
DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Czwartek, 23 lutego 2017 r.  nr 7 (329)  www.db2010.pl  ISSN 2450-6397  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. 

R E K L A M A

R E K L A M A :

R E K L A M A

dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

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

Z 
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• sortowanie 
surowców wtórnych

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich

• kierowca kat. C
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

R E K L A M A

POŻYCZKA DLA FIRM       
DO 30 000 zł 

• bez sprawdzania w bazach
• już od 1 dnia prowadzenia działalności

• wymagany dowód osobisty i NIP

POŻYCZKA dla zadłużonych

do 20 tys. złotych                             
• dla pracujących, emerytów, rencistów

• wymagany dowód osobisty

BEATUS
ul. Boleslawa Chrobrego 2/1, 50-300 Wałbrzych 

tel. 531 483 291 oraz 531 227 390  

R E K L A M A

Składki wzięli, 
płacić nie chcą (2)

- Najpierw ZUS uznał, że moja umowa o pracę była �kcyjna. A teraz, gdy 
sąd uznał, że była zawarta zgodnie z prawem, ZUS kwestionuje wysokość 
mojego wynagrodzenia i odmawia wypłaty zasiłku w wysokości zgodnej 

z płaconymi składkami – mówi nam oburzona mieszkanka Głuszycy.

Czytaj na str. 7
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

L.p. Gmina Termin
1. Boguszów - Gorce 01.03 – 03.03.2017r.

2. Głuszyca 03.03 i  06.03.2017r.

3. Mieroszów 07.03.2017r.

4. Szczawno-Zdrój 08.03.2017r.

5. Walim 09.03.2017r.

6. Stare Bogaczowice 10.03 i 13.03.2017r.

7. Czarny Bór 10.03.2017r.

8. Jedlina - Zdrój 13.03.2017r.

kobiety 13.03.2017r.

Kwali�kacja trwać będzie w terminie od dnia 1 marca 
do dnia 13 marca br. w godz. 13:00 – 17:00 w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 20-24, 
brama 22, pok. 229-231.

Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wał-
brzychu:

Do kwali�kacji wojskowej Wójtowie/Burmistrzowie wzywać 
będą:
1. mężczyzn urodzonych w 1998 roku (rocznik podstawowy),
2. obowiązkowi stawienia się do kwali�kacji wojskowej podle-

gają także mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997 (rocznik 
starszy), którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej,

3. do stawienia do kwali�kacji wojskowej wzywa się osoby 
urodzone w latach 1996-1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za 

czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwali�kacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa po zakończeniu kwali�kacji wojskowej, i zło-
żyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o 
zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej 
przed zakończeniem kwali�kacji wojskowej,

4. do stawienia się do kwali�kacji wojskowej wzywa się rów-
nież kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające 
kwali�kacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz 
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwali�-
kacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i we-
terynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo 
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kie-
runków, o których mowa w przepisach wydanych na pod-
stawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 
2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych 
obowiązkowi stawienia się do kwali�kacji wojskowej (Dz. U. 
z 2010r., nr 54, poz. 321),

5. do stawienia się do kwali�kacji wojskowej wzywa się także 
osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo 
do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określo-
nej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwali�ka-
cji wojskowej, powinny zabrać:
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsa-

mość,
-  dokumentację medyczną o ile taką posiadają,
-  aktualną fotogra�ę o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,
-  dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadcze-

nie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwali�kacje zawo-
dowe.
Stawający do kwali�kacji wojskowej po raz kolejny zabierają 

ze sobą:
-  dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsa-

mość,
-  dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjali-

stycznych z okresu 12 ostatnich m-cy),
-  książeczkę wojskową.

(GŁ)

Kwali�kacja wojskowa w 2017 roku w Powiecie Wałbrzyskim
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Viia Art., obok stacji krwiodawstwa). Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989

- Najbardziej bolały 
mnie nogi. Łydki i stopy, 
bo mam miażdżycę nóg. 
A do tego kolana, w któ-
rych mam zmiany zwyrod-
nieniowe. Czasem nawet 
dziesięciu kroków nie była 
w stanie zrobić. Kaleka i 
tyle. Mam swoje lata, to i 
cukrzyca, i nadciśnienie, 
i szumy w uszach. I jaskra 
i parę innych chorób. Od 
lekarstw wysiadała mi już 
wątroba. W takim stanie 
tra�łam do pana Darka. Z 
nadzieją, że może choć tro-
chę mi ulży – pani Wanda 

Panasiewicz ze Świdnicy 
opowiada o swojej pierw-
szej wizycie u wałbrzyskie-
go uzdrowiciela. I dodaje: 
-Po pierwszej wizycie nogi 
bolały mnie w nocy jak 
szalone. Ale rano prze-
szłam ze dwieście metrów 
bez odpoczynku. Idę i idę, 
cudowne uczucie… No i 
jakby w lewym uchu mniej 
szumiało.

- Po kolejnych wizytach 
szum w uszach minął, unor-
mowało się ciśnienie, a łydki 
i stopy prawie całkiem prze-
stały boleć. Kolana bolą, choć 

też jakby mniej. I cukier mam 
lepszy. Tylko, chociaż byłam 
już osiem razy, z jaskrą nie 
ma żadnej poprawy. Ale na 
pozostałe choroby pan Darek 
bardzo mi pomógł! – cieszy 
się pani Wanda Panasiewicz.

Takich opowieści w po-
czekalni wałbrzyskiego gabi-
netu można usłyszeć wiele. 
Pani Monika Studzieniec po-
kazuje wyniki swoich badań 
USG. W lipcu miała w piersi 
guza wielkości śliwki, we 
wrześniu był jak czereśnia, 
w grudniu nie było go wcale. 
Znikł po siedmiu wizytach.

A pan Janusz Maliś z Wał-
brzycha mówi o bólach krę-
gosłupa, które minęły pod 
dotykiem pana Darka. Po-
dobnie jak ciśnienie. – A jaki 
to skromny człowiek. Mówi, 
że może spróbować, ale ni-
czego nie obiecuje. A potem 
choroby cofają się, jak za 
dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki.

Sam uzdrowiciel prostu-
je informując, że rzeczy-
wiście nie zawsze okazu-
je się skuteczny. Dlatego 
bezwzględnie domaga się, 
żeby nie rezygnować z 

wizyt u lekarzy i przyjmo-
wania leków. Zresztą o 
medycynie wypowiada się 
z ogromnym szacunkiem: - 
Energoterapia ma ją wspie-
rać, a nie zastępować – wy-
jaśnia swój punkt widzenia. 
Dlatego też namawia, żeby 
po czterech, pięciu wizy-
tach udać się na badania 
kontrolne. 

- Badania dadzą najlepszą 
odpowiedź czy jestem sku-
teczny, na ile poprawiło się 
nasze zdrowie – mówi. Cho-
ciaż pan Janusz Maliś zapew-
nia, że i bez badań wie, bo 

przecież kręgosłup bolał, a 
nie boli. Jednak przy innych 
chorobach takie badania to 
namacalny efekt. – Gdyby 
nie te trzy kontrole USG to 
nigdy bym nie uwierzyła, że 
guz w piersi może mi znik-
nąć od samego dotyku – cie-
szy się pani Monika Studzie-
niec.

Dlatego przyprowadziła 
tu bratanka mającego chro-
niczny katar. I chociaż chło-
piec miał go od kilku lat, mi-
nął już po drugiej wizycie u 
pana Darka.

(ego)

Choroby znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki

Ręce zdrowia

Po sukcesie pierwszej edycji Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego zdecydował 
się na kontynuowanie idei uczestnic-
twa mieszkańców w kształtowaniu 
budżetu powiatu. Celem budżetu par-
tycypacyjnego jest wzrost świadomości 
społecznej i budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, które aktywnie uc-

zestniczy w życiu swojej „małej ojc-
zyzny”. W roku bieżącym do rozdys-
ponowania jest kwota 150.000 zł. Na 
zgłoszone projekty można głosować 
do 6 marca. Karty do głosowania są 
dostępne w wyznaczonych lokalach do 
głosowania, w siedzibie Starostwa Powi-
atowego w Wałbrzychu oraz na stronie 

www.powiat.walbrzych.pl w zakładce 
NGO – Budżet Partycypacyjny 2017. 
Wypełnione karty można wrzucić do 
urny w lokalu, przesłać pocztą na adres 
wałbrzyskiego starostwa lub osobiście 
dostarczyć do punktu kancelaryjnego w 
starostwie. Zachęcamy do głosowania!

(AB)

Zagłosuj i wybierz
Do 6 marca w wybranych lokalach wyborczych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego mieszkańcy 

gmin Powiatu Wałbrzyskiego mogą głosować na projekty lokalne zgłoszone w ramach 
budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017.

1. Gmina Głuszyca

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia
1. Świetlica wiejska w Sierpnicy, ul. Świerkowa 31 pon.-pt 14.00 - 19.00
2. Świetlica wiejska w Kolcach, ul. Pamięci Narodowej 39 pon.-pt 14.00 - 19.00
3. Świetlica wiejska w Grzmiącej, ul. Wiejska 1 pon.-pt 14.00 - 19.00
4. Świetlica wiejska w Głuszycy Górnej, ul. Kłodzka 61 pon.-pt 14.00 - 19.00
5. Centrum Kultury MBP w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 10.00 – 17.00 (czwartek – nieczynne)

6. Urząd Miejski w Głuszycy, Biuro Obsługi Klienta
pon., śr., czw. 7.30 – 15.30, 

wt. 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00

2. Gmina Szczawno-Zdrój
Publiczna Biblioteka Miejska im. Tadeusza Boya Żeleńskiego ul. Wojska Polskiego 4a
godziny otwarcia: pon, śr., pt 10.00-18.00, wt 9.00-16.00, czw. 11.00-19.00

3. Gmina Jedlina-Zdrój
Biblioteka przy Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13
godziny otwarcia: pon., wt., śr., 9.30-17.30 pt. 8.00-16.00 wt- nieczynne

4. Gmina Czarny Bór 
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sportowa 43 Czarny Bór
godziny otwarcia: pon. 11-19, wt. –pt. 09.00-19.00, sob. – 10.00-18.00

5. Gmina Walim 

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia

1. Wiejski Dom Kultury w Dziećmorowicach, 
ul. H. Sienkiewicza 75

pon.-pt 14:00-18:00

2. Świetlica Wiejska w Olszyńcu, ul. Świdnicka 4a pon.-pt 16:00 – 20:00
3. Świetlica Wiejska w Jugowicach, ul. Dworzec PKP 1 pon.-pt 15:00-19:00
4. Świetlica Wiejska w Niedźwiedzicy 33 pon.-pt 15:00-19:00

5. Świetlica - Klub Strażaka w Zagórzu Śląskim, 
ul. Główna 10

pon.-pt 15:00-19:00

6. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu , ul. Kościuszki 2 pon.-pt. 12:00-18:00

6. Gmina Mieroszów
Urząd Miejski w Mieroszowie, pl. Niepodległości 1
godziny otwarcia: pon, wt., czw., 7.30-15.30, śr. 7.30-16.30, pt. 7.30-14.30

7. Gmina Stare Bogaczowice

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia

1. Świetlica wiejska - Gostków ul. Główna 42 w godzinach pracy świetlicy

2. Świetlica wiejska – Nowe Bogaczowice ul. Główna 10 w godzinach pracy świetlicy

3. Gminne Centrum Edukacyjno – Społeczne – Stare 
Bogaczowice, ul. Głowna 148

9.00-18.30

4. Świetlica wiejska – Chwaliszów ul. Główna 49 w godzinach pracy świetlicy

5. Świetlica wiejska – Cieszów ul. Główna 26 w godzinach pracy świetlicy

6. Klub Integracji społecznej w szkole Filialnej Struga, ul. 
Szkolna 2

w godzinach pracy klubu

7. Świetlica wiejska w �lii Gminnej Biblioteki Publicznej 
– Lubomin ul. Główna 5

w godzinach pracy świetlicy

8. Świetlica wiejska – Jabłów  ul. Główna 74 w godzinach pracy świetlicy

8. Gmina Boguszów-Gorce

L.p. Adres lokalu wyborczego Godziny otwarcia

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława 
Broniewskiego – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4

poniedziałek, wtorek, środa 
i piątek 9:00 – 17:30, 
sobota 08:00 – 14:00

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, 
Filia nr 1, ul. Przodowników Pracy 6 

wtorek 13.30 - 19.00, 
czwartek 8.00 -13.30

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, 
Filia nr 2, ul. Reymonta 4

poniedziałek, wtorek, 
środa, piątek 9.30 – 17.00

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, 
Filia nr 3, ul. Żeromskiego 35

poniedziałek, wtorek, 
środa, piątek 9.30 – 17.00

5. Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, 
Filia nr 4, ul. Traugutta 12g

poniedziałek, wtorek, 
środa, piątek godz. 10.00 – 17.30

6. Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie-Gorcach, 
Filia nr 5, ul. Kosynierów 81

poniedziałek 14.00- 19.00, 
środa 8.00-13.30, piątek 14.00-18.30

BUDŻET PARTYCYPACYJNY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO 2017 - WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH

L.p. Nazwa projektu Gmina Wartość 
(w zł)

1. „Z gitarą na stoku” Głuszyca 23.130
2. Budowa miejsca przyjaznego dzieciom i rodzicom w Głuszycy Górnej Głuszyca 18.500

3.
Warsztaty wokalno-muzyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 
Wałbrzyskiego   

Głuszyca 20.400

4. Lato z Dwójką Głuszyca 23.100
5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z powiatu wałbrzyskiego Głuszyca 23.130
6. Ocalić od zapomnienia Stare Bogaczowice 11.190

7.
Turniej piłki plażowej dla młodszych i starszych – zakup wyposażenia 
boiska wielofunkcyjnego

Mieroszów 18.390

8. „Pierwsza pomoc ratuje życie” Mieroszów 15.700
9. Koncert „Musicale, musicale…” Mieroszów 17.700

10.
Stwórzmy nasze miejsce spotkań – etap II, kreatywne warsztaty 
i miejsce zabaw dla dzieci, seniorów i mieszkańców Gminy Mieroszów

Mieroszów 18.390

11. „Mieroszowski Ogród Bajkowy” Mieroszów 9.850

12.
„100-lecie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Boguszowie-Gorcach

Boguszów-Gorce 41.700

13. 2 Euro Camp w Zapasach Kobiet Boguszów-Gorce 41.745

14.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszowa-Gorc 
oraz Powiatu Wałbrzyskiego poprzez doposażenie w sprzęt 
ratowniczy i odzież ochronną Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej 
Oddział Gorce ul. Tadeusza Kościuszki 12A w Boguszowie-Gorcach

Boguszów-Gorce 41.500

15.
„Zjednoczy Nas Koszykówka” – treningi dla dzieci i młodzieży 
roczników 2004-2008

Szczawno-Zdrój 14.985

16. „Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego” Jedlina-Zdrój 13.080
17. Jedlińskie CieKawe Muzykowanie Jedlina-Zdrój 13.080
18. Powiatowy Turniej o Puchar Tajemniczego Trapezu Czarny Bór 7.000
19. Międzynarodowy Turniej Czarny Bor Open w zapasach kobiet Czarny Bór 12.735
20. „Pasja łączy pokolenia, czyli i Ty możesz zostać biathlonistą” Czarny Bór 12.735
21. Riese – szlak pamięci w Jugowicach Walim 14.745
22. „Gramy do jednej bramki” Walim 5.850

23.
„Bezpieczne trasy turystyczno-rowerowe dla mieszkańców 
Powiatu Wałbrzyskiego”

Walim 14.745

LISTA PROJEKTOW LOKALNYCH 
POPRAWNYCH POD KĄTEM FORMALNO-PRAWNYM
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www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

WIELKA PROMOCJA WCZASÓW W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY!
30 % TANIEJ DO 28.02.2017! JUŻ OD 899 PLN ZA POBYT • WYJAZDY OD KAMIENNEJ GÓRY

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI AUTOKAR - WSZYSTKO W CENIE!
CZERWIEC/WRZESIEŃ - 1 083 PLN - DZIECKO DO LAT 12 - 500 PLN !!!

LIPIEC- SIERPIEŃ - 1 355 PLN - DZIECKO DO LAT 12 - 500 PLN!!!

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI SAMOLOT 
- WSZYSTKO W CENIE! CAŁE LATO - OD 1500 PLN

WCZASY BUŁGARIA BIAŁA - WSZYSTKO W CENIE - 1 500 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO - SPORTOWY 
BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI 

- od 1 500 PLN

WCZASY CHORWACJA
PAKOSTANE- PODACA- ZAOSTROG AUTOKAR 

- WSZYSTKO W CENIE - OD 1 500 PLN
BRIST - Z WYŻYWIENIEM - OD 1 900 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY CHORWACJA PAKOSTANE - od 1 700 PLN

WCZASY CZARNOGÓRA - WSZYSTKO W CENIE - 1 699 PLN

WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 PLN

ŚWIĘTA WIELKANOCNE
- KUDOWA ZDRÓJ, REWAL, SOKOLEC, SZCZAWNICA, ZAKOPANE

- TURNUSY 3-4 DNIOWE OD 399 PLN

MAJÓWKA:
Chorwacja/Bośnia-Hercegowina - 29.04-07.05.2017 

- 800 PLN + 180 EURO - OSTATNIE 8 MIEJSC 

Holandia - 29.04-03.05.2017 - 1 199 PLN        Budapeszt - 05-07.05.2017 - 595 PLN 
Wiedeń - 29-30.04.2017 - 250 PLN + 30 EURO 

Praga - 01-02.05.2017 - 300 PLN  - OSTATNIE 10 MIEJSC       
Kraków - 29-30.04.2017 - 290 PLN

INNE:
GRUZJA SAMOLOT - 8-13 PAŻDZIERNIKA 2017

- 2850 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC
PORTUGALIA Z FATIMĄ - 21-24 PAŹDZIERNIKA I 24-29 PAŹDZIERNIKA 2017

- 2850 PLN - OSTATNIE 16 MIEJSC!
Praga - Jarmark Wielkanocny - 25.03.2017 - 119 PLN 

Szwajcaria Saksońska - 13.05.2017 - 119 PLN 
Skalne Miasto + Broumov - 20.05.2017 - 110 PLN 

Jaskinia Macochy - 20.05.2017 - 140 PLN 
Wiedeń Koncert Nocy Letniej - 25.05.2017 - 205 PLN

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ 
www.duotravel.pl i do biur sprzedaży!

Słodka zbiórka 
z niespodziankami
Zapraszamy na lutową zbiór-
kę krwi do Miejskiego Domu 
Kultury w Świebodzicach. 
Akcja odbędzie się 23 lutego, 
a ponieważ tego dnia wypa-
da też tłusty czwartek, krwio-
dawcy mogą się spodziewać 
bardzo wyjątkowego, słodkie-
go poczęstunku – czyli obo-
wiązkowych pączków. Zbiórka 
rozpoczyna się o godz. 9:00 i 
potrwa do 13:00, a na koniec 
akcji przygotowano kolejną 
niespodziankę – losowanie 
aż dwóch nagród wśród osób 
oddających krew. Robota ku-
chennego ufundowała �rma 
Sajmon Szymon Chmieliński, 
a tajemniczą niespodziankę 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Świebodzicach. Organizato-
rem zbiórki są: Urząd Miejski 
w Świebodzicach, Regional-
ne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa, Klub Honoro-
wych Dawców Krwi oraz Miej-
ski Dom Kultury. Krew można 
także oddawać w Regional-
nym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa przy ul. 
Chrobrego 31 w Wałbrzychu 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.00 – 13.30, a w pierw-
szą i trzecią sobotę miesiąca w 
godz. 08.00 – 12.00.

(RED)

- Starzejące się niemiec-
kie społeczeństwo – dane 
demogra�czne mówią o po-
nad dwudziestu milionach 
osób w wieku 60 i więcej lat 
– będzie wymagać fachowej 
opieki. Jest zatem szansa 
dla osób szukających pracy 
w charakterze opiekunki, 
szczególnie że Polki od lat 
cieszą się szacunkiem i są 
bardzo cenione przez pra-
codawców niemieckich. Nie 
ukrywamy, że praca taka 
niesie za sobą wiele korzyści 
materialnych, ale też pozwa-
la realizować się i spełniać 
się jako osoba pomocna in-
nym i empatyczna. Odwie-
dzając oddział Promedica24 
w Wałbrzychu podczas dni 

niemieckich, można dowie-
dzieć się więcej o ofercie 
współpracy, zapoznać się 
z warunkami zatrudnienia 
oraz zwery�kować swój po-
ziom języka. Można również 
uczestniczyć w bezpłatnym, 
pokazowym kursie języko-
wym, który jest organizowa-
ny specjalnie dla osób zain-
teresowanych współpracą. 
Przy kawie i ciastku opowie-
my kilka ciekawostek na te-
mat Niemiec, a rekruter od-
powie na wszystkie pytania. 
Będzie też okazja, by zasię-
gnąć informacji „z pierwszej 
ręki”, od opiekunki, która 
współpracuje z Promedi-
ca24.  Warto skorzystać z 
bezpłatnego zaproszenia do 

udziału w spotkaniu, może 
się to okazać przepustką do 
nowej przygody zawodowej.

Podstawowym kryterium 
zatrudnienia jest znajomość 
języka niemieckiego w stop-
niu minimum podstawo-
wym oraz doświadczenie 
w opiece (może to być do-
świadczenie rodzinne). W 
przypadku braku znajomo-
ści języka, Promedica24 or-
ganizuje kursy doszkalające, 
które odbywają się cyklicz-
nie w naszych oddziałach. 
Przychodząc do oddziału, 
dowiesz się, kiedy startu-
jemy z kolejnym kursem z 
języka niemieckiego i na ja-
kich warunkach możesz w 
nim uczestniczyć.

Wizyta w oddziale może 
stać się początkiem powrotu 
do aktywności zawodowej, 
zdobycia cennego doświad-
czenia.

Zapraszamy wszyst-
kie osoby, które chciałyby 
wyjechać z Promedica24 
do Niemiec w charakterze 
opiekunki/a osób starszych 
na dzień niemiecki, który 
odbędzie się 1 marca od 
godziny 12:00 w oddziale w 
Wałbrzychu na ul. Lubelskiej 
1. Telefon: 509-892-436. 
Więcej informacji na naszej 
stronie internetowej www.
promedica24.com.pl raz w 
oddziale – zachęca Maja 
Trybała z Promedica24.

(MT)

Dzień niemiecki w oddziale Promedica24 
w Wałbrzychu

1 marca w oddziale Promedica24 w Wałbrzychu odbędzie się dzień niemiecki. 
To seria spotkań organizowanych dla Pań i Panów, które mają przybliżyć specy�kę pracy 

opiekunki/opiekuna osób starszych za granicą. W tym wypadku dotyczy to pracy 
w Niemczech. Oprócz prezentacji oferty, warunków zatrudnienia i korzyści z tego 

wynikających, �rma chce przybliżyć wszystkim uczestnikom kraj za zachodnią granicę: 
kulturę i obyczajowość.

Nowa sieć szkół
Na sesji Rady Miejskiej Świe-
bodzic radni przyjęli uchwa-
łę o projekcie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustro-
ju szkolnego. Na mocy uchwały 
w Świebodzicach funkcjonować 
będą cztery szkoły podstawowe: 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Tajnego Nauczania, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Władysława Broniewskiego, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 4 im. Janusza Korczaka oraz 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
Integracyjna im. Henryka Sien-
kiewicza. Dwie spośród wymie-
nionych szkół są obecnie zespo-
łami, które w naturalny sposób 
przekształcą się w podstawówki. 
Jedyne samodzielne gimna-
zjum – Gimnazjum nr 1 im. Sy-
biraków, zostanie wygaszone. W 
budynku będą kontynuowane 
funkcje oświatowe, rozważa-
nych jest kilka rozwiązań. To, 
jak uzasadniał na posiedzeniu 
Komisji Oświaty burmistrz Bog-
dan Kożuchowicz, najprostsze 
i najlogiczniejsze rozwiązanie, 
jeśli chodzi o przekształcenie 
szkół. Uchwała podlega jeszcze 
opinii kuratorium, po jej uzy-
skaniu Rada Miejska ponownie 
zajmie się uchwałą. Nowa sieć 
szkół będzie obowiązywać od 1 
września 2019 r.

(RED)
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POZNAJ NOWE SMAKI

DRUGA PIZZA 50% TANIEJ (ŚREDNIA PRZY ZAMÓWIENIU DUŻEJ)

Piaskowa Góra, ul. Broniewskiego 71, 
lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22lokal czynny:pon.- czw. 11-21, pt.-sob. 11-22

DOWÓZ (od 15 zł)/ZAMÓWIENIA: pon.-czw. 1200-2030, pt.-sob. 1200-2200

Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Strefa Ekonomiczna - GRATIS
Szczawno-Zdrój, poniatów - 3 zł Biały Kamień, Stary Zdrój - 4 zł
Śródmieście, Nowe Miasto - 5 zł Podgórze, Sobięcin, Rusinowa, Glinik, Gaj - 6 zł

DOWÓZ 
74 300 32 31

PIZZA

MIĘSA Z GRILLA, ZAPIEKANKI, SAŁATKI, MAKARONY
NA MIEJSCU, NA WYNOS, NA DOWÓZ

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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!!!

R E K L A M A

Na początku stycznia 2017 
r. z niektórych dolnośląskich, a 
zwłaszcza wałbrzyskich środ-
ków masowego przekazu do-
wiedziałem się o tym, że 27 
grudnia 2016 r. do Sądu Rejo-
nowego w Wałbrzychu wpłynął 
akt oskarżenia spłodzony we 
wrocławskim oddziale Insty-
tutu Pamięci Narodowej prze-
ciwko byłemu komendantowi 
wojewódzkiemu Milicji Oby-
watelskiej w Wałbrzychu oraz 
pierwszemu Komendantowi 
Głównemu Policji, generałowi 
(a w zasadzie nadinspektoro-
wi) Leszkowi Lamparskiemu. 
Akt oskarżenia zarzuca mu 
popełnienie zbrodni komuni-
stycznych, stanowiących jed-
nocześnie zbrodnie przeciwko 
ludzkości, które polegały na 
tym, że w dniach 12-17 grudnia 
1981 roku podpisał 92 decyzje o 
internowaniu 92 członków dol-
nośląskiej "Solidarności". Tym 
samym IPN zarzucił mu popeł-
nienie 92 zbrodni, co mogę tyl-
ko prześmiewczo skwitować, że 
tym samym umieścił generała 
na liście światowych rekordzi-
stów w kategorii zbrodniarzy 
seryjnych. Śmieszne byłoby to 
jednak, gdyby nie było tak tra-
giczne.

Czytając teksty dotyczące tej 
sprawy nie mogłem pozbyć się 
poczucia wielkiego niesmaku 
na widok kolorowej fotogra�i 
byłego pierwszego Komendan-
ta Głównego Policji, na której 
występuje w generalskim mun-

Trzymam kciuki Panie Generale!
Janusz
Bartkiewicz

durze i z czarną przepaską na 
oczach. Jak przestępca, czyli 
ktoś, kogo w całej swej 30-let-
niej milicyjno/policyjnej karie-
rze ścigał. Ktoś powie, że tego 
wymagają przepisy prawa pra-
sowego. Owszem, wymagają, 
ale nikt też na nikogo nie na-
kłada obowiązku publikowania 
wizerunku osoby, o której pisze. 
Opublikowanie takiej fotogra�i, 
w moim osobistym odczuciu, 
było i jest zamierzeniem ce-
lowym, mającym szczególnie 
deprecjonować postać gene-
rała w oczach czytelników. A 
przeciw takiemu postępowa-
niu, jako były Jego podwładny, 
stanowczo protestuję i mam 
uzasadnione przekonanie, że 
nie jestem w tym odosobniony. 
Mam nadzieję, że raczej zaże-
nowaniem wałbrzyskich sę-
dziów, wywołanym treścią aktu 
oskarżenia i osoby której doty-
czy, tłumaczyć należy to, iż Sąd 
Rejonowy w Wałbrzychu zwró-
cił się do Sądu Apelacyjnego 
we Wrocławiu, o przekazanie 
sprawy do Sądu Okręgowego 
w Świdnicy, czego jednak sąd 
apelacyjny nie uwzględnił.

Pisząc te słowa wiem, że 
termin rozprawy nie został 
jeszcze wyznaczony, ale kiedy 
się tylko rozpocznie, na pewno 
będę obecny na każdym posie-
dzeniu. Mam też nadzieję, że 
pojawią się na nim i inni byli 
podwładni generała, nie tylko z 
Wałbrzycha, ale i z całego byłe-
go województwa wałbrzyskie-
go, o co gorąco apeluję. Nasza 
obecność na tej rozprawie 
niech będzie wyrazem przeko-
nania, że zarówno generał, jak i 
my wszyscy, którzy z przestęp-
czością z całym poświęceniem 
walczyliśmy, nie mamy się cze-
go wstydzić i w sądzie, wokół 

niego, stać będziemy z wysoko 
podniesionym czołem. Jestem 
święcie przekonany, że na 
wszystkich posiedzeniach sądu 
pojawią się różni byli i obecni 
działacze "Solidarności", któ-
rzy będą starali się generała 
obrażać i naruszać jego honor 
i godność osobistą. Wtedy my 
będziemy świadkami tego, że 
do takich przestępczych dzia-
łań dochodziło, a jednoczesne 
dodamy mu otuchy, że nie 
został pozostawiony samemu 
sobie.

Akt oskarżenia jest - w mojej 
ocenie - efektem wprost zwie-
rzęcej nienawiści do wszystkie-
go, co się z byłą PRL wiąże, a 
czego niepodważalnym dowo-
dem jest obecne masowe zwal-
nianie ze służby wszystkich tych 
funkcjonariuszy, którzy do służ-
by wstąpili przed 1990 rokiem. 
Każe się im pisać raporty o zwol-
nienia, aby nadać temu hanieb-
nemu postępowaniu charakter 
dobrowolności, czyli samoist-
nych decyzji. Świadczy to o ja-
kimś intelektualnym problemie 
decydentów, którym się wyda-
je, iż ktokolwiek uwierzy, że w 
całej Polsce z nagła zapanował 
wirus emerytalnego szaleństwa 
policjantów, mających w swych 
służbowych życiorysach skazę 
służby w Milicji Obywatelskiej. 
Ta sama zwierzęca wprost 
nienawiść i chęć prymitywnej 
zemsty, podyktowała uchwale-
nie przepisu, zgodnie z którym 
policjanci mający chociażby je-
den dzień służby w strukturach 
Służby Bezpieczeństwa i 27 lat 
służby w policji, otrzymają eme-
rytury nie przekraczające 2000 
zł brutto, niezależnie od stopnia 
i zajmowanego w policji sta-
nowiska. Jestem przekonany, 
że jest to większa zbrodnia, niż 

ta, której popełnienie zarzuca 
się generałowi Lamparskiemu 
oraz pozostałym byłym szefom 
wszystkich wojewódzkich urzę-
dów spraw wewnętrznych (czy-
li komendantom wojewódzkim 
MO) i że jej popełnienie zosta-
nie kiedyś stosownie i spra-
wiedliwie ukarane. Ci, którzy 
dostają spazmów z radości, że 
IPN wytacza im procesy, muszą 
pamiętać, że zapadały już wyro-
ki sądów powszechnych, które 
uznały, iż zarzucane przez IPN 
zbrodnie uległy przedawnieniu. 
Przykładem może być posta-
nowienie Sądu Najwyższego 
z 23.05.2014 r. (sygn. akt. III KK 
32/14), w którym stwierdził, że 
bieg terminu przedawnienia 
tych zbrodni, o ile nie są one za-
razem zbrodniami wojennymi 
lub zbrodniami przeciwko ludz-
kości, rozpoczyna się 1 stycznia 
1990 r., a uchwalona później 
zmiana przepisów (nowelizacja 
ustawy o IPN z dnia 13 maja 
1999 r.) nie mogła spowodować 
jego odżycia.

Generałowi Lamparskiemu 
IPN zarzucił zbrodnię komuni-
styczną, będącą jednocześnie 
zbrodnią przeciwko ludzkości, 
ucieszą się zdeklarowani jego 
wrogowie. No to mam dla 
nich niespodziankę w postaci 
wyroku Sądu Okręgowego w 
Szczecinie, który we wrześniu 
2016 r., umorzył postępowanie 
w sprawie byłego komendanta 
wojewódzkiego MO w Szczeci-
nie oskarżonego o bezprawne 
internowania w stanie wojen-
nym. W oparciu o rzymski sta-
tut Międzynarodowego Trybu-
nału Karnego z 17 lipca 1998 r., 
który dotyczy zbrodni przeciw-
ko ludzkości, sąd ten doszedł 
do przekonania, że zachowa-
nia oskarżonego nie stanowiły 

zbrodni przeciwko ludzkości, 
a wskutek upływu czasu czyny 
mu zarzucone uległy przedaw-
nieniu. Wyrok taki zapadł, 
mimo że 14 października 2015 
roku siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego podjęło uchwałę 
(sygn. akt I KZP 7/15) stwier-
dzającą, że umyślne pozbawie-
nie wolności innej osoby - po 
spełnieniu szczególnych wa-
runków - może być uznane za 
zbrodnię przeciwko ludzkości. 
Zwracam uwagę na słowa "po 
spełnieniu szczególnych wa-
runków", a te uwzględnione są 
w art. 7 Statutu Rzymskiego, na 
co właśnie powołał się sąd w 
Szczecinie. Mógł tak orzec, po-
nieważ wspomniana uchwała 
7 sędziów Sądu Najwyższego 
nie ma statusu zasady prawnej 
obowiązującej inne sądy, w 
tym sam Sąd Najwyższy obra-
dujący w innym składzie.

Pozostaje więc nadzieja 
tym, że wałbrzyski sąd głębo-
ko pochyli się nad problemem 
i nie ulegnie populistycznym 
naciskom solidarnościowych 
środowisk, których jednym z 
przedstawicieli jest nieznany 
mi Ryszard M. (nie internowa-
ny). Publicznie opowiada on, 
że: wałbrzyscy esbecy prowa-
dząc działania przeciwko miej-
scowym działaczom Solidarno-
ści często mówili o sobie, że są 
„psami Lamparskiego.” Totalna 
bzdura na resorach, bo nawet 
jeżeli by coś takiego mówili (a 
zaręczam, że nie mówili), to 
mówiliby, że są "psami Feniga", 
bo to on był ich formalnym i 
faktycznym szefem. O czym 
każdy wówczas wiedział, a dziś 
wiedzieć powinien.

Trzymam mocno kciuki Pa-
nie Generale!

www.janusz-bartkiewicz.eu

Babski Comber
23 lutego, tradycyjnie w tłusty 
czwartek, w Szybie Witold w 
Boguszowie-Gorcach odbędzie 
się Babska Biesiada Combrowa 
- impreza kostiumowa, która już 
od 22 lat cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem. Tegoroczny Bab-
ski Comber rozgrywać się będzie 
pod hasłem „Z Combrem przez 
świat...” obowiązywać więc będą 
stroje regionalne i narodowe z 
różnych zakątków globu. Nie lada 
gratka czeka więc wszystkie miło-
śniczki przebieranek oraz trady-
cyjnej, górniczej rozrywki na naj-
wyższym poziomie. Nie zabraknie 
wspólnych śpiewów oraz tańca 
do upadłego. Organizatorzy za-
dbali też o frywolne konkursy z 
nagrodami, a specjalnie dla nie-
pokornych uczestniczek biesiady 
przygotowano dyby combrowe, 
a nawet kary cielesne wymierza-
ne leciwym dupochlastem i wiele, 
wiele innych atrakcji.

(RED)

Będzie współpraca
Wałbrzyski ZUS podpisał umo-
wę z Państwową Wyższą Szko-
łą Zawodową im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu. Obie 
instytucje będą współpracowa-
ły w zakresie promocji wiedzy 
o zabezpieczeniu społecznym. 
Wspólne działania będą się od-
bywały na styku nauki i praktyki 
ubezpieczeniowej, co zdaniem 
sygnatariuszy porozumienia daje 
pewność skutecznego połącze-
nia wiedzy i praktyki jej stosowa-
nia. W ramach umowy eksperci 
ZUS będą prowadzili wykłady dla 
zainteresowanych studentów 
oraz realizowali wspólnie z pra-
cownikami naukowymi uczel-
ni projekty z zakresu tematyki 
ubezpieczeń społecznych. 

(RED)
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O sprawie pisaliśmy już w 
nr 30 (302) z 4 sierpnia 2016 r. 
w artykule „Składki wzięli, pła-
cić nie chcą”. Przypomnijmy: 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych w Wałbrzychu odmówił 
mieszkance Głuszycy wypłaty 
zasiłku chorobowego i ma-
cierzyńskiego, choć spółka, w 
której jest zatrudniona, zapła-

ciła wszystkie należne składki! 
Urzędnicy ZUS uznali, że umo-
wa między kobietą a �rmą 
była… �kcyjna.

Sprawa tra�ła do sądu. Jed-
nak na rozprawie, która odbyła 
się 29.11.2016 r. w Sądzie Okrę-
gowym w Świdnicy, nie było 
żadnego przedstawiciela ZUS. 
Dlaczego?

Składki wzięli, płacić nie chcą (2)

- Najpierw ZUS uznał, że moja umowa o pracę była 
�kcyjna. A teraz, gdy sąd uznał, że była zawarta 
zgodnie z prawem, ZUS kwestionuje wysokość 

mojego wynagrodzenia i odmawia wypłaty zasiłku 
w wysokości zgodnej z płaconymi składkami  
– mówi nam oburzona mieszkanka Głuszycy.

 - Wałbrzyski Oddział ZUS 
obsługuje ponad pół tysiąca 
spraw w miesiącu, stąd też 
przedstawiciel nie są w stanie 
być osobiście na każdej z nich – 
tłumaczy Iwona Kowalska, dol-
nośląski rzecznik prasowy ZUS.

Sąd zmienił decyzję ZUS 
stwierdzając jednoznacznie, że 
mieszkanka Głuszycy podlegała 
obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu, rentowemu i 
chorobowemu oraz wypadko-
wemu od 25.01.2016 r. Dodat-
kowo sądu ustalił, że kondycja 
�nansowa spółki jest bardzo 
dobra i stwierdził jednoznacz-
nie, że w działaniu głuszyczan-
ki i zatrudniającej ją spółki nie 
było próby obejścia prawa. ZUS 
nie złożył apelacji od wyroku, 
który stał się prawomocny.

- Każda sprawa jest przez nas 
gruntownie badana, a wyrok 
jest poddawany analizie. Ape-
lację składamy wówczas, jeśli 
uznajemy, że jest ona zasadna 
– tak tłumaczyła nam brak od-
wołania dolnośląska rzecznicz-
ka ZUS.

Radość głuszyczanki nie 
trwała jednak długo, bo –za-
miast pieniędzy – dostała z 
wałbrzyskiego oddziału ZUS 
decyzję z 19 stycznia 2017 r. o 
wszczęciu postępowania wy-
jaśniającego „na okoliczność 
ustalenia wysokości podstaw 
wymiaru składek na ubez-
pieczenia społeczne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę”. Innymi słowy: 
tym razem ZUS zakwestiono-
wał wysokość zarobków naszej 
Czytelniczki, a co za tym idzie 
- wysokość odprowadzanych 
od jej wynagrodzenia składek. 
Dlaczego dopiero teraz i wbrew 
prawomocnemu orzeczeniu 
sądu ZUS kwestionuje wyso-
kość zarobków?

- Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych jest dysponentem 
Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, z którego wypłacane 
są świadczenia min. z tytułu 
choroby i macierzyństwa. Ma-
jąc na uwadze słuszny interes 
wszystkich ubezpieczonych 
Zakład ma prawo i obowią-
zek do kontroli prawidłowości 
ustalania podstawy wymiaru 
składek. Podstawę wymiaru 
składki ubezpieczonego bę-
dącego pracownikiem może 
stanowić wyłącznie wynagro-
dzenie godziwe, a więc należ-
ne, właściwe, odpowiednie, 
rzetelne, uczciwe i sprawiedli-
we, zachowujące cechy ekwi-
walentności względem pracy. 
W świetle orzecznictwa Sądu 
Najwyższego w sprawach z za-
kresu ubezpieczeń społecznych 
wysokość wynagrodzenia wy-
nikająca ze stosunku pracy nie 
jest całkowicie pozostawiona 
subiektywnemu przekonaniu i 

swobodzie kontraktowej stron 
stosunku pracy, albowiem nie 
rodzi skutków jedynie w sferze 
ich stosunków o charakterze 
zobowiązaniowym ale niewąt-
pliwie w szerszym zakresie, w 
szczególności w sferze nabycia 
przez pracownika prawa do 
określonych świadczeń z syste-
mu ubezpieczeń społecznych – 
tłumaczy Iwona Kowalska.

17 lutego 2017 r. wałbrzyski 
ZUS podjął decyzję o wypła-
ceniu mieszkance Głuszycy za-
ległego zasiłku chorobowego 
oraz zasiłku macierzyńskiego, 
ale od kwoty… minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Tym-
czasem nasza Czytelniczka za-
trudniona była na stanowisku 
menadżera z wynagrodzeniem 
10 900 zł brutto, od którego 
były odprowadzane składki w 
wysokości zgodnej z przepisa-
mi.

- Okoliczności sprawy nie 
pozostawiają wątpliwości, że 
wynagrodzenie ustalone w 
umowie o pracę było wynagro-
dzeniem zawyżonym, a jego 
wysokość nie była uzasadniona 
bilansem �nansowym spółki. 
Pod tym względem stanowiło 
to obejście prawa i w tym za-
kresie umowa była nieważna 
– uzasadnia swoją decyzję wał-
brzyski ZUS.

Tymczasem w wyroku z 
29.11.2016 r. czytamy:

- Sąd, w oparciu o akta rento-
we, zeznania wnioskodawczyni, 
jak i świadków bez żadnych 
wątpliwości stwierdził, iż umo-
wa stron nie zmierzała do obej-
ścia prawa.

Na tym jednak nie koniec! W 
uzasadnieniu decyzji z 17 lute-
go 2017 r., Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział w Wał-
brzychu ustalił naszej bohater-
ce podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne z 
tytułu umowy o pracę, wyliczo-
ne od… kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw, 
które w 4 kwartale 2015 roku 
wynosiło 4280,80 zł.

- Jak widać, ZUS ma za nic 
wyroki sądu i przepisy doty-
czące swobody ustalania wy-
nagrodzenia. A gdy płaciliśmy 
wysokie składki, to nikt się tym 
nie interesował… Nie dość, że 
przez rok byłam pozbawiona 
środków do życia, mając na 
utrzymaniu nie tylko nowo na-
rodzone dziecko, to jeszcze do-
stałam zasiłki w zaniżonej wyso-
kości. I w dodatku bez odsetek 
za zwłokę. Teraz znów będę 
musiała odwołać się do sądu i 
miesiącami czekać na należne 
mi pieniądze. A to wszystko jest 
�nansowane z naszych składek 
i podatków – oburza się miesz-
kanka Głuszycy.

Robert Radczak
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Przeczytałem właśnie o 
sukcesie Agnieszki Holland w 
Berlinie. Na 67 z kolei festiwa-
lu �lmowym Berlinale wybit-
na nasza reżyser Agnieszka 
Holland, została nagrodzona 
statuetką Srebrnego Niedź-
wiedzia za najnowszy jej �lm 
pt. „Pokot”. Nagrodę imie-
niem Alfreda Bauera przyzna-
ją w Berlinie jurorzy za �lmy 
otwierające nowe perspekty-
wy artystyczne.

Na konferencji prasowej 
tuż po uroczystej gali, na 
której odebrała statuetkę, 
Agnieszka Holland mówiła:

- Ta nagroda znaczy, że 
�lm, który ją otrzymuje, 
otwiera nowe ścieżki dla 
�lmu, jest wyzwaniem dla 
tradycyjnego kina. Co dla 
mnie ważne, to że tę samą 
nagrodę dostał mój mentor, 
wielki polski reżyser Andrzej 
Wajda. To trochę zobowiąza-
nie do przekazania pałeczki 
młodszym. Przez ostatnie 
20 lat kino stało się bardzo 

To tu dzieje się Pokot
Stanisław 
Michalik

bezpieczne, jest podzielone 
na gatunki, dopasowane do 
publiczności... Są �lmy dla 
całych rodzin, thrillery czy 
komedie romantyczne, ale 
także są �lmy festiwalowe... 
Zawsze oczekiwałam, że to 
tam powinna się dziać awan-
garda, ale tego nie widzę. 
Jest bardzo niewielu, którzy 
to robią. Ja wyszłam z mojej 
osobistej strefy komfortu, 
chciałam zrobić coś, czego 
jeszcze nie widziałam - opo-
wiadała reżyserka.

Holland mówiła też o 
zmianach, jakie w ostatnich 
latach zaszły w polskim kinie. 
Zaznaczyła, że w Polsce two-
rzyło kiedyś wielu ważnych 
reżyserów, takich jak np. 
Wajda czy Zanussi, że "ziemia 
jest żyzna" dla kina. - Teraz 
modlimy się, by politycy nie 
przyszli i tego nie zepsuli – 
dodała. 

Dlaczego o tym piszę? 
Informacja ta dotrze do 
wszystkich zainteresowa-
nych kanałami medialnymi. A 
piszę dlatego, że właśnie my 
szczególnie mamy się z cze-
go cieszyć. Dla nas mieszkań-
ców ziemi wałbrzyskiej jest to 
ważne z dwóch powodów. 
Po pierwsze. Scenariusz na-
grodzonego �lmu Agnieszki 

Holland został oparty na fa-
bule książki bliskiej naszemu 
sercu powieściopisarki Olgi 
Tokarczuk – „Prowadź swój 
pług przez kości umarłych”. 
Po drugie. Są w �lmie pobu-
dzające naszą wyobraźnię 
sceny nagrane w podzie-
miach Osówki. Tak więc głu-
szycka atrakcja turystyczna 
znalazła się na ekranie �lmu, 
który zdobył prestiżową na-
grodę jednego z najważniej-
szych na świecie festiwali.

Pisałem swego czasu o 
książce Olgi Lipińskiej, którą 
Agnieszka Holland zdecydo-
wała się zaadaptować w swo-
im �lmie „Pokot”. Przypomnę 
pokrótce jej treść.

W tajemniczych okolicz-
nościach ginie mieszkaniec 
wsi położonej na skraju Ko-
tliny Kłodzkiej. Jego sąsiadka, 
Janina Duszejko, emerytowa-
na nauczycielka i obrończyni 
zwierząt, wpada na pewien 
trop i zdradza go policji. Ale 
organa władzy nie traktu-
ją poważnie jej podejrzeń, 
mają złe zdanie o kobiecie, 
uchodzącej za ekscentrycz-
kę, mieszkającej samotnie i 
pasjonującej się astrologią. 
Okoliczności kolejnych mor-
derstw skłaniają jednak poli-

cję do innego spojrzenia na 
sprawę.

Dla mieszkańców utopio-
nych w górach takich cho-
ciażby wsi jak nasza głuszyc-
ka Łomnica, Zimna Woda lub 
Sierpnica, powieści Olgi To-
karczuk są nadzwyczaj swoj-
skie, bo dzieją się jakby tu, w 
ich wsi i są bliskie tutejszemu 
pojmowaniu świata i ludzi. 
Znamy z autopsji tę przyro-
dę, piękne krajobrazy, ale 
także uciążliwości życia gór-
skich ustroni, zagubionych 
gdzieś w górach, odciętych 
od świata.

Powieść „Prowadź swój 
pług przez kości umarłych” 
stawia jednak nowe, niezwy-
kle intrygujące pytanie. Do-
tyczy ono naszego stosunku 
do otaczającej nas przyrody i 
zwierząt. Dotyczy istoty czło-
wieczeństwa, w którym idea 
ochrony życia, jako najwyż-
szej wartości w odniesieniu 
do świata zwierząt, jest tylko 
grą pozorów.

W tym maleńkim przy-
siółku, w którym przyszło 
żyć na stare lata bohaterce 
powieści, dzieją się rzeczy 
wzbudzające wstręt i obu-
rzenie. Grupka myśliwych z 
lokalnego kółka łowieckiego, 
na czele z komendantem 
policji i pod opiekuńczymi 
skrzydłami księdza probosz-
cza, urządza sobie suto zakra-
piane polowania, czując się 
przy tym zupełnie bezkarnie. 
Tutaj nie obowiązują żadne 
okresy ochronne, strzela się 
do wszystkiego co popadnie 
i kiedy tylko nadarzy się oka-
zja. O�arą myśliwych padły 
też dwie wierne i oddane 
suczki, jedyne towarzyszki ży-
cia mieszkającej na tym odlu-
dziu samotnej kobiety. Trud-
no się dziwić, że przechyliło 
to do reszty czarę goryczy. 
Bohaterka książki podejmuje 
się walki o prawo do życia dla 
zwierząt z panującą wszędzie 
obojętnością, bezduszno-
ścią, hipokryzją. Decyduje 
się sama być w tej sprawie 
i sędzią, i katem. Jaki jest �-
nał tej potyczki? Odpowiedź 
na to pytanie poszukajmy w 
powieści. Oto urywki powie-
ści, wprowadzające w istotę 
problemu:

„Teraz wydało mi się jasne, 
dlaczego wieże strzelnicze, 
które przecież bardziej przy-
pominają wieże strażników 
z obozów koncentracyjnych, 
nazywa się ambonami. W 
ambonie Człowiek stawia się 
ponad innymi Istotami i sam 
przyznaje sobie prawo do ich 
życia i śmierci. Staje się tyra-
nem i uzurpatorem…”

„Popatrzcie jak funkcjo-
nują te ambony. To jest zło, 
trzeba ten fakt nazwać po 
imieniu: przemyślne, per�d-

ne i wyra�nowane zło – bu-
dować paśniki, sypać tam 
świeże jabłka i pszenicę, wa-
bić Zwierzęta, a kiedy się już 
oswoją i przyzwyczają, strze-
lać im z ukrycia, z ambony w 
głowę… Gdy przechodzicie 
koło wystaw sklepowych, na 
których wiszą czerwone po-
łcie poćwiartowanego ciała, 
to myślicie że co to jest? Nie 
zastanawiacie się, prawda? 
Albo gdy zamawiacie szasz-
łyk, czy kotlet – to co dosta-
jecie? Nic w tym strasznego. 
Zbrodnia została uznana za 
coś normalnego, stała się 
czynnością codzienną. Wszy-
scy ją popełniają. Tak właśnie 
wyglądałby świat, gdyby 
obozy koncentracyjne stały 
się normą. Nikt by nie widział 
w nich nic złego…

A przecież Człowiek ma 
wobec Zwierząt wielki obo-
wiązek – pomóc im przeżyć 
życie, a tym oswojonym – od-
wzajemnić ich miłość i czu-
łość, bo one nam dają o wiele 
więcej, niż od nas dostają. 
I trzeba, żeby one przeżyły 
swoje życie godnie… Kiedy 
się je zabija, a one umierają 
w Lęku i Grozie, jak ten dzik, 
którego ciało leżało wczoraj 
przede mną i wciąż tam leży 
poniżone, ubłocone i oklejo-
ne krwią, zamienione w pa-
dlinę – wtedy skazuje się je 
na piekło i cały świat zamie-
nia w piekło. Czy ludzie tego 
nie widzą? Czy ich rozum jest 
w stanie wyjść poza małe, sa-
molubne przyjemności?”

Żeby pojąć dokładniej i 
zrozumieć skąd te gwałtow-
ne słowa protestu i oburze-
nia, trzeba przeczytać całą 
książkę. Zarówno splot wy-
darzeń składający się na war-
stwę fabularną jak i liczne, 
niezwykle głębokie i dające 
wiele do myślenia re�eksje 
bohaterki powieści, a w do-
myśle - jej autorki, czynią z 
tej pozycji ogromnie ważne 
wydarzenie w naszym życiu 
literackim.

Okazuje się, że mamy 
teraz kolejne ważne wyda-
rzenie, którym jest berlińska 
nagroda dla �lmu „Pokot” 
Agnieszki Holland. Rodzi się 
więc szczególnie intrygują-
ce pytanie: w jakim stopniu 
reżyser �lmu wykorzystała 
fabułę powieści, co pokazała 
w �lmie, co spowodowało, że 
zyskał on uznanie na berliń-
skim festiwalu? Na pytania te 
możemy znaleźć odpowiedź 
jednym tylko sposobem. 
Koniecznie trzeba obejrzeć 
�lm. Będzie on zapewne wy-
świetlany w naszych kinach 
i należy się spodziewać, że 
wzbudzi ogromne zaintere-
sowanie. Zachęcam do tego 
zwłaszcza mieszkańców zie-
mi wałbrzyskiej.

Dzieciaki 
bez biletów?
Inicjatywa Polska rozpo-
częła akcję „Dzieciaki bez 
biletów” na Dolnym Ślą-
sku. O darmową komuni-
kację miejską dla uczniów 
szkół podstawowych – 
wzorem innych miast w 
Polsce – zabiegają człon-
kowie stowarzyszenia we 
Wrocławiu, Wałbrzychu i 
Świebodzicach. - Inicjaty-
wa Polska rozpoczęła w 
wielu miastach walkę, aby 
dzieci od urodzenia do 
ukończenia szkoły podsta-
wowej mogły jeździć ko-
munikacją miejską nieod-
płatnie. Rozpoczęliśmy od 
Warszawy i od 1 września 
pani prezydent już zapo-
wiedziała wprowadzenie 
tego. W poniedziałek skła-
damy podpisy po trzymie-
sięcznej zbiórce w Łodzi. 
Prowadzimy takie zbiórki 
w Opolu, Koszalinie, Kiel-
cach, za chwilę ruszamy we 
Wrocławiu, Wałbrzych to 
kolejne miasto. Tych miast 
jest coraz więcej. To nie są 
duże koszty dla miasta a 
wielki przywilej dla rodzin. 
Mam nadzieję, że władze 
miasta przychylą się do 
propozycji Inicjatywy Pol-
skiej - powiedział Dariusz 
Joński, jeden z liderów Ini-
cjatywy Polskiej a zarazem 
organizator akcji „Dziecia-
ki bez biletów” w Łodzi. 
Argumenty, które mają 
zachęcić mieszkańców do 
poparcia akcji, ale także 
rady miejskie do wprowa-
dzenia proponowanych 
zmian to: oszczędność w 
budżecie domowym, wy-
równywanie szans, promo-
cja komunikacji miejskiej, 
zdrowsze miasto, eduka-
cja, niewielkie koszty. Czas 
na zebranie podpisów to 3 
miesiące. Gdzie można po-
przeć ten pomysł? Między 
innymi podpisy będą zbie-
rane w każdą sobotę w go-
dzinach 10.00-12.00 „Pod 
Zegarem” na Piaskowej 
Górze i w każdą niedzielę 
na terenie giełdy przy Cen-
trum Handlowym Tesco w 
Szczawnie-Zdroju. 

(RED)
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Gmina Głuszyca
PZN zaprasza
Polski Związek Niewidomych Koło 
w Głuszycy zaprasza osoby nie-
widome i słabowidzące z terenu 
powiatu wałbrzyskiego do człon-
kowstwa. - Spotkania koła głuszyc-
kiego odbywają się w piątki w godz. 
9.00 - 12.00 w siedzibie Centrum Kul-
tury-Miejska Biblioteka Publiczna w 
Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26. Dojazd 
do Głuszycy z Wałbrzycha linią auto-
busową nr 5 – zaprasza Zarząd PZN 
Koło Głuszyca.

(SJ)

Bezpłatny kurs
Spotkanie organizacyjne dla osób 
zainteresowanych nauką języ-
ka angielskiego odbędzie się we 
wtorek 28 lutego o godz. 16:00 w 
Gimnazjum Publicznym w Głuszy-
cy (1 piętro). Organizatorzy proszą o 
przybycie w celu uzupełnienia doku-
mentacji. Do projektu może zgłosić 
się osoba, która posiada co najwyżej 
wykształcenie średnie i/lub ukończy-
ła 50 lat; mieszka, uczy się lub pracuje 
w powiecie wałbrzyskim ziemskim. 
Organizatorzy oferują: udział w kon-
kursie języka angielskiego prowadzo-
ny przez doświadczonych lektorów, 
materiały szkoleniowe, sale wyposa-
żone w pomoce dydaktyczne, otwar-
tą i przyjazną atmosferę oraz popo-
łudniowe, dostosowane do potrzeb 
uczestników, terminy zajęć.

(SJ)

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głuszycy 
po raz piąty zorganizowała Dyk-
tando Miejskie. Tytuł Mistrza 
Ortogra�i 2017 zdobył Tadeusz 
Bańkowski.

Konkurs, którego głównym ce-
lem jest kultywowanie tradycji 
posługiwania się poprawną pol-
szczyzną oraz popularyzowanie 
kultury języka ojczystego, objęli 
patronatem Starosta Wałbrzyski 
Jacek Cichura oraz Burmistrz Głu-
szycy Roman Głód. Do rywalizacji o 
tytuł Mistrza Ortogra�i 2017 przy-
stąpiły 22 osoby. Uczestnicy tego-
rocznego konkursu startowali w 
dwóch kategoriach: indywidualnej 
oraz drużynowej (sześć dwuoso-
bowych drużyn reprezentujących 
głuszyckie instytucje i organizacje). 
Swoje umiejętności dotyczące po-
sługiwania się ojczystym językiem 
„pisanym” sprawdzały także dwie 
osoby, które od wielu lat mieszkają 
poza granicami Polski (w Australii i 
w Niemczech).

- W dyktandzie wzięła także 
udział wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna 
Owczarek, której serdecznie dzię-
kujemy za pomoc w organizacji 
całego przedsięwzięcia. Burmistrza 
Głuszycy reprezentował zastępca 

Mistrz Ortografii 2017
Sokołowska, Bożena Waliszewska. 
W przerwie uczestnicy ortogra�cz-
nych potyczek relaksowali się, słu-
chając koncertu w wykonaniu Głu-
szyckiej Orkiestry Dętej pod batutą 
kapelmistrza Eugeniusza Lecia. Po 
sprawdzeniu wszystkich prac komi-
sja konkursowa przyznała: miejsce 
pierwsze i tytuł Mistrza Ortogra�i 
2017 Tadeuszowi Bańkowskiemu. 
Miejsce drugie zajęła Renata Gileta, 
a trzecie miejsce Katarzyna Herda. 
W kategorii drużynowej zwycię-
żyła reprezentacja Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej Fundacji Ja-
wor z Głuszycy Górnej. Zwycięzcą 
w kategorii do 18 roku życia został 
Dominik Przybylski, który odebrał 
nagrodę ufundowaną przez bur-
mistrza głuszycy. Nagrodę za pra-
widłowe wskazanie tytułu książki, 
której fragment odczytano pod-
czas konkursu, odebrała Katarzyna 
Herda. Dla wszystkich uczestników 
przygotowane zostały pamiątkowe 
długopisy oraz dyplomy uczest-
nictwa w V Dyktandzie Miejskim w 
Głuszycy. Fundatorami nagród dla 
zawodników pełnoletnich byli: Sta-
rostwo Powiatowe w Wałbrzychu, 
John Cotton Europe Sp. z o.o., oraz 
Centrum Kultury – Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Głuszycy – relacjo-
nują organizatorzy.

(SJ, RED)

– Grzegorz Szymański, który wspie-
rał zawodników biorących udział 
w dyktandzie. Jolanta Maria Kale-
ta – wrocławska pisarka, autorka 
książek, których akcja rozgrywa się 
na Dolnym Śląsku, przygotowa-
ła na konkurs dwa teksty, będące 
fragmentami jej powieści. Autorka 
ufundowała nagrodę książkową 

z dedykacją dla osoby, która od-
gadnie z jakiej książki pochodzi 
wybrany tekst. W wyniku losowa-
nia, do odczytania tra�ł fragment 
książki „Złoto Wrocławia”. Prace 
konkursowe sprawdzała komisja 
w składzie: Aneta Kalenik, Ewelina 
Kamińska-Sawicka, Barbara Misz-
czuk, Jadwiga Paprota, Renata 

Tekst tegorocznego dyktanda w Głuszycy przygotowała Jolanta Maria Kaleta 
– wrocławska pisarka i autorka książek, których akcja rozgrywa się na Dolnym Śląsku.
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w obrębie wsi Struga, 

gmina Stare Bogaczowice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2016 roku, poz.778) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 353),

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice uchwa-

ły nr XVII/143/16 z dnia 25 listopada 2016 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Struga, gmina Stare Bogaczowice. 

W związku z podjęciem uchwał podaję do publicznej 
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowi-
ce, ul. Główna 132, w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informację o środowisku 
i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Struga, 
gmina Stare Bogaczowice, na podstawie w/w uchwał.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miej-
scowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska 
w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwiesz-
czenia, na adres: Wójt Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 
132, 58-312 Stare Bogaczowice.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

R E K L A M A

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowychi serwis oczyszczalni przydomowych

Oferujemy rzetelne wykonanie 
powierzonych nam zadań

i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie 

tel. 69 69 225 69

Otrzymali 
promesę
Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administra-
cji przyznało Gminie Stare 
Bogaczowice promesę. 
- Dotacja, która wynosi 128 
000 zł, przydzielona została 
w ramach podziału środ-
ków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych – w tym 
przypadku chodzi o inten-
sywne opady deszczu, które 
nawiedziły naszą gminę we 
wrześniu 2014 r. Otrzymane 
środki przeznaczone zostaną 
na realizację zadania „Odbu-
dowa drogi gminnej w m. Ja-
błów nr geod. 226 od 0+000 
do 0+200 wraz z odwodnie-
niem – tłumaczy Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice.

(IL)

Będą lepić?
Na 26 lutego 2017 r. za-
planowany został V Festi-
wal Lepienia Bałwanów 
w Sokołowsku w Gminie 
Mieroszów. O ile odwilż nie 
pokrzyżuje organizatorom 
planów, impreza rozpocznie 
się o godz. 11.00 na polanie 
przy Szkole Podstawowej w 
Sokołowsku. W programie 
imprezy jest konkurs lepie-
nia bałwanów w trzech ka-
tegoriach, bieg systemem 
dowolnym w czterech kate-
goriach, rodzinny bieg szta-
fetowy oraz wyścig w zjeż-
dżaniu z górki. Zapisy będą 
przyjmowane w godz. 9.00 
– 10.45.

(RED)

Szkolenie 
dla hodowców
Dolnośląski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego we 
Wrocławiu zaprasza na 
szkolenie dotyczące za-
sad, których należy prze-
strzegać w celu ochrony 
gospodarstwa przed wi-
rusem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (HPAI). Do-
tyczy to wszystkich utrzy-
mujących drób w gospodar-
stwach przyzagrodowych 
oraz utrzymujących drób na 
własne potrzeby oraz ptac-
two hodowlane (np. gołę-
bie), Szkolenie odbędzie się 
6 marca o godzinie 10.00 w 
Urzędzie Miejskim w Bogu-
szowie-Gorcach – informuje 
Agnieszka Kusyk z Powiato-
wego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Wałbrzychu.

(RED)

Gmina Walim nadal sku-
tecznie pozyskuje środki 
na niezbędne remonty 
zabytków. Tym razem Mi-
nisterstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego kwo-
tą 100 tys. zł wesprze dwa 
obiekty: zamek Grodno w 
Zagórzu Śląskim oraz Ko-
ściół p.w. Świętego Miko-
łaja w Niedźwiedzicy.

W zamku Grodno w Zagó-
rzu Śląskim zostanie wyko-
nane zabezpieczenie części 
muru zamku górnego przed 
dalszą degradacją oraz od-
tworzenie elementów, które 
uległy zniszczeniu poprzez 
przemurowanie z kamienia 
rodzimego, a także cegły 
budowlanej fragmentów 
luźnych i uzupełnieniu ubyt-
ków. Działanie te są koniecz-
ne ze względu na zagrożenie 
katastrofą budowlaną, a co 
za tym idzie niebezpieczeń-
stwem zawalania się kon-
strukcji części zamku i utraty 
zabytkowego charakteru 
obiektu. Prace będą pole-
gały na oczyszczeniu muru 
z elementów luźnych, uzu-
pełnieniu ściany cegłą bu-
dowlaną w wykuciem strzę-
pi oraz kamieniem łamanym, 
średnio twardym, skuciu 
nierówności w murze oraz 
wykuciu i wykonaniu spoin. 
Dodatkowo zostanie wyko-
nana instalacja odgromowa, 
wzmocnienie i hydrofobiza-
cja powierzchniowa kamie-
nia. Na ten cel z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pozyskaliśmy kwo-

tę 40 tys., zł, pozostałe środki 
będą pochodziły z budżetu 
gminy.

W kościele p.w. Świętego 
Mikołaja w Niedźwiedzicy 
realizowany będzie II etap 
pełnej konserwacji średnio-
wiecznych, unikatowych 
malowideł, pochodzących z 
końca XV lub początku XVI 
w., usytuowanych na pół-
nocnej ścianie tej kaplicy. 
Zadanie to również zostanie 
wsparte przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego kwotą 60 tys. zł. 
Pierwszy etap konserwacji 
tych malowideł, odkrytych 
przypadkowo podczas re-
montu kościoła w Niedźwie-
dzicy, został już zakończony. 
Konserwacji technicznej i 
estetycznej poddane zostały 
na początek dwa elementy 
malowideł, oba umieszczo-
ne na ścianie północnej ko-
ścioła: „Święty Marcin i wić 
roślinna” oraz „Święty Mło-
dzieniec lub Święta”. W trak-
cie konserwacji pierwszej 
polichromii obok postaci Św. 
Marcina pojawiły się jeszcze 
trzy inne. Być może jedna 
z nich przedstawia patrona 
kościoła – świętego Miko-
łaja. Natomiast malowidło 
zatytułowane i opisane w 
rejestrze zabytków „Święty 
Młodzieniec lub Święta”, po 
przeprowadzeniu prac kon-
serwacyjnych okazało się 
być wizerunkiem świętego 
Krzysztofa z Dzieciątkiem Je-
zus na barkach.

(EF)

Nowa rada 
młodzieżowa
W sali kameralnej Teatru 
Zdrojowego im. Henryka 
Wieniawskiego w Szczaw-
nie Zdroju odbyła się uro-
czysta sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej Szczaw-
na-Zdroju, podczas której 
młodzi rajcy złożyli uroczy-
ste ślubowanie, otrzymali 
zaświadczenia o wyborze i 
listy gratulacyjne. Młodzie-
żowa Rada powołana zosta-
ła uchwałą  nr X/43/15 z 25 
maja 2015 r. Rady Miejskiej 
w Szczawnie-Zdroju, zgod-
nie z którą w jej skład wcho-
dzi 16 uczniów, wybranych 
w placówkach oświatowych 
Szczawna-Zdroju. I sesja 
odbyła się 17 czerwca 2015 
roku. W pierwszej sesji w 
2017 r. wzięli udział wybrani 
w głosowaniu uczniowie ze 
szkoły podstawowej: Zo�a 
Derkacz, Maksymilian Ginda, 
Hanna Pantol, Maciej Płonka, 
z gimnazjum: Izabella Zabo-
rowska, Jolanta Talerzowska, 
Oliwia Pindral, Jerzy Kieras, 
Wojciech Roman, a z Zespo-
łu Szkół im. Marii Skłodow-
skiej-Curie: Anna Szczęsna, 
Katarzyna Poros, Anna Nosal, 
Magdalena. W tajnym gło-
sowaniu przewodniczącym 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
wybrano Izabellę Zaborow-
ską, natomiast wiceprze-
wodniczącymi zostały: Anna 
Nosal, Oliwia Pindral, Kata-
rzyna Poros i Anna Szczęsna. 
W sesji wzięli udział przed-
stawiciele władz Szczawna - 
Zdroju oraz dyrektorzy szkół 
i placówek kulturalnych. Z 
uwagi na duże zaintereso-
wanie młodzieży udziałem w 
pracach młodzieżowej rady, 
na Rada Miejska Szczawna 
-Zdroju podjęła uchwałę o 
zwiększeniu liczby radnych 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
do 20. Według nowego po-
działu 6 mandatów przewi-
dziano dla przedstawicieli 
Miejskiej Szkoły Podstawo-
wej, a po 7 mandatów dla 
przedstawicieli z Publicz-
nego Gimnazjum i Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-
-Curie.

(RED)

Dzieci i młodzież z Gminy Stare Bogaczowice spędzają tegoroczne 
ferie niezwykle aktywnie. Każdego dnia organizowane są zajęcia 
stacjonarne w świetlicach wiejskich oraz w Gminnym Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnym. Najmłodsi biorą udział w spotkaniach 
edukacyjno-kulturalnych, takich jak warsztaty plastyczne, 
czy prelekcje prowadzone przez Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych, a także typowo rozrywkowych – był bal karnawałowy 
i spektakl teatralny. Odbyły się także wycieczki, np. na lodowisko, czy 
do kina. Ostatnie dni ferii zapowiadają się równie ciekawie.

(IL)

Zabawa trwa 
w najlepsze

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

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

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

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L A M AR E K L A M A

In memoriam - Ku pamięci

„Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.’’
Serdeczne podziękowania 

Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Reginy Czerczuk 
składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu
 Śp.  Pawła Sikory 

składa żona córki oraz rodzina.

„Cierpliwy do czasu dozna przykrości,
ale później radość dla niego zakwitnie.” 
Serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej
Śp. Wandy Stępień 

składa syn z żoną oraz rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli 

w ostatniej ziemskiej drodze  
śp. Czesławy Waszczak  

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 
w tym trudnym czasie składa rodzina.

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070  
Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

1 procent 
dla kolarzy
Pod fachowym okiem trenera 
Jarosława Nowickiego, odra-
dza się kolarstwo w LKKS Gór-
nik Wałbrzych – DZT Service. 
Warto więc pomóc tej ekipie, 
np. poprzez przeznaczenie na 
jej konto 1 proc. podatku przy 
tegorocznym rozliczeniu z �-
skusem. Wystarczy w deklaracji 
wpisać KRS 0000340715.

(BAS)

Najlepszy produkt
Strefa MTB Sudety stworzo-
na została z myślą o fanach 
górskich tras rowerowych. 
Śmiałkowie, zarówno zawo-
dowcy, jak i amatorzy kolarstwa 
górskiego, mają do pokonania 
ok 500 km doskonale przygo-
towanych tras, w tym ok 70 km 
w Gminie Walim. Szlaki te róż-
nią się pod względem długości 
i skali trudności, a przebiegają 
po terenach, na których znaj-
duje się mnóstwo atrakcji tu-
rystycznych oraz miejsc do ak-
tywnego wypoczynku, a także 
nietuzinkowych, często tajem-
niczych zabytków. Zauważona i 
wyróżniona została także przez 
Polską Organizację Turystycz-
ną.  - 17 lutego br. podczas gali 
wręczania nagród XIV edycji 
konkursu na “Najlepszy Produkt 
Turystyczny” wyróżnienie Pol-
skiej Organizacji Turystycznej, 
w obecności kilkuset gości z ca-
łej Polski, otrzymała Strefa MTB 
Sudety za “Najlepszy Produkt 
Turystyczny roku 2016”. W kon-
kursie brało udział 248 atrakcji 
turystycznych z całego kraju. 45 
spośród nich zakwali�kowało 
się do eliminacji ogólnopolskiej, 
nagrodzonych zaś zostało tylko 
14 – w tym Strefa MTB Sudety - 
jako jedyna z Dolnego Śląska – 
podkreśla Ireneusz Rogalski.

(RED)

Grają w warcaby
Z udziałem 30 zawodników, 
głównie z Dolnego Śląska, od-
były się V Mistrzostwa Smolca 
w Warcabach 64-polowych. 
Zwyciężył Amadeusz Myszuk 
(Lipno) – 12 pkt, przed Marci-
nem Chęsiakiem (Sokół Wro-
cław) - 11 i Martyną Lipką – 10. 
Na 10. miejscu uplasował się Ka-
zimierz Kaczuga (SRS Dęby Wał-
brzych) – 8, a pozostali wałbrzy-
szanie zajęli lokaty: 11. Leszek 
Gugała – 8, 14. Waldemar Rózga 
– 8 i 17. Stanisław Musielak – 7. 
Tymczasem 4 marca o godz. 10 
w Starej Kopalni w Wałbrzychu, 
odbędą się I Otwarte Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska w Warca-
bach 64-polowych.

(BAS)

Nadzieja 
na wiosnę?
Piłkarze Górnika Wałbrzych 
pokonali w sparingu w Nowej 
Rudzie miejscowego Piasta 
7:3. Jednak nie jest to jedyna 
dobra wieść, ponieważ ekipa 
biało-niebieskich robi się na-
prawdę ciekawa z powodu kilku 
wzmocnień. Do gry powrócił 
po półrocznej przerwie Bartosz 
Tyktor, a do zespołu prawdopo-
dobnie wrócą Kamil Popowicz 
oraz Dominik Bronisławski, któ-
rzy wystąpili w tym sparingu, a 
z Victorii Świebodzice przyszedł 
Kamil Sadowski. W spotkaniu 
nie zagrał z powodu urazu nosa 
bramkarz Damian Jaroszewski, 
ale na pierwszy mecz w rundzie 
wiosennej powinien być już go-
towy. Do przerwy podopieczni 
Roberta Bubnowicza prowadzili 
3:1 po dwóch tra�eniach Da-
miana Migalskiego oraz po golu 
Dominika Bronisławskiego, a po 
przerwie hat-tricka skompleto-
wał Migalski i jeszcze po bramce 
zdobyli Kamil Popowicz, Kamil 
Młodziński oraz Mateusz Sobie-
sierski.

Radosław Radczak

Tropem Wilczym - Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych to wydarzenie orga-
nizowane przez Fundację 
Wolność i Demokracja 
jednocześnie w ponad 200 
miastach Polski i świata. Or-
ganizatorzy zapraszają 26 
lutego 2017 r. do uczestnic-
twa w imprezie biegowej 
upamiętniającej żołnierzy 
polskiego podziemia anty-
komunistycznego i antyso-
wieckiego.

To będzie już III wałbrzy-
ska edycja wydarzenia, któ-
rego trasa tradycyjnie zo-
stała wyznaczona w Parku 
Sobieskiego. Dystans biegu 
to 1963 m lub ok. 6 km. Start 
obu biegów nastąpi wspólnie 
o godz.12.00 z ul. Żwirki i Wi-
gury przy hali lekkoatletycz-
nej w dzielnicy Nowe Miasto. 
Bieg główny o długości 1963 
m ma zadanie upamiętnić 
rok śmierci ostatniego żołnie-
rza wyklętego – Józefa Fran-
czaka, ps. Lalek. W programie 
również biegi dla dzieci i 
młodzieży (przedszkolaki ok 
150 m, podstawówki 500 m 
i 1000 m, gimnazja 1963 m). 
Będzie możliwość zapisania 
się w biurze zawodów 25 i 
26 lutego. Każdy uczestnik, 
który ukończy bieg, otrzyma 
pamiątkowy medal.

W Głuszycy bieg Tropem 
Wilczym odbędzie się w nie-
dzielę 26 lutego. Start o godz. 
12:00 z placu przy kaplicy św. 
Józefa na ul. Łukasiewicza, 
potem trasa biegu wiedzie ul. 
Pionierów, ul. Dolną do mety 
na boisku sportowym Włók-
niarza. Do pokonania będzie 
symboliczny dystans – 1963 m.

Z kolei w Jedlinie-Zdro-
ju bieg odbędzie się po raz 

pierwszy. – Nasz bieg roz-
pocznie się także 26 lutego 
2017 r. o godzinie 12.00. 
Miejscem startu będzie activ 
Jedlina (Kompleks Sporto-
wo-Rekreacyjny), znajdują-
cy się przy ulicy Kłodzkiej w 
Jedlinie-Zdroju. Trasa biegu 
wyznaczona będzie Prome-
nadą Słoneczną . Mile wi-
dziane stroje lub gadżety 
nawiązujące kolorystyką do 
barw narodowych. Zapisy 
będą odbywać się w dniu 
imprezy (26 lutego) w godzi-
nach 10.00-11.30 na terenie 
obiektu Sportowo-Rekre-
acyjnego przy ulicy Kłodzkiej 
w Jedlinie-Zdroju. Istnieje 
również możliwość zapisu 
drogą elektroniczną (do 24 
lutego do godz.12.00). Ilość 
miejsc ograniczona. Podczas 
zapisywania w dniu imprezy 
należy wnieść opłatę (10zł) 
za pakiet startowy. Każdy 
zapisany uczestnik biegu w 
ramach pakietu startowego 
otrzyma: medal, który zosta-
nie wręczony na mecie, ko-
szulkę oraz talon na posiłek, 
który będzie można zrealizo-
wać po zakończonym biegu. 
Serdecznie zapraszamy całe 
rodziny, amatorów biegania i 
miłośników Nordic Walking – 
zachęcają organizatorzy.

W Gminie Walim bieg Tro-
pem Wilczym został zaplano-
wany na 26 lutego 2017 r. o 
godz. 12:00 w Jugowicach.  - 
Zapraszamy do uczestnictwa 
w największym biegu pamię-
ci w Polsce, sprawdzenia for-
my biegowej oraz uczczenia 
naszej przeszłości! Szczegó-
łowe informacje:www.tro-
pemwilczym.pl – zachęcają 
organizatorzy.

(RED)

Górski Półmaraton z 
Flagą na Trójgarbie wpisał 
się już na stałe w kalen-
darz imprez biegowych. 
Tegoroczna impreza od-
będzie się 2 maja br. Or-
ganizatorzy zapraszają 
do udziału zarówno do-
świadczonych biegaczy, 
jak i tych, którzy dopiero 
zaczynają przygodę z bie-
ganiem.

Zeszłoroczny Półmara-
ton pokazał, że biegi górskie 
cieszą się ogromną popular-
nością. Wpływ na to mają 
przede wszystkim  bajkowe 
krajobrazy, które odwraca-
ją uwagę od zmęczenia, a 
także doskonale mobilizują 
do pokonywania kolejnych 
kilometrów.

Organizatorzy półmara-
tonu: Gmina Czarny Bór i 
Gmina Stare Bogaczowice, 
zaplanowali w tym roku 
dwie trasy.  - Rozbudo-
wanie półmaratonu o do-
datkową, krótszą trasę to 
ukłon w stronę tych, którzy 
zaczynają swoją przygodę 
z bieganiem. Każdy będzie 
mógł poczuć niepowtarzal-
ną atmosferę maratonu, 
która mobilizuje do dalszej 
pracy i osiągania kolejnych 
sukcesów – mówi Adam 
Górecki, wójt Gminy Czarny 
Bór.

 Tym razem bieg wystar-
tuje ze stadionu sporto-
wego w Witkowie, gmina 
Czarny Bór. Tam też będzie 
znajdowało się biuro zawo-
dów. Ci, którzy zdecydują 
się na dłuższą trasę, będą 
mieli do pokonania 26 km 

odcinek, prowadzący wokół 
i przez szczyt Trójgarbu. Bie-
gacze w tym roku „zaliczą” 
trzy kilkukilometrowe pod-
biegi, a suma przewyższeń 
wyniesie blisko 700 metrów. 
Krótsza trasa liczy 8 km i bie-
gnie przez „skrzyżowanie 
siedmiu dróg”.

Udział w majowym Pół-
maratonie może wziąć każ-
dy, kto ukończył 18 lat. 16 i 
17-latkowie potrzebują pi-
semnej zgody rodziców lub 
opiekunów prawnych.

 – Warto zapisywać się 
na bieg już teraz, nie tylko 
ze względu na ograniczo-
ną ilość miejsc, ale także na 
wysokość opłaty startowej, 
która do 15 kwietnia wynosi 
tylko 30 złotych. W termi-
nie 16 – 30 kwietnia start 
kosztuje 50 złotych, a dzień 
przed i w dniu zawodów 80 
złotych – mówi Mirosław 
Lech, wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice.

Dla uczestników za-
wodów będzie dostęp-
na koszulka techniczna w 
promocyjnej cenie 20 zł. 
Doceniając wysiłek wszyst-
kich uczestników biegu, 
organizatorzy nagrodzą nie 
tylko najlepszych. Każdy 
sportowiec otrzyma medal i 
zestaw gadżetów. Po biegu 
odbędzie się także losowa-
nie atrakcyjnych nagród.

 Chętni mogą zapisywać 
się na bieg pod poniższym 
linkiem:

http://online.datasport.
pl/zapisy/portal/zawody.
php?zawody=2939

(RED)

Tropem Wilczym Górski Półmaraton 
z Flagą na Trójgarbie
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Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77

R E K L A M AR E K L A M A

Na fotosa.pl każdy łatwo odnajdzie swoje fotogra�e 
wpisując numer startowy!
http://fotosa.pl/?pg=impreza&id=22

Znajdź swoje zdjęcia 
z XXXVI Biegu Gwarków!

Na dystansie 10 km (Me-
moriał Józefa Pawlika) wygrał 
Waldemar Poręba z Czarnego 
Boru. 

Rywalizację na głównym 
dystansie 20 km wśród ko-
biet zdominowały Czeszki, z 
których najlepszą okazała się 
Nikol Benesova z Teplic nad 
Metuji. Z kolei w biegu memo-
riałowym, pierwszą z pań była 
Agnieszka Stefańska z Warsza-
wy. - Zimowa aura dopisała i 
zmagałem się z wieloma sta-
rymi znajomymi. Ale dopadł 
mnie pech. Nawaliły wiązania 
i trasę przebiegłem tylko z...
kijkami – powiedział nam 
76-letni wałbrzyszanin Józef 

Żuk, który jako jedyny zaliczył 
wszystkie „Gwarki”.

Tym razem uczestniczył w 
biegu na 8,73 km i w ten niety-
powy sposób osiągnął metę w 
czasie 1:44. - Cieszymy się, że 
nowe trasy sprostały zadaniu. 
Były odpowiednio naśnieżone 
i oznakowane – zaznaczył Ma-
rek Chmielewski, wójt Gminy 
Dzierżoniów i prezes Stowa-
rzyszenia Turystycznego Gmin 
Gór Sowich.

Dodał, że dołożono wszel-
kich starań, by położone na 
wysokości ok. 700 m n.p.m. 
odcinki wokół Wielkiej Sowy 
(1015 m n.p.m.) w rejonie 
Rzeczki i Pieszyc, były bez-

Wyniki 36. Biegu Gwarków:
20 km techniką klasyczną: 1. Daniel Iwanowski (Białystok) – 55.12, 2. Robert Faron 
(Zalesie) – 57.43, 3. Piotr Habrat (Wrocław) – 58.24, 4. Daniel Filip (Czarny Bór) 
– 58.54, 5. Andrzej Mojeścik (Istebna) – 1:00.37. Kobiety: 1. Nikol Benesova 
– 1:05.17, 2. Jitka Pesinova  – 1.06.23, 3. Jolana Benesova (wszystkie Redpoint 
Eleven Team, Teplice nad Metuji, Czechy) – 1:15.43.
10 km techniką klasyczną (Memoriał Józefa Pawlika): 1. Waldemar Poręba (Czarny 
Bór) – 29.26,  2. Andrzej Nowicki (Sokołowsko) – 31.42,  3. Artur Osyda (Jelenia Góra) 
– 32.10. Kobiety: 1. Agnieszka Stefańska (Warszawa) – 46.34, 2. Patrycja Fidorowicz 
(Świdnica) – 55.34,  3. Arleta Zasina (Jelenia Góra) – 56.08.

Sukces Biegu Gwarków
Daniel Iwanowski z Białegostoku, zwyciężył w niedzielę 

na 20 km techniką klasyczną w narciarskim 36. Biegu 
Gwarków, który po raz pierwszy odbył się na Przełęczy 
Jugowskiej w Górach Sowich. W imprezie uczestniczyło 

255 zawodników.

Bieg Gwarków to wciąż rodzinna impreza. Na starcie stanęła 
m.in. familia Korzeckich z Wałbrzycha: 9-letnia Karolina z mamą 
Katarzyną ukończyły bieg na 10 km, a tata Wiktor na 20 km.

wiednich wymogów, poza 
tym były kłopoty ze sprzętem 
do przeprowadzania tego ro-
dzaju imprez.

Pierwszy Bieg Gwarków 
odbył się 26 lutego 1978 roku. 

Jego inicjatorem był Julian 
Gozdowski, późniejszy twórca 
i wieloletni komandor Biegu 
Piastów.

Andrzej Basiński

pieczne i przyjazne, zwłaszcza 
dla początkujących narciarzy.

Śnieg w tym rejonie padał 
jeszcze w przeddzień zawo-
dów. - Udało się uratować 
zawody o wieloletniej trady-
cji. Pomogło m.in. Centrum 
Kultury w Nowej Rudzie oraz 
przedsiębiorcy z Rzeczki i 

Sokolca – podkreślił Mariusz 
Gawlik, prezes wałbrzyskiej 
spółki Aqua – Zdrój, współor-
ganizatora biegu.

Wcześniej Bieg Gwarków 
został odwołany, gdyż tereny 
wokół schroniska „Andrzejów-
ka” w Rybnicy Leśnej w Górach 
Suchych, nie spełniały odpo-

Narciarze mieli do dyspozycji znakomicie przygotowane trasy.

Bieg Gwarków nie mógł się odbyć bez Edwarda Dudka i Kazimierza 
Niemierki – ambasadorów wałbrzyskiego sportu.
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POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

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

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY 
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe

Dla firm
Chwilówki do 15 tys. zł

na oświadczenie do 5 tys. zł 
ŚWIEBODZICE 

UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne... DB2010 .PL
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Sprzedam 2 działki 
budowlane sąsiadujące 

(40 i 35 arów) 
w Dziećmorowicach 

przy ul. Sienkiewicza 64 
oraz 1 działkę budowlaną 

(18 arów) 
przy ul. Strumykowej 113. 

Tel. 501 773 548

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Zatrudnię 
kierowcę 

(max. ½ etatu)
może być rencista 

lub emeryt
kategoria B (do 3,5 T)

Tel. 887 488 001

W 24. kolejce grupy D 
II ligi koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych po-
konali w Kościanie Obrę 
89:69, a wcześniej wygra-
li zaległy mecz z MKS w 
Otmuchowie 79:73. Swoje 
spotkanie wygrał także 
Śląsk Wrocław, przez co 
biało-niebiescy nadal są 
wiceliderem.

Pierwsza odsłona zaległe-
go meczu w Otmuchowie 
była od początku bardzo 
emocjonująca. Zaczęło się od 
4:0 dla wałbrzyszan, po tra�e-
niach Marcina Wróbla i Piotra 
Niedźwiedzkiego, ale potem 
gospodarze zanotowali serię 
14:0 i biało-niebiescy mieli 
już 10-punktową stratę. Lecz 
Ci pokazali ogromną klasę, 
gdyż z nawiązką odrobili tę 
stratę, popisując się fanta-
styczną serią 18:0 (!) i po 10 
minutach prowadzili 22:16. 
W drugiej kwarcie pod-
opieczni Arkadiusza Chlebdy 
przez chwilę znów mieli tyl-
ko punkt więcej od rywalai, 
lecz przez większość czasu 
kontrolowali przebieg gry, 
dzięki czemu po pierwszej 
połowie wygrywali 42:38. 
W trzeciej ćwiartce goście 
momentami musieli drżeć o 
wynik z powodu bardzo du-

żej nieskuteczności w ataku 
oraz dużej liczbie strat. Na 
początku tej części spotka-
nia otmuchowianie wyrów-
nali do stanu 44:44 i od tego 
momentu wałbrzyszanie 
utrzymywali bardzo małą 
przewagę na przeciwnikiem, 
przez co na 10 minut przed 
końcem spotkania prowa-
dzili tylko 58:57. Chwilami w 
czwartej kwarcie zanosiło się 
na drugą porażkę Górnika z 
rzędu, gdyż miejscowi wy-
grywali 64:63, a później wy-
nik oscylował koło remisu. W 
samej końcówce wałbrzysza-
nie zdołali odskoczyć na 4-6 
punktów i tej przewagi już 
nie roztrwonili, zwyciężając 
79:73.

Po dość wyrównanym 
początku spotkania w Ko-
ścianie, wałbrzyszanie dość 
szybko odskoczyli rywalom 
na kilka punktów, dzięki 
czemu mogli grać bez dużej 
presji i spokojnie powiększać 
dystans. Szybko wypracowa-
li 10 punktów przewagi, a 
po 10 minutach wygrywali 
25:12. Druga kwarta wyglą-
dała podobnie do pierw-
szej: Górnik kontrolował grę 
i wynik, ale w końcówce tej 
części spotkania zabrakło 
koncentracji, co pozwoliło 

kościanom odrobić część 
strat i po pierwszej połowie 
Obra przegrywała 36:44. W 
trzeciej ćwiartce podopiecz-
ni Arkadiusza Chlebdy zdo-
byli 26 punktów (z czego 
10 autorstwa Piotra Niedź-
wiedzkiego) i osiągnęli po-
nad 20-punktową przewagę 
nad rywalem. W tym czasie 
zanotowali serię 13:0 po 
tra�eniach „Niedźwiedzia”, 
Bartłomieja Ratajczaka, Paw-
ła Bochenkiewicza oraz Da-
miana Durskiego i było już 
niemal pewne, że Górnik nie 
przegra tego spotkania. Na 
10 minut przed końcową sy-
reną goście prowadzili 70:51, 
a ostatnia odsłona była tylko 
dopełnieniem formalności. 
Warto dodać, że wałbrzy-
szanie na 4 minuty przed 
końcem spotkania mieli już 
ponad 30 punktów więcej 
od przeciwnika, lecz Obra 
na sam koniec także zdołała 
popisać się serią 13:0. Osta-
tecznie biało-niebiescy zwy-
ciężyli 89:69.

W następnej kolejne Gór-
nik Trans.eu podejmie w 
Wałbrzychu Muszkieterów 
Nowa Sól. Spotkanie roz-
pocznie się w sobotę, 25 lu-
tego o godz. 18:30.

Radosław Radczak

Wałbrzyszanie rozpoczęli 
mecz w składzie: Schamlew-
ski, Zieliński, Napiórkowski, 
Durski, Szewczyk, Siwicki 
oraz Obrębski jako libero. 
Dwustu widzów, którzy 
przyszli na to spotkanie, nie 
mają czego żałować, bo od 
początku mecz był emocjo-
nujący. Po wyrównanym 
starcie krakowianie odsko-
czyli na 3 oczka, jednak go-
spodarze - po asie serwiso-
wym Siwickiego - wyrównali 
do stanu 9:9. Potem znów 
goście odzyskali 3-punk-
towe prowadzenie i trener 
Przemysław Michalczyk po-
prosił o czas. Po przerwie 
rezultat długo oscylował 
koło remisu, aż w końcu 
wałbrzyska ekipa wyszła na 
prowadzenie i wydawało 
się, że wygra seta. Ale AGH 
odwróciło losy końcówki i 
przy stanie 22:23 krakowia-
nie zdobyli 3 punkty z rzędu 
i miejscowi przegrali 23:25. 
Drugą odsłonę gospodarze 
rozpoczęli od prowadzenia 
3:0 i cały czas utrzymywali 
prowadzenie, dzięki czemu 
grało im się pewnie i dość 
spokojnie. Długo utrzymy-
wali 4-5-punktową przewa-

gę i wygrali seta 25:21, wy-
równując stan meczu.

Trzecia partia zaczęła się 
od prowadzenia wałbrzy-
szan 4:1, co zmusiło trene-
ra krakowskiej drużyny do 
przerwania gry. Przyjezdni 
szybko wyrównali, ale po 
chwili znów miejscowi pro-
wadzili 7:4 i później skutecz-
nie powiększali przewagę. 
Gdy różnica wzrosła do 8 
oczek było już pewne, że 
Victoria PWSZ nie przegra tej 
części spotkania. Ostatecz-
nie wygrała ją aż 25:14 i była 
na najlepszej już drodze do 
zwycięstwa. Gdy wydawało 
się, że w czwartym secie jest 
wszystko jasne, bo Dolnoślą-
zacy prowadzili 16:12, nagle 
akademicki zespół odrobił 
straty i wyrównał do stanu 
22:22, przez co zapowiadała 
się bardzo ciekawa końców-
ka. Ekipa Przemysława Mi-
chalczyka w porę opanowała 
sytuację i wygrała tę odsłonę 
25:23, a cały mecz 3:1.

W następnej kolejce 
Victoria PWSZ zagra w Sie-
dlcach z KPS, a spotkanie 
odbędzie się w sobotę, 25 
lutego o godz. 18:00.

Radosław Radczak

Dwa zwycięstwaPierwsza 
pełna pula
Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych w przedostatniej 

kolejce rundy zasadniczej I ligi pokonali w hali 
Aqua-Zdrój AGH Kraków 3:1. Było to ich pierwsze 

zwycięstwo za trzy punkty, a do dziewiątego 
Norwida Częstochowa tracą już tylko jeden punkt.

Rezerwy znów 
lepsze
Po zaciętym spotkaniu w 
III lidze koszykarzy Górnik 
Wałbrzych pokonał MKS 
Promet Basket Szczawno 
Zdrój 83:73. Najwięcej punk-
tów w spotkaniu zdobył Bar-
tłomiej Ratajczak z Górnika 
- 26, a Adrian Stochmiałek z 
MKS Promet zdobył 24 pkt. W 
następnym meczu MKS Pro-
met zmierzy się z niepoko-
naną drużyną Chromik Żary. 
Spotkanie zostanie rozegrane 
25 lutego w Szczawnie-Zdroju.

(RED)

Wracają 
po przerwie
Po blisko miesięcznej prze-
rwie rozgrywki Zina III Ligi 
Siatkówki Kobiet ponownie 
zawitają do Wałbrzycha. - W 
najbliższą niedzielę Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych będzie 
podejmował zespół MUKS Zie-
mia Milicka. W pierwszym po-
jedynku obu ekip, rozegranym 
14 stycznia w Miliczu, lepsze 
okazały się gospodynie, wy-
grywając w trzech setach. W 
myśl zasady „punkty zostają u 
gospodarza”, czas na rewanż 
–  podbudowane pierwszym 
zwycięstwem w lidze pod-
opieczne Jacka Kurzawińskie-
go z pewnością będą chciały 
utrzymać dobrą passę. Począ-
tek spotkania o godzinie 17:00 
w niedzielę 26 lutego, a areną 
zmagań będzie Hala Wałbrzy-
skich Mistrzów. Dla kibiców 
przewidziane są drobne upo-
minki – mówi Fabian Kurza-
wiński, II trener Chełmca.

(RED)
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USŁUGI

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

(1) Usługi budowlano – remonto-
we. Tel. 730 27 56 89.

(1) USŁUGI REMONTOWO - WY-
KOŃCZENIOWE: MALOWANIE, 
GŁADZIE, PŁYTKI, SUFITY POD-
WIESZANE, PANELE, TAPETY ITP. 
STARE I NOWE BUDOWNICTWO.
TEL; 694-922-059

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

(1) HYDRAULIKA - 668-605-555

(1) ELEKTRYK - 888-322-334

(1) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE!!! Tel: 508-808-
022.  

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

(1) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPI-
CERKI MEBLOWEJ, CZYSZCZE-
NIE TAPICERKI SAMOCHODO-
WEJ – KONKURENCYJNE CENY! 
TEL. 535-424-624. 

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

KUPIĘ

(1) Zdecydowanie kupię album 
„Wałbrzych na dawnych pocz-
tówkach” - tom I oraz inne książki 
i albumy o Wałbrzychu. Tel. 605 
094 686.

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Zamienię lub sprzedam bez 
pośredników słoneczne, zadbane 
mieszkanie własnościowe, 
Wałbrzych Nowe Miasto, 25 m2: 

PODZAMCZE, wynajem, kawaler-
ka, umeblowane, ogrzewanie w 
cenie, czynsz: 990 zł/mc, kontakt: 
535-462-699

DOM WOLNOSTOJĄCY okolice 
Mieroszowa  cena 119.000,-zł  
6pokoi 188m2 działka 2300m2. 
Kontakt 535-416-014 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 97 66 30

MS-2882 Piaskowa Góra - Nowe 
mieszkanie w apartamentowcu, 
ul. Odlewnicza! 82 m2, 3 pokoje, 
cena 219 900 zł Tel. 606 976 630

OKAZJA! MS-2925 Piaskowa Góra, 
42m2, 2 pokoje, 4 piętro w 10 pię-
trowcu, 92 tys. Tel. 883 334 486

MS- 2911 Piaskowa Góra, 2 
pokoje, 42m2, 1 piętro, w pełni 
umeblowane, cena 120 tys. Tel. 
793 111 130

MS- 2919 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51m2, 3 piętro, cena 145 tys. 
tel. 793 111 130

MS-2921 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
60m2, po kapitalnym remoncie, 
ul. Namysłowskiego, cena 135 tys 
MDM Tel. 883 334 486

MS- 2889 okolice Lotników, Bato-
rego, 40m2, 2 pokoje, po kapital-
nym remoncie, super lokalizacja, 
cena 125 tys. Tel. 883 334 486

MS-2924 Piaskowa Góra, kawa-
lerka po kapitalnym remoncie, 
28m2, cena 93 tys. Tel. 883 334 
481

MS-2875 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 36m2, 2 piętro, do remontu, 
cena 77 tys. Tel. 793 111 130

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 41m2, 2 piętro, po remoncie, 
cena 127 tys. Tel. 883 334 481

MS-2926 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 45m2, po remoncie, cena 139 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2729 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51,5m2, cena 135 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2835 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 29m2, do wprowadzenia, cena 
82 500. Tel. 793 111 130

MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wro-
cławska, kawalerka 29m2, cena 39 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2943 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 32m2, 75 tys, Tel. 883 334 486

MS-2911 Podzamcze, kawalerka 
15m2, 11 piętro, cena 42 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2914 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, bez balkonu, cena 82 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2949 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
75m2, do remontu, cena 65 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta, 
45m2, 2 pokoje, po remoncie, 1 
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334 
481

MS-2839 Śródmieście, 2 pokoje,  
54 m2, cena 67 tys. Tel. 883 334 
486

DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-
-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel. 
883 334 486

MS-2953 Szczawno Zdrój, 87m2, 
3 pokoje, 87m2, cena 210 tys, Tel. 
883 334 486

MS-2954 Szczawno Zdrój, 
mieszkanie 98m2, 4 pokoje z 
ogródkiem, cena 259 tys. Tel. 883 
334 481

DS-468 Szczawno Zdrój, dom w 
zabudowie bliźniaczej 150m2, 
działka 320m2, cena 450 tys., Tel. 
793 111 130

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
spokojna okolica, 2 pokoje po 
kapitalnym remoncie na pierw-
szym piętrze!Cena: 133,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Boguszów 
Gorce, kawalerka do wprowadze-
nia na I piętrze, 27 m2, w cenie 
42000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 2 pokoje 29m2 na wysokim 
parterze, cena: 89,000 DO NEGO-
CJACJI Tel : 506-717-014

4. SOWA&VICTORIA Struga, Dom 
z garażem w bryle budynku o 
powierzchni 280 m2, w stanie 
do odświeżenia, na działce o po-
wierzchni 2400 m2. Cena: 480,000 
zł. DO NEGOCJACJI! 

5. SOWA&VICTORIA Bliźniak na 
Górnym Sobięcinie do remontu, 
stan techniczny budynku b.dobry, 
cena: 219,000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Jedlina Zdrój, 
mieszkanie wraz z ogródkiem i 
garażem, 3 pokoje, 68,96 m2 na 
wysokim parterze, do remontu, w 
cenie 155,000 zł. DO NEGOCJACJI 
Tel: 519-121-102

7.SOWA&VICTORIA Wałbrzych, 
Szczawienko, kawalerka na II 
piętrze 30,29 m2, po kapitalnym 
remoncie wraz z zabudową 
kuchenną i sprzętem AGD, cena: 
88,000 zł. DO NWEGOCJACJI Tel: 
519-121-102

8. SOWA&VICTORIA  Głuszyca, IV 
piętro, 39,69 m2 do odświeżenia, 
w cenie 66,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI. Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA 3 pokoje na 
obrzeżach Śródmieścia . Tel.502-
657-353

10. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój, 
77 m2, 3 pokoje na I piętrze do 
odświeżenia w cenie 130,000 zł. 
Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Plac Magi-
stracki , 57 m2. Cena 83 000!Tel: 
502-657-353

12. SOWA&VICTORIA SUPER 
OFERTA!!!! Dwupokojowe miesz-
kanie w Szczawnie Zdr; do re-

montu, blisko deptak, wykonano 
wszelkie projekty oraz pozwole-
nia, 69 900zł do negocjacji!!! Tel: 
502-665-504 

13.SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
BEZCZYNSZOWE w domu dwuro-
dzinnym w miejscowości Struga, 
56m2 do odświeżenia, dodatko-
wo działka 1100m2 oraz budynek 
z przeznaczeniem garażu. CENA: 
89 000zł Tel: 502-665-504

14. SOWA&VICTORIA 3 pokojowy 
apartament w kamienicy blisko 
rynku Wałbrzyskiego, wysokiej ja-
kości wykończenia, 100m2, cena: 
198 000zł. Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA  Cetnrum 
Piaskowej Góry. Kawalerka po 
kapitalnym remoncie, w pełni 
wyposażona. W cenie 65,000 zł. 
Tel:530-913-259

16. SOWA&VICTORIA Nowe Mia-
sto, duże mieszkanie z balkonem, 
74 m2, 2 pokoje, z CO gazowym, 
w cenie 145,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI! Tel:530-913-259

17. SOWA & VICTORIA Duży dom 
w Dziećmorowicach, z garażem 
i warsztatem, na działce o po-
wierzchni 2000 m2. Cena: 380000 
zł. DO NEGOCJACJI! Tel:530-913-
259

18. SOWA & VICTORIA Ładny dom 
po kapitalnym remoncie w bocz-
nej ulicy Starych Bogaczowic, 5 
pokoi, 140 m2, działka 800m2 
cena 345000 zł   Tel. 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA   Kawa-
lerka Osiedle Krakowskie w 
Boguszowie. 1 pokój z kuchnią w 
zabudowie, łazienka z wc. Miesz-
kanie po kapitalnym remoncie z 
całym wyposażeniem. 29m2 cena 
63000zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
po remoncie na Białym Kamieniu 
ul. Daszyńskiego.2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wc, ogrzewanie co 
gazowe.42m cena 75000zł Tel: 
519-121-104

R E K L A M A

pokój, kuchnia, łazienka, ogródek, 
I piętro, gaz, ogrzewanie elek-
tryczne. Zamienię na podobne 
(do 30 m kw.) w Jedlinie, Kamień-
sku, Głuszycy. Tel. 575 350 180.

(3) Sprzedam pawilon handlo-
wy 18m2 „BAZAR” na Podzam-
czu. Tel: 722-229-197. 

(2) Sprzedam wyremontowaną, 
umeblowaną kawalerkę, ogrze-
wanie gazowe, Piaskowa Góra. 
Tel. 662 35 90 80.

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

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

KUPIĘ KAWALERKĘ ZA GÓTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ ZADŁUŻONA LUB DO 
REMONTU tel: 792548210

SUPER OKAZJA !!! BIAŁY KAMIEŃ  
2pok  44m2 dogodna lokalizacja, 
niska zabudowa, cena 45tys zł 
kontakt. 535-416-014

BIAŁY KAMIEŃ  2pok 40m2 
Spokojna i  cicha okolica, blisko 
Szczawna Zdroju Cena 65000,-zł 

Kontakt 792 547 662

WAŁBRZYCH, ŚCISŁE CENTRUM 
Lokale do wynajęcia z witrynami: 
39m2, 50m2, 64m2, 120m2, ceny 
odpowiednio: 2900 zł, 1200 zł, 
2900 zł, 3200 zł netto , kontakt: 
792549757  

STARY ZDRÓJ, 2 pokoje, 48m2, 
niski czynsz, ogrzewanie miejskie, 
po kapitalnym remoncie, do 
wprowadzenia, cena: 110.000zł 
kontakt: 792548210

NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2, 
dogodna lokalizacja, ogród, 
garaż, ogrzewanie gazowe Cena 
94.000 do negocjacji kontakt: 
792-548-210

 ŚRÓDMIEŚCIE  2pok 78m2, 2pię-
tro, łazienka po remoncie, cena 
64tys, kontakt 535-416-014

 ŚRÓDMIEŚCIE  101m2,1piętro-
,3pok. ogrzewanie gazowe. cena: 
129 000 zł, kontakt: 792549757  

PODZAMCZE, 2 pokoje, około 
40m2, super lokalizacja, cena: 95 
tysięcy zł. Kontakt 792-547-662

• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi

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

DB2010 .PL
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BON – OKAZJA! JEDLINA ZDRÓJ, 
mieszkanie z ogrodem, 30,40m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka, .Po ge-
neralnym remoncie,z wyposaże-
niem, garaż, 2 komórki. Cena: 43 
000 zł  (nr: 2170)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

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

BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wy-
najem , 250m2, działka 5000m2, 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki. Cena: 89 000zł, nr: 
(2190) (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON –PODGÓRZE, OBNIŻKA CENY 
! TYLKO U NAS! mieszkanie 87m2, 
rozkładowe do własnej aranżacji, 
słoneczne 3 pokoje, jasna kuchnia 
, niski czynsz Cena:109 000zł  
(nr:2209)  -(74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – Zamienię mieszkanie ko-
munalne w Wałbrzychu na Nową 
Rude  - (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON –WAŁBRZYCH OBIEKT 
DWUPIĘTROWY,  877m2,  działka 
21 arów, w świetnej lokalizacji 
,restauracja, sale, pokoje, pełna in-
frastruktura, zabudowa usługowa. 
Cena:670 000zł (nr: 2292) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON –GŁUSZYCA, dwupozio-
mowy lokal użytkowy, 200 m2, 
5 pomieszczeń z zapleczem,  
piękna okolica, Cena: 170000 zł, 
wynajem:1500 zł (nr:2312  ) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – NOWA RUDA, mieszkanie 
w bliźniaku, 189m2, 4 pokoje, 
łazienka, salon z wyjściem do 
ogrodu, garaż Cena:129 000 zł 
(nr: 2295) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – GRZĘDY-stodoła muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią adaptacji na dom, działka 
.2500m2. Obiekt idealny na 
agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

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

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, cały 
parter z ogrodem po remoncie, 
80m2, 3 pokoje, jasna kuchnia, 
Cena: 169 000zł (nr:2315) - (74) 

666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, Mieszkanie 
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, 
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do 
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

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

BON – WAŁBRZYCH, luksusowy 
dom z ogrodem zimowym, 2 nie-
zależne wejścia, działka 5000m2. 
Garaż na 3 samochody,  5 pokoi, 
3 łazienki. Cena: 1 500 000 zł  (nr: 
----) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON - TYLKO U NAS!Mieszkanie  
w Śródmieściu, 46,75 m2, 2 piętro, 
2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 
kuchnia w zabudowie, łazienka z 
wc i prysznicem, do wprowadze-
nia. Cena: 89 000tys.(2286) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON- SZCZAWNO ZDRÓJ,zamie-
nię pół domu-3pokoje, kuchnia, 
łazienka, taras plus pokój na pod-
daszu i działka 330 m2, na dwa 
pokoje na Podzamczu (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, kawaler-
ka na sprzedaż, 25,24m2,  pokój, 
widna kuchnia w zabudowie,do 
wprowadzenia, niskie koszty 
utrzymania Cena: 85 000 zł (nr: 
2304) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na 
sprzedaż lub wynajem,100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie 3 km od granic 
Wałbrzycha, parter, 60m2, 3 
pokoje, aneks kuchenny, łazienka, 
przedpokój, taras. Cena: 99 800  zł 
(nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

 BON – OBNIŻKA CENY !!!BOGU-
SZÓW, mieszkanie z balkonem 44 
m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia z 
nowymi meblami w cenie, łazien-
ka, ogródek. Cena:72 000zł (nr: 
2243) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro, 
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42, 
507153166 .

WILLA- Sprzedamy garsonierę na 
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro, 
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień, 
okolice Bema, 3 pokoje po remon-
cie, 54m2, cena 139 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
5 pokoi po remoncie 127m2 na 
Nowym Mieście, ul. Piłsudskiego, 
3 p. cena 169 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 26m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogródek, cena 55 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy pół bliźniaka 
w Szczawnie-Zdroju, 100m2, 4 
pok. działka: 500m2 cena 399 tys.
zł. stan dobry, 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł.  1 piętro, stan dobry, 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
36m2, Podzamcze , po remoncie, 
3 piętro, winda, cena 103 tys.
zł. do negocjacji, 74 666 42 42, 
507153166.

WILLA – Sprzedamy Piaskowa 
Góra, kawalerka, 25m2, po 
remoncie, 3 piętro, cena 84 tys.zł. 
jasna kuchnia 74 666 42 42, 881 
424 100 .

WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje w Głuszycy, blok, cicha 
okolica, 2 piętro, 40m2, cena 63 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupozio-
mowe, cicha lokalizacja, 64m2, po 
remoncie, cena 159 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co 
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100 .

WILLA – Sprzedamy na N.Mieście 
z ogrodem, garażem, 2 pokoje, 
46m2, cena 149 tys.zł. 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 56m2, Pod-
górze, 2 pokoje, ul.Niepodległości, 
parter, co węgiel, cena 80 tys. zł. 
balkon, stan dobry, 74 666 42 42, 
507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 4 pokoje po 
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin, 
ogród , osobne wejście, cena 
199000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Pod-
zamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZ-
KANIA NA PODZAMCZU LUB 
PIASKOWEJ GÓRZE, 2 pokoje, tel. 
535-311-265

OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA, 3 
pokoje, balkon, 57m2, widna 
kuchnia, 109 000 PLN tel. 577-
263-955

Okazja rozkładowe 2 pokoje na 
Podzamczu, 41m2, 1 piętro. Cena 
95.000zł. Kontakt 535-311-265

OKAZJA! 2 pokoje do wprowadze-
nia ul. Batorego, 39m2, kamienica 
po remoncie. Cena 59.000zł. 
Kontakt 535-311-265

OKAZJA! NOWE MIASTO, 2 
pokoje, Rozkład,  65 m2, parter, 
ogrzewanie centralne-węglowe, 
69.000 ZŁ, tel. 535-285-514

3 pokoje po remoncie okolice 
Batorego, 63m2, bardzo dobra 
lokalizacja. Cena 95.000zł do 
negocjacji. Kontakt 535-311-265

OKAZJA! PARTER DOMKU w 
bliskiej lokalizacji Wałbrzycha, 2 
pokoje, 56 m2, cisza i spokój, duża 
działka w cenie – ok 1000 m2, 89 
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

2 pokoje do wprowadzenia spo-
kojna lokalizacja Białego Kamie-
nia, 40m2, pierwsze piętro. Cena 
65.000zł. Kontakt 535-311-265

ŚWIEBODZICE os Piastowskie, 
3 piętro, 32,8m2, KAWALERKA, 
do wprowadzenia, 89 900zł, tel 
577-263-955

PODZAMCZE, 3 POKOJE, rozkład, 
BALKON, ciepłe, ustawne miesz-
kanie, do wprowadzenia, 54 m2, 
139 000zł, TEL 535 285 514

STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czte-
ropiętrowym, balkon, miejskie 
ogrzewanie. Cena 110.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

KAWALERKA W CICHEJ OKOLICY, 
mieszkanie w kilkurodzinnej, 
wyremontowanej kamienicy, 33 
m2, 1 piętro, BALKON, OGRZEWA-
NIE CENTRALNE, 48.000 tys. Zł, 
Kontakt 535-285-514

Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje, 
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena 
75.000zł. Tel: 535-311-265

PODZAMCZE, NOWE budownic-
two, 3 pokoje, 55m2,  dwu-
poziomowe, wyposażone, do 
wprowadzenia; 238 000zł, tel. 
577-263-955

BIAŁY KAMIEŃ , 1 pokój, 32 m2, 
2 piętro, do wprowadzenia, 59 
000zł, tel. 577-263-955

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 – DO WYNAJĘCIA POD-
ZAMCZE, ul. Hetmańska, 3 pokoje, 
60m2, 7 piętro w 10, cena 1150zł 
miesięcznie, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Poselska, 2 pokoje, 51m2, 7 piętro 
w 10, cena 123.500zł, tel. 74 840 
40 40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10 
piętro w 10, cena 99.900zł, do 
wprowadzenia, możliwa zamiana 
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 48m2, 7 piętro 
w 10, cena 99.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, 8 
piętro w 10, cena 129.000zł, po 
kapitalnym remoncie, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro 

w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Sena-
torska, 3 pokoje, 72m2, 3 piętro w 
10, cena 168.000zł, do, tel. 74 840 
40 40, 724 464 997

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Pali-
sadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro 
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter  
w 4, cena 125.000zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Nałkowskiej, kawalerka z jasną 
kuchnią, 27m2, 6 piętro w 10, 
cena 69.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 
36m2, C.O. gazowe, 2 piętro w 3, 
69.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 46m2, 
C.O. węglowe, 1 piętro w 2, 
ogród, okolice Szczawna Zdroju, 
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul 
.Ratuszowa, 72m2, garaż, C.O. ga-
zowe, 1 piętro w 3, okolice Aqua 
Zdroju, 139.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 51m2, 
nowe bud., 6 piętro w 10, po 
remoncie, 139.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 
49m2, nowe bud., 1 piętro w 4, 
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z 
jadalnią, 60m2 z wyjściem na ta-
ras, po remoncie, cena 132.000zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA!  DOM 
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2, 
jednopiętrowy, działka 1500m2, 
do remontu, cena 239.000zł tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSP,  162m2 
+ 150m2 na działalność, działka 
600m2, C.O. węglowe + kominek, 
6 pokoi, cena 250.000zł tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM NOWE SIODŁO 
(MIEROSZÓW),  120m2, działka  
2800m2, C.O. węglowe + komi-
nek, 5 pokoi, PO REMONCIE, cena 
270.000zł tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  DZIAŁKA W DZIEĆ-
MOROWICACH, ul. Strumykowa, 
powierzchnia 2527m2, asfaltowy 
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana 
na mieszkanie w podobnej cenie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.

gratka.pl

WILLA – Sprzedamy mieszkanie, 
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto, 
po remoncie, wys.parter, balkon, 
cena  110 000 zł. 74 666 42 42, 507 
153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 47 tys.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 3 pokoje, działka 
2000m2, cena 350 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
25m2, Głuszyca, 1 piętro, cena 35 
tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 po-
koje z łazienką i wc na Podgórze, 
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, 
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę, 
36m2, B.Kamień, 2 piętro, co gaz, 
61 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA- Sprzedamy  Biały Kamień, 
3 pokoje, parter, 65m2, ogród, 
balkon, cena 188000zł. 74 666 42 
42, 881 424 100. 

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110 
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 
51,5m2 na Piaskowej Górze, 1 
piętro (4), po remoncie, 155 000 zł. 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy Śródmieście, 
2 (3) pokoje, 82(52)m2, 2 piętro, 
69tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena 
120 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.
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