trenerzy. 
Stypendia sportowe przez 5 
miesięcy będą otrzymywały 
zawodniczki: Agnieszka Gaj-
dowska i Hanna Zawadzka, 
zaś jednorazową nagrodę 
pieniężną otrzymali zawod-
nicy: Filip Woliński, Marty-
na Borczyk, Alicja Maziar, 
Marcelina Glejzer, Aleksan-
dra Obajtek, Jakub Ołdak, 

Stanisław Tokarski, Gracjan 
Giezek, Andrzej Damsz, Va-
nessa Popiel, Maria Kutyło, 
Sebastian Słomiński, Paweł 
Hyckowski, Maciej Jachym, 
Julia Chryplewicz i Miłosz 
Knihnicki.

W ten sam sposób uho-
norowano także trenerów: 
Krzysztofa Winiarczyka, Ma-
riusza Piwowara i Jacka Rap-
czyńskiego.

Do zawodników „Rekina” 
powędrowały także nagro-
dy książkowe. Otrzymali je: 
Veronica Campbell-Żemier, 
Karol Żemier, Filip Żemier, 
Alfred Żemier.

Pozostałe nagrody otrzy-
mali sportowcy, trenujący 
piłkę ręczną i siatkową: Alek-
sandra Uzar, zawodniczka 
Klubu Piłki Ręcznej Jelenia 
Góra; Adrianna Kurdziele-
wicz, zawodniczka Miejskie-
go Klubu Sportowego Za-
głębie Lubin; Adrian Wojtas, 
zawodnik klubu sportowego 
Towarzystwo Sportowe Vic-
toria PWSZ Wałbrzych.

(RED)

Stypendia i nagrody

Wyróżnieni i nagrodzeni sportowcy ze Świebodzic z opiekunami i 
burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem.

Sportowy raport
• To były najsilniej obsa-
dzone mistrzostwa Polski 
w ostatnich latach – tak ro-
zegrane w Wałbrzychu 84 
Mistrzostwa Polski Seniorów i 
Seniorek w Tenisie Stołowym 
podsumowała Natalia Partyka, 
która po porażce 0:4 z klubo-
wą koleżanką Li Qian zdobyła 
srebrny medal. Najwięcej nie-
spodzianek było w grze po-
jedynczej mężczyzn: w �nale 
Tomasz Lewandowski poko-
nał 4:1 Patryk Chojnowskiego. 
Zawodników z dolnośląskich 
klubów zabrakło w czołówce 
turniejów indywidualnych, ale 
zdobywali medale w grze po-
dwójnej: złoty medal w grze 
mieszanej zdobyła Natalia 
Bajor z KU AZS UE Wrocław w 
parze z Konradem Kulpą (KST 
ENERGA-MANEKIN Toruń), a 
srebro Magdalena Sikorska 
z KS Polkowice w parze z Ja-
kubem Perek (LKS POGOŃ 
Lębork). Z kolei brąz w deblu 
kobiet wywalczyła Roksana 
Załomska z KS Polkowice w 
parze z Katarzyną Śli�rczyk 
(KU AZS AJD Częstochowa).
• Dwie piłkarki nożne AZS 
PWSZ Wałbrzych dostały 
powołanie do pierwszej re-
prezentacji Polski na mecz z 
Danią. Trener Wojciech Basiuk 
po raz kolejny postawił na 
bramkarkę Darię Antończyk 
oraz na Annę Rędzię. Spotka-
nie eliminacji do mistrzostw 
Europy zostanie rozegrane 7 
kwietnia w Tychach.
• Siatkarze Victorii PWSZ Wał-
brzych nie grali w ostatniej 
kolejce sezonu zasadniczego I 
ligi, ponieważ otrzymali punkty 
walkowerem za mecz z Hutni-
kiem Kraków 3:0, który podczas 
przerwy świątecznej wycofał 
się z rozgrywek. Podopieczni 
Krzysztofa Janczaka już zakoń-

czyli sezon na 10. miejscu i o�-
cjalny mecz zagrają dopiero na 
inaugurację sezonu 2016/17.

(RED)
• W lokalu Mini Max na wał-
brzyskim Podzamczu, odbył 
się 3. turniej w warcabach 
64-polowych. Zwyciężył Ma-
rian Bach – 13 pkt., przed Mi-
rosławem Piotrowskim – 12 
i Władysławem Pysiem – 11. 
Po 3 turniejach prowadzi Pio-
trowski – 45 pkt, a kolejne 
miejsca zajmują: 2. Sławomir 
Gromniak -  38, 3. Bach – 37, 4. 
Janusz Sieńko – 35, 5. Pyś – 27, 
6. Piotr Frąckowiak – 25. Tego-
roczna rywalizacja zakończy 
się po 10 turniejach.
• 10 kwietnia o godz. 11 w 
Ośrodku Społeczno-Kultu-
ralnym Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Podzamcze”, 
rozpocznie się turniej war-
cabowy dla dzieci ze szkół 
podstawowych.
• Na Mistrzostwa Dolnego 
Śląska i Opolszczyzny do 
Nysy, pojechało siedmiu 
zawodników klubu Kaczor 
Boks Team Wałbrzych i 
wszyscy wrócili z medalami 
i zwycięstwem w klasy�kacji 
drużynowej. Złote krążki wy-
walczyli: kadet Dawid Stachuła 
(80 kg) i junior Adam Peliński 
(75), srebrne: juniorzy Oskar 
Gajcowski (69) i Filip Czarek 
(75) oraz młodzieżowiec Jakub 
Dybionka (64), natomiast brą-
zowe: kadet Przemysław Dwo-
rzyński (60) i senior Grzegorz 
Kmiecik (81). Klub borykający 
się z poważnymi kłopotami �-
nansowymi, może być wzorem 
dla innych. Przypomnijmy, że 
ze złotem z Nysy wrócił także 
Bartosz Gołębiewski z Jedliny 
Zdroju, który reprezentuje DKB 
Dzierżoniów.

(BAS)

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl
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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

R E K L AMA

Piłkarze Górnika Wał-
brzych zremisowali na bocz-
nym boisku Stadionu 1000–
lecia z Foto–Higieną Gać 
1:1. Przez tę stratę punktów 
biało–niebiescy spadli na 2. 
miejsce w tabeli III ligi dol-
nośląsko–lubuskiej.

Już na samym początku 
przewracany w polu karnym 
był Marcin Orłowski, jednak 
sędzia nie zdecydował się na 
podyktowanie rzutu karnego. 
W 16 min. bliscy wyjścia na 
prowadzenie byli gospodarze, 
ale strzał z dystansu Mateusza 
Krzymińskiego najpierw obro-
nił Marcin Mazur, z dobitką 
zdążył Mateusz Sawicki, lecz z 
3 m przestrzelił. Dziewięć mi-
nut później odpowiedzieli go-
ście, gdy po akcji lewą stroną 
Michał Wróbel dośrodkował w 
pole karne do Łukasza Kucy-
niaka, ale ten uderzył nad po-
przeczką. Jeszcze 2 okazje mieli 
miejscowi, ale strzał Dominika 
Radziemskiego, po rykoszecie, 
obronił golkiper przyjezdnych, 
a bezpośrednie uderzenie z 
rzutu wolnego Marcina Mo-
rawskiego tra�ło w mur.

W przerwie obaj trenerzy 
nie dokonali żadnej zmiany, ale 
doszło do niej przed nią: Pawła 
Synowca zastąpił Maciej Salak. 
W 54 min, znów bezpośrednio 
z rzutu wolnego strzelił Marcin 
Morawski i tym razem świetnie 
obronił bramkarz Foto–Higieny. 
W 65 min. w ten sam sposób 
uderzył Dominik Wejerowski, 
ale futbolówka odbiła się od 
słupka i wpadła do siatki Kamila 
Jarosińskiego, dzięki czemu nie-
spodziewanie to goście objęli 
prowadzenie. Trzynaście minut 
później po centrze Jana Rytki z 
prawej strony kolejną sytuację 
miał Orłowski, ten jednak w 

polu karnym minął się z piłką. 
Wreszcie w 86 min. sfaulowany 
w polu karnym przez Dawida 
Pożaryckiego został Marcin Or-
łowski, za co arbiter podykto-
wał jedenastkę, którą na gola 
zamienił sam poszkodowany. 
Jeszcze w samej końcówce bli-
ski zdobycia zwycięskiej bramki 
dla biało–niebieskich był Domi-
nik Radziemski, ale jego huk-
nięcie zza narożnika szesnastki 
minęło słupek. – Wyszliśmy na 
mecz z myślą o zwycięstwie i 
dla nas remis jest jak porażka, 
choć wykorzystany rzut karny 
trochę poprawił nam humory. 
Jednak musimy się liczyć z tym, 
że będzie ciężko, ponieważ 
wszystkie drużyny, które będą 
przyjeżdżały do Wałbrzycha, 
będą się broniły i będziemy mu-
sieli grać atakiem pozycyjnym. 
Boisko też nam nie pomagało, 
ponieważ było krótsze i węższe 
niż główna płyta naszego sta-
dionu – powiedział po meczu 
niezadowolony kapitan Górni-
ka Marcin Orłowski.

W najbliższym spotkaniu 
biało–niebiescy rozagrają za-
legły mecz w Dzierżoniowie z 
Lechią, który odbędzie się w 
środę, 23 marca o godz. 15:30.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
– Foto–Higiena Gać 1:1 (0:0)
Bramki: 0:1 Wejerowski (64), 1:1 
Orłowski (87–k). Żółte kartki: Surmaj 
oraz Pożarycki. Mecz odbył się bez 
udziału publiczności.
Górnik: Kamil Jarosiński – Jan Rytko, 
Dariusz Michalak, Bartosz Tyktor, Ma-
teusz Sawicki – Dominik Radziemski, 
Marcin Morawski, Michał Oświęcimka, 
Sebastian Surmaj, Mateusz Krzymiński 
(62 Damian Migalski) – Marcin 
Orłowski.

Remis jak porażka?

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych wygrali 
we Wrocławiu z WKK 87:57 
w drugim meczu pierwszej 
rundy play–o� o awans do 
I ligi. Dzięki temu wałbrzy-
szanie awansowali do dru-
giej rundy, w której zagrają 
z MCKiS Jaworzno.

W kadrze Górnika Trans.
eu zabrakło czołowego strzel-
ca Rafała Niesobskiego. Ale 
spotkanie rozpoczęło się od 3 
celnych rzutów Pawła Bochen-
kiewicza oraz „trójki”, tra�enia 
z wyskoku i rzutu wolnego 
Dominika Rutkowskiego, po 
czym było 6:6. Praktycznie do 

ostatnich pierwszej kwarty 
wynik oscylował koło remisu, 
jednak częściej na prowadze-
niu byli wrocławianie, którzy 
wygrali I kwartę 17:15. Trener 
Arkadiusz Chlebda wprowadził 
na parkiet Rafała Glapińskiego 
za Marcina Ciurusia i przyjezd-
ni ruszyli do ataku. Głównie 
jednak za sprawą Karola Obar-
ka oraz popularnego „Glapy”, 
biało–niebiescy po 15,5 mi-
nutach meczu prowadzili już 
30:21. Przez następne 2 minuty 
rywalizacja się wyrównała, ale 
potem goście zdobyli znów 8 
czek z rzędu i pierwszą połowę 
wygrali 40:27.

Trzecią partię wałbrzysza-
nie zaczęli wręcz koncertowo 
i dzięki punktom Pawła Pirosa 
i Marcina Wróbla powiększy-
li przewagę do 25 punktów. 
Gospodarze dalej razili dużą 
nieskutecznością, popełniali 
dużo strat, przez co wynik im 
cały czas uciekał. Na 10 mi-
nut przed końcem spotkania 
wałbrzyska ekipa prowadziła 
już 66:37. W ostatniej ćwiart-
ce spotkanie wyrównało się, 
gdyż goście chcieli utrzymać 
wynik i wprowadzili młodych 
zawodników, m. in. Łukasza 
Kołaczyńskiego, Damiana 
Durskiego czy Marcina Jezio-

rowskiego. Ostatecznie mecz 
zakończył się wynikiem 87:57 
dla ekipy z Wałbrzycha, która 
może się cieszyć z awansu do 
kolejnej rundy fazy play–o�. 
Najbardziej wyróżniającym się 
zawodnikiem był Paweł Bo-
chenkiewicz, który zaliczył do-
uble–double (zdobył 14 punk-
tów i zaliczył aż 16 zbiórek).

MCKiS Jaworzno pokonał w 
2 spotkaniach AZS Politechnika 
Śląska Gliwice 67:53 oraz 80:60, 
dzięki czemu zagra w II rundzie 
z Górnikiem Trans.eu. Pierwszy 
mecz odbędzie się w Wałbrzy-
chu w sobotę, 2 kwietnia.

Radosław Radczak

Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych przegrały na bocz-
nym boisku Stadionu 1000–
lecia z AZS Wrocław 3:6. Jest 
to druga ligowa porażka 
wałbrzyszanek w rundzie 
wiosennej.

Pierwszy kwadrans był bar-
dzo wyrównany, obie ekipy 
miały swoje sytuacje, ale przy-
jezdne grały ostrzej. Najlepszą 
okazję miała Agata Sobko-
wicz po dośrodkowaniu So�i 
Gonzalez, jednak ubiegła ją 
wrocławska bramkarka. W 27 
min., po akcji wrocławianek 
prawą stroną z bramki wyszła 
Daria Antończyk, wcześniej 
uprzedziła ją Małgorzata Me-
sjasz, która po niefortunnej 
interwencji wpakowała piłkę 
do własnej bramki. W doliczo-
nym czasie do pierwszej po-
łowy jeszcze 2 strzały oddały 

wałbrzyskie akademiczki, lecz 
niecelne.

W przerwie szkoleniowiec 
gospodyń dokonał korekty 
w składzie: Katarzyna Konat 
zastąpiła Edytę Botor. Tuż po 
przerwie z 5 m piłkę do siat-
ki wpakowała Julia Kowal-
czyk, ale sędzia spotkania nie 
uznała gola, gdyż dopatrzyła 
się faulu. W 49 min. bezpo-
średnio z rzutu wolnego ude-
rzyła Dominika Dereń i pod-
wyższyła rezultat na 2:0 dla 
wrocławskiego zespołu. Trzy 
minuty później Sylwia Maty-
sik również pokonała Darię 
Antończyk, jednak zrobiła 
to w bardzo nietypowy spo-
sób, ponieważ strzeliła bez-
pośrednio z rzutu... rożnego. 
W 60 min. zmniejszyć stratę 
próbowała So�a Gonzalez, 
jednak szybsza była bramkar-

ka z Wrocławia. Cztery minu-
ty później Antończyk wybiła 
przed siebie piłkę po strzale 
z dystansu, z dobitką zdąży-
ła jednak Karolina Gradecka 
i strzeliła kolejnego gola dla 
AZS–u Wrocław. W 67 min., 
po fatalnym błędzie wałbrzy-
skiej obrony, piąte tra�enie 
dla gości zdobyła Joanna 
Wróblewska, a siedem minut 
później było już 6:0 po golu 
Oliwii Macukiewicz.

Wtedy „obudziły się” wał-
brzyszanki, które wzięły się 
w końcu za odrabianie strat. 
W 80 min. z 25 m huknęła 
Klaudia Miłek, która zdobyła 
pierwszą bramkę dla wałbrzy-
skich akademiczek. Trzy mi-
nuty Mesjasz zrehabilitowała 
się za samobójczego gola po 
centrze z kornera i było już 
2:6, a w samej końcówce wy-

nik na 3:6 ustaliła Agata Sob-
kowicz.

W następnej kolejce AZS 
PWSZ zagra w Sosnowcu z 
Czarnymi. Spotkanie odbę-
dzie się w Wielki Czwartek, 24 
marca o godz. 15:30.

Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych 
– AZS Wrocław 3:6 (0:1)
Bramki: 0:1 Mesjasz (27–s), 0:2 Dereń 
(49), 0:3 Matysik (52), 0:4 Gradecka 
(64), 0:5 Wróblewska (70), 0:6 
Maciukiewicz (74), 1:6 Miłek (80), 2:6 
Mesjasz (83), 3:6 Sobkowicz (90). Żółte 
kartki: Mesjasz, Aszkiełowicz. Mecz 
odbył się bez udziału publiczności.
AZS PWSZ: Antończyk – Aszkiełowicz, 
Mesjasz, Konopka, Bosacka – 
Gonzalez, Rędzia (57 D. Pluta), Botor 
(46 Konat), Kowalczyk (57 J. Pluta) – 
Sobkowicz, Miłek.

Pół�nał z Jaworznem

Spóźniona pogoń
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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

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 
do 25000 zł.

Minimum 
formalności.
609432928

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

Kurs 

języka niemieckiego 

od podstaw! 
Ostatnie wolne miejsca!

Tel. 509 892 436

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.

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...

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

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

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.

R E K L AMA

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199 – tekst jedn. z późn. zm.), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 
2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1235 – tekst jedn. z późn. zm.), zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla północno-zachodniego fragmentu 
obrębu Stare Bogaczowice, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 31 marca 2016r. do 29 kwietnia 2016r., 
w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 
w godzinach od 1000 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projektach planu 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziały-
wania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Wójta Gminy Stare Bogaczowice, na adres Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58 – 312 Stare Bogaczowice, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2016 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 
– tekst jedn. z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się 
z dokumentacją w/w projektu w ramach prowadzonej strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy 
zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać do 
Wójta Gminy Stare Bogaczowice, uwagi i wnioski z zakresu ochrony 
środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (na adres: rig@starebogaczo-
wice.ug.gov.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

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

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

PIĘKNE MIESZKANIE NA PODZAM-
CZU! 54 m2, 2 pokoje, budynek 
czteropiętrowy, PO REMONCIE, 
CENA 140.000,-zł Kontakt 535-285-
514

KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIASKOWEJ 
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 ulica Bardowskiego 
2pok 30m2 bardzo słoneczne. Cena 
43,5tys kontakt 535-416-014

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

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

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

Biały Kamień, 67m2, 3 pokoje, samo-
dzielne wejście, 2 ogródki. Spokojna 
lokalizacja. Cena 130.000zł do nego-
cjacji. Kontakt  535- 311- 265

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

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

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

3. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe 
.mieszkanie po kapitalnym remon-
cie z ogrodem na pograniczu Rusi-
nowa i Podgórza, Tel: 502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
sprzedaż, Wałbrzych - Stary Zdrój, 
2 pokoje, 46 m2, do odświeżenia, 
Cena 79 tyś. Cena do negocjacji.Tel: 
519-121-102

5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
sprzedaż, Świdnica - Centrum, 2 
pokoje, 48,6 m2, do odświeżenia. 
Cena 159 tyś. Cena do negocjacji.
Tel: 519-121-102

6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
sprzedaż, Świdnica - Centrum, 4 po-
koje, 93,35 m2, do wprowadzenia. 
Cena 239 tyś. Cena do negocjacji. 
Tel: 519-121-102

7. SOWA&VICTORIA 2 pokoje na 
Podzamczu po remoncie,pełen 
rozkład, balkon. Cena 139 000 do 
negocjacji!!! Tel: 530-913-259

8.SOWA&VICTORIA Słoneczna 
kawalerka przy ul. Pionierów. 
Mieszkanie do remontu, 33 m2. Tel. 
530-913-259

9. SOWA&VICTORIA Kawalerka po 
remoncie w Szczawnie-Zdroju, 
zadbany budynek. Cena 65 000 do 
negocjacji!!!- Oferta godna polece-
nia! do negocjacji!!! Tel: 530-913-259

10. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie 66 m 2, 4 pokoje do 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

remontu, III piętro Podzamcze cena 
178.000 Tel: 506-717-014

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kawalerka 40 m 2 z dużą widną 
kuchnią po kapitalnym remoncie, 
kompletnie umeblowana i wypo-
sażona, w zielonej okolicy Nowego 
Miasta 82.000 Tel: 506-717-014

12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie w Jedlinie Zdroju po 
kapitalnym remoncie 65 m2 cena 
80.000 do negocjacji Tel: 506-717-
014

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
obiekt przemysłowy o pow 2880 
m2, 4 pomieszczenia biurowe, 5 
pomieszczeń socjalnych, duża hala 
produkcyjna. Trzy bramy wjazdowe, 
duży paac manewrowy. Cena 2 000 
000 Tel: 506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Dwupozio-
mowe mieszkanie z garażem na 
terenie Boguszowa. Po kapitalnym 
remoncie. ATRAKCYJNA CENA! 70 
000zł Tel: 502-665-504 

15. SOWA & VICTORIA Ładne, dwu-
pokojowe mieszkanie w Śródmie-
ściu, do delikatnego odświeżenia. 
NOWE BUDOWNICTWO! Atrakcyjna 
cena: 69 900zł do negocjacji! Tel: 
502-665-504 

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

17. SOWA&VICTORIA Biały Kamień- 
dwupokojowe mieszkanie w 
nowym budownictwie po kapital-
nym remoncie! Cena 109 000zł do 
negocjacji! Tel: 502-665-504

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

19. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra 
- Mieszkanie na I piętrze w cztero-
piętrowym budynku, 2 pokoje, 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 rozkładowe 
pokoje, kuchnia, duży balkon, spo-
kojna zielona okolica, 60m2, cena 
100000Tel: 519-121-104

662 m2, cena 494 tys. Tel. 606 976 
630

Piaskowa Góra, 2 pokoje 42m w 
pełnym rozkładzie ul. Nałkowskiej, 
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, 1 piętro w 
4, 2 pokoje, 42m2 pełen rozkład, do 
odświeżenia , cena 109 tys. Tel. 606 
976 630

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

MS-2479 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
56m2, do odświeżenia, 2 pietro , 
cena 129 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 lokali-
zacja, kawalerka 40m2, cena 78 tys.  
Tel. 883 334 481

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

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. Soli-
cowo, apartament 65m2, 3 pokoje, 
299 tys. Tel. 883 334 481

USŁUGI

(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, 
zabudowa i inne stolarskie, TANIO! 
Tel. 692-123-981.

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

(2) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIAD-
CZENIE!!! Tel. 508-808-022. 

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA 
- Całodobowo. Tel. 726-005-726. 
Tanio, szybko, profesjonalnie. 
www.speed24h.info. Zapraszamy 
do sklepu przy ul Słowackiego 5 
w Wałbrzychu. 

(3) Usługi remontowo – wykończe-
niowe: malowanie, gładzie, płytki, 
su�ty podwieszane, panele, tapety 
itp. Tel. 694-922-059.

(2) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPI-
CERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODO-
WEJ, DYWANÓW, SPRZĄTANIE 
BIUR I MIESZKAŃ, MYCIE OKIEN 
– KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 
535-424-624 

(2) Naprawa i sprzedaż maszyn do 
szycia domowych i przemysłowych, 
ul. Hetmańska 1. Tel. 723-265-731.

MOTORYZACJA

(2) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklowe. 
Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(2) Szukasz pracy? Zostań doradcą! 
Tel. 22 228 71 00, wyślij sms: 696 
006 100.

(2) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ 
TEL.725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(2) Sprzedam mieszkanie (3 po-
koje - 62,7 m) na Podzamczu bez 
pośredników – PILNE. Kontakt 
501 49 73 37 

(3) DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 37 
M2 NA NOWYM MIEŚCIE, UMEBLO-
WANE, WSZYSTKIE MEDIA, CO. TEL. 
668-549-462.

R E K L AMA

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

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

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

NOWE MIASTO, spokojna lokaliza-
cja, niska zabudowa, 2 pokoje, 42 
M2, parter, do wejścia, cena  79.000 
tys, Tel: 535-285-514

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

CENA 85.000zł  do negocjacji kon-
takt 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 115.000 zł do nego-
cjacji. Kontakt 530-998-374

BOGUSZÓW GORCE 1pok 30m2 
okolice rynku. Do wprowadzenia  
cena 33tys   Kontakt 535-416-014

OKAZAJA ! Kawalerka w nowym 
budownictwie (94r) Nowe Miasto, 
ogrzewanie miejskie. Cena 49.900 
tys. zł. Kontakt 535-416-014

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

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

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 z 
tarasem w apartamentowcu, ul. 
Odlewnicza, 80 m2, cena 225 000 zł 
Tel. 606 976 630

MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema, 
dom wolnostojący 190m2, działka 

(2) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontaktowe-
go: 693 069 486. 

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce, wał-
brzyski. 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-  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.

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 -Podgórze, dom wolnosto-
jący 96 m2, z działką 900 m2, do 
remontu. Cena: 190 000 (nr: 2137) 
- (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 – Stary Zdrój, zamiana 2 po-
koje, łazienka, kuchnia, 58 m2 na 
kawalerkę w nowym budownic-
twie (nr:--- ) -(74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – Mieszkanie 57,4m2-Biały 
Kamień.3 pokoje ,łazienka,duży 
balkon,wc.Nieruchomosc po 
remoncie .179 000 tys. . (nr: 2128)- 
(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 –  ZAMIANA Luksusowe 
mieszkanie w Świebodzicach  2 
pokoje,54m2 na ładny dom lub 
mieszkanie willowe. (nr:  ) - (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 – Szczawno Zdrój, do sprze-
dania mieszkanie 31,28 m2, przy 
promenadzie,1` pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój Cena:70 000 
( nr: 2142)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – OKAZJA ! OBNIŻKA CENY, 
Podzamcze, 40 m2, 2 piętro, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie, 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc oraz przedpokój. Cena 115. 
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 – Nowy Zieluń do sprzedania 
śliczny domek ,40m2,3 pokoje 
.300.000tyś.(nr: 2136) - (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 -  Do sprzedania mieszkanie 
na Podzamczu 84,8m2,3 poko-
jowe,łazienka i wc osobno,duży 
balkon.179.000tys.(2135) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON- Mieszkanie 41m2 w 
Wałbrzuchu ,2 pokojowe,jasna 
kuchnia,łazienka,przedpokój.Do 
remontu 59 .000tys. (nr: 2134) - 
(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 – ZAMIANA 2 pokojowego 
mieszkania 42m2 znajdującego 
się na Podgórzu na 70m2 w 
ładnym miejscu i budynku(może 
być do remontu) (nr: 2130) - (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, 
holl. 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 99 tys.zł. 2 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.

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.

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 .

58-309 Wałbrzych, Główna 11,

 74 842 90 60,

WGN ładny mały dom w Boguszo-
wie, 4 pokoje, duża działka, dobra 
lokalizacja, okazyjna cena 269 tys. 
zł do negocjacji, tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam mieszkanie na 
Piaskowej, 2 pokoje, widna kuch-
nia , 39m, czwarte piętro,

cena  99,9 tys. zł  tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam garsonierę na 
Piaskowej Górze 18m, do wpro-

wadzenia, winda, cena 65 tys. do 
negocjacji, tel. 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.

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 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, okolice 
Mieroszowa,  wieś Różana, 4 
pokoje,  wolnostojący, działka 0,5 
ha,  cena 270 tys. do negocjacji. 
kontakt 74 842 90 60.

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

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, 4 pię-
tro w 10, cena 127.000zł, po ka-
pitalnym remoncie  w 2016roku! 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 3 pokoje, 63m2, 5 
piętro w 10, cena 145.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
SENATORSKA, 2 pokoje, 54m2, 
po kapitalnym remoncie, 4 piętro 
w 4, cena 149.900zł, MOŻLIWA 

ZAMIANA NA DWA POKOJE NA 

NOWYM MIEŚCIE tel. 74 840 40 

40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 

ul. BRONIEWSKIEGO, 3 pokoje, 

45m2, do remontu, 4 piętro w 4, 

cena 85.000zł, tel. 74 840 40 40, 

512 085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 

ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniew-

skiego, 37m2, 4 piętro, na kawa-

lerkę 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 –  STARY ZDRÓJ, ul. 

Żeromskiego, 2 pokoje, 41m2, 1 

piętro w 1 , cena 49.000zł tel. 74 

840 40 40, 512 085 489

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 Z MOŻLIWO-

ŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁAL-

NOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE 

- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy 

+ poddasze, cena 196.000zł tel. 

74 840 40 40, 693 223 424

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 MOŻLI-

WA 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

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 
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