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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

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

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich

• kierowca kat. C
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•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info
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Szukasz � nansowania?
Banki Ci odmawiają?
Brak ci zdolności kredytowej?

oferty dla emerytów, rencistów, 
pracujących oraz FIRM  

 U nas dostępne oferty 15 banków
i 40 ofert instytucji � nansowych 

1 wniosek • kilka ofert 
decyzja w 5 minut

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

793 793 005 oraz 531 483 291

KREDYTY -  POŻYCZKI 

Pogodnych i Radosnych
Świąt Wielkanocnych

życzą
Zarząd oraz Pracownicy

Kopalń Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o.
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Zdrowych i ciepłych

Świąt Wielkanocnych,

smacznego Jajka

i mokrego Dyngusa

Wszystkim Odbiorcom

Ciepła Systemowego
życzy

Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej S.A.

w Wałbrzychu

Wpłaty pieniężne, dary 
rzeczowe, słowa otuchy 
i wsparcia – z całej Polski 
napływa pomoc dla po-
szkodowanych w związku 
z sobotnią katastrofą bu-
dowlaną w Świebodzicach. 
Zginęło w niej 6 osób, 4 
zostały ranne. Sześć rodzin 
straciło dach nad głową i 
cały dobytek.

- Od dnia tragicznych wy-
darzeń samorząd uruchomił 
wszystkie ścieżki pomocowe 
dla poszkodowanych, wszy-
scy zostali objęci pomocą 
psychologiczną oraz wspar-
ciem �nansowym. Do wtorku, 
11 kwietnia, wypłacone zo-
stały zasiłki celowe w kwocie 
6000 zł na rodzinę. Obecnie 
przygotowywane jest jed-
no mieszkanie zastępcze dla 
osoby, która wkrótce opuści 
szpital. Pozostałe mieszkania 
będą przygotowywane na 
bieżąco, w porozumieniu z ro-

dzinami, po zaakceptowaniu 
przez nich przedstawionych 
propozycji. Obecnie napływa 
także duża pomoc rzeczowa. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
częściowo  gromadzi prze-
kazywane rzeczy, ale także 
gromadzi bazę danych dar-
czyńców, którzy chcieliby 
przekazać np. sprzęt AGD, 
meble, itp. Pomoc tra�a także 
do Miejskiego Domu Kultury, 
który prowadzi zbiórkę kon-
kretnych ubrań, potrzebnych 
poszkodowanym – mówi 
Agnieszka Bielawska-Pęka-
la, rzecznik prasowy Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach.

Potrzebna jest nowa 
odzież dla: rocznej dziew-
czynki (a także kosmetyki, 
pampersy, meble dziecię-
ce); chłopiec 14 lat, (160cm, 
szczupła budowa ciała), roz. 
M, L, roz. buta 39; chłopiec 18 
lat, (180cm), odzież sportowa, 
roz. XL, XXL, roz. buta 46; ko-

bieta 25 lat, (160cm, szczupła 
budowa ciała) roz. 36-38; ko-
bieta ok. 60 lat (normalna bu-
dowa ciała) roz. 38-40; kobie-
ta ok. 50 lat (krępej budowy 
ciała), roz. 44-46; mężczyzna 
22 lat, (176 cm, szczupła bu-
dowa ciała), roz. M, L; męż-
czyzna ok. 35 lat, (190cm), roz. 
XL, XXL; mężczyzna 25 lat, 
(170cm, normalna budowa 
ciała), roz. L, XL. Można prze-
kazywać również sprzęt rtv i 
agd, chemię oraz środki czy-
stości. Dary można przekazy-
wać: poniedziałek – środa w 
godz. 7.00 – 18.00, czwartek 
– piątek w godz. 7.00 – 15.30. 
Telefon kontaktowy: 74 666 
95 70 oraz 74 666 95 72.

10 kwietnia uruchomione 
zostały dwa numery kont, na 
które można wpłacać darowi-
zny dla poszkodowanych w 
sobotniej tragedii. Na koncie 
z wpłatami krajowymi jest już 
ok. 20 000 zł. Numery kont: dla 

przelewów krajowych - Gmi-
na Świebodzice, PLN 70 1600 
1462 1016 7846 2000 0006, 
z dopiskiem: pomoc dla po-
szkodowanych w katastro�e 
budowlanej; dla przelewów 
zagranicznych: IBAN PL 70 
1600 1462 1016 7846 2000 
0006, SWIFT CODE: PPABPLPK.

- Dziękujemy za wszelką 
okazaną pomoc i życzliwość, 
samorząd ze swojej strony 
robi wszystko, by zarówno 
pełna pomoc �nansowa, jak i 
mieszkania, tra�ły do poszko-
dowanych osób jak najszyb-
ciej – podkreśla burmistrz 
Świebodzic Bogdan Kożucho-
wicz.

Gmina wystąpiła o przy-
znanie środków z budżetu 
centralnego na usuwanie 
skutków katastrofy, remont 
mieszkań oraz s�nansowanie 
pochówków o�ar sobotniej 
tragedii.

(RED)

Kolejny Dzień Kariery 
(oraz tzw. Dzień Otwarty) w 
Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Angelusa Si-
lesiusa przeszedł do histo-
rii. Setki młodych ludzi nie 
tylko z Wałbrzycha, ale tak-
że Świdnicy czy Dzierżonio-
wa odwiedziły 11 kwietnia 
mury PWSZ, aby zobaczyć 
jak wygląda uczelnia od 
środka.

Na potrzeby Dnia Kariery 
studenci i pracownicy PWSZ 
przygotowali całą masę atrak-
cji podzielonych na kilka stref. 
W stre�e biznesu znalazły 
się m.in. warsztaty „Jak zało-
żyć własny biznes? Program 
„Pierwszy biznes – wsparcie 
w starcie” i szkolenie z zakresu 
pisania biznesplanów”, prze-

prowadzone przez przed-
stawicieli Funduszu Regionu 
Wałbrzyskiego. Spore zainte-
resowanie wzbudził Turniej 
Przedsiębiorczości dla szkół 
ponadgimnazjalnych, nad 
którym patronat objęła wał-
brzyska fabryka NSK. W stre�e 
nauki swoje miejsce znalazła 
m.in. prezentacja dotyczą-
ca mobilności edukacyjnej: 
„Erasmus+. Zmienia życie, 
otwiera umysły”, a także wy-
kład i warsztat: „Obciążenia 
statyczne i dynamiczne na-
rządu ruchu – skutki prze-
ciążenia”. W stre�e zdrowia i 
urody królowały pielęgniarki, 
które promowały pro�lakty-
kę oraz prewencję zdrowotną 
(pomiary antropometryczne, 
ciśnienie tętnicze, wartości 

glikemii, edukacja w zakresie 
samokontroli piersi, kompre-
sjoterapii, dietetyki, chorób 
cywilizacyjnych) oraz ko-
smetolożki, które wszystkim 
odwiedzającym proponowa-
ły zabiegi kosmetologiczne 
na dłonie i twarz (diagnoza 
skóry, masaż twarzy, zabiegi 
upiększające). Największym 
zainteresowaniem cieszyły się 
jednak II Mistrzostwa Wizażu 
PWSZ AS w Wałbrzychu o ty-
tuł „Najlepszego Wizażysty”. 
Motywem przewodnim mi-
strzostw był makijaż w stylu 
Bollywood, a pracę studen-
tek oceniało jury w składzie: 
Katarzyna Fitrzyk (wykła-
dowca PWSZ), kosmetolożka 
Malwina Siwiec (właścicielka 
salonu Malwina Siwiec Day 

Spa, absolwentka PWSZ) oraz 
Wioletta Wypijewska – zdo-
bywczyni pierwszego miejsca 
na Światowych Mistrzostwach 
Makijażu Profesjonalnego. 
Tytuł najlepszej wizażystki 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Si-
leiusa w Wałbrzychu zdoby-
ła Magdalena Matyga-Kruk, 
studentka I roku kosmetolo-
gii. Tytuł wicemistrzyni oraz 
drugie miejsce zajęła Magda-
lena Marszelewska z trzecie-
go roku, zaś trzecie miejsce 
przypadło Jolancie Przybysz 
(III rok).

Organizatorzy zapowiada-
ją już kolejny Dzień Kariery, 
który odbędzie się w kwietniu 
2018 r.

(ESZ)

Dzień otwarty w PWSZ Wałbrzych

Pomoc po katastro�e
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
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Życzymy Państwu 

Wielkanocnej radości,

słońca i wiosennego nastroju

Wójt Gminy Czarny Bór

Przewodnicząca Rady Gminy

oraz radni i pracownicy urzęduoraz radni i pracownicy urzędu

R E K L AMA

Szanowni Państwo, 
niech świąteczny czas wypełniony będzie 

nadzieją budzącej się do życia wiosny 
i wiarą w sens życia, a miłość 

                             i radość niech wzbudzają w nas 
                                      wiosenne spotkania 

                                        z blis                                        z bliskimi naszym sercom.

Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska
Posłanka na Sejm RP

R E K L AMA

7 kwietnia 2017 r. w Zespole 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w Szczawnie Zdroju był 
"dniem otwartych drzwi".

Tego dnia od 9.00 do popu-
larnego "Ceramika" zaczęli przy-
bywać uczniowie szkól gimna-
zjalnych z Wałbrzycha i Powiatu 
Wałbrzyskiego, by zapoznać się 
z ofertą edukacyjną tej szkoły. 
Na młodzież czekali uczniowie i 
nauczyciele, którzy przygotowali 
masę zajęć pokazowych, wśród 

których były m.in.: pokaz pierw-
szej pomocy, quiz krajoznawczy, 
arm painting, tajemnice montażu 
�lmowego, czy doświadczenia 
chemiczne. W dniach otwartych 
aktywnie uczestniczył wicestaro-
sta Krzysztof Kwiatkowski, który 
zachęcał odwiedzających gim-
nazjalistów do kontynuowania 
nauki w Zespole Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Szczawnie 
Zdroju. 

(GŁ)

10 kwietnia  w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Wałbrzychu 
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
uroczyście wręczył gratulacje zwy-
cięzcom Budżetu Partycypacyjne-
go Powiatu Wałbrzyskiego na rok 
2017.

- Cieszy nas, że z roku na rok zgła-
szanych projektów jest coraz więcej i 
nastąpił znaczący wzrost frekwencji 
w głosowaniu, co pokazuje, że jest 
to popularna formuła współdecydo-
wania obywateli o tym, co jest dla 
nich ważne – powiedział wicestaro-
sta Krzysztof Kwiatkowski, gratulując 
zwycięzcom pomysłów i sukcesów w 
głosowaniu.

Z kolei starosta Jacek Cichura - 
przyłączając się do gratulacji - przy-
pomniał, że Powiat Wałbrzyski był 
pierwszym powiatem na Dolnym Ślą-
sku i trzecim w Polsce, który wprowa-
dził budżet partycypacyjny, a duże 
zainteresowanie mieszkańców po-
twierdza, że była to słuszna decyzja.

Zwycięskie projekty to: „Zjedno-
czy Nas Koszykówka” – treningi dla 
dzieci i młodzieży roczników 2004-
2008 w Gminie Szczawno-Zdrój, 
„Aktywna Jedlina… dla każdego coś 
dobrego” w Gminie Jedlina-Zdrój, 
"Ocalić od zapomnienia" w Gminie 
Stare Bogaczowice, Poprawa bez-
pieczeństwa mieszkańców miasta 

Starosta Wałbrzyski Jacek Ci-
chura 10.04.2017 r. powołał Re-
natę Kościk na stanowisko Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Wałbrzychu.

Nowa inspektor rozpocznie pracę 
w Starostwie Powiatowym w Wał-
brzychu 14 kwietnia. Renata Kościk 
jest mieszkanką Wałbrzycha, ukoń-
czyła Politechnikę Wrocławską na 
kierunku budownictwo oraz studia 

podyplomowe w zakresie szacowania 
nieruchomości. Posiada szereg do-
datkowych certy�katów, uprawnień i 
kwali�kacji. Dotychczas pracowała na 
stanowisku zastępcy Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla 
miasta Wałbrzycha. 

- Pani Renata Kościk, oprócz nie-
zbędnego wykształcenia i kwali�-
kacji, posiada duże doświadczenie 
zawodowe, niezbędne do pełnienia 

tak odpowiedzialnej funkcji, jaką 
jest stanowisko Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego. Ze 
wszystkich zgłoszonych kandydatur 
na to stanowisko pani Ranata Kościk 
najlepiej wpisuje się w moje oczeki-
wania. Życzę pani Renacie satysfakcji 
i owocnej pracy na rzecz mieszkań-
ców naszego powiatu – mówi staro-
sta Jacek Cichura.

(GŁ)

Dzień otwarty w Ceramiku

Gimnazjaliści odwiedzili m.in. pracownię chemiczną.

Nowy inspektor 

Spotkanie ze zwycięzcami

Boguszowa-Gorc oraz Powiatu Wał-
brzyskiego poprzez doposażenie w 
sprzęt ratowniczy i odzież ochronną 
Jednostkę Ochotniczej Straży Po-
żarnej Oddział Gorce w Gminie Bo-
guszów-Gorce, „Lato z Dwójką” w 
Gminie Głuszyca, „Pasja łączy poko-
lenia, czyli i Ty możesz zostać biath-
lonistą” w Gminie Czarny Bór, „Bez-
pieczne trasy turystyczno-rowerowe 
dla mieszkańców Powiatu Wałbrzy-
skiego” w Gminie Walim i projekt w 

Gminie Mieroszów: „Stwórzmy nasze 
miejsce spotkań – etap II, kreatywne 
warsztaty i miejsce zabaw dla dzieci, 
seniorów i mieszkańców Gminy Mie-
roszów”.

- Gratulujemy zwycięzcom tego-
rocznej edycji i już zachęcamy do 
przygotowywania projektów na ko-
lejna edycję Budżetu Partycypacyj-
nego Powiatu Wałbrzyskiego – doda-
ją przedstawiciele zarządu powiatu.

(GŁ

Laureaci Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017 z członkami 
zarządu powiatu.
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Stłucz termometr, to nie 
będziesz miał gorączki - tak na 
likwidację wszelkich proble-
mów brzmiała niegdyś recepta 
byłego prezydenta RP Lecha 
Wałęsy, który wyobrażał sobie, 
że jeżeli o jakimś problemie nie 
będzie się mówić, to znaczy, 
że problem ten nie istnieje. 
Bardzo naiwna, jeżeli nawet 
nie prymitywna to wiara, ale w 
pewnych środowiskach króluje 
do dziś. Przekonuję się o tym 
kiedy odbieram docierające 
do mnie informacje o rzekomo 
wielkim oburzeniu wałbrzy-
skiego policyjnego środowi-
ska, które jest reakcją na moje, 
rzekomo antypolicyjne, teksty 
zamieszczane na łamach Ty-
godnika DB 2010. Jeżeli fak-
tycznie moje felietony rodzą 
oburzenie wałbrzyskich funk-
cjonariuszy, oznaczać to może 
tylko jedno: w środowisku tym 
powszechnie obowiązujące 

Kumulatywny zbieg z etyką
Janusz
Bartkiewicz

zasady moralne oraz zasady 
określone w kodeksie etyki 
funkcjonariusza policji, uległy 
niesamowitej degrengoladzie. 
Przecież ja niczego nie wymy-
ślam, ale - nie mając zamiaru 
„tłuc termometru” - opisuję ist-
niejącą w środowisku rzeczy-
wistość, co czynię jedynie po 
to, aby pomóc pleniące się zło 
wykorzenić. Ze zdziwieniem 
i smutkiem powtórzyć mu-
szę pewną znaną „oczywistą 
oczywistość”, że każdy kto zło 
toleruje, sam jest złym człowie-
kiem, moralnie współodpowia-
dając za zła czynienie. Mnie w 
młodości nauczono, abym się 
prawdy nie bał, bo to ona po-
zwala uczciwie żyć i zasady tej 
się trzymam, czego dowodem 
może być, że za swoje niektó-
re uczynki poniosłem odpo-
wiedzialność, nie starając się 
od niej uciekać. Docierają do 
mnie coraz liczniejsze ostrze-
żenia, abym uważał na siebie, 
bo wałbrzyscy stróże prawa (?) 
„szykują” się na mnie, co życz-
liwych mi ludzi okropnie mar-
twi. W związku z tym apeluję 
do nowego Pana Komendanta 
Miejskiego Policji w Wałbrzy-
chu, aby wszelakie groźne 

względem mnie zamiary wy-
bił im z głowy, bo nie wypada, 
aby stróże prawa zajmowali 
czymś, co z ich profesją nie ma 
nic wspólnego. Zresztą, jestem 
na to przygotowany i myślę, że 
dosyć dobrze. I na nic też zda 
się poszukiwanie w policyjnych 
szeregach „mojego kreta”, bo 
musicie wiedzieć -drodzy funk-
cjonariusze, że wśród was spo-
ro jest jeszcze ludzi uczciwych, 
nie aprobujących  postępowa-
nia, jakie ja na łamach Tygo-
dnika DB 2010 publicznie pięt-
nuję. To dzięki nim o różnych 
„nieczystych” sprawach mam 
wiedzę o prawdzie, która może 
was wyzwolić. Pamiętacie, kto 
tak nauczał? Niekiedy pocho-
dzi ona z drugiej, a nawet i z 
trzeciej ręki, ale zawsze wery-
�kuję ją poprzez różne źródła, 
którym niewiedzy zarzucić nie 
można. Nie zważając zatem 
na dochodzące mnie pomruki 
niezadowolenia, powrócę do 
sprawy bezdomnego, którego 
zwłoki ujawniono 10 marca na 
ul. Świerkowej w Wałbrzychu.

W pierwszej kolejności zo-
bowiązany jestem wyjaśnić, 
że zbyt nieprecyzyjnie wyra-
ziłem zdziwienie, że proku-

ratura postawiła dwóm funk-
cjonariuszom zarzuty z art. 
155 Kodeksu karnego, czyli 
nieumyślnego spowodowania 
śmierci, kiedy winna - moim 
zdaniem - zastosować art. 160, 
czyli narażenie na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo utraty 
życia bądź zdrowia. Powodem 
tak postawionych zarzutów 
jest jej przekonanie, że czyn z 
art. 155 kk, mówiąc kolokwial-
nie, „konsumuje” czyn z art. 
160. Jest tak z tego powodu, że 
ujawnione zostały zwłoki, a nie 
żywy człowiek, chociaż w bar-
dzo kiepskim stanie. Wobec 
tego zarzut nieumyślnego po-
zbawienia życia jest jak najbar-
dziej właściwy i prawidłowy. 
I mam kłopot, bo nie chciał-
bym, po policjantach, narazić 
się prokuraturze, ale ja na to 
spoglądam trochę inaczej. 
Otóż, mężczyzna wyrzucony 
z radiowozu zmarł z wyzię-
bienia i najprawdopodobniej 
w momencie wyrzucenia nie 
był już w stanie poruszać się o 
własnych siłach, na co wskazu-
je fakt, że znaleziono go tam, 
gdzie go pozostawiono. Przy-
pomnę, że był trzeźwy. Twier-
dzę, że funkcjonariusze policji 
- niezależnie od treści meldun-
ku złożonego dyżurnemu jed-
nostki - od momentu kiedy 
zabrali najprawdopodobniej 
półprzytomnego człowieka 
(z jakichś powodów ktoś Straż 
Miejską w Wałbrzychu o nim 
powiadomił) do radiowozu, 
obciążeni zostali obowiązkiem 
opieki nad osobą narażoną na 
niebezpieczeństwo, o której 
mówi art. 160 w paragra�e 
2. I człowieka w takim stanie 
wywieźli w wiadomym tylko 
sobie celu, na obrzeże miasta, 
a więc działali zgodnie z góry 
przyjętym planem. Jednakże 
planowego zamiaru nie zre-
alizowali, albowiem o�cer dy-
żurny, którego okłamali, że nie 
ma powodu do interwencji na 
ul. Przyjaciół Żołnierza, bę-
dąc przekonany, że dysponuje 
wolnym patrolem, wydał im 
dyspozycję podjęcia kolejnej 
interwencji na terenie miasta. 
Bezprawnie zatrzymanego - co 
jest kolejnym czynem noszą-
cym znamiona przestępstwa 
- wyrzucili więc przy drodze 
wiodącej przez kompleks leśny. 
Tu warto podkreślić, że - jako 
funkcjonariusze policji - winni 
mieć świadomość, że co roku 
z powodu wyziębienie umiera 
co najmniej kilkadziesiąt osób 
będących w stanie bezdom-
ności, a przebywających z roż-
nych powodów na otwartej 
przestrzeni. W tym momen-
cie dopuścili się samoistnego 
przestępstwa określonego w 
art. 160 § 2 kk, a więc moim 
zdaniem winien być postawio-
ny im zarzut popełnienia prze-
stępstwa z  art. 155 w kumu-

latywnym zbiegu (art. 11 kk) z 
tym właśnie przepisem. Moim 
skromnym zdaniem tak sfor-
mułowany zarzut, pozwalałby 
sądowi na skorzystanie z możli-
wości zastosowania górnej gra-
nicy kary, albowiem wszelkie 
procesowe poszlaki (łańcuch 
poszlak) wskazują, że obydwaj 
funkcjonariusze mieli zamiar 
dokonać innego przestępstwa 
dotyczącego bezdomnego i 
podjęli próbę jego zrealizo-
wania, a więc ich działanie nie 
miało cech nieumyślności, a 
ponadto nacechowane było 
szczególnie wysokim stopnie 
złej woli. Wysokość kary zależy 
od wielu okoliczności, a umyśl-
ność działania, które leżało u 
podstaw podjętych przez nich 
czynności, winno mieć dla sądu 
decydujące znaczenie i dlatego 
przez prokuraturę winno być 
szczególnie eksponowane, aby 
ułatwić sądowi podjecie decy-
zji, co do wysokości kary.

Teraz słów parę o policjan-
tach. Musieli być bardzo zde-
terminowani, że nie zwracali 
uwagi na to, że człowiek ten 
mocno cuchnął, był brudny 
i miał insekty. Jak wynika z 
ustaleń prokuratury, na pyta-
nie o motywy takiego postę-
powania podejrzani nie potra-
�li znaleźć odpowiedzi, ale ja 
jestem przekonany, że po pro-
stu odpowiedzieć nie chcieli. 
Myślę, że dlatego, by nie po-
garszać swojej sytuacji praw-
nej. Dysponuję relacją kilku 
osób, które się z taką „oddolną 
inicjatywą” wałbrzyskich funk-
cjonariuszy spotkały, czyli zo-
stały wywiezione na obrzeża 
miasta, otrzymały tam niezłe 
cięgi i zostały wypuszczone 

„na wolność”. Przykro mi bar-
dzo, ale nasuwa mi się przy-
puszczenie, graniczące z pew-
nością, że w tym przypadku 
mieliśmy do czynienia z czymś 
w rodzaju „szkolenia”, kiedy 
to bardziej doświadczony (36 
lat) uczył „policyjnego kota” 
(22 lata), jak się należy obcho-
dzić z tzw. menelstwem, które 
zapewne oczach tego typu 
funkcjonariuszy żadnych praw 
nie ma, a więc można się nad 
nimi dowolnie wyżywać, dając 
upust swoim różnego rodzaju 
zawodowym frustracjom. Ro-
dzi się więc pytanie o morale 
funkcjonariuszy wałbrzyskie-
go garnizonu policji. Pytanie, 
które zadaję, nie tylko sobie, 
już od dłuższego czasu. Zasta-
nawiam się też mocno, w imię 
czego niektórzy policjanci tak 
ryzykują, stawiając na szali 
swą wolność, wypracowaną 
emeryturę, dobro własnych 
rodzin oraz dobro własnego 
imienia? Dlaczego wśród nich 
są tacy, którzy za nic mają 
godność osobistą człowieka i 
jego prawo do bezpiecznego 
życia? Czy dlatego, iż czują 
rozpostarty nad nimi parasol 
ochronny, czego dowodem 
mogą być nagminnie odmo-
wy wszczęcia postępowania 
o pobicie obywateli lub ich 
umorzenia, albo wyroki takie, 
jak w sprawie skatowanego na 
śmierć Piotra G., o czym zresz-
tą wielokrotnie pisałem? Czas 
najwyższy parasol ten zwinąć, 
bo jeżeli nie, to w dalszym cią-
gu będziemy świadkami nie-
ustającego kumulatywnego 
zbiegu prawa karnego z etyką 
zawodową policjantów.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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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
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Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

Twoje pieniądze

728 874 282   *

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.wroclaw.proficredit.pl

szybko i uczciwiedo 25 000 zł
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Napisałem kiedyś w tym 
miejscu, że nawet najbole-
śniejsza kompromitacja nie 
tylko, że nie zaszkodzi no-
towaniom PiS, ale jeszcze je 
podniesie. Dowodzi to, że 
Karbowy stoi ze swoimi wy-
znawcami (Jarosław Polskę 
zbaw!) na głowie. Ale co z 
tego? Elektorat PO karał nie-
gdyś swoich reprezentantów 
za zakąszanie ośmiornicz-
kami, które nie są żadnym 
luksusem, natychmiastowym 
spadkiem procentów, co nie 
świadczyło o jego przenikli-
wości, a Platformę dobiło. 
Napisałem też, że gdyby szef 
partii sprawującej władzę 
publicznie spuścił spodnie i 
pokazał gołe pośladki, nic by 
na tym nie stracił, wręcz prze-
ciwnie – elektorat wpadłby w 
zachwyt, co z miejsca odno-
towałyby sondaże. Z normal-
nością w Polsce dawno się 
pożegnaliśmy.

Przypomniałem sobie o 
tym, gdy powracającą z Bruk-
seli premier witała z bujnym 
kwieciem cała partyjna wier-
chuszka. Wizytę szefowej 
rządu okrzyknięto bowiem 
wielkim sukcesem. Był to 
tak idiotyczny spektakl, że 
słów brakowało. Pisałem o 
podobnych wyczynach pi-
sowców: „i śmieszno, i strasz-
no”, „to się dzieje naprawdę”, 
przywoływałem szpital w 
Tworkach, albo że coś w ich 
wykonaniu nie mieści się w 

Zwrócił się do naszej re-
dakcji jeden z wałbrzyskich 
radnych miejskich (imię i 
nazwisko znane redakcji), 
oburzony zdarzeniem, któ-
re 6 kwietnia około godz. 
16:00, miało miejsce na 
chodniku dla pieszych przy 
ul. Wieniawskiego na wał-
brzyskim Podzamczu.

Radny zauważył tam, stoją-
cą na chodniku, srebrną poli-
cyjną Toyotę, w które funkcjo-
nariusze policji czatowali na 
niesfornych kierowców, prze-
kraczających dozwoloną na 
tej ulicy szybkość. Obserwa-
cja, jaką radny przeprowadził, 
jednoznacznie wskazywała 
właśnie na takie, a nie inne re-
alizowane przez nich zadanie, 
co go dosyć mocno zbulwer-
sowało, albowiem pojazd, z 
którego policjanci korzystali, 
był jednym z tych, które tak 
niedawno i uroczyście zostały 
wałbrzyskiej policji przekaza-
ne przez władze Wałbrzycha. 
Zdaniem radnego nie po to 
miasto wydało tak wielkie 
środki �nansowe na zakup 12 
samochodów (tzw. hybrydy, 
w tym 7 marki Toyota Yaris i 
5 Toyota Auris), aby wykorzy-
stywać je do nabijania kasy 
miejskiej, poprzez wystawia-
nie mandatów. Do tak proza-
icznych czynności winny być 
przeznaczone mniej nowo-
czesne pojazdy, którymi za-
pewne Komenda Miejska Po-
licji w Wałbrzychu dysponuje. 
Nie do końca jestem o tym 
przekonany, ponieważ jeden 
z tych radiowozów, jako ozna-
kowany, tra�ł do Wydziału Ru-
chu Drogowego KMP z prze-
znaczeniem na patrolowanie 
ulic pod kątem przestrzegania 
przepisów ruchu drogowego, 

Godnościowe spuszczanie portek
Andrzej
Basiński

głowie i chyba za wcześnie 
wyczerpałem zasób określeń. 
Bo tylko patrzeć, a Karbowy 
wyśle do Brukseli delegację 
dyplomatołków, nakaże jej 
części wejść na stół obrad i 
zdjąć portki, a pozostałym 
ostentacyjnie oddać mocz na 
szklane ściany Tusk Tower, jak 
nazwano nową siedzibę Rady 
Europejskiej. Będzie to prze-
ogromny triumf narodowej 
godności, najwyższego lotu 
demonstracja polskiej dumy 
i pokaz wyjątkowego patrio-
tyzmu, zwycięstwo na miarę 
Grunwaldu, po którym kanc-
lerz Merkel schowa się w naj-
odleglejszą i najciemniejszą 
dziurę! A co! Niech wszyscy 
z pozostałych 27 delegacji 
przekonają się, że z Polakami 
przelewek nie ma! Na Okęciu 
Karbowy pojawi się w oto-
czeniu wszystkich ministrów, 
posłów i senatorów, będzie 
tam również A. Duda - ko-
lejność nieprzypadkowa. A 
podniesiony z kolan elektorat 
zawyje w euforii i wył będzie, 
domagając się krwi zdrajców. 
Z największą ochotą przyłoży 
rękę do wyrzucenia Polski na 
margines Europy i w najwyż-
szej ekstazie będzie się rado-
wał z jej poniżenia i izolacji. 
Nareszcie sami! Victoria! Hur-
ra! Alleluja!

Karbowemu, gdy jest pod 
wpływem uczuć najniższych, 
zmienia się głos. Z głębi jego 
trzewi wydobywa się wów-
czas charakterystyczne kwa-
kanie, którego kulminacja 
przechodzi w skrzek. Niedaw-
no odgłosy te rozlegały się na 
Krakowskim Przedmieściu 
przy okazji którejś tam mie-
sięcznicy. Karbowy kwakał 
jak zwykle o zbliżającej się 

prawdzie dotyczącej kata-
strofy smoleńskiej i wolności 
oraz o tajemniczym zwycię-
stwie (na użytek ciemnego 
ludu te wątki są niezastąpio-
ne, natomiast urągają inteli-
gencji normalnych Polaków), 
próbując tym przekrzyczeć 
Obywateli RP, którzy od pew-
nego czasu sprowadzają do 
parteru zapluwających się 
tam nawiedzonych krzy-
żowców. Doprowadzony 
do skrzeku, nazwał swoich 
oponentów łotrami. Karbo-
wy ma na podobne okazje 
całą gamę soczystych okre-
śleń, m.in. z drugim sortem, 
komunistami, złodziejami, 
nie mogąc za żadne skarby 
pominąć zdrajców. Nikt spo-
śród sprawujących przed nim 
realną władzę, tak nie obra-
żał społeczeństwa, nikt nie 
miał go w aż takiej pogardzie. 
Gomułka demonstrujący po-
dobne zapędy, to mały pikuś 
w porównaniu z Karbowym. 
A ponieważ nędzna namiast-
ka Trybunału Konstytucyj-
nego, zgodnie z życzeniem 
swoich mocodawców, uznała 
wyższość zgromadzeń cy-
klicznych nad pozostałymi, 
wszelkim protestom podczas 
miesięcznic ukręca to łeb, ale 
należy oczekiwać, że Obywa-
tele RP oraz inni pragnący za-
manifestować swoje przeko-
nania, znajdą i na to sposób. 
Karbowy i jego wierni muszą 
czuć na plecach oddech tych, 
którzy nie godzą się na de-
montaż Polski i opluwanie 
zdrowej części obywateli.

Karbowy oraz jego elekto-
rat, to polskie przekleństwo, 
które na długo zapisze się w 
historii. Na razie próbujmy za-
bić tę zmorę. Śmiechem.

Prawo obowiązuje wszystkich?

a chyba tego rodzaju czynno-
ści policjanci wtedy wykony-
wali.

Mnie osobiście zbulwer-
sowało inne spostrzeżenie. Z 
przekazanej redakcji fotogra-
�i (którą wykonał radny) wy-
nika, że policyjny radiowóz, 
aby znaleźć się w takim usy-
tuowaniu, musiał wjechać na 
chodnik i przez kilkadziesiąt 
metrów kontynuować jazdę 
wzdłuż niego. Na chodnik 
ten nie mogli wjechać prosto 
z ulicy, albowiem oddzielo-
ny on jest od jezdni szerokim 
pasem zieleni. Sugerować to 
może, że policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego absolutnie 
lekceważą sobie treść art. 26 
ust. 3 pkt 3 ustawy o ruchu 
drogowym, czyli zakaz jazdy 
wzdłuż po chodniku lub przej-
ściu dla pieszych. Takie postę-
powanie jest wykroczeniem 
określonym w art. 90 i 97 ko-
deksu wykroczeń, a funkcjo-
nariuszom żaden immunitet 
nie przysługuje. Wprawdzie 
były prezydent miasta Piotr 
Kruczkowski próbował nie-

gdyś wykroczenia drogowe 
strażników miejskich tłuma-
czyć (nie bardzo rozumiejąc 
treść używanej terminologii) 
wyłączeniem ich odpowie-
dzialności na podstawie tzw. 
kontratypu, ale takie po-
stępowanie absolutnie pod 
kontratyp nie można pod-
ciągnąć. Mam przeto nadzie-
ję, że takiego rozumowania 
Komendant Miejski Policji w 
Wałbrzychu nie będzie chciał 
forsować i tego typu praktyki 
swych podwładnych ukróci.

Na jedną rzecz chciałbym 
jeszcze zwrócić uwagę. Otóż 
na fotogra�i wykonanej przez 
radnego miejskiego widać, że 
obok radiowozu parkują na 
chodniku dwa inne pojazdy, 
które w „towarzystwie” poli-
cyjnego radiowozu całkowi-
cie blokują praktycznie całą 
szerokość chodnika. I nie ma 
żadnego znaczenia, że akurat 
po tym chodniku ruch pieszy 
jest minimalny. Przepis jest 
przepisem, a prawo obowią-
zuje wszystkich.

Janusz Bartkiewicz

Policyjna toyota zaparkowana na chodniku przy ul. Wieniawskiego 
w Wałbrzychu.
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Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawia-
nia oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej 
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i po-
zytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna 
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania poma-
ga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, 
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały 

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch 
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozby-

ła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. 
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie 
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Ja-
nina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent 
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wylecze-
niu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają 
to skromnej osobie Pana Juna. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

tel. 693-788-894, 784-609-208

20 kwietnia - GŁÓGOW i ZIELONA GÓRA, 21 kwietnia - LUBIN i LEGNICA, 
22 kwietnia - WAŁBRZYCH i ŚWIEBODZICE, 23 kwietnia - WROCŁAW 

REYNALDO LITAWEN       przyjmuje:
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Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
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UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!
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Mam już od pewnego 
czasu zakodowany, jak w 
budziku, codzienny poran-
ny spacer z psem. Nie po-
trzebny mi do tego zegar, bo 
Barwi - pies mojego sąsiada, 
którym się opiekuję, gdy 
jego pan wyjeżdża „na sak-
sy” do Bawarii - ma to już w 
genach i o właściwej porze 
niecierpliwie pomrukuje, 
merda zachęcająco ogonem 
i wskazuje na drzwi, na ich 
otwarcie. To najszczęśliwsza 
dla niego chwila, pod wa-
runkiem, że wychodzimy z 
domu razem. Barwi to zwie-
rzę niezwykle towarzyskie, 
jego zadowolenie wzrasta 
podwójnie, gdy na spacer 
idzie jeszcze z nami moja 
żona. Ale Barwi już wie, że 
o wczesnej porze nie jest to 
możliwe, bo pani domu wła-
śnie wczesnym rankiem ma, 
jak to sama określiła, „najlep-
sze spanie”.

Wychodzimy więc co-
dziennie na ranny spacerek 

Ranną rosą w Głuszycy
Stanisław 
Michalik

i robimy to bez względu na 
„stan atmosfery w danej 
chwili”. Zapamiętałem to 
precyzyjne określenie czym 
jest pogoda z lekcji geogra�i 
w podstawówce. Padający 
deszcz nie jest przyjmowany 
przez mojego druha z entu-
zjazmem, ale godzi się z tym 
z pokorą. Nie zwraca na to 
uwagi, że ja mogę się chro-
nić od deszczu pod paraso-
lem, on zaś musi moknąć 
bez żadnej taryfy ulgowej.

Poranny spacer jest rze-
czą niezmiernie ważną i 
interesującą. To że ważną, 
jest jasne, zważywszy na 
potrzebę ruchu dla człowie-
ka „przebitego siedmioma 
szpadami melancholii”. To 
że interesującą, przekonuję 
się coraz częściej. Wiadomo: 
rano jest się rześkim i zdro-
wym, sprawniejszym pod 
względem �zycznym i umy-
słowym, nastawionym pozy-
tywnie do życia. Na spacerze 
jest czas na skupienie się i 
re�eksję. Taki partner - jak 
Barwi - nie przeszkadza w 
niczym, zajęty tropieniem 
zapachów, jak się okazuje 
nieznanych, zupełnie niewy-
obrażalnych dla człowieka. 
Moje poranne przemyślenia 
spacerowe mogłyby stano-

wić za każdym razem od-
rębny temat do felietonu, 
ale nie jestem pewien, czy w 
krótkim czasie nie pozostał-
bym jedynym czytelnikiem 
tego co napisałem. Będę 
więc tylko wyjątkowo pró-
bował je wykorzystać wtedy, 
gdy będą się mi wydawać 
szczególnie interesujące dla 
wszystkich.

Tak się stało właśnie w 
niedzielny poranek. To było 
tuż po „siódmej” i po drob-
nym, choć z dawna oczeki-
wanym deszczyku. Jeszcze 
jego wilgotny oddech czuć 
było w powietrzu. Poszliśmy 
z Tomciem stałą trasą, w dół 
nad rzekę, obok basenu, bo-
isk „Orlika” na główną arterię 
miejską, ulicę Grunwaldzką 
i z powrotem do siebie „na 
wieś”. Tak nazywamy naszą 
ulicę, która zamyka miasto, 
a otwiera wolną przestrzeń 
górskiej niezamieszkałej ko-
tliny. Czujemy się jak na wsi, 
czego wcale nie oceniamy 
pejoratywnie.

To co mnie uderzyło 
szczególnie, to zupełna, ab-
solutna pustka i na osiedlu 
mieszkaniowym i w centrum 
miasta. Ani jednej żywej du-
szy. Miasto śpi. Jest w pół 
do ósmej rano. Oczywiście - 

niedziela. Ale w sobotę - jak 
sobie przypominam - było 
podobnie. Też dominowała 
cisza i spokój. Sklepy po-
zamykane, bo w niedzielę 
są otwarte najwcześniej od 
ósmej. Na Grunwaldzkiej mi-
nął mnie jeden samochód. 
Dostrzegłem też w Ogród-
ku Jordanowskim na ławce 
jedynego, „zmęczonego 
życiem” mężczyznę, z re-
klamówką pełną puszek po 
piwie.

No i czy nie jest to powód 
do rozmyślań? Co się dzieje 
z moim niegdyś przemysło-
wym miasteczkiem, które 
pamiętam z lat młodości i 
dojrzałości, jako kipiący ty-
giel ludzi krążących ulicami 
od rana do nocy. To było 
miasto stosunkowo mło-
dych, pełnych werwy i ży-
wotności mieszkańców. W 
niedzielę rano też było rojno 
od pracowników fabryk włó-
kienniczych wracających z 
nocnej zmiany. Zaraz potem 
pojawiały się grupki wier-
nych idących na ranną mszę 
św. do kościołów.

Można wysnuwać różne 
wnioski. To chyba skutek 
upadku przemysłu. Nie ma 
już „Piasta” zatrudniającego 
około dwóch tysięcy pra-
cowników, nie ma „Argopo-
lu”, „Terenówki” w Głuszycy 
Górnej, DMW w Grzmiącej. 
Dawna „Indriana” ratuje 
jeszcze sytuację, zatrudnia-
jąc ponad dwieście osób, 
zaś „Nortech” ledwie „robi 
bokami”. W mieście nie ma 
pracy, bo nie ma dużych 
zakładów, we wsi nie ma 
pracy, bo rolnictwo stało 
się nieopłacalne. Można też 
szukać przyczyn w skutkach 
przemian ustrojowych po 
upadku PRL-u w latach dzie-
więćdziesiątych, a także w 
zmianach mentalności ludzi. 
Mamy dziś wolne soboty i 
niedziele, pracujemy mniej 
niż dawniej, koncentrujemy 
się bardziej na sprawach 
osobistych, domowych, 
mniej na społecznych, zawo-
dowych. Wiadomo, że z mia-
sta wyemigrowała młodzież 
i ludzie młodzi, czynni zawo-

dowo w poszukiwaniu pracy 
w dużych ośrodkach lub za 
granicą. Głuszyca stała się 
miastem emerytów i renci-
stów oraz bezrobotnych, dla 
których znalezienie stałej 
pracy jest z różnych powo-
dów rzeczą nieosiągalną.

Głuszyca to nie jest to 
samo miasto, co kilkadzie-
siąt lat temu. Czy oznacza 
to, że powinniśmy upaść 
na kolana, rozdzierać szaty 
i wołać o pomstę do nieba? 
Jestem pewien, że nie. To że 
wczesnym rankiem w wolne 
soboty i niedziele nie ma 
ludzi na ulicach, nie ozna-
cza że miasto umarło. Ono 
po prostu śpi, korzystając z 
weekendu.

Obudzić je może ruch in-
westycyjny, poczynając od 
budownictwa mieszkanio-
wego (co już ma miejsce), 
a na rzemieślniczo-usługo-
wym kończąc. Obudzić je 
może ruch turystyczny i spor-
towy (strefa MTB), wyciągi 
narciarskie, trasy narciarstwa 
biegowego. A w okolicz-

nych wsiach – agroturystyka, 
drobne rzemiosło i usługi 
ukierunkowane na turystę 
lub wczasowicza. Mamy do 
tego dobre warunki, trzeba 
robić wszystko by je należy-
cie wykorzystać. Głuszyca już 
się nie stanie - tak jak w dru-
giej połowie XIX wieku - mia-
stem przemysłowym, bo cza-
sy się zmieniły. Ale może się 
stać pięknym miasteczkiem, 
przyciągającym turystów i 
wczasowiczów położeniem 
krajobrazowym, urzekającą 
przyrodą, świeżym powie-
trzem i wodą. Jeśli uda się 
zrealizować plan rewitaliza-
cyjny miasta i dobrze wyko-
rzystać atrakcje turystycz-
ne, na czele z podziemnym 
miastem Osówka, Głuszyca 
odżyje na nowo, a w weeken-
dowe poranki nie będzie tak 
pusto i głucho na ulicy Grun-
waldzkiej. Tak właśnie sobie 
rozmyślam na niedzielnym 
spacerze rankiem w cichym, 
bezludnym, pustym centrum 
miasteczka. Mówią, że myśle-
nie ma przyszłość…

20 kwietnia o godz. 17.00 
na wałbrzyskiej Piaskowej 
Górze (ul. Broniewskiego 
65a) usłyszymy fragmenty z 
wybranych dzieł literackich 
noblistki w niezwykłej in-
terpretacji wybitnej lektor-
ki Krystyny Czubówny. 

- Mistrzyni słowa odkryje 
przed słuchaczami pomijaną 
historię Związku Radzieckiego 

i państw powstałych po jego 
rozpadzie, widzianą oczami 
bohaterów reportaży pisarki. 
Usłyszymy fragmenty z czte-
rech poruszających książek 
Swietłany Aleksijewicz: „Woj-
na nie ma nic z kobiety”, „Czar-
nobylska modlitwa. Kronika 
Przyszłości”, „Ostatni świad-
kowie”, „Czasy second-hand. 
Koniec czerwonego czło-

wieka”. Czytaniu towarzyszy 
prezentacja multimedialna i 
oprawa muzyczna. Na spotka-
nie obowiązują wejściówki do 
odbioru w �lii nr 7 i Wałbrzy-
skim Ośrodku Kultury – mówi 
Arkadiusz Łapka z Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej "Biblioteka pod Atlantami" 
w Wałbrzychu.

(RED)

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

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

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!

R E K L AMA

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie najbliższych 

oraz wesołego „Alleluja”

życzą 
Burmistrz Miasta, 
Radni Rady Miasta

i pracownicy Urzędu Miasta Jedlina - Zdrój

Gwarancją udanej za-
bawy jest moc atrakcji na 
wysokim poziomie, któ-
re każdy może znaleźć w 
Parku Aktywności Czaro-
dziejska Góra w Jedlinie - 
Zdroju.

Na spragnionych wrażeń 
czeka taka ilość i różno-
rodność atrakcji, że każdy 
z pewnością znajdzie coś 
dla siebie. I to zarówno jeśli 
chodzi o najmłodszych, jak 
i dorosłych, amatorów oraz 
wytrawnych wyczynowców. 
Jest w czym wybierać, bo do 
dyspozycji odwiedzających 
Park Aktywności Czarodziej-
ska Góra w Jedlinie – Zdroju 
są: tor saneczkowy, zjazdy 
na pontonie, karuzela roton-
do, hulajnoga i deskorolka 
górska. W parku linowym do 

wyboru czekają trasy zróżni-
cowane pod względem po-
ziomu trudności: „Maluch”, 
„Junior”, „Standard”, „Extre-
mum”, „Tyrolka” oraz wieża 
wspinaczkowa.

Niewątpliwą atrakcję Park 
Aktywności Czarodziejska 
Góra w Jedlinie – Zdroju 
stanowią bardzo konkuren-
cyjne ceny, praktycznie na 
każdą kieszeń.

- Warto przybyć do na-
szego centrum aktywności 
i zabawy dla całej rodziny,  
już dziś serdecznie zachęca-
my do zaplanowania wizyty 
w Jedlinie-Zdroju – zachęca 
Leszek Orpel, burmistrz Je-
dliny-Zdroju.

Uwaga! W dniach 
14.04.2017 r. i 15.04.2017 r. 
Park Aktywności Czarodziej-

Park Aktywności już czynny!

ności. Na amatorów biegów, 
nordic walking, jazdy rowe-
rem czy turystyki górskiej 
czeka wiele tras i szlaków, 
biegnących malowniczymi 
okolicami ( m.in. trasa Ac-
tive, Biegowa Trasa Radia 
Wrocław, szlaki turystyczne 
na Borową, zamek Nowy 
Dwór). W kompleksie spor-
towo – rekreacyjnym przy 

ul. Kłodzkiej są boiska do gry 
w bule, nowoczesny skate 
park, boisko piłkarskie oraz 
plac zabaw dla najmłod-
szych.

- Jedlina – Zdrój to ideal-
ne miejsce do rodzinnego i 
bezpiecznego wypoczynku 
– podkreśla burmistrz Le-
szek Orpel.

(LSZ)

ska Góra w Jedlinie – Zdroju 
będzie nieczynny.

- Zapraszamy serdecznie 
w niedzielę - 16.04.2017 r. 
od godz. 13:00 oraz w po-
niedziałek - 17.04.2017 r. od 

godz. 10:00 – podkreślają 
pracownicy parku.

Jedlina – Zdrój to także 
doskonałe miejsce do ak-
tywnego wypoczynku w 
różnych odmianach aktyw-
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Walim

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Walim, gm. Walim
wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym / t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm. / oraz 
uchwały Nr XXII/119/2016 z dnia 25 października 
2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Walim, gm. Walim, dotyczy działki ewidencyjnej 
nr 95, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko. 
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach 
od 20.04.2017 r. do 23.05.2017 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, 
w pok. nr 8, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja 
publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w pro-
jekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 
9.05.2017 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Wa-
lim, w pok. nr 8. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każ-
dy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie, lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy 
Walim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 8.06.2017 r. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko / Dz.U. 2016 poz. 353 
z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski 
do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwa-
gi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ust-
nie do protokołu lub za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej na adres: urząd@walim.pl
do Wójta Gminy Walim z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 8.06.2017 r. 

R E K L AMA

Zdrowych pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie najbliższych

oraz wszelkiej pomyślności

życzą

Przewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka
Wójt Gminy Walim

Adam Hausman
Wieloletnią tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu 
jest wykonywanie klasowych palm wielkanocnych. Przed Niedzielą 
Palmową w każdej klasie trwają wielkie przygotowania: wszyscy 
robią kolorowe kwiaty z bibuły, przygotowują różne ozdoby, a później 
upiększają nimi palmy. – Przygotowanie tych palm zajmuje nam dużo 
czasu, ale efekt końcowy zawsze wszystkich zachwyca. Jest to także 
praca, która nas integruje i jednoczy – relacjonują współtwórcy palm. 
Palmy zwykle prezentowane są w ostatni piątek przed niedzielą 
palmową. - 7 kwietnia 2017 r. wszystkie klasy dumnie ukazały efekty 
swoich prac, a następnie palmy zostały przeniesione do kościołów. 
W okresie świątecznym będą zdobiły nasze świątynie i tworzyły 
niezwykłą dekorację – relacjonuje koło dziennikarskie PSP Walim.

(RED)

Walimska tradycja

Grabowski w Walimiu
30 kwietnia 2017 r. o godz. 
16:00 w Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu, w za-
bawnym monologu „Żywot 
człowieka zabawnego ”, 
zobaczymy wielkiego ak-
tora, komika i gawędziarza 
Andrzeja Grabowskiego. 
- Oferta skierowana jest do 
mieszkańców gminy, jak i do 
odwiedzających nas gości. Im-
preza jest biletowana, a wej-
ściówki można kupić na stro-
nie internetowej https://www.
kabaretowebilety.pl. Szczegóły 
pod nr telefonu  723 970 611.

(RED)

Świąteczny ruch
15 kwietnia Sztolnie Walim-
skie i zamek Grodno będą 
otwarte do godz. 17:00 
(ostatnie wejście o 16:00). W 
Niedzielę Wielkanocną oba 
obiekty będą nieczynne, za to 
w Poniedziałek Wielkanocny, 
17 kwietnia, będzie można 
zwiedzać atrakcje w godzi-
nach 9:00–18:00.

(RED)

Kręcili w zamku
W zeszłym tygodniu w zam-
ku Grodno w Zagórzu Ślą-
skim realizowane były się 
zdjęcia dla telewizji ATM 
Rozrywka. Program będzie 
opowiadał o przygodach 
Anglika i Polki, którzy razem 
zwiedzają ciekawe miejsca na 
Dolnym Śląsku. W rolę Angli-
ka wcieli się Owen Williams 
– dziennikarz na stałe zamiesz-
kały w Polsce, a towarzyszyć 
mu będzie Nadia Szagdaj 
– polska pisarka i autorka po-
wieści retro kryminalnych.

(RED)

W Boguszowie Gorcach 
zakończyły się konsultacje 
społeczne dotyczące pro-
jektu uchwały w sprawie 
zmian nazw ulic w związku z 
wejściem w życie tak zwanej 
ustawy dekomunizacyjnej.

Konsultacje odbyły się na 
zasadzie zbierania opinii w 
okresie od 3 do 17 marca 2017 
r. za pomocą ankiety on-line 
zmieszczonej na stronie inter-
netowej gminy www.bogu-
szow-gorce.pl oraz spotkania 
z mieszkańcami, które odby-
ło się 14 marca 2017 r. w sali 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
– Centrum Kultury przy placu 
Odrodzenia 4.

- Zapraszamy do zapozna-
nia się z uwagami i sugestiami 
mieszkańców, które pojawiły 
się w toku przeprowadzonych 
konsultacji społecznych doty-
czących zmiany nazw ulic w 

Gminie Boguszów - Gorce. Po-
niżej zaprezentowane zostało 
zestawienie zbiorcze z kon-
sultacji społecznych – bada-
nia ankietowego, natomiast 
szczegóły dla poszczególny 
ulic zostały zaprezentowane 
w raporcie z konsultacji. Za 
wszystkie opinie i uwagi ser-
decznie dziękujemy – mówi 
Waldemar Kujawa, burmistrz 
Boguszowa Gorc.

(RED)

Zmiana nazwy: 
z ul. Mariana Buczka na ul. Strażacka
Ilość głosów na TAK: 809
Ilość głosów na nie NIE: 212
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 432

z ul. Małgorzaty Fornalskiej na ul. 
Główna
Ilość głosów na TAK: 699
Ilość głosów na nie NIE: 578
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 176

z ul. Marcelego Nowotki 
na ul. Janusza Kusocińskiego
Ilość głosów na TAK: 819
Ilość głosów na nie NIE: 357
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 277

z ul. Gen. K. Świerczewskiego na ul. 
Henryka Sienkiewicza
Ilość głosów na TAK: 418
Ilość głosów na nie NIE: 172
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 863

z ul. 22 Lipca na ul. Wrzosowa
Ilość głosów na TAK: 416
Ilość głosów na nie NIE: 233
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 804

z ul. Hanki Sawickiej/ na ul. Św. Barbary
Ilość głosów na TAK: 866
Ilość głosów na nie NIE: 140
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 447

z ul. Wesołowskiego-Masalskiego 
na ul. Zachodnia
Ilość głosów na TAK: 645
Ilość głosów na nie NIE: 304
Ilość głosów bez zaznaczonej opinii: 504

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 6 w Boguszowie-
-Gorcach otrzymała wspar-
cie od Fundacji PKO Banku 
Polskiego.

- Z radością informujemy, 
że Fundacja PKO  Banku Pol-
skiego przekazała Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 6 w 
Boguszowie – Gorcach środki 
�nansowe w kwocie 1400 zł 
na organizację „Europejskie-
go Dnia Walki z Dyskrymi-
nacją Osób Niepełnospraw-
nych”, który odbędzie się 12 
maja 2017r. w hali sportowej 
przy ul. Reymonta w Bogu-
szowie Gorcach. Głównymi 
celami imprezy są: integracja 

uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Bogu-
szowie – Gorcach z osobami 
niepełnosprawnymi, tworze-
nie naturalnej sytuacji wycho-
wawczej, uczącej tolerancji i 
równouprawnienia, wyraże-
nie sprzeciwu wobec dyskry-
minacji osób niepełnospraw-
nych i wykluczenia ich z życia 
codziennego, a także budo-
wanie modelu wspólnego 
kształcenia dzieci zdrowych 
i niepełnosprawnych. Otrzy-
mane od Fundacji PKO Banku 
Polskiego pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup mate-
riałów potrzebnych do prze-
prowadzenia integracyjnych 

warsztatów plastycznych 
oraz konkursu plastycznego, 
zakup nagród w konkursach 
sportowych, a także na or-
ganizację poczęstunku dla 
bene�cjentów projektu – re-
lacjonują autorki wniosku o 
dotację: dyrektor szkoły Ka-
tarzyna Mikołajczyk oraz na-
uczycielka języka polskiego 
Agata Nowicka. - W imieniu 
całej społeczności szkolnej 
pragniemy podziękować Za-
rządowi Fundacji PKO Banku 
Polskiego oraz Sylwii Gar-
deckiej – pracownikowi PKO 
Banku Polskiego za wsparcie 
naszej inicjatywy - dodają.

(RED)

Będą walczyli z dyskryminacją

Mieszkańcy głosowali
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Zdrowych, spokojnych i pogodnych

Świąt Wielkanocnych

Obfi tości na stole, radości w sercach

oraz wiosennego nastroju 

w gronie najbliższych 

życzą
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głuszycy

Grzegorz Milczarek
oraz Radni

Burmistrz Głuszycy 

Roman Głód
oraz Pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy

Tel. 
5
3
4
6
3
6
5
1
6

Tel.
8
8
1
5
1
0
2
4
6

Nawiązana przez Gminę 
Głuszyca współpraca z są-
siednią Gminą Nowa Ruda 
oraz z czeskimi Rokytni-
cami w Orlickich Górach 
zaowocowała pomysłem 
przygotowania projektu 
polsko-czeskiej ścieżki li-
teracko-edukacyjno-tury-
stycznej.

W prace nad przygotowa-
niem projektu jest zaanga-
żowana jedna z najczęściej 
tłumaczonych i najpoczyt-
niejszych polskich pisarek, 
laureatka wielu prestiżowych 
nagród, w tym Literackiej Na-
grody Nike, Olga Tokarczuk, 
reprezentująca Stowarzysze-
nie Kulturalne Góry Babel.

- Odkrycie i wyekspono-
wanie tego, co piękne, warte 
zobaczenia i dotąd jeszcze 
nieznane turystom i miesz-
kańcom – to główne założenia 
projektu planowanej ścieżki 
łączącej gminę Głuszyca z 
Gminą Nową Rudą, w której 
stoi dom Olgi Tokarczuk. W 
domu pisarki powstanie miej-
sce spotkań artystów i będzie 
on początkiem szlaku ukazu-
jącego nieznane, często zapo-
mniane historie naszych oko-
lic, a także unikatowe okazy 
fauny i �ory oraz malownicze 
górskie panoramy. W ramach 

Wręczenie statuetek 
„Zasłużonych dla Włókien-
nictwa” i spektakl „Ziemia 
Obiecana Włókniarzy” były 
najważniejszymi punktami 
Święta Włókiennika w głu-
szyckim Centrum Kultury.

-Czuję się ogromnie za-
szczycony, że mogę w imie-
niu społeczności głuszyckiej 
już po raz trzeci podziękować 
kolejnej grupie pracowników 
byłych zakładów przemysłu 
włókienniczego. Niezmiernie 
się cieszę, że wśród wyróżnio-
nych w tym roku są także dwaj 
mieszkańcy Głuszycy, którzy 
co prawda nie pracowali w 
przemyśle włókienniczym, 
ale kultywują pamięć o daw-
nej świetności naszej gminy i 
dbają, by młodsze pokolenie 
pamiętało o historii Głuszycy i 
utożsamiało się ze swoją „małą 
ojczyną” – powiedział bur-

mistrz Głuszycy Roman Głód. 
Statuetki „Zasłużonych dla 
Włókiennictwa” w roku 2017 
otrzymali: Zo�a Białek, Alek-
sandra Kubacka, Barbara Wiliń-
ska, Irena Bartyńska, Stanisła-
wa Micner, Izabela Krzywoń, 
Adela Cyran, Alicja Derdzi-
kowska, Maria Winiarczyk, Jan 
Krzesicki, Teresa Oktabska, He-
lena Skała, Irena Intres, Zenon 
Intres, Bolesław Harasymo-
wicz, Jerzy Cupiał, Eugeniusz 
Kwaśnik, Zo�a Kasprzycka, 
Bronisław Wieczorek, Teresa 
Rawska, Aniela Zalewska, Fran-
ciszka Kierat, Stanisław Małek. 
Statuetki dla „Honorowych Za-
służonych dla Włókiennictwa” 
odebrali Stanisław Michalik 
oraz Grzegorz Czepil.

W drugiej części uroczysto-
ści przed licznie zgromadzo-
ną publicznością wystąpiła 
Głuszycka Grupa Teatralna w 

Święto zasłużonych

spektaklu „Ziemia Obiecana 
Włókniarzy”. Aktorzy i reżyser 
planują ukazanie dalszych lo-
sów bohaterów.

-Na drugą część spektaklu, 
osadzoną w czasach stanu 
wojennego, zapraszamy do 
CK-MBP w Głuszycy 11 listopa-
da - zapowiedział Robert De-
legiewicz, reżyser i aktor.

(SJ)W tym roku powiększyło się grono „Zasłużonych dla Włókiennictwa” w Głuszycy.

Projekt z Tokarczuk

projektu planowane są także 
montaże małej architektury 
służące rozwojowi ruchu tu-
rystycznego, czyli wiat i ławek 
dla turystów oraz tablic infor-
macyjnych. Bliźniaczy projekt 
powstanie także po stronie 
czeskiej w partnerskiej gminie 
Rokytnice w Orlickich Górach 
- wyjaśnia burmistrz Głuszycy 
Roman Głód.

Spotkania grup przygoto-
wujących projekt odbyły się 
już w marcu br. w Urzędzie 
Gminy w Nowej Rudzie, w 
Urzędzie Miejskim w Głuszycy 
i 10 kwietnia w czeskich Ro-
kytnicach.

(SJ)

Olga Tokarczuk w czeskich 
Rokytnicach.
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Radni oraz Wójt Gminy 
Stare Bogaczowice Mirosław Lech 

wraz z pracownikami urzędu gminy

Wielkanoc to czas pełen spokoju, nadziei i otuchy. 
Niech świąteczny nastrój zapanuje 

we wszystkich domach i budzi radość 
oraz wzajemną życzliwość.

Na ten świąteczny czas życzymy Państwu pogodny w sercu, 
serdecznych spotkań w gronie najbliższych 

ooraz wesołego „Alleluja”.

Drodzy Mieszkańcy
i Goście Szczawna-Zdroju

Przeżywając pamiątkę 

Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy Wszystkim 

Mieszkańcom oraz Gościom, 

aby Święta Wielkanocne upłynęły w atmosferze radości, 

spokoju, zgody i pojednania oraz życzliwości najbliższych.

Niech tradycyjna święconka i kolorowe pisanki zagoszczą 

na Waszych stołach, a domy przepełni nadzieja i miłość. 

Życzymy aby szczególna atmosfera tych dni napełniła 

Państwa nowymi siłami w realizacji celów i zamierzeń.

Burmistrz
Szczawna-Zdroju

Rada Miejska
w Szczawnie-Zdroju

Drzewko 
naszego dziecka
Władze Szczawna Zdroju 
zapraszają rodziców dzie-
ci, którzy nie skorzystali 
jeszcze z udziału w akcji 
„Drzewko naszego dziec-
ka” lub którzy niedawno 
przywitali na świecie swo-
ją pociechę, do wzięcia 
udziału w tegorocznej edy-
cji, którą również zapla-
nowano na 1 czerwca – w 
Dzień Dziecka. - 1 czerwca 
2016 r. w ramach akcji po-
sadzonych zostało 22 kasz-
tanowców w alei Spacero-
wej w Szczawnie-Zdroju. Na 
wniosek rodziców zostały 
dosadzone jeszcze dwa. 
Przy drzewie umieszczone 
zostały granitowe  tabliczki 
okolicznościowe z napisem: 
„Drzewko naszego dziecka. 
Kasztanowiec Alicja, Antoni, 
Amelia itd. Data urodzenia 
dziecka.” Tym symbolicznym 
gestem rodzice upamiętnili 
narodziny swojej pociechy, 
a gmina przywitała nowych 
mieszkańców. To piękny 
symboliczny gest i wyjątko-
wa pamiątka, dzięki której 
rodzice widzieć będą jak 
drzewo rośnie wraz z dziec-
kiem i zawsze na spacerze 
po alei Spacerowej wspomi-
nać będą o narodzinach swej 
pociechy. Podobnie, jak w 
roku ubiegłym zapraszamy 
wszystkich chętnych do po-
brania formularza zgłosze-
nia (w Urzędzie Miejskim w 
Szczawnie-Zdroju – Punkt 
Przyjęć Interesanta), któ-
re będą przyjmowane do 5 
maja br. – wyjaśnia Marek 
Fedoruk, burmistrz Szczaw-
na Zdroju.

(AK)

Świąteczny konkurs
Gmina Stare Bogaczowice 
rozpoczęła tydzień rozstrzy-
gnięciem gminnego konkur-
su „Palma, pisanka, kraszan-
ka”, którego organizatorem 
był Zespół Szkół w Starych 
Bogaczowicach. Konkurs miał 
4 kategorie: palma, pisanka, 
kartka wielkanocna i zwierząt-
ko wielkanocne. Głównymi 
sponsorami konkursu były: 
Gmina Stare Bogaczowice, 
Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne w Starych Boga-
czowicach, Dolnośląska Izba 
Rolnicza oraz sklep Decathlon, 
a także sponsorzy prywatni.

(IL)

Opiekun poszukiwany 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starych Bo-
gaczowicach poszukuje pil-
nie pracownika do pracy z 
dziećmi i młodzieżą w Świe-
tlicy Wiejskiej w Strudze. 
- Jeśli spełniasz wymagania 
określone w ogłoszeniu, które 
jest dostępne na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice, lubisz pracę z 
dziećmi, masz wolne popołu-
dnia – zapraszamy do złożenia 
oferty – zachęcają pracownicy 
GOPS.

(RED)

Łatwiej do przedszkola
Kilkanaście metrów chodni-
ka, wykonanego przez pra-
cowników gospodarczych 
Urzędu Gminy Stare Bo-
gaczowice znacznie ułatwi 
dojazd wózkami z dziećmi 
do przedszkola w Starych 
Bogaczowicach. Łatwiej rów-
nież będzie dostarczać zaopa-
trzenie do placówki.

(IL)

Mieszkańcy Gminy Stare 
Bogaczowice wspólnie pie-
lęgnują wielkanocne tra-
dycje. W miniony weekend 
na terenie gminy odbył się 
Jarmark Wielkanocny oraz 
wielkopostny koncert kwar-
tetu smyczkowego Filhar-
monii Sudeckiej.

Malowniczy teren Pałacu 
Struga zamienił się w sobotę 
w jarmark wielkanocny. Do 
Gminy Stare Bogaczowice 
przyjechali wystawcy ze świą-
tecznym rękodziełem oraz wy-
robami i potrawami, których 
nie może zabraknąć na wiel-
kanocnym stole. Można było 
kupić wiejskie jaja, sery, dżemy, 
nalewki oraz spróbować przy-
smaków regionalnej kuchni. 
Organizatorzy zadbali także 
o występy artystyczne. Na 
scenie pojawiła się młodzież 
z Zespołu Szkół w Starych Bo-
gaczowicach, która zaprezen-
towała Misterium Męki Pań-
skiej. Czas umilił także występ 
muzyczny góralskiej kapeli 
„Janicki”. Podczas jarmarku 
odbył się konkurs kulinarny na 
najciekawszą potrawę z jajem. 
Zwycięzcy otrzymali atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe ufundo-

wane przez Starostwo Powia-
towe w Wałbrzychu. Tego dnia 
nie zabrakło także atrakcji dla 
najmłodszych. Było malowa-
nie buziek, wspólne zdobienie 
pisanek i porcelany, zabawy 
przy muzyce oraz puszczanie 
wielkich baniek mydlanych. 
Wszystkie dzieci wzięły udział 
w konkursie szukania czekola-
dowych jajeczek.

- Jarmark wielkanocny to 
doskonała okazja do spędze-
nia radosnego czasu z naj-
bliższymi. Cieszę się, że mo-
żemy wspólnie pielęgnować 
wielkanocne tradycje i jestem 
przekonany, że wydarzenie 
to wpisze się na stałe w ka-
lendarz imprez naszej gminy 
– mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

Po jarmarku wielkanocnym 
przyszedł czas na uroczy-
stości duchowe. W niedzielę 
palmową odbył się koncert 
wielkopostny. Kwartet smycz-
kowy z Filharmonii Sudeckiej 
zagrał w Kościele Para�alnym 
w Starych Bogaczowicach. 
Mieszkańcy gminy mieli oka-
zję wysłuchać utworów Ba-
cha, Schuberta i Mozarta.

(IL)

Zarząd Towarzystwa Mi-
łośników Szczawna-Zdro-
ju zorganizował Konkursu 
Palm Wielkanocnych oraz 
Konkurs Bab Wielkanoc-
nych. Oba zadania zostały 
do�nansowane ze środków 
Uzdrowiskowej Gminy Miej-
skiej Szczawno-Zdrój.

Zarząd Towarzystwa Mi-
łośników Szczawna-Zdroju 
zorganizował spotkanie wiel-
kanocne z otwartym Kon-
kursem Bab Wielkanocnych. 
Uroczystość odbyła się w holu 
Domu Zdrojowego, Konkurs 
Bab Wielkanocnych w Sali 
wypoczynkowej tego obiek-
tu. Spotkanie uświetnił kon-
cert uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Stanisława 
Moniuszki w Wałbrzychu. 
Konkurs Bab Wielkanocnych 
jest - podobnie jak odbywa-
jący się w tym samym czasie 
Konkurs Palm Wielkanocnych 
- ważnym czynnikiem zarów-
no scalającym środowisko 
lokalne jak i tworzącym miej-
scowe tradycje tak potrzeb-
ne, by łączyć mieszkańców 
we wspólnej idei. Tegoroczne 
baby miały formy tradycyjne, 
zaskakiwały również pomy-
słowością wykonania i nieco-
dziennym smakiem. Powołane 
Jury konkursowe w składzie: 
Marek Fedoruk, Zenon Dec, 
Piotr Zbróg najwyżej oceniło 
babę wykonaną przez Stefana 
Okoniewskiego i przyznało jej 
pierwsze miejsce, drugie miej-
sce zdobył wypiek wykonany 
przez Monikę Leć, trzecie baba 
upieczona przez Weronikę 
Wawro. Ponadto jury przyzna-
ło dwa wyróżnienia: hotelowi 
Maria Helena w Szczawnie-
-Zdroju oraz Weronice Wawro 
za drugą upieczoną przez nią 

babę. Po odczytaniu wyników 
i obdarowaniu zwycięzców na-
grodami, uczestnicy spotkania 
przystąpili do konsumpcji bab 
zgłoszonych do konkursu.

Z kolei do Konkursu Palm 
Wielkanocnych w tym roku 
zgłoszono 13 palm ze Szczaw-
na i Wałbrzycha. Organizato-
rzy powołali jury, w skład któ-
rego weszli: Beata Wilczewska, 
Agata Guzik, Jolanta Pomes i 
Bogusław Giriń. Podczas trwa-
nia obrad jury konkursowe-
go można było kupić ozdoby 
wielkanocne zrobione i wy-
stawione przez uczniów klas 
plastycznych Zespołu Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Szczawnie-Zdroju. Po oce-
nie wyjątkowo pięknych w 
tym roku palm jury przyznało 
nagrody w trzech kategoriach. 
W kategorii dzieci I miejsce 
zdobyła palma wykonana 
przez Miejską Szkołę Podsta-
wową w Szczawnie-Zdroju, II 
miejsce – Niepubliczny Zespół 
Szkół Specjalnych Sanatorium 
Mieszko w Szczawnie-Zdroju, 
a III miejsce – Niepubliczne 
Przedszkole U Mikołaja w Wał-
brzychu. W kategorii młodzież I 
miejsce zajęło Duszpasterstwo 
Młodzieży przy Para�i Szczaw-
no-Zdrój, II miejsce – Publicz-
ne Gimnazjum w Szczawnie 
– Zdroju (klasa 1a), a III miej-
sce – Publiczne Gimnazjum w 
Szczawnie – Zdroju (klasa II b). 
W kategorii dorośli zwyciężyła 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Szczawnie-Zdroju, a II i III 
miejsce zajęło Towarzystwo 
Miłośników Szczawna-Zdroju. 
Mieszkańcy mogli podziwiać 
palmy podczas uroczystego 
pochodu ulicami miasta w nie-
dzielę palmową.

(ICZ)

Pięknie i pysznieW oczekiwaniu na święta

Jarmark wielkanocny w Pałacu Struga cieszył się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców i gości.
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Życzenia zdrowych, spokojnych,

pełnych rodzinnego ciepła i radości

Świąt Wielkanocnych 
składają

Maria Chmielnicka
Przewodnicząca 

Rady Miejskiej Mieroszowa
wraz z Radnymi

Marcin Raczyński
Burmistrz Mieroszowa
wraz z pracownikami 

Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

R E K L AMA

W niedzielę palmową w ko-
ściele w Czarnym Borze rozstrzy-
gnięty został konkurs na naj-
piękniejszą palmę wielkanocną. 
W tym roku do konkursu zgło-
szonych zostało 18 palm.

Głównym celem konkursu jest 
kultywowanie zwyczajów związa-
nych z ręcznym robieniem palm, 
ale jest to również doskonała oka-
zja do integracji lokalnej społecz-
ności oraz rozbudzania inwencji 
twórczej dzieci, młodzieży i doro-
słych. Z uwagi liczebność prac, jury 
postanowiło przyznać nagrody w 
trzech kategoriach: szkoły, prace 
indywidualne oraz grupy spo-
łecznościowe. Komisja oceniająca 
miała trudny wybór laureatów, 
gdyż wszystkie palmy były piękne, 
misternie wykonane według in-
dywidualnych, niepowtarzalnych, 
często zaskakujących pomysło-
wością projektów. Jury w składzie: 
ks. proboszcz Paweł Oskwarek, ks. 
wikary Piotr Żukowski, Anna Dzie-
wit, Krystyna Koralewska, Bożena 
Kulig, Anna Kożuch i Magdalena 
Kawka nagrodziła: w kategorii 
szkół - I miejsce – kl. VI b SP (wych. 
Julita Urbaniak), II miejsce – Gmin-
ne Przedszkole Samorządowe im. 
Józefa Pawlika w Czarnym Borze w 
Czarnym Borze (wych. Anetta Wło-
darz – Uszko i Halina Kiełbasa), III 
miejsce – kl. III A gimnazjum (wych. 
Dominika Brdka)/ IV a SP (wych. 

W Urzędzie Gminy Czarny Bór 
odbyło się spotkanie wójta Ada-
ma Góreckiego z burmistrzem 
Mieroszowa Marcinem Raczyń-
skim. Rozmowa włodarzy do-
tyczyła szerszej współpracy 
partnerskiej pomiędzy obiema 
sąsiadującymi gminami.

Partnerstwo gmin miałoby 
umożliwiać wzajemną pomoc na 
różnych płaszczyznach życia, np. 
wymianę doświadczeń na temat 
struktur gminnych, rozwoju w dzie-
dzinie gospodarki, edukacji, usług 
socjalnych, kultury i sportu. W ra-
mach tak rozumianej współpracy 

gminy będą mogły współuczest-
niczyć w ważnych wydarzeniach, 
organizować spotkania, a także 
wpierać podmioty gospodarcze, 
instytucje publiczne i organizacje 
pozarządowe do nawiązywaniu 
wzajemnych kontaktów.

Wójt Adam Górecki spotkał się 
z Komendantem Miejskim Policji 
w Wałbrzychu mł. insp. Maciejem 
Januszkiewiczem. Rozmowa doty-
czyła działań mających na celu po-
prawę bezpieczeństwa na terenie 
gminy oraz wsparcia �nansowego 
przy zakupie radiowozu.

(RED)

Remont drogi
Rozpoczęła się przebudowa dro-
gi gminnej w Unisławiu Śląskim. 
Asfaltowa nawierzchnia na odcin-
ku 842 m pojawi się na niej do koń-
ca czerwca tego roku.

(RED)

Do poczytania
Biblioteki w Gminie Mieroszów 
dysponują ciekawą ofertą czaso-
pism bieżących, pochodzących 
z prenumeraty, a także licznych 
darów. Aktualnie czytelnicy mają 
do dyspozycji ponad 10 tytułów 
czasopism, które udostępniane 
są na miejscu i wypożyczane do 
domu, na okres jednego tygodnia.

(RED)

Lekcja biblioteczna
Dzieci z klasy II Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Mieroszowie, 
z wychowawcą Lucyną Wroną, 
odwiedziły Oddział Dziecięcy Bi-
blioteki Publicznej w Mieroszo-
wie. Celem spotkania było pozna-
nie miejsca, jakim jest biblioteka, 
jej zbiorów, zapisywania się i korzy-
stania z biblioteki. Dzieci oglądały 
książki z różnych dziedzin np. histo-
ryczne, przygodowe, rymowanki, o 
zwierzętach domowych i dzikich.

(RED)

Czarnoborskie palmy

Jury w Czarnym Borze miało trudny 
wybór.

Anna Janik); w kategorii indywidu-
alnej: I miejsce – rodzina Rusnar-
czyków, II miejsce – Irena Smoleń 
– Wilczyńska, III miejsce – Anna 
Łękawska/Monika Florian z mamą 
i Monika Baran.

(RED)

Współpraca partnerska

Adam Górecki i Marcin Raczyński chcą zwiększyć współpracę między gminami Czarny 
Bór i Mieroszów.
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R E K L AMAR E K L AMA

Na początku spotkania 
żadna z ekip nie impono-
wała skuteczną grą w ata-
ku. Zespoły oddawały dużo 
niecelnych rzutów i miały 
po kilka strat. Potem w koń-
cu zaczęły tra�ać i wynik 
oscylował koło remisu. Ale 
biało-niebiescy znów zaczę-
li grać znów nieskutecznie, 
co wykorzystali zawodnicy 
spod Wawelu, popisując 
się serią 9:2, dzięki czemu 
po 10 minutach prowadzili 
21:11. Od początku drugiej 
ćwiartki podopieczni Ar-
kadiusza Chlebdy, niesieni 
dopingiem licznej grupy ki-
biców z Wałbrzycha (na me-
czu byli także Michał Saran 
i Wojciech Kukuczka, którzy 
10 lat temu wywalczyli z 
Górnikiem awans do ekstra-
klasy), ruszyli do odrabiania 
strat. Najpierw zmniejszyli 
dystans do 3 punktów, po-
tem do 4 punktów, lecz go-
spodarze za każdym razem 
odskakiwali wałbrzyskiemu 
zespołowi i po pierwszej po-
łowie wygrywali 39:27.

W trzeciej kwarcie zdecy-
dowanie skuteczniejsi byli 
akademicy i po pierwszy 
raz w tym sezonie koszyka-
rze Górnika przegrywali 20 
punktami (ostatni raz wy-

darzyło się w poprzednim 
sezonie w ćwierć�nale z 
Kotwicą Kołobrzeg). Krako-
wianie na 10 minut przed 
końcem spotkania prowa-
dzili już 61:40 i było pewne, 
że wygrają to spotkanie. 
Ostatnia odsłona była tylko 
uzupełnieniem formalności, 
dzięki czemu kilku zawodni-
ków obu zespołów już tylko 
poprawiało swoje statysty-
ki. Wałbrzyszanie nadrobili 
parę punktów, wygrali kwar-
tę, ale nic to nie dało, po-
nieważ przegrali spotkanie 
58:73 i są w bardzo trudnej 
sytuacji przed rewanżem na 
własnym parkiecie. Następ-
ne spotkanie odbędzie się w 
sobotę, 22 kwietnia o godz. 
17:00 w Wałbrzychu.

Radosław Radczak

AZS Politechnika Kraków – Górnik 
Trans.eu Wałbrzych 73:58 (21:11, 
18:16, 22:13, 12:18)
Politechnika: Pełka 17 (12 zb), Załucki 
14, Baran 11, Pisarczyk 11, Malczyk 8, 
Hlebowicki 5, Kwiatkowski 3, Stalicki 
2, Derkowski 2, Renkiel 0, Dwernicki 
0, Stecko 0.
Górnik: Niedźwiedzki 18, Wróbel 14, 
Niesobski 11, Kozak 6, Glapiński 4, 
Ratajczak 3, Bochenkiewicz 2, Krów-
czyński 0, Durski 0, Jeziorowski 0. 

Oblali egzamin 
na Politechnice

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych w pierwszym 
spotkaniu ćwierć�nałowym fazy play-o� o awans 

do I ligi przegrali w Krakowie z AZS Politechnika 58:73. Jeżeli 
wałbrzyszanie myślą o awansie, muszą wygrać 2 najbliższe 

spotkania z głównym kandydatem do awansu.

Zapraszamy dzieci do 
udziału w wyścigu rowero-
wym w ramach Ligi MTB XC 
Aglomeracji Wałbrzyskiej – 
DZKOL Challenge, który od-
będzie się 22 kwietnia 2017 
roku w Walimiu.

Terminy wyścigów wcho-
dzących w skład ligi: 22.04. 
– Walim; 13.05. – Stare Boga-
czowice; 20.05. – Wałbrzych; 
15.07. – Jugów; 12.08. – Czar-
ny Bór; 09.09. – Świebodzice; 
23.09.– Szczawno-Zdrój. Pra-
wo startu mają dziewczęta i 
chłopcy zarówno zrzeszeni w 
klubach sportowych jak i nie-
zrzeszeni. Zawodnicy zrze-
szeni w kat. kobiety – żakini 
(2006 – 2005 r.) i młodziczki 
(2004 – 2003 r.) oraz kat. męż-
czyzn – żak (2006 – 2005 r.) i 
młodzik (2004 – 2003 r.), po-

siadający aktualne badania 
lekarskie i ważną na 2017 rok 
licencję. Kategorie wiekowe 
zawodników niezrzeszonych: 
dziewczęta i chłopcy urodze-
ni w latach 2004 i 2003 (13-
14 lat), dziewczęta i chłopcy 
ur. 2006 i 2005 (11–12 lat), 
skrzaty - dziewczęta i chłop-
cy ur. 2008 i 2007 (9-10 lat), 
skrzaciątka - dziewczęta i 
chłopcy ur. 2010 i 2009- 7-8 
lat, krasnale - dziewczęta i 
chłopcy ur. 2012 i 2011 (5-6 
lat), krasnoludki - dziewczęta 
i chłopcy ur. 2014 – 2013 (2-4 
lata). Uczestnicy wyścigu mu-
szą posiadać: sprawny rower 
górski, strój sportowy oraz 
sztywny kask. Biuro wyścigu 
w Walimiu będzie czynne w 
dniu zawodów od godz. 9.00.

(RED)

Wałbrzyski Klub Biega-
cza Podzamcze-Zamek Książ 
przygotował nową formułę 
Biegowego Turnieju Rycer-
skiego. 14 edycja tej imprezy 
stanowiła połączenie dwóch 
etapów, w ramach których 
zorganizowano Ekstremal-
ną Dwudziestkę oraz Wąwo-
zy i Tarasy Zamku Książ.

Rywalizacja zaliczana jest 
do klasy�kacji biegów gór-
skich Montrail i Grand Prix 
Idol 2017. Start i metę wyzna-
czono na dziedzińcu honoro-
wym Książa. Trasa przebiega-
ła przez malownicze tereny 
Książańskiego Parku Krajobra-
zowego, m.in. przez przełomy 
Pełcznicy i Szczawnika, ruiny 

Starego Książa, mostki nad 
wąwozem Pełcznicy, Łabędzi 
Staw, Oślą Bramę, Stara Kuź-
nię i tarasy zamkowe. Zakoń-
czenie imprezy odbyło się w 
ruinach am�teatru Książa.

Partnerami WKB byli: Za-
mek Książ, Powiat i Gmina 
Wałbrzych, Hotel „Ośla Bra-
ma”, Stado Książ i Zarząd Dol-
nośląski TKKF.

Wyniki – open. Mężczyź-
ni: 1. Piotr Holly – 1:28,44, 2. 
Bartłomiej Wojsław – 1:28,59, 
3. Tomasz Moczek – 1:33,03. 
Kobiety (dystans skrócony): 1. 
Alicja Kaucka – 1:05,01, 2. Kin-
ga Jurczyk – 1:23,54, 3. Paulina 
Szarzyńska – 1:26,30.

(BAS)

Monika Bernaś – mieszkanka Jedliny-Zdrój otrzymała z rąk burmistrza 
miasta i przewodniczącej rady miasta gratulacje oraz upominek za 
zajęcie III miejsca w kategorii biegi narciarskie na dystansie 50 m 
podczas Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które 
odbyły się w Austrii. Monika - jako jedna z dwóch Dolnoślązaczek - była 
członkiem 62-osobowej reprezentacji Polski ekipę. Podczas zimowych 
zmagań wśród zawodników z całego świata polska reprezentacja 
wróciła z 39 medalami, przywożąc 10 złotych, 15 srebrnych i 14 
brązowych.

(RED)

Rusza liga MTB Biegowi rycerze

Z Jedliny na igrzyska Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych w 21. kolejce eks-
traligi zagrają na własnym 
boisku z mistrzem Polski i 
zdobywcą Pucharu Polski 
– Medykiem Konin. Spotka-
nie odbędzie się w piątek, 
14 kwietnia o godz. 11:00.

Po porażce na własnym bo-
isku z AZS PSW Biała Podlaska 
wałbrzyszanki zaliczyły serię 
3 meczów bez przegranej, w 
której były 2 zwycięstwa – ze 
Sztormem Gdańsk i AZS UJ Kra-
ków oraz remis z AZS Wrocław. 
Przedłużenie tej serii będzie 
niesamowicie trudnym zada-
niem, ponieważ akademiczki 
z Wałbrzycha tylko raz wygrały 
z Medykiem i to… walkowe-
rem. Poza tym mistrz Polski po 
raz ostatni przegrał w lidze 1 
maja… 2015 r. we Wrocławiu z 
AZS-em, dlatego nawet punkt 

w rywalizacji z koniniankami 
będzie ogromnym sukcesem. 
Podopieczne Kamila Jasińskie-
go obecnie zajmują 3. miejsce 
w ligowej tabeli z 36 punktami 
na koncie, ale aż z 17-punkto-
wą stratą do drugiego Górni-
ka Łęczna. Z kolei mistrzynie 
kraju w lidze zdobyły komplet 
punktów – w 19 meczach 19 
zwycięstw, dzięki czemu mają 
aż 57 punktów na koncie, 106 
goli strzelonych i tylko 7 stra-
conych. W poprzednim meczu 
pomiędzy Medykiem a wał-
brzyskimi akademiczkami w 
Koninie gospodynie wygrały 
3:1, choć przyjezdne prowa-
dziły 1:0 po bramce Oliwii Ma-
ciukiewicz. Bohaterką tamtego 
meczu była jednak Daria An-
tończyk, która obroniła dwa 
rzuty karne.

Radosław Radczak

Piątek z Medykiem
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

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

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

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 

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.

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

DB2010 .PL
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Sprzątanie i profesjonalna opieka

NAD GROBAMI
Wałbrzych, Świebodzice 

i wszystkie gminy 
powiatu wałbrzyskiego

tel.  730 979 836
opiekanadgrobami.walbrzych

@gmail.com

www.znicz-pamieci.pl

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...

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

Kupię grunt 
w gminach 

Jedlina-Zdrój 

lub Dzierżoniów 

Tel. 616-703-095

Początek w Sobótce
W Sobótce odbył się ogólno-
polski wyścig kolarski Ślę-
żański Mnich, otwierający 
sezon 2017. Juniorzy młodsi 
LKKS Górnik Wałbrzych – DZT 
Świebodzice rywalizowali 
wśród 143 zawodników w tej 
kategorii wiekowej. Jeśli cho-
dzi o chłopców, Karol Woźniak 
był 16., tracąc do zwycięzcy 5 
sek., a 19. Dominik Kopiwo-
da – strata 6 sek. Najlepszą z 
naszych dziewcząt okazała 
się 27. w klasy�kacji Adrian-
na Rasińska, 30. była Wiktoria 
Węgrzynowska, 44. Julia Ko-
walska, a 52. Kinga Kopiwoda.

(BAS)

Stypendia sportowe
W sali widowiskowej Biblio-
teki + Centrum Kultury w 
Czarnym Borze odbyła się 
gala wręczenia dyplomów 
zawodnikom, którzy otrzy-
mali stypendium sportowe 
Wójta Gminy Czarny Bór 
za osiągnięcia sportowe w 
roku 2016. - Gmina wspiera 
rozwój sportu nie tylko nagra-
dzając zawodników, ale także 
przez inwestycje w rozbudo-
wę infrastruktury sportowej – 
podkreśla wójt Adam Górecki. 
Wicewojewoda dolnośląski 
Kamil Zieliński wraz z wój-
tem wręczyli 14 sportowcom 
- stypendystom dyplomy, a 
rodzicom listy gratulacyjne. 
Wójt podziękował prezesowi 
Uczniowskiego Klubu Narciar-
skiego Mela�r za stwarzanie 
coraz lepszych warunków 
szkoleniowych, natomiast 
trenerom za znakomitą pracę 
trenerską i profesjonalne przy-
gotowanie sportowe zawod-
ników.

(RED)

Biało-niebiescy musieli 
w tym spotkaniu zgrać nie-
co osłabieni, ponieważ z 
powodu kontuzji nie mogli 
wystąpić Damian Migalski, 
który będzie pauzował do 
Maja oraz Dariusz Michalak, 
którego wyeliminowały żół-
te kartki.

Od początku spotkania 
gospodarze byli częściej 
przy piłce i na połowie ry-
wala. Ale niewiele z tego 
wynikało, ponieważ po raz 
kolejny ich akcjom brakowa-
ło wykończenia lub ostatnie-
go podania. Zemściło się to 
w 22 min., gdy po wrzucie z 
autu Damian Nowak strzelił 
na bramkę i choć interwe-
niował Damian Jaroszewski, 
to jednak z dobitką zdążył 
Dawid Niedbała, który pew-
nym strzałem otworzył wy-
nik spotkania. Chwilę później 
doszło do niesamowitego 
zamieszania w polu karnym 
gości. Najpierw strzały Paw-
ła Tobiasza i Kamila Sadow-
skiego zostały zablokowane, 
a następnie potężnie huknął 
Kamil Młodziński, piłka odbi-
ła się od poprzeczki i… nie 
wiadomo, czy przekroczyła 
linię bramkową, czy nie. W 
26 min., po dośrodkowaniu 
z rzutu wolnego Patryka Mu-
larczyka, głową z kąta strzelił 
Łukasz Kowalczyk, jednak 
tym razem skutecznie inter-
weniował Damian Jaroszew-
ski. Potem gospodarze nadal 
nieskutecznie atakowali, 

co zemściło się znów w 40 
min., kiedy po podaniu od 
Damiana Nowaka na strzał z 
dystansu zdecydował się Łu-
kasz Kowalczyk, który pod-
wyższył rezultat na 2:0.

W przerwie zmiany do-
konał trener Robert Bubno-
wicz, Kamila Młodzińskiego 
zastępując Mateuszem So-
biesierskim. Przez pierwszy 
kwadrans drugiej połowy 
obraz gry niewiele się zmie-
nił. Dopiero w 59 min. z 
kontrą ruszyli częstochowia-
nie, w polu karnym przewró-
cił się Damian Nowak, sędzia 
puścił grę, po czym jeszcze 
huknął po długim rogu Piotr 
Nocoń, ale minimalnie nad 
poprzeczką. Chwilę później, 
po błędzie Oktawiana Obu-
chowskiego, próbował strze-
lać Dominik Bronisławski, ale 
został zablokowany przez… 
Sebastiana Surmaja. Piłkarze 
z Wałbrzycha mimo to na-
dal atakowali, z minuty na 
minutę coraz mocniej, lecz 
nadal niewiele z tego wyni-
kało. Po raz pierwszy i ostatni 
po przerwie zakotłowało się 
przed bramką Skry dopiero w 
85 min., gdy po dośrodkowa-
niu z prawej strony Jana Rytki 
bliski strzelenia samobójczej 
bramki był Mateusz Woldan, 
ale świetnie interweniował 
Rafał Kotecki.

- Byliśmy często na po-
łowie przeciwnika, ale nic 
z tego nie wynikało. Po-
wody mogą być dwa: brak 

pomysłu w konstruowaniu 
akcji lub fakt, że przeciwnik 
bardzo dobrze się ustawiał. 
Mecz miał przełomowe 
chwile, gdy po wrzucie z 
autu bardzo łatwo straci-
liśmy gola. Później - moim 
zdaniem - wyrównaliśmy, bo 
z mojej perspektywy piłka 
przekroczyła linię bramko-
wą, jednak sędzia nie uznał 
nam gola. Drugi gol był de-
cydujący, bo trudno było 
później moim piłkarzom 
ułożyć sobie w głowach dal-
szą grę – powiedział po spo-
tkaniu trener Górnika Wał-
brzych Robert Bubnowicz.

W następnej kolejce Gór-
nik zagra w Pawłowicach 
Śląskich z Pniówkiem. Spo-
tkanie rozpocznie się w so-
botę, 15 kwietnia o godz. 
13:00.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
– Skra Częstochowa 0:2 (0:2)
Bramki: 0:1 Niedbała (22), 0:2 
Kowalczyk (38). Żółte kartki: Tobiasz 
oraz Nowak, Błaszkiewicz, Nocoń. 
Sędziował: Łukasz Sowada (Opole). 
Widzów: 500.
Górnik: Jaroszewski – Tobiasz, 
Rytko, Tyktor, Krzymiński – Sadowski, 
Morawski, Popowicz (72 Bogacz), 
Bronisławski, Surmaj – Młodziński (46 
Sobiesierski). 
Skra: Kotecki – Olejnik, Błaszkiewicz, 
Woldan, Obuchowski – Kowalczyk, 
Nocoń – Musiał, Mularczyk, Niedbała 
(84 Sawicki) – Nowak. 

Przewaga nic nie dała
Piłkarze Górnika Wałbrzych w 21. kolejce III grupy III ligi przegrali 

na własnym boisku ze Skrą Częstochowa 0:2. Wałbrzyszanie mają tyle 
samo punktów, co będąca w stre�e spadkowej Lechia Dzierżoniów.
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USŁUGI

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

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

(3) HYDRAULIKA - 668-605-555

(3) 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. 

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

ŚRÓDMIEŚCIE  101m2,1piętro,3pok. 
ogrzewanie gazowe. cena: 110 000 
zł, kontakt: 792-549-757  

SZCZAWNO ZDRÓJ , zamknięte 
osiedle Solicowo, 2 pokoje, nowo-
cześnie urządzone, 1 piętro, cena 
229.000zł, kontakt 792-547-662

GLINIK STARY, kawalerka, gotowa 
do wprowadzenia, niskie koszty 
utrzymania, ogród, cena 49.900, 
kontakt 792-547-662

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 51m2, 
balkon, czteropiętrowy budynek, 
niski czynsz, cena 115.000, kontakt 
792-547-662

BIAŁY KAMIEŃ, 3 pokoje, ogród, 
spokojna okolica, niski czynsz, 
ogrzewanie gazowe, cena 119.000, 
Kontakt 535-462-699

BIAŁY KAMIEŃ, wynajem, kawalerka 
po kapitalnym remoncie, ogrze-
wanie miejskie, koszt: 900zł/mc, 
kontakt 535-462-699

BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, po 
kapitalnym remoncie, 1 piętro, 
wyremontowana kamienica, cena 
49.900zł, kontakt: 792-547-662

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

ŚRÓDMIEŚCIE, wynajem, 2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, umeblowane, 
czynsz: 1000zł/mc, Kontakt 535-
462-699

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 szere-
gowej 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, umeblowane, 
cena 1200 zł, Tel. 606 976 630

MS-3007 Piaskowa Góra, kawalerka 
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 wprowadze-
nia, cena 155 tys. Tel. 793 112 130

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 remon-
cie, 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 pię-
tro, cena 120 tys. Tel. 883 334 481

MS-3058 Biały Kamień, nowe bu-
downictwo, 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 re-
motu, 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, mieszkanie 
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 – Gorce, 
3 pokoje, 69m2, z ogródkiem, cena 
129 tys. Tel. 606 976 630

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
spokojna okolica, 62,50 m2 na I 
piętrze 2 pokoje po kapitalnym 
remoncie na pierwszym piętrze!Ce-
na: 115,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 
502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
nowe, dwupoziomowe mieszkanie 
101m2 w stanie do wykończenia-
!TRAKCYJNA CENA!169,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Boguszów-Gor-
ce nowe budownictwo 2-pokojowe 
mieszkanie z aneksem kuchennym z 
odrębnym WC i łazienką po kapital-
nym remoncie. I piętro z balkonem. 
Cena 115,000 zł. DO NEGOCJACJI 
Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJA-
CJI!  Szczawienko , 2 pokoje po 
remoncie z ogródkiem ! Cena 116 
000. Polecamy ! Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
duże 2 pokoje z balkonem, CO 
gazowe+kominek. Cena 139 000 
. Polecamy!DO NEGOCJACJI! Tel: 
530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Śródmieście - 
okolice szpitala, 3 pokoje, wysoki 
standard, mieszkanie z ogródkiem ! 
cena 168 000 do negocjacji. Poleca-
my ! Tel. 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA DO NEGO-
CJACJI Na sprzedaż mieszkanie na 
PIASKOWEJ GÓRZE, Pow. 55 m2, 
3 pokoje, do odświeżenia, CENA 
155.000 tys zł, Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
lokal z możliwością adaptacji na 
mieszkanie w JEDLINIE ZDRÓJ, 
Pow. 157,94 m2, do remontu, CENA 
62.000 tys. zł, DO NEGOCJACJI. Tel: 
519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Trzypokojo-
we, z jasną kuchnią, po remoncie 
mieszkanie na Piaskowe Górze

.53m2, cena 158 tys. do negocjacji. 
Tel.502-657-353

10. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
w pobliżu Parku Sobieskiego, w 
czterorodzinnym domu, z możliwo-
ścią adaptacji strychu i postawienia 
garażu w podwórku. Dwa pokoje, 
co gazowe, reszta do remontu. Tel: 
502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkanie w bardzo dobrym 
stanie, w czteropiętrowym budynku 
na Podzamczu. 40m2, cena 120 ty. 
do negocjacji. Tel: 502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Piękne miesz-
kanie po kapitalnym remoncie, 3 
pokoje, kuchnia, łazienka + korytarz, 
86m2, zadbana klatka schodowa w 
śródmieściu, 160 000tyś do nego-
cjacji! Tel: 502-665-504 

13.SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
2 pokoje, łazienka, jasna kuchnia, 
po remoncie! Cena: 79 900zł do 
negocjacji!Tel: 502-665-504

14. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
rejon Aqua Zdrój, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z wc, po kapital-
nym remoncie, 50m2 - cena: 129 
900zł do negocjacji! Tel: 502-665-
504

15. SOWA&VICTORIA  Szczawno-
-Zdrój, 3 pokoje z otwartą kuchnią 
po kapitalnym remoncie, I piętro, 
245,000 zł. Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Boguszów-
-Gorce 39m2, 2 pokoje w bloku 
z miejskim ogrzewaniem, cena: 
67,000 zł. Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Szczawno-
-Zdrój, 2 pokoje na I piętrze w cenie 
143,000 zł. Tel: 506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Biały Kamień 
mieszkanie 2 pokoje otwarta kuch-
nia, łazienka z wc, ogród 38m cena 
119000 Tel. 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA  Biały Kamień 
mieszkanie 2 pokoje kuchnia, 
łazienka z wc, ogrzewanie gazowe 
42m2 75000 zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto 
mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc , ogród 42m2 89000 zł 
Tel: 519-121-104

58-309 Wałbrzych,

 Główna 11, 74 842 90 60, 

walbrzych@wgn.pl

WGN Podzamcze, na sprzedaż 
mieszkanie 2 pokoje, 48m2,  budy-
nek z windą, 6 piętro, wolne od za-
raz, do wprowadzenia, cena 137 tys. 
zł do negocjacji,  tel. 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, na sprzedaż 
mieszkanie 38m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, balkon, dobra 
lokalizacja, budynek z windą, wolne 
od zaraz, do wprowadzenia, cena 
115 tys.zł ,do negocjacji, tel. 74 842 
90 60.

WGN Podzamcze, na sprzedaż 
mieszkanie 54 m2, 2 pokoje, parter,  
niski budynek , cena 130 tys. zł do 
negocjacji,  dobra lokalizacja. tel. 74 
842 90 60..

WGN Piaskowa Góra ,na sprzedaż 
ładne mieszkanie 4 pokoje, 57m2, 
na 6 piętrze, budynek z windą, cena 
150 tys. zł do negocjacji.   tel. 74 
842 90 60.

WGN Piaskowa Góra , mieszkanie 
19m, na pierwszym piętrze, ładne , 
dobra lokalizacja, cena 65 tys. zł do 
negocjacji, wolne od zaraz/ tel. 74 
842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
mieszkanie 33m2, parter, pokój, 
kuchnia, łazienka, stare budownic-
two, dobra lokalizacja, cena 63 tys. 
zł. tel. 74 842 90 60.

WGN Biały Kamień, na sprzedaż 
ładne małe mieszkanie 33m2, pokój, 
kuchnia, łazienka, zielona spokojna 
okolica, 59 tys.zł . Możliwa zamiana 
na 2 pokoje na Piaskowej  z dopłatą, 
może być komunalne. tel. 74 842 
90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
dom w zabudowie szeregowej, 
70m, 3 pokoje, działka 180m2,  
bardzo dobra lokalizacja i okazyjna 
cena 280 tys. zł , wolne od zaraz ,tel. 
74 842 90 60.

WGN Szczawno-Zdrój, na sprzedaż 
mieszkanie 28 m2, 2 pokoje , 
bardzo dobra lokalizacja w centrum 
uzdrowiska, 2 piętro, atrakcyjna 
cena 60 tys. zł , do negocjacji, tel.  74 
842 90 60.

WGN Szczawno-Zdrój, na sprzedaż 
bardzo ładny dom wolno stojący  o 
pow. 220m, 5 pokoi, działka 11a, do-
bra lokalizacja w uzdrowisku, cena 
670 tys. zł , tel. 74 842 90 60.

WGN Szczawno-Zdrój, na sprzedaż 
dom w zabudowie bliźniaczej o 
pow. 180m, 5 pokoi, działka 320m2,  
atrakcyjna lokalizacja, cena 450 tys. 
zł do negocjacji, tel. 74 842 90 60.

WGN działka budowlana  w Dzieć-
morowicach na osiedlu domów 
jednorodzinnych,  uzbrojona, o 
powierzchni 1900m, cena 125 tys. zł 
do negocjacji, tel. 74 842 90 60.

WGN Nowe Miasto , na sprzedaż 
mieszkanie  2 pokojowe o po-
wierzchni 42m2,  zielona spokojna 
poszukiwana okolica, atrakcyjna 
cena 79 tys. zł. tel. 74 842 90 60.

WGN Śródmieście, na sprzedaż  
bardzo ładny dom wolno stojący , 4 
pokoje, zagospodarowana ,  działka 
900 m2, wolny od zaraz, okazyjna 
cena 387 tys. zł . piękna okolica. tel.   
74 842 90 60.

R E K L AMA

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

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

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

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L AMA

Panorama Nieruchomości   

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl

http://www.panorama.net.pl

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  

SZCZAWNO ZDRÓJ, CENTRUM Lo-
kale do wynajęcia: 160m2, 100m2, 
80m2, ceny odpowiednio: 3900 
zł, 1600 zł, 1400 zł netto , kontakt: 
792549757

ŚWIDNICA, ZAWISZÓW, Lokale 
do wynajęcia z witrynami: 39m2, 
100m2, ceny odpowiednio: 1600 zł, 
2800 zł netto , kontakt: 792549757  

PODZAMCZE, 2 pokoje, rozkład, 
czynsz 315 zł, bez podzielników cie-
pła, do wprowadzenia, cena 110.000 
kontakt 792-548-210

NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2, 
dogodna lokalizacja, ogród, garaż, 
ogrzewanie gazowe Cena 89.000 do 
negocjacji kontakt: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, ogród, najlepsza 
lokalizacja, bliska okolica Szczawna 
Zdroju, cena 113 000, kontakt 792-
548-210

ŚRÓDMIEŚCIE  2pok 78m2, 2piętro, 
łazienka po remoncie, cena 64tys, 
kontakt 535-416-014
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BON –OBNIŻKA CENY! Oferta tylko 
w naszym biurze! STRUGA:Bliźniak 
lub cała posiadłość!Dom 400 m2,  
8 pokoi, ogrzewanie ecogroszek, 
ogród 1700 m2, Cena: 690 000 zł 
ew. jeszcze jeden dom z dopłatą  
(nr: 2316)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 
50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, 
poczekalnia, ogrzewanie elektrycz-
ne. Cena: 158 000zł. Wynajem-1600 
zł (nr: 1124) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON –JACZKÓW, sprzedaż lub 
wynajem , 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 –Oferta tylko w naszym biurze! 
ulica BARDOWSKIEGO mieszkanie 
41m2, rozkładowe do własnej 
aranżacji, słoneczne 2 pokoje, jasna 
kuchnia , niski czynsz Cena:79 000zł  
(nr:2323)  -(74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – CENTRUM WAŁBRZYCHA-
,czteropiętrowy dom 180 m2- 4  
niezależne mieszkania 2-pokojowe 
z łazienkami na każdym z pięter, 
ew. 200-metrowe pomieszczenia 
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 wynajmu: 890 zł, sprzedaż: 99 
000 zł (nr: 2061) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –GŁUSZYCA, dwupoziomowy 
lokal użytkowy, 200 m2, 5 pomiesz-
czeń 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 murowana 
na sprzedaż z możliwością 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, miesz-
kanie z ogrodem, 59 m2, 2 pokoje, 
parter, z niezależnym wejściem, 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, łazien-
ka 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 par-
ter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka, ogrze-
wanie 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 moderni-
zacji, 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, siłownia, 
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 -Oferta tylko w naszym biurze! 
ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 46,75 m2, 
2 piętro, 2 pokoje, ogrzewanie gazo-
we, kuchnia w zabudowie, łazienka 
z wc i prysznicem, do wprowadze-
nia. Cena: 89 000tys.(2286) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko za 
gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia, 
łazienka, pierwsze piętro,Cena: 23 
000 zł (nr: 23) (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON –WALIM  mieszkanie, 32m2, 
2 pokoje,  jasna kuchnia, pierwsze 
piętro  Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

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

BON –  SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 6 
km od granic Wałbrzycha, mieszka-
nie, 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 – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie 
do wprowadzenia, 45 m2, kuchnia, 
łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 
109 000  zł (nr.2334) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

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 remoncie, 
parter, ogród, cena  120 000 zł. 74 
666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 47 tys.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, Kasz-
telańska, 2 pokoje po kapitalnym 
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 po-
koi 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 remon-
cie, 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 po-
koje 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.

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

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

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

OKAZJA!!! Śródmieście 3 pokoje, 
77m2, 3 piętro, 98 000zł, nowe 
instalacje  tel. 577-263-955

3 pokoje po remoncie, 57m2, 1 
piętro, ogrzewanie gazowe. Cena 
109.900zł. Kontakt 535-311-265

OKAZJA!!, dwa pokoje, 43 m2, 
parter, do remontu, kilkurodzinna 
kamienica w sąsiedztwie lasu, 
cicha, spokojna okolica – ulica 
Welońskiego, CENA 79 000zł do 
negocjacji, TEL 535 285 514

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

OKAZJA! Nowe Miasto, 2 pokoje, 
funkcjonalny układ pomieszczeń,  
47,7 m2, 1 piętro, pięciorodzinna 
kamienica, cisza i spokój, pożąda-
na lokalizacja, do remontu, 74.000 
ZŁ, tel. 535-285-514

Piaskowa Góra, 2 pokoje z balko-
nem, ROZKŁAD, 42m2, 1 piętro. 
Cena 123.000zł DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE!, 2 pokoje, 36 m2, 
PARTER, 95 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, 169 000zł, parter 
z balkonem. DO NEGOCJACJI. 
Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE, 48 m2, dwa pokoje, 
balkon, mieszkanie DO WPROWA-
DZENIA, 3 piętro z windą, 138.000 
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

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

DOM Stare Bogaczowice 170m2, 
garaż, ogródek, jednopiętrowy, 
wolnostojący 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. Palisa-
dowa, 2 pokoje, 35.5m2, 3 piętro w 
10, cena 99.700zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Grodz-
ka, 2 pokoje, 35m2, 10 piętro w 10, 
cena 99.900zł, do wprowadzenia, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisa-
dowa, 2 pokoje, 48m2, 6 piętro w 10, 
cena 137.000zł, po remoncie, tel. 74 
840 40 40, 724 464 997

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. Baszto-
wa, 2 pokoje, 35.5m2, 7 piętro w 10, 
balkon, rozkładowe, cena 99.900zł, 
tel. 74 840 40 40, 724 464 997

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

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 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 54.900zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – DO WYNAJĘCIA, 
SZCZAWNO-ZDRÓJ UL. RATUSZO-
WA, 40m2, C.O. gazowe, 2 piętro w 2, 
800zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – NOWE MIASTO, nowe 
bud. 46m2, C.O. miejskie, 3 piętro w 
4, ogród, po remoncie 119.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – UNISŁAW ŚLĄSKI, 80m2, 
parter z osobnym wejściem, 3 po-
koje, „zielona” okolica, do remontu, 
59.900zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

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

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, OKOLICE 
SZPITALA NR 2, 3 pokoje, c.o. gazo-
we, parter  w 2, 145.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z 
jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras, 
po remoncie, cena 129.000zł tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA!  DOM SZCZAW-
NO-ZDRÓJ, 120m2, jednopiętrowy, 
działka 1500m2, do remontu, cena 
214.000zł tel. 74 840 40 40, 512 085 
489

RENOMA – DOM KONRADÓW, 
160m2, działka 733m2, C.O. węglo-
we, 6 pokoi, garaż, cena 360.000zł 
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY Z DOPŁATĄ 
NA 2 POKOJE! tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

RENOMA –  DOM RUSINOWA,  
120m2, działka  500m2, C.O. węglo-
we, 3 pokoje, cena 190.000zł tel. 74 
840 40 40, 512 085 489 

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.
WILLA- Sprzedamy pół domu na Po-
niatowie, 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 poko-
je 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.

R E K L AMA
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Sesje Rady Powiatu Wałbrzy-
skiego, posiedzenia poszczegól-
nych komisji: na nich zapadają 
najistotniejsze decyzje dotyczą-
ce naszego powiatu. To jednak 
tylko część naszej pracy, aby po-
znać problemy poszczególnych 
gmin musimy być aktywni w te-
renie, spotykać się z mieszkańca-
mi, samorządowcami.

Pieniądze dla strażaków 
i na wydarzenia kulturalne, sportowe

Podczas ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Wałbrzyskiego podjęliśmy 
uchwałę, dzięki której możliwe jest 
przekazanie 110 tys. zł na organiza-
cję wydarzeń kulturalnych, sporto-
wych w gminach naszego powiatu. 
Organizatorzy, stowarzyszenia będą 
mogli zgłaszać się do Powiatu Wał-
brzyskiego o do�nansowanie, jako 
współorganizatora imprez o charak-
terze ponadlokalnym. 

Zakupiona zostanie scena modu-
łowa.

120 tys. zł łącznie z puli powiatu 
przekazaliśmy także na do�nansowa-
nie nowych aut dla jednostek OSP: 
Borówno, Stare Bogaczowice i Zagó-
rze Śląskie.

Znane są już wyniki głosowania 
na projekty zgłoszone przez miesz-
kańców w ramach budżetu party-
cypacyjnego Powiatu Wałbrzyskie-
go. Na bardzo ciekawe inicjatywy 

Dbamy o mieszkańców naszych gmin

przekażemy w tym roku kolejne 
150 tys. zł. 

Inwestujemy w gminy
W ramach współpracy w po-

szczególnych gminach realizowane 
są inwestycje. Znaczną część z nich 
samodzielnie wykonuje powiat, ale 
równie często wspieramy �nansowo 
inne gminy Powiatu Wałbrzyskiego 
w ich inwestycjach lub powierzamy 
remonty powiatowych dróg i chod-
ników gminom wraz z odpowiednim 
wsparciem �nansowym. I tak: 

W Walimiu w tym roku powstanie 
nowy chodnik (w pasie drogi powia-
towej nr 3375D). Kolejny już został 
wybudowany w Dziećmorowicach 
(droga powiatowa nr 2882D). 

Mieszkańcy Starych Bogaczowic 
doczekali się budowy nowego chod-
nika (droga powiatowa nr 3464D). 

Kolejna bardzo ważna inwestycja, 
która rozpocznie się lada moment: w 
ubiegłym roku mieszkańcy prosili nas 
o pomoc i interwencję. W Starym Le-
sieńcu w pasie drogi powiatowej nr 
3366D w końcu zostanie wybudowa-
ny chodnik. 

Utrudnienia w ruchu wkrótce 
pojawią się w Czarnym Borze na ul. 
XXX-lecia PRL. Wspólnie z gminą 
przebudujemy cały odcinek drogi 
powiatowej. Konieczne będzie już na 
ten czas otwarcie tzw. czarnoborskiej 
obwodnicy. Czekamy na wykona-
nie przez gminę Czarny Bór zaleceń 
wskazanych przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Prace na obwodnicy muszą zakoń-
czyć się do 30 kwietnia bieżącego 
roku. Dokończenia wymaga także 
budowa chodnika w Witkowie, w 
ciągu drogi powiatowej nr 3367D. 

Powiat to zadanie powierzył gminie 
Czarny Bór, na podstawie zawartego 
porozumienia. Pamiętaliśmy także 
o wymagającym remontu odcinku 
Jaczków – Gostków, czy Grzędy – w 
kierunku Krzeszowa. Nowy most po-
łączył ponownie Jaczków. 

Front robót czeka także droga 
powiatowa na odcinku od wiaduktu 
kolejowego do znaku miejscowości 
Sokołowsko. Wyremontowana zosta-
nie nawierzchnia drogi powiatowej 
tzw. Górka Unisławska. Zabiegamy 
o wybudowanie chodnika w Soko-
łowsku, a także w Mieroszowie (ul. 
Żeromskiego, ul. Kwiatowa). 

W Głuszycy nowy odcinek chod-
nika zostanie wybudowany przy 
drodze powiatowej nr 3379D. No-
wej nawierzchni doczekają się także 
mieszkańcy ul. Łomnickiej. Dokoń-
czony zostanie remont ul. Kolejo-
wej, od skrzyżowania z Łomnicką do 
stacji. W Grzmiącej wyremontowane 
będą ul. Wiejska i Spółdzielców, zaś w 
Sierpnicy ul. Świerkowa. W Sierpnicy i 
w Łomnicy wyremontowane zostaną 
także mosty. 

W 2016 roku wsparliśmy w Je-
dlinie-Zdroju budowę bieżni lek-
koatletycznej i skateparku wraz z 
zapleczem sanitarnym przy boisku 
przyszkolnym. W tym roku wesprze-
my �nansowo budowę wieży wido-
kowej na najwyższym szczycie Gór 
Wałbrzyskich – Borowej. 

W Szczawnie Zdroju w 2016 
roku współ�nansowaliśmy budowę 
obiektu sportowego przy ul. Sło-
necznej. Kolejne środki przeznaczy-
my Zespołowi Szkół im. M.C. Skło-
dowskiej, tym razem na: remont sal 
dydaktycznych, zakup sprzętu kom-
puterowego. 

Przekazujemy także części gmi-
nom środki na letnie utrzymanie dróg 
powiatowych, pozimowe sprzątanie, 
koszenie poboczy, odkrzaczanie.

Rowerem przez powiat
 Opracowujemy regulamin do�-

nansowywania budowy ścieżek pie-
szo-rowerowych. Pulę 100 tys. zł na 
wniosek poszczególnych gmin Po-
wiatu Wałbrzyskiego można będzie 
przeznaczać na opracowanie doku-
mentacji lub rozpoczęcie budowy 
poszczególnych odcinków ścieżek 
pieszo-rowerowych na terenie na-
szego powiatu. Chcielibyśmy, aby 
takie odcinki dla aktywnych powsta-
wały przy każdej drodze, jeśli tylko 
jest to technicznie możliwe.

O wszystkie inwestycje zabiegają 
radni Klubu Radnych Platformy Oby-
watelskiej Rady Powiatu Wałbrzy-
skiego: Iwona Woźniak (Szczawno 
Zdrój), Jarosław Buzarewicz (Czarny 
Bór), Andrzej Lipiński (Mieroszów), 
Kamil Orpel (Jedlina-Zdrój), Grzegorz 
Walczak (Głuszyca) i Leonard Górski 
(Boguszów- Gorce). 


