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Prokuratura, która z mocy obo-
wiązujących przepisów, wszczę-
ła w tej sprawie postępowanie i 
skierowała akt oskarżenie, wystą-
piła jednocześnie z wnioskiem 
o warunkowe umorzenie postę-
powania. Pierwsze posiedzenie 
sądu (pisaliśmy o tym  w nr 3/2017 
Tygodnika DB 2010) miało miej-
sce 24.01.2017 r., ale wówczas sąd 
postanowił odrzucić wniosek i 
wyznaczył termin kolejnego po-
siedzenia na dzień 14 marca. W 
efekcie przesłuchania pokrzyw-
dzonych, sprawcy zdarzenia, jak i 
w oparciu o przedstawione sądo-
wi dowody w sprawie, sąd orzekł 
o warunkowym umorzeniu po-
stępowania z wyznaczeniem dla 

oskarżonego okresu próby na 
czas jednego roku, a także naka-
zał mu wypłacenie stosownego 
zadośćuczynienia �nansowego. 
Wydanie takiego orzeczenia było 
możliwe dzięki temu, że pokrzyw-
dzeni wnioskowi prokuratury się 
nie sprzeciwiali, oskarżony przy-
znał się do zarzucanego mu czy-
nu i wyraził głębokie ubolewanie, 
że do takiego zdarzenia doszło, a 
także pokrzywdzonych przepro-
sił, a jego postawa i dotychcza-
sowe postępowanie uzasadniają 
przypuszczenie, że - pomimo 
umorzenia postępowania - będzie 
on przestrzegał porządku praw-
nego, w szczególności nie popełni 
przestępstwa.

Jak wykazało prowadzone do-
chodzenie i do czego przyznał się 
sam sprawca, bezpośrednią przy-
czyną wypadku była nadmierna 
szybkość i jego zmęczenie wyczer-
pującymi działaniami policyjnymi, 
po których wracał do swojej jed-
nostki. Warto wspomnieć, że dzięki 
takiemu orzeczeniu funkcjonariusz 
ten w dalszym ciągu traktowany 
jest jako osoba niekarana, co gwa-
rantuje mu, że jego przełożeni nie 
będą mogli podjąć decyzji o zwol-
nieniu go ze służby. Oczywiście 
wydane przez sąd orzeczenie nie 
zamyka pokrzywdzonym docho-
dzenia dalszych swoich roszczeń w 
drodze procesu cywilnego.

Janusz Bartkiewicz

Warunkowe 
umorzenie

R E K L AMA

Zakończył się proces w sprawie funkcjonariusza z Komisariatu I Policji w Wałbrzychu, 
który został oskarżony o spowodowanie 29 maja 2015 roku wypadku drogowego, 

w wyniku którego dwie osoby odniosły poważne obrażenia ciała, skutkującego - jak się później 
okazało - trwałym uszczerbkiem na zdrowiu (w jednym przypadku sięgającym 23%).
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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
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Oferujemy rzetelne wykonanie 
powierzonych nam zadań
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Oferujemy rzetelne wykonanie 
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• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

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

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590

Personalne i inne nazewnictwo 
ulic oraz obiektów użyteczności pu-
blicznej ma wielki walor edukacyjny 
i kulturowy. Równocześnie jest wyra-
zem ogólniejszego, czyli narodowe-
go, regionalnego, też lokalnego sza-
cunku dla historycznych wydarzeń i 
ich inicjatorów, zjawisk czy inicjatyw 
społecznych w różnych dziedzinach. 
Takich, które uruchomiły, stworzyły 
nową jakość naszego postrzegania, 
pozytywnie zmieniły nasze życie, 
zmobilizowały do cywilizacyjnego 
rozwoju, umocniły system bezpie-
czeństwa naszego państwa, czy re-
gionu. Tak to już jest, że sukcesom 
indywidualnym i procesom społecz-
nego rozwoju zwykle towarzyszą 
tragedie w postaci wojen, dyktator-
skich rządów, katastrof geologicz-
nych, przyrodniczych, industrial-
nych itd. Polska historia narodowa i 
społeczna zawiera obszerny katalog 
powstań, buntów społecznych, straj-
ków, które w większości były tragicz-
nymi klęskami. Ocena sensu naszych 
skłonności do walk powstańczych 
zawsze dzieliła społeczeństwo, 
zwłaszcza środowiska intelektualne 
z sezonowymi politykami w najnow-
szej już, 100-letniej państwowości 
RP (1918 – 2018). Ale trzeba pamię-
tać, dyskutować i rozsądnie uczyć 
historii kolejne pokolenie, też nie 
unikać dat i nazw o powstańczej pa-
mięci również w przestrzeni publicz-
nej. Pro memoria.

Nie muszę nikogo przekonywać, 
że w dziejach naszej współczesnej 
100-letniej państwowości ( z niewiel-
kimi kilkuletnimi okresami) nazew-
nictwo ulic, placów, rond, pomników 
w przestrzeni publicznej zawsze 
warszawska władza centralna narzu-
cała terenowej administracji, czyli 
„ludowi” - zbiór nazwisk i wydarzeń 
dla hołdowniczych publicznych ge-
stów. Dziś podobną rolę nadzorczą 
i ideologiczną nad samorządami 
terytorialnymi realizuje IPN, wspie-
rany Ustawą z 1 kwietnia 2016 r. o 
zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej 
(Dz.U, z 1.06 2016 r. poz.744). W Polsce 
władza centralna prawie zawsze w 
swym zadufanym samoprzekonaniu 
utwierdza się, że wszystko wie najle-
piej i dlatego musi pilnować tych te-
renowych… To jest obawa, w pewnej 
optyce, uzasadniona! Bo np. nie tylko 
w Warszawie i nie tylko mieszkańcy 
jednej ul. Dąbrowszczaków na Pra-
dze, zwłaszcza 25-30 letnia młodzież 

protestuje: Łapy precz od Dąbrowsz-
czaków! Centralna władza polityczna 
jednak czuwa! To już było… i po 27 
latach powróciło!!! Zatem niewiele 
skorzystaliśmy, jako społeczeństwo, a 
jeszcze mniej potra�liśmy adaptować 
do naszego systemu ustrojowego i 
przyjąć do naszej mentalności, kul-
tury sprawowania władzy publicznej 
- wartości demokratycznych, cywi-
lizacyjnych, które stały się nam do-
stępne prawnie i politycznie od 1989 
r., a szczególnie wartości moralnego 
dziedzictwa Unii Europejskiej od 
2004 r. Wyjaśniam stanowczo: to nie 
partia PiS czy jej Prezes są jedynymi 
sprawcami dzisiejszych systemowych 
problemów w Polsce i z Polską w UE. 
Tak dziś obłudnie przekonują wypadli 
z gabinetów rządowych politycy PO i 
postacie publiczne SLD, zdegradowa-
ne z politycznych salonów na własne 
życzenie. Niech gremia kierownicze 
PO i SLD, też fajni kuglarze polityczni, 
mocno uderzą się we własne czoła! 
Ale wątpię w ich re�eksyjność.

Wracajmy do politycznej „czyst-
ki” w nazwach ulic i obiektów, która 
już jest programem realizowanym w 
Wałbrzychu i innych gminach. Wał-
brzych i pobliski region jest obsza-
rem dziedzictwa wielokulturowego i 
osiedleńców też różnych narodowo-
ści. Warto, a może wręcz należałoby 
dostrzec szerzej ten proces, jako zja-
wisko społecznych i narodowościo-
wych cyrkulacji zachodzących tu 
zdecydowanie wcześniej przed 1945 
r. Niemiecki nauczyciel Karl Pflug w 
1908 r. opublikował dzieło Chronick 
der Stadt Waldenburg in Schlesien, 
które do dzisiaj jest źródłem chętnie 
przywoływanym. Był mieszkańcem 
Wałbrzycha (dzisiejszej ul. Wyspiań-
skiego), zmarł w 1935 r. W powo-
jennych dziejach już polskiego Wał-
brzycha, po zakończeniu masowej, 
zorganizowanej akcji wysiedlania 
niemieckich mieszkańców, po 1948 
r. w mieście pozostało ponad 8 tys. 
Niemców. W 1950 r. bardzo pośpiesz-
nie, z politycznego nakazu, utworzo-
no w Białym Kamieniu pierwszą po 
wojnie Szkołę Podstawową nr 6 dla 
dzieci niemieckich. Pierwszym kie-
rownikiem tej szkoły został, wtedy 
19 letni Bernhard Grund. W 1956/58 
r., jak większość niemieckich miesz-
kańców, wyjechał do Niemiec. I kon-
tynuował profesję nauczycielską. 
Jest autorem kilku publikacji, też 
wspomnieniowych o powojennych 
czasach w Wałbrzychu poznawczo 
wartościowych. Kilkakrotnie później 
odwiedzał Wałbrzych i uczestniczył 

też w spotkaniach środowiskowych, 
publicznych. B. Grund to wałbrzysza-
nin i życzliwy człowiek, który swoja 
postawą życiową oraz publicystyką 
sporo uczynił na rzecz idei polsko- 
niemieckiego zbliżenia i zrozumienia 
sytuacji trudnych. Te dwa niemiec-
kie nazwiska polecam ku rozwadze 
zespołowi radnych miasta zajmują-
cemu się zmianami nazw ulic i pla-
ców, jako propozycje publicznego 
uhonorowania ich humanistycznej 
działalności życiowej, wartościowej 
dla ich i naszego historycznie wspól-
nego miasta. Tablice informacyjne w 
miejscach publicznych o tych oso-
bach byłyby mądrą inicjatywą i edu-
kacyjną wartością.

Społeczność żydowska przez 
ponad dwie dekady powojennych 
dziejów Wałbrzycha była tu publicz-
nie aktywną grupą i wniosła sporo 
wartości kulturowych, społecznych 
i też inicjatyw gospodarczych (spół-
dzielczość). W pierwszych latach po 
wojnie w Wałbrzychu i np. w Świe-
bodzicach i Świdnicy mieszkali ży-
dowscy więźniowie wałbrzyskiej �lii 
obozu Gross Rosen, funkcjonującej 
od września 1944 w kilkunastu bara-
kach na końcu obecnej ul. Królewiec-
kiej. Wśród tych ok. 600 więźniów był 
m.in. Ludwik Ho�man. Po wojnie po-
zostali w Wałbrzychu wraz z wieloma 
byłymi więźniami tego podobozu 
choć myśleli, że na chwilę, a po re-
generacji witalnych sił w warunkach 
pokoju i wolności, powędrują do ro-
dzinnych domów. Skutki wojny oka-
zały się brutalne również dla tych, 
którzy przeżyli tę hekatombę śmier-
ci i upodlenia człowieka. L. Ho�man 
urodził się w 1923 r. w Drohobyczu i 
pozostał w Wałbrzychu na całe swo-
je życie, które realizował tu w wiel-
kiej godności, aktywności społecz-
nej i międzynarodowej dla dobra 
tego miasta. Od początku lat 70 ub. 
był przewodniczącym Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Żydów w 
Wałbrzychu, Zmarł 24 lipca 2010 r. w 
Berlinie, gdzie przebywał na zjeździe 
byłych więźniów żydowskich nie-
mieckich obozów koncentracyjnych. 
Pozostał w Wałbrzychu, pochowany 
4 sierpnia 2010 r. na cmentarzu ży-
dowskim. To jest postać historycznie 
trwała, którą rekomenduję do pu-
blicznego wyeksponowania w na-
zwie wałbrzyskiej ulicy.

W tyglu powojennych wałbrzy-
skich procesów społecznych, kul-
turowych, gospodarczych i poli-
tycznych odnajdziemy twórców i 
przywódców, których działalność 

możemy dziś wskazać jako wzorzec 
edukacyjny, społecznych, moral-
nych postaw. To nie jest łatwy wybór 
– jakie wartości i cele do realizacji 
chcemy eksponowanymi postacia-
mi historycznymi czy wydarzeniami 
wskazać współczesnej młodzieży, 
mieszkańcom Wałbrzycha i regionu 
oraz następnemu pokoleniu. Czy na-
szym zamiarem jest martyrologicz-
na prezentacja dziejów w skrajnie 
ideologicznej interpretacji wyko-
rzystywanej we współczesnych sza-
motaniach politycznych i odwecie? 
Czy dalej chcemy kreować postawy 
Polaków jako narodu i ludzi narze-
kających, wiecznie pokrzywdzonych 
przez innych itd.? Czy też potra�-
my i chcemy minione nasze dzieje 
oceniać w kategoriach realizmu 
historycznego, analizy popełnio-
nych błędów, nieumiejętności de-
cyzyjnych i też sukcesów w różnych 
dziedzinach naszej współczesnej, 
100-letniej państwowości? To jest 
ścieżka edukacyjna i wychowawcza 
mobilizująca ludzi i pokolenia do 
rozwoju swojej osobowości, rozu-
mienia wielokulturowego otoczenia 
i przyjaznego jego kształtowania, 
przedsiębiorczości, innowacyjności i 
cywilizacyjnego rozwoju.

W odniesieniu do powyższych 
re�eksji z szacunkiem witam przy-
pomnienie postaci Henryka Szwej-
cera przez Pana Piotra Sosińskiego 
jako propozycji do nazwy ulicy. H. 
Szwejcer to postać tragiczna, był 
o�arą zbrodni dokonanej przez wro-
cławskie UB i aparat sądowy w maje-
stacie prawa! Warto też pamiętać, że 
w tej sprawie skazano też na śmierć 
m.in. Jude Zbigniewa, zmaltretowa-
no torturami i więzieniem Emila Ja-
remowicza – również decyzyjnych 
urzędników Dolnośląskiego Zjed-
noczenia Przemysłu Węglowego. To 
była tragiczna, zbrodnicza operacja 
zastraszania kadry kierowniczej (w 
większości Ślązaków) kopalń wał-
brzyskich i noworudzkich – w celu 
m.in. zwiększenia wydobycia węgla!! 
Ta sprawa wymaga osobnej anali-
zy, szerszego opisu, bo jest częścią 
większego wałbrzyskiego proble-
mu. Sygnalnie wyjaśnię, że była 
kluczowym elementem paskudnej 
operacji represyjnej, prowadzonej 
od lata 1948 r. przez PUBP i Komitet 
Miejski PPR, polegającej na pacy�-
kowaniu środowiska urzędniczego, 
inteligenckiego , zwłaszcza aktywi-
stów i członków PPS w Wałbrzychu 
w celu osiągnięcia „ proletariackiej 
jednomyślności” w tzw. „zjednocze-

niu” PPR i PPS. W mojej niepełnej 
ocenie, wówczas ok.200 osób ad-
ministracji miejskiej i gospodarczej 
(np.: kopalnie, huta „Karol”, huta 
szkła, jednostki PKP, szkoły) utraciło 
kierownicze stanowiska urzędnicze 
z powodu ich negatywnej oceny po-
litycznej. W tym czasie kilkadziesiąt 
osób bardziej aktywnych społecznie 
aresztowano zwykle na 3 miesiące 
i dłużej dla „wyjaśnienia sprawy”. 
Wyrzucono z miejskiej organizacji 
PPS 300 członków jako „klasowo 
obcych” i wielu urzędników admini-
stracji gospodarczej i terenowej po 
prostu wysiedlono z miasta. Symbo-
liczną, wówczas powszechnie znaną 
postacią represyjnie potraktowaną 
był Eugeniusz Szewczyk – pierwszy 
prezydent Wałbrzycha. Szczęśliwym 
zbiegiem pewnych okoliczności 
Szewczyka nie dołączono do tzw. 
„grupy” Szwejcera. Aby już zakoń-
czyć te martyrologiczny wątki powo-
jennych dziejów Wałbrzycha, trzeba 
też pamiętać o fakcie zamordowa-
niu dr Jana Biłka - 1 kwietnia 1946 
r. - pierwszego prezesa powiatowej 
struktury Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Do tego momentu PSL, 
zwłaszcza w powiecie wałbrzyskim, 
było partią akceptowaną w wielu śro-
dowiskach gminnych i miastach (np.: 
Jedlina Zdrój, Głuszyca ) i aktywnie 
rozwijającą się. Grupa milicjantów i 
sąsiadów przeszukująca następnego 
dnia pagórkowaty teren w obszarze 
drogi od Jedliny Zdroju w kierunku 
Rusinowej, w nieczynnym kopalnia-
nym szybie znalazła zmasakrowa-
ne zwłoki J. Biłka. Morderców nie 
ustalono wówczas, ani dotychczas. 
Osobiście uważam, że H. Szwejcer - 
postać społecznie aktywna z grupą 
solidnych urzędników górniczych 
tak tragicznie potraktowanych oraz 
J. Biłek powinni znaleźć się w trwa-
łej ekspozycji publicznej, np. na ta-
blicy informacyjnej. Zdecydowanie 
większą intensywność komunikacji 
społecznej, edukacyjnej i trwałości 
historycznej ma postać Eugeniusza 
Szewczyka - pierwszego prezydenta 
Wałbrzycha. Dlatego E. Szewczyka, 
wcześniej też urzędnika admini-
stracji terytorialnej II RP, polecam 
jako propozycję do umieszczenia w 
nazwie jednej z ulic wałbrzyskiego 
Śródmieścia.

Ryszard Bełdzikowski

Od redakcji: dr Ryszard Bełdzikowski 
jest kierownikiem katedry 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
w WSFiP w Bielsku-Białej.

Wałbrzyskie ulice – jeszcze raz historycznie
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

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

Na pobranie wycinka guza wybrałam się dopiero 
po miesiącu. Ale wtedy okazało się, że… 
żadnego guza już nie ma. Znikł! 
Ponadto stale miałam dolegliwości gastryczne 
i uporczywą zgagę. I one też minęły. 
No i zawsze w marcu kichałam, kaszlałam, 
a tym razem, gdy chodziłam do pana Darka - nic!

R E K L AMA

POŻYCZKI 
GOTÓWKOWE

do 30 tys. zł

KREDYTY 
do 200 tys. zł

Jeżeli pracujesz, jesteś emerytem, 
rencistą, zleceniobiorcą 

czy przedsiębiorcą
to zapraszamy do naszego biura:

Wałbrzych, ul. B.Chrobrego 2/1
(dawne biura MZK, obecnie Przychodnia Krzysztof)

Nasi doradcy:
tel. 531-227-390           tel. 531-483-291 

O tym uzdrowicielu 
jest coraz głośniej. Głów-
nie dlatego, że on sam nie 
opowiada o żadnych swo-
ich sukcesach, nie obiecu-
je poprawy. Mówi skrom-
nie, że może spróbować, 
a po czterech-pięciu wizy-
tach namawia na badania 
kontrolne. I to te badania: 
USG, EKG, tomogra�a i 
inne potwierdzają, że cho-
roby cofają się pod jego 
dotykiem.

- Nie wierzyłam za bar-
dzo w uzdrowicieli. Tylko 
co było począć? Mam stopę 
cukrzycową i gdy zraniłam 
nogę, ta nie chciała się goić. 
Rana gnoiła się przez kilka 
miesięcy, a kolejne kuracje 
niewiele dawały. W końcu - z 
rozpaczy - poszłam do pana 
Darka. Po pierwszej wizycie 
było źle, rana mnie w nocy 
strasznie swędziała, jak ni-
gdy. I krwawiła. Ale od tego 
momentu zaczął się proces 
gojenia. Po czterech dniach 

Ten dotyk przynosi zdrowie
miałam normalnego strupa, 
który po miesiącu odpadł, 
pokazując normalną bliznę. 
Co jednak najdziwniejsze, 
gdy poszłam na badania 
okazało się, że poprawiły mi 
się wyniki ciśnienia, cukru 
oraz EKG - normalne i wysił-
kowe. Lekarka nie mogła się 
nadziwić, a gdy jej w końcu 
powiedziałam o panu Darku, 
poprosiła o numer telefonu 
do niego. Dla kogoś ze swo-
ich bliskich – opowiada pani 
Barbara Pocieszek ze Świd-
nicy.  Od tego czasu miała 

już robione kolejne badania. 
Poprawa, choć już wolniej, 
wciąż postępuje.

Również Agata Szmejew-
ska dziwi się, że przyszła z 
jedną chorobą, a poprawa 
nastąpiła w kilku.

 - Kiedy USG wykryło guzka 
w mojej piersi, to - nie zasta-
nawiając się - zapisałam się do 
pana Darka. Bo wcześniej po-
mógł mojemu bratu na aler-
gię, a mamie na ciśnienie i mi-
grenę. Więc pomyślałam, że 
pomoże i mnie. A on wpraw-
dzie kazał iść do lekarzy, aby 

zbadać, czy to guz złośliwy, 
ale jednocześnie zaczęliśmy 
seanse energoterapii. Trochę 
byłam zajęta, więc na pobra-
nie wycinka guza wybrałam 
się dopiero po miesiącu. Ale 
wtedy okazało się, że… żad-
nego guza już nie ma. Znikł! 
Ponadto stale miałam dolegli-
wości gastryczne i uporczywą 
zgagę . I one też minęły. No 
i zawsze w marcu kichałam, 
kaszlałam, a tym razem, gdy 
chodziłam do pana Darka - 
nic! Nawet najlżejszego kataru 
nie miałam!

Sam uzdrowiciel po-
twierdza, że energoterapia 
nie działa wybiórczo, tylko 
rozpoczyna proces rege-
neracji całego organizmu i 
wzmacnia system odporno-
ściowy. To dlatego energia 
przekazywana przez jego 
dłonie zwalcza jednocześnie 
wszystkie choroby.

 – Co jednak wcale nie 
oznacza, że kto chodzi do 
energoterapeuty, może nie 

chodzić do lekarza. Uważam, 
że energoterapeuta ma leka-
rza uzupełniać a nie zastępo-
wać – mówi. Z uśmiechem 

zaś dodaje, że przecież wyni-
ki badań lekarskich najlepiej 
potwierdzają jej skuteczność.

(ego)

Powiat Wałbrzyski 
ogłasza konkurs kulinarny 
pt. "Kultywowanie tradycji 
świątecznych w Powiecie 
Wałbrzyskim - Wielkanoc 
2017".

Konkurs adresowany 
jest do właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych 
oraz osób prywatnych, z 
doświadczeniem i wiedzą 
z zakresu świątecznych tra-

dycji kulinarnych, zamiesz-
kałych lub posiadających 
swoją siedzibę na terenie 
Powiatu Wałbrzyskiego. Do 
konkursu, uczestnicy mogą  
przystąpić wyłącznie w ze-
społach dwuosobowych. 
Zgłoszenie zespołu do kon-
kursu następuje poprzez 
złożenie w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego przy al. 
Wyzwolenia 24 (pok. 28) 

w Wałbrzychu, formularza 
zgłoszeniowego. Zgłoszenia 
przyjmowane będą w termi-
nie od 15 do 30 marca 2017 r. 
Laureaci konkursu otrzyma-
ją nagrody pieniężne.

Partnerem konkursu jest 
Dolnośląski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego. Formu-
larz do pobrania na stronie 
www.ziemiawalbrzyska.pl.

(AB)

Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego przyznał sty-
pendia sportowe na 
2017 rok 4 zawodnikom 
Uczniowskiego Klubu Nar-
ciarskiego „Mela�r” w 
Czarnym Borze: Wojciecho-
wi Janikowi, Wojciechowi 
Filipowi, Krystianowi Ka-
łużnemu i Przemysławowi 
Pancerzowi oraz zawod-
niczce Klubu Tenisowego 
Szczawno-Zdrój Nikoli 
Okopniak.

Stypendia sportowe wy-
płacane są w kwocie 250 zł 
miesięcznie przez cały rok. 
Ponadto członkowie zarzą-
du zadecydowali o przy-

znaniu nagród i wyróżnień 
za osiągnięcia sportowe w 
roku 2016. W kategorii "Naj-
lepszy Trener" nagrodę w 
wysokości 900 zł otrzymał 
Robert Kosiński z Klubu Te-
nisowego Szczawno-Zdrój. 
W kategorii "Najlepszy 
młody sportowiec- junior" 
nagrody w wysokości 800 
zł tra�ły do Antoniego Pan-
kowskiego oraz Gabriela 
Wójcickiego – juniorów z KT 
Szczawno-Zdrój.

- Cieszy mnie fakt, że 
w powiecie wałbrzyskim 
mamy tylu utalentowanych 
młodych sportowców. Je-
stem zdania, że należy doce-

niać osoby, które wybierają 
aktywność �zyczną zamiast 
siedzenia przed telewizo-
rem, bowiem muszą one 
pogodzić obowiązki szkol-
ne i domowe ze sportem, a 
nie jest to łatwe. Przyznane 
nagrody i stypendia są wy-
razem naszego uznania dla 
wysiłku tych ludzi - powie-
dział  wicestarosta Krzysztof 
Kwiatkowski.

Uroczyste wręczenie 
stypendiów odbędzie się 5 
kwietnia 2017 r. o godzinie 
13.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzy-
chu.

(GŁ)

Konkurs kulinarny 

Zarząd powiatu przyznał 
stypendia sportowe

8 marca Zarząd Powia-
tu Wałbrzyskiego wraz z 
Zespołem Pałacowo - Ho-
telowym Jedlinka zaprosił 
wszystkie panie na kon-
cert z okazji Dnia Kobiet 
pt. „Baby, ach te Baby!”

Koncert zorganizowano 
w sali balowej Pałacu Je-
dlinka w Jedlinie Zdroju, 
którą publiczność wypeł-
niła do ostatniego miej-
sca. Goście bawili się przy 
utworach pochodzących z 
różnych okresów muzycz-
nych: od „ Seksapilu” po „ 
Bałkanicę”, która postawiła 

wszystkich na równe nogi. 
Oprawę muzyczną i arty-
styczną wieczoru zapew-
nili Robert Delegiewicz i 
zespół Reaktywacja Band. 
Nie zabrakło też ogromnej 
dawki dobrego humoru, 
a Pana Roberta wspierała 
dzielnie córka Zuzia, która 
zadbała o część taneczną 
koncertu.

Członkowie Zarządu Po-
wiatu Wałbrzyskiego, skła-
dając paniom życzenia, pod-
kreślali ogromną rolę kobiet 
w społeczeństwie, kwitując 
ją stwierdzeniem: „czym 

bez kobiet byłby świat”. Po 
koncercie każda z pań otrzy-
mała pięknego tulipana, a 
następnie starostowie za-
prosili wszystkich gości do 
wzniesienia wspólnie toastu 
i rozmów towarzyskich.

- Jest mi niezmiernie miło, 
że mogliśmy tym koncertem 
podziękować wszystkim pa-
niom w dniu ich święta, bo 
my mężczyźni dobrze wie-
my, że kobiety były, są i będą 
najważniejsze na świecie – 
podsumował starosta Jacek 
Cichura. 

(GŁ)

Powiatowe Święto Kobiet

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprosił panie na koncert „Baby, ach te Baby!”
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Jak najkrócej można okre-
ślić waszą rolę w osiedlowej 
społeczności i ocenić koń-
czącą się kadencję?
Jerzy Frajnagiel: - Naszym za-
daniem jest być blisko żywot-
nych spraw mieszkańców, re-
agować na ich spostrzeżenia 
i uwagi, starać się skutecznie 
pomagać w rozwiązywaniu 
mniejszych i większych pro-
blemów podzamczan. Za-
pewniam, i nie jest to dyżurny 
wniosek okolicznościowy, że 
był to okres owocny, ze zdecy-
dowaną przewagą pożytecz-
nych dokonań. Nie mamy się 
czego wstydzić. Przeciwnie 
– sądzę, że dobrze przysłuży-
liśmy się podzamczanom, a z 
niedomagań postaramy się 
wyciągnąć wnioski. Chciał-
bym w tym miejscu podkre-

ślić, by rozwiać wszystkie 
wątpliwości, że radni osiedla 
działają całkowicie społecz-
nie. Większość zadań była 
możliwa do realizacji dzięki 
współpracy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową Podzamcze.

Prosimy o konkrety.
- Najbardziej spektakularny-
mi osiągnięciami naszej rady, 
były zwycięstwa naszych 
projektów w kolejnych edy-
cjach Wałbrzyskiego Budżetu 
Partycypacyjnego. Najpierw 
największe poparcie uzyskał 
projekt monitoringu miejsc, 
w których występowały 
największe zagrożenia bez-
pieczeństwa mieszkańców. 
Dzięki pomocy policji i straży 
miejskiej, opracowana została 
mapa tych zagrożeń. Projekt 

zgłosiliśmy pod hasłem „Bez-
pieczne Podzamcze”. Później 
wygrał projekt budowy si-
łowni plenerowej pomiędzy 
kościołem para�i pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Paw-
ła a trasą pieszo-rowerową 
przy al. Podwale. W założeniu 
ćwiczenia na urządzeniach si-
łowni, funkcjonującej całodo-
bowo i bezpłatnie, uzupełnia-
łyby rekreację mieszkańców 
na wspomnianej trasie. Trze-
ba w tym miejscu koniecznie 
podkreślić, że inicjatorem 
działań na rzecz powstania 
siłowni, był nasz radny Stani-
sław Drabik, który wykazał się 
fachowością i wytrwałością 
w każdej sprawie związanej 
z tym projektem. Jeśli chodzi 
o monitoring, zamontowano 
już dwie kamery – przy ulicach 

Czas bilansu
Dobiega końca, rozpoczęta latem 2013 r., kadencja Rady Wspólnoty 

Samorządowej Podzamcze, największej wałbrzyskiej dzielnicy. 
O efektach pracy minionego czterolecia mówi 

jej przewodniczący Jerzy Frajnagiel.

Fortecznej oraz Jana Pawła II. 
Pozostało do zainstalowania 
jeszcze sześć kamer i dopilnu-
jemy, by przedsięwzięcie zo-
stało w całości zrealizowane. 
Dodam, iż zorganizowaliśmy 
z udziałem przedstawicieli 
władz miejskich oraz komen-
datów tutejszej policji i straży 
miejskiej, debatę na temat 
„Bezpieczne Podzamcze”, 
gdyż problem ten leży nam 
szczególnie na sercu. Z kolei 
siłownia powstanie tej wiosny, 
prace mają ruszyć w kwiet-
niu. Zaistniałe opóźnienia nie 
były od nas zależne, ze swo-
jej strony zrobiliśmy w tych 
sprawach wszystko, co do nas 
należało. Wiosną 2014 r. w ra-
mach programu „Bezpiecz-
ny Wałbrzych”, opracowano 
i przedstawiono na Komisji 
Bezpieczeństwa i Etyki Rady 
Miejskiej Wałbrzycha projekt 
„Bezpieczna kobieta” autor-
stwa Marioli Minor.

Poza takimi przedsięwzię-
ciami, realizowanymi okre-
sowo, toczy się codzienność 
rady...
- Składają się na nią np. dyżury 
radnych RSW, a także radnych 
Rady Miejskiej Wałbrzycha. Od 
początku 2015 r. zorganizo-
waliśmy dyżury pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Oferowali oni 
przychodzącym do naszej sie-
dziby poradnictwo socjalne, 
psychologiczne, pedagogicz-
ne oraz terapeutyczne, m.in. 
przy uzależnieniu od środków 
psychoaktywnych, w przypad-
ku problemów rodzinnych i 
wychowawczych, bezrobocia 
i przemocy domowej. Starali-
śmy się wspierać osoby życio-
wo niezaradne i zaburzone. 
Z podobną ofertą wystąpiła 
Chrześcijańska Misja Społecz-
na, której przedstawiciele dy-
żurują w siedzibie RSW pod 
hasłem „Przyjdź porozmawiać, 
pomożemy ci znaleźć rozwiąza-
nie”. Ale prowadziliśmy też inne 
działania o charakterze cyklicz-
nym.

Jakie to działania?
- Sporo uwagi w naszej pracy 
poświęciliśmy na zajęcie się 
najmłodszymi mieszkańcami 
Podzamcza, przede wszystkim 
przedstawiając im propozy-
cje o charakterze sportowym 
i kulturalnym. Do nich należą, 

przeprowadzane wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Rekre-
acyjno-Sportowym Dęby 
Wałbrzych, cykliczne turnieje 
warcabowe. Do tradycji weszły 
konkursy plastyczne „Barwy 
jesieni”, organizowane po-
czątkowo w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 21 im. Olim-
pijczyków Polskich, a ostatnio 
w Zespole Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 26. Należy 
tu zaakcentować zaangażowa-
nie radnego RWS Kazimierza 
Luzińskiego. Nasze inicjatywy 
wspierał niejednokrotnie ks. 
prałat Andrzej Raszpla, pro-
boszcz para�i Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Poza tym w 
kościele para�i pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, or-
ganizujemy Mikołajki, których 
gospodarzem jest proboszcz, 
ks. prałat Ryszard Szkoła. Zwy-
kle jednorazowo obdarowuje-
my z tej okazji ok. 200 dzieci. 
Mikołajki zorganizowaliśmy 
też wspólnie z Ośrodkiem Spo-
łeczno-Kulturalnym Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Podzamcze. 
Pozyskiwaliśmy granty na 
pomoce szkolne dla podzam-
czańskich maluchów, z okazji 
corocznych Dni Podzamcza 
przygotowujemy dla najmłod-
szych konkursy wiedzy eko-
logicznej. Z innych inicjatyw 
warto wspomnieć o organizo-
waniu świątecznych, wielka-
nocnych i wigilijnych posiłków 
dla członków Wałbrzyskiego 
Stowarzyszenia Osób Spe-
cjalnej Troski „Reedukacja”. W 
okresie poprzedzającym świę-
ta Bożego Narodzenia i No-
wego Roku, RWS Podzamcze 
jest też gospodarzem spotkań 
z udziałem prezydenta Wał-
brzycha dr Romana Szełemeja 
oraz m.in. miejskich radnych, 
przedstawicieli policji, straży 
miejskiej, kierownictwa przy-
chodni zdrowia oraz przedsta-
wicieli instytucji wspierających 
nasze inicjatywy i sponsoru-
jących przedsięwzięcia rady. 
Jednym z jej członków, który 
jest jej swoistym kronikarzem, 
rejestrującym ważne dla nas 
wydarzenia m.in. w internecie i 
gazetce osiedlowej, jest Rado-
sław Białkowski. Do ważnych 
inicjatyw zaliczamy również 
oddawanie krwi dla potrze-
bujących dzieci. Efektem akcji 
było 9 litrów krwi. Liczą się też 
zadania o charakterze ekolo-
gicznym.

Jak one wyglądają w prak-
tyce?
- Zainicjowaliśmy akcję roz-
wieszania na osiedlu budek 
lęgowych dla ptaków oraz 
sadzenia drzew i krzewów, 
co ma szczególne znaczenie 
zwłaszcza ostatnio, gdy w 
sposób nieprzemyślany, kie-
rując się doraźnym interesem 
i korzyściami �nansowymi, 
wycina się ogromne połacie 
lasów i wiele pojedynczych 
drzew. Na wniosek rady prze-
prowadzone będzie nasadze-

nie kilkuset drzew i krzewów 
w celu upiększenia skwerów 
przy al. Podwale i zasłonięcia 
gra�ti szpecących ściany ga-
raży. Akcja ta odbędzie się 22 
kwietnia podczas Światowe-
go Dnia Ziemi. Będzie mógł w 
niej uczestniczyć każdy oby-
watel, nie tylko mieszkaniec 
Podzamcza. Zorganizowali-
śmy też wycieczki ekologicz-
ne dla osób ze stowarzyszenia 
„Reedukacja”, zakończone 
pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku. No i wreszcie spełni-
ły swoje zadanie zespoły po-
wołane specjalnie do realizacji 
określonych zadań. Zespół ds. 
Bezpieczeństwa Pożarowego, 
gdzie działa Lech Palewski - 
człowiek, który od wielu lat 
zajmuje się tą dziedziną, m.in. 
kierując wałbrzyską strażą 
pożarną, podjął działania ma-
jące na celu m.in. udrożnienie 
ewakuacyjnych dróg pożaro-
wych i modernizację hydran-
tów zewnętrznych, a Zespół 
„Zielone Podzamcze” inicjo-
wał przedsięwzięcia na rzecz 
poprawy jakości środowiska. 
Dotyczy to np. renaturalizacji 
potoku Szczawik w granicach 
miasta, by doprowadzić do 
czystości koryta oraz wody i 
w efekcie zarybienia go pstrą-
gami w I połowie 2018 r. Mo-
torem wspomnianych przed-
sięwzięć jest członek rady 
Henryk Czempkowski, czło-
wiek o ogromnej wiedzy przy-
rodniczej i ekologicznej oraz 
energiczny inicjator poczy-
nań w zakresie ochrony śro-
dowiska. Dlatego budzi nasz 
sprzeciw przypisywanie sobie 
inicjowania działań, o których 
mowa, przez inne osoby i po-
mijanie naszych inicjatyw w 
tym względzie przez niektóre 
wałbrzyskie media. Działający 
do 2015 r. Zespół ds. Bezpie-
czeństwa Sanitarno-Epide-
miologicznego, po dokona-
niu gruntownego przeglądu, 
stwierdził zadowalający stan 
sanitarny osiedla. Od 2014 
r. dla uczczenia święta na-
rodowego, delegacja RWS 
Podzamcze składa 11 listo-
pada wiązanki kwiatów pod 
Pomnikiem Niepodległości. 
Tego samego dnia odbywa się 
na naszym osiedlu Cross Nie-
podległości, a dla jego uczest-
ników rada funduje medale. 
Myślę, że bilans mijającej 
kadencji rady jest dodatni i 
przyniósł mieszkańcom Pod-
zamcza sporo wymiernych 
korzyści. Liczymy, że docenią 
to przy zbliżających się wybo-
rach. A już na zakończenie – 
serdecznie dziękuję za wkład 
pracy, inicjatyw i pomysłów 
we wspomniane osiągnięcia, 
oprócz wymienionych wcze-
śniej przeze mnie, również po-
zostałym członkom rady oraz 
za życzliwość tym spoza niej, 
którzy aktywnie wspierali na-
sze zamierzenia i działania.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Andrzej Basiński
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WIELKA PROMOCJA WCZASÓW W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY!

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!

Rozmowa z Markiem Tar-
nackim, dyrektorem Dolno-
śląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu.

Od sierpnia 2016 r. Dolno-
śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocła-
wiu, wraz z pozostałymi 
ośrodkami w kraju, podle-
ga Ministrowi Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi oraz działa w 
oparciu o Ustawę o jednost-
kach doradztwa rolniczego. 
Jak ocenia Pan tę zmianę?
Marek Tarnacki: - Już po kilku 
miesiącach widać, że ta zmia-
na przyniosła korzyści dla 
ośrodków oraz dla samych 
rolników. Pod skrzydłami Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi ośrodki doradztwa 
rolniczego są teraz narzę-
dziem do kreowania polityki 
rolnej w naszym kraju. Przy-
jęta strategia wspiera rozwój 
gospodarstw rolnych, a to 
bezpośrednio przekłada się 
na zadania realizowane przez 
doradztwo rolnicze.

Jakie działania podejmuje 
Dolnośląski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego we Wro-
cławiu?
- Naszą podstawową dzia-
łalnością jest - jak sama na-

zwa wskazuje - doradztwo 
w zakresie rolnictwa, a tak-
że rozwoju rynków rolnych 
i wiejskiego gospodarstwa 
domowego. Celem naszych 
działań jest poprawa pozio-
mu dochodów rolników, jak 
również podnoszenie konku-
rencyjności ich gospodarstw 
na rynku. Ponadto wspieramy 
zrównoważony rozwój obsza-
rów wiejskich oraz podejmu-
jemy działania, które mają na 
celu podniesienie kwali�kacji 
zawodowych nie tylko rolni-
ków, ale także pozostałych 
mieszkańców terenów wiej-
skich. Skalę naszych działań 
najlepiej zobrazują liczby: w 
ubiegłym roku nasi doradcy 
przeprowadzili 1100 szkoleń, 
z których skorzystało około 
16 tysięcy rolników z Dolnego 
Śląska. Poza tym pracownicy 
DODR udzielili około 120 ty-
sięcy porad indywidulanych.

Na co kładziony jest szcze-
gólny nacisk w pracy z rol-
nikami?
– Bardzo duże znaczenie mają 
szkolenia dotyczące pozyski-
wania środków �nansowych 
na rozwój gospodarstw. Poza 
tym staramy się kreować i 
popularyzować dobre prak-
tyki prośrodowiskowe oraz 

przeciwdziałające zmianom 
klimatycznym, co ma wpływ 
nie tylko na zdrowy styl ży-
cia, ale także na rzecz bez-
pieczeństwa produkowanej 
w polskich gospodarstwach 
żywności. Ważne są również 
szkolenia z zakresu rozwoju 
przedsiębiorczości i pozarol-
niczej działalności na polskiej 
wsi. W tym celu w minionym 
roku Dolnośląski ODR wydał 
blisko 50 publikacji: 19 broszur 
i 30 ulotek, w których zawarte 
były istotne dla rolników in-
formacje nie tylko z zakresu 
uprawy roślin, hodowli zwie-
rząt, funkcjonowania rynków 
rolnych, czy gospodarstwa 
domowego na wsi i agrotury-
styki. Wiele z nich dotyczyło 
odnawialnych źródeł energii, 
a także przepisów prawa i 
funduszy unijnych, z których 
mogą korzystać mieszkańcy 
terenów wiejskich.

Kierowany przez Pana ośro-
dek jest także organizato-
rem i współorganizatorem 
wielu imprez w regionie.
- Organizujemy przede 
wszystkim imprezy targowe, 
wystawiennicze, oraz pro-
mujące rolnictwo i obszary 
wiejskie. Są także inicjatywy 
promujące różne dziedziny 

Kompleksowe wsparcie rolników

rolnictwa, a także ekologii i 
przedsiębiorczości oraz kulty-
wowania tradycji. W powiecie 
wałbrzyskim współorganizu-
jemy między innymi konkur-
sy na najlepiej funkcjonujące 
gospodarstwo agroturystycz-
ne, na najlepsze potrawy 
świąteczne, czy Festiwal Sera 
w Dziećmorowicach. Naszą 
sztandarową imprezą są jed-
nak Dni Otwarte Doradztwa 
Rolniczego, które są powią-
zane z Regionalną Wystawą 
Zwierząt Hodowlanych oraz 
Wystawą Maszyn Rolniczych.

Wiele miejsca poświęcili-
śmy tradycji i ekologii. A co 
z nowoczesnością na pol-
skiej i dolnośląskiej wsi?
- Dla Dolnośląskiego ODR 
ogromne znaczenie ma roz-
wój rolnictwa w połączeniu 
najnowszej wiedzy i innowa-
cji. I to właśnie nasi doradcy są 
łącznikami pomiędzy ośrod-
kami naukowymi, a rolnikami 
i mieszkańcami terenów wiej-
skich. W ramach sieci na rzecz 
innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich pracują w 
terenie nad tworzeniem kon-

taktów oraz wymianą wiedzy 
i upowszechnianiem dobrych 
praktyk przy wdrażaniu no-
wości. W naszej bazie jest już 
zarejestrowanych około 80 
partnerów, co jest jednym z 
najlepszych wyników w kra-
ju. Poza tym wdrażanie Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 
wymaga od naszych pracow-
ników ciągłego poszerzania 
wiedzy, co jest realizowane 
podczas licznych szkoleń w 
najlepszych ośrodkach krajo-
wych i zagranicznych.

Kim jest dziś doradca z 
kierowanego przez Pana 
ośrodka?
– Dobry doradca jest w sta-
nie odpowiedzieć na różno-
rakie potrzeby rolnika. Nasi 
klienci – rolnicy - znają nu-
mer telefonu do doradcy na 
swoim terenie, a nasi doradcy 
działają według określonego 
planu, realizując działalność 
szkoleniową, doradczą i upo-
wszechnieniową. Co niezwy-
kle ważne, elastycznie reagują 
na pojawiające się problemy, 
a także inspirują rolników do 
działania. Stawiamy na ja-
kość, stabilność i utrzymanie 
wysokich standardów usług. 
Dzięki takiemu podejściu Dol-
nośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu jest 
rozpoznawalną marką.

Rozmawiał Robert Radczak

Marek Tarnacki
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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

R E K L AMA

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

Twoje pieniądze

728 874 282   *

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.wroclaw.proficredit.pl

szybko i uczciwiedo 25 000 zł

Kurtyna milczenia
Janusz
Bartkiewicz

Myślę, że każdy kto we wto-
rek (14.03.br.) obejrzał reportaż 
Pawła Kaźmierczaka zatytuło-
wany "Układ lokalny" w progra-
mie Magazyn Ekspres Reporte-
rów (TVP 2), poczuł się chyba 
nieswojo, a na pewno niezbyt 
komfortowo, dowiadując się, 
co dzieje się w Wałbrzychu. A 
dzieją się rzeczy, które normal-
nemu człowiekowi po prostu 
się w głowie nie mieszczą, po-
nieważ wszystko odbywa się 
za szczelną kurtyną milczenia. 
Dzieje się tak, ponieważ boha-
terowie tego typu wydarzeń, 
z różnych powodów nie chcą 
(nie chcieli), aby sprawy tego 
rodzaju nagłaśniać, albowiem 
jedni, w tym przypadku osoby 
pokrzywdzone, po prostu się 
boją, a drudzy, w tym przy-
padku krzywdziciele, wolą 
działać w przysłowiowych 
maskach, czyli w tajemnicy 
przed opinią publiczną. Mó-
wiąc szczerze, nie można się 
krzywdzonym dziwić, kiedy 
krzywdzicielami są przedsta-
wiciele instytucji z mocy prawa 
stojącej na jego straży i na stra-
ży bezpieczeństwa obywateli. 
Nie można się dziwić, kiedy 
okazuje się, że krzywdziciele 
czują się bezkarni mając świa-
domość, że nad ich działania-
mi rozpostarty został parasol 
ochronny, krzepko dzierżony 
w dłoniach przez tych, którym 
najbardziej zależy, aby do opi-
nii publicznej dotarło jak naj-
mniej lub zgoła nic.

Paweł Kaźmierczak już 
po raz trzeci pokazuje inną 
twarz wałbrzyskiej policji i za 
każdym razem jest to twarz 
mogąca budzić przerażenie. 
Przypomnę dwie wcześniej-
sze odsłony, czyli reportaż 
o czterech przypadkach po-
bicia nie tylko mieszkańców 
Wałbrzycha (w tym jeden ze 
skutkiem śmiertelnym) oraz 
kuriozalną akcję wałbrzyskich 
stróżów prawa, którzy w licz-
bie 17 funkcjonariuszy i 7 
radiowozów zjechali się, aby 
podjąć interwencję dotyczącą 
banalnego wykroczenia dro-
gowego, popełnionego przez 
nie będącą przecież ma�jnym 
bossem kobietę. Przypomnę 
też moje liczne na te tematy 
teksty zamieszczane łamach 
Tygodnika DB 2010, które NI-
GDY nie zostały w jakikolwiek 
sposób publicznie skomen-
towane przez kierownictwo 
zarówno wałbrzyskiej (czy w 
ogóle) policji i prokuratury. 
Spotkałem się co najwyżej z 
falą hejtu (zwłaszcza na fo-
rach internetowych, w tym 
na mojej stronie Ad rem) i nie-
przychylnymi komentarzami 
ze strony moich niektórych 
byłych kolegów z czasów 
służby w policji i wprost nie-
nawistnymi komentarzami 
niektórych obecnych funk-
cjonariuszy wałbrzyskiej po-
licji. Przyznam, że docierają 
do mnie również ostrzeżenia, 
abym na siebie uważał, na 
co zawsze nieodmiennie od-
powiadam, że przez lata nie 
bałem się różnych groźnych 
przestępców, z którymi mia-
łem do czynienia, tak i dziś 
bać się nie będę.

Latem 2016 Paweł Kaźmier-
czak zrealizował reportaż o 

tym, co się dzieje w świdnickiej 
policji, której funkcjonariusze 
dopuszczają się wielu czy-
nów przestępczych, choćby 
takich, jak porywanie przez 
dwóch funkcjonariuszy z KMP 
w Świdnicy świadka w spra-
wie tzw. bokserów, a następ-
nie dotkliwe jego pobicie w 
celu zmuszenia do obciążenia 
dwóch innych świdnickich po-
licjantów. Nota bene świadek 
ten był rejestrowanym agen-
tem policji, co zostało celowo 
ujawnione przed sądem, w 
wyniku czego nastąpiło zagro-
żenie dla jego życia i zdrowia 
(dwukrotnie został napadnię-
ty i pobity). O fakcie porwania 
powiadomiony został ówcze-
sny komendant powiatowy, a 
powiadomili go prowadzący 
tego agenta i o�cer CBŚ, prze-
ciwko któremu wałbrzyscy 
policjanci i jeden z prokurato-
rów starli się „wyprodukować” 
lipne dowody na popełnienie 
nich przestępstw. Namawiali 
do tego znanych w Świdnicy (a 
także mi osobiście) przestęp-
ców, co zostało też ujawnione 
w trakcie przesłuchania przed 
sądem. Niestety, zero reakcji, a 
jeden z fałszywie oskarżonych 
policjantów został skazany za 
łapówkę w postaci telefonu, 
który otrzymał faktycznie inny 
funkcjonariusz, ale z tego „lo-
kalnego układu”. Ponadto w 
reportażu zostały ujawnione 
liczne fakty niezgodnego nie 
tylko z etyką funkcjonariusza 
policji, ale także z prawem, 
działania ówczesnego komen-
danta i zastępcy komendy po-
wiatowej w Świdnicy. Niestety, 
reportaż ten został na dwa dni 
przed emisją zdjęty „z anteny” 
w wyniku interwencji wysoko 
postawianego przedstawiciela 

kleru, ale ja miałem to szczę-
ście (brałem udział w realiza-
cji reportażu), że gotowy do 
emisji materiał obejrzałem, a 
nawet posiadam to nagranie.

Ponieważ w reportażu tym 
występują, nie kryjąc swych 
twarzy, ani nazwisk, byli funk-
cjonariusze świdnickiej policji, 
na ich prośbę, zdecydowałem 
się razem ze wspomnianym 
o�cerem CBŚ na powiadomie-
nie o tych wszystkich (nie tylko 
tych w reportażu pokazanych) 
„nieprawidłowościach” mini-
stra spraw wewnętrznych Ma-
riusza Błaszczaka. W rezultacie 
tego zostaliśmy wezwani do 
Prokuratury Okręgowej w Zie-
lonej Górze, gdzie złożyliśmy 
stosowne zeznania i przedsta-
wiliśmy rożnego rodzaju doku-
menty, jednakże prokuratura 
zdecydowała się na wydanie 
postanowienia o odmowie 
wszczęcia śledztwa. Machnę-
liśmy na to ręką uznając, że 
głową muru nie przebijemy. 
Ku mojemu zdumieniu, ale też 
i zadowoleniu zostałem kilka 
dni temu powiadomiony przez 
tą prokuraturę, że obecnie w 
tej sprawie podjęto inne de-
cyzje i 24 lutego br. śledztwo 
zostało wszczęte (sygn. akt PO 
I Ds 15.2017), a objęci są nimi ci 
dwaj funkcjonariusze, których 
zarówno w piśmie do MSWiA, 
jak i podczas przesłuchania w 
Zielonej Górze wymienialiśmy. 
Śledztwo dotyczy przekro-
czenia przez nich uprawnień 
i niedopełnienia obowiązków 
służbowych.

Przyznam, że w świetle 
tego faktu absolutnie przesta-
ła dziwić mnie nagła decyzja 
komendanta miejskiego w 
Wałbrzychu o przejściu (mimo 
stosunkowo młodego wieku 

i dobrego stanu zdrowia) na 
emeryturę. Śledztwo trwa i 
dochodzą mnie sygnały, że w 
KPP w Świdnicy prokuratura 
zabezpiecza rożnego rodza-
ju policyjną dokumentację. 
Mówiąc szczerze, to jestem z 
tego zadowolony, ponieważ 
nie ukrywam, że złożyłem za-
wiadomienie o popełnieniu 
przez komendanta miejskiego 
w Wałbrzychu przestępstwa 
niedopełnienia obowiązków 
służbowych, ale prokuratura 
w Bystrzycy Kłodzkiej od-
mówiła wszczęcia śledztwa. 
Po zażaleniu, Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu nakazał jego 
wszczęcie, wskazując na za-
sadność mojego wniosku, ale 
cóż z tego, kiedy zaraz po tym 
śledztwo zostało umorzone, 
na co już zażalić się nie mo-
głem. Takie prawo. Myślę so-
bie, że obywatelski obowiązek 
nakazuje mi, abym materiały 
dotyczące tej sprawy wysłał 
do Prokuratury Okręgowej 
w Zielonej Górze i tak chyba 
postąpię. Ponieważ temat tu 
poruszony jest naprawdę bar-
dzo obszerny, wrócę do niego 
w przyszłym tygodniu, aby 
m.in. wykazać, że nowy szef 
wałbrzyskiej policji daje sobą 
manipulować przez nowych 
dla niego podwładnych, po-
informować, co się dzieje w 
sprawie umorzonych lub nie-
wszczynanych postępowań 
dotyczących funkcjonariuszy 
oskarżonych przez obywate-
li o pobicie oraz o dziwnym 
wątku dotyczącego funkcjo-
nariuszy z Komisariatu I na 
Piaskowej Górze, gdzie proku-
ratura nie znalazła dostatecz-
nych podstaw do wszczęcia 
śledztwa.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Basen jak mini spa
Gmina Świebodzice ogłosiła 
przetarg na remont krytej 
pływalni. W ramach zadania 
zmodernizowana zostanie 
cała instalacja, ale przybędzie 
także atrakcyjnych miejsc do 
wodnej rekreacji. Powstanie 
m.in. 12-osobowe jacuzzi, sau-
narium i tężnia solna. Zakres 
prac jest duży, bo dotyczyć bę-
dzie zarówno urządzeń zwią-
zanych z �ltrowaniem wody, 
jak i pomieszczeń. Program 
funkcjonalno-użytkowy obej-
muje m. in. przebudowę po-
mieszczeń szatni i natrysków 
na pomieszczenia saunarium i 
tężni solnej, wraz z montażem 
tężni solankowej, 3 nowych 
saun i wanny schładzającej 
z wytwornicą lodu. Plano-
wana jest także przebudowa 
pomieszczenia holu wejścio-
wego, modernizacja strefy 
natrysków i toalet z przysto-
sowaniem kabiny i osprzętu 
dla osób niepełnosprawnych, 
wymiana istniejącej wanny 
jacuzzi i dostawienie nowej, 
która pomieści aż 12 osób. W 
ramach prac zostanie także 
wymienione oświetlenia hali 
basenowej na oświetlenie 
typu LED, podobnie w szat-
niach i sanitariatach. Pojawi 
się także nowy, elektroniczny 
system obsługi kasowej. Za-
kres prac obejmuje także m. 
in. remont zjeżdżalni, wymia-
nę zjeżdżalni w brodziku, czy 
montaż monitoringu na sali 
basenu, saunarium i tężni so-
lankowej. Wszystko to ozna-
cza wyłączenie obiektu z użyt-
kowania na wiele miesięcy, ale 
prace rozpoczną się w okresie 
letnim, czyli w momencie, gdy 
alternatywnie będzie można 
korzystać z kąpieliska letniego. 
Gmina ma na ten cel w tego-
rocznym budżecie 1,5 mln zł.

(RED)
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Udało mi się uchronić 
przed unicestwieniem nu-
mer 15 „Polityki” z kwiet-
nia 2006 roku. Intensywnie 
barwna okładka z rudowło-
są Marią Magdaleną, jak 
wiadomo jawnogrzesznicą, 
oblubienicą Jezusa, ikoną 
feministek, była wystar-
czającym powodem, by 
ten egzemplarz znanego 
periodyku odłożyć na zaś. 
Ale to nie ona wzbudziła 
moje największe zaintere-
sowanie, choć epitet - jaw-
nogrzesznica - wydaje się 
bardzo frapujący.

W tym świątecznym nu-
merze, z okazji Wielkanocy, 
już na samym początku jest 
obszerny artykuł Adama 
Szostakiewicza pod tytu-
łem - „Życie po życiu”. Otóż 
to, czy możemy sądzić jak 
nakazuje nam religia chrze-
ścijańska, że po śmierci 
nasza dusza ulatuje gdzieś 
daleko i albo czekają na 
nią Aniołowie, by otworzyć 

W górę serca!
Stanisław 
Michalik

jej wrota do rajskiej krainy 
ułudy, albo musi odcier-
pieć w czyśćcu za swoje 
grzechy i czekać cierpliwie 
na łaskę boską, albo też 
jest skazana na wieczne 
potępienie w czeluściach 
piekielnych? Czy są na to 
racjonalne przesłanki? Co o 
tym mówią naukowcy? Czy 
odrzucają kategorycznie 
przypowieści biblijne uzna-
jąc, że nie ma na nie empi-
rycznych dowodów, czy też 
próbują odnaleźć przynaj-
mniej logiczne uzasadnie-
nie, wskazujące na istnienie 
życia po śmierci?

Faktem jest, że obecnie 
nauka przestaje traktować 
to pytanie jako tabu, któ-
rym po prostu nie warto się 
zajmować. Jest więc wielu 
ludzi nauki, którzy dokonu-
ją różnych badań i docie-
kań �lozo�cznych i na tej 
podstawie formułują swoje 
opinie i wnioski. Łatwo się 
domyślić, że ta egzysten-
cjalna zagadka znajduje 
zdeklarowanych scjenty-
stów, odrzucających jaką-
kolwiek możliwość życia po 
śmierci, jak i uczonych kon-
formistów, skłonnych do 
kompromisu z prawdami 
głoszonymi przez kościół.

Wybitny �lozof, publicy-
sta, ojciec prof. Józef Maria 
Bocheński przyznaje, że 
pragnienie nieśmiertelno-
ści i wynikająca stąd wiara 
w życie po śmierci, nie jest 
zabobonem, tylko wytwo-
rem ludzkiej psychiki. Ale z 
tego, że coś pragniemy, nie 
wynika, iż coś jest. Mimo 
wszystko ten zdroworoz-
sądkowy sceptycyzm wcale 
nie musi wykluczać chrze-
ścijańskiej wiary w zmar-
twychwstanie.

Nie będę relacjonował 
szczegółowej treści arty-
kułu, bo nie da się streścić 
tego, co już w swej istocie 
jest streszczeniem badań 
i opinii różnych uczonych, 
zresztą na ogół kontrower-
syjnych. Najważniejszą jest 
końcowa konkluzja zaty-
tułowana: jak się nie dać 
zwariować? Przytoczę tu-
taj zasłyszaną przeze mnie 
anegdotę, oddającą dow-
cipnie brak jednoznacz-
nej naukowej wykładni na 
temat istnienia życia po 
śmierci.

Pewnego starszego wie-
kiem uczonego prezentują-
cego aktualny stan badań 
naukowych w tej dziedzi-
nie, studenci na koniec 

wykładu zapytali wprost: 
No dobrze, ale co pan, pro-
fesorze o tym sądzi: jest ży-
cie po śmierci, czy też nie? 
- Oczywiście, że tak - odpo-
wiedział bez wahania pro-
fesor. I dodał: - Przecież ja 
wkrótce umrę, ale wy wszy-
scy będziecie żyli nadal na 
tej planecie.

Wracam jeszcze na mo-
ment do końcowych wnio-
sków artykułu. Otóż zda-
niem autora, wiara w życie 
po życiu jest ludzka, bo 
tak samo ludzki jest ruch 
obronny człowieka przed 
śmiercią. Życie ma sens, 
dlatego nie godzimy się z 
myślą, że kończy się ono 
z chwilą śmierci. Inaczej 
mówiąc, gdyby nie było 
śmierci, a życie trwało bez 
końca, już dlatego byłoby 
pozbawione sensu. Nie je-
stem pewien, czy ta �lozo-
�czna hipoteza potra� nas 
w pełni usatysfakcjonować. 
Na co dzień szukamy sensu 
życia w tym jak żyjemy, co 
robimy, jak sobie radzimy 
z kłopotami i nieszczęścia-
mi. Każdy człowiek tworzy 
sobie swój własny sens 
życia, często bardzo przy-
ziemny, materialny, wy-
nikający z wychowania w 

rodzinie i środowisku. Na 
ogół widzimy sens życia u 
ludzi, którzy coś tworzą, 
budują, przekształcają, a 
z chwilą śmierci coś po so-
bie zostawiają, jeśli już nie 
trwałego, to przynajmniej 
duchowego, czyli w pamię-
ci i sercach swoich bliskich. 
A może właśnie to jest tym 
objawionym przez Boga ży-
ciem po śmierci?

Moje dzisiejsze roz-
ważania mają swoje uza-
sadnienie nie tylko zbli-
żającymi się świętami 
Wielkanocy i nadchodzącą 
niedzielą, która zgodnie 
z tradycją religijną winna 
być dniem kontemplacji 
dla wiernych. Po tym, co 
miało miejsce w Brukseli, 
dobrze by było, by ta nie-
dziela była odskocznią od 
gorzkiej mizerii naszego 
życia politycznego. Rząd 
pięknego, dobrze rozwija-
jącego się 38-milionowe-
go kraju w środku Europy 
stał się pośmiewiskiem dla 
całego świata, a twórca 
tego blamażu bez wstydu 
i skruchy oświadcza, że on 
to zrobił dla Polski, by Pol-
ska pokazała światu, że jest 
suwerenna. Powinna więc 
zerwać wszystkie więzi z 

27-oma krajami Unii Euro-
pejskiej, zamknąć granice 
i dusić się we własnym so-
sie. Unia potrzebuje Polski 
jako przyjaźnie nastawio-
nego partnera i wspólnika. 
Uosobieniem takiej Polski 
jest Donald Tusk i dlatego 
zyskał poparcie wszystkich 
krajów unijnych z wyjąt-
kiem pisowskich mścicieli 
z Polski. Niebo zasnute 
mgłą, ciemno, chłodno, 
ponuro. Strach pomyśleć, 
co będzie dalej. Czy są ja-
kieś granice szaleństwa 
człowieczka, który stracił 
poczucie realizmu tak waż-
ne i niezbędne w rządze-
niu państwem?

To najlepszy czas na me-
dytacje. Myślę, że są one 
potrzebne, bo życie tylko 
wtedy ma sens, gdy po-
tra�my zdać sobie sprawę 
z tego, po co żyjemy i po-
tra�my pamiętać o tym, że 
żyjemy nie tylko dla siebie. 
Ale nie martwmy się. Prze-
żyliśmy komunę, w której 
rządzący też wszystko ro-
bili w imię dobra narodu 
polskiego, przeżyjemy czas 
„pisowskiej burzy i napo-
ru”. Nie ma złego, co by na 
dobre nie wyszło. Sursum 
corda!



Czwartek, 16 marca 2017 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

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. Stanisława Jarmużka 
rodzina.

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

którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu
Śp.  Mieczysława Węgrzyn 

składa rodzina.

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

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej
Śp. Łucji Olszewskiej 

 składa rodzina.

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

którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  
śp. Eleonory Wróbel  

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

R E K L AMA

Wałbrzych, Manhatan II, lok.32, 
wejście od Rossmana

     507 333 200

GOTÓWKA OD RĘKI

DLA KAŻDEGO 
od 10 zł w górę

MASZ SAMOCHÓD, MASZ FIRMĘ, 
JESTEŚ ROLNIKIEM

- DOSTANIESZ U NAS
 GOTÓWKĘ
EMERYCI, RENCIŚCI MILE WIDZIANI
SKUPUJEMY ZŁOTO, SREBRO I MONETY

Jestem gorącym fanem 
Stanisława Tyma, jego spo-
sobu oglądu świata, zdrowej 
kpiny i orzeźwiającej ironii, 
jakże celnych, soczystych 
określeń nazywających 
ułomności świata i wypeł-
niających go dwunożnych 
stworzeń homo, ale nie za-
wsze sapiens. Oto, co nie-
dawno zwróciło moją uwa-
gę, podczas lektury jego 
nieocenionych felietonów w 
„Polityce”.

„Tego wieczoru Filharmo-
nia Narodowa była szczelnie 
otoczona kordonem policji. 
W środku wielka feta. Głów-
ny karbowy Polski zosta-
nie za chwilę Człowiekiem 
Wolności. Brawa. Wszyscy 
wstają, twarze mają wzdęte 
wielkością chwili. Tylko kar-
bowy zapadł się w tapicerkę, 
bo nie wie, że z szacunku dla 
tytułu, którym go honorują, 
też powinien wstać. Siedzi. 
Tytuł sam sobie wymyślił, 
sam sobie nadał – narobił 
się, więc teraz odpoczywa w 
fotelu, O, zaraz coś powie o 
wolności. Już mówi. Aż chce 
się słuchać, że dopiero ostat-
nio fala wolności zaczęła się 
przelewać przez świat. (…). 
Rozumiem, że karbowy na 
tej właśnie fali płynie, zapo-
wiadając wybuch niezwykłej 
wolności w Polsce. Pierwsze 
eksplozje już mamy za sobą. 
Największa kula u nogi PiS, 
czyli Trybunał Konstytucyjny 

Karbowy i wędzone łby
Andrzej
Basiński

– wysadzony. Konstytucja, 
na którą przysięgał Andrzej 
Duda, coraz częściej okazuje 
się zbędnym rekwizytem. Za 
chwilę ordynacja wyborcza 
do samorządów zostanie 
tak uregulowana, by bokser 
radziecki zawsze zwyciężał, 
nawet jeśli nie stanie do wal-
ki. (…). Czeka nas wybuch 
wolności, jesteśmy coraz bli-
żej prawdy – powtarza rado-
śnie karbowy. I na brzozowej 
gałęzi, z którą nie zderzył 
się samolot w Smoleńsku, 
nacina sobie kolejne zwycię-
stwo”.

Karbowy, nadzorujący 
dawniej chłopów, nosił ze 
sobą kij, na którym dokony-
wał nacięć, oznaczających 
ilość wykonanej przez pod-
władnych pracy. Dla karbo-
wego, o którym powyżej, 
kijem jest przeświadczenie 
o własnej wszechwładzy. 
Chyba zapożyczę sobie to 
określenie.

A oto inne przemyślenie 
Tyma:

„ Kilka dni temu wyso-
ki urzędnik administracji 
państwowej przewiercił na 
wylot naszą parlamentarną 
opozycję, a wynik przewier-
cenia ogłosił w pewnej tele-
wizji. Okazało się, że „oku-
panci” sali sejmowej mieli 
„podnieść żagiew rebelii” 
i działać na wzór morder-
ców z Czerwonych Brygad 
oraz grupy Baader Meinhof. 
Tymczasem, kontynuował 
funkcjonariusz publiczny, 
PiS wspiera Matka Boska, to 
jej wstawiennictwo urato-
wało Polskę od przemocy. 
Co prawda nawet najbar-
dziej pokiereszowany umy-
słowo ma prawo do religij-

nych uniesień, ale w jakim 
dymie trzeba sobie łeb 
uwędzić, by oskarżać po-
słów o planowanie zbrodni? 
Nie pierwszy raz zresztą. To 
straszenie rozlewem krwi, 
terrorystami, ulicznymi 
prowokacjami opozycji, 
bezkarnością przestępców, 
zamachem stanu, czyli pu-
czem, weszło na stałe do re-
pertuaru rządzących. Z tro-
ski weszło, z potrzeby, aby 
naród cicho siedział (…). 
Wróćmy jednak do łbów 
wędzonych nienawiścią, 
rozsianych po całej Polsce 
niczym smog. Obecność 
Jerzego Owsiaka jest dla 
takich zbawieniem. Co roku 
można mu naurągać, opluć 
go, oskarżyć o nieuczci-
wość, dorabianie się mająt-
ku na biedzie i nieszczęściu 
innych. A gdy się jest wy-
jątkowo podłym, to można 
napisać jak Rafał Ziemkie-
wicz, że „�nał WOŚP przy-
pomina wielką hitlerowską 
akcję dobroczynną Pomoc 
Zimowa”. (…) Zadymione 
łby tych, którzy uwierzyli 
prezesowi, że będzie rządził 
wiecznie, pragnę zawiado-
mić – nie będzie. Piękniej 
się żyje w świecie życzliwo-
ści, dlaczego więc mamy się 
tego pozbawiać? Dlatego, 
że niektórym łatwiej się żyje 
w czasach nienawiści? Nie 
stać mnie na taki altruizm, 
niech im się żyje trudniej”.

Włączam telewizję. Oto 
ukochany i umiłowany przez 
lud (ciemny?, tak twierdzi 
Jacek Kurski) karbowy ucie-
ka sejmowymi korytarzami 
przed dziennikarzami, oto-
czony przez sowicie opła-
canych goryli, tak uwielbia-

ny, a o tak małym poczuciu 
bezpieczeństwa. Nie będzie 
gadał. Najlepiej mu to prze-
cież wychodzi na drabince 
przy Krakowskim Przed-
mieściu, gdzie z obłędem w 
oczach szarpią dziennikarzy 
za mikrofony i walą na od-
lew krzyżami zaślinione ze 
wściekłości wędzone łby. 
Jakież to żałosne. Gdzie się 
podziałaś normalna Polsko? 
Od każdego z nas zależy, by 
przybliżyć koniec tego ob-
ciachu oraz upadku, wstydu 
i poniżenia. Od każdego. 
Nie czekajmy, aż zrobią to 
za nas inni. Spod omszałych 
kamieni i z czarnych dziur 
wypełzły śliskie robale, na-
pęczniałe smrodliwym ja-
dem oskarżeń i pomówień, 
buty i pogardy, bo wyczuły 
swój czas i klimat z charak-
terystycznym fetorem. Po-
winny wrócić tam, gdzie ich 
miejsce.

PS. 
Podpisuję się pod wszyst-

kim, co napisał Pan Janusz 
Bartkiewicz w sprawie „ter-
rorysty” Romana Gilety. 
Bardzo ona pasuje do po-
wyższych przemyśleń Tyma. 
Także znam Romka od daw-
na i życzę mu, by sąd ani 
przez moment nie miał wąt-
pliwości co do jego praw-
dziwych zamiarów. Należy 
się bać, ale nasilających się 
objawów amoku pisowskiej 
władzy, która może się po-
sunąć do czegoś, co jeszcze 
nam się wydaje niemożliwe 
i nie mieści się w głowie, ale 
specjalnością PiS przecież 
przekraczanie kolejnych 
granic.

A.B.

Przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 6 w Bogu-
szowie-Gorcach powstanie 
pole do minigolfa.

- Z radością informujemy, że 
środki - przyznane nam w ra-
mach Funduszu Toyoty Dobre 
pomysły zmieniają nasz świat 
- wpłynęły już na nasze konto. 
Bardzo nas cieszy, że nasi lokal-
ni partnerzy, którzy zdeklaro-
wali nam wsparcie �nansowe, 
również realizują swoje zobo-
wiązania. W związku z powyż-
szym przystąpiliśmy do realiza-
cji pierwszego etapu inwestycji 
tj. do zakupu materiałów i wy-
posażenia. Wiosną będziemy 
mogli rozpocząć prace nad 
przygotowaniem terenu pod 
pole do minigolfa. Usuniemy 
zniszczone elementy istniejącej 
infrastruktury, wyrównamy te-
renu, zrewitalizujemy istniejący 
trawnik, wywieziemy nadmiar 

ziemi. Następnie przystąpimy 
do montażu pola do mini golfa 
oraz ogrodzenia, teren między 
stanowiskami do gry wysy-
piemy grysem, zamontujemy 
ogrodowe lampy solarne oraz 
elementy małej architektury 
– ławkę, kosz na śmieci i doni-
ce z nasadzeniami roślinnymi. 
Wszystko to będzie możliwe 
dzięki wsparciu wolontariu-
szy- pracowników Toyota 
Motor Manufacturing Poland, 
lokalnych przedsiębiorców, 
członków rady pedagogicznej 
i rodziców naszych uczniów. 
Niezmiernie cieszymy się na tę 
współpracę. Jeszcze przed koń-
cem roku szkolnego powstanie 
w Kuźnicach miejsce rekre-
acyjno – sportowe otwarte dla 
uczniów szkoły, ich rodzin oraz 
lokalnej społeczności – podkre-
ślają pomysłodawcy projektu.

(RED)

Szczawieńskie palmy
Zarząd Towarzystwa Mi-

łośników Szczawna-Zdroju 
organizuje konkursu na wy-
konanie palmy wielkanocnej.

Udział w konkursie jest bez-
płatny. Palmy mogą być wyko-
nane przez osoby prywatne, 
kuracjuszy, instytucje, zakłady 
pracy, szkoły, stowarzyszenia, 
mieszkańców jednej ulicy, jed-
nego bloku itp. Konkurs zosta-
nie przeprowadzony w trzech 
kategoriach wiekowych: dzieci 
przedszkolne i ze szkół podsta-
wowych; młodzież gimnazjal-
na i ponadgimnazjalna; osoby 
dorosłe. Do konkursu nie będą 
dopuszczone palmy, które nie 
zostały wykonane osobiście 

przez uczestników konkursu. 
Rozstrzygnięcie konkursu od-
będzie się w 6 kwietnia 2017 r. o 
godz. 16.00 w Hali Spacerowej 
w Parku im. Henryka Wieniaw-
skiego w Szczawnie – Zdroju. 
Palmy należy zgłaszać w dniu 
rozstrzygnięcia konkursu od 
godziny 14.00 do 15.00 na sta-
nowiska komisji konkursowej 
w hali spacerowej. Ogłoszenie 
wyników oraz rozdanie nagród 
nastąpi 6 kwietnia 2017 roku o 
godz. 16.00. Za pierwsze trzy 
miejsca w każdej kategorii 
zostaną przyznane nagrody 
rzeczowe. Pozostali uczestnicy 
otrzymają dyplomy.

(RED)

Zmieniają świat
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Gmina Głuszyca

R E K L AMA

OFERTA SPRZEDAŻY - DZIERŻAWY 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 501 244 449

Sprzedam - Wydzierżawię  Restaurację „Czarodziejska Chata” w Jedlinie - Zdroju. 
Restauracja jest w pełni wyposażona nie wymaga wkładu finansowego. Doskonała lokalizacja restauracji w otoczeniu 
parku linowego, toru saneczkowego i centrum sportowo-turystycznego Jedliny - Zdroju otwiera doskonałe możliwości 
prowadzenia różnorodnej działalności gastronomicznej.

Przypadający na 11 
marca Dzień Sołtysa był 
okazją do spotkania bur-
mistrza Głuszycy Romana 
Głoda z sołtysami z Gminy 
Głuszyca.

Burmistrz podziękował 
Krystynie Gołębiowskiej - 
sołtysowi Sierpnicy, Barba-
rze Sokołowskiej - sołtysowi 
Kolc, Magdalenie Milczarek 
- sołtysowi Grzmiącej, Ju-
liannie Mlazdze - sołtysowi 
Łomnicy oraz Tomaszowi 
Grygiańcowi – sołtysowi 
Głuszycy Górnej za starania 
mające na celu poprawę 
jakości życia mieszkańców 
i dostrzeganie lokalnych 
potrzeb. Burmistrz życzył 
obecnym sołtysom dalszej 
pełnej energii pracy na rzecz 

rozwoju sołectw, owocnej 
współpracy z radami sołec-
kimi i realizacji wielu przy-
datnych mieszkańcom ini-
cjatyw. Spotkanie było także 
okazją, by porozmawiać o 
planach wykorzystania fun-
duszy sołeckich w bieżącym 
roku.

Burmistrz wspomniał 
również o yorganizowanej 
przez Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu 
gali konkursu „Sołtys Roku 
2016”, w której uczestniczyli 
zgłoszeni do konkursu przez 
Gminę Głuszyca i zaproszeni 
na uroczystość przez Woje-
wodę Dolnośląskiego Pawła 
Hreniaka - sołtysi Kolc i Głu-
szycy Górnej.

(SJ)

Polarnicy w Osówce
Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa Fundacji Jawor w Głu-
szycy Górnej oraz Podziemne 
Miasto Osówka zapraszają 
na spotkanie z uczestnikami 
40-tej wyprawy antarktycz-
nej. Dagmara i Piotr opowie-
dzą o polarnej przygodzie do 
Polskiej Stacji Antarktycznej 
im. H. Arctowskiego na Wyspie 
Króla Jerzego. Wyjątkowe spo-
tkanie z polarnikami odbędzie 
się w piątek 17 marca o godz. 
17.30 w restauracji na terenie 
kompleksu Osówka (ul. Świer-
kowa 29 d). Wstęp bezpłatny.

(RED)

Powitanie z kijkami
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód zaprasza miłośników 
nordic-walking na wiosenny 
marsz zaplanowany na 25 
marca (sobota). Uczestnicy 
wyruszą tradycyjnie sprzed 
siedziby Centrum Kultury-
-MBP w Głuszycy o godz. 9.00. 
Przed startem rozgrzewkę 
poprowadzi instruktor nordic-
-walking Krzysztof Krzymiński, 
który tym razem zapropono-
wał wędrówkę malowniczą 
trasą #ACTIVE z ul. Leśnej do 
Podziemnego Miasta Osówka.

(SJ)

Stanisława Niebylska z 
Głuszycy, najmłodsza cór-
ka nieżyjącego już Zacha-
riasza Słowińskiego, któ-
ry ocalił niejedno życie w 
czasie II wojny światowej, 
odebrała medal „Spra-
wiedliwy Wśród Narodów 
Świata”.

„Kto ratuje jedno życie – 
ratuje cały świat” - ta maksy-
ma przyświeca Kapitule In-
stytutu Pamięci Jad Waszem, 
przyznającej wyróżnienie 
osobom i rodzinom, które z 
narażeniem własnego życia 
ratowały Żydów z Holocau-
stu podczas II wojny świa-
towej. W podziękowaniu za 
bohaterską postawę, spo-
łeczność żydowska nadaje 
tytuł „Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata” i odznacza 
specjalnie wybitym meda-
lem noszącym imię i nazwi-
sko odznaczonej osoby, a 
także dyplomem honoro-
wym i przywilejem wpisania 
nazwiska na Murze Honoro-

Spotkanie z sołtysami

Dzień Sołtysa był okazją do spotkania burmistrza Romana Głoda 
z sołtysami z Gminy Głuszyca.

Sprawiedliwy 
z Głuszycy

wym w Ogrodzie Sprawie-
dliwych w Jad Waszem.

Trzy medale „Sprawiedli-
wy Wśród Narodów Świata” 
wręczyła w dzierżoniowskiej 
synagodze ambasador Izra-
ela w Polsce - Anna Azari. 
Jeden z nich odebrała miesz-
kanka Głuszycy - Stanisława 
Niebylska, najmłodsza córka 
nieżyjącego już Zachariasza 
Słowińskiego, który ocalił 
niejedno życie w czasie hi-

tlerowskiej okupacji. W Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w 
Głuszycy zostało zorganizo-
wane spotkanie burmistrza 
Głuszycy Romana Głoda ze 
Stanisławą Niebylską, która 
opowiadała o wojennej rze-
czywistości w małej kolonii 
Dworzysk w gminie Sokółka 
(obecnie woj. podlaskie) wi-
dzianej z perspektywy małe-
go dziecka.

(SJ)

Stanisława Niebylska spotkała się z burmistrzem Głuszycy Romanem 
Głodem.
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POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Ekspresowa gotówka •

Obsługa w domu klienta •
Akceptujemy różne formy dochodu •

Bez weryfi kacji BIK •
Pożyczki od 500 zł •

ZATRUDNIMY DORADCÓW
tel. 797 603 000

R E K L AMA

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 
położonego na terenie 

miasta Boguszów-Gorce, 
obręb nr 5 i 6 Stary Lesieniec 

i terenów sąsiednich

Boguszów-Gorce, dnia 16 marca 2017 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską Boguszowa-Gorc 
w dniu 19 grudnia 2016 r. uchwały Nr XXX/192/16 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb 
nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego 
z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko związanej z wyżej wymienionym 
opracowaniem.
Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą 
mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszaru 
objętego opracowaniem planistycznym w terminie 21 dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski 
należy kierować do Burmistrza Miasta Boguszowa-
Gorc, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce. 
Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę 
wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa- Gorc

Paweł Sosialuk
Z-CA BURMISTRZA MIASTA

Będzie jarmark
Gmina Stare Bogaczowi-
ce przygotowuje jarmark 
wielkanocny, który odbę-
dzie się na terenie Pałacu 
Struga w dniach 7-8 kwietnia 
2017 roku. Swoje wyroby na 
jarmarku będzie mógł zapre-
zentować bezpłatnie każdy, 
kto zgłosi się do 21 marca do 
Gminnego Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego w Sta-
rych Bogaczowicach. Zapisy 
wystawców przyjmowane są 
pod nr tel. 74-844-35-03.

(IL)

Dzień sołtysa
Z okazji Dnia Sołtysa wójt 
Gminy Czarny Bór Adam 
Górecki zorganizował uro-
czyste spotkanie, na które 
zaprosił sołtysów, człon-
ków rad sołeckich oraz 
radnych gminy. Składając 
wszystkim podziękowania, 
wójt wyraził słowa uznania 
za pracę sołtysów, za ich za-
angażowanie w realizację 
postawionych celów oraz 
działalność na rzecz popra-
wy jakości życia całej spo-
łeczności gminy. Nie zabra-
kło także życzeń pomyślnej 
współpracy w przyszłości, a 
każdy z przybyłych reprezen-
tantów sołectwa otrzymał 
upominek i gratulacje. Na-
stępnie wójt przedstawił za-
dania zrealizowane z fundu-
szu sołeckiego w 2016 roku 
oraz omówił planowane in-
westycje w ramach funduszu 
sołeckiego w 2017 roku.

(RED)

Zwycięstwo 
biblioteki
Ogromna radość zapano-
wała w Centrum Biblio-
teczno - Kulturalnym w 
Czarnym Borze, ponieważ 
placówka świętowała zwy-
cięstwo w plebiscycie Ra-
dia Wrocław na najlepsza 
bibliotekę na Dolnym Ślą-
sku. Głosowanie trwało dwa 
tygodnie, a czarnoborska 
książnica  zdobyła aż 2708 
głosów. - Bardzo dziękuje-
my wszystkim zaangażowa-
nym w ten plebiscyt, bo bez 
Państwa wsparcia nie osią-
gnęlibyśmy takiego wyniku. 
Wiemy, że głosy oddawali 
nie tylko obecni mieszkań-
cy Czarnego Boru, ale też Ci 
rozsiani po całym świecie 
oraz mieszkańcy Dolnego 
Śląska, którym spodobał sie 
reportaż o naszej bibliotece 
wyemitowany w Radio Wro-
cław – mówią pracownicy 
Centrum Biblioteczno - Kul-
turalnego w Czarnym Borze.

(RED)

Akcja wystawka
Urząd Gminy Czarny Bór 
wraz z �rmą Alba Dolny 
Śląsk sp. z o. o.  w Wałbrzy-
chu, organizują w dniach 
na terenie gminy Czarny 
Bór zbiórkę odpadów wiel-
kogabarytowych, tj. zuży-
tych mebli, dywanów oraz 
zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektroniczne-
go.
Harmonogram odbioru: 
16.03.2017 r. – Czarny Bór, 
na skrzyżowaniu ul. Polnej i 
Świerkowej; 16.03.2017 r. – 
Czarny Bór, na ul. Parkowej, 
przy Zakładzie Lecznictwa 
Odwykowego; 17.03.2017 
r. – Grzędy, przy przystan-
ku autobusowym (naprze-
ciwko budynku Grzędy 19); 
17.03.2017 r. – Grzędy Górne, 
przy sklepie, Grzędy Górne 
12; 20.03.2017 r. – Jaczków, 
przy sklepie, Jaczków 26; 
20.03.2017 r. – Witków, przy 
budynku szkoły (Witków 89); 
20.03.2017 r. – Witków, przy 
budynku GOK (Witków 13). 
Odpady należy umieszczać 
w kontenerach w wyznaczo-
nych wyżej miejscach. 
Uwaga! Opony ciężarowe 
oraz części samochodowe, 
styropian, papa, eternit oraz 
inne odpady budowlane, 
niekompletny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny nie 
będą odbierane. Odpady 
wystawione po wyżej wy-
mienionych terminach także 
nie będą odebrane.

(RED)

Nauka pływania
Od marca, w ramach pro-
gramu „Dolnoślązak umie 
pływać”, uczniowie klas II 
Miejskiej Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korcza-
ka w Jedlinie-Zdroju mogą 
bezpłatnie korzystać z 
lekcji nauki pływania i do-
skonalenia, prowadzonych 
przez wykwali�kowanych 
instruktorów pływania w 
Wałbrzyskim Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnym Aqua-
-Zdrój. Projekt realizowany 
jest z funduszu Zajęć Sporto-
wych dla Uczniów Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go.

(RED)

Wraz z nastaniem cieplejszych dni, w Gminie Stare Bogaczowice 
rozpoczęły się pierwsze inwestycje. Na ulicy obok urzędu gminy 
rozpoczęto montaż 450 m barierek od strony rzeki, co zapewni większe 
bezpieczeństwo podczas poruszania się po drodze. Trwa również 
wymiana nawierzchni z kamiennej na kostkę betonową na drodze 
do kościoła w Starych Bogaczowicach. Droga zostanie jednocześnie 
wyposażona w oświetlenie.

(IL)

W środę Gminne Cen-
trum Biblioteczno - Kultu-
ralne w starych Bogaczo-
wicach rozpoczęło kolejny 
etap realizacji projektu 
do�nansowanego z Fun-
duszu Toyoty pt. „Eko - 
ścieżka wokół ziół”.

Rozpoczęto prace po-
rządkowe na terenie, na któ-
rym powstanie edukacyjny 

ogródek. Zamieciono liście, 
pomalowano skrzynki na 
nasadzenia i zaczęto przy-
gotowywać teren na alejki. 
W przygotowaniach udział 
wzięli mieszkańcy Gminy 
Stare Bogaczowice, pracow-
nik Toyoty - Barbara Micha-
lak oraz pracownicy Urzędu 
Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

Wiosenne inwestycje

Będą mieli ogródek 
zielarski

Rozpoczęły się prace porządkowe na terenie, na którym powstanie 
edukacyjny ogródek.
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Gmina Mieroszów

R E K L AMA

Gmina Mieroszów 
podpisała umowę o do-
�nansowanie projektu 
termomodernizacji bu-
dynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Miero-
szowie, w ramach Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 
oraz Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Głównym celem projektu 
jest poprawa efektywności 
energetycznej budynku Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Mieroszowie poprzez dzia-
łania termomodernizacyjne. 
Celem szczegółowym jest 
zmniejszenie emisji dwu-
tlenku węgla oraz zmniej-
szenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej budynku. 
Projekt będzie obejmował 
kompleksową termomoder-
nizację obiektu, w tym mo-
dernizację systemów grzew-
czych, instalację systemów 
monitoringu i zarządzania 
energią cieplną i elektryczną 
oraz wymianę oświetlenia 
i urządzeń elektrycznych w 
budynku. Prace budowlane 
obejmować będą: docieple-
nie ścian zewnętrznych bu-
dynków, docieplenie dachu, 

- Będą ważne inwestycje 
drogowe w naszej gminie 
– mówi burmistrz Miero-
szowa Marcin Raczyński po 
spotkaniu we Wrocławiu z 
Ewą Bojarczak - dyrekto-
rem Oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad we Wrocławiu 
oraz Jackiem Mozalew-
skim - zastępcą dyrektora 
ds. zarządzania drogami i 
mostami.

- W tym roku powstanie 
brakująca część chodnika, 
łączącego Kowalową z Miero-
szowem. Inwestycja obejmie 
także budowę nowej zatoki 
autobusowej oraz przebudo-
wę już istniejącej przy pomni-
ku. W miejscu tym powstanie 
także przejście dla pieszych. 
W końcu wyłoniony został 

wykonawca projektu budow-
lanego, dotyczącego poło-
żenia niemal 2 km chodnika 
biegnącego wzdłuż drogi kra-
jowej nr 35 w Unisławiu Ślą-
skim. Rozpoczęcie realizacji 
inwestycji planowane jest na 
2018 rok. W tym miejscu pra-
gnę podziękować ministrowi 
Michałowi Dworczykowi za 
osobiste zaangażowanie w 
przyspieszenie rozpoczęcia 
tak długo wyczekiwanej in-
westycji. Kolejną inwestycją 
będzie przebudowa ul. Mic-
kiewicza w Mieroszowie na 
odcinku od mostu na ul. Ho-
żej do wylotu w stronę gra-
nicy. Zniknie kostka brukowa 
i pojawią się nowe miejsca 
parkingowe – wylicza Marcin 
Raczyński.

(RED)

Czekają na kartki
Mieroszowskie Centrum Kul-
tury zaprasza dzieci, mło-
dzież oraz osoby dorosłe 
do udziału w wielkanocnym 
konkursie na kartkę świą-
teczną. Przedmiotem kon-
kursu są dowolnej wielkości 
kartki wielkanocne, wykonane 
i zdobione różnymi technika-
mi. Warunkiem przystąpienia 
do konkursu jest złożenie prac 
konkursowych (maksymalnie 
2 prace), wraz z kartą zgłosze-
niową (która jest do pobrania 
na stronie internetowej www.
mck.pl lub w administracji Mie-
roszowskiego Centrum Kultury 
przy ul. Żeromskiego 28 (II pię-
tro). Za najpiękniejsze kartki 
komisja konkursowa przyzna 
nagrody trzem osobom w każ-
dej kategorii wiekowej, a lau-
reaci otrzymają wartościowe 
nagrody.

(RED)

Zajęcia taneczne
Mieroszowskie Centrum Kul-
tury przypomina, że zajęcia 
taneczne dla dzieci i mło-
dzieży odbywają się w ponie-
działki. Grupa młodsza ćwiczy 
od godz. 16.00 do godz. 16.45, 
a grupa starsza od godz. 16.50 
do godz. 17.50. Zajęcia odby-
wają się w sali MCK przy ul. Że-
romskiego 28.

(RED)

Będzie bezpieczniej

Burmistrz Marcin Raczyński z Ewą Bojarczak i Jackiem Mozalewskim.

Szkoła do modernizacji

wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, modernizację 
instalacji centralnego ogrze-
wania, modernizację ko-
tłowni, instalację oświetlenia 
energooszczędnego i wy-
mianę innych urządzeń sta-
nowiących wyposażenie bu-
dynku na energooszczędne, 
instalację pompy ciepła typ 

powietrze/woda (instalacja 
OZE). Planowany okres reali-
zacji inwestycji to lata 2017-
2018. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 2 316 804,26 zł, 
a wartość do�nansowania ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go wynosi 1 969 283,61 zł.

(RED)

Budynek mieroszowskiej podstawówki przejdzie kompleksową 
termomodernizację.
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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

- Jarosław Zawodni (KO Gym Świebodzice) zdobył tytuł mistrza Polski 
seniorów K-1 Rules wagi ciężkiej (91 kg). Zawody odbyły się w Legnicy 
pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu oraz Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Były to jednocześnie kwalifikacje do reprezentacji 
Polski na mistrzostwa świata, które odbędą się we wrześniu tego roku 
w Brazylii.  Z kolei Jakub Szydełko zwyciężył swój pojedynek juniorski 
w sobocie bokserskiej w hali wrocławskiej Gwardii w wadze lekkiej – 
relacjonuje Mariusz Cieslinski, trener KO Gym Świebodzice.

(RED)

Dobrym prognostykiem przed zbliżającym się sezonem w kolarstwie 
szosowym, był start zawodników LKKS Górnik Wałbrzych DZT Service 
Świebodzice (taka klub ma obecnie nazwę) w Mistrzostwach Dolnego 
Śląska w Kolarstwie Przełajowym w Jeleniej Górze. Wałbrzyszanie 
zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej, Dominik Kopiwoda okazał 
się najlepszy wśród juniorów młodszych (Karol Woźniak i Adrianna 
Rasińska stanęli na trzecim stopniu podium), a Karolina Chojnacka 
wygrała rywalizację żakiń. Na zdjęciu kolarze Górnika po rywalizacji w 
Jeleniej Górze.

(BAS)

Górnik wygrał przełaje

Zawodni mistrzem Polski

Piłkarze Górnika Wał-
brzych w pół�nale Pucharu 
Polski na szczeblu OZPN 
Wałbrzych pokonali w 
Strzegomiu AKS, ale dopie-
ro po rzutach karnych (5:4), 
bo po 90 minutach nieocze-
kiwanie był remis 1:1, choć 
gospodarze kończyli mecz 
w 10! A w �nale biało-nie-
biescy zagrają z Victorią 
Tuszyn.

Od początku meczu w 
Strzegomiu przeważali goście 
i już na początku sytuację do 
zdobycia gola miał Kamil Sa-
dowski, który uderzał głową, 
lecz dobrze interweniował 
Kacper Słowik. W 33 min. sfau-
lowany w polu karnym został 
Marcin Morawski, za co arbiter 

podyktował rzut karny, który 
pewnie wykorzystał Jan Rytko. 
Chwilę później Morawski do-
szedł do sytuacji sam na sam z 
bramkarzem gospodarzy, jed-
nak posłał piłkę obok bramki. 
Tuż przed końcem I połowy, po 
dośrodkowaniu Sadowskiego, 
z 3 m uderzał Kamil Młodziń-
ski, lecz tra�ł wprost w golki-
pera ze Strzegomia.

W 65 min. drugą żółtą, a w 
konsekwencji czerwoną kartkę 
otrzymał Kamil Gołąbek i wy-
dawało się, że wałbrzyszanie 
mają już awans w kieszeni. Nic 
bardziej mylnego, ponieważ 
pięć minut później niespo-
dziewanie wyrównał Mateusz 
Alwin. Do 90 minuty wynik nie 
uległ zmianie, a że w tych roz-

grywkach nie ma dogrywki, to 
od razu sędzia zarządził kon-
kurs rzutów karnych. Do stanu 
3:3 nikt się nie pomylił, a dla 
wałbrzyszan strzelali Marcin 
Morawski, Dariusz Michalak 
oraz Bartosz Tyktor. W czwartej 
serii rzutów karnych nie wyko-
rzystali Dominik Bronisławski 
oraz Damian Sobczak i zaczął 
się robić horror. Po pięciu je-
denastkach był 4:4, jedenastkę 
wykorzystał Jan Rytko i była 
potrzebna jeszcze dodatko-
wa seria. W niej z 11 metrów 
tra�ł Sebastian Surmaj, a swo-
ją szansę zmarnował Marcin 
Wasilewski i to Górnik zagra w 
�nale z Victorią Tuszyn, która 
pokonała w pół�nale Biela-
wiankę Bielawa aż 4:1.

W najbliższym spotkaniu 
Górnik zagra na własnym bo-
isku w 18. kolejce III grupy III 
ligi z Falubazem Zielona Góra. 
Spotkanie rozpocznie się w 
niedzielę, 19 marca o godz. 
14:00.

Radosław Radczak

AKS Strzegom – Górnik Wałbrzych 1:1 
(0:1), k. 4:5

AKS (skład wyjściowy): Słowik – Duraj-
czyk, Skrypak, Gołąbek, Krupnik - Do-
maradzki, Sobczak, D. Krzyżanowski, 
Alwin - M. Wasilewski, A. Wasilewski.
Górnik (skład wyjściowy): Jaroszewski 
– D. Michalak, Tyktor, Tytman, Krzy-
miński – Młodziński, Morawski, Rytko, 
Surmaj, Bronisławski – Sadowski.

Finał po karnych

W pierwszym meczu 
rundy wiosennej ekstraligi 
piłkarki nożne AZS PWSZ 
Wałbrzych pokonały na 
własnym boisku GOSiR Pia-
seczno 2:0. Czarni Sosno-
wiec także odnieśli zwycię-
stwo (1:0 z AZS UJ Kraków) 
i podopieczne Kamila Jasiń-
skiego wciąż są na 4. miej-
scu w ligowej tabeli.

Wałbrzyszanki były zdecy-
dowanym faworytem spotka-
nia inaugurującego rundę re-
wanżową pod Chełmcem. Nie 
dość, że zespoły z miejsc 1-5 w 
tabeli ekstraligi mają ogrom-
ną przewagę nad zespołami z 
miejsc 6-12, to jeszcze do tego 
piłkarki z Wałbrzycha w lutym 
zostały Akademickim Mistrzem 
Polski w futsalu. Poza tym w 
sierpniu w Piasecznie akade-

miczki wygrał 3:1, po 2 bram-
kach Oliwii Maciukiewicz i jed-
nym trafieniu Klaudii Miłek.

Trener Kamil Jasiński wy-
stawił dość eksperymentalną 
jedenastkę. W bramce stanęła 
Patrycja Urbańska, ponieważ 
Daria Antończyk ma problemy z 
barkiem. W pierwszym składzie 
wystąpiły 2 debiutantki: Ana 
Jelencić oraz Elena Klepatska. 
Spotkanie rozpoczęło się świet-
nie dla gospodyń, ponieważ już 
w 9 min., po centrze z kornera, 
celny strzał głową oddała Mał-
gorzata Mesjasz, która w ten 
sposób otworzyła wynik rywa-
lizacji. Co ciekawe, strzelczyni 
bramki jest środkową obroń-
czynią, a jest to już jej dziewiąty 
gol w lidze! AZS PWSZ długo 
utrzymywał przewagę, jednak 
niewiele z niej wynikało, gdyż 

nie potra�ł stworzyć sobie ko-
lejnych dogodnych sytuacji. W 
37 min. Anna Rędzia zastąpiła 
Anę Jelencić i po chwili zagrała 
na jedenasty metr, gdzie znaj-
dowała się Klaudia Miłek, która 
w wyśmienitej sytuacji nie tra�-
ła do pustej bramki. 

W przerwie obaj szkole-
niowcy nie dokonali roszad w 
składach. Po zmianie stron wał-
brzyszanki nadal przeważały, 
lecz dobrą sytuację stworzyły 
dopiero w 60 min., gdy Julia 
Kowalczyk doszła do sytuacji 
sam na sam z bramkarką, która 
świetnie obroniła strzał. GOSiR 
zaczął śmielej atakować, ale 
to miejscowe w 71 min. pod-
wyższyły rezultat, kiedy po do-
środkowaniu z rzutu rożnego 
Weronika Aszkiełowicz podała 
do Karoliny Gradeckiej, a ta z 5 

metrów piętą strzeliła na 2:0. 
Dziewięć minut później niezłą 
okazje na gola na 3:0 miała Jes-
sica Pluta, jednak z 14 metrów 
spudłowała.

W następnej kolejce AZS 
PWSZ Wałbrzych zagra na 
własnym boisku z AZS PSW 
Biała Podlaska. Spotkanie roz-
pocznie się w sobotę, 18 mar-
ca o godz. 11:00.

Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych 
– GOSiR Piaseczno 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Mesjasz (9), 2:0 Gradecka (71). 
AZS PWSZ: Urbańska – Aszkiełowicz, 
Mesjasz, Gradecka, Ratajczak – Jelen-
cić (37 Rędzia, 64 Maciukiewicz), Pluta, 
Kowalczyk, Klepatska (71 Iwańczuk) – 
Miłek, Bezdziecka (90 Smagur).

Dobry początek
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Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych w pierwszym 
meczu fazy play-out o utrzy-
manie w I lidze wygrali w 
Częstochowie z Norwidem 
3:2, a w drugim przegrali 
1:3. Po dwóch spotkaniach 
stan rywalizacji wynosi 1:1 
i następne 2 mecze odbędą 
się w Wałbrzychu. Gra toczy 
się do trzech zwycięstw.

Początek pierwszego spo-
tkania był wyrównany, lecz 
wynikało to głównie z tego, 
że oba zespoły popełniały 
sporo błędów. Potem lepiej 
zaczęli grać goście, a zwłasz-
cza Patryk Napiórkowski, 
dzięki któremu prowadzili 
11:9. Następnie częstocho-
wianie doprowadzili do re-
misu (16:16), a przed końcem 
seta odzyskali prowadzenie, 
co skłoniło trenera Przemy-
sława Michalczyka do prze-
rwania gry. Czas na jego 
żądanie pomógł, ponieważ 
dzięki świetnej grze, m.in. 
blokiem, jego ekipa wygra-
ła pierwszego seta 26:24. 
Drugą odsłonę przyjezdni 
zaczęli od wyniku 0:2, ale 
dzięki dobrej grze Kamila 
Durskiego wyszli na pro-
wadzenie 6:5. Gospodarze, 
mimo ogromnych proble-
mów z przyjęciem, utrzymy-
wali kontakt, aż w końcu od-
skoczyli rywalowi na 3 oczka 
i było wiadomo, że wałbrzy-
szanie będą mieć duży pro-
blem z wygraniem kolejnej 
części spotkania. Szkolenio-
wiec gości wprowadził zmia-
ny, ale nic one nie dały, gdyż 
jego zawodnicy popełniali 
coraz więcej błędów i prze-
grali seta 20:25. Trzecia od-
słona była bardzo zacięta w 
wykonaniu obu zespołów. 
Victoria PWSZ początkowo 
prowadziła, lecz częstocho-
wianie szybko odrobili straty 
i wyszli na prowadzenie 8:6. 
Wtedy na parkiet wszedł Ma-
riusz Magnuszewski i siatka-
rze Victorii szybko odwrócili 
wynik, a potem dość długo 
utrzymywali 3-4 punkty 
przewagi. W końcówce seta 
Norwid wyrównał do stanu 
20:20 i od tego momentu gra 
toczyła się punkt za punkt, 

lecz w decydującym mo-
mencie drużyna z Wałbrzy-
cha zachowała więcej zimnej 
krwi, zwyciężając 25:23. Go-
ście nie zdołali w kolejnym 
secie pójść za ciosem. Już po 
kilku minutach przegrywali 
4:8, a przystanie 7:14 Prze-
mysław Michalczyk poprosił 
o drugą przerwę. Obraz gry 
do końca tej części nie uległ 
zmianie, wałbrzyski zespół 
przegrał 19:25 i był potrzeb-
ny tie-break. Po bardzo za-
ciętym początku, świetną 
zagrywką na 7:5 zapunkto-
wał Siwicki i szkoleniowiec 
Norwida Radosław Panas 
poprosił o czas. Na nic się to 
zdało, ponieważ przyjezdni 
kontrolowali przebieg rywa-
lizacji, choć nie było się bez 
kontrowersji, gdyż niektóre 
decyzje sędziowskie budziły 
sporo wątpliwości. Efektow-
ny atak z drugiej piłki Ma-
gnuszewskiego zakończył 
tie-breaka, którego Victoria 
PWSZ wygrała 15:12, a cały 
mecz 3:2. Warto dodać, że 
było to pierwsze w tym sezo-
nie zwycięstwo odniesione 
przez wałbrzyszan w meczu 
wyjazdowym.

Norwid Częstochowa – Victoria PWSZ 
Wałbrzych 2:3 (24:26, 25:20, 23:25, 
25:19, 12:15)
Norwid: Kryński, Oczko, Mucha, Za-
walski, Smolarczyk, Miarka, Zieliński 
(libero) oraz Kogut, Usowicz, Zaguła, 
Kraś, Kaczyński i Gromadzki.
Victoria: Schamlewski, Napiórkowski, 
Siwicki, Zieliński, Szewczyk, Durski, 
Szydłowski (libero) oraz Obrębski 
(libero), Plizga, Magnuszewski i Frąc.

Drugie spotkanie rozpo-
częło się od prowadzenia 
gospodarzy, lecz wałbrzy-
szanie szybko wyrównali, 
a po zbiciu Patryka Na-
piórkowskiego prowadzili 
7:6. Po asach serwisowych 
Tomasza Kryńskiego czę-
stochowianie wygrywali już 
14:10, a przerwa na żądanie 
trenera Przemysława Michal-
czyka nie pomogła przyjezd-
nym, którzy nie mogli do-
równać rywalowi w tej części 

spotkania i przegrali 18:25. 
Drugi set wcale nie wyglądał 
lepiej, ponieważ częstocho-
wianie kontrolowali prze-
bieg rywalizacji. Ani zmia-
ny, ani przerwy na żądanie 
szkoleniowca wałbrzyszan 
nie przynosiły efektów, bo 
gospodarze grali bardzo 
skutecznie w ataku i wy-
punktowali Victorię PWSZ 
25:19. Trzecia odsłona roz-
poczęła się od wyrównanej 
walki, a obie ekipy popełnia-
ły sporo prostych błędów. 
Po zagrywkach Mariusza 
Schamlewskiego goście pro-
wadzili 8:5 i wtedy o czas 
poprosił trener Radosław Pa-
nas. Potem przyjezdni długo 
utrzymywali 5-punktową 
przewagę nad rywalem, 
lecz miejscowi zaczęli stop-
niowo odrabiać straty, ale 
zdołali zbliżyć się na 2 punk-
ty i Victoria PWSZ wygrała 
25:23. Zamiast przełamania, 
czwarta partia znów była 
słaba w wykonaniu drużyny 
z Wałbrzycha, która prze-
grywała po kilku minutach 
6:8, a następnie przeciwnik 
powiększał przewagę. Go-
ściom udało się zmniejszyć 
stratę do 2 oczek, ale Norwid 
grał na tyle dobrze, że od-
skoczył jeszcze na 4 punkty i 
kontrolował to, co się działo 
na parkiecie, wygrywające 
25:21 i cały mecz 3:1.

Teraz rywalizacja przenosi 
się do Wałbrzycha

Norwid Częstochowa – Victoria PWSZ 
Wałbrzych 3:1 (25:18, 25:19, 23:25, 
25:21)
Norwid: Kryński, Kraś, Smolarczyk, 
Miarka, Mucha, Zawalski, Zieliński 
(libero) oraz Zaguła, Oczko i Usowicz.
Victoria: Schamlewski, Napiórkowski, 
Siwicki, Magnuszewski, Zieliński, 
Szewczyk, Szydłowski (libero) oraz 
Obrębski (libero), Plizga, Frąc, Durski 
i Olszewski.

Następne dwa mecze od-
będą się w hali Aqua-Zdrój w 
Wałbrzychu. Spotkania odbę-
dą się w sobotę 18 i w niedzie-
lę 19 marca o godz. 17:00.

Radosław Radczak

Mecz rozpoczął się tak 
jak się spodziewano, czyli 
od zdecydowanej przewa-
gi gospodarzy, którzy po 4 
minutach prowadzili 11:1. 
Potem goście zaczęli powo-
li odrabiać straty, ale nie na 
tyle, by doprowadzić choćby 
do remisu. Końcówka pierw-
szej kwarty mogła rozcza-
rować, ponieważ obie ekipy 
oddały tylko 2 celne rzuty 
i po 10 minutach było tyl-
ko 15:7. Druga odsłona była 
dość wyrównana, bo  goście 
natychmiast odpowiadali, 
gdy wałbrzyszanie zdoby-
wali punkty. Dla gospodarzy 
głównie tra�ali Marcin Wró-
bel, Piotr Niedźwiedzki i w 
końcu Maciej Krówczyński, 
ale po pierwszej połowie 
wynik był dość niski – tylko 
31:20.

Trzecia ćwiartka była zde-
cydowanie najlepsza w wy-
konaniu miejscowych. Nie 
dość, że w końcu byli bardzo 
skuteczni w ataku, to impo-
nowali zwłaszcza świetną 
grą w defensywie, tracąc w 
tej części spotkania tylko 3 
punkty! Świetnie grał przede 
wszystkim Rafał Glapiński, 
który zdobył w ciągu pięciu 
minut 10 punktów i jeszcze 
dokładał asysty. Na dziesięć 
minut przed końcem meczu 
było… 53:23 i było jasne, 
że podopieczni Arkadiusza 
Chlebdy wygrają ten mecz. 
W ostatniej partii szkolenio-
wiec wałbrzyskiej ekipy dał 
szansę rezerwowym, którzy 
kontrolowali przebieg rywa-
lizacji. 2 wałbrzyszan zaliczy-
ło tak zwane double-double: 
Marcin Wróbel (19 pkt., 12 

zb.) oraz Piotr Niedźwiedzki 
(16 pkt., 11 zb.), a Górnik wy-
grał aż 75:38.

Następny mecz odbędzie 
się w Kościanie 18 marca o 
godz. 17:00, a w razie zwy-
cięstwa Obry trzecie spo-
tkanie rozegrane zostanie w 
Wałbrzychu 22 marca (śro-
da).

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Obra Ko-
ścian 75:38 (15:7, 16:13, 22:3, 22:15)
Górnik: Wróbel 19 (12 zb), Niedźwiedz-
ki 16 (11 zb), Glapiński 10, Kozak 10, 
Krówczyński 7, Niesobski 7. Bochen-
kiewicz 4, B. Ratajczak 2, Durski 0, 
Jeziorowski 0. 
Obra: H. Ratajczak 9, Kiszka 8, Rau 5, 
Ciążkowski 4, Kabat 4, M. Kaczmarek 
4, Szymkowiak 3, Mielnik 1, J. Kaczma-
rek 0, Skrzypczak 0.

Do końca rozgrywek 
III ligi zostały koszyka-
rzom MKS Promet Basket 
Szczawno Zdrój do roze-
grania dwa spotkania, z 
których tylko jedno pod-
opieczni trenera Michała 
Borzemskiego rozegrają 
we własnej hali.

Będzie to spotkanie, 
w którym przeciwnikiem 
czarno-pomarańczowych 

będzie drużyna PGE Turów 
Zgorzelec. Mecz zostanie 
rozegrany 18 marca, o go-
dzinie 18:30. - Wszystkich 
kibiców zapraszamy bar-
dzo gorąco na to spotkanie. 
Swoją obecnością na trybu-
nach podziękujmy zawod-
nikom, trenerowi, sponso-
rom i partnerom zespołu 
oraz całej obsłudze hali za 
to, że mogliśmy oglądać 

w Szczawnie koszykówkę 
na wysokim poziomie, a 
przede wszystkim mogli-
śmy być częścią widowiska, 
jakie za każdym razem - gra-
jąc we własnej hali - urzą-
dzali nam zawodnicy MKS 
Promet Basket Szczawno-
-Zdrój – mówi Paweł Da-
nielak ze szczawieńskiego 
klubu.

(RED)

Turów w Szczawnie

Pierwszy krok 
do I ligi
Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych, w pierwszym 
meczu I rundy fazy play-o� o awans do I ligi, pokonali 

we własnej hali Obrę Kościan aż 75:38. Rywalizacja 
toczy się do dwóch zwycięstw, a kolejne spotkanie 

zostanie rozegrane w Kościanie.

Zrealizowali plan minimum
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USŁUGI

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

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

(4) HYDRAULIKA - 668-605-555

(4) ELEKTRYK - 888-322-334

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(4) 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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GÓ-
TÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE LUB 
DO REMONTU tel: 535416014 

DO WYNAJĘCIA  NOWOCZESNY 
APARTAMENT W NOWYM BU-
DOWNICTWIE. 2pok pow. 52m2 
2piętro  cena 1600zł kontakt: 
792549757  

DO WYNAJĘCIA  3POK  W NO-
WYM BUDOWNICTWIE  NA  POD-
ZAMCZU 6piętro  cena 1400zł 
kontakt: 792549757  

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  

BIAŁY KAMIEŃ  3pokoje, nowe 
budownictwo, niski czynsz  cena 
120.000,- kontakt 792548210

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

PODZAMCZE, 2 pokoje, po kapi-
talnym remoncie, w czteropiętro-
wym budynku cena: 129 tysięcy 
zł. Kontakt 792548210

DOM WOLNOSTOJĄCY okolice 
Mieroszowa  cena 109.000,-zł  
6pokoi 188m2 działka 2300m2. 
Kontakt 535-416-014 

PODGÓRZE, kawalerka 30m2, po 
remoncie,  z ogrodem, wyposażo-
na, cena 55.000zł do negocjacji. 
Kontakt: 792-547-662

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-3014 -OKAZJA! Szczawno 
Zdrój, 2 pokoje 39m2, ogrzewa-
nie gazowe, cena 59 tys. Tel. 883 
334 486

MW- Do wynajęcia Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 35m2, po remon-
cie, cena 1200 zł. Tel. 883 334 486

MS-3028 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 25m2, cena 42 tys. Tel. 606 
976 630

MS-2827 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 18m2, 1 piętro, cena 62 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3007 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 26m2, widna kuchnia cena 79 
tys. Tel. 793 111 130

MS-2919 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 52m2, do odświeżenia, cena 
146 tys. Tel. 793 111 130

MS-2980 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 45m2, 2 piętro w 4, cena 125 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2958 Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 52m2, 2 piętro w 4, do 
wprowadzenia, cena 155 tys. Tel. 
793 112 130

MS-3025 Piaskowa Góra, 4 poko-
je, 57m2, parter, cena 149 tys. Tel. 
793 111 130

MS-2974 Podzamcze, 2 pokoje, 
48m2, 1 piętro, po kapitalnym 
remoncie, cena 156 tys. Tel. 883 
334 481

MS-2922 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, parter, cena 97 tys. Tel. 883 
334 486

MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, cena 104 tys. Tel. 793 111 
130

MS-3026 Szczawno Zdrój, 3 
pokoje, 94m2, 1 piętro, cena 162 
tys. Tel. 883 334 481
MS-2795 Nowe Miasto, kawalerka 
do wprowadzenia, 43m2,cena 39 
tys. Tel.883 334 48
MS-2768 Nowe Miasto, miesz-
kanie do wprowadzenia, super 
lokalizacja, 32m2, cena 79 tys. Tel. 
883 334 481
MS-2757 Nowe Miasto, 3 pok, 
ogrzewanie miejskie, 71 m2, cena 
109 tys. Tel. 883 334 486
MS-3024 Stary Zdrój, 2 pokoje, 
43m2, 1 piętro, do wprowadze-
nia, cena 75 tys. Tel. 883 334 481
MS-2900 Podgórze, 3 pokoje, 
57m2, po remoncie, cena 115 tys. 
Tel. 883 334 481
MS-2834 OKAZJA! Bliźniak Ponia-
tów, 97 m2, działka 500 m2, cena 
229 tys! Tel. 883 334 486

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

• Ogłoszenia okolicznościowe • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
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BON –TYLKO U NAS! STRUGA:Bliź-
niak lub cała posiadłość!Dom 400 
m2,  8 pokoi, ogrzewanie ecogro-
szek, ogród 1700 m2, Cena: 860 
000 zł ew. jeszcze jeden dom z 
dopłatą  (nr: 2316)- (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 – OKOLICE ŚWIEBODZIC. 
Zamienię dom z działką 18 arów+ 
zabudowania gospodarcze 
na mieszkanie 2-pokojowe na 
Piaskowej Górze  - (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:646 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, 423 
m2, 2 niezależne wejścia, działka 
5000m2. Garaż na 3 samochody,  
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłow-
nia, ogród-1937m2 z oczkiem 
wodnym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

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

BON- 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 – PODZAMCZE, WYNAJEM, 
MIESZKANIE, 53m2,  2 pokoje, 
kuchnia,  łazienka Cena: 900 zł (nr: 
---) - (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 –  SPRZEDAŻ LUB WYNA-
JEM 3 km od granic Wałbrzycha, 
mieszkanie, 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. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514

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

DLA NASZYCH KLIENTÓW PILNIE 
POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA 
PODZAMCZU w okolicach POLO 
MARKETU, tel. 535-285-514

OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA, 4 
pokoje, balkon, 57m2, 8 piętro, 
wysoki standard, 167 000 PLN tel. 
577-263-955

3 pokoje po remoncie, 57m2, 1 
piętro, ogrzewanie gazowe. Cena 
115.000zł. Kontakt 535-311-265

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 
30m2,  BALKON, WYSOKI PARTER, 
do wprowadzenia; SUPER CENA 
83 900zł, tel. 577-263-955

OKAZJA!!, kawalerka w Boguszo-
wie Gorcach, 25 m2, parter, pokój 
z aneksem, łazienka z wc - natrysk, 
piwnica 15 m2, CENA 25 000zł, 
TEL 535 285 514

Rozkładowe 2 pokoje na Pod-
zamczu, po kapitalnym remoncie, 
48m2, 1 piętro. Cena 156.000zł. 
Kontakt 535-311-265

OKAZJA! PODZAMCZE, 3 pokoje, 
Rozkład,  54 m2, balkon, 4 piętro 
w wieżowcu, po remoncie, 
150.000 ZŁ, tel. 535-285-514

STARY ZDRÓJ, kawalerka po 
kapitalnym remoncie, 34m2, 
ogrzewanie gazowe, 2 piętro. 
Cena 69.000zł DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE 2 POKOJE W ROZ-
KŁĄDZIE, 36 m2, cisza i spokój, 
niskie koszty utrzymania – czynsz 
220 zł, 1 piętro, balkon, 2 pokoje, 
110 tys. Zł, Kontakt 535-285-514

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

STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czte-
ropiętrowym, balkon, miejskie 
ogrzewanie. Cena 104.000zł 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 
72.000zł. Tel: 535-311-265

PODZAMCZE , 2 pokoje, 48m2, 2 
piętro, do wprowadzenia, bez ka-
pilarów, bardzo wysoki standard, 
wykończone z dbałością o szcze-
góły, 149 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 – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 35,5m2, 3 
piętro w 10, cena 100.000zł, tel. 
74 840 40 40, 724 464 997

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, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35,5m2, parter 
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

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 – BOGUSZÓW GORCE, 
ul. Szkolna, nowe bud., 2 pokoje 
z jasną kuchnią, 46m2, 4 piętro w 
, cena 59.900zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
99m2, C.O. gazowe, parter w 2, 
259.000zł, 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 129.000zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA!  DOM 
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2, 
jednopiętrowy, działka 1500m2, 
do remontu, cena 214.000zł 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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Zatrudnię 
doświadczonego 

mechanika 

samochodowego
Tel. 696 47 36 95

R E K L AMA

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

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.

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

https://www.facebook.com/

ZAPRASZAMY

profesjonalna organizacja przyjec 
okolicznosciowych !!!
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