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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

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

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich

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

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

R E K L AMA R E K L AMA

SKŁAD WĘGLA
MAXIMUS

www.maximus.walbrzych.pl

Sprzedaż hurtowa z kopalń 
i detaliczna ze składu

węgla, koksu, miału węglowego.

W ofercie tylko POLSKI opał
z KWK Wieczorek, Wesoła, Staszic, Marcel, Silesia…

OPAŁ WORKOWANY po 25 KG
EKOGROSZEK EKORET - WYPRZEDAŻ!

ATRAKCYJNE RATY - CREDIT AGRICOLE
Odbiór osobisty pn-pt w godz. 08:00-15:00 sobota 08:-12:00 

lub dostawa pod adres.
MAXIMUS ul. Topolowa 23A – Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kaufl andem

tel. 74  665 82 02,  603 195 875

 Drodzy KLIENCI!

Wychodząc naprzeciw WASZYM oczekiwaniom, 

przy SKLEPIE NETTO w Wałbrzychu na ulicy Nowy 

Świat 2a, zamontowaliśmy PARKOMETR.

Dzięki temu można zaparkować i zrobić zakupy

- do 45 minut BEZPŁATNIE,

jednak należy każdorazowo pobrać bilet 

z parkometru i zostawić go w widocznym miejscu 

za szybą samochodu.

Serdecznie zapraszamy Państwa na zakupy!
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Od chwili, kiedy zgod-
nie z prawem, nie musimy 
uzyskiwać pozwolenia na 
wycięcie drzewa na pry-
watnej działce, w całej 
Polsce obserwujemy, jak 
masowo wycinane są drze-
wa. W kontrze do tej sytu-
acji wałbrzyska Inicjatywa 
Polska postanowiła rozda-
wać sadzonki drzew.

W sobotę, 25 marca, o 
godzinie 10.00 przy ul. Bro-
niewskiego na osiedlu Pia-
skowa Góra w Wałbrzychu 
(pod zegarem) członkowie 
Stowarzyszenia Inicjatywa 
Polska będą rozdawać sa-
dzonki buków.

– Wraz z utratą kontroli 
nad wycinką drzew na pry-
watnych działkach obser-
wujemy, jak polski – a tak-
że wałbrzyski – krajobraz 
zmienia się w karczowisko. 
Niepokoi nas jak niefrasobli-
wie pozbywamy się części 
przyrody bez uwagi na kon-
sekwencje, jakbyśmy zapo-
minali, że nasz byt i jakość 
życia zależą bezpośrednio 
od stanu otaczającego nas 
środowiska. Rozdając sa-

dzonki drzew, chcemy zwró-
cić uwagę wałbrzyszan na 
ten problem i jednocześnie 
zachęcić ich, aby włączyli się 
w kształtowanie wizerunku 
naszego miasta jako rzeczy-
wiście zielonego – wyjaśnia 
dr Małgorzata Beślerzewska, 
koordynatorka IP w Wałbrzy-
chu.

– Jeśli nie możemy bez-
pośrednio wpłynąć na 
kształt prawa dotyczącego 
wycinki drzew, to chce-
my budować świadomość 
ekologiczną mieszkańców 
Wałbrzycha, dzięki czemu 
z większą troską spojrzą na 
problemy związane ze śro-
dowiskiem naturalnym. W 
czasach, gdy zimą boryka-
my się ze smogiem, a latem 
coraz częściej zdarzają się 
okresy suszy, to właśnie zie-
leń miejska jest prostą od-
powiedzią na te wyzwania. 
O aspekcie estetycznym też 
nie należy zapominać – do-
daje Mateusz Rambacher, 
dolnośląski koordynator 
Stowarzyszenia Inicjatywa 
Polska.

(MR)

Wiem 
co podpisuję
Powiatowy Rzecznik Kon-
sumentów w Wałbrzychu 
zaprasza do Uniwersytetu 
III wieku przy ul. Malczew-
skiego 22 w Wałbrzychu na 
spotkanie poświęcone nie-
uczciwym praktykom ryn-
kowym, które odbędzie się 
w 25 marca o godz. 11.00. 
- Potrzeba takiego spotka-
nia wynika z licznych skarg 
mieszkańców (zwykle osób 
starszych) na przedstawicieli 
handlowych, którzy nacho-
dząc ich w mieszkaniu wy-
łudzają podpisy na niechcia-
nych umowach narażając na 
znaczne straty �nansowe. Na 
spotkaniu przedstawiciele 
Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej oraz policji będą 
informować jak się przed 
nimi ustrzec bądź wybrnąć z 
kłopotliwej sytuacji – mówi 
Anna Juszczyszyn – Sroka, 
Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów w Wałbrzychu.

(RED)

Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze uchy-
liło decyzję Zarządu Po-
wiatu Wałbrzyskiego, 
nakładającą na radnego 
powiatowego Marka Tar-
nackiego karę za zajęcie 
pasa drogi powiatowej w 
Czarnym Borze bez zgody 
zarządcy drogi.

Przypomnijmy: w stycz-
niu 2016 r. Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego stwierdził, że 
„radny Marek Tarnacki doko-
nał zajęcia pasa drogowego 
drogi powiatowej nr 3366 D 
– ul. Wałbrzyska w Czarnym 
Borze poprzez wygrodze-
nie terenu zielonego o po-
wierzchni 714 m² działki nr 
70/2 Obręb nr 2 Czarny Bór 
ogrodzeniem z drutu pod 
napięciem i drutu kolcza-
stego zamontowanych na 
słupkach drewnianych bez 
zezwolenia zarządcy drogi”. 
Zarząd powiatu wszczął po-
stępowanie administracyjne 
przeciwko radnemu Tarnac-
kiemu tłumacząc, że „zajęcie 
pasa drogowego bez zgody 
zarządcy drogi jest zabro-
nione i skutkuje nałożeniem 
kary pieniężnej stanowiącej 
10-krotność opłaty z tytułu 
zajęcia pasa drogowego”. 
Poza tym zarząd powiatu 

Tarnacki miał racjęLepiej sadzić 
niż wycinać

złożył wniosek o wygasze-
nie mandatu radnego Tar-
nackiego, uzasadniając go 
„wykorzystywaniem mienia 
powiatu pod działalność go-
spodarczą”.

Rada Powiatu Wałbrzy-
skiego nie zgodziła się na 
wygaszenie mandatu, a Ma-
rek Tarnacki odwołał się od 
decyzji zarządu powiatu, 
nakładającej na niego karę 
w wysokości 10 710 zł, do 
Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzy-
chu, które – decyzją z 2 lu-
tego 2017 r. – uchyliło ją w 
całości i przekazało do po-
nownego rozpatrzenia.

– W ocenie Kolegium 
organ pierwszej instancji 

w ogóle nie przeprowadził 
postępowania dowodo-
wego, mającego na celu 
wykazanie, że ogrodzenie 
z drutu kolczastego wraz z 
elektrycznym pastuchem 
znajdowało się w pasie dro-
gowym. (…) Potwierdzić 
należy, że przy wydawaniu 
zaskarżonej decyzji doszło 
do naruszenia artykułu 40, 
ustęp 12, punkt 1 i 2, arty-
kułu 4, punkt 1 Ustawy o 
drogach publicznych oraz 
artykułu 7 KPA poprzez nie-
udowodnienie, bezzasadne 
uznanie, że odwołujący się 
zajął pas drogowy – czyta-
my w uzasadnieniu decyzji 
SKO.

Robert Radczak

Marek Tarnacki
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

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

R E K L AMA

BANK ODMAWIA CI KREDYTU? 
PRZYJDŹ DO NAS!!!

MAMY DLA CIEBIE ROZWIĄZANIE

KREDYT GOTÓWKOWY 
DO 80 000 zł 

- dla osób które posiadają stałe źródło dochodu
- mają brak zdolności kredytowej 

- zadłużenia w KRD i INFOMONITORZE
W ofercie również pożyczki pozabankowe do 25 tys. zł 

na okres aż do 48 miesięcy!!!

Zapraszamy do naszego biura:
Wałbrzych, ul. B.Chrobrego 2/1

(dawne biura MZK, obecnie Przychodnia Krzysztof )

- Sam nie wiedziałem, co dolega 
mi bardziej: czy serce, czy kręgo-
słup. Każdy ruch w nocy był bolesny, 
wstawanie z łóżka było katorgą, a 
siedzenie na krześle cierpieniem. 
Próba rozruszania kręgosłupa po-
wodowała bóle w mostku, duszno-
ści, zawroty głowy, skoki ciśnienia. 
Człowiek niby jeszcze niestary, ale 
dziad. I w takim stanie tra�łem do 
pana Darka– opowiada pan Robert 
Mikuła, którego na pierwszą wizytę 
przywiozła córka. Teraz, po siedmiu 
wizytach, jeździ do Wałbrzycha ze 
Świdnicy na… rowerze.

- A to jednak w jedną stronę dwadzie-
ścia kilometrów. Po górach. Rok temu nie 
było mowy, żebym przejechał pięć kilo-
metrów. Ani serce by tego nie wytrzy-
mało, ani kręgosłup – mówi pan Robert. 
Co zaś najdziwniejsze, zdecydowanie 
poprawiły mu się wyniki cukru. – Nawet 
panu Darkowi o cukrzycy nie mówiłem, 
bo mam taką mało dokuczliwą jej od-

mianę. Ale po czterech wizytach okazało 
się, że leki są niepotrzebne, cukier sam z 
siebie utrzymuje się na poziomie poniżej 
stu! – opowiada z entuzjazmem. I z tego 
entuzjazmu namówił na wizytę u pana 
Darka sąsiadkę. Ta też jest zachwycona.

- Już raz, w 2004 roku tarczycę mi 
zoperowano. Ale znów zaczęła rosnąć, 
a ja drugiej operacji się bałam. Ale tar-
czyca coraz większa, utrudnia oddy-
chanie, tętno ponad sto, trzeba się było 
ratować. Robert tak przekonywał, że 
też spróbowałam. Po pięciu wizytach, 
gdy poszłam do endokrynologa, on 
zapytał ze zdumieniem, co to za nie-
zwykła kuracja. Gdy opowiedziałam o 
panu Darku, powiedział tylko, że już o 
jego efektach słyszał. Teraz widzi sam 
– mówi. A po chwili dodaje, że tak jak 
jej na tarczycę, tak jej mężowi energia 
uzdrowiciela pomogła na alergię.

- Co wiosna, to się od pyłków dusił. 
I nasz wnuczek też. W tym roku poszli 
raz w styczniu, dwa razy w lutym i się z 

pyłków śmieją. Rok czy dwa lata temu o 
tej porze dusili się i tylko lekarstwa ły-
kali – opowiada. I dodaje, że mąż miał 
też stale egzemę na rękach, a teraz ze-
szła. – I dusił się, bo ma pylicę. Teraz z 
wnukiem za piłką biega!

- Ja tam za piłką nie biegam, ale rok 
temu tak mnie kolana bolały, że prze-
szłam jedną alejkę w markecie i musia-
łam usiąść. A po kilku wizytach u pana 
Darka kolana nie bolą prawie wcale. Na 
2018 rok jestem zapisana na endopro-
tezę, ale chyba nie pójdę. Bo po co, sko-
ro pod jego dotykiem wyzdrowiałam? 
Ciśnienie i cholesterol też się unormo-
wały – mówi pani Agata Nowak.

Sam uzdrowiciel potwierdza, że cie-
szy się, gdy ludzie czują poprawę, ale 
najbardziej, gdy wyniki badań ją po-
twierdzają. – Ludzie powinni pozosta-
wać pod kontrolą lekarzy i się badać. 
Ja mogę ich wspomóc energią, ale nie 
zastępować – wyjaśnia.

(ego)

Uzdrowieni przez dotyk

15 grudnia ubiegłego roku 
zakończyła się I edycja projektu 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego pod na-
zwą Dolnośląska Stolica Kultury, 
której laureatem był Powiat Wał-
brzyski. Starosta wałbrzyski Jacek 
Cichura otrzymał wtedy „klucz do 
kultury” – przechodni symbol pro-
jektu Dolnośląska Stolica Kultury.

18 marca swoją przygodę z tym 
projektem rozpoczął Powiat Złoto-
ryjski. Podczas uroczystej inaugura-
cji w Złotoryi, Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego, reprezentowany przez 
starostę Jacka Cichurę, wicestarostę 
Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz 
członka zarządu Stanisława Janora, 
wręczył staroście złotoryjskiemu 
„klucz do kultury”. Starosta Jacek Ci-
chura pogratulował powiatowi zło-
toryjskiemu zwycięstwa w rywaliza-
cji o projekt i życzył satysfakcji z jego 

realizacji. Następnie rozpoczęła się 
pierwsza z cyklu imprez kulturalnych 
odbywających się w ramach DSK - XII 
Kaczawski Konkurs Sygnalistów My-
śliwskich. W Powiecie Złotoryjskim 
DSK to 13 wydarzeń kulturalnych, 
a „klucz do kultury” pozostanie w „ 
złotym mieście” do przyszłego roku, 
kiedy to w III edycji konkursu przej-
dzie do kolejnego powiatu.

- Nasz powiat był pierwszym 
laureatem tego projektu i mieli-
śmy trudne zadanie, bo musieliśmy 
uczyć się wielu rzeczy na gorąco, 
w trakcie jego realizacji. Teraz nasi 
następcy z Powiatu Złotoryjskiego 
mogą korzystać z naszych doświad-
czeń - zawsze chętnie służymy im 
pomocą i radą. Nie oznacza to, że 
będą mieli „z górki”, bo jest to duże 
wyzwanie, ale po dzisiejszym kon-
cercie i poziomie jego organizacji 
jestem przekonany, że Powiat Zło-

toryjski z sukcesem zrealizuje cały 
projekt Dolnośląskiej Stolicy Kultu-
ry. W Złotoryi mogliśmy podziwiać 
kunszt Mieczysława Leśniczaka i 
jego Zespołu Reprezentacyjnego 
PZŁ, a wisienką na torcie był nie-
samowity występ światowej sławy 
wirtuoza skrzypiec Artura Banasz-
kiewicza. To było wspaniałe widowi-
sko i gratuluję wysokiego poziomu 
realizacji – powiedział po koncercie 
starosta Jacek Cichura.

- Byliśmy w Złotoryi świadkami 
wspaniałego wydarzenia kulturalne-
go. Koncert Zespołu Reprezentacyj-
nego PZŁ połączony z niesamowity-
mi głosami Joanny Szymkowskiej vel 
Sęk i Sławomira Olgierda Kramma 
był dla nas wszystkich niesamowi-
tym przeżyciem muzycznym - dodał 
Stanisław Janor- członek zarządu po-
wiatu wałbrzyskiego.

(GŁ)

Starosta Wałbrzyski Jacek Ci-
chura wręczył akty powołania 
członkom nowej Powiatowej Spo-
łecznej Rady do Spraw Osób Nie-
pełnosprawnych.

- Działania na rzecz pomocy 
osobom niepełnosprawnym są nie-
zwykle ważnym elementem zadań 
Powiatu Wałbrzyskiego. Jestem 
przekonany, że współpraca we-
wnątrz rady oraz z zarządem powia-
tu będzie szeroka i owocna – powie-
dział starosta Jacek Cichura.

Kadencja rady trwa 4 lata, a w jej 
skład zostali powołani: Bogumiła 
Kochanek – Polski Związek Niewi-
domych Koło w Głuszycy, Wiolet-
ta Barnowska – Fundacja Pomocy 
Dzieciom Niesłyszącym „Usłyszeć 
Świat”, Marta Woźniak –Powiatowy 
Środowiskowy Dom Samopomo-
cy, Anita Poręba – Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Czarnym Borze, 
Agnieszka Lechowicz- Fundacja 
Edukacyjno – Społeczna „Polny 
Kwiat. W trakcie posiedzenia Rady 
zostało wybrane prezydium, w na-
stępującym składzie: przewodni-
cząca – Marta Woźniak, wiceprze-

wodnicząca – Wioletta Barnowska, 
sekretarz – Anita Poręba.

Zadania i funkcjonowanie Powia-
towej Rady ds. Osób Niepełnospraw-
nych określa ustawa z 27 sierpnia 
1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 2046 ze zm.) oraz rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarski, Pra-
cy i Polityki Społecznej z 25 marca 
2003 roku w sprawie organizacji 
oraz trybu działania wojewódzkich 
i powiatowych społecznych rad do 
spraw osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. Nr 62 poz. 560). Należą do nich: 
inspirowanie przedsięwzięć zmie-
rzających do integracji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz realizacji praw osób niepełno-
sprawnych; opiniowanie projektów 
powiatowych programów działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych; oce-
na realizacji programów; opiniowa-
nie projektów uchwał i programów 
przyjmowanych przez radę powiatu 
pod kątem ich skutków dla osób nie-
pełnosprawnych.

(GŁ)

Nowa Powiatowa Rada 
ds. Osób Niepełnosprawnych

Członkowie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
odebrali akty powołania z rąk starosty Jacka Cichury.

Przekazali klucz do kultury 

Przedstawiciele Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego przekazali „klucz do kultury” Powiatowi Złotoryjskiemu.
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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

R E K L AMA

Wysoki Sądzie, nie ma żad-
nych wątpliwości, na co słusz-
nie wskazał w wyroku sąd I 
instancji, że toczący się proces, 
nie był procesem o wolność 
słowa. Należy też podkreślić, 
że nie był to proces dotyczą-
cy literackiej twórczości Olgi 
Tokarczuk, ponieważ toczące 
się postępowanie miało roz-
strzygnąć, czy oskarżony Ro-
man Gileta dopuścił się groźby 
karalnej wobec trzech radnych 
kluby PiS w Radzie Miejskiej 
w Wałbrzychu. Orzekając w 
tej sprawie sąd uznał, że do 
popełnienia przestępstwa do-
szło, albowiem treść wpisu, 
jaki na stronie internetowej 
Facebook zamieścił oskarżony, 
wywołała w pokrzywdzonych 
uzasadnioną obawę, że groź-
ba owa zostanie spełniona. 
Wydając takie orzeczenie, sąd 
I instancji dopuścił się rażące-
go naruszenia prawa, co miało 
niewątpliwy wpływ na jego 
treść.

Przede wszystkim narusze-
nie to dotyczyło zasady swo-
bodnej oceny dowodów, przez 
to, że sąd uznał, iż oskarżony 
zagroził Cezaremu Kuriacie, 
Mirosławowi Bartolikowi i Be-
acie Mucha, że zabije ich po-
przez ucięcie głowy maczetą. 
Tymczasem stan faktyczny jest 

Moja apelacja
Janusz
Bartkiewicz

tego rodzaju, że oskarżony w 
pierwszej części owego wpisu 
zamieścił takie oto słowa „pro-
szę o opublikowanie nazwisk 
tych (...) z Pis””, co dowodnie 
wskazuje, że nie miał na my-
śli żadnej konkretnej osoby, 
będącej radnym z ramienia 
tego ugrupowania, a więc nie 
wiedział, kto faktycznie do-
puścił się zachowania, które 
go oburzyło. Z dyspozycji art. 
190 kk wynika jednoznacznie, 
że groźba musi być skierowa-
na do „innej osoby”, a więc 
indywidualnie oznaczonej. 
Realizacja takiego zamiaru 
mogłaby być możliwa dopiero 
w momencie, kiedy oskarżony 
otrzymałby informację o da-
nych personalnych radnych, 
których zachowanie wywoła-
ło wzburzenie oskarżonego. 
Sąd meriti uznał, że krąg osób, 
do których odnosiły się słowa 
oskarżonego był bardzo wąski 
i tylko kilka osób spełniało wy-
znaczone kryterium, czyli były 
radnymi określonego ugrupo-
wania politycznego w Radzie 
Miejskiej Wałbrzycha. Stosu-
jąc taką argumentację sąd za 
dowód uznał swoje własne 
domysły, albowiem nie zosta-
ło udowodnione, że oskarżo-
ny zna na pamięć nazwiska 
wszystkich radnych miejskich, 
w tym nazwiska radnych PiS. 
Bo gdyby je faktycznie znał, 
to nie apelowałby o ich publi-
kację. W takim stanie rzeczy, 
za niedającą się usunąć wąt-
pliwość uznać należy to, czy 
oskarżony znał te nazwiska, 
czy też nie. Wątpliwość tego 

rodzaju należy przyjąć na ko-
rzyść oskarżonego, co auto-
matycznie wyklucza przyjęcie 
tezy, że groził on wskazanym w 
akcie oskarżenia osobom. Już 
tylko ta okoliczność wyklucza 
popełnienie przez oskarżone-
go zarzucanego mu czynu.

Za rażące naruszanie za-
sad wyrażonych w art. 7 k.p.k. 
uznać należy również przyjęcie 
przez sąd I instancji, że groźba, 
jakiej miał się dopuścić oskar-
żony, wzbudzała w zagrożo-
nych uzasadnioną obawę, że 
będzie spełniona. W orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego, jak 
i sądów powszechnych oraz 
w doktrynie prawa karnego 
wyraża się przekonanie, że 
subiektywna obawa pokrzyw-
dzonego, iż groźba zostanie 
spełniona, jest niewystarczają-
ca, gdyż ustawa posługuje się 
zwrotem o uzasadnionej oba-
wie, a więc decydujące znacze-
nia mają okoliczności i sposób 
wyrażenia groźby, które mogą 
uzasadniać realną obawę jej 
spełnienia. Pozwala to wyelimi-
nować z zakresu karalności te 
groźby, których nikt rozsądny 
nie potraktowałby realnie, jak 
na przykład groźby dla żartu, 
ośmieszenia lub dokuczenia 
komuś. Subiektywna obawa 
pokrzywdzonego o praw-
dopodobieństwie realizacji 
groźby musi być uzasadniona, 
tzn., że zarówno okoliczności 
wyrażenia groźby, jak i osoba 
grożącego, na obiektywnym, 
normalnie wrażliwym obser-
watorze wywołają wrażenie, iż 
groźba wyrażona została na se-
rio i będzie spełniona. Jednak-
że taka subiektywna obawa, w 
odbiorze zagrożonego, powin-
na zostać przez sąd orzekający 
obiektywnie zwery�kowana 
pod kątem, czy zagrożony 
istotnie mógł w danych okolicz-
nościach w ten sposób groźbę 
odebrać. Trudno więc zgodzić 
się z - wyrażonym w sposób 
pośredni - przekonaniem sądu, 
że ktokolwiek w Wałbrzychu, a 
zwłaszcza w środowisku znają-
cym oskarżonego, uznałby za 
realne, aby Roman Gileta po 
zakupieniu w supermarkecie 
maczety, udał się na sesję rady, 
by publicznie dokonać ścięcia 
głów pokrzywdzonym.

Sąd I instancji nie wziął pod 
uwagę, że obawa spełnienia 
groźby wynikała, co było pod-
noszone przez wszystkich po-
krzywdzonych, z tragicznego 
zabójstwa działacza PiS w Ło-
dzi oraz ze strachu przed tzw. 
lewactwem, które w ich mnie-
maniu działaczom PiS zagraża 
(zeznania pokrzywdzonego 
Cezarego Kuriaty). Wiedza i do-
świadczenie życiowe sądu win-
ny doprowadzić do konstatacji, 
że to akurat środowiska skraj-
nej prawicy (a więc tej wspie-
rającej PiS) dopuszczają się nie 

tylko słownych, ale też nader 
licznych �zycznych ataków na 
tych, których przez ich demo-
kratyczne zasady i liberalizm, 
uznają właśnie za lewaków. 
Dowodzą tego, praktycznie co-
dzienne doniesienia prasowe i 
komunikaty organów ścigania. 
Przyjmując, że oskarżony do-
puścił się groźby karalnej, sąd 
meriti kilkakrotnie zdecydowa-
nie podkreślał, że absolutnie 
wyklucza, aby oskarżony miał 
zamiar spełnienia swej groź-
by. Jeżeli zatem sąd ten taki 
zamiar zdecydowanie wyklu-
czył, to musiał uznać groźbę 
ta za nierealną, czyli w sposób 
obiektywny nie budzącą obaw, 
że zostanie spełniona. Innymi 
słowy: jeżeli sąd stwierdził brak 
zamiaru, to jednocześnie wska-
zał na brak winy, a tam gdzie 
nie ma winy, nie może też być 
przestępstwa, ponieważ (na 
co wskazuje orzecznictwo SN) 
samo subiektywne odczucie 
zagrożonych nie wystarcza. 
Zgodnie z zasadami wyrażo-
nymi w przepisach karnych, nie 
popełnia przestępstwa spraw-
ca czynu, jeżeli nie można mu 
przypisać winy w czasie czynu 
/nullum crimen sine culpa/, a 
jak już wspomniano wyżej, sam 
sąd I instancji zdecydowanie 
podkreślał, że o zamiarze speł-
nienia groźby nie może być 
mowy.

Na powyższe wskazuje też 
bez wątpliwości, zachowanie 
oskarżonego, który w krótkim 
czasie po zamieszczeniu, wpis 
ten usunął, a do przewodni-
czącej Rady Miejskiej w Wał-
brzychu wystosował pisemne 
przeprosiny, kierowane do 
członków kluby radnych PiS. Ta-
kie zachowanie oskarżonego, 
przed zawiadomieniem o prze-
stępstwie złożonym przez rad-
nych z PiS, dowodnie świadczy, 
że nie miał on absolutnie żad-
nych przestępczych zamiarów, 
a wpis ten należałoby potrak-
tować jedynie - abstrahując od 
obscenów - jako swoistą formę 
protestu przeciwko zachowa-
niu radnych z PiS. Tym bardziej, 
że sam sąd I instancji wskazał, iż 
„zachowanie pokrzywdzonych, 
którzy sprzeciwiali się nadaniu 
tytułu honorowego obywa-
tela Wałbrzycha, pani Oldze 
Tokarczuk, rzeczywiście mogło 
prowadzić rozsądnie myślącą 
osobę do krytyki takiej posta-
wy.” Nieudolności krytyki i jej 
nadmiernie emocjonalnego 
charakteru nie można jednak 
w żaden sposób uznać za czyn 
przestępczy. Biorąc zatem pod 
uwagę okoliczności wskazane 
w niniejszej apelacji wnoszę, 
aby Wysoki Sąd, kierując się 
poczuciem nie tylko sprawie-
dliwości społecznej, uniewinnił 
Romana Giletę od stawianego 
mu zarzutu.

www.janusz-bartkiewicz.eu

- Ciągle są tacy, co chcą 
robić coś dla innych, bez 
oglądania się na pro�ty i 
przywileje, ani też ozna-
ki szerokiej społecznej 
akceptacji. I mimo wie-
lu przeciwności, ciągle 
im się chce – powiedział 
prezydent Wałbrzycha dr 
Roman Szełemej podczas 
uroczystego spotkania na 
Podzamczu z członkami 
tamtejszej rady wspólnoty 
samorządowej oraz ludź-
mi z różnych środowisk 
zawodowych, aktywnie 
wspierającymi jej inicjaty-
wy w trakcie kończącej się 
kadencji.

Wystąpienie prezyden-
ta akcentowało przede 
wszystkim rolę aktywności 
mieszkańców na rzecz swo-
ich małych ojczyzn, podej-
mujących pożyteczne dla 
tych obszarów inicjatywy, 
ale nie licząc w związku z 
tym na najmniejsze nawet 
wynagrodzenie w sensie 
materialnym. Do środo-
wisk inspirujących ważne 
przedsięwzięcia, z których 
korzystają ich współziom-
kowie, dr Szełemej zaliczył 
podzamczańską RWS, któ-
ra - jego zdaniem - może 
być dumna z osiągnięć w 
mijającym czteroleciu. Zo-
stały one, oczywiście te naj-
ważniejsze, wymienione w 
zamieszczonej ostatnio w 
Tygodniku DB 2010 w roz-
mowie z przewodniczącym 
RWS Jerzym Frajnagielem.

Nawiązując do pytań ze 
strony uczestników spotka-
nia, prezydent odniósł się 
do różnego rodzaju prac 
prowadzonych obecnie 
w Wałbrzychu, a także do 

planowanej na 22 kwietnia, 
z okazji Dnia Ziemi, akcji 
sadzenia drzew i krzewów. 
Jak zaznaczył, absurdal-
ność niedawnych aktów 
prawnych, których drama-
tycznym pokłosiem było na 
ogromną skalę wycinanie 
drzew, w tym wiekowych 
dębów stanowiących bez-
cenne zabytki przyrody, 
skłoniła wałbrzyską społecz-
ność do zrekompensowania 
wyrządzonych przyrodzie 
i środowisku szkód, które 
nadrabiane będą przez całe 
dziesięciolecia, przez pod-
jęcie wspomnianej akcji. 
Prezydent gorąco namawia 
mieszkańców, aby do niej jak 
najliczniej przystąpili oraz by 
jej dzień mocno zaznaczył 
się w życiu miasta.

Omawiając niektóre pra-
ce związane ze zmianą obli-
cza miasta, prezydent zazna-
czył, że Wałbrzych jeszcze 
długo nie będzie należał do 
miast najbogatszych, ale z 
powodzeniem może należeć 
do najbardziej czystych.

Ci spośród uczestników 
spotkania, których działal-
ność wsparła szczególnie 
inicjatywy podzamczańskiej 
rady, otrzymali specjalne po-
dziękowania od prezydenta 
Wałbrzycha i przewodniczą-
cej Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha Marii Anny Romańskiej, 
która także uczestniczyła w 
uroczystym podsumowaniu 
kadencji RWS.

Na zakończenie wystąpił 
artysta muzyk Andrzej Dziu-
piński, który przy akompa-
niamencie gitary wykonał 
utwory związane m.in. z 
Wałbrzychem.

Andrzej Basiński

Dla małych ojczyzn
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R E K L AMA

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

WIELKA PROMOCJA WCZASÓW W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY!
DO 450 PLN TANIEJ!!! do 31.03.2017

WCZASY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI AUTOKAR 
15-26.06.2017 - 1199 PLN ostatnie 6 miejsc  I 24.06-05.07.2017 - 1425 PLN ostatnie 10 miejsc

03-14.07.2017 - 1425 PLN ostatnie 6 miejsc  I 21.07-01.08.2017 - 1425 PLN 18 miejsc
08-19.08.2017 - 1425 PLN 24 miejsca  I 17-28.08.2017 - 1425 PLN 28 miejsc

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

22.06-03.07.2017 SUPER CENA 2545 PLN 1999 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

Praga - Jarmark Wielkanocny - 25.03.2017 - 119 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 

Praga - 01-02.05.2017 - 375 PLN  - OSTATNIE 4 MIEJSCA       

INNE:
BIESZCZADY 12-15.05.2017

- 780 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC

PIENINY 17-19.05.2017

- 585 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC

PORTUGALIA Z FATIMĄ - 21-24 PAŹDZIERNIKA I 24-29 PAŹDZIERNIKA 2017

- 2850 PLN - OSTATNIE 16 MIEJSC!

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

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

Na wstępie przypomnę 
tylko, że w mitologii grec-
kiej argonauci, to samotni 
żeglarze, bohaterowie słyn-
nej wyprawy po złote runo.

Już wcześniej miałem 
napisać o Romanie, wskrze-
szając pamięć z dawnych 
dobrych czasów, kiedy to 
miałem zaszczyt stykać się 
z nim częściej. Oliwy do 
ognia dolała wiadomość o 
rozprawie sądowej, w któ-
rej oskarżonym jest właśnie 
bohater mojego dzisiejsze-
go felietonu. O tym poli-
tycznym procesie informują 
media. Szkoda, że zbyt mało 
możemy się z nich dowie-
dzieć o człowieku, któremu 
winniśmy się w Wałbrzychu 
kłaniać w pas, a któremu Ty-
godnik Wałbrzyski jesienią 
2011 roku poświęcił trzyod-
cinkowy artykuł pod intry-
gującym tytułem „Kim jest 
Roman Gileta?”

Autorem wywiadu-rzeki 
jest jego koleżanka po pió-

Wałbrzyski Argonauta
Stanisław 
Michalik

rze, Elżbieta Gargała. Ponie-
waż obydwoje nie szczędzili 
czasu i miejsca w kolejnych 
trzech numerach gazety, 
możemy powiedzieć, że 
o Romanie dowiedzieli-
śmy się prawie wszystkie-
go. Oczywiście prawie, bo 
jest to człowiek o biogra�i 
niezwykle bogatej, a jego 
aktywność na polu kultu-
ralnym, literackim i dzien-
nikarskim w Wałbrzychu to 
taki ogrom wydarzeń, któ-
rych sam nie jest w stanie 
spamiętać.

- Życiorys Romana Gi-
lety nie jest prosty, dro-
ga poetycka również, nie 
cierpiąca, na szczęście, na 
megalomanię. Najcenniej-
szą jest w jego wierszach 
autentyczność i wiarygod-
ność. Znać, że pisane są z 
potrzeby, a nie na pokaz. 
Przyobleczone w prostą, 
komunikatywną formę 
narracji dotyczą spraw eg-
zystencjalnych - napisała 
Zo�a Gebhard o „Noktur-
nie domowym”.

Z czasem Roman Gileta 
stawał się w Wałbrzychu 
coraz bardziej człowiekiem 
– legendą. Dobrze, że udało 
się zapisać w gazecie sowitą 
garść wspomnień i osobi-

stych re�eksji ukazujących 
człowieka z krwi i kości, 
aktywnego i niezmordowa-
nego, pełnego pomysłów 
i inicjatyw, gromadzącego 
wokół siebie ludzi podob-
nie jak on niespokojnych i 
zdeterminowanych w spra-
wach lokalnego życia kultu-
ralnego.

Nie mam zamiaru snuć 
panegiryku o jego zasłu-
gach i dokonaniach twór-
czych. Zainteresowanych 
odsyłam do internetu. Na-
tomiast myślę, że warto się 
podzielić z Czytelnikami 
Tygodnika DB 2010 dwoma 
wspomnieniami z nie tak 
znów odległej przeszłości.

Pierwsze z nich, to nie-
zapomniany wieczór w 
styczniu 2000 roku, kiedy w 
kawiarence Wyższej Szko-
ły Zarządzania i Przedsię-
biorczości na wałbrzyskim 
Sobięcinie miała miejsce 
promocja tomiku poezji 
czterech wałbrzyskich po-
etek, pt. „Kareta dam”. Ty-
tułowe damy, to: Elżbieta 
Gargała, Danuta Góralska, 
Teresa Misior-Zalewska i 
Wiesława Raczkiewicz. Spi-
ritus movens tej publikacji 
był jej redaktor, Prezes Wał-
brzyskiego Stowarzysze-

nia Środowisk Twórczych, 
właśnie Roman Gileta. Była 
to pierwsza książka wyda-
na przez Stowarzyszenie, 
s�nansowana ze środków 
Urzędu Miasta Wałbrzych. 
W wieczorze promocyj-
nym brała udział sławna już 
wówczas powieściopisarka 
Olga Tokarczuk. Zdobyłem 
się na odwagę i przeczy-
tałem wówczas napisany 
przez siebie okolicznościo-
wy wiersz o nieco przydłu-
gim tytule: „Apokryf na 
wieczną pamiątkę publika-
cji tomiku wierszy „Kareta 
dam”.

Zacytuje tylko pierwszą i 
ostatnią zwrotkę tego wier-
sza:
zamajaczyła w przestrzeni
mojej wyobraźni
kareta dam
niczym cztery błyszczące koła
Wielkiego Wozu…

z taką karetą
wyruszył odważnie
w dionizyjskiej wenie
wałbrzyski Argonauta
Romek Gileta
po złote runo
edytorskiej sławy

Drugie wydarzenie mia-
ło miejsce w dwa lata póź-

niej, również w styczniu, w 
rynkowej piwnicy piwnej, 
a był to wieczór promo-
cyjny tym razem tomiku 
wierszy Romana Gilety 
„Pro�le”. Była to już czwar-
ta publikacja Stowarzysze-
nia Środowisk Twórczych 
Wałbrzycha, a redaktorem 
tomiku tym razem był naj-
bliższy druh poety, Henryk 
Król. W jednym z wierszy 
tego tomiku Roman Gileta 
napisał:

Gdy starczy mi sił
wysieję wszystkie ziarna prawdy
czasu nie mam wiele
lecz słów mi starczy na dłużej
dłużej tak nie może być…

Wtedy to dokonałem po-
nownie próby wysławienia 
Romana wierszem. Z uwa-
gi na proroczy aspekt tego 
wiersza przytoczę jego trzy 
pierwsze zwrotki:

Wiem, że nie wiesz Romku
o jakiej godzinie,
oliwa sprawiedliwa
na wierzch nam wypłynie

wtedy się okaże,
że Ty jesteś szycha,
że nie masz równego
wśród elit Wałbrzycha

Prosimy Cię Romku
z całym sentymentem
odłóż w kąt „Pro�le”
zostań prominentem

I stało się to, co było na-
szym życzeniem w prze-
łomowych czasach no-
wego tysiąclecia. Romek 
Gileta stał się prominentem 
na polu wałbrzyskiej kultu-
ry, a Tygodnik Wałbrzyski to 
potwierdził w całej rozcią-
głości. Bo o takich „poetach 
Argonautach” nie można 
zapomnieć, trzeba ich cenić 
i szanować za nieugiętość 
w dążeniu do celu.

To przykre, że za żarto-
bliwy komentarz w face-
booku pod adresem tych 
radnych PiS-u, którzy nie 
potra�li uszanować i doce-
nić zasług wybitnej powie-
ściopisarki Olgi Tokarczuk, 
znalazł się Roman na sali 
sądowej. Ten precedens, 
jak sądzę, pozwala tylko 
jeszcze bardziej docenić 
zasługi Romana dla wał-
brzyskiej kultury i rozsze-
rzyć grono jego przyjaciół 
i sojuszników.

Myślę, że wielu Wałbrzy-
szan trzymało za Romanem 
kciuki i wierzyło, że wyjdzie 
z tej sprawy obronną ręką.



Czwartek, 23 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

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
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POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Ekspresowa gotówka •

Obsługa w domu klienta •
Akceptujemy różne formy dochodu •

Bez wery� kacji BIK •
Pożyczki od 500 zł •

ZATRUDNIMY DORADCÓW
tel. 797 603 000

Jubileusz 
miłośników miasta
Towarzystwo Miłośników 
Świebodzic przygotowuje 
się do wielkiej gali z okazji 
20. rocznicy powstania or-
ganizacji. W najbliższą sobotę, 
25 marca, takie właśnie jubile-
uszowe spotkanie odbędzie się 
w sali Miejskiego Domu Kultury 
w Świebodzicach. TMŚ powsta-
ło w 1995 roku, w momencie, 
gdy zawiązało się partnerstwo 
między Świebodzicami a nie-
mieckim Waldbröl. Głównym 
celem było utrzymywanie pa-
mięci i dziedzictwa o historii 
lokalnej, ale był także wymiar 
praktyczny tego przedsięwzię-
cia - chodziło przede wszyst-
kim o nawiązanie kontaktów 
z Niemcami. Dopiero po kilku 
latach działalności stowarzy-
szenie przerodziło się w organi-
zację, która skupiła się na oca-
laniu i propagowaniu wiedzy 
historycznej o Świebodzicach, 
poprzez m. in. publikacje, orga-
nizację wystaw, wydarzeń, itp. 
TMŚ skupia obecnie około 12 
osób. Przewodniczącym Towa-
rzystwa jest Marek Mikołajczak. 
Najważniejsze osiągnięcia TMŚ 
to organizacja dwóch wystaw 
zegarów (2008 i 2015 rok), upa-
miętnienie postaci świebodzic-
kiego zegarmistrza Gustava 
Beckera poprzez powieszenie 
tablicy na ścianie kamienicy 
w Rynku 26, w której powstał 
pierwszy zakład genialnego 
zegarmistrza – 2011 rok, a tak-
że wystawa zorganizowana 
wspólnie ze Związkiem Fila-
telistów, upamiętniająca 170. 
rocznicę uruchomienia linii 
kolejowej Wrocław-Świebodzi-
ce, czy wydanie katalogów ze 
starymi pocztówkami.

(RED)

Część podmiotów, dzia-
łających w hali przemysło-
wej przy ul. Wałbrzyskiej 
w Świebodzicach, która 
spłonęła w potężnym po-
żarze w ubiegłym tygo-
dniu, może już wznawiać 
działalność. 20 marca Po-
wiatowy Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego w Świd-
nicy dopuścił obiekt do 
użytkowania.

W części socjalno-byto-
wej podmioty zostały już 
wpuszczone na obiekt (m. 
in. przychodnia zdrowia, �r-
ma Ameoli, wkrótce wznowi 
działalność Alu Cast i inne, 
które czekają na podłącze-
nie energii elektrycznej.

- To kwestia kilku naj-
bliższych dni, gdy zostanie 
podłączona energia, zale-
ży nam, by �rmy mogły jak 
najszybciej prowadzić dalej 
swoją działalność, zarabiać, 
nie stracić klientów- mówi 
Łukasz Kwadrans, prezes 
Invest Park Development, 
właściciela hali. – Obiekt zo-
stał nam już przekazany, po 

wykonaniu opinii biegłego 
rzeczoznawcy niezwłocznie 
przystąpimy do odbudowy 
hali.

Największe starty w wy-
niku pożaru poniosły dwie 
�rmy: lakiernia proszkowa, 
w której pożar wybuchł (za-
paliła się zaledwie roczna 
sprężarka) oraz �rma Śnież-
ka-Invest, świebodzicki pro-
ducent słodyczy, która miała 
w obiekcie swoje magazyny. 
Spłonęły tu opakowania i 
gotowe produkty, na szczę-
ście były ubezpieczone.

W poniedziałkowe po-
południe w ratuszu odbyło 
się także kolejne spotkanie 
z przedsiębiorcami, którzy 
ucierpieli w wyniku pożaru. 
Burmistrz Bogdan Kożucho-
wicz podtrzymał propozycję 
udostępnienia pomieszczeń 
zastępczych dla �rm, ale 
najprawdopodobniej nie 
będzie takiej potrzeby ze 
strony podmiotów, bo więk-
szość lada dzień wznowi 
swoją produkcję.

(RED)

Spalona hala wraca 
do życia

Nadzór budowlany dopuścił do użytku świebodzicką halę, 
w której w ubiegły czwartek wybuchł pożar.

Warto zaplanować so-
bie weekend 1-2 kwietnia 
2017 r. w Gminie Walim, 
która przygotowuje atrak-
cje na ten czas.

Gmina Walim przystąpi-
ła do ogólnopolskiej akcji 
Polskiej Organizacji Tury-
stycznej pn. „Polska zobacz 
więcej – weekend za pół 
ceny”! W tych dniach na ha-
sło Polska bilety normalne 
i ulgowe na zamek Grodno 
oraz do Sztolni Walimskich 
będą sprzedawane ze zniżką 
50 proc.

- W sobotę, 1 kwietnia 
2017 r. zapraszamy także do 
Centrum Kultury i Turysty-
ki w Walimiu na wyjątkowo 
smaczny konkurs kulinarny 
„Wielkanocne Tradycje Ku-

linarne”. W tym roku, już po 
raz 6 wyłonimy mistrza jaja – 
a wszystko to okraszone bę-
dzie pięknym wielkanocnym 
klimatem. Tegoroczną wiel-
kanocną edycję rozpocznie-
my występami artystycznymi 
dzieci i młodzieży z Zespołu 
Szkół im. Polskich Noblistów 
w Walimiu. Następnie swój 
kunszt taneczny i wokalny 
zaprezentuje Zespół Pieśni i 
Tańca Wałbrzych. Na zakoń-
czenie będzie degustacja 
potraw wielkanocnych oraz 
możliwość podziwiania i za-
kupu pięknego rękodzieła 
lokalnych twórców – zachęca 
Paweł Brzozowski, dyrektor 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu.

(RED)

Poznaj tradycje i zabytki

Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze 
w Wałbrzychu oraz Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział 
Wałbrzych zapraszają 24 marca br. o godz. 17.3o na wystawę „Lepszy 
Wałbrzych” połączoną z wieczorkiem wspominkowym, który będzie 
poświecony zmarłemu w grudniu Kazimierzowi Masiukowi. Miejsce: 
OSK SM Podzamcze, Podwale 1. Wstęp wolny.

(RED)

Kazimierz Masiuk. 
Dwa Opowiadania

Odznaczenia 
dla jubilatów
Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Jedlinie-Zdroju 
informuje, że do 15 kwietnia 
2017 r. można składać wnioski 
o przyznanie medali za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. 
Odznaczenie to przysługuje pa-
rom zamieszkałym na terenie 
gminy Jedlina-Zdrój i gminy 
Walim, obchodzącym w 2017 
roku jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego, czyli dotyczy par 
które zawarły związek małżeński 
w 1967 roku. Zgłoszenia można 
dokonać osobiście w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Jedlinie-
-Zdroju (ul. Poznańska 2) lub 
telefonicznie (pod nr tel. 74/ 845 
52 15 wew.17), podając imiona 
i nazwiska jubilatów, adres ich 
zameldowania na pobyt stały 
oraz informację dotyczącą daty 
i miejsca zawarcia małżeństwa.

(RED)

Warsztaty kulinarne
W Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Czarnym Borze, w 
ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020, odbyły się 
warsztaty zrealizowane przez 
Bank Żywności we Wrocła-
wiu. Pierwszego dnia warszta-
ty dotyczyły zasad zdrowego 
żywienia oraz przeciwdziałania 
marnowaniu żywności. Na drugi 
dzień odbyły się warsztaty kuli-
narne pod hasłem: jak gotować 
zdrowo, smacznie i niedrogo. 
Zajęcia prowadzone były przez 
kucharza, który pokazał możli-
wości wykorzystania artykułów 
spożywczych otrzymywanych 
z Banku Żywności. Wszyscy 
uczestnicy mieli możliwość 
spróbowania przyrządzonych 
przez kucharza pysznych kotle-
tów. W warsztatach uczestniczy-
ło 45 osób.

(RED)
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Gmina Głuszyca

Dzięki pozyskanym środkom 
w wysokości 56 tys. zł, w dniach 
16-18 czerwca w czeskich Rokyt-
nicach oraz 30 czerwca-2 lipca w 
Głuszycy zorganizowane zosta-
ną plenery malarskie dla doro-
słych mieszkańców Głuszycy oraz 
przedstawicieli strony czeskiej.

Ponadto 19 maja w Głuszycy i 26 
maja w Rokytnicach zaplanowano 
plenery malarskie dla gimnazjalistów 
z obu partnerskich gmin. Dla uczest-
ników projektu zostaną zakupione 
materiały malarskie. Wszystkie inicja-
tywy zostaną zrealizowane w ramach 
projektu „Malarze Gór Orlickich i Gór 
Sowich”. Pierwszy projekt partner-
skich gmin Głuszycy i Rokytnic w 
Orlickich Górach, do�nansowany z 
funduszu mikroprojektów Euroregio-
nu Glacensis INTERREG V-A Republika 
Czeska- Polska był tematem spo-

tkania burmistrza Głuszycy Romana 
Głoda ze starostą Rokytnic w Orlic-
kich Górach Petrem Hudouskiem. 
W spotkaniu roboczym w Urzędzie 
Miejskim w Głuszycy uczestniczyły 
także osoby odpowiedzialne za re-
alizację projektu po polskiej i czeskiej 
stronie. - Plenery będą doskonałą 
okazją do rozwoju talentów lokal-
nych twórców, poszerzenia wiedzy 
i umiejętności pod okiem znanych - 
polskich i czeskich artystów. Powsta-
łe w czasie plenerów obrazy zostaną 
zaprezentowane 16 września na wy-
stawie kończącej projekt w Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy. Zostanie 
także wydany album w wersji polsko-
-czeskiej prezentujący najładniejsze 
obrazy namalowane przez uczestni-
ków projektu - informuje burmistrz 
Roman Głód.

(SJ)

Dzięki do�nansowaniu przy-
znanemu Gminie Głuszyca ze 
środków Aglomeracji Wałbrzy-
skiej, w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych RPO WD 
2014-2020, w tym roku zostanie 
wykonany projekt udostępnienia 
turystycznego wieży kościoła pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski w Głuszycy.

Projekt realizowany jest na pod-
stawie porozumienia, zawartego 
pomiędzy para�ą a Gminą Głuszyca. 
16 marca burmistrz Głuszycy Roman 
Głód podpisał umowę na remont 
wieży z Wałbrzyskim Konsorcjum 
Budowlanym Sp. z o.o. Zadanie zre-
alizowane będzie do grudnia 2017 r. 
Całkowita wartość projektu wynosi 
955 986,53 zł, a pozyskana kwota do-
�nansowania to 812 588,55 zł.

- Celem projektu jest zwiększenie 
dostępności turystycznej zabytków 
w Gminie Głuszyca poprzez przy-
stosowanie zabytkowej wieży Ko-
ścioła pw. NMP Królowej Polski do 
pełnienia funkcji wieży widokowej. 
W ramach zadania wykonane zosta-
ną prace budowlane mające na celu 
odnowienie, zabezpieczenie i udo-
stępnienie wieży kościelnej. Zainsta-
lowane zostanie wyposażenie nie-
zbędne do prowadzenia działalności 
turystycznej, odrestaurowana zosta-
nie elewacja zewnętrzna wieży ko-
ścioła oraz jej wnętrza z remontem i 
częściową wymianą schodów. Wieża 

Warsztaty 
dla seniorów
Fundacja Katolicka Inicja-
tywa Berit zaprasza miesz-
kańców Głuszycy w wieku 
powyżej 60 roku życia na 
bezpłatne zajęcia z nauki 
wybranych języków dla 
seniorów, nauki obsługi 
komputera, smartfona, 
laptopa. Każdy z seniorów 
będzie mógł wziąć również 
udział w zajęciach rozwijają-
cych pasje: warsztatach garn-
carstwa, malarskich, kulinar-
nych, szycia, fotogra�cznych. 
Odbędą się również warsz-
taty muzyczne i teatralne. 
Dodatkowo seniorzy mogą 
wziąć udział w zajęciach z �-
zjoterapeutą, który pomoże 
utrzymać zdrowie i zgrabną 
sylwetkę. W programie zapla-
nowano również wyjazdy do 
kina, teatru, �lharmonii lub 
operetki. Zajęcia odbywać się 
będą od 27 marca do końca 
grudnia 2017 r. w ustalonych 
z chętnymi Seniorami ter-
minach. - Zainteresowanych 
prosimy o zgłaszanie się do 
siedziby projektu przy ul. 11-
go Listopada 6a w Głuszycy, 
tel. 570 23 76 31. Udział we 
wszystkich zajęciach jest bez-
płatny! – zachęcają organiza-
torzy warsztatów.

(RED)

Polsko-czeskie plenery Głuszyckie widoki

wyposażona zostanie w tablice in-
formujące o historii okolic, panora-
my z opisem widocznych miejsc oraz 
stare ryciny i zdjęcia. Multimedialna 
sieć sensorowa umożliwi turystom 
pobranie na urządzenia przeno-
śne informacji o obiekcie i o okolicy 
wraz z informacjami historycznymi. 
Z wieży podziwiać będzie można 
panoramę Głuszycy i okolic, a dzięki 
zainstalowaniu kamer bezprzewo-
dowych obraz przekazywany będzie 
do Internetu – wyjaśnia burmistrz 
Roman Głód.

(SJ)

Wieża kościoła pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski stanie się kolejną 
atrakcją Głuszycy.
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Zostań Aniołem Hospicjum, 
podaruj nam 1%.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność naszego hospicjum i przekazują 1% podatku.
Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy chorym 

w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom osieroconym. 
W 2016r. pod naszą opieką było ponad 600 pacjentów.

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna. Tylko dzięki Państwa wsparciu możemy zapewnić odpowiednio 
wysoki standard opieki.

1%  to zapewnienie opieki nad dziećmi i rodzinami osieroconymi. Pod naszą opieka jest 40 rodzin. 
Finansujemy wyjazdy  wakacyjne dla dzieci i ich opiekunów. Zakupujemy odzież i wyprawki szkolne. 

Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru gmin 
Aglomeracji wałbrzyskiej. Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. 
Pod nasza opieką jest 29 dzieci.

Pod patronatem Tygo-
dnika DB2010 odbędzie się 
Finał Płytowy Debiut Roku 
2016. Na koncert zaprasza-
my w sobotę - 25.03.2017 
r. od godz.19.00 do klubu 
A’propos przy ul. Wieniaw-
skiego 82 w Wałbrzychu.

Portal brzmieniemiasta.
pl promuje niezależne dzia-
łania muzyczne. W sobotę 
w Wałbrzychu zobaczymy i 
usłyszymy gościa wieczoru, 
legnicki The Less oraz laure-
atów Debiutów roku 2016: 
Patrycja Kamola Project, Grey 
Fruit, Dobra Dobra. Imprezę 
prowadzi Dariusz Sosiński 
- fan Jarocina, oldskulowy 
zapowiadacz, aktor teatru 
w Kaliszu. Podczas imprezy 
będą do nabycia płyty laure-
atów! Poniżej prezentujemy 
zespoły, które zobaczymy w 
sobotę w Wałbrzychu.

Dobra-Dobra
Złotoryjska kapela pun-

kowa założona wiosną 2011 
roku przez Krzysztofa Ho-
odego Kalinowskiego (git, 
voc) i Rafała Ravciosa Chmie-
lewskiego (bas, voc). Obaj 
grali jeszcze w latach osiem-
dziesiątych w kapeli Neo-
-Haos. Po ponad dwudziestu 
latach postanowili ponownie 
połączyć siły by coś jeszcze, 
„nim starość rozśmieszy”, 
zrobić na scenie punkowej. 
Do projektu dołączył perku-
sista Wojciech Hanka Hanysz 
i w tym składzie zespół na-
grał płytkę „Dobra-Dobra… 
Chyba Ty”. Kapela koncertuje 
głównie lokalnie, ku uciesze 
zastępu zuchów, kółka geria-

trycznego i swojej. Czasami 
jednak zdarza się zagrać na 
większym feście, jak słynna 
Hey Ho Ramona lub przed 
takimi kapelami jak Tzn Xen-
na, Sexbomba, Tv Smith czy 
UK Subs (!!!). https://www.fa-
cebook.com/Dobra-Dobra-
-404017139717518/?ref=br_
rs&qsefr=1

 
Patrycja Kamola Project 

Zespół powstał z inicjaty-
wy jego liderki – wokalistki 
Patrycji Kamola. Formację 
tworzą studenci oraz ab-
solwenci wyższych uczel-
ni muzycznych, akademii 
muzycznych w Katowicach, 
Wrocławiu i Zielonej Górze. 
Obecny skład zespołu stano-
wią: Patrycja Kamola (wokal), 
Jarosław Dąbrowski (sakso-
fon altowy, sopranowy), Łu-
kasz Kłos (trąbka), Wojciech 
Pruszyński (piano), Janusz 
Lewandowski (kontrabas, gi-
tara basowa), Jarosław Mar-
szałek (perkusja). Członkowie 
zespołu to muzycy czynnie 
działający na scenie całej Pol-
ski, muzycy sesyjni oraz ban-
dleaderzy współpracujący 
m.in. z Teatrem Muzycznym 
„Capitol” we Wrocławiu oraz 
z Teatrem Lubuskim w Zielo-
nej Górze. Brali udział w wie-
lu festiwalach jazzowych w 
Polsce oraz w Europie, m.in. 
Krokus Jazz Festiwal, Rze-
szów Jazz Festiwal, Jazz Bez 
Ukraina – Polska, Hanza Jazz 
Festiwal, Green Town of Jazz 
Zielona Góra, Róże Jazz Festi-
wal. Jako zespół występowali 
na wielu scenach w Polsce, 
realizując autorskie projekty 

Niezależni zagrają w Wałbrzychu

muzyczne. Formacja Patrycja 
Kamola Project prezentuje 
autorskie kompozycje jazzo-
we liderki – Patrycji Kamola, 
znane standardy jazzowe we 
własnych aranżacjach, a tak-
że wykonuje kompozycje łą-
czące jazz, blues i pop. Zespół 
nie boi się przekraczać granic 
i utartych kanonów jazzo-
wych, a ich koncerty nasy-
cone są niesamowitą dawką 
energii, mocy oraz pozytyw-
nych emocji. Cechą charak-
terystyczną projektów re-
alizowanych przez formację 
Patrycja Kamola Project jest 
zapraszanie do współpracy 
oraz wspólnych koncertów 
znanych artystów z Polski i 
zagranicy. Debiutancka płyta 
„Czekając na miłość” zawiera 
autorskie kompozycje liderki. 
https://www.facebook.com/
patrycjakamolaproject/?re-
f=ts&fref=ts&qsefr=1

GREY FRUIT
Energetyczny, wrocławski 

zespół grający mieszankę 
ska, funk oraz rocka. Laureat 
nagrody głównej i nagrody 
publiczności na Rock-Time 
2015 w Opolu oraz II miejsca 
Muzycznej Bitwy Radia Wro-
cław. W kwietniu 2016 r. miała 
miejsce premiera pierwszej 
EP-ki zespołu. Mówią o sobie: 
„Lubimy muzykę energe-
tyczną, dlatego nasze lekkie 
teksty staramy się równowa-
żyć solidnym, melodyjnym 
akcentem instrumentalnym. 
Gramy razem od paździer-
nika 2012, występujemy na 
terenie Wrocławia, Dolnego 
Śląska oraz okolic”. Członko-
wie zespołu: Tomasz Kubala 
– klawisze, akordeon, wokal, 
Michał Kościukiewicz – gita-
ra elektryczna & wokal, Kuba 
Bielecki – gitara basowa, 
Aleksander Białek – perkusja. 

https://greyfruit.bandpage.
com/

 
The Less

Gość specjalny koncer-
tu (na zdjęciu - Fot. Renata 
Szpyra), poruszający się w 
klimatach alternative, cold 
wave, post-punk. Członko-
wie grupy pierwsze zespoły 
założyli w Legnicy i w Lubi-
nie, w latach 1982-1983: U-
-Boot, DTV2, Martwa Klasa, 
TOÁ (epizod w Jarocinie 
84)… The Less powstał w 
1987 roku, wcześniej (od 
1985) przechodząc zmiany 
personalno - „nazwowe” 
od Paulos Raptis & Speedy 
Gonzales, przez Speedy 
Gonzales i The Gonzales. 
Grali sporo, na wspólnych 
koncertach m.in. z Kultem, 
Zielonymi Żabkami, Bruno 
Wątpliwym, Moskwą, Ziyo, 
T Love. Członkowie zespołu 
byli autorami zina ”Europa 
Trzy”, który ukazywał się 
w latach osiemdziesiątych. 
Również wtedy The Gonza-
les współtworzyła Wrocław-
ską Akcję Rock’n’rolla (WAR). 
W Wałbrzychu The Less za-
grał w ubiegłym wieku – w 
roku 1990, m.in. z zespołem 
Closterkeller i wałbrzyskim 
Defektem Muzgó. Ekipa 
The Less do dziś z rozrzew-
nieniem wspomina ten 
wałbrzyski gig i wszystko 
wokół (m.in. mecz piłkarski 
z muzykami Closterkellera). 
Po 23 latach grupa reakty-
wowała się pod koniec roku 
2013. Koncertowo The Less 
słuchaliśmy m.in. na Mu-
zyce z Oblężonego Miasta 

-Lubin, Myday Dark Music 
Party -Głogów, w klubach: 
„Korba” Katowice, „Pod Zie-
mią” Kraków. Grali wspólne 
koncerty m.in. z zespołami 
Variete, This Cold, Zwłoki. W 
roku 2015 jako Gabriel Fle-
szar & The Less wystąpili, z 
Gabrysiem „na wokalu”, na 
bene�sie muzyków zespołu 
Photony, a w roku 2016 na 
bene�sie Fleszara. Jesienią 
ubiegłego roku mogliśmy 
ich słuchać na popularnej w 
Wielkiej Brytanii liście Polisz 
Czart. Zawsze niezależni, al-
ternatywni. The Less to: Ma-
ciej „Gruby” Trybuchowski 
– guitar, vocal, Marek Szpy-
ra – bass, Wojtek „Kwachu” 
Kwaśniewski – keyboards, 
Alex Chrul – drums. https://
w w w.youtube.com/wat-
ch?v=7yFBDi7b0fY

Wstęp 10 zł (przedsprze-
daż do 24.03), 15zł w dniu 
koncertu – przedsprzedaż 
i sprzedaż w A’PROPOS (re-
cepcja). Organizatorzy: Dol-
nośląski Portal Kulturalny 
brzmienieM.pl, Niezależne 
Wydawnictwo Mediama. 
Patronem honorowym 
imprezy jest Ośrodek Kul-
tury i Sztuki we Wrocła-
wiu – Instytucja Kultury 
Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego. Partne-
rzy wydarzenia: A’Propos, 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Legnicy, Ga-
zeta Piastowska, Tygodnik 
DB2010, Polisz Czart, Pe-
PeTV, Biznes Music, Funda-
cja Centrala, dtv24.tv, Gaze-
ta Osiedle.

(sz)
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Autobusy linii nr 15 po-
jadą z Wałbrzycha przez 
Mieroszów do czeskiego 
Mezimesti.

Linia autobusowa nr 15 z 
Wałbrzycha zostanie prze-
dłużona i będzie docierała 
do Mezimesti, a nie jak do 
tej pory jedynie do przygra-
nicznego Golińska. Starania o 
połączenie zostały zapocząt-
kowane w Roku 2015, kiedy z 
inicjatywy starostki Mezimesti 
Evy Mückovej oraz burmistrza 
Mieroszowa Marcina Raczyń-
skiego doszło w Broumovie 
do spotkania prezydenta Wał-
brzycha Romana Szełemeja 
oraz hetmana Kraju Hradec-
kiego Lubomíra Franca. Już 
wtedy ruszyły intensywne 
prace Gminy Wałbrzych, Gmi-
ny Mieroszów oraz Gminy 
Mezimesti, mające na celu 
skomunikowanie Aglomeracji 
Wałbrzyskiej z regionem bro-
umovskim.

- Po wielu miesiącach spo-
tkań, ustaleń oraz uzyskiwa-
niu wymaganych pozwoleń 
będziemy mieli namacalny 
efekt tych działań – przedłu-
żenie linii nr 15 to bardzo waż-
ny krok w kierunku rozwoju 
Gminy Mieroszów, udogod-
nienie dla naszych mieszkań-
ców, a także ukłon w stronę 

turystów. Dla mieszkańców 
Mezimesti będzie to zaś oka-
zja do odwiedzenia Mieroszo-
wa i Wałbrzycha, poznania na-
szych atrakcji turystycznych, 
skorzystania z bogatej oferty 
kulturalnej, uczestniczenia w 
wydarzeniach sportowych, a 
także zrobienia zakupów. Do-
datkowo uruchomienie tego 
połączenia ułatwi współpra-
cę między szkołami z gmin 
Mieroszów i Mezimesti, które 
od lat uczestniczą we wspól-
nych projektach – podkreśla 
burmistrz Mieroszowa Marcin 
Raczyński.

Do Czech będą codziennie 
cztery kursy, a bilet będzie 
kosztował 2,80 zł. - Na terenie 
Republiki Czeskiej obowiązy-
wać będą przystanki położone 
w Starostinie oraz Mezimesti 
(przy dworcu kolejowym). Roz-
kład jazdy został utworzony w 
sposób gwarantujący skorzy-
stanie z połączeń kolejowych 
na trasach: Mezimesti – Na-
chod i Mezimesti – Broumov. W 
związku z tym zmianie ulegnie 
rozkład jazdy linii 15 – prosimy 
o zapoznanie się z nowymi go-
dzinami odjazdów – wyjaśnia-
ją pracownicy Zarządu Dróg 
Komunikacji i Utrzymania Mia-
sta w Wałbrzychu.

(RED)

Przedsiębiorczość, tury-
styka i zarządzanie zaso-
bami gminnymi były tema-
tami roboczego spotkania 
Partnerstwa Frydlandzkie-
go w niemieckim Friedlan-
dzie w Dolnej Saksonii. 
- Partnerstwo ma pomóc 
przedsiębiorcom z naszych 
gmin, a także przyczynić 
się do rozwoju turystyki i 
ożywienia wymiany part-
nerskiej między wszystki-
mi frydlandzkimi gminami 
– powiedział po spotkaniu 
Marcin Raczyński, bur-
mistrz Mieroszowa.

- Pragnę, aby to spotka-
nie robocze doprowadziło 
do zbudowania i rozwoju 
współpracy w dziedzinie 
przedsiębiorczości i turysty-
ki między naszymi gminami 
– podkreśla burmistrz gminy 
Fiedland Andreas Friedrichs.

Podczas pobytu we Frie-
dlandzie burmistrz Marcin 
Raczyński i jego zastępca 
Rafał Dzimira rozmawiali 
o współpracy handlowej i 
usługowej pomiędzy przed-
siębiorcami z Gminy Miero-
szów i okolic, a przedsiębior-
cami z gminy Friedland. 

- Przedstawiłem możliwo-
ści naszych przedsiębiorców, 
które zostały porównane z 

15 do Mezimesti Ożywiają partnerstwo

Burmistrzowie Andreas Friedrichs, Marcin Raczyński i Rafał Dzimira 
z przedsiębiorcami z Friedlandu.

oczekiwaniami właścicieli 
�rm z Niemiec. Branżami 
najliczniej reprezentowany-
mi na spotkaniu były: bran-
ża budowlana, materiały 
budowlane, ogrodnictwo, 
usługi transportowe. Kolej-
nym tematem było zarzą-
dzanie zasobami gminnymi 
na przykładzie zarządzania 
gospodarką wodno-ścieko-
wą w Gminie Friedland oraz 
zarządzanie nieruchomo-
ściami w gminie Friedland. 
Zapoznaliśmy się z inwe-
stycjami prowadzonymi 
przez partnerskie miasto, 
otrzymaliśmy też niezbędne 
informacje o sposobie za-

rządzania produkcją, uzdat-
nianiem i zużyciem wody. 
Poznaliśmy również sposób 
funkcjonowania i inwesto-
wania związku wodnego, 
który został stworzony 
przez 3 niemieckie gminy: 
Friedland, Neu-Eichenberg 
i Rosdorf. Nie mniej waż-
nym tematem była wspólna 
promocja turystyki i atrakcji 
gmin Frydlandzkich i utwo-
rzenie międzynarodowe-
go portalu internetowego. 
Zwieńczeniem spotkania we 
Friedlandzie będzie przyjazd 
niemieckich przedsiębior-
ców do Mieroszowa pod-
czas, którego nasi goście 

będą mogli spotkać się z 
polskimi przedsiębiorcami. 
Została nawiązana także 
współpraca między „Związ-
kiem Wodnym Line Sud”, 
a Urzędem Miasta w Mie-
roszowie. Przyszła współ-
praca polegała będzie na 
wymianie fachowej i pomo-
cy doradczej ze strony do-
świadczonych pracowników 
niemieckiego przedsiębior-
stwa. Poza tym omawialiśmy 
także wspólne problemy do-
tyczące edukacji, szkolnic-
twa i �nansowania rozwoju 
młodzieży. W rozmowach na 
ten temat brał udział prezes 
banku Sparkasse Goettingen 
Reiner Hald, który zaofero-
wał ufundowanie 2 stypen-
diów językowych i praktyk 
dla młodzieży/studentów 
z Mieroszowa na terenie 
gminy Friedland. W ramach 
wspólnych ustaleń Gmina 
Mieroszów wkrótce gościć 
będzie na praktyce jednego 
z urzędników frydlandzkie-
go magistratu, który będzie 
pomagał w pracach nad 
stworzeniem wspólnego 
portalu i przygotowaniem 
pobytu przedsiębiorców z 
Niemiec – relacjonuje Marcin 
Raczyński.

(RED)

Gmina Mieroszów
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Gmina Stare Bogaczowice
R E K L AMA

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

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Fundacja Edukacjno - 
Społeczna Polny Kwiat ze 
Starych Bogaczowic jest 
organizacją działającą na 
terenach wiejskich. Swoje 
działania kieruje zarówno 
do osób niepełnospraw-
nych, jak i dzieci oraz senio-
rów mających utrudniony 
dostęp do edukacji, kultury 
i integracji społecznej.

Fundacja swoją działal-
ność opiera na pracy spo-
łecznej, a także na pozyski-
waniu środków z projektów. 
Jeśli pojawia się potrzeba 
zorganizowania warsztatów 
z rękodzieła dla seniorów, 
kursu na kartę rowerową 
dla dzieci, czy wycieczkę 
integracyjną dla podopiecz-
nych – fundacja szuka dar-
czyńcy, planuje całe przed-
sięwzięcie i robi wszystko, 
aby spełnić potrzeby swoich 

Mieszkańcy Szczawna - 
Zdroju i Gminy Stare Boga-
czowice poczują Wielkanoc 
już w weekend przed świę-
tami, a to wszystko dzięki 
jarmarkom wielkanocnym. 
Oprócz smacznych potraw, 
wyrobów wiejskich i ręko-
dzieła, nie zabraknie muzy-
ki na żywo oraz atrakcji dla 
dzieci.

8 kwietnia, w sobotę od 
godziny 11.00 do 18.00, jar-
mark wielkanocny zagości na 
terenie Gminy Stare Bogaczo-
wice. W przepięknej scenerii 
Pałacu Struga pojawią się licz-
ne stoiska z tradycyjną polską 
kuchnią, ręcznie wykonanymi 

ozdobami wielkanocnymi oraz 
wyrobami, których nie może 
zabraknąć na wielkanocnym 
stole. Tego dnia przeprowa-
dzony zostanie także konkurs 
kulinarny „Ciekawe danie z ja-
jem na wielkanocnym stole”, w 
którym na laureatów czekają 
atrakcyjne nagrody. Więcej 
informacji na temat konkursu 
można uzyskać w Gminnym 
Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralnym w Starych Bogaczowi-
cach.

Z kolei 9 kwietnia, w nie-
dzielę od godziny 13.00 do 
18.00, w jarmark wielkanocny 
zamieni się Hala Spacerowa w 
Parku Henryka Wieniawskiego 

w Szczawnie-Zdroju. Na gości 
jarmarku czekać będą miody, 
jaja, wiejskie chleby czy wyro-
by mięsne. Nie zabraknie rów-
nież atrakcji dla najmłodszych.

Organizatorzy zapraszają 
do aktywnego uczestnictwa w 
jarmarkach i zaprezentowania 
swoich wyrobów. Wystawcy 
nie ponoszą żadnych kosztów. 
Chęć zamieszczenia swojego 
stoiska należy zgłaszać mailo-
wo lub telefonicznie: jarmark 
w Strudze: e-mail: centrumst-
bog@onet.pl, tel. 535-696-896; 
jarmark w Szczawnie Zdroju: 
e-mail: promocja@szczawno-
-zdroj.pl, tel. 533-474-105.

(IL)

Kolorowe jarmarki

Walczą o ciekawe wakacje
podopiecznych. Ostatnio do 
fundacji spływają prośby o 
zorganizowanie wypoczyn-
ku dzieciom, które nigdzie 
nie wyjeżdżają na wakacje. 
Stąd pomysł o ubieganie się 
o grant od Fundacji Tesco w 
ramach programu „Ty decy-
dujesz, my pomagamy”, któ-
ry przeznaczony zostanie na 
organizację 2-tygodniowych 
półkolonii podczas tego-
rocznych wakacji. Program 
jest bardzo bogaty, bo zawie-
ra organizację warsztatów ze 
zdrowego odżywiania, wy-
cieczki edukacyjne, zajęcia 
sportowe i kulinarne. Tylko 
do 3 kwietnia trwa głosowa-
nie w sklepach Tesco w Wał-
brzychu i Szczawnie Zdroju. 
Wystarczy otrzymany żeton 
wrzucić do urny pierwszej 
z lewej strony, a tegorocz-
ne wakacje będą dla 30-stu 

najmłodszych mieszkańców 
terenów wiejskich, bezpiecz-
ne, ciekawe i edukacyjne.

(AL)

- Każdy może pomóc dzieciom 
głosując na nasz projekt – mówi 
Agnieszka Lechowicz, prezes 
Fundacji Polny Kwiat.

Kreatywne wtorki 
w GCBK
Gminne Centrum Biblio-
teczno-Kulturalne w Sta-
rych Bogaczowicach za-
prasza wszystkie dzieci z 
terenu Gminy Stare Bo-
gaczowice na zajęcia pla-
styczne, które odbywają się 
w każdy wtorek w godzinach 
od 15. 00 do 17:00. Na ostat-
nim spotkaniu uczestnicy 
zajęć przygotowali kartki 
wielkanocne dla swoich naj-
bliższych, a już za tydzień 
dzieci wykonają palmy wiel-
kanocne.

(IL)

Maraton dla każdego
W tegorocznej edycji Gór-
skiego Półmaratonu „Z 
�agą na Trójgarbie” udział 
będą mogli wziąć także ci, 
którzy dopiero zaczynają 
przygodę z bieganiem. Or-
ganizatorzy półmaratonu: 
Gmina Czarny Bór i Gmina 
Stare Bogaczowice, zapla-
nowali dwie trasy – dla do-
świadczonych i dla począt-
kujących biegaczy. Udział 
w majowym półmaratonie 
może wziąć każdy, kto ukoń-
czył 18 lat. 16 i 17-latkowie 
potrzebują pisemnej zgody 
rodziców lub opiekunów 
prawnych. Warto zapisywać 
się na bieg już teraz, nie 
tylko ze względu na ograni-
czoną ilość miejsc, ale także 
na wysokość opłaty starto-
wej, która do dnia 15 kwiet-
nia wynosi tylko 30 złotych. 
Zapisy do biegu na stronie 
internetowej http://online.
datasport.pl/zapisy/portal/
zawody.php?zawody=2939.

(IL)

Gmina Stare Bogaczo-
wice realizuje kolejny 
projekt rozwijający pasje 
i umiejętności mieszkań-
ców. Tym razem zadanie 
skierowane jest do mło-
dzieży.

Dzięki programowi „Bank 
Ambitnej Młodzieży” Funda-
cji Banku Zachodniego WBK, 
Gminne Centrum Bibliotecz-
no- Kulturalne otrzymało 
do�nansowanie na realiza-
cję zadania „Zapisane, sfoto-
grafowane, zapamiętane”. W 
ramach projektu młodzież 
uczestniczy w warsztatach 
dziennikarskich, fotogra-
�cznych i gra�cznych. Zdo-

byta wiedza i nabyta prak-
tyka pozwoli uczestnikom 
warsztatów stworzyć folder 
promujący Gminę Stare 
Bogaczowice. Młodzież za-
kończyła właśnie cykl warsz-
tatów dziennikarskich. Na 
ostatnich zajęciach słucha-
cze zamienili się w prawdzi-
wych dziennikarzy i przed 
kamerą przeprowadzili wy-
wiad z Mirosławem Lechem 
- wójtem Gminy Stare Bo-
gaczowice. W najbliższy po-
niedziałek ruszają warsztaty 
fotogra�czne, które popro-
wadzi wałbrzyski fotograf 
Marcin Jagiellicz.

(IL)

Wraz z nadejściem wiosny, Gmina Stare Bogaczowice, zakończyła 
dwie inwestycje. Remont drogi do kościoła parafialnego w Starych 
Bogaczowicach oraz montaż ponad 400 metrów barier na uliczce obok 
urzędu gminy, to zadania o wykonanie których zwrócili się mieszkańcy 
okolicznych domów.

(IL)

Zapisane, sfotografowane, 
zapamiętane

Zrealizowali kolejne 
inwestycje
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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

Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych w spotkaniu 17. ko-
lejki ekstraligi przegrały 
na własnym stadionie z AZS 
PSW Biała Podlaska 0:1. Jed-
nak nadal mają tyle samo 
punktów co będący na 3. 
miejscu Czarni Sosnowiec. 

Zdecydowanym fawory-
tem spotkania były wałbrzy-
szanki, które walczą o brązo-
wy medal mistrzostw Polski, a 
ekipa z Białej Podlaskiej gra o 
utrzymanie w lidze. W dodat-
ku AZS PWSZ wygrał jesienią 
w województwie lubelskim 

3:1 i wydawało się, że inny wy-
nik niż zwycięstwo gospodyń 
nie wchodzi w grę.

Już na początku spotka-
nia podopieczne Kamila Ja-
sińskiego mogły wyjść na 
prowadzenie, ale na piątym 
metrze nie tra�ła w piłkę Julia 
Kowalczyk, psując efektowną 
akcję. Potem trzykrotnie od-
powiedziały przyjezdne,  ale 
najpierw świetnie - w sytu-
acji sam na sam - zachowała 
się Patrycja Urbańska, a po 
następnych strzałach piłka 
szybowała nad poprzeczką i 

obok słupka. Chwilę później 
odpowiedziała Kowalczyk, ale 
tra�ła wprost w ręce bram-
karki z Białej Podlaskiej. Obu 
zespołom przeszkadzała zła 
pogoda, gdyż mocno wiało 
oraz padał deszcz, przez co do 
przerwy było 0:0.

W przerwie obaj szkole-
niowcy nie dokonali roszad w 
składach. Od początku drugiej 
połowy piłkarki z Wałbrzycha 
miały bardzo duży problem 
z dostaniem się w pole karne 
rywala. Na dwa uderzenia zde-
cydowały się zawodniczki go-

ści, ale znów dobrze interwe-
niowała Urbańska. W 71 min. 
świetne okazje miała Klaudia 
Miłek, ale najpierw jej uderze-
nie z 20 metrów z rzutu wol-
nego bardzo dobrze obroniła 
golkiperka AZS PSW, a kolejny 
strzał odbił się od poprzeczki. 
Piłkarki z Podlasia w końcówce 
zaczęły przeważać, co wyko-
rzystały w 89 min., kiedy błąd 
wałbrzyskiej obrony wykorzy-
stała Klaudia Lefeld, która jed-
nocześnie ustaliła wynik spo-
tkania na 1:0 dla swojej ekipy. 

W następnej kolejce AZS 
PWSZ zagra w Gdańsku ze 
Sztormem. Spotkanie odbę-
dzie się w sobotę, 25 marca o 
godz. 11:00.

Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych – AZS PSW Biała 
Podlaska 0:1 (0:0)
Bramka: 0:1 Lefeld (89).
AZS PWSZ: Urbańska – Aszkiełowicz, 
Mesjasz, Gradecka – Pluta (62 Klepat-
ska), Ratajczak, Jaworek, Kowalczyk 
– Miłek, Bezdziecka, Maciukiewicz 
(84 Dereń). 

Piłkarze Górnika Wał-
brzych w spotkaniu 18. 
kolejki III grupy III ligi 
pokonali na Stadionie 
1000-lecia Falubaz Zielona 
Góra 1:0. Jest to druga wy-
grana na własnym boisku 
w tym sezonie. 

Do Górnika wróciło kil-
ku piłkarzy, którzy mają 
wzmocnić drużynę, zwłasz-
cza w grze ofensywnej, któ-
ra jesienią mocno szwan-
kowała, lepiej wygląda też 
sytuacja �nansowa klubu. 
Z nowych-starych piłkarzy 
wystąpili w pierwszym skła-
dzie: Bartosz Tyktor, Kamil 
Sadowski oraz Dominik Bro-
nisławski, a Kamil Popowicz 
i Michał Tytman usiedli na 
ławce rezerwowych.

Przed rozpoczęciem spo-
tkania podziękowania za 
grę i trenowanie w Górniku 
otrzymał Piotr Przerywacz, 
który po rundzie jesien-
nej zrezygnował z funkcji II 

trenera biało-niebieskich. 
Około 700 kibiców zgro-
madzonych na trybunach 
zobaczyło niezły początek 
spotkania, w którym gospo-
darze od razu rzucili się do 
ataku. I już w 7 min. Mar-
cin Morawski zdecydował 
się na uderzenie z ok. 25 
metrów, wykorzystując złe 
ustawienie golkipera gości. 
Precyzyjny strzał otworzył 
wynik spotkania, a sześć 
minut później grający drugi 
trener wałbrzyszan znów 
dał o sobie znać: po krótkim 
podaniu z rzutu wolnego 
Mateusza Krzymińskiego 
znów huknął zza szesnastki, 
lecz świetnie interweniował 
Przemysław Krajewski. W 22 
min. odpowiedzieli goście – 
tym razem bezpośrednio z 
rzutu wolnego strzelał Jakub 
Babij, ale świetnie piłkę nad 
poprzeczkę sparował Da-
mian Jaroszewski. Nadal jed-
nak to podopieczni Roberta 

Zagrali w warcaby
Filip Kuczewski (UKS Roszada 
Lipno) zwyciężył w I Otwar-
tych Mistrzostwach Dolnego 
Śląska w Warcabach 64-polo-
wych, rozegranych w Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu. Kuczewski, wice-
mistrz Polski w tej warcabowej 
konkurencji, zgromadził na 
swoim koncie 13 pkt. Kolejne 
miejsca zajęli: 2. Dawid Franek 
(Roszada) – 12, 3. Marcin Chę-
siak (OKS Sokół Wrocław) – 11, 4. 
Adam Biadasiewicz (Sokół) – 10, 
5. Tymoteusz Myszuk (Roszada) 
– 10, 6. Michał Wegrzyn (Sokół) 
– 10. Pierwszy z wałbrzyszan, 
Zenon Parzonka, zajął 13. lokatę 
z 9 pkt. Imprezę zorganizował i 
w sposób wzorcowy przepro-
wadził Kazimierz Kaczuga, war-
cabowy zawodnik, sędzia i w 
ogóle sportowy pasjonat.

(BAS)

Książański marsz
Kapryśna aura nie przeszko-
dziła 43 uczestnikom VI edycji 
Marszu Nordic Walking „Cze-
kamy na wiosnę – Szlakiem 
Złotego Pociągu”. Wzięli w nim 
udział oprócz wałbrzyszan także 
zawodnicy z Legnicy, Jeleniej 
Góry, Gorzów Wlkp, Kamiennej 
Góry, Świdnicy, Mieroszowa i 
Boguszowa -Gorc. Start nastąpił 
z hipodromu w Książu, a trasa 
prowadziła przez przełom Pełcz-
nicy, palmiarnię, mauzoleum 
Hochbergów, stado ogierów i 
am�teatr przy zamku. Marsz za-
kończyła biesiada przy ognisku 
z pieczeniem kiełbasek, podczas 
której rozlosowano nagrody. Or-
ganizator marszu – Wałbrzyski 
Klub Biegacza Podzamcze-Za-
mek Książ dziękuje partnerom 
projektu, którym było Stado 
Książ, Zamek Książ i Palmiarnia.

(BAS)

Wypadek przy pracy?

Dobry start Bubnowicza przeważali na 
boisku i to oni częściej byli 
na połowie rywala. Dzie-
więć minut później, po ka-
pitalnym podaniu Dominika 
Bronisławskiego, do piłki do-
szedł Damian Migalski, który 
znalazł się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem, ale 
tra�ł tylko w boczną siatkę. 
Tuż przed końcem pierwszej 
połowy popularny „Nuno” 
miał jeszcze lepszą sytuację 
po dośrodkowaniu z prawej 
strony Kamila Sadowskiego, 
lecz ten tym razem z ok. 2-3 
metrów tra�ł w słupek.

W przerwie szkoleniowiec 
gości dokonał jednej zmia-
ny: Sebastian Górski zastąpił 
Kacpra Koppenhagena. W 
54 min. kolejną okazję na 
zdobycie drugiego gola miał 
Marcin Morawski, ale jego 
precyzyjny strzał z rzutu wol-
nego bardzo dobrze obronił 
Przemysław Krajewski. Po-
tem nad stadionem zaczęło 
padać i zrobiło się jeszcze 
zimniej, a piłkarze nie roz-
grzewali kibiców, ponieważ 
na boisku zapanował chaos i 

bardzo ostra gra. Od 73 min. 
Falubaz powinien grać w 
osłabieniu po faulu Kacpra 
Kochanowskiego na Domi-
niku Bronisławskim, jednak 
arbiter pokazał winowajcy 
tylko żółtą kartkę. W 80 min. 
- dość niespodziewanie - po 
świetnym zagraniu Przemy-
sława Mycana z najbliższej 
odległości, bliski wyrówna-
nia rezultatu był Michał Chy-
rek, na szczęście futbolówkę 
z linii bramkowej wybił Bar-
tos Tyktor. Tuż przed końcem 
spotkania sędzia pokazał 
Pawłowi Tobiaszowi drugą 
żółtą, a w konsekwencji czer-
woną kartkę, ale po chwili 
zakończył spotkanie, które 
piłkarze Górnika wygrali 1:0 
i po raz pierwszy od dawna 
skakali w kółku z radości na 
środku boiska.

- Mieliśmy sytuacje do 
podwyższenia wyniku, jed-
nak przeciwnik nie odpusz-
czał, przez co nie było łatwo. 
Trudne warunki nie sprzyja-
ły w wykańczaniu akcji, ale 
cieszymy się z wygranej 1:0 
i chciałbym, żebyśmy każdy 

mecz wygrywali 1:0 w takich 
okolicznościach, a będzie 
naprawdę dobrze – powie-
dział po spotkaniu kapitan 
Górnika Jan Rytko.

W następnej kolejce Gór-
nik podejmie na własnym 
stadionie BKS Stal Bielsko-
-Biała. Mecz rozpocznie się 
w sobotę, 25 marca o godz. 
14:00.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
– Falubaz Zielona Góra
Bramka: 1:0 Morawski (7). Żółte kart-
ki: Tobiasz, Tyktor oraz Kaczmarczyk, 
Cipior, Kochanowski. Czerwona kartka: 
Tobiasz (90+5, za 2 żółte). Widzów: 
700.
Górnik: Jaroszewski – Tobiasz, Micha-
lak, Tyktor, Krzymiński – Sadowski, 
Morawski, Bronisławski, Rytko, 
Surmaj (90+3 Bogacz) – Migalski (79 
Młodziński).
Falubaz Zielona Góra: Krajewski – 
Babij, Borys, Cipior (78. Król), Chyrek – 
Ekwueme, Kaczmarczyk – Kobusiński 
(59. Kochanowski), Koppenhagen 
(46. Górski), Ostrowski – Mycan (88. 
Siebert). 
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Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych zmarnowali 
okazję do zakończenia na 
własnym parkiecie walki 
w fazie play out o utrzy-
manie w I lidze. Po porażce 
w sobotę 2:3 i niedzielnym 
zwycięstwie 3:2, w rywa-
lizacji z Norwidem Czę-
stochowa jest remis 2:2 i 
o tym, który z zespołów 
opuści I ligę, zadecyduje 
środowy mecz pod Jasną 
Górą.

Po dwumeczu w Czę-
stochowie, gdzie Victoria 
PWSZ zdołała wygrać jeden 
mecz, mogło się wydawać, 
że wałbrzyszanie wykorzy-
stają atut własnego parkietu 
i przed własną publicznością 
zakończą walkę w play out. 
Ale w sobotę role znów się 
odwróciły. Oba zespoły sto-
czyły zaciekłą, pięciosetową 
walkę, wynik meczu zmie-
niał się jak w kalejdoskopie, 
a kibice popadali z euforii 
w rozpacz. Tylko pierwsza z 
pięciu partii zakończyła się 
różnicą większą niż 3 punkty 
– gospodarze wygrali 25:18, 
ale dwie kolejne przegrali do 
22 i 23. Mobilizacja w koń-
cówce IV seta dała im zwy-
cięstwo do 23 i tie-break, 
lecz - po raz kolejny w tym 
sezonie - w piątym secie nie-
wykorzystane sytuacje ze-
mściły się na podopiecznych 
Przemysława Michalczyka, 
którzy przegrali 13:15 i cały 
mecz 2:3.

W ten sposób Victoria 
PWSZ wykorzystała limit po-
rażek w tej fazie rozgrywek, 
bo każda następna będzie 
oznaczała degradację do II 
ligi. I mogło się wydawać, 
że widmo spadku będzie 
najlepszym motywatorem 
dla ekipy spod Chełmca. 
Pierwsze dwa sety niedziel-
nego meczu zdawały się to 
potwierdzać, bo gospoda-
rze wygrali pierwszego seta 
25:21, a drugiego na prze-
wagi 28:26. Częstochowska 
młodzież jednak nie złożyła 

broni. W trzecim secie wy-
równana walka toczyła się 
do stanu 12:12, a potem go-
ście zaczęli wykorzystywać 
błędy miejscowych i mo-
zolnie budowali przewagę. 
Victorii PWSZ nie pomogły 
przerwy w grze na żądanie 
trenera, bo konsekwentnie 
grający rywale kontrolowali 
wydarzenia na parkiecie i 
wynik, zwyciężając 25:20. Ta 
porażka wytrąciła wałbrzy-
szan z równowagi i odbiła 
się na ich postawie w czwar-
tym secie, gładko przegra-
nym 15:25. A to oznaczało 
walkę „o życie” w kolejnym 
tie-breaku. Sytuacja zda-
wała się być beznadziejna, 
gdy Norwid wyszedł na 
prowadzenie 13:11, ale czas 
na żądanie trenera Michal-
czyka okazał się kolejnym 
punktem zwrotnym. Rywal 
został skutecznie wybity ze 
swojego rytmu gry, a uwagi 
szkoleniowca i pełna kon-
centracja w szeregach wał-
brzyszan najpierw pozwoliły 
im doprowadzić do remisu, 
a potem wykorzystać pierw-
szą piłkę meczową do stanu 
15:13, co oznaczało zwycię-
stwo w meczu 3:2.

Decydujące spotkanie 
zostało rozegrane w Często-
chowie w środę i zakończy-
ło się po zamknięciu tego 
wydania – relacja na sport.
db2010.pl.

(RED)

Victoria PWSZ Wałbrzych – Exact Sys-
tems Norwid Częstochowa 2:3 (25:18, 
22:25, 23:25, 25:23, 13:15)
Victoria PWSZ: Schamlewski, Napiór-
kowski, Siwicki, Zieliński, Szewczyk, 
Durski, Obrębski (libero) oraz Frąc, 
Plizga, Magnuszewski, Olszewski, 
Szydłowski (libero)
Victoria PWSZ Wałbrzych –Norwid 
Częstochowa 3:2 (25:21, 28:26, 20:25, 
15:25, 15:13)
Victoria PWSZ: Schamlewski, Napiór-
kowski, Siwicki, Zieliński, Szewczyk, 
Durski, Obrębski (libero) oraz Szy-
dłowski (libero), Frąc, Magnuszewski, 
Plizga, Olszewski i Dereń.

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych w 
drugim meczu I rundy 
fazy play-o� o awans do I 
ligi pokonali w Kościanie 
Obrę 67:55. W II rundzie 
podopieczni Arkadiusza 
Chlebdy zagrają z SMS-em 
PZKOSZ Władysławowo. 

Po dość słabym początku 
spotkania, pierwsi na pro-
wadzeniu byli goście, ale na-
tychmiastowo gospodarze 
przejęli inicjatywę i wygry-
wali 6:4. Potem Piotr Niedź-
wiedzki wyrównał rezultat, 
ale chwilę później miejscowi 
odskoczyli na 6 punktów i 
wałbrzyszanie mieli spory 
problem z dogonieniem 
rywala w pierwszych 10 mi-
nutach. Pod koniec strata 

oscylowała w granicach 2-4 
oczek, ale po 10 minutach 
przegrywali tylko 19:20. 
Start drugiej kwarty był bar-
dzo podobny do pierwszej: 
oba zespoły były bardzo 
nieskuteczne i nie zdoby-
wały punktów. Gdy w koń-
cu zaczęły punktować, to 
dopiero na 4 minuty przed 
końcem pierwszej połowy 
podopieczni Arkadiusza 
Chlebdy wyrównali rezultat, 
a potem odzyskali prowa-
dzenie, którego nie oddali 
już do końca spotkania. Po 
pierwszej połowie na tablicy 
widniał wynik 32:27 dla Gór-
nika.

Po dość wyrównanym po-
czątku trzeciej ćwiartki, sfau-
lowany został w akcji rzuto-

wej Rafał Niesobski, który 
wykorzystał 3 rzuty wolne i 
od tego momentu jego eki-
pa poszła jak burza, powięk-
szając swoją przewagę nad 
rywalem do 16 punktów. 
Ekipa z Kościana zdołała od-
robić część straty, lecz była 
ona za duża, aby wyrównać 
i na 10 minut przed końcem 
spotkania wałbrzyszanie 
prowadzili 51:41. W czwartej 
odsłonie, jak w większości 
meczów, trener biało-nie-
bieskich wpuścił na parkiet 
rezerwowych, aby ci kontro-
lowali przebieg rywalizacji. 
Wykorzystał to zwłaszcza 
Bartłomiej Ratajczak, który 
zdobył 6 z 16 punktów, któ-
re przyczyniły się do zwy-
cięstwa Górnika 67:55 i do 

awansu do następnej rundy. 
A w niej już w sobotę, 25 
marca o godz. 17.30, w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów bia-
ło – niebiescy podejmą SMS 
PZKOSZ Władysławowo. 

Radosław Radczak

Obra Kościan – Górnik Trans.eu 
Wałbrzych 55:67 (20:19, 7:13, 14:19, 
14:16)
Obra: Kabat 25 (14 zb), E. Rau 11, 
Kiszka 6, Ciążkowski 4, Szymkowiak 
3, Stanisławiak 2, Maciejewski 2, M. 
Rau 2, H. Ratajczak 0, Skrzypczak 0, 
Mielnik 0, Harasimczuk 0.
Górnik: Niedźwiedzki 16 (13 zb), 
Wróbel 16, Niesobski 11, Glapiński 10, 
Ratajczak 7, Bochenkiewicz 4 (10 zb), 
Krówczyński 3, Durski 0, Jeziorowski 
0, Kozak 0. 

 Aleksander Balcerow-
ski, wychowanek Górnika 
Wałbrzych (w listopadzie 
br. skończy 17 lat), koszy-
karz hiszpańskiego Balon-
cesto Gran Canaria Claret 
z Las Palmas na Wyspach 
Kanaryjskich, zwyciężył z 
tym zespołem w turnieju 
pod Sewillą drużynę Real 
Betis Energia Plus Sevilla 
ze swoim rówieśnikiem - 
Andrzejem Plutą.

Olek nieco zmienił się �-
zycznie w ostatnich miesią-
cach. - Jego wzrost to teraz 
216 cm, a więc urósł o 1 cm. 
Waży 106 kg, co oznacza, że 
w ciągu roku przybyło mu ok. 
10 kg. Po wyleczeniu kości 
śródstopia, co kosztowało go 
trzy miesiące rozstania z ba-
sketem, skupił się na treningu 
z pełnym obciążeniem, by 
wzmocnić się �zycznie – po-
wiedział nam jego tata, Mar-
cin Balcerowski.

Olek ćwiczy z zawodnika-
mi zaplecza zespołu, który 
w hiszpańskiej ekstraklasie 
gra w okolicach 5- 6 miejsca, 
a ostatnio pokonał w Ma-
drycie tamtejszy Real. - Wy-
korzystuje swój wzrost do 
częstych rzutów za 3 pkt., 
poza tym coraz lepiej gra 
mu się na obwodzie. Życio-

Być albo nie być Przeszli Obrę, sprawdzą uczniów

Balcerowski kontra Pluta 

Zespół z Wysp Kanaryjskich. W środku stoi Olek Balcerowski.

wym celem syna pozostała 
gra w NBA, a idolami Marcin 
Gortat z Washington Wi-
zards i Dirk Nowitzki z Dallas 
Mavericks. Ubiegłoroczny 
turniej w Nowym Jorku tyl-
ko zaostrzył jego apetyt na 
występowanie kiedyś w naj-
lepszej światowej lidze – wy-
jaśnił Marcin.

Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku Olek na obozie 
Jordan Brand Classic w Za-
grzebiu został przez amery-
kańskich trenerów wybrany 
do najlepszej „10” rówieśni-
ków z Europy i pojechał na 

turniej do USA, gdzie wraz 
z kolegami zwyciężył w tur-
nieju w hali Barclays Center 
na Brooklynie. Zebrał wtedy 
wiele pochlebnych ocen. - 
Jestem przekonany, że Olka 
stale obserwują skauci re-
nomowanych klubów, także 
z NBA. Życzę mu spełnienia 
jego marzeń – dodał jego 
tata, również wychowanek 
Górnika (w którym grał do 
wypadku samochodowe-
go, w którym doznał urazu 
kręgosłupa), olimpijczyk z 
Londynu w koszykówce na 
wózkach, 2-krotny zdobyw-

ca w tej dyscyplinie Pucharu 
Europy, 4. miejsca w mistrzo-
stwach Europy i 6 w mistrzo-
stwach świata, były trener 
reprezentacji Polski. Obec-
nie występuje we włoskim 
Amicacci Giulianova. Mama 
Olka - Sylwia - też była koszy-
karką, grając w AZS Lublin.

Z kolei Andrzej Pluta - se-
nior był mistrzem Polski z 
Anwilem Włocławek (2003) 
i Prokomem Tre�em Sopot 
(2004). Przez 8 lat grał w re-
prezentacji kraju, występu-
jąc jako obrońca.

Andrzej Basiński
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R E K L AMA

Tego jeszcze nie było! 
Podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w 
Jakuszycach w trzech bie-
gach kadetów wszystkie 
9 miejsc na podium za-
jęli biathloniści jednego 
klubu - UKN Mela�r Czar-
ny Bór. Czarnoborzanie 
zdobywali także medale 
mistrzostw Polski młodzi-
ków na Jamrozowej Pola-
nie w Dusznikach Zdroju.

Zdobywcy 9 medali indy-
widualnie - juniorzy młodsi 
UKN Mela�r – wywalczyli 
także złoty medal w sztafe-
cie, w której pobiegli w skła-
dzie: Wojciech Filip, Mateusz 
Gierczyk i Wojciech Janik. - 
Nasze kluby ostatniego dnia 
mistrzostw wystawiły tylko 
tę jedną sztafetę. To był 17 
medal Mistrzostw Polski 
Biathlonistów- UKN Mela�r 
i AZS AWF Wrocław! Mela-
�r zdobył największą liczbę 
medali OOM (13), a Dolny 
Śląsk rozbił resztę kraju w 
punktacji województw zdo-
bywając 27 medali, podczas 
gdy druga w klasy�kacji Ma-
łopolska -10 medali. Każdy 
z podopiecznych trenerów 
Jerzego Szydy i Zdzisława 
Kotasa, biorący udział w 
marcowych zawodach, wró-
cił z medalem: Wojciech Filip 
zdobył 3 złote i jeden brązo-
wy, Mateusz Gierczyk 2 złote 
i 2 srebrne, Wojciech Janik- 1 
złoty, 1 srebrny, 1 brązowy; 
Krystian Kałużny - 1 brązo-
wy, Paulina Wąsala- 2 srebr-
ne, 1 brązowy; Bartłomiej 
Filip - 1 złoty, 2 brązowe; 
Przemysław Pancerz - 1 brą-
zowy – relacjonują działacze 
UKN Mela�r.

14 marca odbyła się rów-
nież dekoracja juniorów 
i juniorów młodszych za 
udział w cyklu zawodów 
„Celuj w Igrzyska” w sezo-
nie 2016/2017. - W kategorii 
juniorów młodszych rywa-

lizacja o miano najlepsze-
go zawodnika tego cyklu 
wyglądała bardzo ciekawie. 
Różnica punktowa wynosiła 
zaledwie 18 oczek i przed 
ostatnim biegiem aż sied-
miu zawodników miało 
jeszcze szansę na zdobycie 
pierwszego miejsca w kla-
sy�kacji ogólnej. Ostatecz-
nie to Michał Szwast (IKN 
Górnik Iwonicz Zdrój) okazał 
się najlepszym biathlonistą 
wśród juniorów młodszych, 
wyprzedzając o 2 punkty 
drugiego Krystiana Kałuż-
nego (UKN Mela�r). Trzecie 
miejsce zajął Mateusz Gier-
czyk (UKN Mela�r) tracąc 
do lidera tylko 5 oczek. W 
kategorii juniorów zwy-
ciężył Bartłomiej Filip (AZS 
AWF Wrocław), który miał 
dość dużą przewagę punk-
tową nad resztą zawodni-
ków. Bartek wystartował we 
wszystkich konkurencjach i 
za każdym razem plasował 
się w pierwszej „szóstce”, co 
dało mu przewagę nad resz-
tą stawki – dodają działacze 
czarnoborskiego klubu.

Wcześniej ponad 150 
młodych biathlonistów 
rywalizowało na trasach 
Jamrozowej Polany w Dusz-
nikach Zdroju w mistrzo-
stwach Polski młodzików i 
młodzików młodszych oraz 
w �nałowych zawodach cy-
klu „Celuj w Igrzyska”. Trud-
ne warunki śniegowe nie 
przeszkodziły w rozegraniu 
wszystkich zaplanowanych 
konkurencji. Pierwszego 
dnia rozegrano bieg sprin-
terski. W kategorii młodzi-
ków srebrny medal wywal-
czył Marcin Kaczanowski, 4 
miejsce zajął Jakub Rutkow-
ski, 10 był Grzegorz Dereń, a 
11 Kacper Rutkowski. Wśród 
młodziczek brąz wywalczy-
ła Amelia Jęczmieniak, 10 
była Weronika Przemyślak, 
a 13 Wiktoria Przemyślak. 

W rywalizacji młodzików 
młodszych 10 miejsce zajął 
Hubert Matusik, a 13 Kamil 
Wodziak. Drugi dzień stał 
pod znakiem biegów indy-
widualnych i tu również z 
bardzo dobrej strony poka-
zał się Marcin Kaczanowski, 
zdobywając kolejne srebro, 
Grzegorz Dereń dołożył 
brąz, a tuż za podium upla-
sował się Kacper Rutkowski, 
11 miejsce zajął Michał Ba-
raniec, a 14 Mateusz Szcze-
paniak. Wśród młodziczek 5 
miejsce wywalczyła Wikto-
ria Przemyślak, a 10 Amelia 
Jęczmieniak. Wśród młodzi-
ków młodszych 7 był Hu-
bert Matusik. Na zakończe-
nie mistrzostw rozegrano 
biegi sztafetowe. W katego-
rii młodzików bezkonkuren-
cyjni okazali się zawodnicy 
UKN Mela�r Czarny Bór I w 
składzie: Marcin Kaczanow-
ski, Grzegorz Dereń i Kacper 
Rutkowski. 5 miejsce zajęła 
II sztafeta w składzie: Jakub 
Rutkowski, Mateusz Szcze-
paniak, Michał Baraniec. 
Młodziczki UKN Mela�r I w 
składzie: Weronika Przemy-
ślak, Amelia Jęczmieniak, 
Wiktoria Przemyślak zdoby-
ły brązowy medal, a druga 
sztafeta, w składzie: Mar-
tyna Poręba, Aleksandra 
Mikołajczyk, Weronika Mi-
kołajczyk, zajęła 6 miejsce. 
Sztafeta młodzików młod-
szych, w składzie: Hubert 
Matusik, Kamil Wodziak, 
Mariusz Pływaczyk, zajęła 
czwarte miejsce. Końcowa 
klasy�kacja „Celuj w Igrzy-
ska: młodzicy – 4 miejsce 
Marcin Kaczanowski, 6 miej-
sce Grzegorz Dereń; mło-
dziczki – 6 miejsce Wiktoria 
Przemyślak.

W barwach UKN Mela�r 
Czarny Bór wystartowali za-
wodnicy MUKN „Pod Stróżą” 
Miszkowice.

(RED)

Bartosz Warszczuk bar-
dzo udanie zadebiutował 
na arenie międzynarodo-
wej, zdobywając brązowy 
medal w kategorii wagowej 
do 59 kg juniorów do lat 18 
w Mistrzostwach Europy w 
Trójboju Siłowym Klasycz-
nym, które zostały rozegra-
ne w Thisted w Danii. 

Zawodnik z Głuszycy 
doskonale poradził sobie z 
presją, jaka towarzyszy wy-
stępom w zawodach rangi 
międzynarodowej. I choć 
był najmłodszy z całej staw-
ki startujących, zajął trzecie 
miejsce, przegrywając jedy-
nie z  Ukraińcem Vadymem 
Hutnykiem i Dylanem Pote-
rem z Irlandii. Wynik , który 
uzyskał w trójboju: 412,5 kg 
(150+ 82,5 +180), jest jego 
rekordem życiowym i poka-

Bartosz Gołębiewski z 
Jedliny Zdroju na ćwierć-
�nale zakończył udział w 
Mistrzostwach Europy do 
lat 22. Pięściarz Kieleckie-
go Klubu Bokserskiego 
Rushh, w II rundzie tur-
nieju rozgrywanego w 
rumuńskiej miejscowości 
Braiła, przegrał w wadze 
do 75 kg - stosunkiem gło-
sów 0:5 – z Danielem Za-
nem Daskalo z Izraela.

Po zwycięstwie w I run-
dzie turnieju z Andreasem 
Kokinosem z Cypru (5:0), Bar-
tosz Gołębiewski awansował 
do ćwierć�nału. - Cypryjczyk 
dopiero zbiera doświadcze-
nie na ringach seniorskich, 
ale sprawił mi dużo proble-
mów w piątkowej walce. 
Był nieobliczalny i boksował 
różnorodnie, zadając po kil-
ka ciosów w serii. O moim 
zwycięstwie zadecydowa-
ło przede wszystkim dobre 
przygotowanie kondycyjno 
– siłowe, nad czym od po-
czątku roku pracowaliśmy 
na zgrupowaniach repre-
zentacji Polski – relacjonuje 
medalista mistrzostw Polski.

Wszystkie 
medale Melafiru

Siłacz na medal

Bartosz Warszczuk zdobył brązowy medal mistrzostw Europy juniorów 
w Trójboju Siłowym Klasycznym.

zuje, że Bartek ma jeszcze 
spore rezerwy. W przysia-
dzie uczeń klasy III Gimna-
zjum Publicznego w Głuszy-
cy wstał ze sztangą ważącą 
155 kg, lecz było to minimal-

nie za płytko i sędziowie nie 
zaliczyli próby. W martwym 
ciągu podejście na 180 kg 
było wykonane ze sporym 
zapasem.

(SJ)

Debiutant w ósemce

Debiutujący w zawodach 
tej rangi jedlinianin tra�ł w 
ćwierć�nale na seniorskiego 
mistrza Izraela. - Z Danielem 
Zanem Daskalo stoczyłem 
dobrą walkę. Choć rywal jest 
ode mnie wyższy i boksuje 
w odwrotnej pozycji, bo jest 
leworęczny, to jedynie 2 run-
da była wyrównana i mogła 
być oceniana w dwie strony. 
Ale pierwszą wygrałem, a 
w trzeciej to rywal już „pły-
wał” w ringu, bo nie miał siły 
boksować. Dostał ostrzeże-
nie za trzymanie i samo to 
już sprawia, że powinienem 
wygrać tę rundę. Ale według 

sędziów przegrałem wszyst-
kie rundy… Werdykt taki, że 
odechciewa się boksować – 
złości się Bartosz Gołębiew-
ski.

Przed młodym pięścia-
rzem z Jedliny Zdroju w 
ten weekend mistrzostwa 
okręgu świętokrzyskiego, a 
po nich mistrzostwa Polski 
seniorów, które od przy-
szłego poniedziałku będą 
rozgrywane w Człopie. - Mi-
strzostwa Europy pokazały, 
że jestem wysokiej formie i 
będę walczył o mistrzostwo 
Polski – zapowiada.

(RED)

Bartosz Gołębiewski dotarł do ćwierćfinału mistrzostw Europy.
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USŁUGI

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(2) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) 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. 

(2) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(2) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(2) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(2) Sprzedam garaż murowany na 

Sobięcinie - tanio! tel: 794-144-

968.

(2) 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
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Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000
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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 – CENTRUM WAŁBRZYCHA-
,czteropiętrowy dom 180 m2- 4  
niezależne mieszkania 2-poko-
jowe z łazienkami na każdym z 
pięter, ew. 200-metrowe pomiesz-
czenia warsztatowe z dopłatą 
sprzedaż lub wynajem. Cena: 220 
000 zł (nr:2322  ) - (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 –SZCZAWIENKO,luksusowe  
mieszkanie z ogrodem, wysoki 
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka, 
ogrzewanie gazowe i kominek. 
Cena: 117 000zł (nr:1562) - (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 –SZCZAWIENKO, 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 6 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 Podzamcze, 
Kasztelańska, 2 pokoje po kapital-
nym remoncie, 35,50m2, 6p(10)
cena 119 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, 109m2, 4 
pok. działka: 511m2 cena 395 tys.
zł. stan dobry, 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
w dzielnicy  Szczawienko, 34m2 
, 49tys.zł.  2 piętro, 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
36m2, Podzamcze , po remoncie, 3 
piętro, winda, cena 103 tys.zł. bez 
balkonu, 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, 507 
153 166 .

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, 
507 153 166.

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 po 
remoncie, Podzamcze, 36m2, 3 
piętro, cena 128 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

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

Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje, 
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena 
72.000zł. Tel: 535-311-265

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, bal-
kon, 30m2, 1 piętro 102 000 PLN 
tel. 577-263-955

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

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

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

PODZAMCZE, NOWE budownic-
two, 65m2, dwupoziomowe   220 
000zł, balkon, miejskie ogrzewa-
nie 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

PODZAMCZE, Palisadowa, 4 
pokoje, 85m2,   219 900zł, balkon, 
miejskie ogrzewanie tel. 577-
263-955

PODZAMCZE 2 pokoje, 36m2, do 
wprowadzenia miejskie ogrzewa-
nie  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, 62m2, B.Gorce, po remon-
cie, parter, ogród, cena  120 000 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, 
50m2, 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, 507 153 166. 

WILLA –  Sprzedamy po remoncie, 
Nowe Miasto, kawalerka. 34m2, 
wysoki parter, cena 55 tys.zł. co 
gaz, 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

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.

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

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

https://www.facebook.com/

ZAPRASZAMY

profesjonalna organizacja przyjec 
okolicznosciowych !!!

,
,
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Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Walimiu ul. Boczna nr 9, zostały 

wywieszone na okres od 23.03.2017 r.
 do 13.04.2017 r. wykazy: Nr 3/2017 
z dnia 23.03.2017 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych 
do sprzedaży oraz Nr 4/2017 

z dnia 23.03.2017 r. nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę, najem.


