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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 K
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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 A M A : R E K L A M A :

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

793 793 005 oraz 531 483 291

POŻYCZKA
do 25 tys. zł na oświadczenie

dla osób z brakiem zdolności kredytowej 

i pozytywna historią w BIK 

N O W O Ś Ć
• Budynek czterokondygnacyjny, w którym znajduje się 

6 mieszkań 2-pokojowych i 3 mieszkania 3-pokojowe 
z aneksami kuchennymi. Do każdego mieszkania przyna-
leży komórka lokatorska . Na parterze budynku usytuowa-
ny jest lokal użytkowy.

• Mieszkania ogrzewane centralnie z kotłowni gazowej, 
która zapewnia również ciepłą wodę użytkową, zostaną 
oddane w standardzie „pod klucz” (w tym kuchenka, kom-
pakt wc, baterie zlewozmywakowe i umywalkowe, kabina 
prysznicowa).

Na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Gminą Wał-
brzych 4 mieszkania, zostaną oddane w najem osobom 
wskazanym przez Gminę . Do wniosków osób ubiegających 
się o te mieszkania nie stosuje się kryterium dotyczącego 
partycypacji. 
Szczegółowe informacje o:
• wielkości i strukturze mieszkań,
• warunkach partycypacji,
• warunkach i zasadach wynajmu,

• warunkach ubiegania się o najem mieszkań z zasobów 
Spółki,

• dokumentach, które są wymagane wraz z wnioskiem 
o najem, 
oraz wzory wniosków o najem zamieszczone są na stronie 
internetowej Spółki www.mzbwalbrzych.pl 

Wnioski można również pobrać przy ul. Gen. Andersa 48 
pok. Nr 10 (sekretariat).
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 
pod nr:74-887-05-04 oraz 74-887-05-05 

Wnioski o najem mieszkań wraz z wymaganymi dokumen-
tami będą przyjmowane w dni robocze od dnia 5 czerwca 
do dnia 7 lipca 2017 r. w godzinach od 7:30 do godz.15:30 
(we wtorki do godz.17:00) ul. Gen. Andersa 48 pok. Nr 10 
(sekretariat) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem „wniosek o najem mieszkania w budynku 
przy ul. Paderewskiego 15 w Wałbrzychu”.

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, informuje o planach wynajęcia mieszkań 
w budynku przy ul. Paderewskiego 15 w Wałbrzychu.

Rozpoczęcie budowy nastąpiło 7 listopada 2016 r., planowane zakończenie 1 grudnia 2017 r.

Wkrótce rusza nabór wniosków!

NOWE MIESZKANIA NA WYNAJEM
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R E K L A M A

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego: 

Wałbrzych, dnia 22.05.2017 r.

 przy ul. Palisadowej 89/32 położonego na X piętrze, składającego się 
z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzch-
ni użytkowej 35,50 m². Cena wywoławcza wynosi 89 300,00 zł,
wadium – 4 465,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2017 r. 
o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni.

Powyższy lokal zostanie udostępniony w celu obejrzenia, po wcześniejszym 
umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na ra-
chunek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do 
dnia 12.06.2017 r.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę 
wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium, w przy-
padku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet na-
leżnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na 
konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany 
numer rachunku bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu.

W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium w terminie, jak 
wyżej. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, 
posiadający właściwe umocowanie notarialne lub potwierdzone przez pracowni-
ka Spółdzielni.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągle-
niem wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje 
wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się 
za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zo-
stało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej po-
wyższego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 
a ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane. Osoba wygrywająca przetarg za-
wiera umowę odrębnej własności lokalu bez udostępnienia świadectwa, o którym 
mowa wyżej. 

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przenie-
sienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdziel-
ni - w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji 
-pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone 
wadium. 

Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy 
oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wy-
grywającą przetarg.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście 
w pok. Nr 21. 
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 ZARZĄD

Święto studentów Pań-
stwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu 
rozpocznie się 1 czerwca o 
godzinie 18:00 Juwenalio-
wym Konkursem Stand-Up 
(Auditorium Novum). 

- Na żywo wystąpią 
młodzi adepci Stand 
Up, śmiałków walczą-
cych o sławę i pienią-
dze. Główna nagroda 
w konkursie to 1000 
zł oraz gwarantowany 
udział w Ogólnopol-
skiej Giełdzie Kaba-
retowej „Kopalniak”. 
Gwiazda wieczoru: 
Rafał Rutkowski – 
współtwórca, aktor i 
dyrektor artystyczny 
Teatru Montownia. 
Jeden z twórców 
stand-upu w Polsce. 
Występował m.in. w 
programie „Tylko dla 
dorosłych” w TVP 2 
oraz na wielu galach 
stand-upu w całym 
kraju. W piątek 2 
czerwca przenosimy się na 
stadion przy ul. Kusocińskie-
go gdzie od godziny 10 rano 
zapraszamy na turniej koszy-
kówki ulicznej, a od godziny 
16.00 na cześć koncertową. 

Słoneczna 
zbiórka
20 osób oddało krew pod-
czas ostatniej, majowej 
zbiórki tego bezcennego 
leku w Świebodzicach. Ak-
cja odbyła się we wtorek 30 
maja, w mobilnym punkcie 
poboru, czyli krwiobusie, 
który tradycyjnie zaparko-
wał pod ratuszem. Chętnych 
było prawie 30 osób, ale nie 
każdy mógł tego dnia oddać 
krew. Udało się zebrać 10 
litrów życiodajnego płynu. 
Na wszystkich krwiodawców 
czekały tego dnia niespo-
dzianki – pyszne i zdrowe 
smoothie, a dodatkowo na 
panie, z okazji niedawnego 
Dnia Matki, vouchery na za-
biegi kosmetyczne i pielę-
gnacyjne. Akcji wyjątkowo 
sprzyjała tego dnia pogoda - 
świeciło piękne słońce i było 
naprawdę gorąco. Organi-
zatorami zbiórki byli: Urząd 
Miejski w Świebodzicach i 
Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa. 
Kolejna akcja, tym razem sta-
cjonarna, w Miejskim Domu 
Kultury w Świebodzicach, 
odbędzie się 29 czerwca.

(RED)

- Jest to bardzo poważne, 
wysokobudżetowe zadanie, 
z krótkim terminem realizacji 
– podkreśla burmistrz Świe-
bodzic Bogdan Kożucho-
wicz, który podpisał umowę 
w Instytucji Pośredniczącej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. - 
Całkowita wartość projektu 
to 7 433 750,56 PLN, do�-
nansowanie wynosi 6 110 
786,96 PLN.

Co zostanie zrealizowane 
w ramach projektu? Cen-
trum przesiadkowe na placu 
Dworcowym - przebudowa 
nawierzchni drogowej z wy-
dzieleniem placu manew-
rowego dla samochodów i 
autobusów wraz z ukształ-
towaniem terenu; wydzie-
lenie zatoki autobusowej; 
przebudowę nawierzchni 
miejsc postojowych; prze-
budowę chodników oraz 
placów przy budynku; wy-

konanie nawierzchni zielo-
nych w postaci trawników 
i krzewów ozdobnych, wy-
burzenie części istniejącego 
ogrodzenia i budowę no-
wego, remont istniejących 
schodów zewnętrznych, bu-
dowę pochylni dla osób nie-
pełnosprawnych, budowę 
ścieżki rowerowej, budowę 
wiaty przystankowej i wiaty 
rowerowej, lokalizacje małej 
architektury np. kosze na od-
padki, siedziska, słupki ulicz-
ne, przebudowę istniejącej 
instalacji elektrycznej oświe-
tlenia ulicznego, budowę 
sieci kanalizacji deszczowej. 
Ścieżki rowerowe - w ramach 
zadania zostaną wykonane 
ciągi pieszo-rowerowe na 
terenie Gminy Świebodzice 
na ulicach: Piastów – Miesz-
ka I, Kolejowej, Zwycięstwa, 
Stawowej oraz Świdnic-
kiej. Oświetlenie - zostanie 

przebudowane oświetlenie 
drogowe na ul. Granicznej i 
Siennej w Świebodzicach. Po-
nadto zostaną doświetlone 
przejścia dla pieszych przy ul. 
Mieszka I, ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, ul. Wałbrzyskiej 
oraz ul. Strzegomskiej. Inte-
ligentne przystanki - prace 
rozbiórkowe, przebudowę 
istniejącego chodnika, wy-
mianę wiat przystankowych, 
montaż infrastruktury towa-
rzyszącej oraz montaż tablic 
elektronicznych. Lokalizacja 
przystanków: ul. Wałbrzyska 
– 2 przystanki, ul. Aleje Lipo-
we, ul. Mieszka I, ul. Osiedle 
Sudeckie. Zakup ekologicz-
nego autobusu spełniają-
cego wartości graniczne 
normy EURO VI do użytku 
komunikacji miejskiej. Bę-
dzie to już czwarty, nowo-
czesny autobus w mieście.

(RED)

Ma być zdrowiej
Gmina Świebodzice podpisała umowę na wsparcie �nansowe jednego 
z największych projektów, jaki realizowany będzie w tej perspektywie 
�nansowej. To tzw. wdrażanie strategii niskoemisyjnych, bo głównym 

celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji transportowej 
poprzez wdrożenie szeregu działań.

Juwenalia PWSZ AS
Wystąpią: Gruby Mielzky, 
Bonson oraz Quebona�de! 
W sobotę 3 czerwca wszyst-
kich miłośników biegania 
zapraszamy ponownie na 
stadion przy ul. Kusocińskie-
go, gdzie o godzinie 10.00 
rano rozpocznie się test 

Coopera – zachęca Edward 
Szewczak, rzecznik prasowy 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. A. Silesiusa 
w Wałbrzychu.

(ESZ)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., naprzeciw stacji krwiodawstwa). 
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 8 81 488 989

Po czterech wizytach u pana Darka kardiolodzy orzekli, że jak najbardziej 
nadaje się do operacji. A nawet trochę dziwili się, po co mu były te 
by-passy. Przecież nie było z nim aż tak źle. – To prawda. Rok temu ciągle się 
dusiłem, przejście z pokoju do ubikacji to była wyprawa, po której musiałem 
odpocząć. A po tych kilku wizytach mogłem bez zadyszki wejść na piętro. 
Ale na operację poszedłem – mówi pan Wacław. Po operacji, jak sam mówi, 
rana wygoiła się „jak na psie”. Teraz czuje się zdrowy.

Marto, Mirko i Zbyszku, 

Marcinie i Kasiu, 

Tomku, Teresko i Zbyszku. 
Wiemy, że Michał był dla Was kimś najdroższym, 

kochanym i niezastąpionym. Kimś takim był również 

dla nas, jego kolegów z Radia Wrocław. 

Wiadomość że odszedł, pogrążyła nas 

w żalu i poczuciu niepowetowanej straty. 

Pamiętajcie, że jesteśmy z Wami w tych trudnych 

dniach, wiemy, że o Michale nigdy nie zapomnimy.

Rada Nadzorcza, Zarząd 

oraz koleżanki i koledzy z Radia Wrocław S.A.

 

- Gdyby nie pan Darek, 
już bym pewnie nie żył. Bo 
byłem wrakiem, na ostat-
nich nogach. Pod jego 
dotykiem odżyłem – pan 
Wacław Pisalski z Wro-
cławia wyciąga cały plik 
dokumentacji medycznej. 
Wymagał pilnej operacji 
by –passów, nie można 
jej jednak było zrobić, bo 
- według lekarzy - nie wy-
trzyma narkozy. Bez ope-
racji niebawem umrze, a 
operacja go zabije.

- Nic tylko czekać na 
śmierć. Byłem załamany – 
opowiada pan Wacław, jed-
nak zaraz dodaje: - Ale jed-
nego dnia kolega do mnie 
mówi: Wacek, nie bądź głupi. 
Jedź do tego uzdrowiciela do 
Wałbrzycha. Moja synowa 
miała jakiegoś guza na pier-
si, a po kilku wizytach u pana 
Darka znikł. A moja sąsiadka 
miała cukrzycę tak mocną, że 
jej nogi chcieli uciąć. I też po 
kilku wizytach jej przeszło. To 
ty też Wacek nie daj się, jedź 
do tego uzdrowiciela. No i 

Ta energia przywraca ludziom zdrowie

Dotyk czyniący cuda
pojechałem – pan Wacław 
Pisalski uśmiecha się. I poka-
zuje kolejne dokumenty.

Okazało się, że po czte-
rech wizytach u pana Darka 
kardiolodzy orzekli, że jak 
najbardziej nadaje się do 
operacji. A nawet trochę 
dziwili się, po co mu były te 
by-passy. Przecież nie było z 
nim aż tak źle. – To prawda. 
Rok temu ciągle się dusiłem, 
przejście z pokoju do ubika-
cji to była wyprawa, po któ-
rej musiałem odpocząć. A po 
tych kilku wizytach mogłem 

bez zadyszki wejść na piętro. 
Ale na operację poszedłem 
– mówi pan Wacław. Po 
operacji, jak sam mówi, rana 
wygoiła się „jak na psie”. Te-
raz czuje się zdrowy. – Ale to 
jeszcze nic. Miałem też znisz-
czoną wątrobę i trzustkę. 
Bardzo bolały mnie nogi. Po 
kilku wizytach u pana Darka 
minęło także to.

Wacław Pisalski chodzi 
teraz do uzdrowiciela raz na 
miesiąc. Jak sam twierdzi, 
dla ogólnej poprawy zdro-
wia. Ale przywiózł też żonę, 

cierpiącą na re�uks żołądko-
wo-przełykowy i bóle kręgo-
słupa. Także jej po czterech 
wizytach przestał dokuczać 
kręgosłup, a po dwóch kolej-
nych zniknęła zgaga. Tylko 
migreny jak miała, tak ma. 
– Ale spotkałam tu panią, 
której dla odmiany minęła 
migrena – mówi.

Sam uzdrowiciel potwier-
dza, że różni ludzie różnie 
reagują na przekaz energii. 
Jedni czują poprawę już po 
pierwszej wizycie, inni po 
trzeciej, jeszcze inni po pią-

tej. A niektórzy – wcale. – 
Dlatego doradzam, żeby po 
czwartej, piątej wybrać się 
na badanie kontrolne. Ono 
najlepiej pokaże, czy i na ile 
jestem skuteczny – uśmie-
cha się i dodaje: - A poza 
tym chorzy powinni być pod 

kontrolą lekarzy. Ja mogę ich 
uzupełniać, ale nie zastępo-
wać. Ktoś, kto mówi, żeby 
nie chodzić do lekarzy, nie 
jest żadnym uzdrowicielem, 
tylko oszustem. Radzę trzy-
mać się od takich z daleka.

(ego)

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego prze-
prasza mieszkańców Powiatu Wałbrzy-
skiego oraz wszystkich użytkowników 
dróg  powiatowych za utrudnienia i nie-
dogodności, które powstały w wyniku 
intensywnych prac budowlanych, reali-
zowanych na terenach gmin: Walim, Stare 

Bogaczowice, Głuszyca, Mieroszów oraz 
Czarny Bór. Prace zostaną w znacznym 
stopniu zakończone do końca lipca. Ich re-
alizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu mieszkańców, prosimy zatem 
mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość. 

(GŁ)

30 maja w restauracji 
A’Propos w Wałbrzychu 
odbyło się coroczne uro-
czyste spotkanie z okazji 
Dnia Matki, organizowane 
przez Fundację „Zielone 
Wzgórze” dla mam osób 
niepełnosprawnych.

W uroczystości tradycyj-
nie uczestniczyły mamy, a 
także zaproszeni przez sena-
tora VI i VII kadencji Roma-
na Ludwiczuka, fundatora 
Fundacji Zielone Wzgórze, 
goście: przedstawiciele par-
lamentu oraz władz samorzą-
dowych i lokalnych mediów. 
W spotkaniu uczestniczył 
Starosta Wałbrzyski Jacek Ci-
chura, który składając życze-
nia podkreślił:

- Mama jest ogromną in-
stytucją, która wychowuje, 
pomaga, wspiera, uczy, i 
dlatego wszystkim Mamom 

Piękna pogoda, pięk-
na okolica, piękna nie-
dziela zapewniły wysoką 
frekwencję na Majówce 
Rodzinnej w Walimiu, zor-
ganizowanej przez Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego.

Pomysłodawcą imprezy 
był wicestarosta Krzysztof 
Kwiatkowski, który zabiegał 
o pojawienie się tego wyda-
rzenia w kalendarzu imprez 
kulturalno – sportowych 
Powiatu Wałbrzyskiego na 
rok 2017. Wspólnie bawili 
się walimiacy, mieszkańcy 
Powiatu Wałbrzyskiego i ro-
dziny zastępcze wraz z pod-
opiecznymi.

W programie znalazły się 
występy uczniów z Zespołu 
Szkół im. Noblistów Polskich 
w Walimiu, były liczne kon-
kursy i konkurencje sportowe 
z nagrodami dla wszystkich 
uczestników, plac zabaw z 
dmuchanymi zjeżdżalniami, 
Fotobudka, niezastąpiony 
Robert Delegiewicz w komik-
sowej tym razem odsłonie, 
chór Renoma z Głuszycy, lo-
teria fantowa i masa innych 
atrakcji, których nie sposób 
wprost opisać.

Najmłodsi uczestnicy 
zapewnili wspaniałe wido-

Utrudnienia w ruchu na drogach powiatowych

Dzień Matki w Fundacji „Zielone Wzgórze”
należy się wdzięczność i sza-
cunek za ich trud, przez 365 
dni w roku .

Po życzeniach i toaście 
wszystkie mamy zostały 
obdarowane słodkim upo-

minkiem i otrzymały sym-
boliczną różę. Następnie był 
czas na luźne rozmowy przy 
wspaniałej muzyce oraz pa-
miątkowe zdjęcia.

(GŁ)

Rodzinna Majówka w Walimiu

wisko biorąc udział w kon-
kursie na najlepsze przebra-
nie bajkowe. Każdy wybrał 
ulubioną postać z bajki: były 
Myszki Miki, klauni , dobre i 
złe wróżki, księżniczki, pira-
ci z Karaibów, aniołki, Pipi, 
ale największą sympatię 
widzów zaskarbił sobie Ad-
rian – przebrany za babcię 
Adriannę - jak sam stwierdził 
„ tą najwłaściwszą babcię”. 
W konkursie karaoke serca 

widowni podbiła piosenka 
„Ogórek” w wykonaniu Da-
wida Maciaszka, najmłodsze-
go uczestnika konkursu.

Rodzinna Majówka w Wa-
limiu zorganizowana została 
wspólnie przez Powiat Wał-
brzyski, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, ZS im No-
blistów Polskich w Walimiu 
oraz Centrum Sportu i Rekre-
acji w Walimiu.

(GŁ)

Najmłodsi uczestnicy zapewnili wspaniałe widowisko biorąc udział 
w konkursie na najlepsze przebranie bajkowe.
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Pani 

Marcie Lupie-Wyszowskiej 
wyrazy głębokiego żalu, 

współczucia i smutku z powodu śmierci 

męża Michała.

Marto, łączymy się z Tobą w bólu 

po tak dotkliwej stracie.

Koleżanki, koledzy i współpracownicy 

Zespołu Szkół Fundacji w Wałbrzychu

R E K L A M A

In memoriam - Ku pamięci

,,Dusze sprawiedliwych są w reku Boga ’’
Serdeczne podziękowania 

Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Jakuba Gruba 
 składa rodzina.

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

którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu
Śp. Marzeny Kamińskiej 

składa rodzina.

,,Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie.” 

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Janusza Wanat 
 składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  

śp. Janiny Sobieraj  
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

„Piękności natury cisną się 
tam zewsząd do naszego oka. I 
pozazdrościć ludowi, który tak 
czynnie, tak pracowicie, z takim 
przemysłem i wytrwaniem, ko-
rzystając ze skarbów złożonych 
tam na ziemi i jej łonie, każdy 
załomek gruntu, każdą dolin-
kę, którą zamieszkuje, stara się 
użyźnić, ulepszyć i ozdobić”.

Tak pisał o ziemi wałbrzy-
skiej w eseju „Spotkanie w Sal-
zbrunn” w 1872 roku niejaki 
Józef Korzeniowski, znany w 
naszej historii literatury twórca 
głośnej powieści „Kollokacja”. 

Należy on do licznej plejady 
polskich kuracjuszy - literatów, 
działaczy, uczonych z drugiej 
połowy XIX wieku, dla których 
ówczesne Szczawno-Zdrój 
stało się ulubionym miejscem 
spotkań i zachwytów. Łącząc 
pożyteczne z przyjemnym, przy-
jeżdżali tu całymi zastępami dla 
poprawy zdrowia, ale i dla kom-
fortu przebywania w bliskim 
kontakcie z pięknem przyrody i 
tego, co ręka ludzka stworzyła.

Pisze o tym z wielkim prze-
jęciem nieodżałowany miesz-
kaniec Szczawna, jego miłośnik 
i adorator, dr Alfons Szyperski 
w książce ”Polacy w dawnym 
Szczawnie i Starym Zdroju”:

„Do Szczawna tej „Doliny Jó-
zefata”, jak ją nazwał H. Cegiel-
ski, jakby na zew trąby anielskiej 
ściągali pielgrzymi z bliska i da-
leka, z Prus, Polski, Rosji, Austrii, 
Rumunii, Holandii, Palestyny, 
obu Ameryk, ciągnęli pod Cheł-

Chlubne karty z historii Szczawna-Zdroju i Wałbrzycha 
Stanisław 
Michalik

miec jak do góry Mahometa 
– królowie, dygnitarze świeccy 
i duchowni, artyści, magnaci, 
szlachta i mieszczanie, wojsko-
wi najwyższej rangi i studenci, 
działacze i poeci”.

I wymienia Szyperski co 
zacniejsze nazwiska znanych 
Polaków, którzy zapisali się w 
sanatoryjnych księgach pacjen-
tów, pozostawiając w ten spo-
sób trwały, niezbywalny ślad 
swej bytności w szczawieńskim 
kurorcie.

Taką osobistością był Hipolit 
Cegielski, młody �lolog i dzien-
nikarz z Poznania, późniejszy 
przemysłowiec, opisujący swe 
dobre wrażenia z pobytu „u tu-
tejszych wód” w poznańskim 
„Tygodniku Literackim”:

„Filozofowie i chłopki, gene-
rałowie i prości, katolicy i żydzi, 
starzy i młodzi, płeć piękna i mę-
ska, wszystko to z wiarą poda-
wało szklanki, a czworga ludzi z 
małej studzienki czerpiąc ob�cie 
wszystkim nalewało zdrowie”.

Z własną służbą i zaprzę-
giem przybywały do Salzbrunn 
rodziny książąt Sanguszków z 
Tarnowa, Sułkowskich z Rydzy-
ny, Radziwiłłów, Lubomirskich, 
Czartoryskich. A powozy hra-
biowskie roiły się na głównym 
trakcie szczawieńskim jak w 
jego rzeczułce pstrągi. Księgi 
ewidencyjne pęczniały od „gra-
fów”, zwłaszcza szlagoneria 
wielkopolska upodobała so-
bie kąpielisko pod Chełmcem. 
Również z własnym ekwipażem 
i fraucymerem wylądowała tu 
wojewodzina warszawska i li-
teratka, Anna Nakwaska. Lubiła 
ona piesze spacery, by podzi-
wiać piękno przyrody. Oto, co 
napisała w warszawskim „Piel-
grzymie” o zamku Stary Książ i 
Szczawnie:

„Średniowieczny zameczek 
na stromej górze wśród lasu się 
wznoszący przedstawia nam 
obraz najwierniejszy ówcze-
snych zwyczajów. W sieni zasta-
liśmy młodą rumianą Ślązaczkę 
w skrzydlatym czepku i kusej 
odzieży, która z pękiem kluczy 
w ręku za cicerone służyć nam 
się o�arowała.”

A dalej:
„Szczawno jest jeszcze w 

młodocianym rozkwicie. Jak 
szybkie postępy miejsce to od 
swego odkrycia uczyniło, świad-
czą piękna jego do spacerów 
galeria, salony, mnóstwo skle-
pów, domów dość wygodnych, 
znaczna liczba i piękne po górze 
się wijące spacery… Wysoka 
wieża ze starej urwiny odnowio-
na jest jakby czaso-miar kura-
cyją biorącym. Ubiegłość czasu 
wskazujący zegar jest zewsząd 
słyszany, ustawicznie o zmianie 
czynności przepisanych przez 
doktora ostrzega. Widok z tej 
wieży jest nader malowniczy, 
żebym wodom Szczawna należ-
nego hołdu nie oddała”.

Osobną kartę w dziejach 
uzdrowiska zapisali działacze 
społeczni i rewolucjoniści, ko-
rzystający z pretekstu leczenia 
się „u wód”, by móc swobodnie 
prowadzić rozmowy. Policja 
pruska nie była w stanie temu 
przeszkodzić. W roku 1843 na 
ziemi wałbrzyskiej zjawia się 
Edward Dembowski, publicysta 
i działacz rewolucyjny, organiza-
tor w 1846 roku powstania kra-
kowskiego i przywódca ludowy. 
Miał tu okazję - obok Szczawna - 
poznać bliżej kopalnie wałbrzy-
skie i otaczające Jedlinę-Zdrój, 
a także zamek Książ, Kowary i 
okolice Jeleniej Góry. Cała ta 
okolica, pisze Dembowski, gdzie 
mnóstwo jest wód mineralnych 

i znakomite fabryki, jest praw-
dziwie bogatą, a obok tego bar-
dzo uroczą.

Na sezon kąpielowy 1845 
roku zjechało do Szczawna 
sporo Polaków, toczyli tu na-
rady przywódcy powstańczy z 
trzech zaborów: hrabia Adolf 
Bobrowski, Aleksander Bru-
dzewski, Władysław Kosiński i 
najważniejszy z nich Walenty 
Stefański, członek Komitetu Na-
rodowego w Poznaniu, twórca 
Związku Plebejuszy, najpotęż-
niejszej tajnej organizacji pod 
zaborem pruskim. To właśnie 
tutaj, w niemieckim Salzbrunn 
omawiano przygotowania do 
zbrojnego wystąpienia, które-
go celem miało być odzyskanie 
niepodległości przez Polskę, a 
więc powrót ziemi śląskiej do 
macierzy. Taki cel przyświecał 
powstaniu wielkopolskiemu w 
trzy lata późnij w czasie Wiosny 
Ludów w 1848 roku.

W roku 1858 do zdroju 
wpadła Narcyza Żmichowska, 
uczestniczka ruchów rewolu-
cyjnych lat 1846 i 1848, wię-
ziona potem przez trzy lata w 
Lublinie. Jak sama wspomina, 
do Szczawna przyjechała nie 
dla ratowania zdrowia: „wody 
salcbruńskie wcale mi są niepo-
trzebne, mój najszanowniejszy 
medyk, który mi głównie do 
wystarania się paszportu dopo-
magał, wyraźnie przy wsiadaniu 
do wagonu upominał jeszcze, 
bym ich nie używała”. Prawdzi-
wym powodem przyjazdu były 
kontakty polityczne z Sewery-
nem Elżanowskim, działaczem 
politycznym i konspiratorem 
okresu Wiosny Ludów i powsta-
nia styczniowego, więźniem 
Moabitu wraz z Mierosławskim.

Jak pisze dr Szyperski: „gdy-
by szczawieńską kronikę podsu-

mować paru powtarzającymi się 
nazwiskami Polaków, wymieni-
libyśmy trzy ciągle obecne na 
drukowanych szpaltach zasłu-
żone nazwiska: Lucjan Siemiń-
ski, Hipolit Cegielski i Paulina 
Wilkowska. Ta trójka zadomo-
wiła się w Górach Wałbrzyskich 
na dobre, a panią Paulinę mo-
żemy uznać za matkę chrzestną 
Szczawna”.

Zaglądając na karty historii, 
do książek i zapisków z prze-
szłości, przekonuję się wciąż, że 
można być dumnym nie tylko 
z przeszłości Szczawna-Zdroju, 
Wałbrzycha i całego regionu, 
ale także z tego, co się dzieje 
obecnie, o czym miałem okazję 
napisać szerzej w mojej książce 
„Wałbrzyskie powaby”. Mieszka-
my w cudownym regionie pod-
górskim, otacza nas niezliczona 
ilość fascynujących miejsc kra-
jobrazowych, zabytków historii 
i architektury, tajemnic i zaga-
dek, mamy ogromne, niewy-
czerpane zasoby bogactw na-
turalnych, mamy też mądrych, 
wykształconych, utalentowa-
nych, związanych emocjonalnie 
z tą ziemią ludzi. Czegóż więcej 
nam potrzeba? Obiektywizmu i 
optymizmu, i jeszcze poczucia 
emocjonalnego związku z tym 
miejscem, które już stało się dla 
kilku pokoleń Polaków ziemią 
rodzinną. Potrzeba nam takie-
go zapału, jaki odnajdujemy w 
książkach i artykułach niezmor-
dowanego piewcy naszego re-
gionu, Alfonsa Szyperskiego. 

Szczawno-Zdrój w ciągu 
ostatnich lat stało się miastem-
-kurortem, które tak jak daw-
niej potra� zachwycić pięk-
nem architektury i przyrody, 
ładem i porządkiem i wysokim 
poziomem lecznictwa uzdro-
wiskowego. A sąsiadujący z 

uzdrowiskiem duży Wałbrzych 
to nie jest już to miasto dymią-
cych kominów i sypiących się 
domów, co w latach PRL-u. O 
tym jak dalece zmienił się Wał-
brzych na lepsze, zwłaszcza w 
latach, gdy jego prezydentem 
jest Roman Szełemej, można by 
napisać nową książkę. Z ogrom-
ną satysfakcją przyjąłem wiado-
mość, że prezydent Wałbrzycha, 
Roman Szełemej, został uznany 
we Wrocławiu na podsumowa-
niu konkursu Plebiscyt Roku za 
„Osobowość Roku” na Dolnym 
Śląsku. Wyboru laureata doko-
nała kapituła konkursu, złożona 
z niezależnych przedstawicieli 
podmiotów gospodarczych i 
instytucji, które, podobnie jak 
Fundusz Regionu Wałbrzyskie-
go, za priorytet działalności 
stawiają sobie rozwój i promo-
cję postaw przedsiębiorczych. 
Laureaci otrzymali prestiżowe 
statuetki. Ich autorką jest Do-
rota Dziekiewicz-Pilich – artyst-
ka, która zaprojektowała m.in. 
statuetkę nagrody muzycznej 
– Fryderyka. Tegoroczna Gala 
Finałowa Plebiscytu Gospodar-
czego „Gwiazdy Biznesu” była 
dla Funduszu Regionu Wałbrzy-
skiego wyjątkowa, ponieważ 
została połączona z obchodami 
25-lecia instytucji. Wspólnie z 
przedsiębiorcami FRW święto-
wał ten piękny jubileusz. Plebi-
scyt „Gwiazdy Biznesu” w ciągu 
trzech lat zyskał rangę jednego 
z najważniejszych wydarzeń go-
spodarczych na Dolnym Śląsku. 
Co roku gromadzi blisko 500 
znamienitych gości, w tym oso-
bowości świata biznesu, polity-
ki, kultury i sportu. Wszyscy jego 
uczestnicy przyczyniają się do 
realizacji szczytnego celu, jakim 
jest rozwoju przedsiębiorczości 
w naszym regionie.
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R E K L A M A

OPIEKUN 
MEDYCZNY

HIGIENISTKA 
STOMATOLOGICZNA

Bezpłatna nauka!

REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018

www.asp.pwsz.com.pl

W PSP nr 6 w Boguszowie – Gorcach już po raz czwarty odbyły się szkolne obchody Europejskiego Dnia 
Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem imprezy była integracja uczniów z osobami 
niepełnosprawnymi i umożliwienie celowego i spontanicznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w 
życiu społecznym. Wydarzenia te zostały poprzedzone warsztatami plastycznymi i socjoterapeutycznymi 
realizowanymi w kwietniu 2017r. i zakończonymi wystawą prac uczniów. Wsparcie finansowe dla organizacji 
szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w PSP nr 6 
przekazały: Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja PZU, Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Toyota Motor 
Manufactoring Poland.

(RED)

Najważniejszym punk-
tem XXXVII Sesji Rady 
Miejskiej Boguszowa-Gorc 
była uchwała w sprawie 
udzielenia burmistrzowi 
absolutorium za 2016 rok. 

Uchwałę poprzedziło za-
twierdzenie sprawozdania 
�nansowego oraz sprawoz-

dania z wykonania budżetu 
Gminy Boguszów-Gorce za 
2016 rok. Przed głosowa-
niem radni zostali zapoznani 
z wnioskiem Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej Boguszo-
wa-Gorc oraz z pozytywnymi 
opiniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocła-

wiu. Poza jednym, wszyscy 
pozostali radni opowiedzieli 
się za udzieleniem absolu-
torium burmistrzowi Walde-
marowi Kujawie, nie mając 
zastrzeżeń co do wydatko-
wanych środków z gminnego 
budżetu w roku 2016.

(RED)
Projekt „Rozwój e-usług 

w Gminie Boguszów-Gor-
ce”, którego łączna wartość 
to 1 179 840,60 zł (z czego 
do�nansowanie środkami 
z Unii Europejskiej wynosi 
790 177,00 zł kosztów) ma 
przede wszystkim za zadanie 
ułatwić mieszkańcom realiza-
cję spraw urzędowych. Udo-
stępnione zostaną również 
e-płatności, znacznie uprasz-
czające dokonywanie opłat 
lokalnych. Klienci urzędu 
zyskają bezpośredni dostęp 
do aktualnych informacji 
związanych z życiem miasta 
oraz możliwość uczestnictwa 
on-line w sprawach dotyczą-
cych jego rozwoju. Powsta-
nie również system elektro-
nicznego zgłaszania usterek 
umożliwiający zgłaszanie in-
formacji o wydarzeniach i 
awariach, które mają miejsce 
na terenie gminy, system 
elektronicznego cmentarza 
umożliwiający m.in. dostęp 
do informacji o lokalizacji 
miejsc pochówków oraz sys-

tem elektronicznego zwie-
dzania, który pozwoli na 
zapoznanie się z walorami 
gminy takimi jak ciekawe te-
reny dla turystyki oraz innymi 
atrakcjami. Projekt zakłada 
również utworzenie w urzę-
dzie punktu potwierdzania 
bezpłatnego pro�lu zaufane-
go, który w kontaktach z ad-
ministracją zastępuje podpis 
elektroniczny.

Na kompleksową moder-
nizację energetyczną bu-
dynku użyteczności publicz-
nej – Publiczne Gimnazjum 
nr 1 przy ul. Waryńskiego 
10 w Boguszowie-Gorcach 
dotacja wynosi ponad 1 338 
000 zł, a z budżetu gminy 
zostanie przeznaczone nie-
całe 309 000 zł. W budynku 
docieplone będą ściany ze-
wnętrzne i stropy, zmoder-
nizowany będzie system 
grzewczy (wraz z wymianą 
źródła ciepła), system wen-
tylacji oraz ciepłej wody 
użytkowej. Ponad to oprawy 
oświetleniowe w sali gim-

nastycznej oraz kotłowni 
będą wymienione na ener-
gooszczędne. Budynek oraz 
towarzyszące mu obiekty 
sportowe po wygaszeniu 
gimnazjum będą dalej służy-
ły celom publicznym.

Należy także wspomnieć 
o dwóch projektach unij-
nych realizowanych obecnie 
na terenie Gminy Boguszów 
Gorce. Było to do�nansowa-
nie dla Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Boguszowie-Gor-
cach (projekt pn. „Integracja 
– Praca – Sukces”) przezna-
czone na działania aktywizu-
jące oraz zasiłki celowe dla 15 
mieszkańców korzystających 
z pomocy społecznej, a także 
projekt, „Świetlice – centrum 
wsparcia, integracji i aktywi-
zacji”, zakładające m. in. or-
ganizację nowych zajęć dla 
dzieci, zatrudnienie dodat-
kowych wychowawców oraz  
wyposażenie świetlic w nowy 
sprzęt, zabawki i pomoce dy-
daktyczne.

(RED)

Zmieniają miasto
W ostatnich latach, dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Boguszów-Gorce z funduszy 

Unii Europejskiej, udało się zrealizować wiele ważnych projektów. Nowa perspektywa 
programowa UE  2014 – 2020 otworzyła przed samorządami nowe możliwości, z których 

skorzystał burmistrz Boguszowa-Gorc.

Jeden przeciw

Przeciw dyskryminacji

Boguszów-Gorce
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- Tuż po rozpoczęciu pracy 
w czwartek rano dostaliśmy 
od wykonawcy prac na drodze 
w Strudze informację o jakiejś 
awarii i konieczności całko-
witego zamknięcia przejazdu 
między Strugą a Lubominem 
na trzy dni. Choć to nie jest 
nasza droga, to natychmiast 
rozesłaliśmy informację do 
sołectw oraz do środków ma-
sowego przekazu, by miesz-
kańcy wiedzieli co ich czeka 
– powiedział nam Bogdan 

Stochaj, zastępca wójta Gminy 
Stare Bogaczowice.

Tymczasem z naszych usta-
leń, dokonanych na miejscu 
25 maja wynika, że przyczyną 
zamknięcia przejazdu nie była 
awaria, tylko kładzenie nowej 
nawierzchni na całej szeroko-
ści odcinka drogi między Stru-
gą a Lubominem.

- Do środy mówiono nam, 
że będą utrudnienia w ruchu, 
a w czwartek – bez jakiegokol-
wiek ostrzeżenia - całkowicie 

zamknęli drogę, nikogo z nas 
o tym nie informując – powie-
działa nam mieszkanka Lubo-
mina, mieszkająca w budynku 
przy miejscu zamknięcia prze-
jazdu.

Niestety, na żadnej z dróg 
dojazdowych do zamkniętego 
odcinka nie było informacji 
o zamknięciu drogi i oznako-
wania objazdów. Co więcej, 
pracownik �rmy remontującej 
drogę na skrzyżowaniu z DW 
367 w Jabłowie, informując 

Drogowa 
partyzantka

25 maja 2017 roku wykonawca prac remontowych na drodze wojewódzkiej 376 
całkowicie zamknął przejazd na odcinku Struga – Lubomin. Kierownik kontraktu 

zamknięcie przejazdu w dniach 25-27 maja 2017 r. (w godz. 7.30 – 18.00) 
uzasadnił… awarią. Gmina Stare Bogaczowice, na terenie której znajduje się 

remontowany i zamknięty odcinek, została powiadomiona o tym fakcie 25 maja 
w godzinach porannych. Wcześniej wykonawca prac informował tylko 

o utrudnieniach w ruchu, a nie o całkowitym wstrzymaniu ruchu.

o zamknięciu drogi, wprowa-
dzał kierowców w błąd mó-
wiąc, że od strony Jabłowa 
(z kierunku Kamienna Góra i 
Boguszów Gorce) można do-
jechać do Strugi, tymczasem 
droga była zamknięta już w 
połowie wsi Lubomin. Poza 
tym pracownicy �rmy w punk-
tach zamknięcia drogi nie wie-
dzieli jak pokierować kierow-
ców objazdami.

- Myślałem, że dojadę do 
swojego sklepu w Lubominie, 
bo pracownik �rmy, który stał 
na wjeździe od strony Jabło-
wa mówił, że przejazd jest za-
mknięty w Strudze. Okazało 
się, że droga jest zamknięta już 
500 metrów od mojego sklepu 
– wyjaśnia właściciel placówki 
handlowej w Lubominie.

- To jest skandal! Rano wy-
jeżdżałam do pracy i nie było 
żadnej informacji, że nie będą 
mogła dojechać do domu! –
oburzała się na skrzyżowaniu 
w Strudze jedna z mieszkanek 
tej wsi.

Zaskoczeni całą sytuacją 
byli także uczniowie, którzy 
wracali po południu z Zespołu 
Szkół w Starych Bogaczowi-
cach.

- Nie byliśmy na to prze-
gotowani, że trzeba będzie 
przejść kilka kilometrów. Do-
brze, że nie padał deszcz, bo 
nie mieliśmy kurtek – mówili 
nam napotkani w Lubominie 
uczniowie gimnazjum.

W związku z licznymi skar-
gami mieszkańców na działa-
nia �rmy wykonującej remont, 
poprosiliśmy o stanowisko w 
tej sprawie Dolnośląską Służ-
bę Dróg i Kolei, która jest za-
rządcą drogi, i odpowiedź na 
pytania:
1. czy i kiedy wykonawca prac 

poinformował DSDiK o cał-
kowitym zamknięciu prze-
jazdu na DW 376 w Strudze 
i Lubominie?

2. dlaczego wykonawca prac 
nie poinformował z wy-
przedzeniem o zamiarze 
całkowitego zamknięcia 
przejazdu DW 376 w Stru-
dze i Lubominie?

3. dlaczego wykonawca prac 
nie wprowadził oznakowa-
nia o zamknięciu przejazdu 
i o objazdach?

4. jaka awaria zmusiła wyko-
nawcę prac do zamknięcia 
przejazdu w okresie 25-27 
maja 2017 r.
Pytania te przesłaliśmy tak-

że do kierownika kontraktu 
z �rmy prowadzącej remont 
drogi w Strudze.

- Wyjaśniam, że w związku 
z brakiem możliwości bez-
piecznego przejazdu przez 
plac budowy w m. Lubomin i 
m. Struga Wykonawca robót 
– Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów KOBYLARNIA 
S. A. – zamknął ten odcinek 
drogi i wprowadził tymczaso-
wy objazd przedmiotowego 
odcinka stosując kierowanie 

ruchem ręczne przez oso-
by uprawnione do jego kie-
rowania. Przeprowadzony 
przez inspektora nadzoru w 
dniu 22.05.2017 r. przegląd 
kanalizacji deszczowej wy-
kazał uszkodzenie wpustów 
ulicznych, przez uczestni-
ków ruchu drogowego, co 
przy szerokości jezdni 5,5, m 
ograniczonej krawężnikami 
uniemożliwiało jednoczesne 
prowadzenie robót związa-
nych z wykonaniem robót na-
wierzchniowych i bezpieczne 
poruszanie się uczestników 
ruchu po wystających ponad 
sfrezowaną nawierzchnię 
jezdni, uszkodzonych wpu-
stach studzienek. Należy nad-
mienić, że posiadamy kilka 
zgłoszeń z kolizji drogowych 
pojazdów na tym odcinku 
drogi; sprawy prowadzone są 
przez Wykonawcę. W związ-
ku z powstałym zagrożeniem 
Wykonawca robót w dniu 
25.05.2017 wprowadził tym-
czasowe ograniczenia polega-
jące na zakazie przejazdu przez 
przedmiotowy odcinek drogi 
do czasu wykonania warstwy 
wyrównawczej nawierzchni 
jezdni. Wykonawca wyznaczył 
niezbędne objazdy, ustawiając 
osoby do kierowania ruchem, 
jednocześnie powiadamiając 
wszystkie właściwe organy za-
rządzające ruchem oraz zarząd 
drogi. Zgodnie z posiadanym 
Zatwierdzeniem nr 851/2016 
projektu czasowej organizacji 
ruchu Wykonawca powiado-
mił lokalne służby miejskie (Po-
licję, Pogotowie, Straż Pożarną 
oraz przewoźników komuni-
kacji publicznej). Wykonawca 
zakończył prace i przywrócił 
przejazd przez plac budowy w 
dniu 27.05.2017 o godz. 15.00 
– wyjaśnił Leszek Loch, dyrek-
tor Dolnośląskiej Służby Dróg i 
Kolei we Wrocławiu.

Robert Radczak



Czwartek, 1 czerwca 2017 r.

www.db2010.pl DB2010 .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

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

WIELKA WYPRZEDAŻ WCZASÓW I OBOZÓW W BUŁGARII!!!! 
ZAPRASZAMY NAWET DO 700 PLN TANIEJ!!! DZIECKO DO 12 LAT ZA 500 PLN!!!

WCZASY BUŁGARIA AUTOKAR
24.06 - 05.07.2017 - 1875 PLN 1175 PLN!!! - OSTATNIE 16 MIEJSC
03.07 - 14.07.2017 - 1875 PLN 1175 PLN!!!  - OSTATNIE 16 MIEJSC
12.07 - 23.07.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 20 MIEJSC
21.07 - 01.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 10 MIEJSC
30.07 - 10.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 21 MIEJSC
08.08 - 19.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 28 MIEJSC
17.08 - 28.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 28 MIEJSC
26.08 - 06.09.2017 - 1875 PLN 1199 PLN!!! - OSTATNIE 15 MIEJSC
04.09 - 15.09.2017 - 1499 PLN 1199 PLN!!! - OSTATNIE 15 MIEJSC

13.09 - 22.09.2017 - 1499 PLN 999 PLN!!! - OSTATNIE 7 MIEJSC

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO-SPORTOWY BUŁGARIA 
1875 PLN  1400 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

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

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

CHORWACJA BRIST OD 1900 PLN
WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - CENA OD 885 PLN

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY! 

KOLONIA JASTRZĘBIA GÓRA!!! 
BOGATY PROGRAM!!! OSTATNIE MIEJSCA!!!

O4.07 - 14.07.2017 - 1899 PLN  1 399 PLN!!!
08.08 - 18.08.2017 - 1899 PLN 1 399 PLN!!!

08.08 - 18.08.2017 - 1899 PLN - 1 450 PLN!!! KOLONIA PIŁKARSKA!!!

R E K L A M A

Gmina Czarny Bór

• Wójt Gminy Czarny Bór 
ogłasza II nabór wniosków o 
udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, znaj-
dujących się na obszarze Gmi-
ny Czarny Bór. Wniosek może 
złożyć podmiot, który posiada 
tytuł prawny do obiektu wpi-
sanego do rejestru zabytków 
wynikający z prawa własno-
ści, użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu, ograniczo-
nego prawa rzeczowego lub 
stosunku zobowiązaniowego. 
Dotacje mogą być udzielane na 
prace, które zostaną przepro-
wadzone w roku 2017. Kwota 
zaplanowana na dotacje na 
ochronę zabytków w II naborze 
wniosków wynosi 35000 zł. Ter-
min składania wniosków upły-
wa 19 czerwca br. Wnioski, spo-
rządzone na obowiązującym 
wzorze - do pobrania, należy 
składać osobiście w Biurze Po-
dawczym Urzędu Gminy Czarny 
Bór lub drogą pocztową na ad-
res: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. 
XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny 
Bór. Złożenie wniosku nie jest 
równoznaczne z przyznaniem 
dotacji. Wnioski niekompletne 
lub nieprawidłowo wypełnione 
albo złożone po terminie, nie 

będą rozpatrywane. Przy roz-
patrywaniu wniosków komisja 
oceniająca uwzględnia w szcze-
gólności: znaczenie historyczne 
zabytku, jego stan techniczny, 
merytoryczną wartość złożone-
go wniosku oraz zaangażowa-
nie �nansowe podmiotu wystę-
pującego o dotację.
•  25 maja 2017 r. w Bibliotece 
+ Centrum Kultury odbyła się 
uroczysta sesja Rady Gminy 
Czarny Bór z okazji obcho-
dów Dnia Samorządu Tery-
torialnego. Sesję otworzyła 
przewodnicząca rady gminy 
Sylwestra Wawrzyniak, która 
odczytała apel przedstawicie-
li środowisk samorządowych 
wyrażający sprzeciw wobec za-
powiadanych zmian prawa sa-
morządowego w Polsce. Kolej-
nym punktem uroczystej sesji 
było podjęcie szeregu uchwał. 
Do najważniejszych należało 
rozpatrzenie i zatwierdzenie 
sprawozdania �nansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Gminy Czarny 
Bór za rok 2016 oraz udzielenie 
wójtowi Gminy Czarny Bór ab-
solutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy za 2016 rok. Po 
przedstawieniu opinii Regional-
nej Izby Obrachunkowej oraz 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Czarny Bór radni jednogłośnie 

zatwierdzili budżetu miny za 
2016 r. oraz udzielili wójtowi 
absolutorium. Po głosowaniu 
Adam Górecki podziękował 
wszystkim radnym i sołtysom 
za owocną współpracę oraz 
zaznaczył, że realizacja zadań 
założonych w budżecie gminy 
możliwa była dzięki wysiłkowi 
i zaangażowaniu wszystkich 
współpracowników urzędu i 
jednostek podległych gminy.
•  Zespół Ludowy Grzędo-
wianki świętował 30-lecie 
działalności artystycznej. Ze-
spół powstał w 1987 r. przy Kole 
Gospodyń Wiejskich w Grzę-
dach z inicjatywy Janiny Łaciak. 
W tym czasie funkcję instrukto-
ra muzycznego pełniła Aniela 
Pacyna. Zespół liczy 13 osób, 
których wspólną pasją jest mu-
zyka ludowa. Na tę okoliczność, 
wójt gminy Adam Górecki, zor-
ganizował uroczyste spotkanie 
w Czarnym Borze. Uroczystość 
rozpoczęła się od wokalnych 
występów jubilatek, przy 
akompaniamencie Krzysztofa 
Murasa. Spotkanie umiliły rów-
nież występy Zespołu Radość z 
Witkowa. Został odczytany list 
gratulacyjny od wicewojewody 
Kamila Zielińskiego, a życzenia 
przekazali wójt oraz zaproszeni 
goście.

(RED)

Raport z Czarnego Boru
Gmina Czarny Bór uzyska-

ła 1 116 800 zł do�nansowa-
nia z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki na przebudowę in-
frastruktury sportowej wraz z 
uruchomieniem tras narciar-
skich i nartorolkowych w ra-
mach programu modernizacji 
infrastruktury sportowej na 
2017 rok. Modernizacja ist-
niejącego obiektu w Czarnym 
Borze pozwoli na uruchomie-
nie całorocznego ośrodka 
sportowego z trasami nar-
ciarskimi oraz nartorolkowy-
mi o długości ponad 3km. W 
ramach zadania powstanie 
także system naśnieżania bie-
gowych tras sportowych.

- Czyniliśmy wiele starań, 
aby przekonać ministerstwo, 
że ta inwestycja jest potrzeb-
na. Udało się to dzięki pracy 
wielu osób zaangażowanych 
w ten projekt na terenie na-
szej gminy oraz dzięki pomo-
cy posła Michała Dworczyka. 
Jestem przekonany, że Ski-
-Arena, która dzięki tej decy-
zji już niedługo powstanie w 
Czarnym Borze przyciągnie do 
naszej gminy wiele osób, tak-
że tych z dalszych zakątków 
Polski - mówi Adam Górecki, 
wójt Gminy Czarny Bór.

Obiekt będzie dostępny 
dla wszystkich mieszkańców, 

Ski-Arena w Czarnym Borze

niezależnie od wieku, poza 
czasem w którym na trasie tre-
ning odbywać będą zawodni-
cy korzystających klubów.

- Inwestycja w Czarnym Bo-
rze bardzo dobrze wpisuje się 
w program modernizacji infra-
struktury sportowej, także ze 
względu na duże tradycje jakie 
towarzyszą uprawianiu spor-
tów olimpijskich na terenie 
gminy Czarny Bór. Jest to ko-
lejna duża inwestycja w regio-
nie w sporty zimowe, po ubie-
głorocznej modernizacji toru 
biathlonowego w Dusznikach, 
gdzie niedawno odbyły się 

mistrzostwa Europy w biathlo-
nie. Mam nadzieję, że impreza 
podobnej rangi zawita kiedyś 
również do Czarnego Boru – 
podkreśla Michał Dworczyk, 
poseł okręgu wałbrzyskiego.

W ramach tego samego 
programu do�nansowanie 
otrzymały również m.in. SKF 
KT Szczawno Zdrój na mo-
dernizację kortów teniso-
wych i budynku zaplecza przy 
ul. O�ar Katynia oraz gmina 
Nowa Ruda na adaptację po-
mieszczeń przy ulicy Kłodzkiej 
na siłownię z zapleczem.

(RED)

Wójt Adam Górecki z posłem Michałem Dworczykiem.
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Kilka dni temu, na Facebo-
oka przez chwilę miałem oka-
zję podyskutować (chociaż 
myślę, że pisząc o dyskusji, 
naprawdę grubo przesadzam) 
z panem Jerzym Langerem, 
którego zresztą osobiście nie 
znam. Otóż bez żadnej złej 
intencji skomentowałem wy-
powiedź J.Langera, dotyczącą 
wcześniejszej jakiejś "dysku-
sji" z red. Andrzejem Basiń-
skim.

Nie będę tego przytaczał, 
aby poglądów J.Langera nie 
upubliczniać. Wspomnę tylko, 
że - z tego co m.in. do mnie 
napisał wynika - już w V kla-
sie szkoły podstawowej miał 
z Polską Ludową na pieńku. 
No cóż, musiał być naprawdę 
wielkim patriotą, bo ja - jego 
równolatek (1949 r.) - w V kla-
sie bawiłem się z kolegami w 
dzielnych Indian i kowbojów, 
a także staraliśmy się podglą-
dać dziewczyny w szatni, kie-
dy się na lekcje w-f szykowały. 
A J.Langer w tym samym cza-
sie zaczynał swą długą walkę 
ze znienawidzonym już wtedy 
systemem "komunistycznej" 
represji. Na pewno dostar-
czał partyzantom, walczącym 
w podziemiu do 1963 roku, 
butelki z benzyną i bibułę z 
rozkazami roznosił. Był już 
dużym chłopcem - miał 14 lat. 
Jak mnie zapewnia, "dobrze 
też pamięta akcent dowód-
ców LWP", z czego wnoszę, 
że miał to być, znienawidzony 

W obronie prawdziwych bohaterów
Janusz
Bartkiewicz

przez niego, akcent rosyjski. 
Otóż, szanowny panie Lan-
ger, w czasach PRL nie istniało 
coś takiego jak LWP (Ludowe 
Wojsko Polskie), bo od 1943 
roku istniała I Armia Wojska 
Polskiego, a po połączeniu w 
1944 roku z partyzancką Ar-
mią i Gwardią Ludową, armia 
ta do końca PRL nazywała 
się po prostu Wojsko Polskie. 
Tak jest zapisane w ustawie i 
może Pan to sobie sprawdzić. 
Zapewne nie wie Pan tego, że 
po 1956 roku (a w zasadzie 
już od 1954) polskie wojsko 
zaczęli opuszczać radzieccy 
"doradcy" nasłani przez Stali-
na, ale w armii pozostało wie-
lu Polaków, którzy urodzili się 
i wychowali na tak zwanych 
kresach, przez co, aż do śmier-
ci, zachowywali ten lekko 
wschodni "zaśpiew" w akcen-
cie. Mój ojciec, dyplomowany 
pułkownik WP - który z zesła-
nia na Syberię doszedł z pepe-
szą w ręku do Berlina - urodził 
się wprawdzie w Warszawie 
(był synem warszawskiego 
policjanta), ale wychował się 
na Polesiu i do swojej śmierci 
tego "zaśpiewu" nie potra�ł 
się pozbyć, co niekiedy de-
nerwowało moją mamę, a 
jego żonę. Dla Pana Langera 
zapewne tacy, jak mój Ojciec, 
to tylko jakieś "kacapy" i stali-
nowscy kolaboranci, niegodni 
miana Polaka. Więc ciekawy 
jestem gdzie i w jaki sposób 
wojnę spędziła jego rodzina. 
Bo moja najpierw na Syberii, a 
później w okopach od Lenino, 
przez Warszawę i Kołobrzeg, 
do Berlina.

Ja, w odróżnieniu od red. 
Andrzeja Basińskiego, wcale 
specjalnie Pana Langera nie 
szanuję, tak jak nie szanuję 

jego ukochanej "Solidarno-
ści", która po 1989 roku do-
prowadziła do likwidacji pol-
skiego przemysłu i rolnictwa, 
kultury i sztuki oraz zniszczyła 
wszystko to, co tylko zniszczyć 
się jej udało. W swym "antyko-
muszym" zacietrzewieniu do-
prowadziła do tego, iż Polska 
stała się jedną wielką mon-
townią dla obcych koncer-
nów. Krajem tysięcy zachod-
nich supermarketów i chyba 
najtańszej w Europie siły ro-
boczej. Zniszczenia jakich 
dokonano, stały się widoczne 
nawet dla prezesa wszystkich 
prezesów, przez co coraz gło-
śniej opowiada Polakom, że 
najpotrzebniejszą rzeczą dla 
kraju jest zbudowanie (od 
nowa) polskiego przemysłu, 
rolnictwa i bankowości. A 
więc tego wszystkiego, do 
zniszczenia czego Pan Lan-
ger swoją rękę też przyłożył, 
z wielką zapewne ochotą. Nie 
będę tematu rozwijał, bo aku-
rat o tych sprawach głośniej 
opowiada prezes Kaczyński i 
jego najwierniejsi akolici.

Jerzy Langer, jako ab-
solwent Zasadniczej Szkoły 
Budowlanej (w zawodzie 
betoniarz), na pewno do-
brze wie, jak wyprodukować 
dobry, albo zły beton. Ja o 
tym zielonego pojęcia nie 
mam, ale mnie na studiach 
prawniczych uczono zasad 
logicznego myślenia, umie-
jętności analizy i syntetyzo-
wania uzyskanej w jej wyniku 
wiedzy, dzięki czemu wiem, 
że myślenie binarne (czarne 
albo białe), czyli tak zwane 
zero-jedynkowe, prowadzi do 
fałszywego postrzegania rze-
czywistości. Dlatego też zdaję 
sobie sprawę z wielu złożo-

ności naszej polskiej historii, 
natomiast dla Pana Langera 
jest ona prościutka, jak nowo 
wyprodukowany pręt zbroje-
niowy, zalewany betonem. I 
dlatego wiem, że odzyskanie 
w 1918 roku pełnej suweren-
ności skończyło się dla Polski 
w 1939 roku hekatombą krwi 
i cierpienia. Natomiast po 
1944 roku, kiedy Polska część 
swej suwerenności utraciła 
na rzecz potężnego wówczas 
ZSRR, stała się krajem w pełni 
bezpiecznym przed jakąkol-
wiek agresją. Bezpieczeństwo 
to zaczęło się załamywać, 
kiedy pojawiła się groźba, że 
Polska może zechcieć się z tej 
zależności wyzwolić. I dopiero 
po upadku ZSRR nastał czas, 
że mogliśmy przez krótką 
chwilę cieszyć się pełnią su-
werenności, aby zaraz ją utra-
cić na rzecz Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego 
i wielkich korporacji �nanso-
wych, co doprowadziło do 
likwidacji naszego przemysłu 
rolnictwa i bankowości. Po 
latach tej zależności, polską 
suwerenność jeszcze bardziej 
okroiliśmy na rzecz UE i NATO, 
co miało zapewnić nam cał-
kowite bezpieczeństwo po-
lityczne i militarne. Ale jeżeli 
tak jest, to dlaczego polityczni 
przyjaciele Pana Langera ( a 
zapewne i on sam) tak bardzo 
obawiają się rychłej agresji ze 
wschodu?

Obawiam się jednak, że 
tych złożoności J.Langer nie 
jest w stanie dostrzec, tak 
samo jak nie dostrzega ich 
w sprawie żołnierzy wyklę-
tych, albowiem są wśród 
nich tacy bohaterowie jak 
rotmistrz Pilecki i pospolici 
zbrodniarze, tacy jak "Ogień" 

i "Bury". Pilecki, jak i wiele 
wspaniałych żołnierzy pod-
ziemia, zbrodniarzem nie 
był i zbrodni nie pochwalał. 
Walczył z wrogiem, a nie z 
ludnością cywilną, z kobieta-
mi i małymi dziećmi, którym 
tacy jak "Bury" czy "Ogień" 
zdawali okrutną śmierć. Dla-
tego uważam, że budowanie 
dla nich wspólnego pomnika 
jest po prostu haniebne. Dla 
takich jak rotmistrz jest to po 
prostu obrazą. Obrazą ich ho-
noru i czci. Obrazą pamięci o 
ich bohaterstwie i poświęce-
niu dla ojczyzny. Jestem też 
przekonany, że w podobny 
sposób myśli A. Basiński, który 
tak jak ja wie, że w 1918 roku 
żaden Polski żołnierz Pol-
ski nie wyzwalał, albowiem 
odzyskanie niepodległości 
nastąpiło w wyniku wielce 
korzystnego dla niej zbiegu 
okoliczności, czyli przegranej 
Niemiec i Austrii oraz rewo-
lucji bolszewickiej w Rosji. 
Natomiast niepodległość po 
1939 roku polscy żołnierze 
(jak mój ojciec, matka, ciocia 
i wujek w I Armii WP, a także 
dziadek w armii Andersa) wy-
rąbywali z bronią w ręku, bijąc 
faszystowskiego okupanta 
zarówno od wschodu jak i 
zachodu, a także w okupo-
wanym kraju, walcząc w sze-
regach Armii Krajowej, Armii 
Ludowej i Gwardii Ludowej 
oraz Batalionów Chłopskich. 
Oni wywalczyli niepodległość, 
chociaż nie byli w stanie uczy-
nić Polski w pełni suwerennej. 
Nie od nich to zależało, bo o 
tym decydował Stalin, Roose-
velt i Churchill. Dla J.Langera 
bohaterami są przede wszyst-
kim żołnierze Narodowych Sił 
Zbrojnych, których formacja 

(Brygada Śiętokrzyska), ramię 
w ramię z Wermachtem i od-
działami SS, wycofywały się 
m.in. przez okolice Boguszowa 
Gorc, walcząc z II Armią WP, 
składającą się w przeważają-
cej mierze z byłych żołnierzy 
Armii Krajowej, którzy chcieli 
uczestniczyć w pokonaniu Hi-
tlera i jego siepaczy. To oni, a 
nie zbrojne bandy łupiące bia-
łoruskie wsie na Polesiu, oddali 
krajowi olbrzymią daninę krwi, 
walcząc - w ramach operacji 
Łużyckiej - pod Budziszynem 
przy boku radzieckiej 52 Armii 
i 5 Armii Gwardyjskiej. W tej 
jednej z najkrwawszych bitew 
II wojny za Polskę (bo nie za 
Stalina) poległo ich 4902, 2798 
zaginęło bez wieści, a 10 532 
zostało rannych. Natomiast 
po 1945 roku, Szanowny Panie 
Langer, żadna wojna domowa, 
trwająca do 1963, nie miała w 
Polsce miejsca, albowiem 19 
stycznia 1945 roku ostatni ko-
mendant Armii Krajowej gen. 
Leopold Okulicki wydał rozkaz 
o rozwiązaniu Armii Krajowej. 
W wojsku każdemu, kto się w 
warunkach wojny rozkazowi 
nie podporządkowuje, grozi 
tylko jedna kara. Kara śmierci 
przez rozstrzelanie. Ponadto 
w czasie wojny (także domo-
wej) nic się nie buduje i nic 
się nie tworzy. W czasie wojny 
zabija się i rujnuje. A Polska w 
tamtych latach podnosiła się 
z ruin, dzięki czemu mógł Pan 
tę swoją szkołę zawodową 
na Dolnym Śląsku spokojnie 
skończyć i podjąć pracę, cze-
go absolwenci takich (i nie 
tylko takich) szkół tak łatwo 
po 1989 roku doświadczyć już 
nie mogli i dalej jeszcze nie 
mogą.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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Instytut SKIN EFFECT
KOSMETOLOGIA MEDYCZNA 
Aleksandra Szczepańska 
ul. Młynarska 24 
gab. nr 2 PARTER
Wałbrzych Medical Park
tel. 531 27 09 85

Instytut SKIN EFFECT

Gmina Głuszyca

Gmina Głuszyca pozy-
skała do�nansowanie w 
wysokości 6 839 319,41 zł 
na realizację projektu Eko 
Gminy - montaż instalacji 
OZE w dorzeczu rzek Ba-
rycz i Bystrzyca. Przyznane 
do�nansowanie stanowi 
85% kosztów całkowitych 
inwestycji, która obejmuje 
kwotę 8 069 798 zł.

Do�nansowanie w ra-
mach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 oprócz Gminy 
Głuszyca - lidera projektu- 
otrzymali także trzej partne-
rzy: Gmina Nowa Ruda, Gmi-
na Niechlów oraz Fundacja 

IntelEko.pl ze Świdnicy. Do-
�nansowanie zostanie prze-
znaczone na zakup i montaż 
instalacji do wytwarzania 
energii cieplnej i elektrycz-
nej z odnawialnych źródeł 
energii w gospodarstwach 
domowych. Głównym celem 
projektu jest zwiększenie 
wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii, zmierza-
jące do ograniczenia niskiej 
emisji w gminach objętych 
projektem.

- Bardzo cieszy nas fakt, 
że nasz projekt znalazł się na 
liście podmiotów objętych 
do�nansowaniem, to wielki 
sukces. Projekt przyczyni się 
do poprawy jakości powie-

Miliony dla Głuszycy

• Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy zapra-
sza czytelników do odbio-
ru magnetycznych kart 
bibliotecznych. Beztermi-
nowa karta biblioteczna wy-
dawana jest bezpłatnie na 
podstawie dowodu tożsa-
mości ze zdjęciem oraz nu-
merem PESEL. Czytelnik po-
siadający kartę biblioteczną 
uzyska możliwość: wglądu 
do swojego konta biblio-
tecznego; przeszukiwania 
zasobów bibliotek korzy-
stających z systemu MAK+; 
sprawdzenia dostępności 
poszukiwanej książki (np. 
czy jest aktualnie na półce 
czy została wypożyczona); 
zamawiania i rezerwowania 
książek przez internet (w tym 
za pomocą urządzeń prze-
nośnych typu iPhone i iPad 
oraz pracujących pod sys-
temem Android); otrzymy-
wania powiadomień o zbli-
żającym się terminie zwrotu 
wypożyczonych materiałów; 
korzystania z zasobów in-
nych bibliotek pracujących 
w systemie MAK+.

• Instytut Książki ogłosił 
wyniki naboru do progra-
mu „Kraszewski. Kompu-
tery dla bibliotek 2017”. 
Wniosek głuszyckiej biblio-
teki na kwotę 27 750 zł zna-
lazł się na liście wniosków 
rozpatrzonych pozytywnie.

• Fundacja Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej po raz kolejny 
przyznała do�nansowa-
nie dla Centrum Kultury 
– Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Głuszycy na rok 
2017 w kwocie 6 600 zł w 
ramach konkursu Minister-
stwa Sportu i Turystyki na re-
alizację programu „Lokalny 
Animator Sportu”.

• Centrum Kultury-Miejska 
Biblioteka Publiczna  w 
Głuszycy zaprasza dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat na 
zajęcia wakacyjne, które 
odbędą się w dniach od 26 
czerwca do 7 lipca. Zapisy 
osobiście do 20 czerwca 2017 
w CK-MBP. Wpisowe 50 zł. 
Liczba miejsc ograniczona.

(SJ)

Raport z Głuszycy

Mieszkańcy Gminy Głuszyca dostaną dofinansowanie do instalacji 
fotowoltanicznych.

trza w dorzeczu rzek Bystrzy-
cy i Baryczy. Dzięki pozyska-
nym środkom �nansowym 
prawie 400 gospodarstw 
domowych, z czego ponad 
140 rodzin w samej Głuszy-
cy, będzie mogło zaoszczę-

dzić pieniądze w domowych 
budżetach na opłatach zwią-
zanych z ogrzewaniem czy 
korzystaniem z energii elek-
trycznej- dodaje burmistrz 
Głuszycy Roman Głód.

(SJ)
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W Gminie Stare Boga-
czowice realizowane są ko-
lejne nowe inwestycje.

Już niebawem gmi-
na wzbogaci się o kolejne 
obiekty sportowe. Boiska 
wielofunkcyjne do piłki siat-
kowej, ręcznej, koszykówki i 
tenisa ziemnego powstaną 
na terenie Chwaliszowa, Cie-

szowa i Starych Bogaczowic. 
Powyższe działanie realizo-
wane jest w ramach kon-
kursu ogłoszonego przez 
lokalną grupę działania 
„Kwiat Lnu”, poddziałanie 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” ob-

jętego PROW na lata 2014-
2020.

Z początkiem czerwca 
ruszy budowa chodnika w 
Strudze (fragment od skrzy-
żowania do boiska). Trwają 
także przygotowania do bu-
dowy chodnika przy sali so-
łeckiej w Sołectwie Stare Bo-
gaczowice. Na ukończeniu 

są również prace projektowe 
remontu drogi wojewódz-
kiej od mostu do RSP. Bieżą-
cy rok przyniesie też nowe 
dla Zespołu Szkół w Starych 
Bogaczowicach – z począt-
kiem czerwca rusza przetarg 
na termomodernizację bu-
dynku tej placówki.

(IL)

Idzie nowe
Utwór „Mały Człowiek” 

wykonany przez Dariusza 
Malejonka oraz dzieci z 
Gminy Stare Bogaczowice 
znalazł się na płycie „Nie-
śmiertelni”. Cały dochód 
ze sprzedaży albumu prze-
kazany zostanie na pomoc 
o�arom wojny w Aleppo.

W grudniu ubiegłego roku 
wałbrzyskie hospicjum otrzy-
mało wsparcie �nansowe, 
uzyskane ze sprzedaży płyty 
charytatywnej „Kolędałka”, bę-
dącej zwieńczeniem projektu 
zrealizowanego przez Gminę 
Stare Bogaczowice oraz Miro-
sława Kowalika z zespołu Raz 
Dwa Trzy. Album nadal niesie 
pomoc, ponieważ jeden z jego 

utworów - „Mały Człowiek” - 
znalazł się wśród 16 pozycji 
płyty „Nieśmiertelni”. Dyrekto-
rem muzycznym tej niezwykłej 
produkcji jest Dariusz Male-
jonek, a wydawcą Salezjański 
Wolontariat Misyjny „Młodzi 
Światu”. Oprócz dobrej muzy-
ki w albumie znajdziemy krzyż 
wykonany z fragmentu bomby 
z Aleppo. Zebrane ze sprzeda-
ży płyty pieniądze przeznaczo-
ne zostaną na wsparcie dzieci 
i młodzieży z Aleppo oraz ich 
rodzin, które ucierpiały na sku-
tek wojny. Płytę można nabyć 
w sklepie internetowym Sale-
zjańskiego Wolontariatu Misyj-
nego „Młodzi Światu”.

(IL)

Stare Bogaczowice 
dla Aleppo

Dariusz Malejonek zaśpiewał wraz z dziećmi z Gminy Stare 
Bogaczowice podczas koncertu „Kolędałka”.

Młodzież z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach, po raz kolejny 
włączyła się w pracę na rzecz Eko-ścieżki wokół ziół. Oficjalne otwarcie 
ogródka zielarskiego, który znajduje się na terenie Gminnego Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnego odbędzie się 13 czerwca o godz. 16: 00. 
Dzięki temu niezwykłemu miejscu mieszkańcy gminy dowiedzą się o 
leczniczych właściwościach ziół i sposobach ich wykorzystywania w 
codziennej diecie.

(IL)

3 czerwca nad zalewem 
w Starych Bogaczowicach 
odbędą się zawody węd-
karskie i strzeleckie z okazji 
dnia dziecka. Organizatora-
mi wydarzenia jest Wędkarski 
Klub Sportowy oraz Sudeckie 

Stowarzyszenie Strzeleckie. 
Dzieci mogą zgłaszać chęć 
udziału w dniu zawodów do 
godziny 9:00. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody 
wędkarskie.

(IL)

Zawody wędkarskie

Propagują zdrowy 
styl życia

Gmina Stare Bogaczowice
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Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Wielkim zainteresowaniem 
mieszkańców Jedliny-Zdroju cie-
szy się akcja dopłat do wymiany 
pieców węglowych na ogrzewanie 
ekologiczne. Wnioski o do�nanso-
wanie będą przyjmowane tylko do 
5 czerwca.

Przypomnijmy: 27 kwietnia 2017 r. 
Rada Miasta Jedlina-Zdrój jednogło-
śnie podjęła Uchwałę nr XXVII/163/17 
w sprawie określania zasad dotacji 
celowej ze środków budżetu gmi-
ny Jedlina-Zdrój na do�nansowane 
kosztów zadań inwestycyjnych zwią-
zanych z ograniczeniem niskiej emisji 
na terenie miasta Jedlina-Zdrój. Jest 
to kolejna - po pilotażowym progra-
mie „Błękitny węgiel” - inicjatywa 
samorządu w walce z zanieczyszczo-
nym powietrzem. Na mocy podjętej 
w kwietniu uchwały będą udzielane 
dotacje osobom, które zdecydują się 
na wymianę ogrzewania z węglowego 
na ekologiczne: gazowe, elektryczne, 
olejowe i pompy ciepła.

- Dotacja będzie jednorazowa, a 
jej wysokość wyniesie maksymalnie 
do 50 procent wartości poniesionych 
kosztów i nie więcej niż 7 tys. zł – pod-
kreśla Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-
-Zdroju.

Do�nansowanie obejmuje zakup 
i montaż ekologicznych urządzeń 
grzewczych wraz z niezbędną arma-
turą, przy jednoczesnej, trwałej likwi-
dacji ogrzewania węglowego. Dotacja 
obejmuje właścicieli nieruchomości 

Festiwal Zupy
XV Dolnośląski Festiwal 
Zupy odbędzie się 25 
czerwca 2017 r. w Jedli-
nie-Zdroju. Dla zwycięz-
ców konkursu przewidzia-
no atrakcyjne nagrody: w 
kategorii osoba �zyczna 
będą to wczasy w Chorwa-
cji dla 2 osób, ufundowane 
przez Organizację Usług 
Turystycznych Zbigniew 
Górnicki, a nagrodą głów-
ną w kategorii wystawca 
instytucjonalny są wczasy 
dla 1 osoby w Port Gri-
maud (Francja), ufundo-
wane przez Biuro Podróży 
„Juventur Travel” Sp. z o.o. 
Dodatkową nagrodą  w tej 
kategorii będą vouchery 
na reklamę (za I m-sce o 
wartości 5 tys., II m-sce-3 
tys., III m-sce-2 tys.). Zgło-
szenia przyjmowane będą 
w Centrum Kultury w Je-
dlinie-Zdroju (ul. Piastow-
ska 13), telefonicznie: 74 
8455249 wewn. 22, lub 
e-mail: biblioteka@jedli-
nazdroj.eu do 21 czerwca 
2017 r. do godz.12.00. Wię-
cej informacji od czerwca 
br. na stronach interneto-
wych: www.jedlinazdroj.
eu i www.ckjedlina.pl.

(KS)

Mieszkańcy chcą zmian

znajdujących się na terenie miasta Je-
dlina-Zdrój (domów jednorodzinnych 
i mieszkań), a także przedsiębiorców, 
których miejsce prowadzenia działal-
ności gospodarczej mieści się w bu-
dynkach wspólnot mieszkaniowych. 
Pomoc �nansowa będzie udzielana 
na wniosek osoby zainteresowanej po 
podpisaniu stosownej umowy. Więcej 
informacji można uzyskać na stronie: 
www.jedlinazdroj.eu.

(RED)

Mieszkańcy Jedliny-Zdroju chcą poprawić 
jakość powietrza w tej uzdrowiskowej 
gminie.
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Koszykówka 
na wózkach
W dniach 2-3 czerwca na 
obiekcie Aqua Zdrój Wał-
brzych odbędzie się II 
Międzynarodowy Turniej 
o Puchar Prezydenta Wał-
brzycha w Koszykówce 
na Wózkach. Rywalami re-
prezentacji Polski, przygo-
towującej się na obiektach 
Aqua Zdroju do mistrzostw 
Europy, które odbędą się w 
dniach 22-30.06.2017 na Te-
nery�e, będą reprezentacje: 
Hiszpanii (wicemistrz para-
olimpijski z Rio 2016), Wiel-
ka Brytania (mistrz Europy 
2015, brązowy medalista z 
Rio 2016) oraz Holandia (wi-
cemistrz Europy 2015). Ter-
minarz spotkań: 2.06 (piątek) 
- 9:00 Wielka Brytania – Ho-
landia; 10:30 otwarcie turnie-
ju; 11:00 Polska – Hiszpania; 
17:00 Hiszpania – Wielka 
Brytania; 19:00 Holandia – 
Polska; 3.06 (sobota): 9:00 
Hiszpania – Holandia; 11:00 
Polska – Wielka Brytania; 
16:00 mecz o III miejsce; 
18:00 mecz o I miejsce.

(RED)

Na podium
Na Orliku SP nr 6 w Świd-
nicy piłkarki z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w 
Walimiu wywalczyły dru-
gie miejsce w rywalizacji 
z Bielawą, Świdnicą i Woj-
bórzem. - Wygrana, remis i 
porażka… 4 punkty i radość 
z drugiej lokaty – to jak w 
kilku słowach można opisać 
zmagania walimskiej druży-
na na świdnickiej murawie 
– relacjonuje Bartosz Prętki, 
trener walimskich piłkarek. 
Wszystkie z reprezentacji 
PSP Walim w składzie: Domi-
nika Kowalska, Natalia Firlej, 
Oliwia Szewczun, Oliwia Do-
mańska, Wiktoria Chraścina, 
Wiktoria Rejman, Julia Zo-
cek, Nikola Chraścina, Olga 
Kręciproch, Martyna Sakow-
ska otrzymały pamiątkowe 
medale i dyplomy.

(RED)

Agnieszka Wieszczek-
-Kordus, pierwsza polska 
medalistka olimpijska w 
zapasach (brąz w Pekinie, 
72 kg), która karierę rozpo-
czynała w Herosie Czarny 
Bór, przeszła w Warszawie 
operację odcinka szyjnego 
kręgosłupa.

- Miałam z nim kłopoty od 
dłuższego czasu i niekiedy 
płatał mi ponure �gle. Dlatego 
zdecydowałam się na zabieg. 
Oddałam się w ręce ortopedy 
dr Damiana Zaborowskiego, 
który opiekuje się mną w ra-
mach programu „Odmładza-
nia stawów”, którego jestem 
ambasadorem oraz dr Wojcie-
cha Białowąsa. Operacja trwa-
ła 3,5 godziny. M.in. usunięto 
mi uszkodzone dyski. Teraz 
czuję się fantastycznie, cho-
ciaż trochę boli mnie… gardło 
– wyjaśniła.

Przeprowadzono ją w pla-
cówce przy ul. Wałbrzyskiej, 
co pacjentka uznała za dobry 

omen, bo wywodzi się... wła-
śnie z Wałbrzycha. Wcześniej 
Agnieszce cztery razy opero-
wano kolano po kontuzjach 
więzadeł krzyżowych. Za każ-
dym razem po rehabilitacji 
wracała na matę. - Teraz też 
tak będzie. Postaram się wró-
cić do gry w jeszcze lepszej 
formie i coś komuś udowod-
nić – zapewniła zawodniczka 
WKS Grunwald Poznań.

W ostatnich miesiącach nie 
była powoływana do kadry. - 
Ktoś w związku powiedział, że 
zrezygnowałam z centralnego 
szkolenia, a przecież to nie-
prawda. Zawsze byłam goto-
wa do spełniania swoich spor-
towych obowiązków, ale nikt 
ze związkowej „góry” nie za-
interesował się, co się ze mną 
dzieje. To smutne – zwierzyła 
się st. szeregowy Wojskowego 
Zespołu Sił Powietrznych, po-
siadaczka zaszczytnego tytułu 
„Ambasadora Wałbrzycha”.

Andrzej Basiński

Kolarze LKKS Górnik Wał-
brzych-DZT Service Świebo-
dzice, uczestniczyli w kilku 
wyścigach, także na terenie 
naszych południowych są-
siadów.

Kryterium Uliczne o Pu-
char Wójta Gminy Podgórzyn 
- dzieci 9-10 lat: 2. Amelia De-
reń, 4. Julia Borucka; żakinie: 1. 
Karolina Chojnacka; juniorzy 
młodsi: 3. Karol Woźniak.

W Małym Wyścigu Pokoju 
w czeskim Lanskroun po 4 eta-
pach juniorka młodsza Julia 
Kowalska była 16.

W VII Czasówce Szybow-
cowej w Jeżowie Sudeckim, 
wśród juniorów młodszych 
zwyciężył Woźniak przed Do-
minikiem Kopiwodą, natomiast 
w gronie juniorów 3. miejsce 
zajął Paweł Marchlewski.

(BAS)

Powalczą o medal
Z udziałem AZS PWSZ 
Wałbrzych, w dniach 01-
04.06.2017 r. na obiektach 
Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Łodzi, odbędzie 
się turniej �nałowy Między-
wojewódzkich Mistrzostw 
Młodziczek, czyli Mistrzo-
stwa Polski Kobiet w piłce 
nożnej do lat 13. Do turnieju 
�nałowego awansowało 8 
najlepszych drużyn z całej 
Polski. W grupie A znajdują 
się: UKS Orzeł 2010 Wałcz, 
UKS Ząbkovia Ząbki, UKS 
SMS Łódź, AP Wisła Brzeź-
nica natomiast w grupie B: 
AZS PWSZ Wałbrzych, KKPN 
Olimpico Malbork, MUKS Pra-
ga Warszawa, CWKS Resovia 
Rzeszów. Aby awansować do 
grona 8 najlepszych zespo-
łów, od września 2016 roku 
do końca marca 2017 toczyły 
się rozgrywki wojewódzkie, z 
których do dalszej fazy awan-
sowały: mistrz i wicemistrz 
rozgrywek. Następnie 32 dru-
żyny z całej Polski awansowa-
ły do turnieju strefowego (8 
grup po 4 zespoły w każdej), z 
których do pół�nałów awan-
sowały drużyny z pierwszego 
i drugiego miejsca każdej z 
grup. Pół�nały to 16 najlep-
szych drużyn, które w 4 gru-
pach rywalizowały o uczest-
nictwo w turnieju �nałowym.

(RED)

Grand Prix 
Walimia MTB
Zapraszamy na najbliż-
szy wyścig w ramach Pu-
charu Strefy MTB Sudety 
2017, który odbędzie się 
11 czerwca br. w Walimiu. 
Organizator wyścigu, którym 
jest Centrum Sportu i Rekre-
acji w Walimiu, przygotował 
dla uczestników 3 Grand Prix 
Walimia MTB dwie wymaga-
jące trasy: Mini o długości ok 
23 km i Mega z 46 km. Wię-
cej szczegółów dotyczących 
czerwcowego wyścigu moż-
na uzyskać pod nr telefonu 
600 954 954 lub mailowo: 
sport@walim.pl.

(RED)

4 czerwca zapraszamy 
do udziału w akcji „Polska 
Biega” z Invest-Parkiem. 
Impreza rozpocznie się o 
godz. 12:00 (zapisy potrwa-
ją od 11:00 do 11:45) przy 
Centrum AQUA ZDRÓJ na 
ul. Ratuszowaej 6 w Wał-
brzychu.

Dla pierwszych 300 
uczestników przewidziane 
są pamiątkowe koszulki! Za-
chęcamy także do udziału 
rodziny. Każda rodzina min. 
2+ (mama/tata i dziecko) 
otrzyma darmowe wejście na 
basen Aqua Zdrój. Opieku-
nowie i nauczyciele zgłasza-
jący grupę 15 osób i więcej 

otrzymają nagrody. Dla dzie-
ci w wieku przedszkolnym 
przewidziane są pamiątkowe 
medale. Każdy uczestnik do-
stanie certy�kat „Polska Bie-
ga”. Na zakończenie wszyscy, 
którzy ukończą bieg, będą 
mieli szansę zdobyć cenne 
nagrody. Do wygrania m.in. 
wycieczki do Pragi i Drezna, 
sprzęt sportowy, karnety na 
basen oraz bony upominko-
we na zabiegi SPA.

Trasa biegu głównego 
wyznaczona jest na 3 km, ale 
nie liczy się czas, liczy się sam 
udział w imprezie i przede 
wszystkim dobra zabawa.

(RED)

W zorganizowanym w 
ramach Dni Wałbrzycha 
Nocnym Turniej Oldbojów 
w Piłce Nożnej, najlepsza 
okazała się drużyna Przy-
jaciół i Rodziny Artura Bo-
rowiaka „Babcia Team”, 
która w �nale pokonała ze-
spół Czarnych Wałbrzych.

Nagrody indywidualne: 
najlepszy strzelec – 3 tra�e-
nia -  Krzysztof Twardijewicz 
(Babcia Team), najlepszy 

bramkarz – stracone 2 gole – 
Mariusz Klimek (Babcia Team), 
najlepszy zawodnik – Konrad 
Niemiro (Piast Nowa Ruda). 
Klasy�kacja turnieju: 1. Przy-
jaciele i Rodzina Artura Boro-
wiaka „Babcia Team”; 2. Czar-
ni Wałbrzych; 3. Piast Nowa 
Ruda; 4. Zjednoczeni Powiat 
Świdnicki; 5. IPE-Chyliński / Te-
lefony u Kalego; 6. Górnik Wał-
brzych; 7. Zagłębie Wałbrzych.

(RED)

2 czerwca 2017 r. zapra-
szamy do Boguszowa-Gorc 
do udziału w 13 Mini Setce 
oraz 3 Mini Setce Rodziców 
i Dziadków - zawodach bie-
gowych dla każdego.

Impreza adresowana jest 
do dzieci oraz dla rodziców i 
dziadków, którzy będą mieli 
do pokonania dystanse o 
długości 200 i 400 metrów. 
Impreza odbędzie się na sta-
dionie sportowym na Górze 
Parkowej przy ul. Kusociń-
skiego w Boguszowie-Gor-
cach – najwyżej położonym 

stadionie w Polsce. Podczas 
zawodów przewidziane do-
datkowe atrakcje.

Program zawodów: 9.00 
– 10.00 – zapisy w biurze 
zawodów, 10.30 – 13.00 – 
starty w poszczególnych 
kategoriach; ok. godz. 11.45 
– ceremonia dekoracji rocz-
ników 2007 i młodszych 
oraz 3 Mini Setki Rodziców 
i Dziadków; ok. godz. 13.30 
– ceremonia dekoracji pozo-
stałych kategorii; ok. godz. 
1400 – zakończenie imprezy.

(RED)

Z kolarskiego notesu

Agnieszka po operacji

- Będzie dobrze – mówi Agnieszka i przeprowadzający operację 
dr Damian Zaborowski. 13 Mini Setka

Babcia Team wygrywa

Polska Biega 
Z Invest-Parkiem
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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

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

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

DB2010 .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

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych 
nie zwracamy.

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

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)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

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.

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

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

ZATRUDNIMY 
osoby z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 
do sprzątania marketów 

na terenie Wałbrzycha 
i Szczawna Zdroju. 

Umowa o pracę. 
Kontakt pon. – pt. w godz. 8-15, 

tel. 601 156 466.

Kupię grunt 
w gminach 

Jedlina-Zdrój 

lub Dzierżoniów 

Tel. 616-703-095

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!

Dla wałbrzyszanek był to 
historyczny mecz, gdyż mogły 
zdobyć pierwszy medal mi-
strzostw Polski seniorek. Aby 
to spełnić, wystarczyło by zre-
misowały w rywalizacji z UKS 
SMS, z którym - co ciekawe 
- AZS PWSZ rozpoczął sezon, 
wygrywając także w Łodzi 
3:2. Za to w Wałbrzychu padł 
remis 1:1, dzięki czemu akade-
miczki miały lepszy bilans bez-
pośrednich spotkań i wyższą 
pozycję w tabeli. W ostatnim 
meczu sezonu trener Kamil 
Jasiński nie mógł skorzystać 
nadal z So�i Gonzalez, Patrycji 
Salwy oraz Karoliny Jędras. Za 
to w ekipie Marka Chojnac-
kiego wystąpiła była piłkarka 
wałbrzyskiego klubu – Kata-
rzyna Konat.

Od początku do ataku 
ruszyły wałbrzyszanki, choć 
pierwsze efekty ich sta-
rań przyszły po kilkunastu 
minutach. W 12 min. naj-
pierw uderzenie w wyko-
naniu gości było niecelne, 
ale już 6 minut później na 
bezpośredni strzał z rzutu 
wolnego zdecydowała się 

Klaudia Miłek, jednak pew-
nie interweniowała Danuta 
Paturaj. W 28 min., po akcji 
Dominiki Dereń, szansę na 
strzelenie gola miała Oliwia 
Maciukiewicz, lecz jej strzał 
był za lekki i bez problemu 
obroniła go bramkarka UKS. 
Sześć minut później, po 
rzucie rożnym, okazję miała 
Małgorzata Mesjasz, tym ra-
zem jednak nie wpakowała 
piłki do siatki, bo ubiegła ją 
Paturaj. Za to w 38 min., po 
kapitalnej akcji Maciukie-
wicz, do piłki doszła Klaudia 
Miłek, która minęła rywalkę i 
precyzyjnym strzałem otwo-
rzyła wynik spotkania.

W przerwie dwóch zmian 
dokonał Marek Chojnacki. 
Roszady te przyniosły efekty, 
ponieważ łodzianki rzuciły 
się do ataku i już na począt-
ku drugiej połowy miały kil-
ka okazji, jednak za każdym 
razem skutecznie broniła 
Daria Antończyk. Potem ka-
pitan AZS PWSZ znów dwa 
razy dobrze interweniowała, 
ale chwilę później w ataku 
odpowiedziały jej koleżanki. 

Groźny strzał oddała Klaudia 
Miłek, a mogła go jeszcze 
przedłużyć Małgorzata Me-
sjasz, lecz nie doskoczyła do 
piłki, która poszybowała nad 
poprzeczką. W 85 min. dru-
gą żółtą, a w konsekwencji 
czerwoną kartkę otrzymała 
Ana Jelencić, jednak mimo to 
wałbrzyszanki kontrolowały 
przebieg spotkania, ostatecz-
nie wygrywając spotkanie 1:0 
i zdobyły brązowy medal.

Radosław Radczak

UKS SMS Łódź 
– AZS PWSZ Wałbrzych 0:1 (0:1)
Bramka: 0:1 Miłek (38). Żółte kartki: 
Aszkiełowicz, Gradecka, Jelencić. 
Czerwona kartka: Jelencić (85, za 2 
żółte). Widzów: 200.
SMS: Paturaj - Kurek, Chmal, Konat, 
Zubchyk - Sanocka (76 Kowalska), Sala-
mon (46 Kovtun), Molenda (46 Dudek), 
Jedlińska (70 Zasowska) - Karczewska, 
Wiankowska.
AZS PWSZ: Antończyk – Aszkiełowicz, 
Mesjasz, Gradecka, Pluta – Jelencić, 
Rędzia, Dereń (90 Klepatska, 90+2 
Bezdziecka), Ratajczak – Miłek, 
Maciukiewicz (90 Iwańczuk). 

Piłkarze Górnika Wał-
brzych w zaległym spotka-
niu 25. kolejki III grupy III 
ligi przegrali we Wrocła-
wiu ze Ślęzą 1:3. Mimo ko-
lejnej porażki i złej sytuacji 
w tabeli nadal są w grze o 
utrzymanie w III lidze.

Pierwotnie mecz miał 
się odbyć 3 maja w Oławie, 
lecz z powodu złego stanu 
murawy został przeniesiony 
na inny termin, a przy oka-
zji także na inny obiekt – na 
stary stadion Śląska przy ul. 
Oporowskiej we Wrocławiu.

Po 4 ligowych porażkach 
z rzędu czas było na przeła-
manie, tym bardziej, że bia-
ło-niebiescy w tym sezonie 
więcej punktów zdobyli na 
boiskach rywali. Trener Ro-
bert Bubnowicz nie mógł 
skorzystać z chorego Mate-
usza Krzymińskiego, ale po 
urazie do gry powrócił Paweł 
Tobiasz. Za to w zespole Ślę-
zy wystąpił były piłkarz wał-
brzyskiego Górnika – Kamil 
Mańkowski.

Od początku meczu domi-
nowali jednak miejscowi. W 7 
min., po centrze z kornera w 
ich wykonaniu, futbolówka 
odbiła się niespodziewanie od 
Filipa Olejniczaka, lecz tra�ła 
wprost w Damiana Jaroszew-

skiego. Za to czternaście mi-
nut później, po świetnej akcji 
Przemysława Dubiela, który z 
prawej strony dośrodkował w 
pole karne, w szesnastce zna-
lazł się Mateusz Kluzek, który 
pięknym strzałem z woleja 
otworzył rezultat meczu. Po 
chwili szansę na wyrówna-
nie mieli Paweł Tobiasz oraz 
Dominik Bronisławski, jednak 
ich uderzenia dobrze obronił 
Jarosław Krawczyk. Już w 30 
min. pierwszej zmiany musiał 
dokonać Robert Bubnowicz, 
gdy kontuzjowanego Kamila 
Sadowskiego zastąpił Damian 
Bogacz. Wrocławianie chwilę 
później byli blisko podwyż-
szenia dorobku bramkowego, 
gdy po ograniu dwóch defen-
sorów do sytuacji sam na sam 
z bramkarzem doszedł Filip 
Olejniczak, lecz strzelił niecel-
nie.

Po zianie stron w 53 min. 
świetną interwencją popisał 
się Damian Jaroszewski, kie-
dy kapitalnie obronił strzał 
Adriana Niewiadomskiego. 
Ale minutę później do sy-
tuacji sam na sam doszedł 
Jakub Jakóbczyk, ograł „Jo-
giego” i wpakował piłkę do 
pustej bramki. W 57 min. 
swój były klub mógł dobić 
Kamil Mańkowski, ale jego 

po jego uderzeniu z dystan-
su piłka minimalnie minęła 
słupek. Pięć minut później 
w końcu odpowiedzieli przy-
jezdni: po akcji na prawym 
skrzydle Dominik Bronisław-
ski wpadł w pole karne, za-
grał na 10 metr do Damiana 
Bogacza, a ten zdobył kon-
taktowego gola dla swojego 
zespołu. Mimo to i tak wciąż 
atakowali wrocławianie, a po 
próbie Kluzka piłka poszy-
bowała obok bramki, a po 
strzał Mańkowskiego złapał 
ją Jaroszewski. Jeszcze w do-
liczonym czasie do drugiej 
połowy po kapitalnej akcji 
Bohdanowicza podanie do-
stał Maciej Firlej, który ustalił 
wynik spotkania na 3:1 dla 
swojej ekipy. 

W następnym meczu Gór-
nik zagra na własnym boisku 
z Lechią Dzierżoniów. Spo-
tkanie odbędzie się w sobo-
tę, 3 czerwca o godz. 17:00.

Radosław Radczak

Ślęza Wrocław 
– Górnik Wałbrzych 3:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Kluzek (21), 2:0 Jakóbczyk 
(54), 2:1 Bogacz (62), 3:1 Firlej (90+1). 
Żółte kartki: Niewiadomski oraz Rytko, 
Tyktor, Popowicz. Sędziował: Krystian 
Stenzinger (Żagań). Widzów: 500.

Dziewczyny lubią brązNie przeszli Ślęzy
Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych w ostatniej kolejce ekstraligi pokonały 

w Łodzi UKS SMS 1:0. Dzięki temu zespół Kamila Jasińskiego zakończył sezon 
na 3. miejscu w tabeli ekstraligi.
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USŁUGI

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

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

(4) HYDRAULIKA - 668-605-555

(4) ELEKTRYK - 888-322-334

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

ZATRUDNIĘ KIEROWCOW 
Kat. B, C, C+E,

PRACA W NIEMCZECH 
STUTGART

DOBRE WARUNKI UMOWA NA 
PRAWACH NIEMIECKICH
LATA PRZEPRACOWANE 

LICZĄ SIĘ DO EMERUTURY 
NIEMIECKIEJ

+48 535 199 283
+49 15166251363

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam mieszkanie - Wał-
brzych - Stary Zdrój, 1 pok.+kuch-
nia+łazienka+taras - 65 tys. do 
negocjacji. Tel. 504-782-455.

(2) Sprzedam mieszkanie na 
Podgórzu – 56 m2 + ogród. 
Ogrzewanie gazowe. 82 tys. zł. 
Tel. 695 87 19 94.

(2) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontakto-
wego: 693 069 486.

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

KUPIĘ

(17) Kupię starocie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy 
i inne przedmioty. Tel. 604-574-
501.

Panorama Nieruchomości   

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl

http://www.panorama.net.pl
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I 
Z KOMORNIKIEM.

Kontakt 535-416-014

OKAZJA ! PIASKOWA GÓRA 
2pokoje 29M2 2 piętro, balkon. 
Czynsz tylko 180 zł. 79.900,-zł

Kontakt 535-416-014

PODZAMCZE 3pok, 54m2, niski 
czynsz cena 111.000zł kontakt 
792-548-210

PODZAMCZE, 47m2 2pokoje, roz-
kład, czynsz 315 zł, cena 110.000 
kontakt 535-416-014

PIASKOWA GÓRA 2pok 40m2, 
3piętro,po remoncie, cena 
118000,-zł  kontakt 792-549-757

Podzamcze, 3 pokoje, 61m2  po 
remoncie, niski czynsz, 170.000zł 
kontakt 792-548-210

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

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

ŚRÓDMIEŚCIE  3pok 90m2, 2pię-
tro, pełen rozkład, cena 140tys, 
kontakt 535-416-014

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
51m2, balkon, czteropiętrowy bu-
dynek, niski czynsz, cena 115.000, 
kontakt 535-416-014 

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 97 66 30

DS-3084 Dom – bliźniak, dwu-
rodzinny Piaskowa Góra, garaż, 
duży ogród, cena 369 tys. Tel. 606 
976 630

DS- 3095 Dom – skrajny szereg, 
ul. Fabiana, wykończony pod 
klucz, z ogródkiem, cena 440 tys. 
Tel. 606 976 630

DS-3080 Dom wolnostojący, 
Piaskowa Góra, ul.Wyszyńskiego, 
cena 449 tys. Tel. 883 334 486

DS-3047 Dom wolostojący, Kon-
radów, pow. 260m2, po remoncie, 
cena 499 tys. Tel. 883 334 486

MS- Paskowa Góra, 51m2, 1 piętro 
w 4, po kapitalnym remoncie, 
cena 179 tys. Tel. 606 976 630

duży dom w okolicach szpitala, 
po remoncie w cenie 459,000 zł. 
DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 
45 m2, do kapitalnego remontu, 
w pięknej kamienicy, 53,000 zł. 
Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, kawalerka 28 m2 po kapi-
talnym remoncie, 95000 zł. DO 
NEGOCJACJI! 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 Dom z lat 
80-tych pod Strzegomiem stan 
bardzo dobry, cena 370000 Tel: 
502-657-353 

10. SOWA&VICTORIA Stylowe  
mieszkanie w pobliżu Parku 
Sobieskiego  108m2, cztery poko-
je,pierwsze piętro, z możliwością 
kupienia garażu. Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
w pobliżu Parku Sobieskiego, dwa 
pokoje z możliwością adaptacji 
strychu, w czterorodzinnym 
domu. Tel: 502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Piękne 
mieszkanie w dobrej lokalizacji 
Gorc, 2 pokoje, łazienka, kuchnia 
+ toaleta, dodatkowo garaż + 
ogród z altaną. Cena: 140 000 do 
negocjacji Tel: 502-665-504 

13.SOWA&VICTORIA Duże, jasne 
mieszkanie 3 pokojowe w pełnym 
rozkładzie w doskonałej lokaliza-
cji Śródmieścia. Po kapitalnym re-
moncie. 100m2. Cena: 160 000tys 
do negocjacji. Tel: 502-665-504

14. SOWA&VICTORIA Górny So-
bięcin, cicha spokojna okolica, bli-
sko III LO. 3 pokojowe mieszkanie, 
75m2 do częściowego remontu. 

Cena: 119 000zł do negocjacji! 
Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Dom Kolce 
do odświeżenia pow. 140 m2 
wraz z działką 7 000 m2 pod 
agroturystykę cena 380 000 Tel: 
506-717-014

16. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
Śródmieście 3 pokoje, 4 piętro, 
do odświeżenia, co gazowe 73m2 
cena 85.000 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 Piaskowa 
Góra - mieszkanie po remoncie 
na ul. Nałkowskiej, 2 pokoje, 
duży balkon,42m2, 4 piętro cena 
135000 zł. Tel. 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA  Jedlin-
ka - mieszkanie po kapitalnym 
remoncie 3 pokoje kuchnia, ła-
zienka z wc, 60m2. Do mieszkania 
przynależy ogródek i garaż cena 
110000 zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój 
- mieszkanie w spokojnej zielonej 
okolicy, 2 pokoje, kuchnia w 
zabudowie, 40 m2 ogrzewanie 
gazowe, ogród. Cena 115000 
złTel: 519-121-104

58-309 Wałbrzych,

 Główna 11, 74 842 90 60, 

walbrzych@wgn.pl

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
45m, 3 pokoje, cena 129 tys. zł , 
kontakt Zbigniew Morawiec, tel. 
74 842 90 60.

 WGN Świebodzice, nowy dom w 
zabudowie szeregowej, komfor-
towo urządzony, 160m2, 5 pokoi,  
cena 450 tys.  kontakt ; Zbigniew 
Morawiec 74 842 90 60.

WGN Dziećmorowice, bardzo ład-
ny duży dom, dla dwóch rodzin, 
220m2, działka 25 a, cena 499 tys. 

kontakt; Zbigniew Morawiec 74 

842 90 60.

WGN Stare Bogaczowice, działka 

1277m, zabudowana domem do 

kapitalnego remontu, cena 87 

tys. zł, do negocjacji, kontakt: 74 

842 90 60.

WGN Podzamcze, na sprzedaż 

mieszkanie 38m2, 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka, balkon,winda, 

wolne od zaraz, do wprowadzenia 

, cena 115 tys. zł do negocjacji, tel. 

74 842 90 60.

WGN Dla zdecydowanych klien-

tów pilnie szukamy 2-4 pokoje 

na Piaskowej Górze, może być do 

kapitalnego remontu, kontakt tel. 

74 842 90 60.

WGN,  Biały Kamień, mieszkanie 

3 pokoje, 61m, garaż murowany, 

działka, tylko 2 rodziny, bardzo 

dobra lokalizacja, cena 229 tys. do 

negocjacji .tel. 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, na sprzedaż 

mieszkanie 2 pokoje, 39m, rozkła-

dowe, balkon, cena ofertowa 122 

tys. zł, kontakt 74 842 90 60.

WGN Biały Kamień, na sprzedaż 

bliźniak 115m, ładna działka ca 

840m, dobra lokalizacja, cena 350 

tys.zł kontakt – Zbigniew Mora-

wiec tel. 74 842 90 60..

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 

mieszkanie 31m2, dwa pokoje, 

kuchnia, łazienka, balkon, wolne 

od zaraz,  dobra lokalizacja, cena 

90 tys. zł. do negocjacji, tel. 74 

842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 

dom w zabudowie szeregowej, 

70m, 3 pokoje, działka 180m2,  

bardzo dobra lokalizacja i okazyj-

na cena 279 tys. zł , wolne  ,tel. 74 

842 90 60.

WGN Szczawno-Zdrój, na sprze-

daż mieszkanie 66m, 3 pokoje, 3 

piętro, cena 169,9 tys. zł.

ładne, po remoncie, ogrzewanie 

gazowe, tel. 74 842 90 60.

WGN Nowe Miasto , na sprze-

daż mieszkanie  2 pokojowe 

o powierzchni 42m2,  zielona 

spokojna poszukiwana okolica, 

atrakcyjna cena 73 tys. zł. tel. 74 

842 90 60.

WGN Stary Zdrój, na sprzedaż bar-

dzo ładny dom wolno stojący , 4 

pokoje, zagospodarowana działka 

700m, spokojna okolica, cena 565 

tys. zł. kontakt  tel.   74 842 90 60.

WGN Unisław Śląski, na sprzedaż  

dom wolnostojący , 5 pokoi, ładna 

działka i lokalizacja, cena 295 tys. 

do negocjacji, kontakt Zbigniew 

Morawiec, 74 842 90 60.

MS-3098 Piaskowa Góra, 3  
pokoje, 45m2, po kapitalnym 
remoncie, cena 143 tys. Tel. 883 
334 481

MS-3090 Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 45m2, 1 piętro w 4, do 
wprowadzenia, cna 139 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, po kapitalnym 
remoncie, cena 149 tys. Tel. 793 
111 130

MS- Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
32m2, 2 piętro w 4, po remoncie, 
cena 114 tys. tel. 883 334 486

MS- 3094 Piaskowa Góra/Pod-
zamcze 4 pokoje, pow. 87m2, 
bezczynszowe, z ogródkiem, cena 
119 tys. Tel. 793 111 130

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, po kapitalnym 
remoncie, cena 149 tys. Tel. 793 
111 130

MS- 3094 Piaskowa Góra/Pod-
zamcze 4 pokoje, pow. 87m2, 
bezczynszowe, z ogródkiem, cena 
119 tys. Tel. 793 111 130

MS-3057 Nowe Miasto, kawalerka, 
32m2, wysoki parter, 1 piętrowa 
kamienica, cena  76 tys . Tel. 883 
334 481

MS-3050 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
1 piętro, super lokalizacja, do 
remontu, cena 74 tys. Tel. 883 
334 481

MS-2960 Centrum, 3 pokoje, 
79m2, dwupoziomowe z ogro-
dem, cena 110 tys. Tel.  tys. Tel. 
793 111 130

MS-2954 Szczawno Zdrój, 4 
pokoje, 98m2, dwa ogródki, do 
odświeżenia, cena 259 tys. Tel. 
883 334 481

DS-3089 Gaj, dom w zabudowie 
bliźniaczej, z garażem i ogród-
kiem, cena 370 tys. Tel. 793 111 
130

1. SOWA&VICTORIA Świdnica, 
mieszkanie w samym Rynku w 
klimatycznej kamienicy, 88 m2 w 
cenie 165,000 zł. DO NEGOCJACJI-
!Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
spokojna okolica, mieszkanie 42 
m2 w pięknie odrestaurowanej 
kamienicy. Cena: 69,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Lokal użytko-
wy Podzamcze, 50,60 m2 w cenie 
49,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel : 
502-657-640

4. SOWA&VICTORIA DO NEGO-
CJACJI! Piaskowa Góra, piękny i 

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, 
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, 
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77
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BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ! 
Nowe Miasto- mieszkanie 32,5 
m2pokój z kuchnią i łazienką, po 
remoncie i wymianie instalacji 
CENA: 25 000 zł (nr: 2338)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wy-
najem , 250m2, działka 5000m2, 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki. Cena: 89 000zł, nr: 
(2190) (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

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

BON – BIAŁY KAMIEŃ- OKAZJA 
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Bliskie 
okolice Szczawna, po remoncie, 
ogrzewanie CO. Cena: 41 000 zł  
(numer: 2194) -(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, dwupozio-
mowy lokal użytkowy, 200 m2, 
5 pomieszczeń z zapleczem,  
piękna okolica, Cena: 170000 zł, 
wynajem:1500 zł (nr:2312  ) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – GRZĘDY-stodoła muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią adaptacji na dom, działka 
.2500m2. Obiekt idealny na 
agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 
pokoje, parter, z niezależnym wej-
ściem, do wprowadzenia . Cena: 
159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 
3 pokoje, garderoba, kuchnia, ła-
zienka z kabiną prysznicową oraz 
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa 
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( 
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowe  
mieszkanie z ogrodem, wysoki 
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka, 
ogrzewanie gazowe i kominek. 

Cena: 117 000zł (nr:1562) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, 
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do 
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, Dom w 
zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż 
w bryle budynku. Cena: 298 000 
zł  (nr: 1593) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy 
dom z ogrodem zimowym, 423 
m2, 2 niezależne wejścia, działka 
5000m2. Garaż na 3 samochody,  
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłow-
nia, ogród-1937m2 z oczkiem 
wodnym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON -Oferta tylko w naszym 
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, kuchnia w 
zabudowie, łazienka z wc i prysz-
nicem, do wprowadzenia. Cena: 
89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko 
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuch-
nia, łazienka, pierwsze piętro,Ce-
na: 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 
sprzedaż lub wynajem,100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON –  SPRZEDAŻ LUB WYNA-
JEM 6 km od granic Wałbrzycha, 
mieszkanie, parter, 60m2, 3 
pokoje, aneks kuchenny, łazienka, 
przedpokój, taras. Cena: 99 800  zł 
(nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, 
mieszkanie do wprowadzenia, 45 
m2, kuchnia, łazienka, ogrzewa-
nie miejskie. Cena: 109 000  zł 
(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu 
bliźniak o pow. 70 m2 z działką 
300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000 
zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON- BIAŁY KAMIEŃ, dom w 
wysokim standardzie, 200 m2, 
4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, 
możliwość adaptacji poddasza, 
okna oraz instalacje po wymianie, 
ogrzewanie gazowe oraz kominek 
w salonie, bezpośrednie wyjście 
na ogród o pow. 600 m2. Cena: 
480 000 zł (nr: 2349) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

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, 60m2, B.Gorce, do remon-
tu, 2 piętro, ogród, cena  47 000 
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, 
2 pokoje po remoncie, 35,50m2, 
3p(10)cena 128tys.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 114000 zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 25m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogródek, cena 55 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy pół bliźniaka 
w Szczawnie-Zdroju, 109m2, 4 
pok. działka: 511m2 cena 355 tys.
zł. stan dobry, strefa A, 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 , stan dobry, 1 
piętro, winda, cena 108 tys.zł.  bal-
kon, 74 666 42 42, 881 424 100.
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 kawalerkę w 
B.Gorcach z ogródkiem, 37m2, 1 
piętro, cena 42 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co 
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy na N.Mieście 
z ogrodem, garażem, 2 pokoje, 
46m2, cena 149 tys.zł. 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA –  Sprzedamy 56m2, 
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-
głości, parter, co węgiel, cena 75 

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

Podzamcze, 2 pokoje w okazyjnej 
cenie!, niski czynsz, duży balkon, 
35 m2,  99 000zł kontakt: 530 998 
374

OKAZJA! PODZAMCZE, 3 pokoje, 
64 M2, drugie piętro w bloku 
czteropiętrowym, balkon, widok 
na tereny zielone, SPŁACONA 
TERMOMODERNIZACJA, tel. 535-
285-514

Piaskowa Góra, 2 pokoje z balko-
nem, ROZKŁAD, 42m2, 1 piętro. 
Cena 105.000zł. DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265

Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje, 
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena 
70.000zł. Tel: 535-311-265

OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA DOM 
po remoncie, 250m2, działka 
250m2, KOMINEK OGRZEWANIE 
MIEJSKIE 459 000zł   tel. 577-263-
955

Kawalerka po kapitalnym remon-
cie, 34m2, 2 piętro. Ogrzewanie 
gazowe. Stary Zdrój. Cena 
65.000zł. Kontakt 535-311-265

OKAZJA! BOGUSZÓW GORCE, 2 
pokoje, 37,0 m2, 2 piętro, łazien-
ka, osobno wc, widna kuchnia, 
39.000 ZŁ, tel. 535-285-514

OKAZJA! BOGUSZÓW GORCE, 
PRZY RYNKU, kawalerka, 31,5 
m2, parter, ogrzewanie centralne 
węglowe, łazienka, osobno wc, 
kuchnia, pokój 35.000 ZŁ, tel. 
535-285-514

Stary Zdrój BEZCZYNSZOWE z 
OGRÓDKIEM 3 pokoje, 1 piętro  
60m2 160 000zł tel. 577-263-955

PODZAMCZE 3 pokoje z dużym 
balkonem, rozkład, 62 m2, 155 
000zł do negocjacji. Kontakt 535-
311-265

DWA POKOJE Z BALKONEM, 1 PIĘ-
TRO W BLOKU czteropiętrowym 
w bliskiej lokalizacji Wałbrzycha, 
ogrzewanie miejskie, 38 m2, po 
remoncie 108 tys. Zł, Kontakt 
535-285-514

Podzamcze 2 pokoje, 1 pię-
tro, balkon, 40,5m2 109 900zł, 
dwustronne, rozkładowe tel. 
577-263-955

Nowe Miasto 2 pokoje, 70m2 
odnowiona kamienica, ogrze-
wanie gazowe, 100 000złtel. 
577-263-955

PRZESTRONNA KAWALERKA 
Z OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 
PIASKOWA GÓRA, 25 m2, widna 
kuchnia, balkon, po remoncie, 
WYPOSAŻENIE W CENIE,  3 piętro 
W BLOKU CZTEROPIĘTROWYM , 
84.000 tys. Zł, Kontakt 535-285-
514

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 35.5m2, 3 
piętro w 10, cena 99.700zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Se-
natorska, 3 pokoje, 62m2, 8 piętro 
w 10, cena 159.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, 10 
piętro w 10, cena 99.900zł, do 
wprowadzenia, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter 
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 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. 
Basztowa, 2 pokoje, 35.5m2, 7 
piętro w 10, balkon, rozkładowe, 
cena 99.900zł, tel. 74 840 40 40, 
724 464 997

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

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter  
w 4, cena 125.000zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 
ul. Szkolna, nowe bud., 2 pokoje 
z jasną kuchnią, 46m2, 4 piętro w 
, cena 54.900zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ ok. 
ul. Bema, 71m2, C.O. gazowe, 2 
piętro w 3, 155.000zł, 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 wej-
ściem, 3 pokoje, „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 
remoncie, 139.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, OKOLI-
CE SZPITALA NR 2, 3 pokoje, c.o. 
gazowe, 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 ta-
ras, po remoncie, cena 129.000zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA!  DOM 
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2, 
jednopiętrowy, działka 1500m2, 
do remontu, cena 214.000zł tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – DOM KONRADÓW, 
160m2, działka 733m2, C.O. 
węglowe, 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 + komi-
nek, 5 pokoi, PO REMONCIE, cena 
270.000zł tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  DOM SADY GÓRNE, 
160m2, działka  2000m2, C.O. wę-
glowe, 4 pokoje, cena 465.000zł 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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 
kapitalnym remoncie, Podzam-
cze, rozkładowe, 36m2, 3 piętro, 
cena 128 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, N.Miasto, 2p. po remoncie, 
cena 69 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
32m2, jasna kuchnia, Piaskowa 
Góra, 3 piętro (4), balkon, cena 90 
tys.zł.  74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodle-
głości, 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, kawalerka po kapitalnym 
remoncie, parter. 28m2, cena 
95000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166. 
WILLA –  Sprzedamy po remoncie, 
Nowe Miasto, 2 pokoje. 50m2, 
parter, cicha okolica, ogród, cena 
89 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 pię-
tro, 80tys.zł. do zamieszkania,  co 
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
Sobięcin, 43m2, 3p. po remoncie, 
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.
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