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58-300 Wabrzych

tel. 793-793-005
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NAJSKUTECZNIEJSZE BIURO W MIEŚCIE
oferuje

KREDYTY POŻYCZKI
CHWILÓWK I
WIELE OFERT
W 1 MIEJSCU

DECYZJA
W 10 MINUT

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ NAS!!!
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

Badora prezesem WSSE
Maciej Badora z Wałbrzycha został nowym prezesem spółki Invest – Park,
która zarządza Wałbrzyską
Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Zgromadzenie
wspólników 1 marca 2016 r. odwołało z funkcji prezesa
Invest Park Sp. z o.o. Barbarę Kaśnikowską, która
kierowała spółką od 2013 r.
Jej następcą został adwokat Maciej Badora który w
2015 r. kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości i uzyskał 4 wynik
w okręgu. Nowy prezes jest
absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Dotychczas prowadził praktykę adwokacją,
specjalizując się w spawach
gospodarczych. Jest również aktywnym działaczem
społecznym. Jego zastępcą
został Michał Szukała, który
ukończył Uniwersytet Wrocławski na wydziale prawa
oraz studia podyplomowe z
zakresu rachunkowości. Był
między innymi radnym oraz
przewodniczącym
Rady
Miejskiej Świdnicy, człon-

kiem zarządu spółek miejskich oraz prezesem spółki
Zremb Świdnica.
Wałbrzyska
Specjalna
Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” jest największą
z 14 SSE w Polsce. Działają w niej 184 firmy, które zatrudniają ponad 44
300 osób i zainwestowały
przeszło 21,7 mld złotych.
Co czwarty przedsiębiorca
reprezentuje branżę motoryzacyjną. Firmy z tego sektora zainwestowały ponad
połowę łącznych nakładów
w WSSE i zatrudniają 20 tys.
pracowników. Co trzecie
przedsiębiorstwo posiada
polski kapitał. Blisko połowa firm to przedstawiciele
mikro, małego lub średniego biznesu.
Wałbrzyska strefa obejmuje tereny w 48 miejscowościach Polski południowo-zachodniej,
w
województwach: dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim i lubuskim. 1300 ha terenu pozostaje do dyspozycji
inwestorów. Przedsiębiorcy
działający w specjalnych
strefach ekonomicznych są

uprawnieni do korzystania
z pomocy publicznej. Ulgi
podatkowe w WSSE wahają
się od 25% do 55% kosztów
inwestycji lub dwuletnich
kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Zależą
od wielkości przedsiębiorstwa (im mniejsza firma tym
większa ulga) oraz lokalizacji
inwestycji.
Strefa obejmuje przedsiębiorców opieką na każdym
etapie prowadzenia inwestycji. Proponuje firmom bezpłatne szkolenia oraz udział
w targach i spotkaniach B2B.
Prowadzi również grupę zakupową, dzięki której udało
się obniżyć koszty zakupu
energii nawet o 23%. Oferuje także najem pomieszczeń
biurowych i obiektów przemysłowych.
Za jakość i kompleksowość obsługi przedsiębiorców WSSE została wyróżniona w prestiżowym rankingu
fDi Magazine grupy Financial Times. Doceniono ją także jako miejsce szczególnie
polecane na inwestycje w
Europie.
(RED)
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Na cześć zmarłego Natana Tenenbauma
Stanisław
Michalik

Chcę dzisiaj poświęcić parę
słów człowiekowi, któremu należy się cześć i szacunek i o którym powinniśmy pamiętać.
Wieść o śmierci mieszkającego od wielu lat w Sztokholmie
Natana Tenenbauma to bardzo
smutna wiadomość, myślę że
szczególnie dla nas - mieszkańców Głuszycy. Wiedzieliśmy od
paru lat, że Natan jest ciężko
chory, ale nieustannie żyliśmy
nadzieją, że z tego wyjdzie, że
może nadejdzie taki dzień, kiedy przyjedzie do nas powtórnie,
bo tak obiecał ostatnim razem.
Trzymam w ręce pielęgnowany przeze mnie jak talizman,
wydany w 1992 roku tomik
wierszy „Chochoły i róże” Natana Tenenbauma. Obok drugiego tomiku wierszy tego samego autora „Imię Twoje Rzeczy
Pospolitość” z 1997 roku, z
dedykacją pisemną samego
twórcy, stanowią ozdobę mojej
podręcznej półki i pozwalają od
czasu do czasu czerpać siłę i natchnienie.
Autor wierszy, satyryk i poeta o sławie krajowej, w latach
60-tych czynny w życiu artystycznym Warszawy jako autor tekstów STS-u i „Hybryd”, a
także wierszy publikowanych w
„Szpilkach”, a po wydarzeniach
marcowych, anonimowo w
paryskiej „Kulturze”, stał mi się
bardzo bliski, gdy odkryłem, że
dzieciństwo i młodość spędził
w Głuszycy. Tu właśnie zaraz po
wojnie zamieszkali jego rodzice
i tu chodził tu do szkoły, zanim
wyruszył w świat szeroki. Studiował archeologię śródziemnomorską w Warszawie, brał
aktywny udział w opozycyjnym
ruchu studenckim, znanym z
biografii Jacka Kuronia i Adama Michnika. W 1969 roku wyemigrował do Szwecji, gdzie w
Sztokholmie prowadził kabaret
literacki „Krakowskie Przedmieście”. W czasach „Solidarności”
zasłynął jako autor wiersza „Mo-

dlitwa. O wschodzie słońca”,
który z muzyką Przemysława
Gintrowskiego i w wykonaniu
Jacka Kaczmarskiego oraz Jacka Wójcickiego z krakowskiej
„Piwnicy pod Baranami” stał się
swego rodzaju hymnem tego
ruchu:
„Każdy Twój wyrok przyjmę twardy
Przed mocą Twoją się ukorzę
Lecz chroń mnie, Panie, od pogardy
Od nienawiści chroń mnie, Boże
Wszak Tyś jest - niezmierzone Dobro
Którego nie wyrażą słowa
Więc mnie przed nienawiścią obroń
I od pogardy mnie zachowaj
Co postanowisz - niech się ziści
Niechaj się wola Twoja stanie
Ale mnie zbaw od nienawiści
Ocal mnie od pogardy, Panie !”
Poza występami w Szwecji
Natan Tenenbaum wielokroć
prezentował swoje wiersze i
piosenki w środowiskach polskich na Zachodzie, zaś od roku
1988 również w Polsce w klubach studenckich Warszawy,
w kabarecie „Pod Egidą” Jana
Pietrzaka, w gdańskim Klubie
„Żaczek” i krakowskiej „Piwnicy
pod Baranami”.
Ale Tenenbaum to nie tylko
„Modlitwa o wschodzie słońca”.
Seweryn Blumsztajn z „Gazety Wyborczej” wspomina go
przede wszystkim jako autora
i wykonawcę marcowych protest -songów z roku 1968.
- Kiedy wyszedłem z więzienia, spotkałem go po raz
pierwszy. Wtedy też usłyszałem jego piosenki, które układał na strajku uniwersyteckim.
Były niesamowicie dowcipne
i świetnie oddawały ducha
czasu. Przywracały mi wiarę w
sens tego wszystkiego, o co
wtedy walczyliśmy - wspomina
Blumsztajn.
Tenenbaum wielokrotnie
podkreślał, że nie było mu łatwo opuszczać Polskę, kiedy został do tego zmuszony jesienią
1969 roku.
- W innych językach potrafię
się komunikować, lepiej lub gorzej. Wyrazić siebie, swoje odczucia - mogę tylko po polsku.
Sprawy, które najbardziej mnie

obchodzą, dzieją się nad Wisłą.
Przez wiele lat, gdy nie pozwalano mi choćby na odwiedziny,
śniłem sen o Warszawie, prosiłem przyjaciół, by na Rynku
krakowskim słuchali - za mnie hejnału o północy i pozdrawiali
Głuszycę, małe dolnośląskie
miasteczko mojego dzieciństwa. Czas nie stał w miejscu,
wiele się zmieniło, a mnie przybyło wiele lat i... pół tuzina wnucząt. Tu są moi najbliżsi. Tu pozostanę. A zresztą, w dzisiejszej
dobie adres pocztowy nie jest
taki ważny - mówił w rozmowie
z „Przeglądem Australijskim” w
kwietniu 2008 r.
Z tomiku „Chochoły i róże”
pochodzą dwa wiersze, które wywołują moje największe
wzruszenie. A dlaczego? Nietrudno się domyślić, gdy tylko
je poznamy:
„Toledo
Widziane z Głuszycy (woj. wałbrzyskie)
przez autora urodzonego w Witebsku”
Powiedz miła, jak wyjaśnić Szwedom:
Zawieszone mistycznie nad rzeką
Śniło mi się tej nocy Toledo
Jak je kiedyś oglądał El Greco
Otaczały je swojskie Sudety
Górą - kozy o skrzydłach motylich
I wstawało w pejzażu Kastylii
Odpomniane, dolnośląskie „sztet’ł”
Miasto w rzekę spływało ze zboczy
W trawie pary kochały się nagie
Czarny odmęt rzeki - Twoje oczy
Łuki Twoich brwi - mosty nad Tagiem”
Moja Głuszyca porównana
do hiszpańskiego Toledo przez
Rodaka, który wzniósłszy się na
„skrzydłach motylich” na szeroką ścieżkę literatury polskiej, nie
zapomniał o swoim gnieździe
rodzinnym i potrafił je tak pięknie
odmalować, niczym wielki hiszpański El Greco, ten wiersz budzi
zawsze poczucie dumy i podnosi
na duchu. Podobnie zresztą jak
kolejny wiersz Natana:
„Nostalgia
Pamięci Agnieszki Osieckiej
Przychodzę z cienia. Ty - z tkanki świtu
Z bieli na starych obrazach
Twoja nostalgia jest z aksamitu

Moja ze złomu żelaza
Tobie, dziewczyno, maj łąki ściele
Tobie się ziele zieleni
Ja, jeśli czego mam wiele
To tylko lat… zim… jesieni…
Ty życie niesiesz, ja - wiersze liche
Może to jedno nas zbliża?
Jestem z Głuszycy, gdzieś pod Wałbrzychem
A Ty powracasz z Paryża…
Gdy czas przystanie, rak w polu świśnie
Dojrzeją gruszki na brzozie
Może nam wtedy słońce zabłyśnie
… i księżyc ulicy Koziej”
Ogromna skromność przebija
z tego wiersza, w którym „mały
pisarczyk z Głuszycy” uwydatnia
kontrast jaki dzieli go od wielkiej
gwiazdy, Agnieszki Osieckiej,
powracającej wprost z Paryża. I
to jest cenne w tym wierszu, ten
hołd oddany wybitnej autorce
tekstów najlepszych polskich
piosenek. Zastanawiałem się
kiedyś, skąd się wziął w wierszu
tajemniczy „księżyc ulicy Koziej”?
Sprawa się wyjaśniła, gdy
trafiłem na dowcipny wierszyk
autobiograficzny Natana:

Gdy go matka uczyła
polskiej mowy mozolnie
nie wiedziała, że synek
będzie bardem w Sztokholmie,
Nie wiedziała, że chłopiec
z podwałbrzyskiej Głuszycy
będzie polskim tułaczem
w skandynawskiej stolicy.
Kto mógł sądzić, że w żyłach
maleńkiego Natana
płynie gorąca strużka
poety i tytana,
że los nie da mu w życiu
kroczyć drogą bez progów,
że jak inni poeci
jest wybrańcem bogów.
Cieszył matkę Natanek
wabił oczy jak brosza,
nie wiedziała, że dalej
pójdzie ścieżką Miłosza,
że od warszawskich „Hybryd”
„Szpilek „ i STS-u
zacznie się dumna droga
tułaczki i sukcesu,

„Są w Warszawie dwaj wielcy poeci,
Których wspomnieć tu sobie pozwolę:
Jeden mieszka - Kozia, numer 3-ci
Drugi obok stoi na cokole

jego wiersze rozsławi
pieśniarz Kaczmarski Jacek
zabrzmią „Pod Baranami”
i w gdańskim Klubie „Żaczek”.

Który większy? Historia niech sądzi
Obu wielkie w poezji zasługi
Lecz mawiają: kto pyta, nie błądzi
Więc zapytasz może - kto ten drugi?

Dziś pod głuszyckim „Słońcem”
polskiej poezji muza
nasz najsławniejszy rodak
po prostu - „chochoł i róża”!

Drugi zwie się jak, z wieszczów tej pary?
…Głowę przed nim chyl, to ci powiadam
Zwie się drugi z nich, choć nie dasz wiary,
Zwie się drugi z nich - Mickiewicz Adam.

Natan przyjął ten wierszyk
z uśmiechem i wzruszeniem.
W ten sposób potwierdził
piękną zasadę swego życia,
zamkniętą w słowach jednego z wierszy: „Uśmiechnij się
! Jutro będzie - za późno!”
Dziś trudno nam się
uśmiechnąć, bo smutna
wieść o jego śmierci w wieku 75 lat jest dla nas bardzo przygnębiająca. Nie zapomnimy Natana pełnego
werwy i humoru, a zarazem
skromności i serdeczności w
czasie jego pobytu u nas w
Głuszycy, w „kraju lat dziecięcych”, choć było to 14 lat
temu. Myślę, że pozostanie
w naszych sercach Rodakiem, którym możemy się
szczycić i zawsze o nim pamiętać.

Teraz już wiemy, że ten pierwszy wielki poeta, to właśnie mieszkaniec ulicy Koziej numer 3, ale
wcześniej nasz Rodak z Głuszycy.
Natan Tenenbaum odwiedził
więc swoją „krainę lat dziecięcych’
w 2002 roku i wtedy mieliśmy
okazję poznać go bliżej i ugościć
w miejskiej bibliotece, wtedy
właśnie otrzymałem Jego tomik
wierszy z dedykacją, żeby zaś nie
być dłużnym zdobyłem się na odwagę napisać i odczytać na Jego
cześć wiersz następującej treści:
Natanowi Tenenbaumowi do sztambucha
(z okazji wizyty w rodzinnym miasteczku Głuszyca)

Szkolenie
i dofinansowanie
Powiatowy Urząd Pracy w
Wałbrzychu prowadzi nabór
kandydatów na szkolenie
grupowe dla kandydatów
na kierowców autobusu,
organizowane na potrzeby Śląskiego Konsorcjum
Autobusowego Sp. z o. o.
Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 11.03.2016r.
Liczba miejsc ograniczona.
- Osoby zainteresowane, które chcą podjąć zatrudnienie
w Śląskim Konsorcjum Autobusowym Sp. zo.o. i uzyskać
prawo jazdy kategorii D wraz
z Świadectwem Kwalifikacji
Zawodowej lub uzyskać odpowiednie Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej w związku z
posiadanym prawem jazdy kat
D. oraz, które: ukończyły 21
lat; nie mają przeciwwskazań
zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowcy; mają
przypisany II profil pomocy (w
uzasadnionych przypadkach
wsparcie może uzyskać osoba, której przypisany został I
profil pomocy); nie są objęte
inną formą aktywizacji, której
źródłem finansowania są środki publiczne, zapraszamy do
skorzystania z proponowanej
przez urząd oferty szkoleniowej – informują pracowiny
PUP w Wałbrzychu. Szczegółowych informacji w sprawie
prowadzonej rekrutacji udzielają: w siedzibie PUP w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej
5B doradcy klienta (parter
pok. nr: 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23);
pracownicy oddziałów zamiejscowych PUP w Boguszowie
Gorcach, Czarnym Borze, Mieroszowie, Głuszycy, Jedlinie
Zdroju, Walimiu. Więcej informacji na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w
Wałbrzychu. Powiatowy Urząd
Pracy w Wałbrzychu prowadzi również nabór wniosków
o dofinansowanie kosztów
studiów podyplomowych. Nabór wniosków prowadzony
będzie do wyczerpania limitu
środków przeznaczonych na
dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Więcej informacji i zasady naboru
wniosków można znaleźć na
stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu http://urzadpracy.pl.
(RED)
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Skarabeusz®
Pożyczki gotówkowe

…wsparcie domowego budżetu

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
I UBEZPIECZENIA

 ekspresowa gotówka
 w domu klienta
 dogodne spłaty rat
 pożyczki od 300 zł
 ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
 akceptujemy różne formy dochodu

797 603 000*
 801 501 155*

* Opłata za połączenie naliczana zgodnie z cennikiem operatora.

ZATRUDNIMY
DORADCÓW

www.skarabeusz.biz.pl
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Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
składam najpiękniejsze życzenia
samych szczęśliwych dni.
Niech wypełnia je pasmo sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym,
a uśmiech na twarzy
rozpromienia każdy dzień.
Andrzej Lipiński
Radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Kosztowny rozwód
Wałbrzyskie Wodociągi domagają się około 700 tys. zł od ZGKiM Mieroszów za użytkowanie nieruchomości i sieci
wodno-kanalizacyjnej, której właściciele jest związek. - Aktualnie zostają podjęte działania w celu sprawdzenia
dokumentów źródłowych i uregulowania spraw własnościowych – mówi burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.
Tymczasem Gmina Mieroszów musi oddać Wałbrzyskim Wodociągom około 1,3 mln. zł z tytułu nadpłaty podatku
od nieruchomości za 2014 r. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika także, że mieroszowskie wodociągi nie
mają pozwolenia wodno-prawnego na użytkowanie studni głębinowej w Golińsku.
- Wystawiliśmy mieroszowskiej spółce faktury
za trzyletnie użytkowanie
naszych nieruchomości i
urządzeń wodno – kanalizacyjnych, które położone
są na obszarze Gminy Mieroszów – wyjaśnia Marek
Mielniczuk, prezes Wałbrzyskich Wodociągów. – Prezes
ZGKiM odesłał dokumenty
twierdząc, że umowa nie
obowiązuje. Sprawę badają teraz nasi prawnicy. Jeśli
okaże się, że było to użytkowanie bezumowne, to
kwota do zapłaty może być
jeszcze większa.

Sprawa jest pokłosiem
wystąpienia Gminy Mieroszów z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
- Faktury wystawione przez
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji dotyczą
wzajemnych rozliczeń związanych z nieruchomościami
i infrastrukturą sieci wodno-kanalizacyjnej. Zasady przekazania majątku, rozliczeń
oraz wzajemnych świadczeń
miały być realizowane w
oparciu o porozumienia i
umowy, które były uzgodnione i miały być zrealizowane w
roku 2011/2012. Nie zostało

to jednak zrealizowane w
tamtym okresie przez zainteresowane strony. Aktualnie
będą prowadzone rozmowy,
aby wyjaśnić i uregulować
wszelkie sprawy własnościowe i rozliczenia, wymaga to
jednak odniesienia do archiwalnych dokumentów źródłowych – wyjaśnia Zbigniew
Rybczyński, prezes ZGKiM
„Mieroszów” sp. z o.o.
Wiele wskazuje, że ta sprawa zakończy się w sądzie.
Kolejnym problemem dla
Gminy Mieroszów jest konieczność zwrotu Wałbrzyskim Wodociągom około 1,3

Remontują DK 35
We wtorek, 8 marca planowane jest rozpoczęcie
remontu drogi krajowej nr
35 w Świdnicy. W związku
z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi termin ten może ulec zmianie.
Wykonawcą
inwestycji
jest firma Eurovia Polska
S.A. Prace prowadzone będą
pod nadzorem Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. - Pierwszy etap
prac w Świdnicy obejmie

odcinek ul. Szarych Szeregów pomiędzy ul. Łączną a
ul. Częstochowską. Podczas
remontu przejezdność drogi
będzie cały czas utrzymana.
W trakcie robót drogowych
będzie wprowadzony ruch
wahadłowy, sterowany ręcznie. W pozostałych godzinach będzie przywracany
ruch dwukierunkowy. Cały
czas obowiązywała będzie
maksymalna prędkość do 40
km/h, zakaz wyprzedzania

oraz zakaz ruchu pieszych
poboczem. Pierwszy etap
prac potrwa około miesiąc.
Następnie remontowana będzie dalsza część ulicy Szarych Szeregów, co w efekcie
doprowadzi do wyremontowania tej drogi na odcinku od ul. Łukasińskiego do
Pszenna – wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska, rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego
w Świdnicy.
(RED)

mln. zł z tytułu podatku od
nieruchomości za 2014 rok. Po analizie dokumentów okazało się, że Gmina Mieroszów
nieprawidłowo naliczała nam
podatek od nieruchomości.
W 2015 roku spotkaliśmy się
z burmistrzem Mieroszowa,
by ustalić sposób rozwiązania tego problemu. Ale potem nic się w tej sprawie nie
działo, złożyliśmy więc skargę
na bezczynność burmistrza.
Jej efektem była decyzja
stwierdzająca około 1,3 mln,
zł nadpłaty. Termin zwrotu
pieniędzy upłynął z końcem
stycznia, ale na nasze konto

nic nie wpłynęło. Rozważamy
teraz dalsze kroki – mówi Marek Mielniczuk.
Poprosiliśmy burmistrza
Mieroszowa o informację na
temat rozwiązania problemu spłaty tego zobowiązania, ale do chwili zamknięcia
tego wydania nie otrzymaliśmy odpowiedzi. To samo
dotyczy braku pozwolenia
wodno-prawnego na użytkowanie studni głębinowej
w Golińsku. Z dokumentów
wynika, że studnia głębinowa nr V została wykonana
na zlecenie Wałbrzyskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na przełomie lat 80 i 90 XX wieku i
służyła do zaopatrywania
w wodę mieszkańców Mieroszowa. Po wystąpieniu
Gminy Mieroszów z WZWiK,
zostały jej przekazane ujęcia wody w Mieroszowie i
Golińsku oraz oczyszczalnie
ścieków w Golińsku i Soko-

łowsku. Pozwolenie wodno-prawne na pobór wody
zostało wydane przez Urząd
Wojewódzki w Wałbrzychu
do 31 grudnia 2010 roku,
ale - zgodnie z obowiązującym prawem wodnym
- ważność ustalonej strefy
ochrony bezpośredniej tego
ujęcia wody, była ważna do
31 grudnia 2012 roku. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że teraz pobór
wody ze studni głębinowej
nr V w Golińsku odbywa się
bez pozwolenia wodno –
prawnego. Do uzyskania takiego pozwolenia niezbędna
jest zgoda właściciela działki,
na której znajduje się ujęcie
wody. Tymczasem działka ze
studnią w Golińsku została
sprzedana osobie fizycznej,
która przebywa za granicą,
a przedstawiciele gminy nie
mogą się z nią skontaktować…
Robert Radczak

DB2010

Czwartek, 3 marca 2016 r.

.PL

www.db2010.pl

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

REKLAMA

REKLAMA

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

Takie będą Rzeczpospolite…
Janusz
Bartkiewicz

Pisałem już kiedyś na łamach Tygodnika DB2010, że
Polacy, jak rzadko który naród, tworzą swoją historię w
oparciu o mity, zmyślenia i
przekłamania, przedstawiając się samym sobie i światu, jako naród bohaterskich
romantyków, zdolnych do
nadzwyczajnych poświęceń
dla Ojczyzny (obowiązkowo
pisanej dużą literą), bohaterów bez skazy, cięgiem
jeno walczących za Wolność
Naszą i Waszą. Nasz swoisty
patriotyzm, nakazujący nam
na zabój kochać ojczyznę,
ale jednocześnie unikać bez
wstydu płacenia podatków, a
wybraną w demokratycznych
wyborach władzę traktować
jak kolaboranta naszych wielkich sąsiadów, dziś dokłada
jeszcze jedną cegiełkę do
panteonu kolejnych narodowych bohaterów. Bohaterów
ustanowionych
sejmową
uchwałą z 3 lutego 2011 roku,
która wyznaczyła 1 marca,
jako dzień poświęcony ich
pamięci. Z inicjatywą podjęcia takiej ustawy wystąpił w
2010 roku ówczesny prezydent Lech Kaczyński, a doprowadził do jej uchwalenia
jego następca Bronisław Komorowski. Ten sam, któremu
polityczne środowisko Lecha
Kaczyńskiego zarzuca udział
w zorganizowanym przez
Donalda Tuska i Władymira
Putina skutecznego zamachu

na jego życie. Ogarnia mnie
głęboki wstyd, że za przyjęciem tego sejmowego aktu
podpisali się prawie wszyscy
posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poza jedynym
odważnym, ale mało znanym
posłem Arturem Ostrowskim,
który głosował przeciw wraz z
Jerzym Fedorowiczem, Leszkiem Korzeniowskim, Alicją
Olechowską, Janem Rzymełką i Jadwigą Zakrzewską z PO,
a także Andrzejem Celińskim
i Kazimierzem Kutzem – posłami niezrzeszonymi. Gwoli
sprawiedliwości dodam, że
od głosu wstrzymali się mniej
odważni posłowie z SLD, Marek Balicki, Tomasz Kamiński,
Sławomir Kopyciński. Tak
więc dzięki posłom z PO, PSL,
PiS i SLD dzisiejszej młodzieży
przedstawia się jako bohaterów i wzór do naśladowania
ludzi, którym nie jakaś dawna „komusza” władza, ale
rdzennie polski i patriotyczny
(powołany głosami PO i PiS)
Instytut Pamięci Narodowej
zarzuca dopuszczenie się
zbrodni ludobójstwa (ugrupowanie Romualda Rajsa,
pseudonim Bury) lub przeciwko komu IPN prowadzi
aktualnie śledztwo w sprawie
popełniania zbrodni określanych polskim kodeksem
karnym, jako zbrodnie komunistyczne (kapral Józef Kuraś pseudonim Ogień). Inne
zbrodnie, jakich dopuszczali
się ludzie z rożnych, zwanych
dziś podziemnymi, organizacji uległy przedawnieniu, jako
pospolite bandyckie mordy.
Nie chcąc być gołosłownym powołam się na dokumenty, którymi dysponuje
IPN. Oto krótkie tylko (wia-

domo, brak miejsca) kalendarium bohaterskich czynów
ludzi zwanych dziś Żołnierzami Wyklętymi, przed którymi
dzisiejsza Polska pochyla swe
sztandary. Bohaterskie czyny
oddziału „Burego” (śledztwo
IPN sygn. Akt SA 28/02/Zi):
29.01.1946 r. – pacyfikacja,
w okresie od stycznia 1945
do lutego 1946 roku, białoruskich wiosek na terenie
Podlasia w wyniku czego, od
kul bohaterów i spalonych
żywcem, w zginęło 79 cywilnych osób (dzieci, kobiety,
mężczyźni), w tym 30 tzw.
furmanów zbiorowo zamordowanych w lesie strzałem w
tył głowy. Przyczyna likwidacji: białoruskie pochodzenie.
Oddział majora Zygmunta
Szendzielarza pseudonim Łupaszka (5. Brygada Wieleńska
Armii Krajowej), w czasie kiedy Polska znajdowała się pod
hitlerowską okupacją (dopiero w lipcu 1944 roku dotarły do linii Bugu oddziały I
Frontu Białoruskiego, w skład
którego wchodziła I Armia
Wojska Polskiego), łamiąc wyraźne zakazy Komendy Głównej AK, dokonał 23.06.1944
roku pacyfikacji litewskiej wsi
Dubinki, mordując z zimna
krwią 27 cywilnych osób, w
tym 9 kobiet i trzynaścioro
dzieci, z których najmłodsze
miało dopiero 9 miesięcy. W
dwóch najbliższych wsiach
zamordowano 12 cywilnych
osób - dwójkę starców, kobiety i dzieci. W Zajeziorkach
zastrzelili kobietę i jej niespełna roczną córeczkę. W ciągi
niespełna kilka dni bohaterscy żołnierze tego oddziału zamordowali łącznie 69
osób, z których zdecydowaną

większość stanowiły również
kobiety i dzieci. 1 lipca 1944
roku oddział AK pod dowództwem majora Mieczysława
Potockiego peudonim „Węgielny” rozstrzelał 13 mężczyzn. Powód wszystkich dokonanych mordów – litewska
narodowość ofiar. Kolejnymi
bohaterami są członkowie
oddziału kaprala Józefa Kurasia pseudonim Ogień, na
którego dowództwo AK wydało wyrok śmierci za dezercję z pola walki. Miało to
miejsce 28 grudnia 1943 roku
pod Czerwonymi Groniami,
podczas potyczki oddziału
AK „Wilk” (pod dowództwem
porucznika Kryspina Więckowskiego) z niemiecką grupą pościgową. Obecnie, bo
21.01.2016 roku, krakowski
oddział IPN wydał postanowienie (sygn. akt. S77/15/Zk)
o wszczęciu śledztwa w sprawie zbrodni komunistycznej,
popełnionej przez „Ognia” i
innych z jego oddziału, albowiem jej ściganie nie podlega przedawnieniu. Wszystkie
inne pospolite przestępstwa
„Ognia” i jego kompanów
(okrutne mordy – w tym ciężarnej kobiety – gwałty, rabunki, podpalenia, itp.) nie
będą w śledztwie brane pod
uwagę z powodu przedawnienia ich ścigania. Jednakże
tego, że kpr. Kuraś, po tym
kiedy zdezerterował z AK,
podjął aktywną współpracę z
radzieckim oddziałem partyzanckim majora Iwana Zołotara i oddziałem kpitan Ludmiły Gordijenko pseudonim
Tania, oraz z oficerami NKWD,
którym przekazał wszelkie
informacje o znanych mu żołnierzach AK - III RP, a zwłasz-

cza IPN zapomnieć nie może.
Tak jak i tego, że będąc (od
18.01.1945 r.) członkiem Polskiej Partii Robotniczej stanął
na czele Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym
Targu (nominację otrzymał
z rąk Zofii Gomułka, kierowniczki wydziału Personalnego
Komitetu Centralnego PPR)
i opracowywał dla potrzeb
NKWD listy partyzantów z
Armii Krajowej, których po
zatrzymaniu wywożono do
syberyjskich łagrów. Za swoją
gorliwość (mimo, że nie miał
matury) został awansowany
na porucznika. Już tylko z powodu ograniczenia tekstowego nadmienię tylko o bohaterach z NSZ, którzy 06.06.1945
roku dokonali pacyfikacji
ukraińskiej wsi Wierzchowiny, gdzie zamordowano
194 jej mieszkańców, z których tylko kilkunastu udało
się uciec. Natomiast odział
NSZ „Wołyniak” w kwietniu
1945 zamordował ponad 150
mieszkańców ukraińskiej wsi
Piskorowice i okolic. W sumie
z rąk dzisiejszych żołnierzy
wyklętych padło 5143 cywilów, w tym 187 dzieci w wieku do lat czternastu.
Obecnie wmawia się młodzieży, że oni w ten sposób
walczyli z komuną, a mnie jest
po prostu wstyd, że Polska w
taki sposób z morderców czyni wzorce do naśladowania.
Takie będą Rzeczpospolite,
jak ich młodzieży chowanie,
pisał przed wiekami kanclerz
Jan Sariusz Zamoyski, założyciel Zamościa, wielki hetman
koronny
Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. No właśnie…
www.janusz-bartkiewicz.eu

Przygotowania
do rewitalizacji
- W związku z realizacją zadania „Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Głuszyca” - dokumentu
niezbędnego do ubiegania
się o dofinansowanie projektów związanych z szeroko pojętą rewitalizacją
z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, zapraszam
przedstawicieli wspólnot
mieszkaniowych na spotkanie – mówi Roman Głód,
burmistrz Głuszycy. – Spotkanie zostało zaplanowane
na czwartek, 10 marca 2016
roku na godzinę 16.00 w
sali widowiskowej Centrum
Kultury-Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ulicy Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy.
(RED)

Panie będą
świętowały
Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek zapraszają Mieszkanki Głuszycy
do sali widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury w dniu 8 marca o godz.
17.00 na uroczystość z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet. W programie recital Roberta Delegiewicza, kabaret
z Unisławia i Mieroszowa w
skeczu „Czerwony Kapturek”
oraz występ chóru seniorów
„Renoma”. Występom towarzyszyć będzie wernisaż malarki Barbary Suleckiej.
(RED)
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Wielkanoc w Szczawnicy
Za trzy tygodnie Wielkanoc. Co zrobić, by te święta
były wyjątkowe? Najlepiej
wybrać się do urokliwego
uzdrowiska
Szczawnica!
Tam, w Domu Wypoczynkowym Trzy Korony, będzie
można wspaniale odpocząć,
korzystając z gościnności
Renaty i Wojciecha Majerczaków.
- Wszystkich, którzy szukają
spokoju, pragną oderwać się
od męczącej codzienności,
uciec przed zgiełkiem miasta,
potrzebują czasu dla siebie,
miejsca do przemyśleń, tęsknią do szumu drzew, śpiewu
ptaków, rozległych łąk, chcą
nacieszyć się przestrzenią i
swobodą, cenią sobie ciepłą
atmosferę, dobrą kuchnię i
prywatność - zapraszamy serdecznie do odwiedzenia nas
w jednym z najpiękniejszych
zakątków południowej Polski
na pograniczu Pienin i Beskidu
Sądeckiego, w Szczawnicy –
mówią Renata i Wojciech Majerczakowie. - Nasz dom „Trzy
Korony” zlokalizowany jest
w dolnej części uzdrowiska
Szczawnica, u wylotu Przełomu Pienińskiego i w bezpośrednim sąsiedztwie przystani
kajakowej i flisackiej. Tuż obok

prowadzi droga do szlaków
turystycznych na Sokolnicę,
Trzy Korony oraz przejścia
granicznego ze Słowacją. Z
okien naszych pokoi rozciąga
się malowniczy widok na panoramę Pienin oraz na przełom Dunajca. Szczawnica to
raj dla każdego: leniuch może
się wygrzewać w słońcu z butelką mineralnej lub kuflem
piwa, natomiast wczasowicz
bardziej ambitny może odkryć
wiele ciekawych miejsc podczas spacerów i wycieczek.
Na gości Domu Wypoczynkowego Trzy Korony
w Szczawnicy czekają 2, 3 i
4-osobowe pokoje z łazienkami o wysokim standardzie
(tv-sat, radio, balkon). Kuchnia
oferuje domowe wyżywienie
z możliwością negocjacji cen
(dzieci 3-7 lat płacą 60% ceny
wyżywienia). Przy budynku
znajduje się sala kominkowa,
w której można zorganizować
imprezy (także dla firm i grup
zorganizowanych).
- Czworonożni przyjaciele
są u nas mile widziani. A na
życzenie klienta: organizujemy kuligi, pieczenie barana,
zabawy taneczne, zapewniamy przewodnika górskiego
oraz w okresie zimowym in-

struktora narciarskiego z PZN,
a także masaż rekereacyjno-rehabilitacyjny oraz solarium.
Posiadamy również w pełni
wyposażony bar „Groń” na
górze Palenica, gdzie można
także przenocować. Zajęliśmy
pierwsze miejsce w plebiscycie „Gościnny Próg”, organizowanym przez redakcję „Poznaj Swój Kraj”. Zapewniamy
mnóstwo atrakcji oraz możliwość negocjacji cen – dodają
właściciele DW Trzy Korony w
Szczawnicy.
Uzdrowisko
Szczawnica
- leży u stóp góry Bryjarki, w
bezpośrednim
sąsiedztwie
Pienińskiego Parku Narodowego, w malowniczej dolinie
Dunajca. Ze wszystkich stron
wznoszą się górskie zbocza,
pokryte iglastymi i modrzewiowymi lasami. Uzdrowisko posiada 12 źródeł wód
mineralnych. Spacerując po
Szczawnicy można odnaleźć
liczne budowle XVIII - XIX w.
wiecznej architektury zdrojowej, między innymi noszącej
cechy stylu szwajcarskiego
oraz rzadkie już domy góralskie, niektóre z unikatowymi
herbami - godłami rodów
szczawnickich. Coraz większą
popularnością cieszy się ostat-

nimi czasy turystyka rowerowa. Jej rozwojowi służą przygotowane trasy rowerowe o
różnym stopniu trudności i
liczne wypożyczalnie rowerów
górskich. Często odwiedzane
jest pieszo-rowerowe przejście graniczne w Pieninach,
umożliwiające zwiedzenie słowackich Pienin, pobliskiej Leśnicy czy wycieczkę do Czerwonego klasztoru brzegiem
Dunajca. Zainteresowaniem
turystów spotkały się także
nowo otwarte przejścia piesze
w Jaworkach i Szlachtowej.
- Pobyt w Szczawnicy to
doskonała okazja do poznania przyrody Pienińskiego
Parku Narodowego, zwiedzenia zamków w Czorsztynie i
Niedzicy, a także możliwość
kąpieli i uprawiania sportów
wodnych w pobliskim jeziorze
czorsztyńskim. Jedną z największych atrakcji turystyczno-krajobrazowych Szczawnicy jest przełom Dunajca i
spływ tą rzeką na flisackiej
tratwie. Jedną z niewątpliwych atrakcji Szczawnicy jest
czteroosobowa wyprzęgana
kolej krzesełkowa Palenica,
usytuowana w centrum miasta, nieopodal dworca PKS.
Już po 3 minutach jazdy ko-

leją można znaleźć się na samym szczycie Palenicy (722
m n.p.m.). Stanowi on latem
świetny punkt wypadowy dla
wędrówek pieszych i rowerowych, skąd rozciągają się
malownicze widoki na Pieniny
z Trzema Koronami i Sokolicą
oraz na Tatry Słowackie z wyraźnie widoczną Łomnicą. Od
wiosny do jesieni przy górnej
stacji kolei czynna jest bardzo
popularna zjeżdżalnia wózkowa. Zimą zapraszamy na Palenicę wszystkich miłośników
białego szaleństwa. Znajdują
się tam stoki o różnym stopniu
trudności, od polanek dla początkujących na stokach Szafranówki wraz z trzema wycią-

gami orczykowymi, poprzez
rynnę snowboardową, aż po
trasę dla zaawansowanych
narciarzy Palenica I oraz nową
tzw. „trasę rodzinną „ Palenica
II. Wszystkie trasy są sztucznie
śnieżone i utrzymywane przez
maszyny do uprawy śniegu.
Pobyt w Szczawnicy przyniesie każdemu wiele niezapomnianych chwil oraz sprawi,
że będziecie chcieli wrócić tu
jeszcze raz. Jesteśmy przekonani, że tu każdy znajdzie coś
dla siebie. Więcej informacji
można znaleźć na naszej stronie internetowej www.trzykorony.net – dodają Renata i
Wojciech Majerczakowie.
(RED)
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SUPER PRICE 2016

PROMOCJA WIELKANOCNA NAWET DO 1000 PLN TANIEJ WAŻNA DO 31.03.2016 !!

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

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

DB2010

Czwartek, 3 marca 2016 r.

.PL

www.db2010.pl

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

Dzień Ciemniaka
Andrzej
Basiński

Elektorat Prawa i Sprawiedliwości to wyborcy wprost
wymarzeni. Nieoceniony skarb
dla każdego polityka. Przeciętny pisowiec, to człowiek ciągle
niezadowolony, sfrustrowany, uważający się za skrzywdzonego, o skłonnościach
paranoicznych, a co za tym
idzie – roszczeniowy, pamiętliwy, bezwzględny i mściwy.
Polityk, który bez skrupułów
i najmniejszych zahamowań

będzie cechy te wykorzystywał, nieustannie podgrzewał
i krzyczał w stylu: „Są tacy,
którzy...!”, „To oni są wszystkiemu winni!”, „Nie pozwolimy, by...!”, może liczyć na psią
wierność takiego elektoratu,
który pójdzie nawet w ogień,
by ją swojemu guru udowodnić. Już na starcie kampanii
wyborczej, partia pod takim
wodzem będzie miała 30 procent poparcia, a potem może
być tylko lepiej i zaufania tego
nie obniżą nawet kompromitujące wpadki oraz skandaliczne zachowania się cwanego
przywódcy, ani jego służalczo
skamlających i nurzających
się w wazelinie podnóżków.
Taki elektorat wybaczy swo-

im przewodnikom wszystko,
albo po prostu w skandale
nie uwierzy, bo na pewno są
bezczelnymi
oszczerstwami rzucanymi przez wrogów
ich wspólnoty. Do wyborów
pójdzie w ciężkiej chorobie,
przy oberwaniu chmury i w
tropikalnym upale. Elektorat
wspaniały dla przebiegłych
karierowiczów udających, że
należą do rzeszy pokrzywdzonych i jak nikt inny znają ich
potrzeby.
Ale dla Polski jest on przekleństwem. W nowoczesnej
Europie takie zakompleksione, nienawistne, a poza tym
klerykalne (jak to pogodzić z
umiłowaniem Boga?!) i nacjonalistyczne środowiska sta-

nowią najczęściej margines,
u nas wybiły się na większość
wśród tych, którzy idą do
urn wyborczych, a ponieważ
połowie narodu nie chce się
ruszyć tyłka i spełnić obywatelski obowiązek (jest z tego
nawet dumna!), natomiast
część pozostałych wyborców
kapryśnie postawiła na szalony eksperyment, PiS wybory
wygrało. Tym razem zawdzięczamy to nie tylko części
Podlasia, Podhala, czy Podbeskidzia (charakterystyczne
jest to początkowe „Pod”, w
tym wypadku będę złośliwy
i uznam je za symbol niskich
ambicji...), ale i obywateli mających podstawy do różnego
rodzaju pretensji. Niestety, jak
REKLAMA

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Tel. 509 52 60 11
się szybko okazało, nie ulokowali oni szczęśliwie swoich nadziei oraz wykazali się ogromną naiwnością i niewiedzą, za
co Polska może zapłacić zrujnowaniem porządku demokratycznego i w konsekwencji
izolacją międzynarodową, a
także gospodarczą zapaścią.
Sam tego chciałeś Grzegorzu
Dyndało, tylko dlaczego naraziłeś na degradację pozostałą
część społeczeństwa?
Zatem opierając się na
powyższym, pozwolę sobie
zaproponować
coroczne
(co najmniej do następnych
wyborów) świętowanie 25
października jako Dnia Ciemniaka. Nawiązuję do słynnych
słów Stefana Kisielewskiego,
wypowiedzianych przed 48
laty podczas obrad Związku
Literatów Polskich, który ówczesne elity nazwał „dyktaturą
ciemniaków”. Za to określenie
został pobity na warszawskiej
Starówce przez „nieznanych
sprawców”. Demokracja PiS
coraz bardziej przypomina
demokrację socjalistyczną z
czasów Władysława Gomułki
(w tym modelu ustrojowym
ustanowiono kierowniczą rolę
partii). Może więc pojawią się
też „nieznani sprawcy”?.
W czasie, gdy PiS zmierza
do rządów autorytarnych, marząc zapewne, by zwolennikami tej partii zadeklarowała
się ogromna część polskiego
społeczeństwa (wyłączając,
oczywiście, zdrajców narodu)
od dyrektorów do sprzątaczek i babci klozetowych (z
całym szacunkiem dla tych
profesji tych pań), ogromną
rolę w okazywaniu protestu

przeciwko podłościom władzy
widzę w działalności Komitetu
Obrony Demokracji. Wiążę z
nim ogromne nadzieje i darzę
go szacunkiem. Jego wielotysięczne marsze to najbardziej,
jak dotychczas, widoczna
forma aktywności opozycji,
czego dowodzą obelgi rzucane na KOD przez PiS i jego
apologetów, którzy najwyraźniej dostali pietra i umysłowej
aberracji, nie spodziewając się
takiego oporu. „Komuniści i
złodzieje”, „Polacy gorszego
sortu”, „gestapowcy” - to wyraz nienawiści, a zarazem strachu władzy. Poczuć zapach jej
trzęsących się portek – wrażenie bezcenne! Ostatnio kuriozalną, haniebną wypowiedzią
popisał się doradca Andrzeja
Dudy prof. Zybertowicz, który
w KOD-zie widzi agentów Rosji uczestniczących w wojnie
hybrydowej przeciwko Polsce,
a więc zdrajców do kwadratu.
Strach się pogłębia. Może więc
dożyję upadku sekty...
Niestety, podobnie myślą niektórzy z tych, którym
(ponoć) PiS przeszkadza i są
wobec niego krytyczni. Podejrzewając KOD o niecne
zamiary, dają dowody osobliwej ślepoty i zaciągają się w
szeregi pożytecznych idiotów
(określenie po raz pierwszy
użyte przez Lenina), którzy,
chyba nie bardzo zdając sobie z tego sprawę (?), sprzyjają swoim przeciwnikom po
drugiej stronie barykady. W
imię czego?.
Oni też powinni świętować
25 października. Przypominam: to zaproponowany przeze mnie Dzień Ciemniaka.

Pieniądze na LPR

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

Gmina Mieroszów pozyskała 91,3 tys. złotych na
przygotowanie Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
- Niebawem rozpoczną
się prace związane z tworzeniem Programu Rewitalizacji
Obszarów Zdegradowanych
Mieroszowa. Szczególne miejsce w zaplanowanych działaniach zajmie obszar śródmieścia. Przygotowanie tej
dokumentacji jest niezbędne
do wnioskowania o środki inwestycyjne w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego. Na szczególne wyrazy
uznania zasługują pracownicy
Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w
Mieroszowie. Nasz wniosek
na liście rankingowej jest wyżej niż wnioski takich miast
jak Wrocław, Świdnica, Jelenia
Góra, Strzegom, Wałbrzych
czy Bolesławiec – podkreśla
Marcin Raczyński, burmistrz
Mieroszowa.
(RED)

Czwartek, 3 marca 2016 r.
www.db2010.pl

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

DB2010

.PL

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

Strażacy podsumowali miniony rok

Głosowali prawidłowo
Wojewoda dolnośląski
odrzucił wniosek radnych
klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu
Wałbrzyskiego, którzy domagali się unieważnienia
uchwały dotyczącej wyboru
przewodniczącej rady – Doroty Piotrzkowskiej.
Przypomnijmy: 11 stycznia
2016 roku Rada Powiatu Wałbrzyskiego wznowiła obrady,
które zostały przerwane 15
grudnia 2015 r. W pierwszej,
grudniowej części sesji rady
powiatu, radnym nie udało się
wybrać nowego przewodniczącego po tym, jak z tej funkcji zrezygnował Marek Tar-

nacki. Udało się to dopiero w
styczniu – w czwartym głosowaniu, ale członkowie Klubu
Radnych Platformy Obywatelskiej uznali, że wybór radnej Doroty Piotrzkowskiej na
stanowisko przewodniczącej
rady odbył się z naruszeniem
prawa. Ich zdaniem część radnych naruszyła przepisy, głosując w innym miejscu, niż to,
które zostało przygotowane
dla wszystkich oraz pokazując
kartę do głosowania z wybranym przez siebie kandydatem.
I złożyli wniosek, by wojewodę tę uchwałę unieważnił.
- Organ nadzoru wskazuje,
że na podstawie zgromadzo-

nych w trakcie prowadzonego postępowania nadzorczego informacji, nie istnieją
podstawy dla twierdzenia, że
uchwała Nr XII/4/16 Rady
Powiatu Wałbrzyskiego z
dnia 11 stycznia 2016 roku w
sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego istotnie narusza
prawo. (…) Zatem organ nadzoru nie znajduje podstaw do
stwierdzenia jej nieważności
– czytamy w piśmie z 23 lutego 2016 r., które podpisał
zastępca dyrektora Wydziału
Nadzoru Prawnego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Służby wojewody uznały, że wybór przewodniczącej Doroty Piotrkowskiej nie naruszał prawa.

24 lutego odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność Komendy
Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Wałbrzychu w
2015 roku w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
Komendant Miejski PSP w
Wałbrzychu st. bryg. mgr inż.
Grzegorz Kułak rozpoczął spotkanie symboliczną minutą ciszy, by uczcić druha Jacka Nowakowskiego, który zmarł kilka
dni temu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
- To wielka strata dla druhów OSP w Borównie, ale i dla
szeregów całej braci strażackiej. Pamiętajmy o tych, którzy zawsze pierwsi stawali na
alarm, gdy ich wzywano. Doceniajmy tych, którzy niosą nam
pomoc w obliczu nieszczęść ,
które nas spotykają. I gdy trzeba, starajmy się ich wspomóc
na miarę naszych możliwości.
Tak po prostu. Po ludzku, ponieważ życie jest tylko jedno strażaka również…
- W imieniu swoim oraz
obecnego Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego mogę obiecać,
że będziemy starali się wspierać wszelkie działania naszej
straży, bowiem zapewnienie
bezpieczeństwa, o którym tak

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura i komendant Grzegorz Kułak.
szeroko wciąż mówimy, jest
dla nas kwestią priorytetową.
Ponadto mam nadzieję, że
młodzi mężczyźni będą zasilali szeregi tej tak wyjątkowej
braci. Powinniśmy umożliwić
młodzieży z powiatu wałbrzyskiego kształcenie się w tym
kierunku- powiedział obecny
na odprawie Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura.
Komendant podsumował
rok 2015 jako pracowity, ale
i najlepszy z minionych. Na
dzień 31.12.2015 r. służbę w
wałbrzyskiej PSP pełniło 135
funkcjonariuszy.
Grzegorz
Kułak wskazał zdarzenia, w
łącznej liczbie 2814, w których
uczestniczyli strażacy, także
wspierani przez strażaków
ochotników. Był to rok dobry
w zakresie pozyskanego sprzę-

tu dla potrzeb wałbrzyskich
strażaków. Oprócz działalności
typowo ratowniczej, strażacy
realizują ćwiczenia, szkolenia,
pokazy oraz włączają się w
imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu. Tego
typu przedsięwzięcia to również ważny element, związany
z promowaniem pożarnictwa,
doskonaleniem technik i rzemiosła ratowniczego. Na zakończenie Komendant Miejski
PSP Grzegorz Kułak podziękował między innymi Staroście
Wałbrzyskiemu Jackowi Cichurze za wsparcie jakie PSP
w Wałbrzychu uzyskuje od
powiatu i podkreślił, że jest to
zdarzenie pionierskie w historii powiatu, że ta współpraca i
wsparcie daje tak policzalne i
realne skutki.
REKLAMA
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Sesja z kombatantami
Na XVII Sesję Rady Gminy
Czarny Bór zaproszeni zostali czarnoborscy kombatanci.
Swoją obecnością uświetnili
ten dzień: Jan Zając, Janina
Pacek, Stanisława Szandrocha, Romuald Staszyński,
Edmund Misiek oraz w imieniu Stefanii Owsianka córka
Stanisława Jednoróg.
Uroczystość rozpoczął Jan
Zając - Przewodniczący Gminnego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych. Przedstawił krótką
historię Gminnego Związku
Kombatantów. Następnie podziękował wójtowi gminy,
przewodniczącej rady gminy
oraz kierownikowi ośrodka pomocy społecznej za zaangażowanie w sprawy kombatantów.
Potem Jan Zając z Kazimierzem
Wilkiem wręczyli odznaczenia
osobom zasłużonym dla związku kombatantów: Adamowi
Góreckiemu, Edycie Śpiewak,
Barbarze Bąk, Krystynie Niemiec, Janinie Pacek oraz pośmiertne Ludwikowi Łatce.
Specjalne odznaczenie „Krzyż
Czynu Frontowego I i II Armii
Wojska Polskiego” otrzymał
Romuald Staszyński za udział
w walkach II wojny światowej

16 litrów krwi

Podczas sesji rady gminy czarnoborscy kombatanci zostali odznaczeni.
o wolność i niepodległość. Następnie głos zabrał Kazimierz
Wilk - Wiceprezes Dolnośląskiego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych, który podziękował za
zorganizowanie uroczystości
i zaprosił członków i ich rodziny na uroczysty poczęstunek,
przygotowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu
Gminy Czarny Bór.
Sesja była również okazją
do wręczenia statuetki „Przyjaciel gminy” dwóm osobom,
które nie mogły ich odebrać

na spotkaniu noworocznym z
przedsiębiorcami. Z rąk wójta
statuetki otrzymali Sławomir
Leśniak, właściciel Firmy MON
- TECH oraz Dariusz Piaskowski, prezes Uczniowskiego Ludowego Zapaśniczego Klubu
Sportowego Heros. Podczas
sesji rady gminy wójt wręczył
również podziękowanie za
wzorową postawę obywatelską Krystianowi Gut - mieszkańcowi Czarnego Boru, który
zauważył i zgłosił wyciek wody
z rurociągu na ul. Słonecznej
w Czarnym Borze.

49 osób zarejestrowanych,
36 oddało ponad 16 litrów
bezcennego leku - to wynik zbiórki krwi, która odbyła się w Świebodzicach.
Rezultat byłby jeszcze lepszy, gdyby nie konieczność
zakończenia akcji - byli jeszcze chętnie do oddania krwi,
jednak lekarz wykonujący
badania potencjalnych dawców musiał pilnie wracać
do szpitala. Pod koniec akcji
rozlosowano tradycyjną nagrodę-niespodziankę, ufundowaną tym razem przez
firmę Cast sp. j. Ekspres przelewowy trafił do rąk Marcina
Hołowatego. Słodycze dla
wszystkich
krwiodawców
ufundowała firma Śnieżka-Invest. I od razu zapraszamy
na następne krwiobranie
- tym razem w ambulansie,
który zaparkuje 8 marca
przed ratuszem. Dla wszystkich pań, które zdecydują się
w dniu swojego święta - bo
to przecież Dzień Kobiet oddać krew, organizatorzy
przygotowują drobny upominek.
(RED)

(RED)
REKLAMA

Wydłużyli
termin
Do 7 marca można zgłaszać kandydatury do Świebodzickiej Rady Seniorów.
Członkami rady seniorów
mogą zostać przedstawiciele
seniorów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających osoby
starsze, a także działających
na rzecz osób starszych.
Ostatecznego wyboru spośród wszystkich zgłoszonych
kandydatur dokona Rada
Miejska w Świebodzicach.
Kandydat do pracy w Radzie
Seniorów zgłasza się samodzielnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny w Wydziale
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu
Miejskiego, ul. Świdnicka
7, pok. nr 3, oraz na portalu
miejskim www.swiebodzice.
pl). Integralną częścią zgłoszenia jest lista minimum 20
(słownie: dwudziestu) podpisów mieszkańców Świebodzic, popierających danego
kandydata. Wypełniony formularz wraz z listą podpisów
należy złożyć w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, do
7 marca 2016 r., do godz.
15:00.
(RED)
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geodezyjno-kartograﬁczne
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Pamiętali
o niezłomnych
W Narodowym Dniu
Pamięci o Żołnierzach
Wyklętych burmistrz Bogdan Kożuchowicz i radni
Świebodzic złożyli kwiaty
na grobie podpułkownika Władysława Supronia,
członka polskiego, wojennego podziemia, żołnierza
Armii Krajowej, jednego z
Żołnierzy Wyklętych.
Wiązanki oraz znicze
złożyli wspólnie: burmistrz
Bogdan Kożuchowicz, radni: Zofia Marek i Sławomir
Łukawski oraz Agnieszka
Gielata dyrektor Miejskiego
Domu Kultury. O bohaterskim mieszkańcu Świebodzic pamiętało także wojsko
- kwiaty na płycie nagrobka
położył przedstawiciel Woj-

skowej Komendy Uzupełnień, kpt. Jacek Baran.
- W tym szczególnym dniu
wspominamy Władysława
Supronia, jego heroiczny
życiorys i niezwykle trudne
przeżycia. Był wielkim bohaterem i człowiekiem prawdziwie niezłomnym, ale tacy
właśnie byli Żołnierze Wyklęci - powiedział burmistrz
Bogdan Kożuchowicz.
Świebodzice uczciły Władysława Supronia jeszcze w
inny sposób - w ubiegłym
roku na murze przy ul. Wałbrzyskiej powstał mural, upamiętniający podpułkownika.
Inicjatorami jego powstania
były środowiska związane z
kibicami Górnika Wałbrzych.
(RED)

Wszystko o 500+
Mieszkańcy Świebodzic,
zainteresowani rządowym
programem Rodzina 500
+ powinny skorzystać z zaproszenia na dzień otwarty do świebodzickiego ratusza.
2 kwietnia, w sobotę, w
godzinach 10.00-15.00 pracownice Ośrodka Pomocy
Społecznej, które zajmują się
realizacją świadczeń, udzielą
wszelkich informacji dotyczących warunków korzystania z programu.
- Będzie także można
pobrać wniosek, wypełnić
go i złożyć. Na stronie internetowej OPS www.ops.

swiebodzice.pl została także uruchomiona specjalna
zakładka 500+, w której są:
druk formularza wniosku w
wersji elektronicznej oraz
akty prawne dotyczące programu. Informacji można
także zasięgnąć telefonicznie, pod nr telefonu: 74 666
99 27, w dziale świadczeń
rodzinnych. Szacuje się, że
w Świebodzicach do wypłaty będzie około 2500 świadczeń miesięcznie – mówi
Agnieszka Bielawska-Pękala,
rzecznik prasowy Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

DB2010

Czwartek, 3 marca 2016 r.
www.db2010.pl

.PL

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

na miejscu • na wynos • z dowozem
Familia

DANIA OBIADOWE
PIEROGI ręcznie lepione
teraz również PIZZA
PROMOCJA
za 5 zł
druga PIZZA
j!

- 20 % tanie
po godz. 17.00
j!
artki 20 % tanie
w
cz
w
–
ia
n
ar
g
piero
DOWOZIMY

Wałbrzych – Piaskowa Góra,
ul. Broniewskiego 69

74 300 32 31

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

REKLAMA

PRACA

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

Biały Orzeł jest bezpieczny
Siedem jednostek straży pożarnej uczestniczyło w ewakuacji podopiecznych
Dolnośląskiego Ośrodka Opieki Międzypokoleniowej Biały Orzeł w Sokołowsku.
Akcja przebiegła sprawnie i nikomu nic się nie stało.
– Tym razem były to tylko ćwiczenia, które są jednak niezbędne do
zapewnienia bezpieczeństwa naszym podopiecznym – podkreśla Barbara
Grzegorczyk, prezes spółki Sanatoria Dolnośląskie.
29.02.2016 r. w jednym
z obiektów należących do
spółki Sanatoria Dolnośląskie
– oddanym w ubiegłym roku
po gruntownym remoncie
Dolnośląskim Ośrodku Opieki Międzypokoleniowej Biały
Orzeł w Sokołowsku, odbyły
się próbna ewakuacja oraz
ćwiczenia straży pożarnej.
Wzięło w nich udział 7 jednostek (5 jednostek Państwowej Straży Pożarnej z
Wałbrzycha oraz jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
z Sokołowska i Mieroszo-

wa). Ćwiczenia rozpoczęły
się o godzinie 10.00, kiedy
to system wykrył zagrożenie w postaci dymu i włączył
się alarm. Personel dokonał
rozpoznania, zaalarmowano
straż pożarną i wydano decyzję o ewakuacji pacjentów
na niższe piętra budynku. Po
przybyciu na miejsce kontrolę nad działaniami przejęła
straż pożarna. Całość działań trwała około 1 godziny,
wszystkie systemy zadziałały
prawidłowo, ewakuowano
wszystkich pacjentów ze

strefy zagrożenia, a cała akcja przebiegła sprawnie i bez
zakłóceń. Po akcji Barbara
Grzegorczyk - prezes Spółki
„Sanatoria Dolnośląskie” podziękowała strażakom za
szybko i bezpiecznie przeprowadzoną akcję.
- Ćwiczenia wykazały, że
budynek
Dolnośląskiego
Ośrodka Opieki Międzypokoleniowej Biały Orzeł w
Sokołowsku spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
a personel doskonale radzi

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

sobie w sytuacji zagrożenia.
Warto zaznaczyć, że Biały
Orzeł, jako jedyny w powiecie wałbrzyskim, posiada
system oddymiania pozio-

mych dróg komunikacji, który podczas ćwiczeń spisał się
znakomicie – podkreśla prezes Barbara Grzegorczyk.
(RED)

Komputerowa rezerwa
Kolejni
mieszkańcy
Gminy Walim mają szansę
otrzymać do bezpłatnego użytkowania zestawy
komputerowe z dostępem
do bezpłatnego internetu.
Urząd tworzy tak zwaną
listę rezerwową uczestników projektu.
W ramach projektu pt.
“Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” w
gospodarstwach domowych
na terenie Gminy Walim znaj-

duje się już 300 zestawów
komputerowych. Beneficjenci ostateczni otrzymali je od
Gminy Walim do użytkowania do 31 grudnia 2020 roku.
- Naturalną sprawą jest to,
że ludzie się przemieszczają
jak i odchodzą. W tej sytuacji Gmina Walim jest zobowiązana przekazać zestawy
komputerowe następnym
mieszkańcom. Jeszcze przed
zakończeniem projektu mieliśmy siedem takich sytuacji
– wyjaśnia Adam Hausman,
wójt Gminy Walim. - W związ-

ku z powyższym ogłaszamy
kolejny nabór na listę rezerwową. Osoby, które się na
niej znajdą, będą otrzymywały zestawy komputerowe
w miarę ich zdawania przez
mieszkańców,
tracących
prawo do ich użytkowania.
Oczywistą sprawą jest fakt, iż
zanim zestaw trafi do nowego gospodarstwa domowego, zostanie stosownie przygotowany – tzn. odbędzie
przegląd techniczny.
Lista rezerwowa będzie
obejmowała dziesięciu be-

neficjentów ostatecznych
– gospodarstw domowych.
Wójt Gminy Walim powołał sześcioosobową komisję
konkursową, składającą się
z: 2 przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w
Walimiu, 1 przedstawiciela Urzędu Gminy Walim, 1
przedstawiciela Publicznej
Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Jugowicach, 1 przedstawiciela
Zespołu Szkół im. Polskich
Noblistów w Walimiu, 1 beneficjenta
ostatecznego.

Dokumenty są do pobrania
ze strony internetowej www.
walim.pl. Wnioski należy
składać do 11 marca 2016
roku w Urzędzie Gminy Walim lub przesłać pocztą do
Urzędu Gminy Walim, ul.
Boczna 9, 58-320 Walim. W
przypadku przesłania wniosku pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Gminy Walim.
Komisja do dnia 25 marca
2016 r. stworzy listę rezerwową.
(RED)
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Boguszów – Gorce
odczytane
W Centrum Kulturalno Kongresowym
„Witold”
w Boguszowie Gorcach
odbyło się seminarium
prezentujące wyniki badań realizatorów projektu
„Czytanie Miasta” w ramach Europejskiej Stolicy
Kultury Wrocław 2016. W
projekcie wzięła udział młodzież z Boguszowa-Gorc,
uczęszczająca do Świetlicy
Środowiskowej nr 2. Efektem
ich pracy (oprócz ciekawych
doświadczeń) jest wystawa
fotografii opatrzona niecodziennymi komentarzami.
Kto nie mógł wziąć udziału
w wernisażu, a jest ciekawy zapraszamy do Centrum Witold - naprawdę warto!
(RED)

Warsztaty
ceramiczne
W świetlicy wiejskiej w Zagórzu Śląskim odbyła się
pierwsza tura warsztatów
ceramicznych.
Wyobraźnia uczestników nie miała
granic. Wiodącym tematem
wykonywanych prac były
zbliżające się święta wielkanocne. Były zatem jaja,
kurczaczki, ale nie tylko. Pojawiły się także zwierzęta
leśne i domowe. Nie mogło
też zabraknąć dumy Gminy
Walim, czyli zamku Grodno.
Na drugą turę warsztatów
ceramicznych organizatorzy
zapraszają 12 marca o godzinie 11:00 do Świetlicy Wiejskiej w Zagórzu Śląskim.
(RED)
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Dziękujemy tym wszystkim którzy corocznie wspierają
działalność hospicjum w postaci przekazania 1%

Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum, to już 22 lata jak pomagamy chorym w zaawansowanej 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 wystarczają 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 jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.
Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa dofinansowana 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 naszych 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.

Nie wymagamy
doświadczenia - nauczymy
ZADZWOŃ

668 682 334
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*

www.proficredit.pl

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

Twoje pieniądze

Gmina Stare Bogaczowice

Wiosna na drogach

Międzygminny dzień
kobiet

1 procent dla Michała

Dzięki staraniom władz
Gminy Stare Bogaczowice,
Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei – we współpracy z
gminą - wykona przystanek dla komunikacji publicznej.
Wiata obok budynku nr
256 w Starych Bogaczowicach zostanie postawiona na
koszt Gminy, a Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei przekaże
płyty betonowe i kręgi do
przykrycia rowu. Na drogach
wojewódzkich trwa pozimowe łatanie dziur w jezdni i
usuwanie krzewów z poboczy.
Z kolei na drogach powiatowych zostanie zamontowanych 180 metrów bieżących barier w Cieszowie
i Nowych Bogaczowicach.
Zostanie również wyremon-

Gminne Centrum Edukacyjno –
Społeczne w Starych Bogaczowicach oraz Rada Sołecka wsi
Stare Bogaczowice zapraszają
panie na międzygminne spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Impreza
została zaplanowana na piątek, 4
marca, na godz. 17.00 w Sali Sołeckiej przy ul. Głównej 75 w Starych
Bogaczowicach. W programie
m.in. Grupa Teatralna przy WOK
- musical pt. „Marilyn w krainie
czarów”; pokaz magii, spotkanie
ze słynną Grażynką z programu
„Rolnik szuka żony” wraz ze śpiewającymi przyjaciółmi – wspólne
śpiewanie; prezentacja oraz testowanie nowości kosmetycznych;
pokazy rękodzieła, pokazowe makijaże; bezpłatna degustacja produktów lokalnych „Pod Górką”;
życzenia, kwiatki oraz słodycze dla
każdej z pań. Wstęp wolny!
(RED)

Jak co roku, zwracamy
się z ogromną prośbą o
wsparcie leczenia Michała
Lechowicza ze Starych Bogaczowic.
Chłopiec urodził się z niezwykle rzadką wadą wrodzoną
Holoprosencephalią Semilobaris wraz z uszkodzeniami
twarzoczaszki. Wymaga specjalistycznej opieki i kompleksowej rehabilitacji ruchowej.
Jego rodziców nie stać na
tak ogromne wydatki, dlatego Michałek jest pod opieką
Fundacji Dzieciom Zdążyć
z Pomocą. Aby pomóc w
jego rehabilitacji i leczeniu
wystarczy przy wypełnianiu
deklaracji PIT wpisać nr

towany odcinek drogi od
Cieszowa Górnego w kierunku Świebodzic oraz w dolnej
części Cieszowa, w kierunku
Chwaliszowa.
Odtworzone zostaną także bariery na
dwóch mostach.
Kierowców czekają także
pewne ograniczenia w ruchu, ponieważ Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
KOBYLARNIA SA informuje,
że w dniach od 03.03.2016
r. do 30.09.2016 r. wystąpią
utrudnienia na drodze wojewódzkiej w miejscowościach
Struga i Lubomin. Będą one
spowodowane wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac związanych z
budową chodnika i remontem nawierzchni jezdni.
(RED)

W Gminie Stare Bogaczowice rozpoczynają się liczne remonty dróg.

Pieniądze dla parafii
Parafia pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych
Bogaczowicach pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego dofinansowanie na
konserwację ołtarza głównego.
100 000 zł zostało przyznane w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe 2016 - Ochrona zabytków”.
W ramach zadania zostanie m.in.
przeprowadzona pełna konserwacja techniczna i estetyczna powierzchni polichromowanych nastawy ołtarzowej partii centralnej i
cokołowej, kolumn, gzymsów, postumentów i cokołów. Pełnej konserwacji poddane zostaną również
powierzchnie złocone i srebrzone
partii centralnej i cokołowej oraz
uszaki i dekoracje snycerskie.
(RED)

KRS Fundacji 0000037904,
a rubryce cel szczegółowy
wpisać: 3298 LECHOWICZ
MICHAŁ - wówczas cała kwota trafi na subkonto Michałka
i zostanie przeznaczona na
jego rehabilitację i leczenie.
Rodzice wraz z Michałkiem
bardzo dziękują za wszelką
pomoc i życzliwość.
(RED)

Spotkania informacyjne
Gmina Stare Bogaczowice zamierza ubiegać się
o dofinansowanie projektu polegającego na
budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020.
- Zapraszamy wszystkich
mieszkańców tych miejscowości,
zainteresowanych
budową
przydomowych
oczyszczalni ścieków, na spotkania informacyjne. W trakcie zebrań omówione zostaną zasady realizacji projektu,
warunki ubiegania się o dofi-

nansowanie oraz rozwiązania
techniczne budowy oczyszczalni. Jest to jedyna możliwość ubiegania się o dofinasowanie unijne na realizację
tego typu zadań – wyjaśnia
Mirosław Lech, wójt Gminy
Stare Bogaczowice.
Zebrania
informacyjne
odbędą się: 10 marca godz.
16.00 - Gostków (Świetlica
wiejska, ul. Główna 42a), 10
marca godz. 17.30 - Jabłów
(Świetlica wiejska, ul. Główna 37), 10 marca godz. 19.00
Cieszów (Świetlica wiejska,
ul. Główna 26).
(RED)

Szkoła zaprasza
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół
w Starych Bogaczowicach zapraszają na „drzwi otwarte”,
które odbędą się w szkole
podstawowej 11 marca 2016
r. o godz. 16.00. - Jesteśmy
nowoczesną i sprawną organizacyjnie szkołą podstawową w
gminie Stare Bogaczowice. Posiadamy bogatą bazę: estetyczne i dobrze wyposażone w innowacyjne środki dydaktyczne
klasy, pracownie komputerowe
ze stałym dostępem do internetu, dwie sale gimnastyczne,
wielofunkcyjne boisko szkolne.
Zajęcia prowadzi doświadczona, wysoko wykwalifikowana
kadra pedagogów. Tworzymy
niepowtarzalny klimat. Nauczyciele są blisko ucznia, a nie
ponad nim. Każde dziecko jest
zauważone i docenione. Będzie
nam niezmiernie miło pokazać
Państwu szkołę, jakiej nie znacie. W programie „drzwi otwartych” między innymi: warsztaty
dla dzieci (wokalne, plastyczne,
sportowe, z języka polskiego),
wspólne zabawy i poczęstunek.
Wszystko to odbywać się będzie w poszczególnych klasach i
będzie połączone z prezentacją
szkoły. Rodzice będą w klasie
oglądać prezentację multimedialną, prezentującą naszą szkołę na przestrzeni lat. Dziećmi
zajmować będą się nauczyciele
poszczególnych przedmiotów
– mówi Adrian Furmaniak, dyrektor Zespołu Szkół w Starych
Bogaczowicach.
(RED)
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Z ojca na syna
Życie przynosi wiele
przykładów kultywowania
przez dzieci profesji rodziców i tworzenia zawodowych klanów. Podobnie
jest w sporcie, gdy potomkowie podtrzymują familijne tradycje, zajmując się
dyscyplinami uprawianymi przez mamę lub tatę
(dziadka i babcię) lub w jakimś stopniu dyscyplinami
pokrewnymi.
W Wałbrzychu i okolicach
znany jest (zwłaszcza wśród
starszych kibiców) koszykarski ród Sterengów. Wierność basketowi po Jerzym
zadeklarował jego syn Jan,
a następnie jego synowie:
Marcin, Michał i Maciej. Bokserskie tradycje zapoczątkowane przez Zenona Kaczora,
kontynuuje jego syn Rafał.
Siatkarz Janusz Ignaczak,
przekazał sportową pasję
synowi Krzysztofowi, który z
kolei zajął się siatkówką, ale
do obu przylgnęła ksywka
„Igła”. Biathlonowe zacięcie
po tacie Zbigniewie Filipie
przejęli synowie Bartłomiej i
Wojciech. Niniejszy, dwuodcinkowy, tekst poświęciłem
koszykarzom – Marcinowi
Balcerowskiemu i jego synowi Aleksandrowi.
39-letni Marcin pochodzi
ze Świdnicy. W koszykówkę grał już na podwórku, a
potem w podstawówce i liceum. Tam dostrzegł go ówczesny trener Górnika Wałbrzych Henryk Zając. Dzięki
niemu trafił do zespołu juniorów młodszych Górnika,
szkolonego przez Wojciecha
Krzykałę, jednocześnie gorąco kibicując seniorom w „kotle” hali OSiR. Dwa lata grał w
II lidze. Trzeci sezon miał zacząć w 1998 r. Wiosną doznał
kontuzji nogi i musiał założyć gips, ale leczenie przebiegało pomyślnie i podpisał

(1)

Marcin Balcerowski podczas treningu reprezentacji Polski
w Wałbrzychu.

z klubem swój pierwszy kontrakt, jednak skończyło się
na jednym treningu. Potem
spadła na niego tragedia. W
sierpniu jechał, jako pasażer,
samochodem z kolegą, by
wypocząć nad wodą. Doszło
do wypadku, po którym stracił władzę w nogach i już jej
nie odzyskał, mimo intensywnego leczenia w ośrodku
w Konstancinie. Wtedy Górnik rozegrał dwa mecze ze
Śląskiem Wrocław, z których
dochód przeznaczony został na rehabilitację Marcina,
który stale doświadczał życzliwości trenera i kolegów z
drużyny. Wiele pomogła mu
żona, Sylwia.
Początkowy okres był dla
niego bardzo trudny. Zmiana w jego życiu nastąpiła w
1999 r. - Zadzwonił do mnie
Heniek Fortoński i namówił do treningów w zespole
koszykarskim na wózkach.
Zajęcia rozpocząłem pod
okiem Grażyny Wolskiej.
Najpierw nie bardzo sobie
radziłem, bo ręce po długim

przesiadywaniu w domu
straciły dawną sprawność,
ale szybko przystosowałem
się do nowych warunków.
Najpierw trenowałem w Wałbrzychu, a później, w 2001 r.
we Wrocławiu i z zespołem
Dolnego Śląska zdobyłem
mistrzostwo Polski. Wtedy
powołano mnie do reprezentacji kraju - opowiada.
Odniósł z nią wiele sukcesów. Trzykrotnie uczestniczył w mistrzostwach Europy. W 2009 r. w Adanie było
4. miejsce, w 2011 r. w Nazarecie powtórzył to osiągnięcie, a w 2013 r. we Frankfurcie zajął z kolegami 8. lokatę.
W 2010 r. na mistrzostwach
świata w Birmingham było 6.
miejsce. W 2012 r. pojechał
na Igrzyska Paraolimpijskie
do Londynu. - Zajęliśmy tam
12. pozycję, ale było to wyjątkowe przeżycie. Jest to
dla sportowca niesamowita
przygoda i cel, dla którego
warto trenować. Spełniło się
moje marzenie – zwierza się
Marcin.
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Boguszów Gorce, dnia 03 marca 2016 r.

Długa jest lista klubowych
dokonań Marcina. W 2003 r.
przeszedł do RSC Zwickau,
jednej z najlepszych drużyn
w Europie. W latach 20032013 zdobył z nią dwa Puchary Europy, 2. i 3. miejsce
na kontynencie, mistrzostwo
i Puchar Niemiec, 6 tytułów
wicemistrzowskich i 4 trzecie
miejsca. Lata 2013-2014 spędził w RSB Elxleben, z którą
również wywalczył Puchar
Europy i wicemistrzostwo
Niemiec. Okres 2014-2015,
to gra w BSR Getafe i 4.
miejsce w Pucharze Europy.
W ubiegłym roku Marcin
wzmocnił włoską Amicacci Giulianova, obecnie 3. w
tamtejszej lidze. Kontrakt
przewiduje występy z tym
zespołem do 2020 r.
W latach 2013- 2015 był
trenerem reprezentacji Polski na wózkach. - Przejąłem
ja w trudnym okresie, gdyż
ze względów osobistych
z gry w niej zrezygnowało dwóch najlepszych zawodników: Mateusz Filipski
i Piotr Łuszyński. Wtedy
wyznaczyłem sobie cel
utrzymania się w grupie A
mistrzostw Europy, które
odbywały się w Niemczech.
Zadanie
zrealizowaliśmy
zajmując 8. miejsce, ale nie
załapaliśmy się na mistrzostwa świata, do których
awansowało 7 drużyn. Potem wprawdzie powrócili
Filipski z Łuszyńskim, ale
ponieważ nie było czasu na
zgranie zespołu, nie udało się nam awansować na
igrzyska
paraolimpijskie.
Zrobimy wszystko, by pojechać na następne – zakończył Marcin Balcerowski.
W następnym numerze
napiszemy o obiecująco rozwijającej się karierze jego
syna, Aleksandra.
Andrzej Basiński

Podbili Jakuszyce
Podczas Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Jakuszycach w biathlonie, w
kategorii junior, w biegu
sprinterskim
Bartłomiej
Filip z jednym niecelnym
strzałem zajął II miejsce,
Mateusz Janik V miejsce,
Mariusz Wtorek VI, Tomasz
Jurczak VIII. Na III miejscu
podium stanęła Karolina
Trzaskana, Paulina Król VII.
Juniorzy młodsi w biegu sztafetowym uplasowali
na II miejscu (Przemysław
Pancerz, Damian Marczak i
Krystian Kałużny). Najlepsze

w kategorii juniorek młodszych okazały się zawodniczki MKS Karkonosze Jelenia
Góra, a na IV miejscu zawody
ukończyła sztafeta w składzie: Paulina Wąsala, Sara
Filip i Kinga Kałużny. Drugiego dnia zmagań rozegrano
bieg pościgowy dla kategorii junior. Złoty medal po
dobrym strzelaniu i jeszcze
lepszym biegu zdobył Bartłomiej Filip, Mateusz Janik z
taką samą ilości kar stanął na
III miejscu podium, Tomasz
Jurczak VII, Mariusz Wtorek
VIII. Najlepsze strzelanie w
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swojej kategorii uzyskała
Paulina Król, która na 20
strzałów pomyliła się tylko
3 razy i stanęła na III miejscu
podium, Karolina Trzaska IV,
Natalia Surdyka IX. Juniorzy
młodsi rozgrywali bieg sprinterski. Najlepszym sprinterem okazał się Wojciech
Filip, który jako jedyny w
swojej kategorii odnotował
bezbłędne strzelanie, Przemysław Pancerz VI. Paulina
Wąsala VII. W ostatnim dniu
OOM rozegrano bieg indywidualny i tu nie miał sobie
równych z trzema niecelny-

mi strzałami Bartłomiej Filip,
Mateusz Janik IV, Tomasz
Jurczak VII, Mariusz Wtorek
IX, Karol Turek X (juniorki:
Karolina Trzaska IV, Paulina
Król VIII). Bieg indywidualny
rozegrano w młodszej kategorii wiekowej. II miejsce ze
stratą +0:12,5 zajął Wojciech
Filip, Krystian Kałużny VIII. W
skład 6 osobowej reprezentacji Polski na Mistrzostwa
Europy Juniorów w Pokljuce
(16-20.03.2016) zostali powołani Mateusz Janik oraz
Bartłomiej Filip.

(RED)

Burmistrz Miasta
Boguszów-Gorce

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199, z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr LVII/366/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb
nr 7 i nr 8 Kuźnice Świdnickie, zmienionej Uchwałą
Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 28 kwietnia 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic
Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce – część II wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 10 marca 2016r. do 08 kwietnia 2016r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów Gorce, w godzinach : Pn, Śr.,
Czw. od 8ºº do 15ºº, Wt . 8ºº do 16³º, Pt od 8ºº do 13³º.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
07 kwietnia 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego,
w pok. nr 209 o godz.11ºº.
Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym
powyżej na wyłożenie ww. projektu planu istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust.
1 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, z późn.
zm.).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3
ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 22 kwietnia br.
Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc.
z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorce
Paweł Sosialuk
Z-ca Burmistrza Miasta
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Biuro Rachunkowo-Doradcze

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B, 58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792 fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Zacznij działać jeszcze dziś:

• założenie i zarejestrowanie w KRS
spółki z o.o. w 24 godziny!!!
• założenie i zarejestrowanie działalności
gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę !!!
• pozyskiwanie środków unijnych
oraz z Urzędu Pracy na start !!! oraz rozwój !!!
• prowadzenie bieżącej obsługi
rachunkowo – księgowej oraz kadrowej
• doradztwo finansowe

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Trampkarze wygrali
z ekstraklasą
Piłkarki nożne występującego w ekstraklasie AZS
PWSZ Wałbrzych rozegrały sparing z trampkarzami
Górnika Wałbrzych. Wygrali chłopcy Marcina Folca 3:2.
Gole dla zespołu pań zdobyły Agata Sobkowicz i Anna
Rędzia. - To szczególnie
cieszy, bo ostatnio te dwie
zawodniczki leczyły kontuzje. Trzeba dodać, że zespół
kobiecy zagrał osłabiony
brakiem Antończyk, Mesjasz,
Bosackiej, Miłek, Botor. Dzień
wcześniej grał także sparing
AZS PWSZ II, który przegrał z
III-ligową Bielawianką 0:4. Za
tydzień dziewczyny zagrają
ostatni sparing między sobą:
ekstraklasa kontra II liga. A
13 marca pierwszy wiosenny mecz w ekstraklasie i od
razu wyjazd do mistrza kraju
Medyka Konin – podkreślają
działacze AZS PWSZ Wałbrzych.
(RED)

Kaczuga najlepszy
Wałbrzyszanin Kazimierz
Kaczuga zwyciężył w IV
Otwartych Mistrzostwach
Smolca
w
Warcabach
64-polowych. W 7 rundach
zgromadził 13 pkt. Kolejne
miejsca zajęli: 2. Adam Biadasiewicz – 11, 3. Jolanta
Jurasik – 9, 4. Arseniusz Grzelak – 9, 5. Michał Węgrzyn 9
(wszyscy Wrocław), 6. Wojciech Poślad (Smolec) – 8.
Pozostali wałbrzyszanie: 9.
Leszek Gugała – 7, 14. Roman Witkowski – 5.
(BAS)

Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych
e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY

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

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jest organizacją non proﬁt,
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmujących się poprawą funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze społecznej i zawodowej.
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć
związanych z szeroko pojętą rehabilitacją społeczno
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uruchomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Drugi raz pokonali Kęty
Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych wygrali w Kętach
z KPS 3:2 w 23. kolejce I ligi.
Dzięki tej wygranej wałbrzyszanie powrócili na 10. miejsce w ligowej tabeli.
Goście rozpoczęli w składzie: Lipiński, Superlak, Rutecki, Białek, Szczygielski, Filipiak
oraz Mierzejewski jako libero.
Na początku minimalną przewagę mieli zawodnicy z Wałbrzycha, którzy utrzymywali
różnicę na poziomie 1–2
punktów. Po przerwie technicznej zaczęli odskakiwać i
przed kolejną pauzą mieli już
7 oczek więcej od rywala. Przyjezdni grali tak konsekwentnie
do końca seta, którego wygrali 25:15. Druga odsłona
była dość wyrównana i wynik
długo oscylował koło remisu.
Po przerwie technicznej Vic-
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toria PWSZ prowadziła 19:17,
jednak straciła prowadzenie i
już go potem nie odzyskała. W
konsekwencji przegrała drugiego seta 23:25.
Trzecia partia wyglądała
dość podobnie do pierwszej
– na początku lekką przewagę mieli wałbrzyszanie, którzy
mieli ok. 3 punkty przewagi. Z
czasem rosła ilość zdobytych
przez nich oczek, grali bardzo
dobrze w ataku, wykorzystując
słabszą dyspozycję przeciwnika i jego błędy. Po drugiej
pauzie podopieczni Krzysztofa Janczaka mieli już 10 oczek
więcej, dzięki czemu ostatecznie zwyciężyli w trzecim secie
25:13. Czwarty set wyglądał niestety - podobnie do drugiego: tylko na samym początku
zawodnicy z Dolnego Śląska
mieli oczko więcej, a potem

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.
Informacje pod numerami telefonu:

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

Rozstrzelali Olimpię
było już tylko gorzej. Przed
pierwszą przerwą przegrywali
5:8 i dopiero przy następnej
wyszli na jednopunktowe prowadzenie. Końcówkę Victoria
PWSZ rozegrała fatalnie, przez
co przegrała seta 19:25 i po raz
kolejny potrzebny był tie–break. A w nim wałbrzyszanie zagrali wręcz koncertowo – tylko
przez chwilę był remis 3:3, a
potem odskoczyli i już nie oddali przewagi do końca meczu,
głównie za sprawą Bartosza
Filipiaka. Dzięki temu Victoria
PWSZ wygrała tie–break 15:10
i całą rywalizację 3:2.
W następnej kolejce podopieczni Krzysztofa Janczaka
zagrają we własnej hali z AZS
AGH Kraków. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 5 marca o
godz. 17:00.

Piłkarze Górnika Wałbrzych pokonali w ostatnim sparingu podczas
przerwy zimowej IV–ligową Olimpię Kowary aż 7:1.
Do bramki trafiali: Marcin
Orłowski, Michał Oświęcimka, Mateusz Krawiec (po 2
razy) oraz Dariusz Michalak
(zaliczył jedno trafienie). Za
to już w sobotę, 5 marca bia-

ło–niebiescy zagrają w Świdnicy spotkanie z Polonią–Stal
w ramach Pucharu Polski
OZPN Wałbrzych, które odbędzie się o godz. 13:00. Z kolei najbliższy mecz w III lidze
podopieczni Roberta Bubnowicza rozegrają w Dzierżoniowie z Lechią - w niedzielę,
13 marca o godz. 15:00.
Radosław Radczak

Triathlon
pod Waligórą

Radosław Radczak

Lanie od lidera
Koszykarze
Górnika
Trans.eu przegrali w Lesznie z Jamalexem Polonią aż
68:102. Jest to czwarta porażka biało–niebieskich w
tym sezonie.
Na początku lepiej grali goście, którzy prowadzili 4:0 po
trafieniach Marcina Wróbla i
Rafała Glapińskiego. I był to
miły złego początek, bo potem
wałbrzyszanie tylko jeszcze raz
wyszli na prowadzenie 9:7. Po
tym gospodarze poprawili grę
w obronie, przez co wałbrzyszanie zaczęli grać nieskutecznie w
ataku. Rywale zaczęli im odskakiwać i po I kwarcie było 23:19.
W drugiej odsłonie gospodarze
konsekwentnie postawili na

atak, a goście grali nieskutecznie i w obronie, i w ataku. Szczególnie mieli problemy z Nikodemem Sirijatowiczem, który
zdobył 13 oczek w tej części gry,
a po pierwszej połowie Polonia
prowadziła 51:36.
Początek trzeciej ćwiartki
był dość wyrównany i wynik oscylował koło 15 oczek
przewagi lidera. Niestety, potem podopieczni Arkadiusza
Chlebdy grali nieskutecznie,
popełniali dużo strat, dlatego
w konsekwencji gospodarze
znów odskoczyli rywalowi
na ponad 20 punktów. Na 10
minut przed końcem rywalizacji wałbrzyszanie przegrywali 55:78. Ostatnia kwarta

była już tylko dopełnieniem
formalności, a trenerzy obu
drużyn wpuścili na parkiet rezerwowych – w zespole z Wałbrzycha weszli m. in. Damian
Durski, Maciej Krzymiński i
Marcin Jeziorowski. Gra przyjezdnych wyglądała podobnie
jak końcówka trzeciej odsłony,
a Poloniści chcieli przekroczyć
barierę 100 punktów, co im
się udało. Ostatecznie Górnik
Trans.eu przegrał w Lesznie z
Jamalex Polonią aż 68:102.
W następnej kolejce biało–
niebiescy zagrają we Wrocławiu z WKK. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 6 marca o
godz. 18:00.
Radosław Radczak

W ramach cyklu Grand
Prix Idol, odbył się XIII
Triathlon Zimowy, po raz
pierwszy zorganizowany
w nowej formie: marszobieg z kijkami (3 km), bieg
na nartach (4 km) oraz bieg
dla mężczyzn na 4 km i 2
km dla pozostałych kategorii.
Trasę wytyczono w Masywie Waligóry koło schroniska „Andrzejówka”, gdzie
panowały prawdziwie zimowe warunki. Wręczenie nagród odbyło się w

malowniczej scenerii przy
ognisku i pieczonych kiełbaskach. Wyniki – open: 1.
Marek Henczka – 55,52 min.,
2. Janusz Biskup – 1:00,51
godz., 3. Piotr Kwiatkowski – 1:02,50, 4. Dariusz Kalisz – 1:04,41, 5. Eugeniusz
Marcinowski – 1:07,09,
6. Krzysztof Frąszczak –
1:11,14. Skrócony dystans
biegu: 1. Krystyna Drąg –
1:00,46, 2. Henryk Fortoński
– 1:07,33, 3. Mariola Sarnecka – 1:10,33.
(BAS)
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Jubileusz królowej
W tym roku wałbrzyska
lekka atletyka obchodzić
będzie jubileusz 70-lecia. W
tym czasie „królowa sportu” w naszej części Dolnego
Śląska doczekała się wielu
znakomitych zawodniczek
i zawodników, uczestników igrzysk olimpijskich,
mistrzostw świata i Europy,
rekordzistów Polski. Oby
kolejne lata przysporzyły
wałbrzyszanom za przyczyną ich następców wielu radości i wzruszeń.
Do tego wyjątkowego jubileuszu będziemy jeszcze
wracać. Dziś zaznaczymy tylko,
że „ojcem” tej dyscypliny w naszym mieście był Józef Siwak z
Górnika – Dolnośląskich Zakładów Przemysłu Węglowego,
a pierwsze zawody lekkoatletyczne odbyły się na ulicach
Wałbrzycha 14 kwietnia 1946
r. Był to bieg uliczny wokół
ratusza, a zwyciężył zawodnik
Chrobrego Alfred Labus; Siwak
zajął trzecie miejsce.
Długo można by wyliczać
tych, co rozsławiali Wałbrzych na bieżniach, rzutniach i skoczniach, a także
ich wychowawców, szkoleniowców oraz organizatorów

lekkoatletycznej rywalizacji.
Z pewnością główną postacią jest Stanisław Grędziński,
który działa na sportowym
polu do dziś, kierując zawodnikami Górnika i wykorzystując swoje politechniczne
wykształcenie do budowy i
modernizacji obiektów sportowych. Jego szczytowym
osiągnięciem było zdobycie
dwóch tytułów mistrza Europy w Budapeszcie w 1966
r. - w biegu na 400 m oraz w
sztafecie 4x400 m. Był uczestnikiem polskiej sztafety, która
otarła się o brązowy medal

WSZYWANIE
NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

ESPERALU
507 943 593

na igrzyskach w Meksyku w
1968 r. Andrzej Kupczyk zajął
7. miejsce na 800 m na IO w
Monachium w 1972 r. Poza
nimi warto wspomnieć m.
in. o Krzysztofie Krawczyku,
mistrzu Europy juniorów w
skoku wzwyż i olimpijczyku
z Seulu, chodziarzu Romanie
Magdziarczyku, olimpijczyku
z Sydney i Aten, który dba
teraz o „rozbieganie” Wałbrzycha, płotkarzu Adamie
Galancie,
wieloboistkach
Urszuli Włodarczyk i Beacie
Łukaszewskiej, przeszkodowcu Krzysztofie Wesołowskim,

Pracuj jako opiekun seniorów
w Niemczech i Anglii
z Promedica 24.
Atrakcyjne zarobki,
legalna praca.
Mobilne biuro w Lubawce!
Tel. 509 89 24 36

serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

TANIE

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon
• naprawę ogumienia
• wyważanie kół
• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych
• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

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

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

UBEZPIECZENIA

młociarzach
Rajmundzie
Niwińskim i Piotrze Gaździku, trójskoczkach Adamie
Adamku i Janie Zdanowiczu, dyskobolce Danucie
Głogowskiej-Nowackiej,
długodystansowcach Henryku i Bogdanie Połciach,
Janie Leśniaku oraz Leszku
Zającu, wieloboiście Stanisławie Przybylskim, czterystumetrowcu Mieczysławie
Pawlusińskim, który był też
cenionym
organizatorem
imprez, skoczku wzwyż Janie Kaczmarku, chodziarzach Agnieszce i Ryszardzie
Wyszyńskich, oszczepniku
Edwardzie
Szczepanku,
sprinterach Krzysztofie Sieńce, Januszu Batorze i Piotrze
Kinerze, długodystansowcu i organizatorze Marku
Henczce, jak również o całej
plejadzie maratończyków z
Witoldem Radke, zdobywcy
Korony Maratonów Świata,
Józefie Żuku, który przebiegł
już ponad 200 biegów na
tym dystansie, Edwardzie
Baczewskim, o braciach Mirosławie, Januszu i Kazimierzu Kaczugach i jeszcze wielu innych. W ostatnich latach
honoru wałbrzyskiej lekkiej

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

atletyki bronili m. in. Krystyna
Szalwa (sprint), Łukasz Pryga
(400 m), Patryk Baranowski
(800 m), Piotr Dąbrowski
(1500 m), Piotr Pytlak (kula),
Mateusz Jopek (skok w dal) i
Weronika Grzelak (wielobój).
Należy oczekiwać, że o
wałbrzyskiej „królowej sportu” jeszcze będzie głośno,
chociażby tylko za przyczyną

utalentowanej
młodzieży,
gdyż w ostatnich dziesięcioleciach tak się sprawy i
sportowe finanse ułożyły,
że seniorzy rozwijają swoje
umiejętności już gdzie indziej.
Główne obchody 70-lecia
wałbrzyskiej lekkiej atletyki
odbędą się 17 września.
Andrzej Basiński

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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
W naszej bogatej ofercie są także

REKLAMA

OPAŁ WORKOWANY po 25 kg
Wieczorek, Marcel, Silesia, Ekoret

CENY już od 18 ZŁ/WOREK

ul. Topolowa 23A Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy
tel. 74 665 82 02, 603 195 875
DREWNO ROZPAŁKOWE 7 ZŁ WOREK
www.maximus.walbrzych.pl

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.

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12
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ładna okolica, CENA 125.000 zł do

USŁUGI

negocjacji. Kontakt 530-998-374

(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808022.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(4) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(4) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

SPRZEDAM
(1) Sprzedam w dobre ręce szczeniaka (pieska) york - szczepienia,
książeczka. Tel. 600 764 040.

PRACA
(1) Poszukujemy osób do pracy w
serwisie sprzątającym w markecie
na terenie Szczawna Zdroju. Mile
widziane orzeczenie o niepełnosprawności. Tel. 725 075 859.
(4) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI

DOM WOLNOSTOJĄCY w Michałkowej, pow. 92m2 4pokoje
MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIASKOWEJ GÓRZE ZA GOTÓWKĘ
Kontakt 530-998-374
PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA
PODZAMCZU, 2-3 POKOJE, TEL.
535 285 514

Stary Zdrój ulica Bardowskiego
2pok 30m2 bardzo słoneczne.
Cena 43,5tys kontakt 535-416-014
PIĘKNE MIESZKANIE NA BIAŁYM
KAMIENIU! 56 m2, 3 pokoje, PARTER, PO KAPITALNYM REMONCIE,
budynek po remoncie, CENA
140.000,-zł Kontakt 535-285-514
ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 piętro w bloku, miejskie ogrzewanie.
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI!
Kontakt 535- 311- 265
2 pokoje z ogródkiem, 1 piętro,
56m2. Cena 78.000zł do negocjacji. Kontakt 535- 311- 265
Biały Kamień, 67m2, 3 pokoje,
samodzielne wejście, 2 ogródki. Spokojna lokalizacja. Cena
130.000zł do negocjacji. Kontakt
535- 311- 265

takt 535-416-014
Cena 49.000,-zł DO NEGOCJACJI

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

MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema,
dom wolnostojący 190m2, działka
662m2, cena 494 tys. Tel. 606
976 630
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 33m2,
po kapitalnym remoncie, cena
119 tys. Tel. 606 976 630
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2,
po kapitalnym remoncie, cena
139 tys. Tel. 606 976 630

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

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

CENA 85.000zł do negocjacji
kontakt 530- 998-374

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 130 tys. Tel. 883 334 481
MS-2134 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
54m2, do wprowadzenia, cena
139 tys. Tel. 793 111 130
MS-2505 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, po remoncie, cena 119 tys.
Tel. 606 976 630
MS-2219 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2,4 piętro, cena 99 tys. Tel.
883 334 481

STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 pokoje,
mieszkanie po remoncie, do
zamieszkania, okazja CENA
65.000zł do negocjacji kontakt
530- 998-374

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

PIASKOWA GÓRA, 37m2, 2
pokoje, niski czynsz, ładna
okolica, CENA 85.000 zł. Kontakt
530-998-374

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

NOWE MIASTO, ogródek, garaż,
50m2, 2 pokoje, niski czynsz,

MS-2499 Podgórze, kawalerka,
50m2, po kapitalnym remoncie,
cena 65 tys. Tel. 534 210 153
MS-2467 Szczawno Zdrój, 2
pokoje, 52m2, do remontu, cena
94 tys. Tel. 883 334 481
MS-2439 Szczawno Zdrój – Os.
Solicowo, apartament 65m2, 3
pokoje, 299 tys. Tel. 883 334 481

MS-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

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

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

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
2 -pokojowe mieszkanie po remocie z kominkiem. Sobięcin Górny
- zielona okolica. Cena 88 000 do
negocjacji!!! Tel: 530-913-259

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

12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kawalerka do kapitalnego remontu na Nowym Mieście 35 m2 cena
33.000 Tel: 506-717-014

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

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

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

14. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie na Białym Kamieniu
50.000 do kapitalnego remontu,
2 duże pokoje, widna kuchnia,
ogrzewanie węglowe Tel: 506717-014

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

15. SOWA & VICTORIA Ładne,
dwupokojowe mieszkanie na
Piaskowej Górze, do częsciowego
remontu. Cena: 79 000zł do negocjacji! Tel: 502-665-504
16. SOWA&VICTORIA Duże, ładne
mieszkanie, trzy pokoje, jasna
kuchnia, do delikatnego odświeżenie, Piaskowa Góra, cena: 145
000zł Tel: 502-665-504

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

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

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

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

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

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

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

Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

ogrzewanie gazowe parter Kon-

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

(1) ŚWIEBODZICE, OS. PIASTÓW,
GARAŻ 16 M2, Z KANAŁEM I
ENERIĄ. TEL. 883 744 560.

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

NOWE MIASTO 2pok 44m2

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

PODZAMCZE, 1 piętro, 54 M2,
PRZESTRONNE 3 POKOJE, balkon,
ogrzewanie miejskie, cena
133.000 tys, Tel: 535-285-514

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

185.000,-zł Kontakt 535-416-014

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

(1) ŚWIEBODZICE, OS. PIASTÓW,
3 POKOJE, 60,3 M2, PO KAPITALNYM REMONCIE, 4 PIĘTRO, TEL.
883 744 560

(4) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486.

działka 660m2. Super widoki cena

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

1.SOWA&VICTORIA Śliczna kawalerka na Górnym Sobięcinie, 36m2
, do wprowadzenia, ogrzewanie w
budynku. 79 000zł Tel: 502-657353

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

2. SOWA&VICTORIA Szeregówki
na Konradowie w stanie deweloperskim 350 000 Tel: 502-657-353

18. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra- kawalerka po remoncie z
dużym balkonem i jasną kuchnią,
27m2 cena 77500 zł Tel: 519-121104

3. SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe mieszkanie na Gliniku,
cztery pokoje, po remoncie. Tel:
502-657-353
4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Wałbrzychu - 83 m2. 3 pokoje.
Podgórze. Do remontu. Cena 72
tys. Cena do negocjacji. Tel: 519121-102
5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w Świdnicy - 43 m2. 2 pokoje. Do
remontu. Cena 89 tys. Cena do
negocjacji. Tel: 519-121-102
6.SOWA&VICTORIA Dom w
Boguszowie - 65 m2. Do remontu.
Cena 179 tys. Cena do negocjacji.
Tel: 519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Działka w
Łomnicy - 2209m2. Media na
działce. Cena 59 tys. Cena do
negocjacji. Tel: 519-121-102
8.SOWA&VICTORIA Blizniak na
Szczawienku 101 m2 do remontu
z działką 500m2. Cena 250 000 do
negocjacji!!! Tel. 530-913-259
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 3- pokojowe mieszkanie do
remontu, spokojna część Białego
Kamienia. Cena 115 000 do negocjacji!!! Tel: 530-913-259
10. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kawalerka do remontu 33 m2.
Na pograniczu Białego Kamienia
i Szczawna Zdroju, spokojna,
zielona okolica. Atrakcyjna cena
45 000 do negocjacji!!! Tel: 530913-259

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniewskiego, 37m2, 4 piętro, na kawalerkę
BEZ DOPŁAT na niższym piętrze
lub w bloku z windą, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, okolice Wyszyńskiego,
40m2, C.O. Gaz, 3 piętro w 3,
50.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje,
33m2, do odświeżenia, 4 piętro w
4, cena 79.900zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
NAŁKOWSKIEJ, 2 pokoje, 41m2,
po remoncie, 10 piętro w 10, cena
115.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, ul.
11-go Listopada, 3 pokoje z
balkonem, 72m2, 2 piętro w2 ,
cena 122.000zł tel. 74 840 40 40,
693 223 424

Ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 6 piętro
w 10, cena 127.000zł, po kapitalnym 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.
Forteczna, 3 pokoje, 63m2, po
remoncie, 2 piętro w 10, cena
140.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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 – 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, dwupoziomowe mieszkanie, 4 pokoje,
173m2, cena 210.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM MIEROSZÓW,
120m2, działka 800m2, C.O. węglowe, 4 pokoje, cena 169.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM NA BIAŁYM
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7
pokoi, działka 600m2, garaż, cena
495.000zł tel. 74 840 40 40, 693
223 424
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BON – Szczawno Zdrój, 140m2,
dwupoziomowy apartement, 4
pokoje, balkon, antresola, wysoki
standard. Cena: 275 000 zł (nr:
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON -Śródmieście, OKAZJA, 60
m2, 2 pokoje, jasna kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc, przedpokój.Cena: 79 000 zł
(nr: 2108) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – Zamienię kawalerkę z
jasną kuchnią na Piaskowej Górze
na mieszkanie 2,3-pokojowe w
nowym budownictwie z dopłatą.
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha ( 5 km)
, zadaszony dom w stanie surowym o powierzchni 100 m2 na
działce 1115 m2 piękna okolica!
Cena: 290 000 zł. (nr: 2116) -(74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Lubomin, 53 m2, wysoki
parter, 3 pokoje, łazienka z wc
i wanną, dodatkowo ogródek.
Cena: 58 000 zł. (nr: ----)- (74) 666
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – Podgórze, 1 piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, oraz łazienka
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr:
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON – OBNIŻKA CENY!Boguszów
Gorce, 1 piętro, 2 pokoje z aneksem kuchennym, kominkiem, oraz
łazienka z kabiną prysznicową i
wc. Świeżo po kapitalnym remoncie. Cena: 89000 zł. Ewentualność
zamiany na dom na wsi z dopłatą
(nr: 2111 ) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON – Szczawno Zdrój, 64,5
m2, 1 piętro, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, wysoki standard. Cena:
299 000 zł (nr: 2125) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON - Do wjnajęcia : Glinik Stary,
41 m2, 1 piętro, 1 pokój, kuchnia,
łazienka i WC, ogrzewanie miejskie, umeblowane. Cena: 690 zł/
mc ( nr: 1912)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09(nr: 2122)
BON – OKAZJA ! OBNIŻKA CENY,
Podzamcze, 40 m2, 2 piętro, 2
pokoje, kuchnia w zabudowie,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc oraz przedpokój. Cena 125
000 ( nr: 2097)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09
BON – OKAZJA -Nowe Miasto,
33 m2, parter, 1 pokój, kuchnia ,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc oraz przedpokój. Ogrzewanie
kominkowe. Cena 60 000 ( nr:
1912)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – OKAZJA! OBNIŻKA CENY
Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje,

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

WGN mieszkanie na Podzamczu,
3 pokoje, 53m , pierwsze piętro,
atrakcyjna lokalizacja,

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

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

BON - OKAZJA! OBNIŻKA CENY,
Górny Sobęcin, 48 m2, parter, 2
pokoje, jasna kuchnia, łazienka
z kabiną prysznicową oraz WC ,
przedpokój, ogródek, 2 piwnice.
Cena sprzedaży: 85 000 zł (nr:
2039) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - Głuszyca, Dom wolnostojący, 150 m2, Działka 1600 m2,
garaż w bryle budynku.
Cena: 185 000 zł (nr: 2004) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON- Jaczków, dom wolnostojący wraz z zabudowaniami gospodarczymi na działce 5000 m2.
Cena: 99 000 zł (nr: –) możliwość
dokupienia 2 ha - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Okolice Wałbrzycha,
eleganckie willowe mieszkanie
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON - Biały Kamień, kawalerka,
29 m2 , jasna kuchnia, łazienka,
ogrzewanie miejskie. Cena: 95
000 zł (nr: 2121) - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Unisław Śląski, dom wolnostojący, 145 m2, działka 4100 m2,
garaż, ogrzewanie C.O. węglowe,
dom do remontu. Cena: 180 000
zł (nr:2080) - (74) 666 66 09, (74)
666 66 06, (74) 843 33 33
BON - Śródmieście, 50 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokackich. Cena najmu: 1300 zł Cena
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74)
666 66 09

58-309 Wałbrzych, Główna 11,
74 842 90 60,
WGN Piaskowa dom w zabudowie szeregowej 70m, 3 pokoje,
atrakcyjna oferta, cena 288 tys. zł
kontakt 74 842 90 60.
WGN sprzedaż mieszkania na
Szczawienku, parter, 70m, bardzo
atrakcyjna oferta ,wolne do
wprowadzenia, cena 179 tys. do
negocjacji, dobra lokalizacja, kontakt 74 842 90 60.
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cena 135 tys. zł , kontakt 74 842
90 60.

WGN Piaskowa Góra, bardzo ładne 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, do
wprowadzenia, 2 piętro, cena 125
tys. zł , kontakt 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, małe mieszkanie na sprzedaż 25m, balkon,
wolne, do przekazania od zaraz,
61,5 tys. zł. kontakt 74 842 90 60.
WGN mieszkanie na sprzedaż
38m, 2 pokoje ,Piaskowa Góra,
parter, cena 118 tys. zł.
telefon 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 Nowe Miasto, mieszkanie
1 pokojowe, 25m, 1 piętro, do
wprowadzenia, cena 29,2 tys. zł,
kontakt 74 842 90 60.
WGN mieszkanie w śródmieściu
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga
remontu, cena 49 tys. zł do negocjacji, kontakt 74 842 90 60

• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl
na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!
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 gazowe, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy duży poniemiecki dom pod Świebodzicami,
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2,
wnętrza po remoncie, cena 265
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 41 m2, cena 90
tys.zł. 4 piętro, do wprowadzenia,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz,
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy działkę,
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45
tys.zł. 74 666 42 42.

Tel. 790 709 590

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. stan dobry, 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
82 tys.zł. co gaz, po remoncie,74
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, 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.

WGN Sobiecin, na sprzedaż duże
mieszkanie 68m, 3 pokoje na 1
piętrze, wolne, do przekazania
od zaraz 50 tys. zł, kontakt tel. 74
842 90 60.

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2,
cicha okolica, cena 55 000 zł. 74
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 31m2, na Rusinowie, cena
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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.Wrocławska, 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 negocjacji 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie
3 pokoje, 45m2, Piaskowa Góra,
cena 120 tys.zł. 74 666 42 42 .
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 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.

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne
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

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 negocjacji! 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.
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REKLAMA

Zbiórka będzie prowadzona w formie „wystawki”. Dotyczy odpadów wielkogabarytowych
(szafy, wersalki, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.).
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami.
Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej – przy pojemnikach na odpady.

ODPADY WYSTAWIAMY W DNIACH:
7.03.2016 r. – Lubiechów, Poniatów, Szczawienko, Nowe Miasto, Podgórze, Kozice, Rusinowa, Glinik
10.03.2016 r. – Piaskowa Góra, Stary Zdrój
14.03.2016 r. – Sobięcin, Gaj, Śródmieście
17.03.2016 r. – Podzamcze, Konradów, Biały Kamień
Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów „wystawki”

