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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

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

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich

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

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

R E K L AMA R E K L AMA

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

793 793 005 oraz 531 483 291

NOWA OFERTA 
KREDYTU  

do 25 tysięcy 
złotych

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

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

Zadzwoń i zarezerwuj termin

796 156 276 
www.misowka.com

Firma „TESTER” Sp. z o.o., 

z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 18A, 

profesjonalny producent układów automatyki i sterowania, 

posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie 

w branży elektronicznej 

poszukuje osoby do pracy na stanowisko: 

KONSTRUKTOR – TECHNOLOG

Więcej informacji dotyczących oferty pracy 

znajduje się na stronie www.tester.net.pl, 

w zakładce: 

realizujemy projekty z wykorzystaniem 

funduszy unijnych.
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Firma „TESTER” Sp. z o.o., 

z siedzibą w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska 18A, 

profesjonalny producent układów automatyki i sterowania, 

posiadająca ponad dwudziestoletnie doświadczenie 

w branży elektronicznej 

poszukuje osoby do pracy na stanowisko: 

TECHNIK - ELEKTRONIK

Więcej informacji dotyczących oferty pracy 

znajduje się na stronie www.tester.net.pl, 

w zakładce: 

realizujemy projekty z wykorzystaniem 

funduszy unijnych.
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Szeroko propagowane 
informacje na temat nie-
bezpiecznego dla życia i 
zdrowia dzieci i młodzie-
ży zjawiska opisywanego 
jako Niebieski Wieloryb, 
spowodowały wiele emo-
cji u rodziców, nauczycieli 
oraz zainteresowały dużo 
młodych osób.

Z analiz dokonanych 
przez organizacje zajmujące 
się bezpieczeństwem dzieci i 
młodzieży w internecie wie-
my, że informacja na temat 
istnienia zjawiska Niebieski 
Wieloryb nie jest prawdzi-
wa. Jednak – jak wynika z 
licznych sygnałów od na-
uczycieli i rodziców – popu-
larność historii o Niebieskim 
Wielorybie zainicjowała 
niebezpieczne dla zdrowia 
i życia zachowania wśród 
dzieci i młodzieży. Powiato-
wa Poradnia Psychologiczno 
- Pedagogiczna z siedzibą w 
Walimiu zwraca uwagę na 
kilka ważnych kwestii, by w 
przyszłości, w podobnych 
sytuacjach, podejmować 
odpowiednie kroki.

1. Niewłaściwe informo-
wanie o zachowaniach au-
todestrukcyjnych może wy-
wołać falę takich zachowań, 
szczególnie wśród dzieci i 
młodzieży.

Promowanie niepotwier-
dzonych informacji związa-
nych z samookaleczaniem 
się i samobójstwem oraz 
nadanie im cech sensacji 
i zagrożenia może powo-
dować tzw. efekt Wertera i 
przyczynić się pojawienia 
się fali tego typu zachowań 

w społeczeństwie, głównie 
wśród ludzi młodych. Po-
dobny efekt może pojawić 
się również w odniesieniu 
do innych zachowań auto-
destrukcyjnych.

Apelujemy zatem o to, 
aby w przypadku podob-
nych informacji, w trosce 
o bezpieczeństwo i dobro 
dzieci i młodzieży, opie-
rać się o wytyczne Świa-
towej Organizacji Zdrowia 
(WHO), dotyczące etyki 
przekazu na temat za-
chowań autodestrukcyj-
nych, w tym suicydalnych. 
Szczególnie dotyczy to 
stosowania wyważonego 
języka przekazu, niezałą-
czania szczegółowych opi-
sów i zdjęć obrazujących 
zachowania autodestruk-
cyjne, podawania infor-
macji o dostępnych sposo-
bach uzyskania pomocy, a 
przede wszystkim korzy-
stania z wiarygodnych źró-
deł w publikowaniu takich 
informacji.

2. Sytuacje zagrożeń 
związanych ze zjawiskiem 
Niebieskiego Wieloryba i 
podobnych zjawisk, w przy-
szłości powinny być moni-
torowane przez instytucje 
odpowiedzialne za bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży 
oraz edukację.

Ważne, żeby do szkół w 
całej dotarły informacje do-
tyczące tego, jak zminima-
lizować negatywny wpływ 
informacji o Niebieskim 
Wielorybie na młode osoby 
i jak zachowywać się w po-
dobnych sytuacjach w przy-
szłości.

Czego powinien nas nauczyć Niebieski Wieloryb?

Niezwykle ważne jest 
uwrażliwienie dzieci i mło-
dzieży na kwestie związane 
z krytyczną oceną treści pu-
blikowanych w internecie, 
zjawiskiem manipulacji in-
formacją oraz jej wpływem 
na odbiorcę. Konieczna jest 
również ciągła edukacja 
dzieci i młodzieży na temat 
konstruktywnych sposobów 

radzenia sobie z trudnymi 
emocjami oraz możliwości 
uzyskiwania pomocy w kry-
zysie i sytuacjach zagrożenia 
zdrowia lub/ i życia.

Każda placówka oświa-
towa powinna mieć opraco-
waną wewnętrzną procedu-
rę reagowania na realne lub 
potencjalne kryzysy zwią-
zane, m. in., z zachowania-

Regina Marciniak, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu

mi autodestrukcyjnymi i 
uruchamiać ją w sytuacjach 
podobnych do zjawiska Nie-
bieskiego Wieloryba.

3. Historia Niebieskie-
go Wieloryba – pomimo, 
iż przez wiele mediów już 
zdementowana – w dalszym 
ciągu może mieć szkodliwy 
wpływ na zachowania dzieci 
i młodzieży.

Do Powiatowej Poradni 
Psychologiczno - Pedago-
gicznej zgłaszają się również 
pojedyncze osoby poszko-
dowane mechanizmem, na 
którym oparte jest funkcjo-
nowanie rzekomej gry, po-
legającym na realizowaniu 
przez nastolatki zadań, zwią-

zanych, m.in., z zachowania-
mi autodestrukcyjnymi. Ze 
zgłoszeń, które przyjmuje-
my wynika, że młode osoby 
dokonują takich aktów pod 
wpływem informacji zdoby-
tych w mediach lub przeka-
zywanych przez rówieśni-
ków, kierując się różnymi 
pobudkami związanymi z 
osobistymi trudnościami 
emocjonalnymi, ciekawością 
lub chęcią wyróżnienia się 
w grupie rówieśniczej. Jed-
nocześnie nadal kontaktuje 
się z nami wielu rodziców i 
nauczycieli, którzy nie mają 
rzetelnej wiedzy na temat 
zjawiska, są zaniepokojeni i 
nie wiedzą jak w tej sytuacji 
się zachować. 

W razie wątpliwości i pytań zapraszamy 

do naszej poradni:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu

Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych

www.ppp.walbrzych.pl, 

e-mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl

Kontakt do dyrektora poradni: 

tel. 518-787-925

Kontakt sekretariat poradni: 

tel. 797-984-251, 74 8460563
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

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

Po pierwszej i drugiej wizycie nie czułam żadnej 
poprawy i już chciałam zrezygnować. Ale nagle, 
po trzeciej wizycie, rano poczułam, że mnie 
kręgosłup nie boli. Potem było też coraz lepiej 
z biodrem. No i zniknęły mi dolegliwości 
związane z menopauzą.

Przychodzą do niego 
ludzie z najróżniejszymi 
chorobami. Po kilku wi-
zytach niemal każdy od-
czuwa poprawę. Wyniki 
badań bardzo często to 
potwierdzają. Chociaż 
sam uzdrowiciel mówi: - 
Nie każdemu udaje mi się 
pomóc.

- E tam, to tylko przez 
skromność! – macha ręką 
pani Dorota Piaskalik z 
Wrocławia i dodaje – Ja do 
niego chodziłam, mój brat, 
siostra, szwagierka i brata-
nek Patryk, który miał aler-
gię. Pomógł wszystkim, a 
Patrykowi już po pierwszej 
wizycie!

Sama pani Dorota miała 
cystę na nerce i bardzo moc-
ne migreny. Cysta zniknęła 
po pięciu wizytach. – A z mi-
grenami jest tak, że jak dwa 
razy przyjdę do pana Darka, 
to znikają na pół roku, cza-
sem rok. Potem wracają, to i 
ja do niego wracam. I znów 
mam spokój na rok. Pod jego 

Dotyk niosący zdrowie

Za nami I kwartał 2017 roku. 
Co w tym czasie działo się w 
Powiecie Wałbrzyskim?
Jacek Cichura: - Działamy sze-
roko na wielu płaszczyznach. 
Zawsze podkreślam, że je-
steśmy tu dla mieszkańców 
naszego powiatu. I tak np. 
mieliśmy w planie na ten rok 
wsparcie jednej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
kwotą 40 tysięcy na zakup 
nowego auta, ale jednak po-
szliśmy z Zarządem Powiatu 
Wałbrzyskiego znacznie da-
lej, bo wygospodarowaliśmy 
środki w kwocie 120 tys. zł i 
wesprzemy nie jedną, a trzy 
jednostki OSP. 

Skąd znalazły się na to środ-
ki w budżecie powiatu?
- To są środki, które - jako Za-
rząd Powiatu Wałbrzyskiego - 
zaoszczędziliśmy w 2016 roku 
dzięki umiejętnemu i gospo-
darnemu zarządzaniu naszym 

powiatem. To Zarząd Powia-
tu Wałbrzyskiego pod moim 
kierownictwem wyszedł z 
inicjatywą, by do�nansować 
trzy jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych i stosowny 
projekt uchwały przedstawi-
liśmy na sesji Radzie Powiatu 
Wałbrzyskiego.

Zatem czym jeszcze Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego 
może się pochwalić?
- W marcu poznaliśmy zwy-
cięskie projekty, zgłoszone 
przez mieszkańców w ra-
mach Budżetu Partycypa-
cyjnego Powiatu Wałbrzy-
skiego. Przypomnę, że pula 
środków na ten rok wynosi 
150 tys. zł, a my byliśmy 
pierwszym powiatem na 
Dolnym Śląsku i trzecim w 
Polsce, który wprowadził bu-
dżet partycypacyjny. Jest to 
kolejna edycja, która cieszy 
się dużym zainteresowaniem, 

a dzięki niej realizujemy ma-
rzenia mieszkańców, którzy 
mają świetne pomysły. Przy-
znaliśmy również stypendia 
sportowe na rok 2017 i na-
grody za wybitne osiągnięcia 
sportowe w 2016 r. wybitnym 
młodym sportowcom i trene-
rom z terenu naszego powia-
tu. Wsparliśmy organizację 
ważnych wydarzeń kultural-
nych i sportowych, m.in. uro-
czystość z okazji  75 rocznicy 
powstania Armii Krajowej, 
koncert z okazji Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, czy Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy Pożarniczej. 
Nie zapomnieliśmy o naszych 
Paniach, organizując Powia-
towy Dzień Kobiet w Pałacu 
Jedlinka. W tym roku będzie-
my współorganizować po-
nad 20 imprez kulturalnych i 
sportowych, a także współ-
�nansować budowę wieży 
widokowej na górze Borowa.

Gdy rozmawialiśmy w 
styczniu, przedstawiał Pan 
bardzo ambitne plany inwe-
stycji w infrastrukturę dro-
gową. Czy te plany są reali-
zowane bez przeszkód?
- Oczywiście, wszystkie za-
łożenia są konsekwentnie 
realizowane. Część inwesty-
cji realizujemy samodzielnie, 
pozostałe są realizowane 
przez gminy naszego powiatu 
z naszym wsparciem. W tym 
roku wyremontowaliśmy już 
kolejne odcinki dróg powia-
towych: nr 2876D w Zagórzu 
Śląskim, nr 3358D w Podlesiu, 
3367D w Witkowie oraz drogę 
3368D na odcinku Nowy Julia-
nów – Wałbrzych i Nowy Julia-
nów – Dziećmorowice. Zakoń-
czyła się też budowa mostu w 
Sierpnicy oraz montaż barier 
energochłonnych na drogach 
powiatowych. Bezpieczeń-
stwo mieszkańców jest dla 
mnie najważniejsze, dlatego 

dotykiem uspokoiła mi się 
też arytmia serca i przesta-
łam chorować na grypę. A 
przedtem w zimie miałam ją 
zawsze. Jest lepszy od szcze-
pionki!

O piętnaście lat starsza 
siostra pani Doroty odczu-
wała straszne bóle biodra 
i kręgosłupa. – Żyłam na 
ketonalu, ale niszczyłam so-
bie wątrobę. Więc w końcu 
tra�łam do pana Darka. Po 
pierwszej i drugiej wizycie 
nie czułam żadnej popra-

wy i już chciałam zrezygno-
wać. Ale nagle, po trzeciej 
wizycie, rano poczułam, że 
mnie kręgosłup nie boli. 
Potem było też coraz lepiej 
z biodrem. No i zniknęły mi 
dolegliwości związane z me-
nopauzą.

Natomiast ich brat ma 
niemal od dzieciństwa łusz-
czycę. Pomagały tylko ste-
rydy, ale fatalnie się po nich 
czuł i bardzo tył. – W końcu 
tra�łem do niego. Nie po-
wiem, że mi łuszczyca znik-

nęła, ale jeśli przychodzę 
tu raz na miesiąc, to niemal 
jej nie widać. No i przestały 
mnie boleć kolana, a od cza-
su gdy bardzo utyłem, to mi 
mocno dolegały, najbardziej 
lewe. Teraz ich praktycznie 
nie czuję. I unormowało mi 
się ciśnienie, które zaczęło 
wariować, gdy mocno przy-
brałem na wadze. Pan Darek 
wprawdzie mówi, że jak nie 
schudnę, to choroby wrócą, 
ale na razie mam spokój.

- No, mówiłam, że poma-
ga każdemu! – wtrąca się 
pani Dorota. Potwierdza to 
też Krzysztof Jakubik: - By-
łem w fatalnym stanie. Gro-
ziły mi by-passy, do tego 
cukrzyca. Po kilku wizytach 
operacja okazała się niepo-
trzebna, a cukier się unormo-
wał. I wygoiła mi się też rana, 
którą z powodu cukrzycy 
miałem na nodze chyba od 
roku. A mojej sąsiadce po kil-
ku wizytach u niego zniknął 
guzek w piersi. A tak się bała!

(ego)

Sklepik do wzięcia
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szc-

zawnie Zdroju poszukuje przedsiębiorcy zaintereso-
wanego prowadzeniem sklepiku szkolnego. Więcej 
informacji można uzyskać w dni robocze do godz. 
15.00 pod nr tel. 693 445 607.

(GŁ)

Jesteśmy dla mieszkańców 
naszego powiatu

Rozmowa ze Starostą Powiatu Wałbrzyskiego Jackiem Cichurą.

te inwestycje są i będą konse-
kwentnie realizowane. W ko-
lejnych miesiącach będziemy 
prowadzili pozostałe inwesty-
cje, w tym również wspierać 
�nansowo gminy w budowie 

chodników. To jest ta nowa ja-
kość w zarządzaniu Powiatem 
Wałbrzyskim, o której wielo-
krotnie już wspominałem.

Dziękuję za rozmowę. 
(GŁ)

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura.

R E K L AMA
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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

Na początek proponu-
ję mój nie do końca chyba 
patriotyczny rezultat prze-
myśleń napisany tzw. mową 
wiązaną:

Kiedy przyjdą podpalić dom

Kraju mój, kto cię kochał szczerze w
 swojej masie?
Byłeś zawsze miłością przed czasem, 
po czasie.

Był czas gdyś o ojczyźnie nasłuchał się 
w szkole,
więc było przepełnione miłością 
pacholę.
Był czas, gdy swą ojczyznę 
bezgranicznie czcili
miliony Polaków, bo ją utracili.

Teraz kochać ojczyznę Kaczyński nam 
każe,
by w ten sposób umocnić swych kolesi 
władzę,
lecz dla wielu Polaków to nie jest 
pierwszyzna,
już przed wojną wołano: Bóg, Honor, 
Ojczyzna!

Dziś miłość do ojczyzny, to są puste 
słowa,
wcale nie musisz kochać, by dla niej 
pracować,
wcale nie musisz kochać, by chwycić 
za łom,
kiedy przyjdą podpalić dom !

Trzymam właśnie w ręku 
rzecz, którą w każdej innej 
sytuacji, rzuciłbym do śmiet-
nika, usatysfakcjonowany 

 O nasz złotym patriotyzmie
Stanisław 
Michalik

bez reszty tym, co się znala-
zło w jej wnętrzu. Tak stałoby 
się niechybnie, gdybym nie 
zawiesił przypadkiem oka na 
łukowatym czerwonym, bli-
skim memu sercu napisie na 
owalnym pojemniku: Z miło-
ści do Dolnego Śląska. I jak tu 
się nie wzruszyć i nie rozczu-
lić. Nieco niżej napis: Złocista 
Barwa, u dołu przejmujące 
hasło: Szlachetna Jakość. A 
jeszcze obok: Chmielowy 
Aromat. Produkt Regionalny.

Słowo „złoto” stało się 
dla mnie synonimem bez-
cennego bogactwa, które 
potra� spaść na nas jak bi-
blijna manna z nieba nawet 
wtedy, gdy nikomu by to nie 
przyszło do głowy. Domyśla-
cie się Państwo, że mam na 
uwadze „złoty pociąg”. To co 
się stało u nas w Wałbrzychu, 
to rzecz wyjątkowa.

Słyszeliśmy wszyscy o 
znanej na całym świecie 
pasji poszukiwawczej tego 
cennego kruszcu, zwanej 
„gorączką złota”. Setki tysię-
cy marzycieli przemierzyło 
tysiące kilometrów w Afry-
ce, Ameryce, Azji w nadziei 
na łut szczęścia. Ale ich wę-
drówki z narażeniem życia, 
miesiące i lata niewygody 
oraz wyrzeczeń, mozolne 
grzebanie się w piasku lub 
skalnych wyrobiskach przy-
nosiły sukces tylko wtedy, 
gdy udało im się natra�ć 
przypadkiem na przysłowio-
wą żyłę złota. Trzeba się było 
w czepku urodzić. To tak 
samo, jak wygrać miliona w 
totolotka.

W naszej wałbrzyskiej 
sytuacji wystarczył medial-
ny news o tym, że ktoś wie 
gdzie jest zasypany w pod-

ziemnym tunelu złoty po-
ciąg. W mgnieniu oka wia-
domość ta zelektryzowała 
wszystkie światowe media. A 
co się dalej działo, to przeszło 
najśmielsze oczekiwania. 
65 kilometr linii kolejowej z 
Wrocławia do Wałbrzycha 
wszedł do historii światowej. 
W Wałbrzychu zaroiło się od 
przyjezdnych dziennikarzy, 
a zwłaszcza turystów z całe-
go świata. Na dobrą sprawę 
nam nie jest potrzebny już 
„złoty pociąg”. Zanim zosta-
nie odkryty i wydobyty ja-
kikolwiek ładunek ukrytego 
pociągu, to co udało się osią-
gnąć dla rozwoju ruchu tury-
stycznego Wałbrzycha, dla 
promocji Książa i całej ziemi 
wałbrzyskiej – to jest cen-
niejsze niż złoto, do którego 
zresztą natychmiast wycią-
gnęli ręce potencjonalni byli 
właściciele.

Ale nie o tym chcę dziś pi-
sać. Zwłaszcza, że jest to już 
temat oklepany. Wracam do 
etykiety reklamowej piwa. 
Przede wszystkim uderza 
w oczy patriotyczna nazwa: 
Piast, dużymi czarnymi lite-
rami w samym środku, na 
złotym tle. A pod nią w bia-
łym kolorze: Mocne. Odwra-
cam miłą w dotyku puszkę 
poziomo i czytam: „Piwo 
Mocne to kwintesencja siły i 
charakteru Dolnego Śląska, 
Jego wyjątkowo głęboki i 
szlachetny smak doceniają 
najbardziej wytrawni kone-
serzy regionu. „Piast” z miło-
ści do Dolnego Śląska!”

Nie zdążyłem nawet umo-
czyć gęby w tym głęboko 
patriotycznym napoju, bo 
pomyślałem sobie: czego my 
nie robimy dla miłości ojczy-

zny?! Jesteśmy gotowi zro-
bić wszystko. Poszukiwacze 
skarbów, panowie XY też od-
kryli i wskazali miejsce ukry-
cia złotego pociągu z miłości 
do Dolnego Śląska.

Ma się dobrze Dolny Śląsk, 
że jest tak kochany.

Czego my jeszcze chce-
my? Zarzuca nam się brak 
patriotyzmu. A przecież 
gdzie się nie obrócić – wszę-
dzie znajdujemy genetycz-
ne wręcz przykłady patrio-
tyzmu. Politycy i radni na 
całym Dolnym Śląsku dają 
z siebie wszystko dla dobra 
swej ziemi dolnośląskiej. Z 
miłości do Dolnego Śląska 
podejmują ryzyko odpo-
wiedzialności dyrektorzy 
różnych instytucji, banków, 
zakładów pracy, prezesi i 
zarządzający, słowem - cała 
kadra kierownicza – sól tej 
ziemi. Dla Dolnego Śląska 
ociekają potem piłkarze Ślą-
ska. Posłuchajmy przed me-
czem i potem na stadionie 
Śląska naszych kochanych, 
rodzimych kiboli. Oni pęka-
ją wręcz od patriotycznych 
zawołań. Domyślam się skąd 
wypływa ta patriotyczna 
siła. Ona bez wątpienia jest 
pochodną patriotycznego 
wskazania z puszki piwnej 
„Piasta”. I wszystko co czy-
nią to właśnie: Z miłości do 
Dolnego Śląska! I to jest dla 
mnie najbardziej przekonu-
jący argument. Piwo „Piast” 
jest najskuteczniejszym wy-
chowawcą licznych pokoleń 
patriotycznej młodzieży. To 
właśnie z „Piasta” patriotyzm 
wyrasta! I basta! A potem 
służy jak talizman dowcip-
nym browarnikom lub bogo-
ojczyźnianym elitom władzy.

Jeden z najlepszych 
polskich zespołów rocko-
wych – Riverside – zagra 
w Wałbrzychu! Wyjątkowy 
koncert odbędzie się 26 
kwietnia o godz. 19.00 w 
Starej Kopalni.

- To będzie niesamowity 
koncert z wielu względów – 
mówi Grzegorz Kruczyński z 
agencji Aplauz Planet, która 
organizuje to wydarzenie w 
Wałbrzychu. – To jest pierw-
sza trasa koncertowa River-
side po śmierci gitarzysty 
Piotra „Grudnia” Grudziń-
skiego. Do tego sala w Starej 
Kopalni będzie przystrojona 
kotarami, które nie tylko 
zapewnią odpowiedni kli-
mat, ale przede wszystkim 
doskonałe brzmienie.

Kilka tygodni temu 
zespół wystąpił po raz 
pierwszy po stracie swo-
jego gitarzysty, a koncer-
ty w Warszawie obejrzało 
4 tysiące osób. Riverside 
na rozpoczynającą się 20 
kwietnia trasę przygoto-
wali także niespodziankę 
dla swoich fanów.

Ra- z na 10 lat pojawiają 
się w naszej dyskogra�i trud-
no dostępne wydawnictwa 
koncertowe. Miło nam po-
informować, że kolejne takie 
Wydawnictwo - „Lost ‚n’ Fo-
und - Live in Tilburg” - to za-
pis występu w holenderskim 
klubie 013 w Tilburgu, który 
miał miejsce jesienią 2015 
roku. Dwupłytowe wydaw-
nictwo CD, z szatą gra�czną 
autorstwa Travisa Smitha, 
będzie można nabyć jedynie 
podczas tegorocznych kon-
certów Riverside w ramach 
„Towards The Blue Horizon 
Tour”.

Wyjątkowy koncert
 „Towards the Blue Ho-

rizon Tour” – pierwsza po 
dłuższej przerwie trasa Ri-
verside, wystartuje już 20 
kwietnia 2017 r. w Olsztynie 
i obejmie 9 koncertów w Pol-
sce i 19 w Europie.

- Wszystkie koncerty roku 
2017 zagramy z naszym 
przyjacielem Maciejem Mel-
lerem. Gitarzystą, dzięki któ-
remu nasza muzyka zabrzmi 
tak, jak powinna, nie tylko 
dlatego, że jest bardzo do-
brym muzykiem, ale przede 
wszystkim dlatego, że ma w 
sobie skromność i pokorę, 
która na scenie zawsze była 

dla nas niezwykle ważna – 
wyjaśniają członkowie ze-
społu.

Bilety na koncert w Wał-
brzychu są do kupienia 
w systemie TICKETPRO i 
w salonach Empik, Media 
Markt, Saturn w cenie 65 
zł. Bilety kolekcjonerskie 
można nabyć w Pasażu 
Tesco - Biuro Podróży Jol-
ka w Szczawnie Zdroju, w 
kiosku z prasą na Piasko-
wej Górze w Wałbrzychu 
oraz w Biurze Podróży Jol-
ka przy ul. Moniuszki 17 w 
Wałbrzychu.

(RED)
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 

R E K L AMA

Jest symbolem wielowiekowej 
historii górnictwa w Boguszowie 
- Gorcach. Ale dziś szyb Witold to 
przede wszystkim nowoczesne 
centrum kultury, w którym kulty-
wowane są tradycje oraz organi-
zowane imprezy z udziałem lokal-
nych artystów oraz gwiazd.

Po likwidacji Wałbrzyskiego Za-
głębia Węglowego, przez ponad 
20 lat teren byłej kopalni węgla ka-
miennego przy ul. Traugutta w Bogu-
szowie – Gorcach popadał w ruinę. 
Burmistrz miasta Waldemar Kujawa 
zdobył środki z Unii Europejskiej na 
rewitalizację zabytkowych budyn-
ków szybu Witold i w ten sposób 
powstało nowoczesne i funkcjonalne 
Centrum Kulturalno – Kongresowe 
Witold. W ten sposób udało się ura-
tować symbol historii górniczego 
miasta i stworzyć kolejne miejsce 
służące mieszkańcom. A kopalniana 
wieża wyciągowa jest dziś atrakcją 
turystyczną – z jej platformy można 
podziwiać malowniczą panoramę 
dzielnicy Gorce i okolicznych gór.

Szyb Witold prowadzi różnorod-
ną działalność kulturalną, edukacyj-
ną oraz społeczną. W byłej kopalni 
wystąpiły dotąd takie gwiazdy jak: 
Eleni, Alosza Awdiejew oraz kabare-
ty: Nowaki, Rewers, Chyba i inne. Ol-
brzymim powodzeniem cieszyły się 
również koncerty operetkowe oraz 
cykliczne wernisaże.

Szyb Witold - kopalnia atrakcji w Boguszowie - Gorcach

Dla dzieci i młodzieży przygoto-
wano ofertę zajęć z edukacji regio-
nalnej, lekcje górnicze oraz warsztaty 
edukacji twórczej. Aktywna młodzież 
może się tu realizować w ramach pra-
cowni twórczej SPĄG.

Centrum Kulturalno – Kongreso-
we „Witold” skutecznie włącza się 
także w działalność charytatywną. 
Sukcesem zakończył się kolejny Fi-

nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, podczas którego zebrano 
ponad 24 tysiące zł. W tym wyjątko-
wym miejscu odbył się również ubie-
głoroczny Finał Szlachetnej Paczki 
– dzięki tej akcji pomoc otrzymało 20 
rodzin z Boguszowa-Gorc. Szacunko-
wa wartość paczek przygotowanych 
przez darczyńców wyniosła blisko 70 
tysięcy zł!

CKK „Witold” jest czynne codziennie w godzinach:
od poniedziałku do piątku od 10:00 - 18:00

w soboty i niedziele od 11:00 - 18:00.
Wieża widokowa i Izba Pamięci Górnictwa i Kopalnictwa – wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania i imprezy w CKK Szyb Witold:
do 23 kwietnia wystawa grafiki dużoformatowej boguszowianina Marcina 

Mielcarka
24 kwietnia otwarte warsztaty Młodzieżowej Pracowni Twórczej SPĄG
24-25 kwietnia sesja posterowa Wydziału Inżynierii Środowiska 

Politechniki Wrocławskiej w ramach Konferencji 
Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie 
Środowiska ECO-DOK 2017

12 maja wernisaż wystawy - akwarele Mirosława Ogińskiego
17 czerwca Świętojańskie Cuda-Wianki impreza plenerowa. 

Organizatorzy zapowiadają powrót do tradycyjnego, słowiańskiego 
klimatu imprezy. Nie zabraknie „żywego” ognia, obrzędów 
świętojańskich oraz kwiecistych wianków, będzie też  moc 
niespodzianek dla wszystkich zakochanych (przypominamy – Sobótka 
to słowiańskie święto zakochanych)
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Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Angelusa Silesiu-
sa w Wałbrzychu przystąpiła do 
realizacji projektu  termomoder-
nizacji budynku przy ul. Piotra 
Skargi 14A w Wałbrzychu. Pro-
jekt współ�nansowany przez 
Unię Europejską w ramach Pro-
gramu Infrastruktura i Środowi-
sko.

Projekt realizowany jest w ra-
mach poddziałania 1.3.1 oś priory-
tetowa I Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki – wspieranie efektyw-
ności energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020 (nr projektu: 
POIS.01.03.01-00-0170/16). Pla-
nowany całkowity koszt realiza-
cji projektu wynosi 2 687 046,58 
zł. Maksymalna kwota wydat-
ków kwali�kowanych wynosi 
1 920 222,25 zł, w tym maksymalne 
do�nansowanie ze środków POIiŚ 
2014-2020 - 1 632 188,91 zł. Reali-
zacja projektu ma się zakończyć do 
30 listopad 2018 r.

Cel projektu
Niniejsze przedsięwzięcie ma 

na celu zmniejszenie zapotrzebo-
wania i zużycia energii cieplnej 
w obiekcie Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Angelusa Si-

lesiusa w Wałbrzychu, co przyczyni 
się do zmniejszenia emisji zanie-
czyszczeń pyłowych i gazowych 
do powietrza generowanych przez 
ten obiekt, obniżając tym samym 
jego energochłonność oraz szko-
dliwe oddziaływanie zanieczysz-
czeń na środowisko i zdrowie ludzi, 
a w konsekwencji zmniejszając 
koszty jego utrzymania (szczegól-
nie w sezonie grzewczym) i w spo-
sób znaczący odciążając budżet 
uczelni, jak również poprawiając 
jakość życia mieszkańców okolicy, 
w której obiekt ten jest zlokalizo-
wany. Dlatego też, głównym celem 
niniejszego projektu jest komplek-
sowe uporządkowanie gospodarki 
energetycznej budynku Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 
poprzez dążenie do zmniejszenia 
zużycia przez obiekt ten energii 
cieplnej o 69,92%, i osiągnięcie wy-
miernego efektu ekologicznego w 
zakresie ochrony powietrza. Cela-
mi szczegółowymi będą:
• obniżenie rocznych kosztów 

ogrzewania obiektu
• zmniejszenie emisji zanieczysz-

czeń generowanych przez 
obiekt, w tym ograniczenie emi-
sji CO2

• podniesienie komfortu użytko-
wania obiektu, w tym poprawa 

warunków kształcenia studen-
tów oraz pracy personelu uczel-
ni.
Ponadto, projekt pozwoli wy-

generować również następujące 
długofalowe efekty społeczno-go-
spodarcze w skali ogólnopolskiej 
(efekty niemierzalne):
• obniżenie energochłonności 

sektora publicznego,
• podniesienie efektywności 

energetycznej regionu,
• trwała poprawa stanu czystości 

powietrza regionu,
• wypełnienie przyjętych przez 

Polskę unijnych zobowiązań do 
redukcji emisji pyłów i gazów 
cieplarnianych.

Planowane efekty
Termomodernizacja budynku 

Państwowej wyższej Szkoły Za-
wodowej im. Angelusa Silesiusa w 
Wałbrzychu o powierzchni użytko-
wej 4 660 m2  i uzyskanie następu-
jących rezultatów:
• zmniejszenie emisji gazów cie-

plarnianych o 38,00 Mg CO2/rok
• zmniejszenie zużycia energii 

końcowej o 680,60 GJ/rok
• zmniejszenie zużycia energii 

pierwotnej w budynku publicz-
nym o 207 961 kWh/rok

• zmniejszenie zużycia energii 
cieplnej o 680,60 GJ/rok

Ekologiczna inwestycja
Główne etapy realizacji projektu
1. Zawarcie umowy z �rmą pełnią-

cą funkcję inwestora zastępcze-
go.

2, Wykonanie robót budowlanych 
w budynku  PWSZ AS w Wał-

brzychu pod nadzorem inspek-
tora nadzoru inwestorskiego:
• rozbiórka balkonu
• wymiana płyt elewacyjnych
• wymiana okien i drzwi.

(ESZ)

Wydaje Ci się, że jesteś dow-
cipny? Na imprezach rodzinnych 
sypiesz kawałami jak z rękawa, 
a towarzystwo turla się ze śmie-
chu? Ta impreza jest dla Ciebie!

Samorząd Studencki Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 
zaprasza na „Juwenaliowy Konkurs 
STANDUP”. Nagraj swój 5 minuto-
wy występ, wrzuć go na YT lub FB, 
a link do �lmu wyślij na adres stan-
dup@pwsz.com.pl. Jury wybierze 
12 śmiałków, którzy 1 czerwca 2017 
r. zmierząsię o główną nagrodę w 
wysokości 1000 zł! Na zgłoszenia 
czekamy do 15 maja 2017 r. Gwiaz-

dą wieczoru będzie Rafał Rutkowski 
- współtwórca, aktor i dyrektor ar-
tystyczny Teatru Montownia. Wraz 
z dramatopisarzem Michałem Wal-
czakiem stworzył niepowtarzalny, 
własny gatunek one-man show. Od 
lat jego talent komediowy można 
podziwiać w kolejnych solowych 
występach: „To nie jest kraj dla wiel-
kich ludzi”, „Ojciec polski” i „Seks 
polski”, „Żołnierz polski”. Od kilku 
lat Rutkowski tworzy również scenę 
stand-upu w Polsce. Występował 
m.in. w programie „Tylko dla doro-
słych” w TVP 2 oraz na wielu galach 
stand-upu w całym kraju.

(ESZ)

Juwenaliowy Konkurs 
Standup
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Polityczna poprawność 
sprawdza się w przypadku, 
gdy każda ze stron głoszą-
cych określone poglądy wy-
strzega się zadawania cio-
sów poniżej pasa. Wyznaję 
jednak zasadę, że niestoso-
wanie się jednych do zasad 
gry fair podczas wymiany ar-
gumentów, automatycznie 
zwalnia drugich ze stosowa-
nia wspomnianej popraw-
ności, a szlachetność pojmo-
wana przez tych pierwszych 
jako przejaw słabości ich ad-
wersarzy, traci sens.

Jarosław Kaczyński uważa 
się za człowieka decydujące-
go o sprawach Polski i przy-
wódcę co najmniej znacznej 
części jej obywateli. Powi-
nien zatem odznaczać się 
wysokim stopniem odpo-
wiedzialności za swoje czyny 
i słowa, rozwagą, obiektywi-
zmem i sprawiedliwością, 
która jest eksponowana w 
nazwie jego partii. Jednak 
jego wystąpienia dowodzą, 
o czym można się przeko-
nać najdobitniej podczas 
smoleńskich miesięcznic, że 
u szefa PiS przeświadczenie 
o własnej ważności zupełnie 
rozmija się z wymienionymi 
cechami, czym potwierdza 
swoją moralną, ale i politycz-
ną małość. Obrzuca bowiem 
wtedy inwektywami inaczej 
niż on myślących współoby-
wateli, obraża ich i poniża. 
Zachowuje się podle. Taki 
„przywódca”, który nie sza-
nuje rodaków, grozi im, nie 

Bez politycznej poprawności
Andrzej
Basiński

może liczyć na szacunek, 
przeciwnie - zasługuje tyl-
ko na śmietnik historii. Od 
prawdziwych mężów stanu 
dzieli go przepaść.

Długo uchodziły mu pła-
zem żałosne występy, także 
te z antytuskowymi obsesja-
mi. Zastosowano bowiem 
wobec niego polityczną po-
prawność, a przede wszyst-
kim zwyczajną przyzwo-
itość. Karbowy korzystał z 
tego pełnymi garściami, a 
tłumaczono to traumą po 
stracie brata. Nie może ona 
jednak w nieskończoność 
usprawiedliwiać i tolerować 
szargania przez niego spo-
łeczeństwa spoza PiS. Za 
każdym razem pomiatanie 
przez Karbowego rodakami 
oraz demonstrowanie sza-
leńczych obelg i prywatnych 
fobii, bez oglądania się na 
interes i powagę państwa, 
powinno się spotkać z ostrą 
reakcją na każdym forum.

„To bydło, swołocz” - oce-
niła posłanka PiS Małgorzata 
Gosiewska ludzi protestu-
jących przed Pałacem Pre-
zydenckim w Warszawie 
podczas przemówienia Kar-
bowego, w którym kolejny 
raz podzielił naród na lepszą 
i gorszą część. Tą lepszą w 
opinii Karbowego stano-
wią wszyscy oczekujący 
w chorobliwej ekstazie na 
komunikat, że pasażerowie 
tupolewa „polegli w zama-
chu”. Tylko taki wprawi ludzi 
wymachujących krzyżami 
w euforię. Inna przyczyna 
do końca świata nie będzie 
uznana za prawdziwą. Na 
razie ich zachwyt wzbudza 
każda kretyńska hipoteza 
dziwaków i kłamców bez 
kompetencji. Karbowy wie 
doskonale, że co miesiąc sy-

pie sól na narodową ranę i 
zatruwa życie publiczne, ale 
guzik go to obchodzi, bo jest 
cynikiem wyjątkowym.

Po wygranych wyborach, 
pisowscy politycy zachły-
stywali się wręcz suwere-
nem, którego głosy przewa-
żyły. Karbowy wszystko robi 
z myślą o swoim elektora-
cie, pozostałym elektora-
tem gardząc. A czyje zwoje 
mózgowe najbardziej po-
ruszają skrzekliwe, przesy-
cone jadem pokrzykiwania 
i groźby, kogo skłaniają do 
naśladownictwa Karbowe-
go? Właśnie tego to suwere-
na, stanowiącego osobliwy 
zbiór jednostek mściwych, 
jak ich mistrz, stale skłon-
nych do poszukiwania i 
ścigania, wzorem swojego 
guru, wyimaginowanych 
wrogów, rzekomo win-
nych ich krzywd. Karbowy 
doskonale wie, że może w 
ciemno liczyć na ludzi o ni-
skich instynktach i ciasnych 
umysłach, bezwzględnie 
mu podporządkowanych 
lizusów, których potrzeby 
zaspokaja gorliwie również 
podczas żałosnych miesięcz-
nic. Jest tych osobników w 
naszym kraju sporo i długo 
jeszcze będą problemem 
dla ludzi przyzwoitych, z 
otwartymi umysłami. Karbo-
wy swojego elektoratu nie 
stworzył, on tylko odpowia-
da na określone zapotrze-
bowanie. Gdyby nie zaistniał 
na politycznej scenie, ponu-
ry suweren znalazłby sobie 
innego wodzusia odpo-
wiadającego swoim wyma-
ganiom i jemu oddawałby 
cześć. Suweren PiS i Karbo-
wego wywodzi się przede 
wszystkim z Podkarpacia i 
Podlasia, w ogóle z tzw. ścia-

ny wschodniej. Mieszka tam 
wielu ludzi wartościowych 
i mądrych, co nie zmienia 
faktu, że wspomniane regio-
ny stały się, i pewnie jesz-
cze długo będą, ponurym 
symbolem polskiej małości i 
prymitywizmu, obyczajowe-
go zacofania oraz dewocji i 
krzykliwego nacjonalizmu. 
Oczywiście tacy ludkowie 
znajdują się również wśród 
naszych sąsiadów i znajo-
mych w rejonach uznawa-
nych powszechnie za w 
pełni XXI-wieczne, funkcjo-
nują obok nas... I skutecznie 
wpływają na politykę, ruj-
nując państwowe instytucje 
i wszelką niezależność kon-
trolującą władzę oraz spy-
chając Polskę na europej-
skie peryferia. Oczywiście 
PiS zwyciężyło w sposób 
demokratyczny…

Oglądałem niedawno 
reporterską telewizyjną re-
lację z „konsultacji” PiS w 
miejscowościach podsto-
łecznych w sprawie tzw. 
metropolii warszawskiej. 
Dziennikarze z reguły spoty-
kali się z kpiącym odbiorem 
osobliwie sformułowanych 
pytań i zdecydowanym 
sprzeciwem mieszkańców, 
którzy nie chcieli przeobra-
zić się w „warszawiaków”. Z 
jednym wyjątkiem. Jeden 
z odpytywanych, stwier-
dził z naciskiem, że w pełni 
popiera pomysł metropo-
lii. Gdy reporter zapragnął 
dowiedzieć się dlaczego, 
wręcz krzyknął: „Bo wszyst-
ko, czego chce PiS, uważam 
za święte!”. Taki to suweren 
nadaje teraz ton polskiej 
polityce. Nie zasługuje na 
polityczną poprawność. Nie 
miejmy wobec niego naj-
mniejszych skrupułów.

5 kwietnia 2017 r. Mar-
szałek Województwa Dol-
nośląskiego wydał Kopal-
niom Surowców Skalnych 
w Bartnicy koncesję na 
wydobywanie mela�ru ze 
złoża w Rybnicy Leśnej. 
Decyzja marszałka wień-
czy trwające aż 6 lat sta-
rania KSS Bartnica o nową 
koncesję.

- Działania zmierzające 
do uzyskania koncesji roz-
poczęliśmy w kwietniu 2011 
r. Pokonaliśmy w tym czasie 
nie tylko wyjątkowo długą, 
ale też trudną i wyboistą 
drogę. Tym bardziej cieszy 
pomyślne dotarcie do celu 
- mówi Jakub Madej, prezes 
KSS Bartnica. - Możliwość 
kontynuacji wydobycia 
mela�ru w Rybnicy Leśnej 
wpłynie pozytywnie nie tyl-
ko na gospodarczy rozwój 
regionu, ale także zapewni 
pracę i godne życie ponad 
40 etatowym pracownikom 
Spółki oraz ok. 100 podwy-
konawcom z dotkniętego 
bezrobociem regionu. Od-
kąd bowiem w czerwcu 2015 
r. wygasła poprzednia kon-
cesja, ludzie żyli w wielkiej 
niepewności. Mamy także 
świadomość, że nic nie jest 
dane raz na zawsze. Dlatego, 
jako �rma odpowiedzialna 
społecznie, nadal będziemy 
prowadzić działania zmie-
rzające do zrównoważonego 
współistnienia ze społecz-
nością lokalną, będziemy 
pamiętać o zobowiązaniach, 

Koncesja dla Rybnicy

które nasza spółka ma wo-
bec otoczenia i będziemy 
się z nich wywiązywać jako 
uczestnik lokalnego życia 
społecznego - mówi Jakub 
Madej.

W poprzedzającej wy-
danie koncesji decyzji śro-
dowiskowej burmistrza 
Mieroszowa znalazło się 
szereg warunków, które 
istotnie zmniejszają poten-
cjalną uciążliwość działania 
Kopalni Mela�ru w Rybnicy 
Leśnej. Ograniczenia spowo-
dują m.in., że nie zwiększy 
się transport urobku. Innym 
dodatkowym obowiązkiem 
nałożonym na kopalnię jest 
m.in. monitoring przyrodni-
czy. W Rybnicy Leśnej znaj-
duje się najlepsze w Polsce 
złoże mela�ru - kruszywa 
wykorzystywanego do bu-
dowy dróg i szlaków kolejo-
wych. Mela�r wydobywany 
jest tu od ponad 100 lat.

(EG)

Jakub Madej, 
prezes KSS Bartnica.
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WIELKIE LAST MINUTE - ZAPRASZAMY!!! 
WCZASY W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY! DO 450 PLN TANIEJ!!! 

WCZASY BUŁGARIA AUTOKAR
15-26.06.2017 - 1199 999 PLN OSTATNIE 6 MIEJSC

24.06-05.07.2017 - 1875 1350 PLN OSTATNIE 12 MIEJSC
26.08-06.09.2017 - 1875 1199 PLN 

POZOSTAŁE TERMINY LIPIEC/SIERPIEŃ 1875 1425 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO-SPORTOWY BUŁGARIA 
OD 1500 PLN OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE

BUŁGARIA SAMOLOT - HIT CENOWY
08-19.06.2017 WYLOT KATOWICE 1999 1599 PLN

19-29.06.2017 WYLOT KATOWICE 2250 1799 PLN OSTATNIE 10 MIEJSC
14-24.08.2017 WYLOT WROCŁAW 2599 1999 PLN

24.08-04.09.2017 WYLOT WROCŁAW/POWRÓT KATOWICE 2299 1799 PLN 
POZOSTAŁE TERMINY SAMOLOT WROCŁAW, KATOWICE, WARSZAWA OD 1999 PLN

WCZASY CHORWACJA PAKOSTANE-PODACA-ZAOSTOG- AUTOKAR 
WSZYSTKO W CENIE OD 1500 PLN

CHORWACJA BRIST OD 1900 PLN

WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 PLN

MAJÓWKA:
HOLANDIA - 29.04-03.05.2017 - 1 199 PLN - OSTATNIE 10 MIEJSC

SZCZAWNICA od 80 PLN za noc 
GRZYBOWO od 75 PLN za noc 

KUDOWA ZDRÓJ 919 PLN 699 PLN 
REWAL 919 PLN 559 PLN

BOŻE CIAŁO:
KUDOWA ZDRÓJ - 5 dni 799 PLN 455 PLN

SZCZAWNICA - 5 dni 799 PLN 499 PLN

WCZASY:
REWAL lipiec/sierpień - 8 dni 1200 PLN 999 PLN 

GRZYBOWO - 8 dni 1200 PLN 899 PLN
SZCZAWNICA 8 dni 1200 PLN 899 PLN

    

INNE:
SZWAJCARIA SAKSOŃSKA 13.05.2017 - 119 PLN

JASKINIA MACOCHA 20.05.2017 - 140 PLN
WIEDEŃ KONCERT NOCY LETNIEJ 25.05.2017 - 205 PLN

BIESZCZADY 12-15.05.2017- 780 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC

PIENINY 17-19.05.2017 - 585 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY! 

R E K L AMA

Już w najbliższy poniedziałek wznowione zostaną 
prace budowlane na drodze wojewódzkiej, na odcinku 
Lubomin - Struga, które doprowadzą do końca rozpoczętą 
już inwestycję. Remont drogi potrwa do końca maja bieżą-
cego roku.

(IL)

Rozmowa z Mirosławem 
Lechem, Wójtem Gminy 
Stare Bogaczowice.

Gmina Stare Bogaczowi-
ce inwestuje w remont 
dróg, budowę chodników, 
nowe oświetlenie i kolejne 
obiekty sportowe. Co jest 
jeszcze w planach?

Mirosław Lech: - Remonty 
dróg czy budowy chodni-
ków to inwestycje, które 
będą kontynuowane. Tak 
samo będzie z oświetla-
niem ulic oraz tworzeniem 
obiektów sportowych. 
Przed nami projekt „Za-
gospodarowanie wokół 
Trójgarbu”, a także szereg 
imprez kulturalnych i roz-
rywkowych.

Jakie imprezy odbędą się 
w tym roku?

- Najbliższą imprezą będzie 
druga już edycja Półmara-
tonu Górskiego „Z Flagą na 
Trójgarbie”, który organi-
zujemy wspólnie z Gminą 
Czarny Bór. W tym roku roz-
budowaliśmy nasz półma-
raton o dodatkową, krótsza 
trasę – to ukłon w stronę 
tych, którzy zaczynają swo-
ją przygodę z bieganiem. 
Bieg odbędzie się 2 maja, 

start ze stadionu sportowe-
go w Witkowie Śląskim w 
Gminie Czarny Bór. Kolejną 
majową imprezą będą za-
wody MTB dla dzieci do lat 
12-stu. Wyścig odbędzie 
się 13 maja, a organizuje 
go Zespół Szkół w Starych 
Bogaczowicach oraz Klub 
Sportowy LUKS Lider Stare 
Bogaczowice wspólnie z 
Centrum Aktywnego Wy-
poczynku Aqua Zdrój w 
Wałbrzychu. Tego samego 
dnia rozpoczyna się trzy 
dniowy Biwak Historyczny 
„Bitwa pod Strugą”, który 
także realizujemy z naszymi 
sąsiadami, tj. Uzdrowisko-
wą Gminą Szczawno-Zdrój, 
Uzdrowiskiem Szczawno-
-Jedlina S.A. oraz Pałacem 
Struga. Biwak organizujemy 
z okazji 210. rocznicy Bitwy 
pod Strugą. Zaplanowali-
śmy na te dni szereg atrak-
cji, a wśród nich: projekcja 
�lmu „Popioły” reżyserii An-
drzeja Wajdy, prezentację 
XIX-wiecznego obozu woj-
skowego, pokaz życia obo-
zowego oraz zwiedzanie 
obozu regimentów przy Pa-
łacu Struga, przemarsz regi-
mentów ulicami Szczawna 
Zdroju, a także uroczysty 
apel przed pomnikiem Uła-

Dokończą drogę

Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców

nów Legii Nadwiślańskiej i 
koncert orkiestry reprezen-
tacyjnej Wojski Lądowych z 
Wrocławia. Najbardziej wi-
dowiskowym elementem 
biwaku będzie inscenizacja 
Bitwy pod Strugą w wyko-
naniu profesjonalnych grup 
rekonstrukcji historycznej z 
Polski, Czech i Niemiec.

W działaniach gminy 
widoczna jest ostatnio 
współpraca z innymi pod-
miotami. Dzięki temu jest 
łatwiej?

- Mamy wspólny cel z naszy-
mi najbliższymi sąsiadami. 
Zarówno Gmina Czarny-
-Bór, jak i Szczawno Zdrój 
chcą rozwijać infrastruktu-
rę, promować swoje walory 
i integrować lokalną spo-
łeczność. Skoro jest wspól-
ny cel, to dlaczego nie po-
łączyć sił? Czy jest łatwiej? 
Nie nazwałbym tego w ten 
sposób. Razem po prostu 
można zrobić więcej.

A co z tradycyjnymi wyda-
rzeniami w Gminie Stare 

Bogaczowice? Zostały za-
stąpione tymi nowymi?

- Absolutnie nie! Te nowe 
wydarzenia to rozbudo-
wanie tego, co było do tej 
pory. To wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom naszych 
mieszkańców. Oczywiście 
kontynuujemy dotych-
czasowe imprezy, tj. Dni 
Gminy Stare Bogaczowice, 
które odbędą się w tym 
roku 10 czerwca, czy do-
żynki zaplanowane na 9 
września. Pod koniec lipca 
odbędzie się także orga-
nizowany przez księdza 
proboszcza naszej para-
�i - Jacka Biernackiego - 
Weekend ze Świętą Anną. 
Przez cały sezon letni, 
zarówno mieszkańcy Sta-
rych Bogaczowic, jak i go-
ście będą mogli korzystać 
z atrakcji zalewu – kąpie-

lisko, łowisko, strzelnica, 
czy imprezy plenerowe. 
Lato planujemy zakończyć 
na sportowo – thriatlo-
nem.

I to wszystko w pierwszej 
połowie roku?

- Tak, ale wymieniłem tyl-
ko największe wydarzenia 
kulturalne i rozrywkowe. 
Oprócz tego nasze cen-
trum biblioteczno-kultu-
ralne organizuje cykliczne 
spotkania i zajęcia, a także 
realizuje projekty integru-
jące mieszkańców oraz 
rozwijające ich pasje i zain-
teresowania.

Nie pozostaje nic innego, 
jak przeprowadzić się do 
Gminy Stare Bogaczowice.

- Serdecznie zapraszam!
(IL)

Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech.

Gmina Stare Bogaczowice
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R E K L AMA

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY WALIM

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

obszarów położonych w gminie Walim.

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

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwał:
- nr XXVIII/158/2017 z dnia 28 marca 2017r.  w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim,
- nr XXVIII/159/2017 z dnia 28 marca 2017r.  w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gmina Walim.
W związku z podjęciem uchwał podaję do publicz-
nej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Walim, 
ul. Boczna 9, w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informację o środowi-
sku i jego ochronie umieszczono informację o przystą-
pieniu do opracowania miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla obszarów położonych 
w gminie Walim, na podstawie w/w uchwał.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miej-
scowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środo-
wiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejsze-
go obwieszczenia, na adres: 
Wójt Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.

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

Rekrutacja 
na �niszu
Kończy się nabór do pu-
blicznych przedszkoli i 
żłobków w Świebodzi-
cach. Karty należy pobrać 
w placówkach (można to 
zrobić także za pośrednic-
twem stron internetowych 
przedszkoli), a następnie 
złożyć do 21 kwietnia w wy-
branych placówkach. W tym 
roku jest spora ilość miejsc 
w miejskich przedszkolach. 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. Jana Pawła II dysponuje 
76 miejscami w przedszkolu 
i 15 w żłobku, natomiast w 
Publicznym Przedszkolu Nr 
3 „Niezapominajka” jest 28 
miejsc oraz 14 w żłobku.

(RED)

Wielkanocne 
wariacje
W Bibliotece + Centrum 
Kultury w Czarny Borze 
rozstrzygnięto I Gminny 
Kulinarny Konkurs „Wiel-
kanocne Wariacje z Jaj-
kiem”. Do konkursu zgło-
szono 20 potraw, pomysły 
wykonawców przeszły naj-
śmielsze oczekiwania orga-
nizatorów. Nagrody �nan-
sowe ufundował wójt gminy 
Adam Górecki natomiast rze-
czowe ufundowało Centrum 
Kultury w Czarnym Borze. 
Jury w składzie: Adam Górec-
ki – wójt gminy Czarny Bór, 
Dorota Bobrowicz – właści-
cielka Karczmy Kamienna, ks. 
Paweł Oskwarek – proboszcz 
para�i pw. NSPJ w Czarnym 
Borze miało dużą trudność 
w wyłonieniu zwycięzców. 
W kategorii dorosłych I miej-
sce zajęła Katarzyna Mrówka 
za potrawę „Pascha”; II miej-
sce – Malwina Pogwizd za 
potrawę „Zupa chrzanowa”, 
III miejsce – Sylwia Piksa za 
„Likier jajeczny”. W kategorii 
dzieci i młodzież I miejsce 
zajął Marcel Wiktor za po-
trawę „Wielkanocny chle-
bek czosnkowy”, II miejsce 
– Natalia Zielińska za „Ciasto 
ajerkoniakowe”, III miejsce 
– Nikola Ladenberger – za 
potrawę „Jajeczna rolada”, a 
wyróżnienie – Maksymilian 
Kałuziński –  za „Koszyczek 
wielkanocny”.

(RED)

Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Walimiu wspól-
nie z miastem Častolovice 
(Czechy) złożyły wniosek 
do Euroregionu Glacensis 
o do�nansowania zadania 
„Walim i Častolovice – pol-
sko – czeska współpraca dla 
rozwoju turystyki (Walim a 
Častolovice – polsko – česká 
spolupráce pro rozvoj turi-
stiky)”. Wniosek otrzymał 
do�nansowanie i tym sa-
mym z Unii Europejskiej po-
zyskano na realizację tego 
zadnia kwotę 59 133,20 
euro.

- Pozyskane środki po na-
szej stronie zostaną wykorzy-
stane na działania promocyj-
ne, ale i również pomogą w 
modernizacji pawilonu han-
dlowego Sztolni Walimskich 
– wyjaśnia dyrektor Centrum 
Kultury i Turystyki Paweł Brzo-
zowski. – Wymieniona zosta-
nie stolarka okienna w obiek-
cie, ogrzewanie, powstanie 
punkt informacji turystycznej. 
Z działań miękkich będziemy 
promować Walim na targach 
w Hradec Králové, z kolei nasi 

przyjaciele Czesi będą promo-
wać się na targach turystycz-
nych we Wrocławiu. Powstaną 
m.in.: �lm o Walimiu w języku 
czeskim, polskim i angielskim, 
wspólna mapa Častolovic i 
Walimia w języku polskim i 
czeskim, ulotka o Walimiu 
oraz �lm o Častolovicach.

Obie gminy leżą niespełna 
40 km od polsko-czeskiej gra-
nicy, a na przestrzeni ostat-
nich lat podejmowały już 
działania w celu stworzenia 
lepszej obsługi dla polskich 
turystów. Jednakże Polacy 
wciąż stanowią tylko niewielki 
odsetek turystów zwiedzają-
cych tę czeską miejscowość, 
a dla Czechów Gmina Walim 
jest niemal nieznana.

- Obie miejscowości potrze-
bują więc wspólnej promocji, 
która zwiększy zainteresowa-
nie turystów zwiedzaniem 
wspólnego polsko-czeskiego 
pogranicza. Celem mikropro-
jektu jest stworzenie wspólnej 
promocji Walimia i Častolovic, 
a dzięki niemu zwiększy się 
ruch turystyczny w regionie. 
Elementem projektu będą po 

polskiej stronie Sztolnie Wa-
limskie i Zamek Grodno, a po 
czeskiej stronie „Historyczna 
naukowa ścieżka Častolovi-
ce” składająca się dziesięciu 
przystanków, na których tu-
ryści będą mogli na tablicach 
informacyjnych dowiedzieć 
się ciekawostek z 700-letniej 
historii gminy. Wykorzystamy 
potencjał zasobów przyrod-
niczych i kulturowych obu 
gmin. Ponadto, wspólny pro-
jekt przyczyni się również do 
rozwijania więzi kulturowych, 
społecznych i ekonomicz-
nych. Z promocją zwrócimy 
się do turystów indywidual-
nych, jak i do zorganizowa-
nych grup wycieczkowych. W 
tym celu zastosujemy wspól-
ne materiały promocyjne oraz 
prezentacje na targach tury-
stycznych. Wykonamy spot o 
Walimiu i Častolovicach, który 
będzie udostępniany tury-
stom w punktach informacji 
turystycznych, na targach, a 
także na stronach interneto-
wych – kontynuuje dyrektor 
CKiT.

(RED)

3050 zł dla chłopców, 
którzy stracili w katastro�e 
bliskich. Minister Edukacji 
Narodowej Anna Zalewska 
w imieniu Premier RP prze-
kazała na ręce burmistrza 
Świebodzic Bogdana Kożu-
chowicza decyzję w sprawie 
przyznania rent specjalnych 
dla o�ar katastrofy budow-
lanej w Świebodzicach. 

Renty otrzyma czterech 
chłopców: wszyscy stracili 
pod gruzami zawalonej ka-
mienicy najbliższych: rodzi-
ców, rodzeństwo.  - Wszyscy 
jesteśmy nadal w żałobie po 
tej wielkiej tragedii. Jak Pań-
stwo pamiętają, obecna na 
miejscu katastrofy pani pre-
mier Beata Szydło zadeklaro-
wała pomoc dla poszkodo-
wanych dzieci w postaci rent 
specjalnych – i dziś przed-
stawiam Państwu dowód, że 
słowa zostały dotrzymane 
– podkreślała na konferencji 
prasowej minister Anna Za-
lewska. – Renty są przyznane 
dla czterech osób, beztermi-
nowo, niezależnie od innych, 
pobieranych świadczeń.

W uroczystym przekazaniu 
decyzji o rentach uczestniczył 
także wojewoda Paweł Hre-
niak. - Bardzo dziękuję Pani 
Premier za tak błyskawiczną 
decyzję, dotyczącą przyzna-
nia rent specjalnych. To już 
kolejne wsparcie dla miesz-
kańców, którzy ucierpieli. 
Przypomnę, że rodziny do-

Międzynarodowy projekt

Renty specjalne dla dzieci

Od lewej: burmistrz Bogdan Kożuchowicz, minister Anna Zalewska 
i wojewoda Paweł Hreniak.

stały już jednorazowe zasiłki 
po 6000 zł. Mój urząd jest w 
stałym kontakcie z panem 
burmistrzem, czekamy na 
wyceny remontów mieszkań 
dla poszkodowanych i koszty 
akcji ratunkowej. Na to rów-
nież będą środki �nansowe. 
Jeszcze raz wszystkim dzięku-
ję za zaangażowanie i pomoc 
– mówił wojewoda.

Burmistrz Bogdan Kożu-
chowicz dziękował za wsparcie 
zarówno ze strony władz cen-
tralnych, jak i społeczeństwa. - 
Doświadczamy tego, jak wiele 
osób, poruszonych tragedią, 
chce pomóc, są to zarówno 
osoby �zyczne, jak i �rmy. Je-
stem za to bardzo wdzięczny 
– podkreślał burmistrz.

W mieście prowadzona jest 
nadal zbiórka na rzecz o�ar 
katastrofy, obecnie wstrzy-
mana jest zbiórka odzieży, 
można przekazywać sprzęty, 

środki czystości, itd. Najlepiej 
kontaktować się z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej lub 
Miejskim Domem Kultury. Na 
specjalnie utworzone konto 
wpłynęło już od poniedziałku 
ponad 30 000 zł.

Trwa także przygotowy-
wanie mieszkań zastępczych, 
jedno z nich jest już prawie 
gotowe.  - Mieszkania doce-
lowe, w pełnym standardzie, 
będą przygotowane w ciągu 
najbliższych kilku miesięcy 
– dodaje burmistrz Bogdan 
Kożuchowicz. - Większość 
poszkodowanych z zawalo-
nej kamienicy na ten moment 
nie wyraziła potrzeby skorzy-
stania z lokalu zastępczego, 
znajdują schronienie u swoich 
bliskich. 

Obecnie taki lokal zastęp-
czy jest przygotowywany dla 
jednej rodziny.

(RED)
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Nadeszła wiosna, więc 
prace związane z budową 
krytej pływalni Del�nek 
przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Głuszycy wyraźnie 
nabrały tempa.

Zakończone już zostały 
prace ziemne z związane z 
wywiezieniem urobku - zie-
mi i skał, położona została 
podwalina kamienna pod 
fundamenty, przeprowadzo-
ny został montaż szalunków 
fundamentowych, wykona-
ne zostały ławy fundamen-
towe wraz ze zbrojeniem i 
rozpoczęło się murowanie  
ścian fundamentowych. 
Kolejny etap prac polegał 
na wykonaniu ścian żelbe-
towych niecki basenowej, 
żelbetowych słupów, izola-
cji bitumicznej i termicznej 
ścian fundamentowych, dre-
nażu opaskowym budynku, 
założeniu folii kubełkowej i 
obsypaniu ścian fundamen-
towych. Jak informuje kie-
rownik budowy prace postę-
pują zgodnie z planem.

–Budowa krytej pływalni 
to największa inwestycja w 
ostatnim czasie w Głuszycy. 
Inwestycja wyczekiwana za-
równo przez najmłodszych 
głuszyczan, uczęszczających 
do naszych gminnych szkół, 

Głuszyca śpiewa
Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód zaprasza 3 maja 
o godz. 15.30 do Centrum 
Kultury w Głuszycy na 
wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych. Patriotycz-
ne śpiewanie w święto Kon-
stytucji 3 Maja odbędzie się 
pod przewodnictwem Ro-
berta Delegiewicza.

(SJ)

Koncert Liko 
Band
Światowe przeboje muzyki 
rozrywkowej w wykonaniu 
muzyków z zespołu Liko 
Band - Krzysztofa Kurnyty 
(saksofon altowy i sopra-
nowy) oraz Kazimierza 
Skoczka (klarnet i sakso-
fon tenorowy) - usłyszymy 
w niedzielę 7 maja o godz. 
18.00 w sali widowiskowej 
głuszyckiego Centrum Kul-
tury. Na koncert zapraszają 
burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz Centrum Kultury – 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy.

(SJ)

Złożone przez burmi-
strza Romana Głoda spra-
wozdanie z wykonania bu-
dżetu Gminy Głuszyca za 
rok 2016 zostało pozytyw-
nie zaopiniowane przez 
Regionalną Izbę Obra-
chunkową we Wrocławiu.

W ubiegłym roku budżet 
Gminy Głuszyca również 
uzyskał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, co jest dowodem na 
stabilizację sytuacji �nanso-
wej Gminy Głuszyca. Przy-
pomnijmy, że wcześniej - w 
latach 2011 - 2014 - Regio-
nalna Izba Obrachunkowa 
czterokrotnie negatywnie 
opiniowała wykonanie bu-
dżetu przez Gminę Głuszycę.

-Dzięki pozytywnym opi-
niom, wydawanym przez 
organ nadzoru nad działal-
nością jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie 

spraw �nansowych, nasza 
gmina może ubiegać się o 
środki zewnętrzne na inwe-
stycje, które są niezbędne, 
aby Głuszyca rozwijała się i 
stawała się przyjaznym miej-
scem do życia – podkreśla 
burmistrz Roman Głód.

Z treścią Uchwały nr 
III/79/2017 Składu Orzekają-
cego Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej we Wrocławiu 
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w 
sprawie opinii o przedłożo-
nym przez Burmistrza Głu-
szycy sprawozdaniu rocz-
nym z wykonania budżetu 
Gminy Głuszyca za rok 2016 
można zapoznać się na stro-
nie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego 
w Głuszycy oraz na www.
gluszyca.pl/pozytywna-opi-
nia-rio-dla-budzetu-gminy-
-gluszyca/175.

(SJ)

Pozytywny budżet
Głuszycy

Del�nek rośnie w oczach

ale także przez starszych, 
którzy w godzinach popo-
łudniowych i wieczornych 
również będą mieli okazję, 
by skorzystać z pływalni 
- mówi burmistrz Roman 
Głód. 

Głuszycka kryta pły-
walnia będzie składać się z 
czterech torów o długości 
16 metrów i szerokości  2 
metrów. Głębokość od 85 do 
135 cm umożliwi bezpieczną 

naukę pływania dzieciom 
już od najmłodszych klas. 
Wymiary Del�nka są pozy-
tywnie zaopiniowane  przez 
Polski Związek Pływacki 
do przeprowadzania nauki 
pływania, zajęć rehabilita-
cyjnych oraz pływania re-
kreacyjnego dla wszystkich 
chętnych. Poza tym niewąt-
pliwą atrakcją obiektu bę-
dzie sauna i jacuzzi.

(SJ)

Budowa krytej pływalni w Głuszycy nabiera tempa.

Gmina Głuszyca
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Zostań Aniołem Hospicjum, 
podaruj nam 1%.

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

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

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

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

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

Rozmowa z Markiem 
Fedorukiem, burmistrzem 
Szczawna Zdroju.

Tegoroczny budżet Uzdro-
wiskowej Gminy Szczawno 
– Zdrój znów zakłada wyso-
ki poziom wydatków inwe-
stycyjnych. Czego mogą się 
spodziewać w najbliższych 
miesiącach mieszkańcy 
Szczawna-Zdroju?

- Praca w samorządzie pole-
ga - między innymi - na roz-
wiązywaniu różnych proble-
mów. Łatwiej było planować 
obecny budżet niż dwa lata 
temu, ale to oznacza tylko 
tyle, że trzeba było zmierzyć 
się z kolejnymi wyzwaniami. 
Priorytetem zawsze jest dla 
mnie podnoszenie jakości 
życia mieszkańców. W moim 
przekonaniu, do tego wła-
śnie powołuje się władze 
samorządowe.

W jaki sposób jest to reali-
zowane w kierowanej przez 
pana gminie?

- Według mnie problem na-
leży traktować dwutorowo. 
Po pierwsze: mieszkańcy 
powinni czuć się dobrze w 
swojej gminie, potrzebne 
są więc inwestycje w in-
frastrukturę, czyli między 
innymi w drogi, obiekty 
sportowo-rekreacyjne, czy 
place zabaw. Z drugiej stro-
ny należy tworzyć warunki 
sprzyjające powstawaniu 
i zachowaniu istniejących 
miejsc pracy. To zadanie jest 
długofalowe i często efekty 
widać dopiero po latach.

Czy mieszkańcy Szczawna 
Zdroju oraz goście odwie-
dzający tę uzdrowiskową 

gminę odczuli już pozytyw-
ne zmiany?

- Nie chcę wypowiadać się 
w imieniu całej społeczno-
ści Szczawna-Zdroju. Mogę 
jedynie przypomnieć o licz-
nych zrealizowanych już za-
daniach, takich jak: budowa 
chodników i remonty dróg, 
uruchomienie obiektu lek-
koatletycznego, czy nowych 
placów zabaw. Wybudowa-
liśmy też nowe mieszkania 
socjalne. Od lat nie było w 
naszej gminie tego typu in-
westycji.

Zatrzymajmy się przy re-
montach dróg. Inwestycja 
na ul. Ułanów Nadwiślań-
skich oraz ul. Mickiewicza 
wywołuje wiele emocji. 
Chodzi głównie o możliwą 
zmianę organizacji ruchu 
po kończącym się nieba-
wem remoncie.

- Nie tylko. Trzeba uczciwie 
przypomnieć, że prace mia-
ły zakończyć się w ubiegłym 
roku. To ważny ciąg komuni-
kacyjny, więc trudno się dzi-
wić, że przedłużanie remon-
tu wywołuje irytację.

Z czego wynikały te opóź-
nienia?

- Równocześnie z realiza-
cją inwestycji przebudowy 
ul. Mickiewicza prowadzo-
ne były prace przez Wał-
brzyskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, 
związane z wymianą sieci 
wodociągowej. Wykonawca 
robót napotykał na różne 
nieprzewidziane przeszko-
dy techniczne, które trzeba 
było wery�kować w stosun-
ku do przyjętej technologii 
realizacji prac. Pamiętamy 

też, że trudne warunki at-
mosferyczne – ob�te opady 
śniegu i bardzo niskie tem-
peratury - to są kolejne czyn-
niki, które spowodowały, że 
termin zakończenia realiza-
cji inwestycji został przesu-
nięty do 15 maja tego roku.

Wróćmy jednak do sprawy 
zmiany organizacji ruchu w 
Szczawnie Zdroju.

- Uczestniczyłem w spo-
tkaniach z mieszkańcami i 
uważam za bardzo pozy-
tywny fakt, że angażują się 
w rozwiązywanie lokalnych 
problemów. Wiele osób, z 
którymi rozmawiałem rozu-
mie, że w tej sprawie trzeba 
wypracować kompromis. 
W praktyce oznacza to, że 
każdy będzie musiał trochę 
ustąpić dla wspólnego do-
bra. Rozwiązania radykalne, 
jak całkowite zamknięcie 
niektórych ulic, są niemożli-
we. I nie chodzi wcale o to, 
że utrudniłoby to życie tury-
stom, czy ograniczyło ruch 
tranzytowy. Sami miesz-
kańcy naszej gminy mają 
coraz więcej samochodów. 
Odwiedzają nas znajomi i 
krewni, niektórzy - jak na 
przykład lekarze - przyjmują 
pacjentów na terenie swoich 
posesji. Drastyczne ograni-
czenia ruchu byłyby uciążli-
we dla wszystkich.

Ostatnio w całym kraju 
mówi się o bardzo złej jako-
ści powietrza, wpływ na to 
ma oczywiście ruch samo-
chodów, ale przede wszyst-
kim instalacje grzewcze.

- To rzeczywiście poważny 
problem, szczególnie dla 
gmin uzdrowiskowych. Nad 

Szczawno-Zdrój

Podnosimy jakości życia mieszkańców

tą sprawą pracuję od same-
go początku mojej kadencji. 
Dzięki realizacji programu 
„Kawka” możemy mówić o 
pewnych sukcesach. Według 
pomiarów - dzięki zmianie 
sposobu ogrzewania w po-
nad stu obiektach - udało się 
znacznie ograniczyć emisję 
szkodliwych substancji w 
naszym mieście.

Jak duża jest ta poprawa?
- W przypadku pyłów czy 
dwutlenku węgla pomiary 
wskazują spadek o ponad 
50 procent, a w przypadku 
dwutlenku siarki i benzo(a)
pirenu o ponad 70 procent. 
W tej chwili czekamy na 
decyzję Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, który �nansuje 
program „Kawka” o jego 
ewentualnym przedłużeniu. 

Wciąż zgłaszają się bowiem 
chętni mieszkańcy.

Jakie są plany inwestycyjne 
gminy na ten rok?

- Nadal będziemy skupiać 
się na prostych, ale ważnych 
sprawach. Kolejny milion 
złotych chcemy przeznaczyć 
na remonty dróg. Ten pro-
ces na terenie naszej gminy 
będzie trwał dość długo, 
bo nie możemy pozwolić 
na całkowite zablokowanie 
ruchu przez ekipy budow-
lane. Blisko półtora miliona 
złotych pochłoną moderni-
zacje i remonty budynków 
komunalnych. Oczywiście te 
działania nie są nastawione 
na przyszłe zyski, czy nawet 
oszczędności, ale są one bar-
dzo istotne z punktu widze-
nia mieszkańców.

(AK)

Burmistrz Szczawna Zdroju Marek Fedoruk.

Nowa tradycja
Do kalendarza przedświątecz-
nych przygotowań w Szczawnie 
Zdroju wpisujemy bardzo udany 
„Jarmark Wielkanocny” - po raz 
pierwszy wspólnie zorganizowa-
ny przez władze uzdrowiskowej 
Gminy z Uzdrowiskiem Szczaw-
no – Jedlina i Gminą Stare Bo-
gaczowice. W Hali Spacerowej 
Parku Zdrojowego symbolicznego 
otwarcia części szczawieńskiej do-
konali burmistrz Marek Fedoruk i 
wójt Mirosław Lech. Swoje stoiska 
handlowe i wystawiennicze przy-
gotowało 47 organizacji, instytu-
cji, organizacji, �rm i osób prywat-
nych. Oferta była bardzo ciekawa i 
atrakcyjna - kuracjusze oraz przy-
jezdni odwiedzający nasze mia-
sto w tym dniu mogli dokonać, 
przy okazji spaceru, ciekawych 
zakupów w tym przede wszyst-
kim - do wielkanocnego koszycz-
ka: pisanek zdobionych różnymi 
technikami, baranków, babeczek, 
stroików na wielkanocny stół, 
serwetek, ręcznie wykonanych jaj 
świątecznych i pamiątek. Obrazy 
wykonane z guzików można było 
oglądać i kupić na stoisku artystki 
Lilianny Gronuś tuż obok stoiska 
Wałbrzyskiego Muzeum Porce-
lany. Panie ze szczawieńskiego 
Caritasu przygotowały sprzedaży 
mnóstwo kolorowych babeczek, 
które bardzo szybko znajdowały 
nabywców. Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się stoisko szcza-
wieńskiego gimnazjum, przy któ-
rym małe dzieci, które przyszły 
do parku z rodzicami, malowały 
pisanki - farbkami, pod uważnym 
okiem mogących w każdej chwili 
przyjść im z pomocą starszych ko-
leżanek i kolegów. Kolejne atrak-
cje to bogate w wyroby stoisko 
przygotowane przez Stowarzysze-
nie Radość Życia z Wałbrzyskiego 
Podzamcza, na którym można było 
kupić wiele ciekawych pamiątek 
oraz stoisko z książkami przygo-
towane przez Miejską Bibliotekę 
w Szczawnie Zdroju, pod hasłem 
„Książka dla zajączka”. Poza tym 
oferowano także miody z regional-
nej świebodzickiej pasieki, wina i 
ciekawe wyroby kulinarne.

(RED)
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W sali im. Włodka Szo-
mańskiego w Mieroszowie 
odbył się Przegląd Grup Wo-
kalnych Seniorów „Piosen-
ka jest dobra na wszystko”. 
W szranki stanęło 9 zespo-
łów.

- Piosenka jednoczy i ła-
godzi obyczaje. Atmosfe-
ra, mimo niezbyt pogodnej 
aury, była gorąca, a podgrzali 
ją wszyscy występujący. W 
tym roku wystąpiło, aż 9 ze-
społów: Zgoda z Chełmska 
Śląskiego, Złota Jesień z Ka-
miennej Góry, Czerwone Róże 
z Dobromierza, Senyor Rici z 
Żarowa, Irysy z Mieroszowa, 
Wrzos z Lubawki, Jesień Ży-
cia z Dzierżoniowa, Retro ze 
Strzegomia oraz Katarzynki 
z Ostroszowic. Przeglądowi 
piosenki towarzyszył kier-
masz wielkanocny, na którym 
swoje prace rękodzielnicze 
wystawiły mieszkanki Gminy 
Mieroszów. Gości przywitał 
zastępca burmistrza Miero-
szowa Rafał Dzimira żartując, 
że został zaproszony na prze-
gląd wokalny seniorów, a już 
po pierwszym występie widzi 
na sali samych młodych ludzi. 
Każdy z zespołów zaprezen-
tował się w różnorodnym re-
pertuarze: od ludowego po 
znane i lubiane piosenki. Se-

Spartakiada 
przedszkolaków
W hali widowiskowo – spor-
towej przy ulicy Hożej zo-
stała rozegrana VII Mię-
dzynarodowa Spartakiada 
Przedszkolaków. Zawodni-
cy zmierzyli się w 6 konku-
rencjach, które sprawdzały 
różne sprawności m.in. były 
to konkurencje pod nazwą 
„hulajnoga” czy „łyżworol-
ki”. Po podliczeniu punktacji 
najlepsze okazało się Przed-
szkole Miejskie z Mieroszo-
wa, na drugim miejscu upla-
sowała się Publiczna Szkoła 
Podstawowa z Mieroszowa, 
na miejscu III Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Kowalo-
wej, miejsce IV zajęły dzieci 
z Przedszkola w Mezimesti, 
miejsce V przedszkolaki z Ze-
społu Szkolno – Przedszkolne-
go w Sokołowsku, a miejsce VI 
Przedszkole w Viznovie. Każdy 
z przedszkolaków otrzymał 
pamiątkowy medal, a drużyna 
puchar. - Nie gościłem jeszcze 
na żadnym takim wydarzeniu, 
na którym byłoby tyle radości 
i niezwykłych emocji. Cieszy 
mnie ogromnie, że mamy 
tylu młodych sportowców, a 
wygranym jest dzisiaj każdy  
– powiedział burmistrz Miero-
szowa Marcin Raczyński.

(RED)

Mieroszowski radny Hen-
ryk Hnatiuk został odzna-
czony medalem „Zasłużony 
dla Województwa Dolnoślą-
skiego”.

Podczas gali inaugurującej 
Polsko-Czeski Rok Kulturalny 
w Świdnicy, która odbyła się 
w sali teatralnej Świdnickie-
go Ośrodka Kultury, zostały 
wręczone odznaczenia „Za-
służony dla Województwa 
Dolnośląskiego” dla wybit-
nych działaczy kultury z Polski 
i Republiki Czeskiej. Wśród 
wyróżnionych osobowości 
był mieszkaniec Gminy Miero-
szów - Henryk Hnatiuk.

- Jest nam niezmiernie miło, 
że wśród tak zacnej grupy, zna-
lazł się właśnie mieszkaniec 
Mieroszowa, który od lat włą-
cza się w szereg działań i szerzy 
kulturę polsko – czeskim pogra-
niczu. Pan Henryk to wieloletni 
działacz kultury w Mieroszowie 
i Boguszowie – Gorcach. Jest 
twórcą Polsko – Czeskiego Klu-
bu Artystycznego Art – Klub, a 
od kilkunastu lat kierownikiem 
artystycznym i kuratorem Mię-
dzynarodowych Plenerów Ar-
tystycznych – podkreśla Rafał 
Dzimira, zastępca burmistrza 
Mieroszowa.

(RED)

Piosenka jest dobra na wszystko

niorzy oraz publiczność ba-
wili się doskonale, wspólnie 
śpiewając i biesiadując. Jury 
w składzie Maria Chmielnic-
ka, Anna Morawska, Henryk 
Hnatiuk oraz Marika Sikora 
miało bardzo trudne zadanie. 
Po burzliwych obradach uda-
ło się jednak wyłonić zwy-
cięzców, choć tego dnia bez 
wątpienia byli nimi wszyscy 
seniorzy, którzy zarażają nas 
chęcią życia, radością, opty-
mizmem i siłami witalnymi. 
Wśród nagrodzonych znaleźli 
się: I miejsce – Zespół Irysy z 
Mieroszowa, II miejsce – Ze-

spół Wrzos z Lubawki, III miej-
sce – Zespół Zgoda z Chełm-
ska Śląskiego, wyróżnienie  
– Zespół Retro ze Strzegomia. 
Cieszy nas ogromnie fakt, 
że zwycięzcami tegorocz-
nej edycji przeglądu zostały 
seniorki z Gminy Mieroszów, 
które zaprezentowały się do-
skonale. Mamy nadzieję, że 
za rok spotkamy się w jeszcze 
szerszym składzie, gdyż co 
roku rośnie zainteresowanie 
naszym przeglądem – pod-
kreślają pracownicy Miero-
szowskiego Centrum Kultury.

(RED)

Podczas Przeglądu Grup Wokalnych Seniorów w Mieroszowie 
zaprezentowało się 9 zespołów.

Zasłużony 
dla województwa

Henryk Hnatiuk znalazł się w gronie odznaczonych medalem 
„Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

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

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

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

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

Stowarzyszenie „Podaruj Dzieciom Wakacje” w Wałbrzychu  działa od 2007 roku. 
Działamy non-profi t. Przy organizacji wszystkich form wypoczynku dokładamy 
wszelkich starań aby naszym uczestnikom zapewnić bezpieczeństwo oraz atrakcyjne 
zajęcia programowe. Szczególną uwagę przykładamy do właściwego doboru ośrodków 
wypoczynkowych, które muszą spełniać wiele wymagań. Muszą posiadać odpowiedni 
standard, bezpieczny teren oraz zapewniać smaczne i urozmaicone wyżywienie. 
W czasie wakacji letnich 2017 organizujemy kolonie letnie w sprawdzonym i niezwykle 
komfortowym ośrodku wczasowym „VIS” w Jastrzębiej Górze. Ośrodek jest położony 
w pobliżu głównej promenady. Do morza i bezpiecznego kąpieliska jest 550 metrów. 
Ośrodek dysponuje wspaniałymi 3 osobowymi pokojami z łazienkami, kilkoma salami, 
umożliwiającymi realizację ciekawych zajęć nawet w czasie najgorszej pogody. 
Na terenie ośrodka znajduje się także nowy, bezpieczny plac zabaw oraz trawiaste 
boisko do piłki nożnej. W czasie kolonii nasi uczestnicy pojadą na dwie atrakcyjne 
wycieczki, w czasie których zwiedzą ZOO w Oliwie, Starówkę Gdańską oraz Okręt 
Muzeum ORP Błyskawica. Wezmą także udział w kilkunastominutowym koncercie 
organowym wykonanym na wspaniałych i słynnych w całej Europie organach 
Katedry Oliwskiej. 
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Piłkarze Górnika Wał-
brzych w 22. kolejce rozgry-
wek III grupy III ligi pokona-
li w Pawłowicach Śląskich 
Pniówek 3:0. Jest to najwyż-
sze zwycięstwo biało-nie-
bieskich w tym sezonie.

Faworytem spotkania byli 
gospodarze, którzy są znacz-
nie wyżej w ligowej tabeli, 
jednak wałbrzyszanie byli 
bardzo zmotywowani do wal-
ki o zwycięstwo, którego nie 
odnieśli od trzech spotkań z 
rzędu. Ułatwić zadanie miał 
im powracający po absencji 
za żółte kartki Dariusz Micha-
lak, ale zagrać nie mógł z po-
wodu nadmiaru kartoników 
Paweł Tobiasz oraz kontuzjo-
wany Damian Migalski.

Spotkanie rozpoczęło się 
rewelacyjnie dla podopiecz-

nych Roberta Bubnowicza, 
ponieważ już w 4 min., po pro-
stopadłym podaniu ze środka 
boiska, w świetnej sytuacji 
znalazł się Dominik Bronisław-
ski, który pewnym uderze-
niem zdobył swoją pierwszą 
bramkę po powrocie do Gór-
nika. Chwilę później wynik 
mógł podwyższyć Bartosz 
Tyktor, lecz - po dośrodkowa-
niu z rzutu wolnego – piłka po 
jego strzale głową poszybo-
wała obok bramki. Wałbrzy-
szanie długo atakowali, lecz 
w 24 min. doszło do dużego 
zamieszania w polu karnym 
Górnika, ale świetnie interwe-
niował Damian Jaroszewski i 
obrona Górnika wybiła piłkę 
poza boisko. Bramkarz gości 
ucierpiał przy tej sytuacji, po-
trzebował pomocy medycz-

nej, ale mógł kontynuować 
grę. Do przerwy już się nic nie 
wydarzyło i przyjezdni prowa-
dzili 1:0.

W przerwie obaj szkole-
niowcy nie dokonali roszad 
w składach. Już po kilku mi-
nutach szansę na drugiego 
gola miał Dominik Bronisław-
ski, ale po jego uderzeniu 
futbolówka minęła bramkę 
Pniówka. Za to w 56 min. 
„Bronek” - po akcji na prawej 
stronie - zagrał do Sebastiana 
Surmaja, który oddał strzał 
obroniony przez bramkarz 
zespołu z Pawłowic Śl., lecz 
popularny „Kaka” zdążył z 
dobitką i podwyższył rezul-
tat. Potem jeszcze 2 sytu-
acje miał Kamil Sadowski, 
jednak jego pierwsza próba 
była niecelna, a drugą z 15 

metrów złapał golkiper go-
spodarzy. Ale już w 82 min., 
po dośrodkowaniu Marcina 
Morawskiego, z futbolówką 
minął się bramkarz gospoda-
rzy, doszedł do niej Sadow-
ski, który uderzeniem głową 
ustalił wynik spotkania na 
3:0 dla swojej ekipy.

Tymczasem już w sobotę, 
22 kwietnia, o godz. 16.00 
Górnik na stadionie przy ul. 
Ratuszowej w Wałbrzychu 
będzie podejmował Górnika 
II Zabrze.

Radosław Radczak

Pniówek Pawłowice Śl. – Górnik 
Wałbrzych 0:3 (0:1)
Bramki: 0:1 Bronisławski (4), 0:2 
Surmaj (56), 0:3 Sadowski (82). Żółta 
kartka: Tyktor. Widzów: 300.

Nie było sensacji w 
Wałbrzychu - piłkarki AZS 
PWSZ Wałbrzych przegra-
ły na własnym boisku z 
Medykiem Konin 1:5. Mimo 
wysokiej porażki, akade-
miczki nadal są na trzecim 
miejscu w tabeli ekstraligi.

Choć Medyk jeszcze nie 
stracił punktów w lidze w 
tym sezonie, niektórzy wie-
rzyli w możliwość ugrania 
przez wałbrzyszanki choćby 
remisu w tym spotkaniu. Sam 
mecz budził sporo emocji, 
ponieważ pierwotnie miał 
się odbyć 13 kwietnia, jednak 
Medykowi zależało na prze-
łożeniu meczu na piątek, na 
co klub z Wałbrzycha się nie 
zgodził. Ale PZPN - wbrew 

stanowisku AZS PWSZ - prze-
sunął termin spotkania na 
następny dzień.

Spotkanie zaczęło się sen-
sacyjnie, ponieważ w 7 min., 
po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego Oliwii Maciukie-
wicz, doszło do zamieszania 
w szesnastce gości. Pierwszy 
strzał na bramkę Medyka zo-
stał obroniony, ale z dobitką 
zdążyła Małgorzata Mesjasz, 
która otworzyła wynik spo-
tkania. Radość akademiczek 
z prowadzenia trwała zaled-
wie 5 minut, ponieważ w tym 
czasie Aleksandra Sikora zdo-
łała wyrównać i był to począ-
tek kanonady w wykonaniu 
zespołu z Konina. W 29 min., 
po kolejnej akcji mistrzyń 

Polski, doszło do zamieszania 
w polu karnym Darii Antoń-
czyk, po czym Sikora po raz 
drugi tra�ła do siatki w tym 
spotkaniu. Siedem minut 
później, po centrze z kornera, 
tym razem dobrze uderzała 
Katarzyna Daleszczyk, która 
podwyższyła wynik spotka-
nia na 3:1 dla ekipy mistrza 
Polski.

Kamil Jasiński w przerwie 
dokonał jednej zmiany – Jes-
sicę Plutę zastąpiła Angelika 
Smagur. Przez długi czas czę-
ściej atakował zespół z Koni-
na, lecz ekipa z Wałbrzycha 
dobrze grała w obronie. Do-
piero w 71 min., po kolejnym 
zamieszaniu w szesnastce, do 
futbolówki doszła Lilana Ko-

stowa, która zdobyła czwar-
tą bramkę dla Medyka. A tuż 
przed końcem, po sprincie 
przez pół boiska, Anna Gaw-
rońska pokonała Darię Antoń-
czyk i ustaliła rezultat meczu 
na 5:1.

W następnej kolejce wał-
brzyszanki zagrają w Łęcznej 
z Górnikiem. Spotkanie roz-
pocznie się w środę, 19 kwiet-
nia o godz. 11:30.

Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych 
– Medyk Konin 1:5 (1:3)
Bramki: 1:0 Mesjasz (7), 1:1 Sikora 
(12), 1:2 Sikora (29), 1:3 Daleszczyk 
(36), 1:4 Kostowa (71), 1:5 Gawrońska 
(90).

Wkalkulowana porażka

Wielkanocny prezent

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych, by 
pozostać w grze o awans 
do I ligi, muszą pokonać 
faworyzowany zespół 
AZS Politechnika Kraków. 
Drugi mecz ćwierć�na-
łowy zostanie rozegrany 
23 kwietnia (niedziela) o 
godz. 17.00 w hali Aqua 
Zdrój przy ul. Ratuszowej 
w Wałbrzychu.

Przypomnijmy: w pierw-
szym spotkaniu ćwierć�na-
łowym fazy play-o� o awans 
do I ligi wałbrzyszanie prze-
grali w Krakowie z AZS Poli-
technika 58:73. Jeżeli górni-
cy myślą o awansie, muszą 
wygrać 2 najbliższe spotka-
nia z głównym kandydatem 
do awansu. Ich atutem po-
winien być nie tylko parkiet 

hali przy ul. Ratuszowej, ale 
przede wszystkim gorący 
doping ze strony wałbrzy-
skich kibiców.

- Pamiętacie doping i at-
mosferę meczu ze Śląskiem 
Wrocław? Czas powtórzyć 
to i zrobić jeszcze lepszy 
doping! – podkreślają człon-
kowie klubu kibica koszykar-
skiego Górnika.

Bilety na mecz w Wał-
brzychu kosztują 7 zł (nor-
malny) i 3 zł (ulgowy). Jeśli 
podopiecznym trenera 
Arkadiusza Chlebdy uda 
się wygrać niedzielną kon-
frontację z faworyzowany-
mi krakowianami, to decy-
dujące spotkanie zostanie 
rozegrane 26 kwietnia pod 
Wawelem.

(RED)

14 kwietnia swoje 107 
urodziny obchodził naj-
starszy lekkoatleta w Pol-
sce, Europie, a może i na 
świecie. Pan Stanisław 
Kowalski, bo o nim mowa, 
nie obchodził hucznie uro-
dzin.

- Jedynie skromna dele-
gacja ze Starostwa Powia-
towego złożyła jubilatowi 
serdeczne życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. 
Pan Stanisław nadal czuje 
się świetnie, unika stresów, 
dużo przebywa na świeżym 
powietrzu. Nie planuje już 
co prawda startów ale nadal 
dużo spaceruje - mówi Zyg-
munt Worsa, opiekun spor-
towy Pana Stanisława. 

Przypomnijmy: Stanisław 
Kowalski, rocznik 1910, swoją 
sportową przygodę rozpo-
czął w wieku lat… 104. Do 
tej pory na Mistrzostwach 
Polski Weteranów w Lekkiej 
Atletyce, wynikiem 7.50, 
ustanowił nowy rekord Eu-
ropy w kategorii M 100 w 
rzucie dyskiem. Pan Stani-
sław ustanowił także nowe 
rekordy Polski oraz rekordy 
mistrzostw Polski w pchnię-
ciu kulą (4, 27), rzucie dys-
kiem (7,50) i biegu na 100 
m. (34, 50). Jego ostatni start 
miał miejsce podczas XXV 
Halowych Mistrzostw Polski 
Weteranów w Lekkiej Atlety-
ce w Toruniu, 12 marca 2016 r.

(PD)

Muszą wygrać

107 urodziny lekkoatlety

In memoriam - Ku pamięci

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

Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Stanisława Jarmużka 
rodzina.

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

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

składa rodzina.

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

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej
Śp. Łucji Olszewskiej 

 składa rodzina.

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

którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  
śp. Eleonory Wróbel  

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

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

R E K L AMA
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Na sprawdzone i wido-
wiskowe odcinki specjal-
ne postawili organizatorzy 
jubileuszowego 45. Rajdu 
Świdnickiego – KRAUSE. Ry-
walizacja dla najlepszych w 
kraju zawodników rusza już w 
piątek, 21 kwietnia. Na trasie 
pojawi się aż 80 załóg ściga-
jących się w ramach Inter Cars 
Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski oraz MOTUL 
Historycznych Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw 
Polski. 45. Rajd Świdnicki – 
KRAUSE rozpocznie się ce-
remonią startu na Rynku w 
Świdnicy, zaplanowaną na 
piątek, 21 kwietnia o godz. 
17:30. Po tej uroczystości, 
zaraz po godz. 19-tej, ruszy 
uliczny odcinek - Superoes 
Crusar. Reszta ścigania została 
opracowana w sobotnio-nie-
dzielnym wydaniu. Łącznie 
kierowcy będą mieli do po-
konania 12 odcinków specjal-
nych o długości ok. 135 km, a 
cały rajd liczy 529 km.

-Rajd Świdnicki- KRAUSE 
to dla mnie dosłownie domo-
wy występ, stąd też czuję na 
sobie dużą presję, pod wie-
loma względami. Mój start 
wspiera wiele lokalnych �rm 
i życzliwych osób. A przede 
wszystkim, jadąc w barwach 
tytularnego sponsora zawo-
dów, �rmy KRAUSE, chciał-
bym pokazać swoje umiejęt-
ności i zaprezentować się z 
jak najlepszej strony – mówi 
Paweł Krysiak ze Strzegomia, 
na którego prawym fotelu za-
siądzie Paweł Gacek z Bielska-
-Białej. -Ford Fiesta R2, którym 
dysponujemy, oczywiście nie 
umożliwia nam nawiązania 
kontaktu z czołówką Inter 
Cars RSMP, jednak będziemy 
starali się wykrzesać z niego 
tyle, ile się da. Szkoda tylko, 
że przed rajdem nie udało 
nam się zrobić testów. Mój 
trening odbędzie się dopiero 
na odcinku testowym rajdu, 
a pierwsza pętla będzie taka 
na rozjeżdżenie. Mój plan to 

przede wszystkim zero błę-
dów – mówi Paweł Krysiak. 

Gdzie najlepiej oglądać 
zmagania rajdowców? - Trasa 
rajdu biegnie przez kultowe, 
dobrze znane miejsca. Wie-
czorem w piętek, 21 kwietnia 
łatwo będzie także dotrzeć na 
superoes do Świdnicy. Wtedy 
da się zobaczyć start rajdu i 
uliczny odcinek. W sobotę, 
jak zawsze, warto wybrać się 
na walimskie patelnie, gdzie 
co roku przygotowywany jest 
specjalny punkt widokowy dla 
kibiców. Ten odcinek będzie 
pokonywany aż 3 razy. W nie-
dzielę ciekawie może być w 
Kamionkach, gdzie położono 
nowy asfalt i raczej będzie śli-
sko. Lubię szybkie, techniczne 
partie z sekwencją zakrętów, a 
takich też nie brakuje. Mamy 
naprawdę fajną trasę, więc 
gdzie się nie pojedzie to moż-
na sporo zobaczyć. Zachęcam 
do kibicowania! – podkreśla 
Paweł Krysiak.

(RED)

45. Rajd Świdnicki – KRAUSE

Etap 1 – piątek, 21 kwietnia 2017 r.
Ceremonia Startu – Świdnica, Rynek - 17:15
OS 1  Świdnica  – Super OS CRUSAR  - 19:03

Etap 1 – sobota, 22 kwietnia 2017 r.
Start – serwis/wyjazd  9:00
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Śląska 35  - 9:00, 12:47, 17:15
OS 2/5/8  Rościszów  – Walim 1 / 2 /3 – 9:54, 13:56, 16:30
OS 3/6  Miłków – Kamionki   1 / 2 – 10:29, 14:31
OS 4/7 Wolibórz – Jodłownik 1 / 2  - 11:39, 15:41
Meta Etapu 1, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35  - 18:00

Etap 2 – niedziela, 23 kwietnia 2017 r.
Start – serwis/wyjazd  9:00
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 – 9:00, 12:15
OS 9/11  Kamionki – Walim 1 / 2  - 10:00, 13:30
OS 10/12 Zagórze – Walim 1 / 2 (Power Stage)  - 10:48, 14:18
Ceremonia Mety Rajdu – Świdnica, Rynek  - 15:40

45 Rajd Świdnicki

ZATRUDNIĘ 

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO 
Z MIN. 3 LATA STAŻU, 

SPECJALNOŚĆ AUTA 

OSOBOWE. 

TEL: 606-891-024

Poszukujemy 
pracowników 
do Bułgarii - praca 

legalna na 3 miesiące w 
sezonie letnim 

- 5 kelnerek, 
4 panie do sprzątania, 

2 recepcjonistki. 
Więcej informacji 

pod nr telefonu 600461318

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

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

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

Poszukuję Opiekunki 
z czynnym prawem jazdy. 

Do opieki Pani 60 kg, 158 cm wzrostu, 

70 lat, mieszkającą samotnie. 

Pani sprawna �zycznie, potrzebuje 

jedynie pomocy przy codziennych 

sprawunkach, sprzątaniu oraz higienie.  

Opiekunka ma do dyspozycji własną 

łazienkę, telewizor oraz Internet. 

Kontakt: 509-892-436

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

W dniach 21-23 kwietnia 2017 r. na drogach powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego 
i dzierżoniowskiego rozgrywany będzie 45. Rajd Świdnicki – KRAUSE. W I rundzie Rajdowych 

Samochodowych Mistrzostw Polski - jednej z najstarszych tego typu imprez w kraju - zapowiedziało 
start aż 80 teamów, a towarzyszyć im będą rzesze kibiców i sympatyków sportów motorowych.

O puchar 
burmistrza
I Otwarte Mistrzostwa Szczaw-
na Zdroju w Tenisie Stołowym 
o Puchar Burmistrza zostaną 
rozegrane 23 kwietnia o godz. 
10.00 w hali sportowej przy ul. 
Słonecznej 1 A w Szczawnie 
Zdroju. Kobiety będą rywali-
zowały w kategorii open, nato-
miast mężczyźni zostaną podzie-
leni na cztery grupy wiekowe: 
do 18 lat, 19-40 lat (ta kategoria 
będzie walczyła o Puchar Bur-
mistrza Szczawna Zdroju), 41-60 
lat oraz powyżej 60 lat. Będzie 
także osobna klasy�kacja dla 
mieszkańców Szczawna Zdroju: 
kobiety open i mężczyźni open. 
Nagrodą główną w turnieju jest 
dziesięciodniowy pobyt na La-
zurowym Wybrzeżu we Francji 
ufundowany przez Biuro Tury-
styczne Juventur Wałbrzych. Za-
pisy będą prowadzone w dniu 
zawodów w godzinach 8.30 – 
9.45.

(RED)

Kamyki 2017
Już w najbliższą sobotę, 22 
kwietnia, odbędzie się szósty 
Rajd Samochodów Tereno-
wych Kamyki 2017 w Głu-
szycy. Bazą tegorocznej edycji 
rajdu jest Agroturystyka Gości-
niec w Łomnicy. Program rajdu 
przedstawia się następująco: 
godz. 7.00 - 8.00 – meldunek 
załóg w bazie, godz. 9.00 – 9.15 
odprawa, godz. 9.30 - start raj-
du, ok. 18.30 – meta.

(RED)

Siłacze 
pod Chełmcem
22 kwietnia 2017 o godzinie 
12:00 rozpocznie się widowi-
sko, podczas którego w hali 
Aqua Zdrój w Wałbrzychu bę-
dzie można podziwiać najsil-
niejszych Polaków oraz gości 
z Europy. Mowa o Pucharze Pol-
ski Federacji WRPF w wyciskaniu 
sztangi leżąc. Zapowiadają się 
niezwykłe ciężary, powyżej 250 
kg, wyginające sztangę! A także 
potężni siłacze o wadze nawet 
powyżej 140 kg!

(RED)

Maraton zumby
Na dwugodzinny wiosenny 
maraton zumby z �tnessem 
zapraszamy w sobotę 22 
kwietnia do Głuszycy. Świet-
ną zabawę i wspólne spalanie 
kalorii z trenerkami Magdale-
ną Truszczyńską, Beatą Rejek, 
Anetą Marciniuk i Edytą Sera�n 
rozpoczynamy o godz. 17. 00 w 
hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Głuszycy, ul. 
Sienkiewicza 53. Niespodzianką 
będzie pokaz zumby kids. Wstęp 
20 zł.

(RED)



Czwartek, 20 kwietnia 2017 r.
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USŁUGI

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

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

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) ELEKTRYK - 888-322-334

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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  

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 97 66 30

MS-3040 Dom w zabudowie sze-
regowej ul. Fabiana, pow. 117m2, 

do wprowadzenia, cena 440 tys. 
Tel. 606 976 630

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MS-3026 Szczawno Zdrój z 
garażem i ogródkiem, 2 pokoje, 
40m2, 1 piętro, cena 120 tys. Tel. 
883 334 481

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

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

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

MS-2795 Nowe Miasto, kawalerka 
do wprowadzenia, 43m2,cena 39 
tys. Tel.883 334 48

MS-2768 Nowe Miasto, miesz-
kanie do wprowadzenia, super 
lokalizacja, 32m2, cena 76 tys. Tel. 
883 334 481

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

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

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

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

3. SOWA&VICTORIA Boguszów-
-Gorce nowe budownictwo 2-po-
kojowe mieszkanie z aneksem 
kuchennym z odrębnym WC i 
łazienką po kapitalnym remon-
cie. I piętro z balkonem. Cena 
115,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel : 
502-657-640

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

5. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 3 pokoje w budynku z win-
dą, po remoncie !!!Cena 129 000 . 
Polecamy! Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Śródmieście - 
okolice szpitala, 3 pokoje, wysoki 
standard, mieszkanie z ogród-
kiem ! cena 168 000 do negocja-
cji. Polecamy ! 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 NEGO-
CJACJI. Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
87,98 mkw, 3 pokoje - cena 89 
000 do negocjacji !519-121-102

10. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
w pobliżu Parku Sobieskiego, 
w czterorodzinnym domu, z 
możliwością 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 
mieszkanie po kapitalnym remon-
cie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka + 
korytarz, 86m2, zadbana klatka 
schodowa w śródmieściu, 160 
000tyś do negocjacji! 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 Ka-
mień, rejon Aqua Zdrój, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, łazienka z wc, po 
kapitalnym remoncie, 50m2 - 
cena: 129 900zł do negocjacji! Tel: 
502-665-504

15. SOWA&VICTORIA  Podzamcze, 
kawalerka 27 mkw do remontu, 
65 000 , Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
2 pokoje (40 mkw) – cena 105 
000! Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Pod-
zamcze, 64 mkw ( 3 pokoje ) 
do remontu- cena 175 000! Tel: 
506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Miero-
szów, mieszkanie w centrum do 
niewielkiego remontu, 2 pokoje, 
otwarta kuchnia, łazienka z wc. 
49m2 cena 75000 zł. Tel. 519-
121-104

19. SOWA&VICTORIA   Wałbrzych 
- Szczawienko mieszkanie po 
kapitalnym remoncie 2 pokoje 
w jednym aneks kuchenny w 
zabudowie, łazienka z wc, przed-
pokój, 33m2 cena 85000zł Tel: 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Gorce, 
mieszkanie do remontu 3 
pokoje w tym jeden z aneksem 
kuchennym, łazienka z wc, wysoki 
parter. 54m2, cena 60000zł Tel: 
519-121-104

58-309 Wałbrzych,

 Główna 11, 74 842 90 60, 

walbrzych@wgn.pl

WGN Podzamcze, na sprzedaż 
mieszkanie 2 pokoje, 48m2,  
budynek z windą, 6 piętro, wolne 
od zaraz, 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, wol-
ne od zaraz, do wprowadzenia, 
cena 115 tys.zł ,do negocjacji, tel. 
74 842 90 60.

WGN Podzamcze, na sprzedaż 
mieszkanie 54 m2, 2 pokoje, par-
ter,  niski budynek , cena 130 tys. 
zł do negocjacji,  dobra lokaliza-
cja. 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 budow-

nictwo, 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 oka-

zyjna 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 sprze-

daż bardzo ładny dom wolno 

stojący  o pow. 220m, 5 pokoi, 

działka 11a, dobra lokalizacja w 

uzdrowisku, cena 670 tys. zł , tel. 

74 842 90 60.

WGN Szczawno-Zdrój, na sprze-

daż 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 sprze-

daż mieszkanie  2 pokojowe 

o powierzchni 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

Panorama Nieruchomości   

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl

http://www.panorama.net.pl

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  3pok 90m2, 2piętro, 
pełen rozkład, cena 145tys, kontakt 
535-416-014

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000
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BON –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 kawalerkę, 
26m2,  Biały Kamień, cena 64 tys.zł. 
-  co miejskie, balkon, 4 p(10) 74 666 
42 42,  881 424 100 .
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 2 
pokoje, 42m2, Piaskowa Góra, 6 p. 
(10) cena 124900 zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.
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 – Sprzedamy kawalerke w 
B.Gorcach, cicha okolica, 1 piętro, 
33m2, cena 35 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje w 
B.Gorcach z ogródkiem, 60m2, cena 
52 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

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

Piaskowa Góra, 2 pokoje z balko-
nem, ROZKŁAD, 42m2, 1 piętro. 
Cena 115.000zł. DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265

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

OKAZJA Podzamcze, 2 pokoje, 
40m2, dwustronne, rozkład, z 
balkonem, Grodzka na 1 piętrze 
tel. 577-263-955

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

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

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

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

PODZAMCZE, 2 pokoje, 36 m2, PO 
REMONCIE, 5 piętro z windą, środ-
kowe, ciepłe, 115 tys. Zł, Kontakt 
535-285-514

Piaskowa Góra, Wyszyńskiego, 
3 pokoje, 46 m2, 1 piętro, po 
remoncie, 135 000zł  tel. 577-
263-955

PODZAMCZE 4 pokoje, 72 m2, do 
wprowadzenia, 169 000zł, parter z 
balkonem. Kontakt 535-311-265

MIESZKANIE W ŚWIETNEJ LOKA-
LIZACJI, Nowe Miasto, 2 pokoje, 
48 m2, pięciorodzinna kamienica, 
1 piętro, mieszkanie do remontu, 
super cena 74.000 zł!, Kontakt 
535-285-514

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

PODZAMCZE Palisadowa 4 
pokoje 85m2 200 000zł ; parter z 
balkonem  tel. 577-263-955

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 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 2 pokoje, 36m2, 
rozkładowe, Podzamcze, 2 piętro, 
cena 108 tys.zł.  74 666 42 42, 881 
424 100.
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 2 pokoje, 46m2, 
St.Zdrój, boczna uliczka, wys.parter, 
co gaz, 74 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa Góra, 
2 pokoje, 4 p. 42m2, balkon, cena 
99000zł. 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, 
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 piętro, 
80tys.zł. do zamieszkania,  co gaz. 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



Czwartek, 20 kwietnia 2017 r.

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

R E K L AMA


