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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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• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
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Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info
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- Od 3 kwietnia do 29 wrze-
śnia 2017 r. oddaj krew pełną 2 
razy – kobieta, 3 razy – mężczy-
zna  i weź udział w losowaniu 
cennych nagród – zachęca Te-
resa Kamińska z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu.

- Konkurs zorganizowaliśmy 
dla honorowych dawców krwi 
z rejonu działania RCKIK w Wał-
brzychu. Podczas wizyty w sie-
dzibie RCKiK oraz podczas akcji z 
udziałem ekipach wyjazdowych 
należy odebrać kupon konkurso-
wy. Za każdym razem po odda-
niu krwi zostanie przyklejony do 
niego kod kreskowy z numerem 
donacji. Jeżeli uzbierasz 3 lub 2 
kody (czyli 3 lub 2 razy oddasz w 
tym czasie krew), wrzuć kupon 
do specjalnie przygotowanego w 
tym celu pojemnika. Celem kon-
kursu jest promocja honorowego 
krwiodawstwa i zachęcanie do 
oddawania krwi w okresie letnim. 
Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie www.rckik.wal-
brzych.pl, w siedzibie RCKiK przy 
ul. Chrobrego w Wałbrzychu oraz 
podczas zbiórek terenowych z 
udziałem ekipy wyjazdowej. Or-
ganizatorami konkursu jest Klub 
HDK PCK „Czerwoni” przy RCKiK 
w Wałbrzychu.

Tymczasem 28 marca po raz 
kolejny świebodziczanie mogli 
oddać krew w ramach cyklicznych 
zbiórek, organizowanych w tym 
mieście. Piękna, słoneczna i wio-
senna pogoda sprzyjała odwie-
dzaniu ambulansu, który zaparko-
wał przed ratuszem. Frekwencja 
była znakomita – 31 osób stawiło 
się na zbiórce, a po konsultacjach 
medycznych mogło oddać krew 
28 krwiodawców - 5 osób zrobiło 
to po raz pierwszy. Zbiórka miała 
także sympatyczny akcent – każdy, 
kto tego dnia oddał krew, otrzymał 
piękną sadzonkę hiacynta. Kilka 
kwiatów tuż przed godz.10:00 po-
darował krwiodawcom burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz.

- Robią Państwo wspaniały gest, 
bardzo za to dziękujemy – podkre-
ślał burmistrz, który zawsze sta-
ra się, choć na chwilę odwiedzić 
krwiodawców.

Tradycyjnie słodycze przekaza-
ła Śnieżka-Invest. Organizatorami 
zbiórki byli: Urząd Miejski w Świe-
bodzicach, Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Wałbrzychu, Klub Honorowych 
Dawców Krwi. Kolejna akcja, tym 
razem stacjonarna, 27 kwietnia w 
Miejskim Domu Kultury w Świebo-
dzicach.

(RED)

Konkurs dla krwiodawców
W szczawieńskim Teatrze 

Zdrojowym, widowiskiem ta-
neczno-muzycznym w wyko-
naniu uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Stanisława 
Moniuszki w Wałbrzychu, zain-
augurowana została pierwsza 
„Żonkilowa Kwesta” na terenie 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, która 
potrwa do 8 kwietnia.

Przedstawienie do muzyki Pio-
tra Czajkowskiego dedykowane 
było wolontariuszom - młodzieży 
i dzieciom ze szkół i przedszkoli, 
a zgłosiło się ich do udziału w tej 
akcji ponad 350 w całym regionie. 
Wykonawców koncertu, wolonta-
riuszy ich opiekunów oraz widzów 
przybyłych na koncert przywitała 
prezes Zarządu Polskiego Towa-
rzystwa Opieki Paliatywnej Renata 
Wierzbicka.

- Zorganizowanej po raz pierw-
szy „Żonkilowej Kweście” patro-
nują: biskup świdnicki Ignacy Dec, 
przezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej i burmistrz Szczawna 
Zdroju Marek Fedoruk. Kwestuje-
my na rzecz dzieci osieroconych i 
rehabilitację dzieci nieuleczalnie 
chorych. Nasi wolontariusze zbie-
rają pieniądze do puszek w central-
nych punktach miejscowości na-
szej aglomeracji, przed kościołami 
i w dużych centrach handlowych, 
które bardzo przychylnie się odnio-
sły do naszej kampanii. Kulmina-

Żonkilowa kwesta

cyjnym punktem akcji był 21 mar-
ca – pierwszy dzień wiosny – nasz 
„dzień na tak”, kiedy wyszli na ulice 
kwestować wszyscy nasi wolonta-
riusze. Liczymy, że tak uroczyście 
rozpoczęta akcja znajdzie szerokie 
zrozumienie wśród mieszkańców 
Wałbrzycha i ościennych miejsco-
wości. I że otworzą szeroko swoje 
serca na potrzeby dzieci chorych, 
którymi się opiekujemy – podkre-
śla Renata Wierzbicka.

Także najmłodsi wolontariusze 
z Przedszkola nr 17 przy ul. Hirsz-

felda na wałbrzyskiej Piaskowej 
Górze włączyli się do „Żonkilowej 
kwesty” na rzecz dzieci, które są 
podopiecznymi Wałbrzyskiego ho-
spicjum.

- To miłe i wzruszające, bo 
przedszkolaki uczestnicząc w ak-
cji wspierają swoich rówieśników 
będących w potrzebie. Dziękuje-
my również dyrekcji za wsparcie, 
a nauczycielom za wspólny udział 
z dziećmi w naszej akcji – dodaje 
prezes PTOP w Wałbrzychu.

(RED)

Przedszkolaki zbierały pieniądze w ramach „Żonkilowej kwesty”.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego  Krzyża 1 (hotel Villa Art., naprzeciw stacji krwiodawsta). Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

Po trzeciej wizycie zauważyłem, że spada mi 
cukier i ciśnienie. A potem było coraz lepiej. 
Każde kolejne badania potwierdzają, 
że moje zdrowie powolutku się poprawia. 
Ale ważniejsze od badań jest samopoczucie, 
a to mam wyśmienite. Kilka miesięcy temu 
nie byłem w stanie wejść bez odpoczynku na 
pierwsze piętro, teraz potra�ę to zrobić 
z wnukiem na barana! 
Jestem ze dwadzieścia lat młodszy!

R E K L A M A

Płacisz raty w bankach??? 
Mamy dla Ciebie super ofertę!

DUŻA GOTÓWKA
a rata stówka!!!

Dla osób z dochodami 
Przyjdź i sprawdź - to nic nie kosztuje!!!

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

(dawne biura MZK, obecnie Przychodnia Krzysztof )

tel. 793-793-005 oraz 531-483-291 

Kilka miesięcy temu nie 
był w stanie bez odpoczyn-
ku wejść na pierwsze pię-
tro. A teraz potra� to zro-
bić z wnukiem na barana. 
– Pan Darek mnie napraw-
dę uzdrowił! I pomyśleć, 
że nigdy nie wierzyłem w 
uzdrowicieli. Żona mnie do 
niego prawie siłą zaciągnę-
ła – śmieje się Leon Kosiłow 
z Jeleniej Góry.

Pan Leon cierpiał na ast-
mę, dusznicę bolesną, cu-
krzycę, chorobę wieńcową. 
– Lekarze mówili, że dobrze 
by zrobić by-passy, tylko bali 
się, czy moje serce to wy-
trzyma. A jeszcze cukrzyca 
zwiększała ryzyko operacji, 
bo wiadomo, że u cukrzyka 
rany nie chcą się goić. Tak 
naprawdę miałem chyba 
czekać na śmierć. I takie-
go zrezygnowanego żona 
przywiozła mnie do pana 
Darka. Przyjechałem, bo co 
mi zależało? Ale po trzeciej 
wizycie zauważyłem, że spa-
da mi cukier i ciśnienie. No a 
potem było już tylko lepiej. 
Każde kolejne badania po-

Zdrowie pod dotykiem
twierdzają, że moje zdrowie 
powolutku się poprawia. Ale 
ważniejsze od badań jest 
samopoczucie, a to mam 
wyśmienite. Kilka miesię-
cy temu nie byłem w stanie 
wejść bez odpoczynku na 
pierwsze piętro, teraz potra-
�ę to zrobić z wnukiem na 
barana! Jestem ze dwadzie-
ścia lat młodszy – pan Leon 
aż ociera łzę ze wzruszenia.

Marta Głowacz ze Świdni-
cy jest natomiast po udarze 
mózgu. Lewą stronę ciała 
miała niewładną. Ani samej 
jeść, ani się ubrać, ani wyjść 
z domu bez balkonika. Mowa 
też była niewyraźna i zatraci-
ła zdolność czytania. W takim 
stanie tra�ła rok temu do 
pana Darka. Po kilku wizytach 
zamieniła balkonik na kule, a 
po kilku kolejnych na laskę. W 

ręce potra� też utrzymać wi-
delec, sama się ubrać.

– No i nareszcie znów rozu-
miem, co babcia mówi przez 
telefon – cieszy się jej wnucz-
ka, Natalia, która też tra�ła do 
pana Darka, gdyż miała niską 
odporność, ciągłe choroby i 
infekcje. Dawniej w lecie za-
wsze miała alergię - teraz nic. 
A wiosną już się nie przezię-
bia, jak dawniej. – Pan Darek 
pomógł wnuczce i mnie. A 
ja już traciłam nadzieję, bo 
mimo trzech lat rehabilitacji 
poprawy specjalnie nie było. 
Tymczasem jego ręce sprawi-
ły cud. On ma niezwykły dar  
– mówi pani Marta.

Niezwykły dar – to naj-
częściej powtarzane przez 
chorych opinie o panu Darku. 
Chociaż niektórzy podkreśla-
ją też jego podejście: - Czło-
wiek przychodzi tu załamany, 
a wychodzi z wiarą w wyzdro-
wienie  – mówią.

- Wcześniej byłam u kilku 
uzdrowicieli. Obiecywali po-
prawę, zniechęcali do wizyt u 
lekarzy. Pan Darek odwrotnie. 
Niczego nie obiecywał, za-

miast tego powiedział, żebym 
po czterech wizytach poszła 
po prostu na badania kon-
trolne. Poszłam. I jakież było 
moje zdziwienie, jaka radość. 
Tarczyca grożąca operacją 
zmniejszyła się wyraźnie. Na-

wet gołym okiem było widać, 
lekarz tylko potwierdził. A to, 
że kręgosłup boli dużo mniej, 
to sama poczułam – Magda 
Konopczyk z Wałbrzycha nie 
kryje swojej radości.

(ego)

Budżet Partycypacyjny Powiatu Wałbrzyskiego
Budżet Partycypacyjny Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 został rozstrzygnięty. 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów informu-
ję, że w roku bieżącym mieszkańcy zdecydowali, że na terenie Gmin Powiatu Wałbrzy-
skiego realizowane będą następujące projekty:

Druga edycja budżetu partycypacyjnego cieszyła się wysokim zainteresowaniem wśród 
społeczności Powiatu Wałbrzyskiego. Zgłoszono  23 projekty, które „walczyły” o głosy miesz-
kańców. Głosowanie trwało przez dwa tygodnie i do końca nie wiadomo było, który projekt 
w poszczególnej Gminie zwycięży. Gratulujemy wszystkim, którzy odważyli się spróbować 
swoich sił i zaangażowali się w kształtowanie budżetu Powiatu Wałbrzyskiego. To dzięki od-
dolnym inicjatywom Nasza „mała ojczyzna” rozwija się, a środki �nansowe tra�ają tam, gdzie 
rzeczywiście są potrzebne.

(AB)

Gmina Szczawno-Zdrój (Kwota na projekty: 14.985,00 zł

Nazwa projektu Liczba głosów 
ważnych

Liczba głosów 
nieważnych Wartość projektu

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

13 2 14.985

Gmina Jedlina-Zdrój (Kwota na projekty: (13.080,00 zł)

Nazwa projektu Liczba głosów 
ważnych

Liczba głosów 
nieważnych Wartość projektu

„Aktywna Jedlina…dla każdego coś dobrego” (Miejska Szkoła 
Podstawowa, Hala Spacerowa w Parku Zdrojowym, Kompleks Active Jedlina)

119 43 13.080

Jedlińskie CieKawe Muzykowanie (Plac Zdrojowy) 0 0 13.080 

Gmina Stare Bogaczowice (Kwota na projekty: 11.190,00 zł)

Nazwa projektu Liczba głosów 
ważnych

Liczba głosów 
nieważnych Wartość projektu

Ocalić od zapomnienia 70 8 11.190

Gmina Boguszów-Gorce (Kwota na projekty: 41.745,00 zł)

Nazwa projektu Liczba głosów 
ważnych

Liczba głosów 
nieważnych Wartość projektu

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

1.693 66 41.500

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

1.375 569 41.700

2 Euro Camp w Zapasach Kobiet 31 32 41.745
Karty nieważne: 8

Gmina Głuszyca (Kwota na projekty: 23.130,00 zł)

Nazwa projektu Liczba głosów 
ważnych

Liczba głosów 
nieważnych Wartość projektu

Lato z Dwójką 1.492 62 23.100
Warsztaty wokalno-muzyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 
Wałbrzyskiego

208 28 20.400

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z powiatu wałbrzyskiego 131 44 23.130
Budowa miejsca przyjaznego dzieciom i rodzicom w Głuszycy Górnej 99 22 18.500
„Z gitarą na stoku” 15 1 23.130

Gmina Czarny Bór (Kwota na projekty: 12.735,00 zł)

Nazwa projektu i jego lokalizacja Liczba głosów 
ważnych

Liczba głosów 
nieważnych Wartość projektu

„Pasja łączy pokolenia, czyli i Ty możesz zostać biathlonistą” 723 145 12.735
Międzynarodowy Turniej Czarny Bor Open w zapasach kobiet 109 20 12.735
Powiatowy Turniej o Puchar Tajemniczego Trapezu 82 11 7.000
Kart nieważnych: 1

Gmina Walim (Kwota na projekty: 14.745,00 zł)

Nazwa projektu i jego lokalizacja Liczba głosów 
ważnych

Liczba głosów 
nieważnych Wartość projektu

„Bezpieczne trasy turystyczno-rowerowe dla mieszkańców Powiatu 
Wałbrzyskiego”

1.089 25 14.745

„Gramy do jednej bramki” 233 56 5.850
Riese – szlak pamięci w Jugowicach 85 5 14.745

Gmina Mieroszów (Kwota na projekty: 18.390,00 zł)

Nazwa projektu i jego lokalizacja Liczba głosów 
ważnych

Liczba głosów 
nieważnych Wartość projektu

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

250 27 18.390

„Mieroszowski Ogród Bajkowy” 238 53 9.850
Turniej piłki plażowej dla młodszych i starszych – zakup wyposażenia 
boiska wielofunkcyjnego 

156 17 18.390

Koncert „Musicale, musicale…” 134 32 17.700
„Pierwsza pomoc ratuje życie” 56 7 15.700
Kart nieważnych: 3
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Wszyscy jeszcze pamiętamy 
zdarzenie, którego skutkiem 
była tragiczna śmierć Piotra G. 
- mieszkańca wałbrzyskiej dziel-
nicy Biały Kamień, który - we-
dług prokuratury - został pobity 
przez dwóch funkcjonariuszy 
Komisariatu V Policji w Wałbrzy-
chu. Pobity do tego stopnia, że 
efektem tego była śmierć. Przy-
pomnę, że w tej sprawie Sąd 
Okręgowy w Świdnicy obydwu 
funkcjonariuszy uniewinnił, jed-
nakże wyrok ten został uchy-
lony przez Sąd Apelacyjny we 
Wrocławiu, który w końcówce 
ustnego uzasadnienia wyroku 
stwierdził, że jeżeli sąd I instan-
cji będzie chciał swój poprzedni 
wyrok utrzymać, to będzie mu-
siał wskazać na niepodważalne 
dowody, że pobicie Piotra G. 
nastąpiło w innych okoliczno-
ściach, a więc, że nastąpiło to w 
czasie 7 minut, które upłynęły 

Kolejny trup z policją w tle
Janusz
Bartkiewicz

od momentu opuszczenia tere-
nu komisariatu. W tym miejscu 
warto przypomnieć, że dowody 
zebrane przez prokuraturę moż-
liwość taką absolutnie wyklu-
czają i głównie z tego powodu 
sąd apelacyjny wyrok uniewin-
niający uchylił.

Przykro mi o tym pisać, 
ale znów mamy wydarzenie 
śmiertelne z policją w tle, które 
miało miejsce 10 marca br. w 
Wałbrzychu. Z naszych infor-
macji wynika, że tego dnia do 
dyżurnego Straży Miejskiej w 
Wałbrzychu zadzwonił jeden z 
mieszkańców Białego Kamienia, 
informując, że na ławce przy 
ulicy Przyjaciół Żołnierza siedzi 
bardzo przemoczony i wyraźnie 
zmarznięty mężczyzna, którego 
wygląd wskazuje, że jest osobą 
bezdomną. Nie wykluczam, że 
dzwoniący znał tego mężczy-
znę, ponieważ siedział on na 
ławce pod budynkiem, w któ-
rym mieszka jego siostra (bez-
domny pojawiał się u niej dosyć 
często, ale ona nie chciała go 
wpuszczać do mieszkania, po-
nieważ niesamowicie cuchnął, 
był brudny i miał wszawicę; do-
karmiała go jednak i pomagała 

na tyle, na ile mogła mu pomóc; 
między innymi kupowała mu 
papierosy). Informacja ta zosta-
ła przekazana pomiędzy 16.00 
a 17.00, a więc kiedy na dworze 
jest jeszcze całkiem widno, albo-
wiem zmierzch zapadał o godz. 
18.07. Było jednak pochmurno 
i padały przelotne deszcze, a 
temperatura w dzień wynosiła 
tylko cztery stopnie Celsjusza 
(nocą minus 2 stopnie). Ponie-
waż z istotnych powodów w 
dniu tym straż miejska nie mo-
gła podjąć interwencji bezpo-
średnio po zgłoszeniu, więc ko-
nieczność podjęcia interwencji 
zgłosiła o�cerowi dyżurnemu 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu. Na miejsce skiero-
wany został patrol zmotoryzo-
wany, w skład którego wcho-
dziło dwóch funkcjonariuszy. 
Jeden z ich miał 23 lata, drugi 
36, a więc musiał być już bar-
dziej doświadczony od swego 
kolegi, który zapewne był jesz-
cze w okresie służby przygoto-
wawczej. Mniemam więc, że ten 
starszy był dowódcą patrolu. 
Siedzący na ławce mężczyzna 
był - co warto podkreślić - trzeź-
wy, a więc zadaniem funkcjo-

nariuszy było stwierdzenie, czy 
stan w jakim się znajduje, wska-
zuje na konieczność udzielenia 
mu pomocy medycznej. Jeżeli 
tak, to ich obowiązkiem było za-
wiezienie go do Pogotowia Ra-
tunkowego w Wałbrzychu. Jak 
pokazały późniejsze ustalenia, 
policjanci owego bezdomnego 
wywieźli jednak na ulicę Świer-
kową, gdzie około godz. 17-tej 
pozostawili go w znajdującym 
się tam kompleksie leśnym i 
odjechali. Wrócili w to miejsce 
około 20-tej i stwierdzili, że 
mężczyzna nie żyje. Wystraszy-
li się, więc powiadomili o�cera 
dyżurnego, że znaleźli NN zwło-
ki. Muszę przyjąć, znając proce-
dury, że pojawiła się tam ekipa 
dochodzeniowo-śledcza, której 
zadaniem było zabezpieczenie 
procesowe i kryminalistyczne 
miejsca ujawnienia zwłok, a tak-
że ustalenia ich tożsamości. Po-
wiadomiona o tym prokuratura 
wydała postanowienie o prze-
prowadzeniu sekcji zwłok, która 
wykazała, że przyczyną zgonu 
było wyziębienie, a ponadto nie 
stwierdzono żadnych śladów po 
jakichkolwiek urazach �zycz-
nych.

W takim przypadku z regu-
ły postępowanie zostaje za-
mknięte z uwagi na brak cech 
przestępczych i stałoby się tak 
zapewne, gdyby nie fakt, że po-
licjanci mieli pecha, albowiem 
to co zrobili, było przez kogoś 
obserwowane. Z niepotwier-
dzonych informacji wynika, że 
osoba ta nie tylko obserwowała, 
ale dodatkowo wykonała kilka 
fotogra�i, a nawet prawdopo-
dobnie nagrała zdarzenie, wy-
korzystując kamerę w telefonie 
komórkowym. Widocznie za-
chowanie funkcjonariuszy na 
tyle ją zaniepokoiło, że o swoich 
obserwacjach powiadomiła wał-
brzyską prokuraturę, a informa-
cja ta była na tyle wiarygodna, 
że prokuratura - znów opieram 
się tu na znajomości procedur - 
zleciła przeprowadzenie postę-
powania sprawdzającego wro-
cławskiemu wydziałowi Biura 
Spraw Wewnętrznych Komendy 
Głównej Policji. W rezultacie 
podjętych czynności prokurator 
wydał postanowienie o zatrzy-
maniu funkcjonariuszy, którzy 
zgłosili o ujawnieniu zwłok NN 
mężczyzny i doprowadzeniu 
ich na przesłuchanie. W trakcie 
przesłuchania policjanci przy-
znali się do tego co uczynili i wy-
jaśnili, że bezdomnego (lat 58) 
pozostawili na ulicy Świerkowej, 
albowiem otrzymali polecenie 
dyżurnego o�cera udania się na 
kolejną interwencję. W oparciu 
o zebrane dowody prokurator 
postawił im zarzut niedopeł-
nienia obowiązków służbowych 
(art.231 § 1 kk) w związku z nie-
umyślnym spowodowaniem 
śmierci człowieka (art.155 kk), 
co zagrożone jest karą pozba-

wienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat. W trakcie przesłucha-
nia funkcjonariusze stanowczo 
podkreślali, że nie mieli świa-
domości, iż pozostawienie tego 
człowieka w kompleksie leśnym 
może narazić go na utratę zdro-
wia, a tym bardziej życia. Po 
przesłuchaniu prokurator zasto-
sował środek zabezpieczający 
w postaci poręczenia majątko-
wego oraz zakazu opuszczania 
kraju i zwolnił ich do domu. Zo-
stali też zawieszeni w pełnieniu 
obowiązków służbowych, co 
- jeżeli chodzi o wałbrzyską po-
licję - jest pewnym, oczywiście 
jak najbardziej pozytywnym 
novum. Jestem przekonany, iż 
jest to efektem zmiany na sta-
nowisku komendanta miejskie-
go, którego poprzednik takiej 
możliwości nie wykorzystywał 
nawet w przypadku podejrze-
nia, że policjanci mogli na śmier-
ci skatować zatrzymanego.

Śledztwo toczy się dalej i 
wszystko wydaje się w porząd-
ku. Niby tak, ale ja mam kilka 
istotnych wątpliwości i mam 
nadzieję, że dalsze śledztwo 
te moje wątpliwości rozwieje. 
Przede wszystkim policjanci 
wyjaśniali, że wyrzucili bez-
domnego z radiowozu po wy-
danym im przez dyżurnego 
KMP poleceniu podjęcia innej 
interwencji, co wskazuje, że 
zostało ono im wydane, kie-
dy znajdowali się już na ulicy 
Świerkowej. Jednakże aby tam 
dojechać, musieli przejeżdżać 
niedaleko od stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Wałbrzychu, 
które winno być ich celem. Po-
nadto, obowiązkiem ich było, 
po umieszczeniu bezdomnego 
w radiowozie, poinformowa-

nie dyżurnego o jego stanie 
�zycznym i o tym, że wiozą go 
na pogotowie, wobec czego 
dyżurny nie mógł ich skierować 
do podjęcia innej interwencji, 
póki mu nie zameldowali, że 
swoje zadanie już wykonali. Po 
co więc tego człowieka zawieź-
li na teren kompleksu leśne-
go, tuż przed zbliżającym się 
zmrokiem? Dlaczego śledztwo 
zostało wszczęte po informacji 
uzyskanej od osoby trzeciej, a 
nie od o�cera dyżurnego KMP, 
który przecież wiedział kogo 
z ul. Przyjaciół Żołnierza mieli 
zabrać i gdzie mieli go dostar-
czyć? No i przede wszystkim: 
czy stan bezdomnego był taki, 
iż nie mógł się samodzielnie 
poruszać i pozostał tam, gdzie 
go zostawili i gdzie po dwóch 
godzinach znaleźli martwego? 
Przecież gdyby tak było, to o 
jego stanie musieli dyżurne-
go powiadomić, a jak można 
sądzić z ilości osób, którym 
zarzuty postawiono, tego nie 
uczynili. Jaki więc był faktyczny 
ich zamiar? Bo w kolejną inter-
wencję absolutnie nie wierzę, 
znając fakty podane mi nie 
tylko przez rzecznika prasowe-
go Prokuratury Okręgowej w 
Świdnicy, ale i te, które przeka-
zał mi mój informator z policji. 
Coś musi być na rzeczy, jeżeli 
prokuratura postawiła im za-
rzuty spowodowania śmierci 
człowieka, a nie narażenia go 
na utratę życia lub zdrowia, 
co wydawało by się bardziej 
adekwatne do tego, co rzecz-
nik prasowy prokuratury okrę-
gowej mógł mi przekazać. Do 
sprawy tej na pewno powrócę 
jeszcze niejednokrotnie.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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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!

3 kwietnia w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Wałbrzychu 
odbędzie się III konferencja szkole-
niowa „Zrozumieć i pomóc. Dziec-
ko z autyzmem w szkole i w środo-
wisku”.

Organizatorem konferencji jest 
Powiatowa Poradnia Psychologicz-
no - Pedagogiczną z siedzibą w 
Walimiu. - 2 kwietnia każdego roku 
obchodzony jest Światowy Dzień 
Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzień ten 
został ustanowiony w 2008 r. przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ, które 
uznało autyzm za jeden z najpoważ-
niejszych problemów zdrowotnych 
świata - obok raka, cukrzycy czy AIDS. 
Eksperci podkreślają, że autyzm jest 
najczęściej występującym zaburze-

niem rozwojowym i alarmują, że dzie-
ci z autyzmem każdego roku będzie 
przybywać. Pragniemy przybliżyć 
Państwu świat dzieci ze spektrum 
autyzmu, by móc skuteczniej uczyć i 
wychowywać je ku samodzielności. 
Mam nadzieję, że udział w konferencji 
poszerzy Państwa wiedzę i wzboga-
ci warsztat pracy – wyjaśnia Regina 
Marciniak, dyrektor Powiatowej Po-
radni Psychologiczno - Pedagogicz-
nej z siedzibą w Walimiu.

Konferencja odbędzie - pod hono-
rowym patronatem Starosty Powiatu 
Wałbrzyskiego - 3kwietnia o godzinie 
10.00 w budynku Starostwa Powiato-
wego w Wałbrzychu przy al. Wyzwo-
lenia 24.

(RED)

W Wałbrzychu po raz pierwszy 
odbędą się obchody Światowego 
Dnia Świadomości Autyzmu. 

- Dzień ten ma na celu przybli-
żenie społeczeństwu czym jest au-
tyzm, a także możliwość solidary-
zowania się z osobami z autyzmem 
i ich rodzinami. Na całym świecie i 
w całej Polsce 2 kwietnia budynki 
oświetlone zostaną na niebiesko. W 
naszym mieście oświetlony zostanie 
obiekt Starej Kopalni. O godzinie 

12.30 na pl. Magistrackim zaprosimy 
wszystkich obecnych do „zumby na 
niebiesko”, a także do wysłuchania 
występów osób z autyzmem. Będzie 
można poznać osoby z autyzmem i 
ich rodziny. Patronat nad wydarze-
niem objął prezydent Wałbrzycha 
dr Roman Szełemej - mówią organi-
zatorka akcji Elwira Zawadzka i ko-
ordynator JIM Wałbrzych Katarzyna 
Czyżewska.

(RED)

W Ośrodku Społeczno-Kultu-
ralnym Spółdzielni Mieszkaniowej 
Podzamcze w Wałbrzychu odbył 
się wieczór wspomnień poświęco-
ny zmarłemu w grudniu ubiegłe-
go roku Kazimierzowi Masiukowi. 
Założyciela Radia Wałbrzych, fo-
tografa i społecznika wspominali 
członkowie rodziny oraz przyja-
ciele.

Przybyłych gości, którzy szczelnie 
wypełnili dużą salę OSK, przywitali 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Podzamcze Tadeusz Choczaj oraz 
prezydent Wałbrzycha Roman Sze-
łemej, który wspominał Kazimierza 
Masiuka jako człowieka z pasją, au-
tora tysięcy zdjęć i setek �lmów do-
kumentujących współczesne życie 
Wałbrzycha i regionu.

Wydarzenie nazwano „Dwa opo-
wiadania”. W pierwszym opowiada-
niu Kazimierz Masiuk przedstawiony 
został we wspomnieniach członków 
rodziny, a w drugim opowiadaniu 
wspominali Go przyjaciele. Członko-
wie rodziny bohatera wieczoru opo-
wiadali o jego zamiłowaniach, zain-
teresowaniach, a także o tym jaki był 
oraz jakie relacje tworzył i pielęgno-
wał. Przedstawione zostały diapora-
my z wypowiedziami wnuczki, wnu-
ka oraz przybyłej na to wydarzenie 
rodziny z Pabianic. Zaprezentowane 
zostały zdjęcia z rodzinnego archi-
wum oraz wykonane przez Kazimie-
rza Masiuka w okresie kilkudziesięciu 

Zrozumieć i pomóc

Na niebiesko

Dwa opowiadania

lat. W drugim opowiadaniu Kazimie-
rza wspominali: Krystyna Kuriata, 
Wanda Radłowska i Tadeusz Choczaj. 
Natomiast Małgorzata Wiłkomirska 
zaprezentowała dorobek twórczy 
zmarłego oraz relację z obchodów 
Dnia Wałbrzyskiego Twórcy, podczas 
którego Kazimierz Masiuk uhonoro-
wany został Nagrodą Rady Miejskiej 
Wałbrzycha za wieloletnie sporzą-
dzanie dokumentacji �lmowej i fo-
togra�cznej obrazującej wydarzenia 
z życia miasta. Wyemitowany został 
�lm z wypowiedzią nagrodzonego.

Wydarzenie urozmaiciły akcenty 
poetyckie. Okolicznościowe wiersze 

o Kazimierzu Masiuku przedstawili: 
Bolesław Brzuchacz, Adam Wolańczyk 
oraz Włodzimierz Palusko. Wieczór 
wspomnień prowadziła Basia Ziółkow-
ska, która po zakończeniu części multi-
medialnej zaprosiła gości na wystawę 
fotogra�czną „Lepszy Wałbrzych- Wał-
brzyskie Zakłady Koksownicze” oraz 
przygotowany poczęstunek.

Współorganizatorami wydarzenia 
byli: Komisja Fotogra�i Krajoznaw-
czej PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzy-
skiej oraz członkowie rodziny Kazi-
mierza Masiuka, a w szczególności 
córki Anna i Lilianna.

(RED)

Rodzina, przyjaciele i znajomi uczestniczyli w wieczorze wspomnień, który poświęcony był 
Kazimierzowi Masiukowi (fot. OSK).
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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

R E K L A M A

O polskim sarmatyzmie 
napisano już wiele. Trzeba 
wracać do tego tematu, bo 
jest taka potrzeba, zwłaszcza 
w takim momencie, kiedy 
Sejm zdominowany przez 
„przewodnią siłę narodu” o 
złudnej nazwie Prawo i Spra-
wiedliwość podejmuje kro-
ki, które stanowią lustrzane 
odbicie czasów sarmackiej 
Rzeczpospolitej.

Sięgam zatem do histo-
rycznej książki „Pamiątki 
Soplicy”. Znajduję w niej 
25 opowiadań znakomite-
go gawędziarza Seweryna 
Soplicy, cześnika parnaw-
skiego, które zebrał i opra-
cował do druku nieco póź-
niej żyjący cioteczny wnuk 
po mieczu Radziwiłła Panie 
Kochanku, po kądzieli Tade-
usza Rejtana - Henryk Rze-
wuski. Podobnie jak w słyn-
nych „Pamiętnikach” Jana 
Chryzostoma Paska, mamy 
w tej książce z życia wzięty, 
realistyczny i wymowny ob-
raz ówczesnej szlachty pol-
skiej, przenikniętej do szpi-
ku kości sarmackim duchem 
sobiepaństwa i prywaty. 
Do czego to doprowadzi-
ło - wszyscy wiemy z lekcji 
historii. Ale o upadek ol-
brzymiej Rzeczpospolitej od 
morza Czarnego do Bałtyc-
kiego skłonni jesteśmy wi-
nić wszystkich innych, naj-
częściej naszych zaborców: 
Rosję, Prusy i Austrię, byle 

Stanisław 
Michalik

W tył zwrot!
tylko nie siebie samych. Do-
kładne prześledzenie losów 
Polski od konfederacji bar-
skiej do targowickiej może 
przyprawić o ból głowy i żo-
łądka. Aż dziw bierze, że nikt 
temu, co się działo na sku-
tek wewnętrznej, ustawicz-
nej, destrukcyjnej wojny o 
władzę, nie potra�ł posta-
wić tamy. A był to świat w 
każdym calu stanowy. Rzą-
dził nim egoizm warstw po-
siadających, które na swój 
użytek wykształciły prawa 
i obyczaje, normy moralne 
i reguły życia codziennego 
im właśnie służące. Liczyli 
się tylko „ dobrze urodzeni”, 
osoby herbowej kasty „błę-
kitnej krwi”, reszta to masa 
poddanych, wprawdzie już 
nie niewolnicy, ale wasale 
całkowicie zależni od swych 
mocodawców.

Skąd my to dzisiaj znamy? 
Czy w obserwacji współcze-
snej sceny politycznej nie 
widzimy z tamtym światem 
wyraźnych paranteli?

W ograniczonym do „uro-
dzonych” świecie panowała 
pozorna równość. Mówi się 
o niej nieustannie, powtarza 
do znudzenia, zachłystuje 
się nią szlachecka „goło-
ta”. „Szlachcic na zagrodzie 
równy wojewodzie”. No-
bilitacja tej równości (dziś 
byśmy dodali do tego - wol-
ności i demokracji) przy-
nosiła namacalne korzyści, 
pozwalała sterować masami 
wyborców pod dyktando 
własnych interesów. Złud-
ność ówczesnej równości 
szlacheckiej razi każdego 
myślącego obserwatora tak 
samo, jak złudność naszej 
upartyjnionej demokra-

cji. Dawniej pozwalała ona 
wyższemu stanowi czerpać 
korzyści i apanaże, dziś słu-
ży wąskiej grupie „arysto-
kracji politycznej” rozgry-
wającej między sobą swe 
polityczne boje o władzę, a 
więc o płynące stąd zaszczy-
ty i pieniądze.

Kariera Soplicy, który 
wspina się od zaścianka do 
zasobnej egzystencji na kil-
ku tłustych folwarkach, jako 
żywo odzwierciedla kariery 
wielu naszych współcze-
snych polityków, usłużnych 
wobec liderów partyjnych. 
Rozpoczął Soplica od po-
kojowca Ogińskich, potem 
jako pełnomocnik sądowy 
i klient Radziwiłłów, był za-
wsze uległy i posłuszny, pa-
dający do nóg, ściskający za 
kolana swoich dobrodzie-
jów i protektorów. Seweryn 
Soplica, typowy sarmacki 
warchoł i gawędziarz jest 
klasycznym przedstawicie-
lem mas szlacheckich ów-
czesnej Nowogródczyzny. 
Wszystko co o nim wiemy 
da się odnieść do środowi-
ska, w którym żyje, które 
go ukształtowało i któremu 
pozostaje wierny. W przeci-
wieństwie do ówczesnych 
młodych romantyków, ta-
kich jak Zan, Mickiewicz, 
uważa on swój zastany i 
dobrze rozpoznany świat za 
wspaniały, nie widzi potrze-
by „by ruszyć z posad bryłę 
świata”. Pomaga mu w tym 
ugruntowany światopo-
gląd Polaka – katolika. Nic 
więc dziwnego, że był naj-
gorętszym propagatorem 
konfederacji barskiej. Nie-
skomplikowana mądrość 
życiowa zawarta w maksy-

mie: „czyj się chleb je, tego 
bronić trzeba”, stanowiła 
główną wskazówkę postę-
powania Sopliców wobec 
Radziwiłłów. I nie było to 
efektem cynizmu, czy wyra-
chowania. Gmin szlachecki, 
choć w teorii i we własnym 
mniemaniu równy wojewo-
dzie, w praktyce uważał ma-
gnata za istotę nieporówny-
walnie wyższą, szczerze go 
uwielbiał i równie szczerze 
ubierał w wyimaginowane 
cnoty.

Czy trzeba szukać ze 
świeczką przykładów w na-
szym współczesnym świecie 
politycznym takiego płaskie-
go wazeliniarstwa? Tylko że 
dziś nie da się powiedzieć, że 
nie ma w tym cynizmu i wy-
rachowania. Nasz współcze-
sny ogół wyborców niewiele 
się różni od sarmackiego. 
Tak samo jest bezkrytyczny 
i naiwny, ulega zbyt łatwo 
propagandowym sztuczkom 
bilbordów, medialnym tri-
kom i sloganom. Jako dobry 
Polak - katolik jest też ślepo 
posłuszny wskazaniom prze-
wodników duchowych Ko-
ścioła Katolickiego. Nie będę 
się rozwodził o ordynacji wy-
borczej, dokumencie per�d-
nie ułożonym przez naszych 
wybrańców, którzy okazali 
się na tyle inteligentni, by 
zbudować fundamenty do 
swojej nieusuwalności (aż 
do śmierci).

Najważniejszy obecnie 
w kraju poseł, prezes partii 
rządzącej PiS, który od lat w 
sondażach opinii publicznej 
zajmuje czołowe miejsca 
polityka „cieszącego się” 
najmniejszym zaufaniem 
społecznym, ośmiela się 

publicznie nazwać „ludz-
kim panem”, a ci, którzy go 
nie popierają, to po prostu 
zdrajcy, albo też komuni-
ści i złodzieje, słowem mo-
tłoch „gorszego sortu”. On 
panisko „pierwszego sortu” 
może mówić co mu się po-
doba i robić to co chce, bo 
jest „szarą eminencją” utoż-
samianą z I Sekretarzem 
PZPR, partii komunistycz-
nej, którą potępia od lat, od 
której się odżegnuje. To jest 
w jego mniemaniu prawo i 
sprawiedliwość, to jest wol-
ność i demokracja.

Z inicjatywy posłów PiS-
-u Sejm podjął pracę nad 
uchwałą zobowiązującą cały 
kraj do uczczenia rocznicy 
objawień fatimskich. Po co 
nam Polakom potrzebny 
cud fatimski skoro mamy u 
siebie święte miejsca kultu 
religijnego? A ponadto jest 
to domena kościoła, a nie 
Sejmu, który konstytucyjnie 
winien być organem świec-
kim. Dominikanin, ojciec 
Paweł Gużyński nie waha się 
określić tej inicjatywy jako 
dewocyjnego idiotyzmu.

- Zaściankowość, prza-
śność, buraczaność jest na-
szą wadą w kościele, społe-
czeństwie i polityce. Z braku 
ogłady próbujemy robić 
cnotę. Dlatego właśnie ktoś 
zaraz, mówiącemu te słowa, 
przyklei łatkę wroga kościo-
ła i zdrajcy ojczyzny. Trudno 
Polakom krytycznie spojrzeć 
na siebie - mówi ojciec Pa-
weł Gużyński.

Siedzę sobie przed tele-
wizorem i jak kania dżdżu 
wyczekuję dobrej zmiany, 
przeglądam gazety, czy-
tam komentarze, chłonę 

powiew nowego. I czuję 
jakbym znów znalazł się 
w PRL. Ten sam styl wypo-
wiedzi, pogardliwy sposób 
odnoszenia się do ludzi, 
traktowania poprzedników 
jak zdrajców, pozbawianie 
ludzi stanowisk, wyrzucanie 
na bruk, bezzasadne oskar-
żenia, deptanie ludzkiej 
godności. Ale równocześnie 
odżywają we mnie znane 
z historii obrazki dwudzie-
stolecia międzywojennego. 
Najwyżsi przedstawiciele 
władzy z rękami złożony-
mi do Boga, na klęczkach 
przed hierarchami kościo-
ła, całujący ich po rękach i 
- jak się okazuje - nieszczę-
dzących kasy państwowej 
na dalszy rozwój potężnej 
instytucji kościelnej. Tak, 
to jest księżowski świat. 
Państwo PiS to państwo 
kościelne. Wypisz wyma-
luj. Osobliwy, ukryty przed 
obliczem wścibskich oczu 
świat stosunków wewnątrz-
kościelnych polskiego kleru. 
To oni tak się traktują, to u 
nich owa osobliwa hierar-
chia awansu, bezwzględna 
podległość przełożonym, 
zależność od ich łaskawości. 
Tak więc lizusostwo z jednej 
strony, a z drugiej umiejęt-
ność korzystania z okazji, by 
milczeć, by się nie wychylić, 
stanowią fundament funk-
cjonowania obecnej wła-
dzy. Świat karierowiczostwa 
a la PiS jest też imitacją pier-
wowzoru wziętego z życia 
sarmackiej Polski. Okazuje 
się, że nic nowego, wszystko 
to, co było, wszystko proste 
jak wojskowy rozkaz: w tył 
zwrot! I to jest ta PiS-owska 
„dobra zmiana”?
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Gmina Głuszyca

Zajrzyj do Misiówki i odpocznij jak lubisz najbardziej:
• domek imprezowy z nagłośnieniem
• dwa zarybione stawy
• wędzarnia, grill, ognisko
• quady, rowery
• sauna i balia kąpielowa
• zwierzaki mile widziane

OAZA SPOKOJU
Uroczy, 12-osobowy 
domek z kominkiem 
czeka na Ciebie przez cały rok.

Zadzwoń i zarezerwuj termin

796 156 276 
www.misowka.com

Jeśli chcesz uciec od 
miejskiego zgiełku, spę-
dzić czas w ulubiony dla 
siebie sposób - Misiówka 
jest strzałem w dziesiątkę.

Pensjonat "Misiówka" 
powstał w 2014 roku, a wi-
zja właścicieli była prosta 
- stworzyć miejsce, w któ-
rym każdy poczuje się jak u 
siebie. Gdzie bez zbędnego 
formalizmu, w przyjaznym i 
swobodnym otoczeniu spę-
dzisz czas w bliskości natury, 
z dala od wszystkiego. Do-
słownie!

Teren, na którym stoi 
Misówka, usytuowany jest 
w Borównie, pod samym 
lasem. Żadnych zabudo-
wań, ruchu drogowego, czy 
hałasu. Jedynie przestrzeń, 
czyste powietrze i wspa-
niały widok na wałbrzyskie 
góry. Sam pensjonat jest 
przestronny i doskonale 
wyposażony. Na parterze 
skorzystasz ze świetnie 
urządzonej kuchni z lodów-
ką, zmywarką, gazową ku-
chenką i zastawą stołową. Z 
kuchnią sąsiaduje duża ja-
dalnia z kominkiem, z której 
można wyjść na zadaszony 
taras, a tam biesiadować do 

Misiówka - jesteś u siebie

woli, niezależnie od aury za 
oknem. Na piętrze znajdu-
ją się podwójne sypialnie 
- każda z telewizorem, WiFi 
i osobną łazienką, mieszczą-
ce łącznie 10 łóżek. Budynek 
jest nowy, a jego wyposaże-
nie wywiera na przybyłych 
spore wrażenie.

 – To bardzo ważne, aby 
poza atrakcjami natural-
nymi, goście rezydowali w 
komfortowych warunkach. 
Jeżdżąc po Polsce, wiele 
razy tra�aliśmy do obiektów, 
w których odpoczywało się 
jedynie na zewnątrz, chcieli-

śmy tego uniknąć – kwitują z 
uśmiechem właściciele.

Misiówka jest doskonale 
przygotowana na przyjęcie 
grup o różnych wymaga-
niach. Rodzina z dziećmi lub 
paczka imprezujących zna-
jomych, miłośnicy spacerów 
lub wędkarze, sportowi za-
paleńcy, czy miłośnicy bie-
siady przy ognisku - wszyscy 
znajdą tu coś dla siebie!

Jest �ńska sauna i balia z 
gorącą wodą, jest imprezowy 
domek z doskonałym nagło-
śnieniem i pływającą po za-
rybionym stawie biesiadną 

tratwą. Natomiast dla dzieci 
plac zabaw oraz mieszkające 
w stajence kucyk i osiołek, a 
wypożyczalnia rowerów i qu-
adów czeka na fanów aktyw-
niejszego wypoczynku.

- Zwierzęta są naszą wiel-
ką pasją, więc do Misiówki 
śmiało można zabrać swo-
jego pupila. Poza wielce 
utytułowanymi hodowlami 
owczarka niemieckiego i 
jack parson russell terrier , po-
siadamy też hotel dla psów, 
z indywidualnymi kojcami i 
wybiegiem dla milusińskich 
- mówią właściciele i doda-
ją: - Największą nagrodą są 
dla nas zawsze powracający 
goście, ich szczery uśmiech 
i wyrazy zadowolenia spra-
wiają że chcemy tworzyć to 
wspaniałe miejsce.

MISIÓWKA – Jesteś u siebie.
Borówno 12A, 
58-379 Czarny Bór 
k/Kamiennej Góry
Tel. +48 796 156 276, +48 601 172 172,
rezerwacje@misiowka.com, www.misiowka.com/

Głuszyca zaprasza na kier-
masz wielkanocny oraz na wiel-
kanocne spotkanie z tradycjami.

1 kwietnia (sobota) o godz. 
10.00 rozpocznie się kiermasz wiel-
kanocny, organizowany w sali wi-
dowiskowej przez Centrum Kultu-
ry-Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Głuszycy. Podczas kiermaszu około 
godziny 12.00 nastąpi rozstrzy-
gnięcie konkursu na najsmaczniej-
sze ciasto wielkanocne. Na zwy-
cięzców czekają nagrody.

Z kolei dyrekcja, grono peda-
gogiczne oraz rodzice i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszy-
cy zapraszają 6 kwietnia w godz. 
16.00-18.00 na „Wielkanocne spo-
tkanie z tradycjami”. W programie: 

spektakl   „Wielkanoc tuż, tuż...” w 
wykonaniu uczniów kl. IV-V oraz 
koła wokalnego Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Głuszycy; koncert 
utworów muzyki poważnej w wy-
konaniu uczniów Sowiogórskiej 
Akademii Muzycznej - Ogniska Mu-
zycznego działającego przy Funda-
cji Katolicka Inicjatywa Berit; pokaz 
tańców ludowych w wykonaniu 
uczniów klas 0-III Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Głuszycy, rozstrzy-
gnięcie konkursu na najpiękniejszy 
album „Tradycje i zwyczaje Świąt 
Wielkanocnych”; pyszne domowe 
wypieki, kawa, herbata domowy 
żurek, kiermasz ozdób i dekoracji 
świątecznych.

(RED)

Gmina Głuszyca była gospo-
darzem powiatowych eliminacji 
XIX Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. W turnieju, 
zorganizowanym przez Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Wałbrzychu, wzięło udział 
17 uczestników – uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych reprezentu-
jących Gminy Mieroszów, Bogu-
szów-Gorce, Stare Bogaczowice, 
Głuszycę i Zespół Szkół nr 4 w 
Wałbrzychu.

O�cjalnego otwarcia turnieju do-
konali Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Wałbrzychu 
Krzysztof Szyszka, członek Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Ireneusz Niedź-
wiecki, prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP Bogdan 
Stochaj oraz zastępca Burmistrza 
Głuszycy Grzegorz Szymański.

Po teście sprawdzającym wiedzę 
odbyły się rozmowy z trójką najlep-
szych uczestników z każdej grupy 
wiekowej. W zaciętej rywalizacji w 
kategorii szkół podstawowych zwy-
ciężył najmłodszy uczestnik turnie-
ju - 10-letni Mateusz Pisarczyk ze 
Starych Bogaczowic, II miejsce zajął 
Szymon Kwiatkowski z Głuszycy, a 
trzecie Kacper Trawczyński także 
z Głuszycy. Wśród gimnazjalistów 
najlepszy był Piotr Linkowski, miej-
sce II wywalczył Radosław Jago-

Turniej wiedzy pożarniczej

dziński, trzecie - Bartosz Wodecki 
ze Starych Bogaczowic. W najstar-
szej grupie młodzieży ponadgim-
nazjalnej najlepiej swoją wiedzę 
zaprezentował Michał Wodecki 
- reprezentant Gminy Stare Boga-
czowice, II miejsce zdobył Szymon 
Sęk, III miejsce Sandra Mordoń. 
Trójka finalistów za miesiąc będzie 
reprezentowała Powiat Wałbrzy-
ski w eliminacjach wojewódzkich 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. 

Celem turnieju było upowszech-
nienie wiedzy na temat bezpie-
czeństwa pożarowego oraz innych 
zagrożeń w przyrodzie i cywilizacji, 

poznanie historii i tradycji polskiego 
pożarnictwa, a także współczesnej 
techniki pożarniczej. Zwycięzcy po-
szczególnych kategorii otrzymali 
nagrody ufundowane przez Starostę 
Wałbrzyskiego Jacka Cichurę, pre-
zesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Macieja Badorę i dy-
rektora Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Wałbrzychu 
Leszka Tkaczyka. Gmina Głuszyca 
przygotowała pamiątkowe medale 
dla wszystkich uczestników turnieju 
oraz ich opiekunów, którzy w prze-
rwie odwiedzili Podziemne Miasto 
Osówka.

(SJ)

Laureaci powiatowych eliminacji XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
w Głuszycy.

Wielkanocne spotkania

Najserdeczniejsze życzenia i 
słodki poczęstunek – urodzino-
wy tort przekazał osobiście naj-
starszej mieszkance Głuszycy 
burmistrz  Roman Głód. 

Szacowna Jubilatka - Pani Janina 
Mitręga urodziła się 22 marca 1918 
r. we wsi Bachórz, w powiecie rze-
szowskim w obecnym wojewódz-
twie podkarpackim. Do Głuszycy 
przyjechała po II wojnie światowej 

w 1947 r. Przez wiele lat pracowała 
w Głuszyckich Zakładach Włókien-
niczych Przemysłu Terenowego. 
Wychowała w Głuszycy dwie córki, 
doczekała się sześciorga wnuków 
i sześciorga prawnuków. Jest naj-
młodszą spośród dwanaściorga 
swojego rodzeństwa. Obecnie 
opiekę nad Panią Janiną sprawuje 
córka - Pani Barbara z mężem.

(SJ)

99 urodziny głuszyczanki
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25 marca 2017 r. nad za-
lewem w Starych Bogaczo-
wicach, wałbrzyskie morsy 
zakończyły sezon kąpieli 
2016/2017.

Morsowanie to bardzo 
przyjemny sposób na harto-
wanie organizmu. Spędzo-
ny czas  w lodowatej wodzie 
przynosi wiele korzyści oraz 
zastrzyk endor�n (hormony 

szczęścia). Jest to znakomity 
sposób na odstresowanie się 
i pokonywanie własnych sła-
bości. Osoby, które zażywają 
takich kąpieli bardzo rzadko 
chorują, a ich skóra staje się 
jędrna. W chłodne dni noszą 
lżejsze ubrania, ponieważ ich 
organizm jest tak zahartowa-
ny, że dodatkowe warstwy 
ubrań są zbędne.

- Przed rozpoczęciem 
przygody z morsowaniem, 
warto skonsultować się ze 
swoim lekarzem. Przed wej-
ściem do wody najważniejsza 
jest rozgrzewka, na którą skła-
da się trucht – spokojny bieg 
oraz podstawowe ćwiczenia, 
np. przysiady czy pajacyki. 
Pobyt w lodowatej wodzie 
za pierwszym razem trwa 

Morsy zakończyły sezon

chętnych do morsowania w 
następnym sezonie, „Jesień 
2017” na nasze spotkania 
grupy "Wałbrzyskie Morsy i 

okolice" nad zalew w Starych 
Bogaczowicach – zachęcają 
wałbrzyskie morsy.

(IL)

od 1 do 3 minut, natomiast 
doświadczone morsy mogą 
przebywać w wodzie od 4 do 
20 minut. Po wyjściu z wody 
ubieramy się i wykonujemy 
ćwiczenia na rozgrzanie ciała. 
Należy pamiętać, że najważ-
niejsze jest bezpieczeństwo, 
zawsze należy kontrolować 
zachowanie naszego organi-
zmu podczas takich kąpieli. 
Cieszy nas, że coraz więcej 
osób uczestniczy w takiej for-
mie spędzania wolnego cza-
su. Zapraszamy wszystkich 

Kąpielą w zalewie w Starych Bogaczowicach wałbrzyskie morsy 
zakończyły sezon.

Przedstawiciele urzędów, instytucji kultury, organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorcy oraz prywatni właściciele zabytków 
z powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kamiennogórskiego 
wzięli udział w szkoleniu „Zarządzanie dziedzictwem w gminach”. 
Spotkanie odbyło się 28 i 29 marca w Gminnym Centrum Biblioteczno-
Kulturalnym w Starych Bogaczowicach. Oprócz wykładów 
prowadzonych przez specjalistów Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 
uczestnicy mieli okazję poruszyć dotyczące ich kwestie w warsztatach 
grupowych.

(IL)

Kościół Parafialny w Starych Bogaczowicach po raz kolejny 
będzie gościł wybitnych artystów (w grudniu odbył się tu koncert 
„Kolędałka”). 9 kwietnia, po mszy świętej o godz. 11.00, młodzież 
z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach przedstawi Misterium 
Męki Pańskiej. Tego samego dnia o godz. 17: 00 odbędzie się 
koncert wielkopostny wałbrzyskiego kwartetu smyczkowego. W 
programie utwory J.S. Bacha, Schuberta, Chopina i innych znanych 
kompozytorów. Wstęp bezpłatny.

(IL)

Zagrają w kościele

Dziedzictwo 
w gminach

Gmina Stare Bogaczowice
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ATRAKCYJNE KOLONIE LETNIE NAD BA£TYKIEM W JASTRZÊBIEJ GÓRZE W LUKSUSOWYM OŒRODKU WYPOCZYNKOWYM "VIS" 
OFERTA PROMOCYJNA NA 10-LECIE DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZENIA - WA¯NA DO 30 KWIETNIA 2017

www.taniekolonie.eu,     e-mail: kontakt@taniekolonie.eu,     tel. 533-44-55-55

TERMINY TURNUSÓW:
04.07.2017 do 14.07.2017 - KOLONIA WYPOCZYNKOWA - 1399 ZŁ
08.08.2017 do 18.08.2017 - KOLONIA WYPOCZYNKOWA - 1399 ZŁ
08.08.2017 do 18.08.2017 - KOLONIA PIŁKARSKA - 1450 ZŁ (piłka nożna)
W CENIE OFERUJEMY:
• zakwaterowanie w pokojach 3-osobowych z łazienkami,
• pełne wyżywienie (śniadania i kolacje - stół szwedzki),
• profesjonalną opiekę pedagogiczną i ratownika WOPR,
• bogaty i atrakcyjny program wypoczynku,
• przejazd na kolonię i powrót do domu pod opieką kadry,
• dodatkowe ubezpieczenie NNW (TU UNIQA).
Dodatkowo na kolonii piłkarskiej:
• szkolenie piłkarskie pod okiem doświadczonego trenera,
• doskonalenie techniki gry w piłkę nożną,
• kształtowanie sprawności ogólnej i specjalistycznej.

Po wakacjach mo¿liwośæ kontynuacji zajêæ w Akademii Pi³karskiej „Victoria” w Wa³brzychu.
SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE O KOLONIACH DOSTÊNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Wakacje” w Wałbrzychu  działa od 2007 roku. 
Działamy non-profi t. Przy organizacji wszystkich form wypoczynku dokładamy 
wszelkich starań aby naszym uczestnikom zapewnić bezpieczeństwo oraz atrakcyjne 
zajęcia programowe. Szczególną uwagę przykładamy do właściwego doboru ośrodków 
wypoczynkowych, które muszą spełniać wiele wymagań. Muszą posiadać odpowiedni 
standard, bezpieczny teren oraz zapewniać smaczne i urozmaicone wyżywienie. 
W czasie wakacji letnich 2017 organizujemy kolonie letnie w sprawdzonym i niezwykle 
komfortowym ośrodku wczasowym „VIS” w Jastrzębiej Górze. Ośrodek jest położony 
w pobliżu głównej promenady. Do morza i bezpiecznego kąpieliska jest 550 metrów. 
Ośrodek dysponuje wspaniałymi 3 osobowymi pokojami z łazienkami, kilkoma salami, 
umożliwiającymi realizację ciekawych zajęć nawet w czasie najgorszej pogody. 
Na terenie ośrodka znajduje się także nowy, bezpieczny plac zabaw oraz trawiaste 
boisko do piłki nożnej. W czasie kolonii nasi uczestnicy pojadą na dwie atrakcyjne 
wycieczki, w czasie których zwiedzą ZOO w Oliwie, Starówkę Gdańską oraz Okręt 
Muzeum ORP Błyskawica. Wezmą także udział w kilkunastominutowym koncercie 
organowym wykonanym na wspaniałych i słynnych w całej Europie organach 
Katedry Oliwskiej. 

R E K L A M A

Kardynał Dominik Jaro-
slav Duka, prymas Czech i 
metropolita Pragi odwie-
dził Szczawno - Zdrój.

Kardynał Dominik Jaro-
slav Duka został przywita-
ny przed kościołem przez 
biskupa Adama Bałabucha, 
burmistrza Marka Fedoruka, 
księdza proboszcza Jarosła-
wa Żmudę, księdza infułata 
Józefa Strugarka i prezesa 
zarządu Uzdrowiska Szczaw-
no-Jedlina Pawła Skrzywan-
ka. Po modlitwie w kościele 
ksiądz kardynał wpisał się do 
kroniki para�alnej. Następ-
nie przeszedł do Teatru Zdro-
jowego, po drodze zwiedzał 
uzdrowiskową część miasta, 
wstępując do m.in. do pijani 
wód, gdzie skosztował wód 
mineralnych, a także do sali 
widowiskowej, którą obej-
rzał z wielkim zainteresowa-
niem. Potem gość z Czech 
spotkał się w Sali Kameralnej 
Teatru Zdrojowego z miesz-
kańcami Szczawna - Zdroju i 
kuracjuszami. Tematem spo-
tkania było wydanie książ-
kowe wywiadu z księdzem 
kardynałem, przeprowadzo-
nego przez obecnego na 
spotkaniu dominikanina ojca 
Tomasza Dostatniego pt. 
„Tradycja jest wyzwaniem”, 

W Białej Sali w Szczawnie 
– Zdroju odbyło się uroczy-
ste nadanie tytułów Hono-
rowego Obywatela Szczaw-
na-Zdroju, nadanych przez 
radę miejską uzdrowiskowej 
gminy Tadeuszowi Wlaźla-
kowi i Zygmuntowi Zdroje-
wiczowi. Burmistrz miasta 
Marek Fedoruk dzień wcze-
śniej nadał ten tytuł Idziemu 
Gagatkowi, który ze wzglę-
dów zdrowotnych nie mogł 
uczestniczyć w uroczystości.

W laudacjach dołączonych 
do uchwał nadających tytuły, 
które przyznała Rada Miejska 
Szczawna - Zdroju czytamy: 
m.in.: „Pan Tadeusz Wlaźlak 
to były nauczyciel, dyrektor 
Technikum Ceramicznego, 
radny. W latach 1998-2014 
pełnił obowiązki burmistrza 
miasta. Idzi Gagatek, mieszka-
niec Szczawna – Zdroju w la-
tach 1950-1984 był górnikiem 
w Kopalni Węgla Kamiennego 
Thorez w Wałbrzychu. Pan 
Idzi Gagatek to zasłużony 
działacz największego ogól-
nopolskiego niezależnego 
związku zawodowego „Soli-
darność” powstałego w 1980 
r. dla obrony praw pracowni-
czych, a do 1989 r. jednego z 
głównych ośrodków opozycji 
przeciw rządowi Polski Ludo-

Prymas w Szczawnie - Zdroju

które się niedawno ukazało 
nakładem Wydawnictwa „ 
W drodze”. Burmistrz Marek 
Fedoruk podziękował za tę 
wizytę i wręczył dostojnemu 
gościowi upominek. Prezen-
tując walory lecznicze uzdro-
wiska zachęcał prymasa 
Czech do kolejnych odwie-
dzin Szczawna-Zdroju.

- Wizyta ma wymiar histo-
ryczny i jest też kontynuacją 
pięknej tradycji, gdyż Szczaw-
no-Zdrój odwiedzali w prze-
szłości m.in. kardynał Adam 
Sapieha, kard. Bolesław Komi-

nek i kad. Henryk Gulbinowicz 
- podkreślił prezes uzdrowiska 
Paweł Skrzywanek.

Po spotkaniu ksiądz pPry-
mas Dominik J. Duka odje-
chał do Wrocławia, gdzie 
następnego dnia przewodni-
czył - z metropolitą wrocław-
skim arcybiskupem Józefem 
Kupnym - mszy świętej z 
okazji wprowadzenia relikwii 
patrona Czech św. Wacława 
do wrocławskiego kościoła 
pw. św. Stanisława, św. Do-
roty i św. Wacława.

(LJ)

Kardynał Dominik Jaroslav Duka odwiedził Szczawno – Zdrój.

Honorowi obywatele

wej i komunizmowi. Swoją 
działalnością związek przy-
czynił się znacznie do zmian 
kształtu państwa polskiego u 
progu lat dziewięćdziesiątych 
i do zmian polityczno -ustro-
jowych (tzw. „Jesieni ludów”) 
w całej środkowej Europie. 
Pan Zygmunt Zdrojewicz w 
Szczawnie - Zdroju spędził 
swoje dzieciństwo i czasy mło-
dzieńcze. Prof. zw. dr hab. n. 
medycznych jest specjalistą 
chorób wewnętrznych, endo-
krynologiem i seksuologiem 
w Klinice Endokrynologii, Dia-
betologii i Leczenia Izotopami 
Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu. Pan Zygmunt 
Zdrojewicz od wielu lat jest 
związany ze Szczawnem. Od 
roku 1994 jest konsultan-
tem ds. naukowo-medycz-
nych w spółce „Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina”, spotyka 
się również z mieszkańcami 
Szczawna-Zdroju na otwar-
tych wykładach organizowa-
nych przez Towarzystwo Mi-
łośników Szczawna-Zdroju, od 
kilkunastu lat dzieli się swoją 
wiedzą i doświadczeniem 
podczas organizowanych co 
miesiąc spotkań z kuracjusza-
mi”.

(LJ)

Tadeusz Wlaźlak (z lewej) otrzymał tytuł Honorowego Obywatela 
Szczawna-Zdroju z rąk burmistrza Marka Fedoruka, przewodniczącej 
rady miejskiej Ramony Bukowskiej – Mucha i radnego Jarosława 
Stachowiaka.

Szczawno-Zdrój
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In memoriam - Ku pamięci

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

Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Stanisława Jarmużka 
rodzina.

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

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

składa rodzina.

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

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej
Śp. Łucji Olszewskiej 

 składa rodzina.

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

którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  
śp. Eleonory Wróbel  

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

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

R E K L A M A

W dniach 1-2 kwietnia 
na terenie Active Jedlina 
przy ul. Kłodzkiej w Jedli-
nie-Zdroju odbędzie się 
Festiwal Aktywności.

W sobotę o godz. 15.00 
będą pokazy na deskorolce 
w skateparku, taekwondo, 
aktywności sportowych, 
wycieczka biegowa  i rowe-
rowa trasą #activ; prezen-
tacja urządzeń do ćwiczeń 
(siłownia) oraz pokazy z 
warsztatami ćwiczeń �t-
ness. W trakcie imprezy 
będzie pokaz zumby i pre-

lekcja himalaisty Dariusza 
Tęczy. Dla dzieci i młodzieży 
będą biegi na bieżni i kon-
kurs znajomości aktywności 
sportowych. W niedzielę 
będzie wycieczka biegowa, 
która wyruszy z Activ Jedli-
na i mecz piłki nożnej VIP-
-ów. O godz. 12.00 w Parku 
Aktywności „Czarodziejska 
Góra” odbędzie się pokaz 
na ściance wspinaczkowej, 
a tuż po nim pokaz Fly Fit-
ness oraz warsztaty z udzie-
lania pierwszej pomocy.

(RED)

Festiwal aktywności

Cyrkuśniki, najnowszy 
program kabaretu Hra-
bi już 1 kwietnia o godz. 
19.00 w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury na 
terenie Starej Kopal-
ni przy ul. Wysockie-
go w Wałbrzychu.

- "Patrzcie, idzie 
nasz miejscowy cyrku-
śnik"! - lata temu usły-
szał Dariusz Kamys, 
wchodząc do sklepu 
spożywczego. Niech 
więc tak będzie! Cyr-
kuśniki - Aktorzy na 
usługach publiczno-
ści. Wszystko dla niej. 
Hrabi do usług – tak o 
swoim programie mó-
wią członkowie kaba-
retu Hrabi.

Bilety: przedsprze-
daż - 60 zł, 70 zł, w dniu 
występu - 80 zł, do na-

 Hrabi znów 
w Wałbrzychu

bycia w WOK (przy ul. Wysoc-
kiego 29) oraz na eBilet.pl.

(RED)

Film dokumentalny pt. „Lu-
dzie z Klisz” (ang. „The Photo 
Film People”) zdobył nagrodę 
Gold Plaque na 53. Międzyna-
rodowym Festiwalu Telewizyj-
nym w Chicago. Obraz w reż. 
Mateusza Kudły przedstawia 
historię odnalezienia 120 klisz 
fotogra�cznych na strychu 
jednego z domów w Walimiu 
na Dolnym Śląsku. Zdjęcia 
przedstawiają codzienne życie 
mieszkańców położonej w Gó-
rach Sowich miejscowości.

Kiedy Łukasz Kazek postana-
wia zeskanować i opublikować 
klisze w internecie, odszukuje 
również ludzi z odczyszczonych, 
zeskanowanych i wywołanych 
zdjęć, bohaterowie około 800 
czarno-białych, wykonanych po 
wojnie fotogra�i przypominają 
sobie okoliczności ich naświetle-
nia. Zatrzymany w kadrach świat 
odżywa, niezwykłe historie opisu-

je prasa,  a wspomnienia uwiecz-
nionych przez Filipa Rozbickiego 
bohaterów fotogra�i tra�ają na 
deski teatru. Ujęcia do wyprodu-
kowanego przez telewizję TVN 
�lmu wykonał Artur Głupczyk.

Łukasz Kazek - dzienikarz 
regionalista i popularyzator hi-
storii regionu jest również bo-
haterem �lmu „Depozytariusz” 
(and. „The Depositary”) w reż. 
Mateusza Kudły, który został na-
grodzony m.in. na Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym w 
Southampton w Wielkiej Bryta-
nii oraz zaprezentowany na festi-
walach �lmowych w Łodzi, War-
szawie, Chicago i Los Angeles. 
Mateusz Kudła  jest reporterem 
związanym z telewizją TVN od 
2010 roku i autorem nagradza-
nych �lmów dokumentalnych 
oraz materiałów informacyjnych 
emitowanych na antenie TVN24.

(ŁK)

Wałbrzyscy policjanci za-
trzymali mężczyznę, który 
jest podejrzany o usiłowania 
oszustwa „na wnuczka” i „na 
policjanta”.

Policjanci z drugiego komisa-
riatu wspólnie z funkcjonariusza-
mi zajmującymi się zwalczaniem 
przestępczości przeciwko mie-
niu i wydziału dochodzeniowo-
-śledczego Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu pracowali 
nad sprawą usiłowania oszustw, 
do których doszło 22 marca 
bieżącego roku. Z posiadanych 
przez funkcjonariuszy informacji 

wynikało, że sprawca próbował 
wyłudzić od trzech mieszkańców 
Wałbrzycha kilkadziesiąt tysięcy 
złotych, podając się najpierw za 
krewnego, a potem policjanta. 
Oszustem okazał się 26-letni 
mężczyzna, który tra�ł do po-
licyjnego aresztu. Następnie 
został przesłuchany i usłyszał 
zarzuty usiłowania oszustwa. W 
sobotę sąd zdecydował o jego 
tymczasowym aresztowaniu na 
okres trzech miesięcy. Teraz grozi 
mu kara nawet do 8 lat pozba-
wienia wolności.

(RED)

Ludzie z klisz 
nagrodzeni

Złapali oszusta

Sieć szkół przyjęta
Podczas sesji Rady Miejskiej w 
Świebodzicach, 28 marca radni 
jednogłośnie przyjęli uchwałę 
o nowej sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów, dostosowanej 
do nowego ustroju szkolnego. 
Zgodnie z tym dokumentem, od 1 
września 2019 r. w Świebodzicach 
będą istniały cztery szkoły podsta-
wowe: Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Tajnego Nauczania, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
3 im. Władysława Broniewskiego, 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Janusza Korczaka oraz Publicz-
na Szkoła Podstawowa Integracyj-
na im. Henryka Sienkiewicza. Do 
wygaszenia pozostaje Gimnazjum 
nr 1 im. Sybiraków. Po wygaszeniu 
budynek będzie przeznaczony na 
inny obiekt oświatowy. Sieć szkół 
zyskała pozytywną opinię woje-
wody oraz aprobatę społeczną.

(RED)

Nowe ulice
Łąkowa i Malinowa – tak nazy-
wać się będą nowe ulice w dziel-
nicy Ciernie w Świebodzicach. 
Radni przyjęli uchwały o nadaniu 
nowych nazw podczas wtorkowej 
sesji Rady Miejskiej. Nazwy to pro-
pozycje od samych mieszkańców, 
budujących swoje domy w obrę-
bie ulic. Wpisują się w wiejski cha-
rakter dzielnicy Ciernie.

(RED)

Radni za 1 zł
1 zł – tyle będzie dostawał rad-
ny, którego nieobecność na se-
sjach i komisjach, których jest 
członkiem, wyniesie więcej, niż 
dwa miesiące. Nowe zasady po-
trącania diet z tytułu nieobecności 
przyjęła Rada Miejska Świebodzic. 
Projekt to efekt wniosku, złożone-
go w lutym bieżącego roku przez 
radnego Jarosława Dąbrowskie-
go. Uchwałę poparło 18 radnych, 
przy dwóch głosach sprzeciwu.

(RED)

Wypełniają wnioski
Dolnośląski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego we Wrocławiu 
- Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego w Wałbrzychu 
informuje o rozpoczęciu wy-
pełniania wniosków obsza-
rowych w budynku Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Ka-
miennogórskiej 22 w Czarnym 
Borze. Akcja będzie prowadzo-
na od 4 kwietnia w każdy wtorek 
od godz. 9.00 do 14.00. - Rolnicy 
posiadający bydło proszeni są o 
przyniesienie paszportów zwie-
rząt – przypominają pracownicy 
DODR.

(RED)

Ugość Brave Kids
Brave Kids to projekt eduka-
cyjno-artystyczny, umożli-
wiający spotkanie dziecięcych 
grup artystycznych z różnych 
części świata. W czasie pobytu 
w Polsce dzieci uczestniczą w 
warsztatach i spotkaniach i wy-
mieniają się umiejętnościami ar-
tystycznymi na zasadzie „dzieci 
uczą dzieci”. Przygotowują rów-
nież niepowtarzalne spektakle, 
łącząc muzykę i taniec z różnych 
kultur i tradycji. W czasie trwa-
nia projektu dzieci przez dwa 
tygodnie mieszkają w polskich 
domach. W tym roku Brave Kids 
przyjadą do Polski 17 czerwca. 
W Wałbrzychu i okolicach będą 
gościć już po raz czwarty. Pierw-
sze spotkanie informacyjne od-
będzie się w Szczawnie-Zdroju 
– w środę 5 kwietnia, o godz. 
17.00 w Bibliotece Publicznej 
Miejskiej (ul. Wojska Polskiego 
4a). W czwartek 6 kwietnia ro-
dziny spotkają się w Wałbrzychu 
– o godz. 17.00 w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury na Piaskowej 
Górze. Natomiast w piątek 7 
kwietnia w Boguszowie-Gor-
cach – o godz. 17.00 w Centrum 
Kulturalno-Kongresowym „Wi-
told” (ul. Traugutta 12g).

(RED)
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Gmina Mieroszów

R E K L A M A

W Urzędzie Miejskim 
w Mieroszowie odbyło się 
wręczenie certy�katów 
stypendialnych dla naj-
zdolniejszych uczniów z 
terenu Gminy Mieroszów.

Warunkiem przyznania 
stypendium naukowego 
było osiągnięcie wysokich 
wyników w nauce oraz 
wzorowe zachowanie. Bur-
mistrz Marcin Raczyński 
wraz z przewodniczącą 
Rady Miejskiej Mieroszowa 
Marią Chmielnicką wręczyli 
uczniom oraz rodzicom listy 
gratulacyjne. Podziękowali 

za trud włożony w wycho-
wanie dzieci, cierpliwość 
oraz postawę godną naśla-
dowania. Życząc dzieciom 
dalszych sukcesów, niekoń-
czącego się zapału, chęci 
oraz motywacji do zdoby-
wania wiedzy, wyrazili swo-
ją dumę i zadowolenie z tak 
licznej grupy stypendystów.

Wśród wyróżnionych 
uczniów znaleźli się: Anna 
Gajewska (Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Miero-
szowie), Kacper Woszczek 
(PSP Mieroszów), Zofia 
Musiał (PSP Mieroszów), 

Kamil Różnowicz (PSP Mie-
roszów), Oliwia Głodek 
(PSP Mieroszów), Weroni-
ka Przewłocka (PSP Miero-
szów), Michał Grusza (Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
w Kowalowej), Filip Maślan-
kiewicz (PSP Kowalowa), 
Marianna Kłysz (PSP Ko-
walowa), Hanna Marciniuk 
(Zespół Szkolno - Przed-
szkolny im. Janusza Korcza-
ka w Sokołowsku), Nikola 
Busz (Publiczne Gimnazjum 
im. Krzysztofa Kieślowskie-
go w Mieroszowie).

(UM)

Nagrody za kartki
Mieroszowskie Centrum Kul-
tury zachęca mieszkańców 
Gminy Mieroszów: dzieci, 
młodzież oraz osoby dorosłe, 
do udziału w wielkanocnym 
konkursie na kartkę świątecz-
ną. Przedmiotem konkursu są 
dowolnej wielkości kartki wiel-
kanocne, wykonane i zdobione 
różnymi technikami. Warun-
kiem przystąpienia do konkur-
su jest złożenie prac konkurso-
wych (maksymalnie 2 prace), 
wraz z kartą zgłoszeniową (która 
jest do pobrania na stronie in-
ternetowej www.mck.pl lub w 
administracji Mieroszowskiego 
Centrum Kultury przy ul. Żerom-
skiego 28 (II piętro). Za najpięk-
niejsze kartki komisja konkur-
sowa przyzna nagrody trzem 
osobom w każdej kategorii 
wiekowej, a laureaci otrzymają 
wartościowe nagrody.

(RED)

Seniorzy zaśpiewają
Przed nami Przegląd Grup 
Wokalnych Seniorów w Mie-
roszowie. Impreza pod hasłem 
„Piosenka jest dobra na wszyst-
ko”, której organizatorem jest 
Mieroszowskie Centrum Kul-
tury, odbędzie się 8 kwietnia o 
godz. 14.00 w sali im. Włodka 
Szomańskiego przy ul. Żerom-
skiego 28 w Mieroszowie.

(RED)

Burmistrz Mieroszowa 
Marcin Raczyński spotkał 
się z Iwoną Bandurską-
-Szewczyk, sołtysem Unisła-
wia Śląskiego, aby wstępnie 
ustalić miejsca, w których 
powinny zostać zamonto-
wane radary prewencyjne, 
kontrolujące prędkości po-
jazdów na drodze krajowej 
nr 35.

- Razem z panią sołtys je-
steśmy przekonani, że nasz 
wspólny pomysł znacznie po-
prawi bezpieczeństwo w miej-
scowości, przez którą obecnie 
wielu kierowców jeździ znacz-
nie szybciej niż obowiązujące 
50 km/h – wyjaśnia Marcin 
Raczyński.

Burmistrz Mieroszowa wraz 
z sołtysem Unisławia Śląskiego 
byli również na drodze gmin-
nej, której przebudowa ruszy 
na początku kwietnia. Zadanie 
to zostało wpisane do budże-
tu Gminy Mieroszów w grud-
niu 2015 roku.

- Po wielu miesiącach cięż-
kiej pracy urzędników udało 
się zdobyć do�nansowanie na 
tę inwestycję. Umowa została 
podpisana w sierpniu 2016. 
Obecnie Gmina przystępuje 
do końcowego etapu, które-
go efektem będzie asfaltowa 
nawierzchnia na odcinku 842 

Radary w Unisławiu?

m drogi. Dziękuję skarbnicz-
kom oraz pracownikom refe-
ratu pozyskiwania środków 
zewnętrznych z kierownikiem 
Martą Kaczur, a także pracow-
nikom referatu inwestycyjne-
go na czele z Jakubem Stolic-
kim. Realizacja tego zadania 
to również zasługa sołtys Iwo-
ny Bandurskiej-Szewczyk, 
która od samego początku 
zabiegała o remont tej drogi 
– remont wyczekiwany przez 
mieszkańców od kilkudziesię-
ciu lat. Ogromne podzięko-
wania należą się także Radzie 
Miejskiej Mieroszowa, która 
przyjęła to zadanie do bu-
dżetu. Wspólnymi działania-
mi sukcesywnie poprawiana 
jest jakość życia mieszkańców 
Gminy Mieroszów – podkreśla 
burmistrz.

(UM)

Iwona Bandurska-Szewczyk 
Marcin Raczyński planują 
ustawienie radarów 
prewencyjnych na drodze krajowej 
nr 35 w Unisławiu Śląskim.

Dostali stypendia

Najlepsi uczniowie z mieroszowskich placówek wraz z rodzicami i władzami gminy.
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R E K L A M A

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowychi serwis oczyszczalni przydomowych

Oferujemy rzetelne wykonanie 
powierzonych nam zadań

i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie 

tel. 69 69 225 69

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 

MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych w 
pierwszym meczu II rundy 
fazy play-o� o awans do I 
ligi pokonali we własnej 
hali SMS PZKosz Władysła-
wowo 82:77. Na tym etapie 
gra toczy się do dwóch 
zwycięstw.

Początek meczu był bar-
dzo zacięty. Już po 5 sekun-
dach gry pierwsze punkty 
zdobył Bartłomiej Ratajczak, 
po chwili goście wyszli na 
prowadzenie 4:2, ale zaraz 
po tym gospodarze odrobili 
stratę i kontrolowali prze-
bieg tej części spotkania. 
Zwłaszcza imponował Rataj-
czak, który zdobył 11 punk-

tów w pierwszej kwarcie, 
którą Górnik wygrał 22:20. 
Start drugiej odsłony był po-
dobny do pierwszej: ucznio-
wie z SMS odwrócili wynik, 
ale po chwili to podopieczni 
Arkadiusza Chlebdy byli na 
prowadzeniu. Celem wał-
brzyszan było zbudowanie 
bezpiecznej przewagi nad 
rywalem, dzięki której mo-
gliby kontrolować grę i wy-
nik. I po pierwszej połowie 
prowadzili 45:38, lecz nie 
była to wystarczająca zalicz-
ka.

Już po 2 minutach trze-
ciej ćwiartki goście zdołali 
wyrównać rezultat, a gdy 
miejscowi odskoczyli na 6 

oczek, to po niespełna mi-
nucie znów na tablicy wid-
niał remis. W końcówce tej 
kwarty oba zespoły grały 
punkt za punkt i na 10 minut 
przed końcem rywalizacji 
było tylko 62:60. Ostatnia 
odsłona wyglądała już nie-
co spokojniej, bo miejscowi 
utrzymywali przewagę w 
granicach 3-5 oczek. Osta-
tecznie Górnik Trans.eu wy-
grał 82:77, a następny mecz 
tych zespołów odbędzie się 
we Władysławowie w sobo-
tę, 1 kwietnia o godz. 17.00. 
W razie zwycięstwa SMS, de-
cydujące spotkanie zostało 
zaplanowana na 5 kwietnia 
(godz. 18.00) w Wałbrzychu. 

Zwycięzca zmierzy się z AZS 
Politechnika Kraków lub z 
ŁKS Łódź (pierwszy mecz w 
Krakowie akademicy wygrali 
93:65).

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych – SMS 
PZKosz Władysławowo 82:77 (22:20, 
23:18, 17:22, 20:17)
Górnik: Niedźwiedzki 24 (7 zb), 
Niesobski 21 (6 zb), Ratajczak 14 (8 
zb), Wróbel 13 (10 zb), Bochenkiewicz 
4, Glapiński 3, Kozak 3, Krówczyński 0, 
Durski 0, Podejko 0, Jeziorowski 0.
SMS: Wyszkowski 21, Samsonowicz 12, 
Bogucki 12, Powideł 9, Mąkowski 8, 
Gołębiowski 7, Stankowski 2, Matysz-
kiewicz 2, Stasiak 2, Jakubek 2.

Piłkarze Górnika Wał-
brzych w spotkaniu 19. ko-
lejki III grupy III ligi zremi-
sowali na własnym boisku 
ze Stalą Bielsko-Biała 0:0. 
Jest to drugi mecz z rzędu, 
w którym biało-niebiescy 
nie stracili gola.

Na początku lekką prze-
wagę mieli goście, ale obie 
ekipy miały po jednej szan-
sie na otworzenie wyni-
ku spotkania, jednak oba 
strzały były niecelne. W 
14 min. pierwszej zmiany 
musiał dokonać szkolenio-
wiec ekipy z Wałbrzycha, 
ponieważ kontuzji doznał 
Damian Migalski, którego 
zastąpił Kamil Młodziński. 
Dwie minuty później do-
szło do dziwnej sytuacji, 
ponieważ Bartosz Poloczek 
źle wybił piłkę, ta odbiła się 
od jednego z zawodników 
gospodarzy, ale minimalnie 
minęła słupek. W 28 min. 
Kamil Sadowski przewrócił 
się w polu karnym bielsz-
czan, lecz arbiter nie od-
gwizdał jedenastki. Pięć mi-
nut później bezpośrednio z 
rzutu wolnego z 18 metrów 
uderzył Damian Szczęsny, 
ale bardzo dobrze interwe-
niował Damian Jaroszew-
ski. Szczęsny nie dotrwał 
na boisku nawet do końca 
I połowy, bowiem przed 
przerwą dostał czerwoną 
kartkę za ostry faul na Do-
miniku Bronisławskim.

W przerwie obaj szkole-
niowcy nie dokonali roszad 
w składach. W 52 min. świet-
ną okazję po strzale głową 

miał Dariusz Michalak, ale 
kapitalnie zachował się w 
bramce Bartosz Poloczek, 
a siedem minut później sy-
tuację miał Kamil Sadowski, 
lecz z 15 metrów uderzył 
niecelnie. W 70 min. po akcji 
dwóch nowych zawodników 
Górnika, Bronisławski za-
grał do Sadowskiego, który 
znów oddał strzał, jednak 
futbolówka otarła się od za-
wodnika gości i poszybowa-
ła nad poprzeczką. Z minuty 
na minutę Stal coraz bardziej 
się broniła i coraz raźniej ata-
kowali miejscowi. W 80 min. 
i tuż przed końcem rywaliza-
cji świetne okazje miał Mar-
cin Morawski, ale najpierw 
piłka uderzona z 20 metrów 
minęła bramkę, a następny 
strzał z rzutu wolnego został 
zablokowany.

W następnej kolejce 
Górnik zagra w Bielsku-Bia-
łej z Rekordem. Spotkanie 
rozpocznie się w sobotę, 1 
kwietnia o godz. 15:00.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
– Stal Bielsko-Biała 0:0
Żółte kartki: Tyktor, Sadowski. Czer-
wona kartka: Szczęsny (42, za faul). 
Widzów: 1000.
Górnik: Jaroszewski – Tobiasz, Micha-
lak, Tyktor, Krzymiński – Sadowski, 
Morawski, Rytko, Bronisławski, 
Surmaj – Migalski (14 Młodziński, 88 
Popowicz).
Stal: Poloczek - Zdolski, Kareta, 
Dzionsko, Będzieszak - Caputa, Czaicki, 
Szczęsny, Karcz (68 Bezak) - Chrapek 
(66 Sobala), Pląskowski (86 Wróbel).

Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych pokonały w 18. ko-
lejce ekstraligi w Gdańsku 
Sztorm 2:1. Było to pierw-
sze zwycięstwo z tą druży-
ną.

Po porażce na własnym 
boisku z AZS-em PSW Biała 
Podlaska 0:1 wałbrzyszanki 
bardzo chciały się zrehabili-
tować, i mogło się wydawać, 
że nie będzie lepszej okazji 
niż mecz z outsiderem. Nic 
bardziej mylnego, ponieważ 
drużyna z Gdańska to jedna 
z trzech drużyn, z którymi 
akademiczki nie wygrały 
jeszcze w ekstralidze.

Do składu AZS PWSZ po 
kontuzji powróciła Daria 
Antończyk, ale spotkanie 
zaczęło się bardzo źle gości. 

Już w 5 min. bardzo groźnej 
kontuzji doznała Anna Rę-
dzia, którą karetka zabrała 
do szpitala, a zastąpiła ją 
Julia Kowalczyk. Sześć minut 
później, po zamieszaniu w 
polu karnym wałbrzyszanek, 
najsprytniej zachowała się 
Martyna Zańko, która otwo-
rzyła wynik spotkania. W 16 
min. odpowiedziały pod-
opieczne Kamila Jasińskie-
go: po bardzo składnej akcji 
do futbolówki doszła Klau-
dia Miłek, która wyrównała 
rezultat. Potem długo spo-
tkanie było dość wyrówna-
ne, a oba zespoły nie miały 
więcej sytuacji bramkowych 
do przerwy.

W przerwie Kamil Jasiń-
ski nie dokonał roszad w 

składzie. W 58 min. szansę 
na drugiego gola w tym 
meczu miała Klaudia Mi-
łek, lecz dobrze interwe-
niowała Magdalena Ko-
łacz. Później coraz większą 
przewagę zaczęły osiągać 
wałbrzyszanki, aż w końcu 
w 72 min. sfaulowana w 
szesnastce została Miłek, 
za co sędzia podyktowała 
rzut karny, którego na gola 
zamieniła Małgorzata Me-
sjasz. Dziewięć minut póź-
niej jeszcze okazję na pod-
wyższenie wyniku miała 
Oliwia Maciukiewicz, lecz 
w świetnej okazji uderzyła 
nad bramką.

W następnej kolejce AZS 
PWSZ Wałbrzych zagra na 
własnym boisku w derbach 

z AZS-em Wrocław. Spotka-
nie odbędzie się w środę, 29 
marca o godz. 16:00.

Radosław Radczak

Sztorm Gdańsk 
– AZS PWSZ Wałbrzych 1:2 (1:1)
Bramki: 1:0 Zańko (11), 1:1 Miłek (16), 
1:2 Mesjasz (72-k).
Sztorm: Kołacz - Ramotowska, A. 
Bużan, Rucińska, Świętoniowska (75 
Olofsson) - Zańko (75 Stasiulewicz), 
Słowińska, K. Bużan, Kamińska, von 
Dardel (55 Kopińska) - Wierzbicka (75 
Cywińska).
AZS PWSZ: Antończyk – Aszkiełowicz, 
Mesjasz, Gradecka, Ratajczak – Dereń, 
Rędzia (6 Kowalczyk, 79 Maciukie-
wicz), Jaworek (90+2 Klepatska), 
Jelencić – Miłek, Bezdziecka (90+2 
Iwańczuk).

Ważny punkt

Uczniowie stawili opór

Cenne zwycięstwo
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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

Zatrudnię 
doświadczonego 

mechanika 

samochodowego
Tel. 696 47 36 95

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...

Wójt Gminy Walim,

podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został 

wywieszony na okres od 30.03.2017 r. 

do 20.04.2017 r. wykaz Nr 5/2017 z dnia 

30.03.2017 r. nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży.

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

DB2010 .PL
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Nie udało się powtórzyć 
wyniku sprzed 3 tygodni, 
MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych, po fantastycz-
nej grze całej drużyny, od-
prawił z kwitkiem wicelide-
ra - MGLKS Sobieski Oława. 
Tym razem do Wałbrzycha 
przyjechał lider rozgrywek 
- AZS AWF Piko-Sport Wro-
cław, który od pierwszych 
piłek narzucił swój styl gry i 
zasłużenie zainkasował peł-
ną pulę.

Po dwóch dobrych me-
czach (wspomniana wygrana 
z Sobieskim oraz nieznaczna 
porażka 2:3 z Victorią Wro-
cław) apetyty wałbrzyskich 
kibiców mogły być rozbudzo-
ne. Nie przeszkadzał w tym 
fakt, że do Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów przyjechał lider 
rozgrywek, który dopiero w 
ostatniej kolejce stracił pierw-

sze punkty. Ale od pierwszych 
piłek siłą ataku i zagrywki wro-
cławianki skutecznie odrzuci-
ły wałbrzyszanki od siatki i w 
pełni kontrolowały przebieg 
spotkania. Pojedyncze zrywy 
(w drugim i trzecim secie) nie 
mogły zmienić losów spotka-
nia i to właśnie ekipa akade-
miczek zgarnęła pełną pulę 
w tym meczu, zapewniając 
sobie - na jedną kolejkę przed 
końcem rozgrywek - pierwsze 
miejsce w tabeli.

(RED)

Chełmiec Wodociągi – AZS AWF 
Piko-Sport Wrocław 0:3 (15:25, 21:25, 
20:25)
Chełmiec: Zdebska (kpt), Regnowska, 
Krajewska, Pawelska P, Groń P, Groń 
I, Pawelska E (libero) oraz Sławińska, 
Kotarba, Urbanowska, Talarska, 
Skowronek (libero).

Siatkarze Victorii PWSZ 
pozostaną na zapleczu 
Plus Ligi na kolejny se-
zon. W meczu decydują-
cym o utrzymaniu w I li-
dze podopieczni trenera 
Przemysława Michalczyka 
pokonali w Częstochowie 
Norwida 3:1.

Po czterech niezwykle 
zaciętych i wyrównanych 
meczach pomiędzy ekipami 
z Częstochowy i Wałbrzycha 
trudno było wskazać fawo-
ryta piątego meczu fazy play 
out. Tym bardziej, że w tej 
rywalizacji obie ekipy wy-
grywały na parkiecie prze-
ciwnika, a mecze miały za-
skakujące przebiegi. W środę 
było jednak inaczej.

Gospodarze w I secie od-
rzucili rywala od siatki moc-
ną zagrywką i punktowali 
także szczelnym blokiem. 
Szybko zbudowali przewagę 
(4:0, 12:6, 18:11) i kontrolowa-
li wynik do stanu 25:17. W II 
partii Victoria PWSZ popra-
wiła zagrywkę i odskoczyła 
Norwidowi od stanu 5:4 na 
10:7. Skuteczna gra blokiem 
pozwoliła jeszcze często-
chowianom zbliżyć się na 1 
punkt (19:18), ale po przerwie 

Uratowali I ligę

Siatkarze Victorii PWSZ utrzymali I ligę dla Wałbrzycha.

Siatkarki MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych zakończyły 
rozgrywki III ligi.

Liderki za mocne

na żądanie trenera Michal-
czyka ekipa spod Chełmca 
skutecznymi atakami rozbi-
ła rywali, wygrywając 25:20. 

Wałbrzyszanie poszli za cio-
sem w kolejnej odsłonie, wy-
korzystując błędy przeciwni-
ka. I choć z prowadzenia 7:3 

zrobiło się tylko 11:10, to mo-
bilizacja w szeregach Victorii 
pozwoliła jej graczom po raz 
drugi wygrać seta 25:20 i ob-
jąć prowadzenie w meczu. 
Skuteczne ataki Mateusza 
Frąca w czwartym akcie de-
cydującego spotkania wy-
prowadziły przyjezdnych na 
prowadzenie 11:8, ale miej-
scowi - mając nóż na gardle 
– zdołali doprowadzić do re-
misu 16:16. Na więcej Victo-
ria PWSZ jednak nie pozwo-
liła. Mariusz Magnuszewski 
i Mateusz Siwicki skuteczną 
zagrywką prowadzili swój 
zespół do zwycięstwa, które 
przypieczętowali pierwszą 
piłką meczową. A po niej 
wałbrzyscy siatkarze, wraz z 
głośno dopingującą ich gru-
pą kibiców, mogli świętować 
utrzymanie w I lidze.

(RED)

Norwid Częstochowa – Victoria PWSZ 
Wałbrzych 1:3 (25:17, 20:25, 20:25, 
19:25)
Victoria PWSZ: Schamlewski, Napiór-
kowski, Siwicki, Durski, Zieliński, 
Szewczyk, Obrębski (libero) oraz 
Szydłowski (libero), Frąc, Magnuszew-
ski, Plizga i Olszewski.
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USŁUGI

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

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

(1) HYDRAULIKA - 668-605-555

12) 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. 

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam garaż murowany na 
Sobięcinie - tanio! tel: 794-144-
968.

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

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

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

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-3040 Dom w zabudowie sze-
regowej ul. Fabiana, pow. 117m2, 
do wprowadzenia, cena 440 tys. 
Tel. 606 976 630

MS-3047 Dom wolnostojący, po 
remoncie, Konradów, cena 499 
tys. Tel. 606 976 630

MW-3054 Do wynajęcia Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 40m2, umeblowa-
ne, cena 1200 zł, Tel. 606 976 630

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

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

MS-2980 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
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

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

MS-3055 Podzamcze, 2 pokoje, 
40m2, wysoki parter w 4, po 
remoncie, cena 128 tys. Tel. 883 
334 481

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 z 
garażem i ogródkiem, 2 pokoje, 
40m2, 1 piętro, cena 120 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3058 Biały Kamień, nowe 
budownictwo, kawalerka – 26m2, 
cena 63 tys. Tel. 883 334 486

MS-3083 Stary Zdrój, 2 pokoje, 
38m2, ogrzewanie gazowe, cena 
59 tys. Tel. 883 334 486

MS-3050 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
47m2, spokojna lokalizacja, do 
remotu, cena 74 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 76 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2757 Nowe Miasto, 3 pok, 
ogrzewanie miejskie, 71 m2, cena 
109 tys. Tel. 883 334 486

MS-3038 Boguszów Gorce – Gor-
ce, 3 pokoje, 69m2, z ogródkiem, 
cena 129 tys. Tel. 606 976 630

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. SOWA&VICTORIA SUPER 
OFERTA!!!! Dwupokojowe miesz-
kanie w Szczawnie Zdr; do re-
montu, blisko deptak, wykonano 
wszelkie projekty oraz pozwole-
nia, 69 900zł do negocjacji!!! Tel: 
502-665-504 

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

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

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

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

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

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

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

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

R E K L A M A

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

• Ogłoszenia 
okolicznościowe 
• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, 

w portalu db2010.pl,

na Facebooku

DB2010 .PL
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ATRAKCYJNE 
CENY!

Tel. 790 709 590
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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 –NOWE MIASTO,WYNAJEM-
-SPRZEDAŻ, 46m2,  2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, wysoki 
parter. Cena: 890zł (nr: 2061) - (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- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko 
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuch-
nia, łazienka, pierwsze pętro,Ce-
na: 23 000 zł (nr: 23) (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – PONIATÓW, WYNAJEM, 
KAWALERKA po remoncie, 32m2,  
kuchnia,  łazienka, blisko strefy 
ekonomicznej Cena: 750 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 – ZAMIANA, LESZNO,ka-
walerka,30 m2,1 piętro, kuchnia, 
łazienka, centralne ogrzewanie 
na kawalerkę do wprowadzenia 
BIAŁY KAMIEŃ, SZCZAWNO 
ZDRÓJ  - (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

OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA, 2 
pokoje, balkon, 30m2 83 900 zł  
tel. 577-263-955

3 pokoje po remoncie, 57m2, 1 
piętro, ogrzewanie gazowe. Cena 
109.900zł. 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

Boguszów Osiedle Krakowskie 
2 pokoje 34m2 wysoki parter, 
pięknie wykończone 74 000zł  tel. 
577-263-955

PODZAMCZE 4 pokoje, 72 m2, do 
wprowadzenia, 175 000zł, parter 
z balkonem. DO NEGOCJACJI. 
Kontakt 535-311-265

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

OKAZJA Beethovena po remoncie 
1 pokój 30m2 widna kuchnia 55 
000zł tel. 577-263-955

PODZAMCZE Palisadowa 4 poko-
je 85m2 219 900zł do negocjacji; 
parter z balkonem 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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