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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 :

WEŹ KREDYT U BEATY
Z GWARANCJĄ NISKIEJ RATY !!!

K R E D Y T Y
> KONSOLIDACYJNE
> GOTÓWKOWE
> MIESZKANIOWE
> ODDŁUŻENIOWE
> HIPOTECZNE
> SAMOCHODOWE

Centrum Kredytowe „Beatu$”
ul. Bolesława Chrobrego 2/1, 58-300 Wałbrzych

793-793-005, 531-483-291, 74-307-07-37
www.kredyty-walbrzych.pl złóż wniosek

znajdziesz nas również na FACEBOOKU!!!

R E K L A M A :

Ogromne podziękowania 
dla wszystkich Przyjaciół Wałbrzycha, 

a szczególnie 
Pani Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Panów Ministrów Mateusza Morawieckiego, 
Andrzeja Adamczyka oraz Michała Dworczyka

za doprowadzenie do podpisania umowy 
na dofinansowanie budowy 

Obwodnicy Wałbrzycha 
– długo oczekiwanego 

największego wyzwania inwestycyjnego 
naszego miasta

radny Województwa Dolnośląskiego 
– dr Piotr Sosiński (Klub PiS)
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Serdeczne podziękowania  składamy wszystkim, 
którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej

naszej ukochanej Mamy i Babci

ś.p. Bronisławy Ludwiczuk
Dziękujemy także społeczności PSP nr 15 im. Jana Kochanowskiego 

w Wałbrzychu za obecność i ciepłe wspomnienie
oraz

Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych sp. z o.o.
za przygotowanie ceremonii pogrzebowej

Roman Ludwiczuk z Rodziną

 

13 września podpisane 
zostało ostateczne poro-
zumienie w sprawie bu-
dowy zachodniej obwod-
nicy Wałbrzycha. Umowa 
pomiędzy podlegającemu 
ministrowi infrastruktury 
Centrum Unijnych Pro-
jektów Transportowych, 
a gminą Wałbrzych prze-
widuje przekazanie blisko 
300 milionów złotych do-
�nansowania inwestoro-
wi, jakim jest Gmina Wał-
brzych.

Ponadto, w myśl zawarte-
go wcześniej porozumienia 
z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad, Gmi-
na Wałbrzych otrzyma rów-
nież środki na realizację od-
cinka biegnącego na terenie 
Szczawna-Zdroju.

- Jest to szczęśliwy koniec 
trudnej, prawie 20-letniej 
batalii o realizację zachod-
niej obwodnicy Wałbrzycha. 
Zgodnie z zapowiedziami z 
początku roku, rząd Prawa 
i Sprawiedliwości realizu-
je obietnicę o skierowaniu 
środków na budowę obwod-
nicy Wałbrzycha. Podpisana 
umowa de�nitywnie kieruje 
do Wałbrzycha gigantyczną, 
największą w historii miasta 
dotację, na którą składają 
się środki zarówno na część 

Można jeździć
Ulice Nałkowskiej i Hirszfelda 
w Wałbrzychu są już przejezd-
ne. - Podczas remontu wykona-
no nową nawierzchnię jezdni, 
chodników, zainstalowano  małą 
infrastrukturę oraz zadbano o oto-
czenie drogi i chodników. Wybu-
dowano ścieżkę rowerową, nowy 
parking oraz bezpieczne przejście 
do szkoły. Wymieniliśmy całą pod-
ziemną infrastrukturę komunalną 
tak, aby efekt był trwały, na wiele 
lat. Wykonane prace pochłonęły 
z budżetu Miasta Wałbrzych 4,8 
mln. zł - mówi prezydent Roman 
Szełemej.

(RED)

Sienkiewicza 
w remoncie
Nieprzejezdny będzie fragment 
ulicy Sienkiewicza w Świebo-
dzicach, od skrzyżowania z ul. 
Młynarską do Rynku. Rozpoczęła 
się naprawa tego fragmentu na-
wierzchni jezdni. Miasto wykonu-
je remont zastępczy, ponieważ 
od ponad roku na tym właśnie 
odcinku pojawiają się zapadnię-
cia i uszkodzenia w nawierzchni 
z kostki granitowej. Wezwany do 
usunięcia (już po raz drugi) wyko-
nawca remontu tej ulicy, odmówił 
dalszych napraw. Gmina zleciła 
wykonanie ekspertyzy feralne-
go fragmentu, ą biegli orzekli, 
że przyczyną jest nieprawidłowo 
wykonana podbudowa. Miasto 
wykona więc naprawę na własny 
koszt, a następnie będzie docho-
dzić roszczeń na drodze sądowej. 
Termin wykonania naprawy - do 
30 listopada 2017 r.

(ABP)

To jeden z ulubionych 
festynów rodzinnych w 
Świebodzicach, kończący 
sezon plenerowych wyda-
rzeń w mieście. Doroczne 
Święto Ziemniaka odbę-
dzie już w najbliższą so-
botę, 23 września. W tej 
edycji, prócz dobrze nam 
znanych atrakcji, będą tak-
że nowe akcenty i nowi go-
ście. W tym roku będziemy 
piec nie tylko ziemniaki, 
ale i… brambory!

A to za sprawą wyjątko-
wych gości z Czech – bo w 
tym roku na Święcie Ziem-
niaka Świebodzice będą 
gościły delegację z partner-
skiego miasta Jilemnice. Kil-
kuosobowa grupa młodzie-
ży wraz z opiekunem zawita 
do Świebodzic w czwartek. 
Czesi zwiedzą okolice, spo-
tkają się z burmistrzem Bog-
danem Kożuchowiczem, a 
także będą się integrować z 
rówieśnikami ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2.

- W tym roku bawimy się 
aż w czterech lokalizacjach: 
przy szkołach podstawo-
wych nr 2, 3 i 4 oraz przy 
Szkole Podstawowej Inte-
gracyjnej w Cierniach. Zaba-

wa zaczyna się o godz. 11:00 
w programie oczywiście za-
bawy i konkursy z ziemnia-
kiem w tle, potrawy i ozdoby 
z ziemniaków, kiermasze, lo-
terie. Będzie konkurs kulinar-
ny na polsko-czeską przeką-
skę, a nasi goście z Jilemnic 
będą serwować narodowy 
przysmak – bram borki, czy-
li ziemniaki z kminkiem. 
Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej zabawy w imieniu 
Burmistrza Miasta Bogda-
na Kożuchowicza. Festyn 
potrwa w godzinach 11:00-
14:00. Organizatorami są: Or-
ganizatorzy: Urząd Miejski w 
Świebodzicach, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Świebodzi-
cach, Para�a pw. Św. Brata 
Alberta Chmielowskiego, 
Publiczne Przedszkole nr 2, 
Publiczne Przedszkole nr 3, 
Zespół Szkół Podstawowo-
-Gimnazjalnych z Oddziała-
mi Integracyjnymi, Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 3, 
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 4, OSiR Świebodzice 
Sp. z o.o. – mówi Agnieszka 
Bielawska – Pękala, Rzecznik 
prasowy burmistrza Świebo-
dzic.

(RED)

Ziemniaczane 
szaleństwo

Są pieniądze, będzie obwodnica!

wałbrzyską, jak również 
część biegnącą przez teren 
Szczawna-Zdroju. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego sukcesu, w 
szczególności Ministerstwu 
Rozwoju, Ministerstwu In-
frastruktury i wałbrzyskim 
radnym Prawa i Sprawiedli-
wości. Realizacja tego zada-
nia to kolejny przykład na to, 
że rząd Pani Premier Beaty 
Szydło skutecznie realizuje 
Strategię na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju, która 
za jeden z najważniejszych 
celów ma wspieranie nie 
tylko największych aglo-

meracji, ale także średnich i 
mniejszych miejscowości, w 
szczególności takich, które 
ucierpiały na przemianach 
gospodarczych. Podpisanie 
umowy oznacza, że ze stro-
ny rządu spełnione zostały 
wszystkie zobowiązania i 
formalności konieczne do 
realizacji inwestycji. Kolej-
nym krokiem będzie już 
przygotowanie i ogłosze-
nie przetargu przez miasto 
– podkreśla Wiceminister 
Obrony Narodowej Michał 
Dworczyk, poseł okręgu Wał-
brzyskiego.

(RED)

Michał Dworczyk
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

„Gala Kresowa - Polska moja” - taki ty-
tuł ma tegoroczna gala, która odbędzie 
się w ramach 16 Dolnośląskich Dni Kultu-
ry Kresowej. Wydarzenie odbędzie się w 
dniu 7 października 2017 r. o godz. 15.00. 
w świetlicy  w  Starych Bogaczowicach.

W muzyczną podróż zabierze nas Sto-
warzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, a na 
scenie wrażeń dostarczą artyści: zespół 
„Wszystko w porządku” z Domu Polskiego 
w Borysowie (Białoruś), zespół „Wesołecz-

ki” z miejscowości Piesek na Białorusi, ze-
spół „Słodka czwórka”, Tomasz Kuba Ko-
złowski oraz artyści: Barbara Droździńska, 
Stanisław Górka i Aurelia Sobczak, dosko-
nale znani mieszkańcom Powiatu Wałbrzy-
skiego z imprez odbywających się w ubie-
głym roku w  ramach Dolnośląskiej Stolicy 
Kultury.

Organizatorem wydarzenia są: Powiat 
Wałbrzyski oraz Gmina Stare Bogaczowice.

(GŁ)

Do 30 września trwa nabór wniosków 
o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego indy-
widualną lub zbiorową, za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony kultury dla osób 
prawnych i �zycznych, a także innych 
podmiotów.

Nagroda Starosty Wałbrzyskiego przyzna-
wana jest w formie pieniężnej, w szczególno-
ści za działania w sferze:
• rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej 

najcenniejszych wartości i tradycji
• twórczości artystycznej, profesjonalnej, 

amatorskiej
• edukacji kulturalnej
• nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, 

związanych z kulturą i jej upowszechnia-
niem

• ochrony zabytków i opieki jad zabytkami
• obejmującej całokształt działalności w 

upowszechnianiu i promocji kultury
Wniosek o przyznanie nagrody mogą 

składać:
• organizacje pozarządowe

• instytucje kultury
• szkoły wyższe
• jednostki samorządu terytorialnego
• stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kul-

turalne lub ich związki
• Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Po-

wiatu
Wniosek o przyznani e nagrody powinien 

zawierać:
• dane osobowe kandydata (kandydatów) 

do nagrody lub nazwę podmiotu i jego 
adres

• informacje dotyczące całokształtu do-
tychczasowej działalności lub informacje 
dotyczące osiągnięcia, za które nagroda 
ma być przyznana

• uzasadnienie wniosku.
Wysokość nagrody indywidualnej  wyno-

si do kwoty  3000 zł, nagrody zbiorowej do 
kwoty 5000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 30 wrze-
śnia 2017 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu.

(GŁ)

Nagrody starosty

Gala Kresowa - Polska moja

Podkreślał Pan niejedno-
krotnie, że kierowany przez 
pana Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego wprowadza 
„nową jakość w powiecie 
wałbrzyskim”. Na czym ona 
polega?

Jacek Cichura: - Jest to bar-
dzo szerokie pojęcie i doty-
czy ono wielu kwestii. Jako 
pierwsi zerwaliśmy z �kcją 
panującą w Powiatowym 
Centrum Zarządzania Kry-
zysowego i podpisaliśmy 
umowę z �rmą zapewniają-
cą nam sprzęt ciężki, lekki i 
materiały niezbędne w przy-
padku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, co realnie 
poprawiło poziom bezpie-
czeństwa mieszkańców na-
szego powiatu. W ubiegłym 
roku - jako trzeci powiat w 
Polsce i pierwszy na Dolnym 
Śląsku - wprowadziliśmy 
tzw. budżet partycypacyj-
ny. Dzięki temu rozwiązaniu 
mieszkańcy zgłaszają swo-
je projekty i - głosując na 

nie - wybierają te najlepsze 
dla lokalnej społeczności. 
Postawiliśmy na rozwój in-
frastruktury drogowej, która 
pozostawiała wiele do ży-
czenia. W sumie od początku 
kadencji wyremontowaliśmy 
już 74 km dróg i 6 obiektów 
mostowych, w tym 24 km 
dróg za ponad 4 mln zł w 
bieżącym roku. Te zmiany 
widać gołym okiem w każdej 
gminie powiatu - jadąc do 
pracy, czy na wycieczkę z ro-
dziną, korzystamy z nowych 
nawierzchni drogowych. 
Aktywnie wspieramy także 
działalność sportową i kul-
turalną, organizując samo-
dzielnie lub w partnerstwie 
z gminami, stowarzyszenia-
mi czy klubami sportowymi 
różne wydarzenia oraz im-
prezy kulturalne i sportowe 
– ostatnie z nich to Festiwal 
Nordic Walking w Sokołow-
sku czy Ogólnopolski Tur-
niej Tenisa na Wózkach w 
Szczawnie – Zdroju.

Te 65 km dróg to faktycznie 
imponujący wynik. Skąd 
bierzecie środki na te inwe-
stycje?

- Budżet naszego powiatu 
to ponad 50 mln zł, co oczy-
wiście nie wystarczyłoby 
na pokrycie kosztów tych 
wszystkich inwestycji, dlate-
go staramy się pozyskiwać 
środki zewnętrzne. W 2016 
roku pozyskaliśmy blisko 4 
mln zł na inwestycje w infra-
strukturę drogową, a w tym 
roku otrzymaliśmy już po-
nad 2 mln 300 tys. zł, w tym 
ponad 440 tys. zł w sierpniu. 
W lipcu odbierałem od wo-
jewody promesę na kwotę 
1 mln 200 tys. zł, z czego 
jestem bardzo dumny, bo 
było to jedno z najwyższych 
do�nansowań. Realizujemy 
też wspólnie z 3 gminami 
projekt o wartości prawie 4 
mln. zł - Odnawialne Źródła 
Energii, zakładający pozy-
skiwanie energii z fotowol-
taniki. Projekt przewidziany 

Sukces gwarantowany
Rozmowa ze starostą wałbrzyskim Jackiem Cichurą. jest na dwa lata i w sumie 

ma powstać 21 instalacji 
fotowoltaicznych w powie-
cie. Są to budynki urzędów, 
szkół, świetlic wiejskich oraz 
siedziby ochotniczych straży 
pożarnych.  To jest doskona-
ły przykład tej nowej jakości 
w zarządzaniu przeze mnie 
powiatem wałbrzyskim: cały 
nasz zespół ciężko pracuje 
i dzięki temu pozyskujemy 
aktywnie środki zewnętrz-
ne i możemy kontynuować 
boom inwestycyjny.

Czym - jako menadżer - kie-
ruje się Pan w swojej pracy?

- Uważam, że cele, jakie sta-
wiamy przed sobą muszą być 
ambitne i do ich realizacji 
potrzebny jest zespół dobrze 
współpracujących ludzi. Kie-
ruję się zasadą, że jak ktoś 
chce osiągnąć cel, to szuka 
sposobów jego realizacji, a jak 

nie chce, to szuka powodów 
by tego celu nie zrealizować. 
Dlatego też do Zarządu Po-
wiatu Wałbrzyskiego dobra-
łem kompetentnych i ambit-
nych ludzi, którzy - podobnie 
jak ja - nie boją się wyzwań, 
wymagających podejmowa-
nia czasami bardzo trudnych 
decyzji. Podstawą zarządzania 
jest umiejętny podział obo-
wiązków i kompetencji na po-
szczególnych pracowników, a 
następnie sprawna kontrola 

menadżerska nad ich realiza-
cją. Nasza kadra kierownicza 
i pracownicy merytoryczni 
mają jasno określone cele 
oraz zadania i są zaangażo-
wani w wykonywaną pracę, 
co przynosi wymierne efekty 
i bardzo im za to dziękuję. 
Przy dobrze dobranym, kom-
petentnym zespole i umiejęt-
nym podziale zadań sukces 
jest gwarantowany.

Dziękuję za rozmowę.
(GŁ)
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www.ahe.lodz.pl/swidnica

R E K L A M A

Zakład Elektromechaniki Dźwigowej 
poszukuje kandydata na stanowisko

Konserwator urządzeń dźwignicowych 
z terenu Wałbrzycha i okolic. 

Zakres obowiązków:
Konserwacja i naprawa urządzeń dźwignicowych u klientów. 

Diagnozowanie i usuwanie awarii.

Oferujemy:
Samodzielne stanowisko, samochód służbowy.

Wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifi kacji.

Wymagania:
Wykształcenie średnie lub zawodowe - elektromechanik.
Uprawnienia SEP do 1 kV ( E,D + pomiary mile widziane).

Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia UDT do konserwacji urządzeń dźwignicowych.

Umiejętność czytania schematów elektrycznych.

Kontakt - tel.608614930

R E K L A M A

Jakiś czas temu za-
dzwonił do mnie Wojciech 
P., który od 9 lat odbywa 
wyrok kary pozbawie-
nia wolności w wymiarze 
25 lat, za coś, czego - jak 
twierdzi - nie uczynił, a 
chodzi o zabójstwo, które 
miało miejsce w Wałbrzy-
chu w 2008 roku. Począt-
kowo nie bardzo chciałem 
zająć się tą sprawą, albo-
wiem staram się skupić na 
próbie ukończenia książ-
ki poświęconej tajemni-
cy zbrodni popełnionej 
17 sierpnia 1997 roku na 
szczycie góry Narożnik, na 
terenie Parku Narodowe-
go Góry Stołowe. Jednak 
im dłużej z Wojciechem 
P. rozmawiałem, tym co-
raz bardziej nabierałem 
przekonania, że warto się 
tym bliżej zainteresować. 
A kiedy zapoznałem się 
z najważniejszymi doku-
mentami procesowymi 

Tak się robi w Wałbrzychu
Janusz
Bartkiewicz

jego sprawy, doszedłem 
do wniosku, że jednak 
coś jest na rzeczy i dosyć 
szybko przekonałem się, 
że mam do czynienia ze 
sprawą, która w sposób 
wręcz nachalny przypo-
mina mi dawną sprawę 
dotycząca zabójstwa wał-
brzyskiego antykwariusza 
w marcu 2000 roku.

Tamta sprawa oparta 
była na zeznaniu jedyne-
go świadka (anonimowe-
go), który wprawdzie nic 
nie widział i nie słyszał, ale 
miał dosyć bujną fantazję 
i jednocześnie motyw do 
osobistej zemsty. Szkoda 
tylko, że wszystkie skła-
dy zawodowych sędziów, 
poczynając od Sądu Okrę-
gowego w Świdnicy, po-
przez Sąd Apelacyjny we 
Wrocławiu, a na końcu 
Sąd Najwyższy w Warsza-
wie, nie potrafiły, albo nie 
chciały dostrzec. Jednakże 
w tamtej sprawie brakowa-
ło oskarżonym twardego 
dowodu ich niewinności, 
w takim samym stopniu, 
jak prokuraturze brako-
wało twardych dowodów 
ich winy. Więc mimo 
obowiązującej zasady, 

że wszelkie wątpliwości 
rozpoznaje się na korzyść 
oskarżonych, a ponadto, 
że nie muszą oni swojej 
niewinności udowadniać, 
za zabójstwo antykwa-
riusza - mimo braków 
jakichkolwiek dowodów 
- skazano ich na 25 lat po-
zbawienia wolności.

W sprawie Wojciecha P. 
twardych dowodów jego 
winy brakuje również, ale 
występuje coś, czego ska-
zanym "za antykwariusza" 
brakowało. Otóż niepod-
ważalny dowód jego nie-
winności istnieje. Problem 
jednak leży w tym, że po-
licja, prokuratura, a także 
wszystkie sądowe instan-
cje udawały, że go nie 
ma i uczyniły wszystko, 
aby to swoje przekona-
nie wcielić w życie. Otóż, 
kiedy podczas rozprawy 
apelacyjnej Wojciech P. 
wskazał, że w czasie kie-
dy zabójstwo miało być 
popełnione przebywał 
w policyjnej izbie zatrzy-
mań Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu przy 
ul. Mazowieckiej, sąd na-
kazał sprawdzenie tej 
informacji. "Od ręki" do-

konała tego zastępczyni 
kierownika sekretariatu 
Wydziału II Karnego, któ-
ra w wyniku tego przed-
stawiła sądowi notatkę 
o następującej treści: "W 
rozmowie telefonicznej z 
Kierownikiem Izby Dziec-
ka w Wałbrzychu (dawniej 
Policyjna Izba Zatrzymań 
KMP) Panem Tomaszem 
K. ustaliłam, że w miesią-
cu styczniu 2008 roku nie 
przebywał w w/w jedno-
stce oskarżony Wojciech 
P." Od razu wyjaśniam, że 
autorka tego "dokumentu 
procesowego" napisała 
prawdę, albowiem fak-
tycznie w okresie tym Woj-
ciech P. w Izbie Dziecka 
nie przebywał. Nie prze-
bywał tam w ogóle nigdy, 
a zwłaszcza w całym 2008 
roku, ponieważ w roku 
tym miał skończone 28 lat. 
Obecna na sali prokurator 
z Prokuratury Apelacyj-
nej oczywiście nie musia-
ła wiedzieć, że Policyjna 
Izba Dziecka mieści się na 
ul. św. Kingi, natomiast 
Policyjna Izba Zatrzymań 
KMP na ul. Mazowieckiej 
2, a także, że izba z ul. Św. 
Kingi nigdy nie przejęła 
funkcji tej z ulicy Mazo-
wieckiej. Ona nie musiała, 
ale co do jasnej anielki (na 
usta cisną się wprost ordy-
narne przekleństwa) robili 
wałbrzyscy stróże prawa? 
Przecież do ich podstawo-
wych obowiązków należa-
ło dokładne sprawdzenie, 
co w czasie rzekomego 
zabójstwa porabiał i gdzie 
był zatrzymany przez nich 
człowiek. Ale, jeżeli je-
dyną metodą wykrywczą 
jest umiejętnie i ochoczo 
stosowana siła fizyczna, 
to na żaden intelektual-
ny wysiłek już czasu nie 
ma. Wprawdzie Wojciech 
P. zwrócił się do policji o 
wydanie zaświadczenia, 
gdzie się znajdował kry-
tycznej nocy, ale uzyskał 
odpowiedź (i chociaż jej 
nie widziałem jeszcze, 
to jednak mu wierzę), że 
policja uczynić tego nie 
może z uwagi na… ochro-
nę danych osobowych! 
Nie tylko ręce, ale i szczę-
ka opada. Na szczęście 
Wojciech P. dysponował 
innym dokumentem po-
twierdzającym fakt, że zo-
stał wtedy zatrzymany za 
popełnione wykroczenie i 
noc spędził na dołku przy 
ul. Mazowieckiej, za co w 
konsekwencji został zo-
bowiązany do zapłacenia 
100 zł grzywny. Ale kiedy 
we wniesionej kasacji od 
wyroku apelacyjnego ów 

dowód niewinności został 
wskazany, to Sąd Najwyż-
szy postanowieniem z 7 
listopada 2011 r. kasację 
oddalił jako oczywiście 
bezzasadną. Nie mogłem 
się dowiedzieć dlacze-
go Sąd Najwyższy nie 
zechciał się odnieść do 
wskazanego dowodu nie-
winności, albowiem tenże 
Sąd Najwyższy uchylił się 
od sporządzenia uzasad-
nienia postanowienia, 
chociaż wnoszący kasację 
wyraźnie o to wnosił na pi-
śmie. O takiej decyzji Sądu 
Najwyższego Wojciech P. 
został powiadomiony pi-
smem podpisanym przez 
Przewodniczącego Wy-
działu V SN, datowanym 
na dzień 12.12.2011 roku.

Zajrzałem przeto do 
kodeksu postępowania 
karnego, aby się upewnić, 
czy z moją pamięcią jest 
wszystko w porządku. I się 
nie pomyliłem, bo z treści 
art. 535 § 3 k.p.k. wynika 
jak byk, że jeżeli posta-
nowienie zostało wydane 
na posiedzeniu, uzasad-
nienie sporządza się na 
wniosek strony. Wojciech 
P. taki wniosek złożył, ale 
co z tego, kiedy został po-
traktowany na zasadzie 
"pisz pan na Berdyczów". 
Temida jak wiadomo 
(szczególnie w III RP) jest 
całkowicie głucha i ślepa, 
dzięki czemu Wojciech P. 
od 9 lat siedzi za krata-
mi. I żeby było wszystko 
jasne do samego końca, 
to muszę poinformować, 
że wyrok skazujący zo-
stał oparty na zeznaniach 
świadków, którzy mają 
medyczne potwierdzenie 
problemów psychicznych 
i co jakiś czas muszą być 
poddani hospitalizacji w 

szpitalu psychiatrycznym. 
Ponadto jeden z nich zo-
stał również skazany i to 
on wskazał na Wojciecha 
P. jako współsprawcę. I 
chyba nic nieznaczącym 
drobiazgiem jest fakt, że 
najpierw wskazał kogoś 
zupełnie innego. Ale gdy 
się okazało, że wskaza-
na osoba jeszcze przed 
rzekomym zabójstwem 
nie żyła, no to wskazał na 
kolejną osobę. Miała ona 
szczęście, że w tym czasie 
przebywała w… Aresz-
cie Śledczym w Świdnicy, 
bo dziś miałaby 25-let-
ni wyrok. No to na koń-
cu wskazał Wojciecha P. 
i ten miał już pecha, bo 
wałbrzyscy stróże prawa 
nie chcąc zaliczyć kolej-
nego rozczarowania, już 
niczego nie sprawdzali. 
A kiedy podczas rozpra-
wy świadek ten wycofał 
oskarżenie Wojciecha P. o 
współudział, to sąd nagle 
przestał mu wierzyć. I jak 
tu wierzyć takiemu wy-
miarowi sprawiedliwości?

Ale jest i dobra nowina. 
Otóż całkiem niedawno 
sprawę przejęła Proku-
ratura Krajowa, która te 
wszelkie wątpliwości na 
pewno wyjaśni, a Woj-
ciech P. będzie mógł tylko 
podziękować ministrowi 
Zbigniewowi Ziobro, co z 
kolei mnie osobiście na-
pawa pewnym smutkiem. 
O szczegółach tego bul-
wersującego, kolejnego 
już zresztą, "sukcesu" wał-
brzyskich stróżów prawa, 
będziemy mogli się do-
wiedzieć już niedługo z 
reportażu Pawła Kaźmier-
skiego z TVP 2 w progra-
mie Magazyn Ekspres Re-
porterów.

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

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE • DREZNO • PRAGA
02.12.2017, 09.12.2017 • CENA: 99 PLN/os.

SZCZEGÓŁY NA www.duotravel.pl, pod nr telefonów 600461318, 602663176, 503065473 oraz w biurze
W PAŹDZIERNIKU OFERTY NA LATO 2018!!!

MIKOŁAJ NA TROPIKALNEJ WYSPIE 02.12.2017
CENA: 110 PLN/os. + bilet wstępu na Tropikalną Wyspę:

dorośli - 29 eur, dzieci, studenci, 
seniorzy powyżej 65 r. - 23.5 eur 
przejście do strefy saun: 14 eur 

bilet KOMBI: strefa tropikalna i strefa saun: 
dorośli - 35 eur; dzieci, studenci, seniorzy - 29 eur

RODZINNE FERIE ZIMOWE – ZAKOPANE 
14.01 – 20.01.2018 i 21.01 – 27.01.2018

CENA: 650 PLN/os., 600 PLN/os. – dzieci do lat 10

POBYTY ZIMOWE PIENINY
PAKIET WEEKENDOWY:  – 299 PLN/os., dzieci do lat 12 – 279 PLN/os.

PAKIET 5 DNIOWY: 599 PLN/os., dzieci do lat 12 – 549 PLN/os.
PAKIET  7 DNIOWY: 749 PLN/os., dzieci do lat 12 – 679 PLN/os.
PAKIET 10 DNIOWY: 999 PLN/os., dzieci do lat 12 – 899 PLN/os.

POBYTY ZIMOWE - ROKICINY PODHALAŃSKIE
PAKIET 5 DNIOWY: 490 PLN/ os. w pokojach 2,3,4 osobowych

290 PLN/osobę dzieci do lat 6,
390 PLN/osobę dzieci do lat 12

PAKIET 7 DNIOWY: 590 PLN/os. w pokojach 2,3,4 osobowych,
290 PLN/osobę dzieci do lat 6,
390 PLN/osobę dzieci do lat 12

ŚWIĘTA I SYLWESTER PIENINY
PAKIET ŚWIĄTECZNY: 23.12 – 27.12.2017 r. – 590 PLN/os.

PAKIET ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNY: 
23.12.2017 – 01.01.2018: 1 599 PLN/os.

PAKIET  NOWOROCZNY: 29.12.2017 – 01.01.2018: 699 PLN/os.
PAKIET  NOWOROCZNY: 28.12.2017 – 01.01.2018: 799 PLN/os.

PAKIET  NOWOROCZNY: 26.12.2017 – 01.01.2018: 1 099 PLN/os.

SYLWESTER
WENECJA 29.12.2017-01.01.2018 - CENA: 499 PLN + 50 EURO/os.

BERLIN - CENA: 140 PLN/os.       PRAGA - CENA: 140 PLN/os.

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Aktywna Jedlina 
W Jedlinie Zdroju trwa realizacja 
projektu „Aktywna Jedlina dla 
każdego coś dobrego”. – Zaprasza-
my wszystkich chętnych na sobotnie 
warsztaty jogi, które będą odby-
wały się: 23.09.2017r., 30.09.2017 r. 
oraz 07.10.2017 r. Początek zajęć o 
godzinie 9.00 w Hali Spacerowej w 
Parku Zdrojowym w Jedlinie Zdroju. 
Dla zwolenników większego wysiłku 
mamy niedzielne pałacowe biega-
nie, na które zapraszamy 01.10.2017 
r., 15.10.2017 r. oraz 29.10.2017 r. 
Startujemy o godzinie 10.00 przy Ze-
spole Pałacowo-Hotelowym Jedlinka 
przy ul. Zamkowej w Jedlinie Zdroju 
– zachęcają organizatorzy. Zadanie 
„Aktywna Jedlina dla każdego coś 
dobrego!” zostało do�nansowane w 
ramach budżetu partycypacyjnego 
Powiatu Wałbrzyskiego w 2017 roku.

(RED)

Szkoła talentów
 - Serdecznie zachęcamy wszyst-
kich do uczestnictwa w zajęciach 
i warsztatach Jedlińskiej Szkoły 
Talentów. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do Centrum Kultury w Jedli-
nie Zdroju od poniedziałku do piątku 
na zajęcia kulturalne oraz sportowo 
– rekreacyjne. Szczegóły na ckjedlina.
pl – zapraszają pracownicy Centrum 
Kultury w Jedlinie Zdroju.

(RED)

Pomimo kończącego się ka-
lendarzowego lata w Jedlinie-
-Zdroju tempo prowadzonych 
inwestycji nie maleje. Po zakoń-
czeniu jednych inwestycji, ekipy 
rozpoczynają kolejne prace na 
terenie uzdrowiskowej gminy.

Po zakończeniu budowy cen-
trum przesiadkowego przy Placu 
Zwycięstwa, wykonawcy przenieśli 
się na ul. Kłodzką do Jedlinki, gdzie 
stoi już nowa wiata i gotowy jest 
podjazd, oraz do Kamieńska. - Tutaj 
zakres prac jest znacznie większy, 
bo - oprócz budowy nowej za-
toczki - trzeba było wyburzyć sta-
rą betonową wiatę. Na jej miejsce 

ustawiona zostanie nowoczesna 
szklana wiata – tłumaczy Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.

Dobiegają końca prace przy 
przebudowie ulicy Zamkowej. W 
ramach tej inwestycji, do�nanso-
wanej ze środków Programu Roz-
woju  Obszarów Wiejskich, przebu-
dowana została droga przy pałacu, 
dojazd do ulicy Noworudzkiej oraz 
powstał nowy przystanek i pętla 
dla autobusu szkolnego.

Kontynuowane są prace związa-
ne z termomodernizacją budynku 
urzędu miasta. Ocieplone ściany, 
nowe okna oraz grzejniki przyniosą 
gminie spore oszczędności z tytułu 

Budują i remontują

Trwa budowa centrum przesiadkowego w Kamieńsku.

ogrzewania. Dodatkowo na dachu 
budynku montowana jest insta-
lacja fotowoltaiczna, która przy-
niesienie obniżenie rachunków za 
energię elektryczną.

- Zaoszczędzone środki będzie 
można przeznaczyć na inne zada-
nia realizowane w mieście. Przy 
okazji powstanie nowe wejście dla 
klientów urzędu, uwzględniające 
potrzeby osób niepełnospraw-
nych. Koszty termomodernizacji 
w 85% pokrywane są ze środków 
Aglomeracji Wałbrzyskiej przezna-
czonych na termomodernizację 
budynków użyteczności publicz-
nej – podkreśla burmistrz Jedliny 
Zdroju.

Powoli kończą się prace wy-
kończeniowe przy budowie trasy 

pieszo-rowerowej przy Komplek-
sie Sportowo – Rekreacyjnym. Tra-
sa prowadzi od ul. Zakopiańskiej 
do ul. Chrobrego. Wybudowane 
zostały kładki, postawione ławki i 
kosze na śmieci. Trasa wykonana 
została z nawierzchni TerraWay - 
mineralno-żywicznej nawierzchni, 
wodoprzepuszczalnej, stosowana 
do budowy ścieżek ogrodowych, 
parkowych i rowerowych, dojaz-
dów, parkingów i boisk sporto-
wych. Jest estetyczna i wytrzymała, 
przepuszcza wodę oraz powietrze, 
zapobiega powstawaniu kałuż, jest 
odporna na warunki atmosferycz-
ne. Zgodnie z umową budowa tra-
sy powinna zakończyć się na prze-
łomie września i października br.

(RED)

Zmodernizowana została ul. Zamkowa przy pałacu Jedlinka.
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OFERTA PRACY
POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH 

DO PRACY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu ogłasza nabór na wolne stanowiska:

ASYSTENTA RODZINY
Do głównych zadań asystenta rodziny będzie należało między
innymi udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 
życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa domowego.

 
Wymagania konieczne:
• wykształcenie:
 wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, 

nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
 średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną 

oraz co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych
• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne 

przestępstwo skarbowe

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, 74 664 08 57

email: sekretariat@mops.walbrzych.pl

R E K L A M A

Niedawno pożegnaliśmy 
Grzegorza Miecugowa, te-
lewizyjnego publicystę wie-
lokrotnie uznawanego za 
dziennikarski wzór do naśla-
dowania, ale przede wszyst-
kim DOBREGO człowieka, 
obiektywnego, wyrozumiałe-
go, umiejącego, jak mało kto, 
słuchać innych.

W dniu pogrzebu odpa-
lam internetowe opinie. Żal, 
smutek, gorycz, że w jeszcze 
stosunkowo młodym wieku 
odszedł w nieznane, tęskno-
ta za ludźmi jego pokroju, za 
prawdziwym człowieczeń-
stwem, które daje nadzieję w 
czasach niepokojącego prze-
łomu, z którym teraz mamy 
do czynienia i rozlewu brutal-
ności w różnych przejawach. I 
nagle czytam: „Jednego ch... 
mniej. W niebie nastała do-
bra zmiana i mam nadzieję, 
że z kotła nie wylezie”. Nieco 
dalej: „dziennikarzyna” oraz 
„prowadził najbardziej anty-
polski program”... Jak na to 

Inhalacja kloaką
Andrzej
Basiński

zareagować? Internet jest z 
jednej strony dobroczyńcą, 
ale z drugiej – za często wybi-
ja w nim na wierzch śmierdzą-
ca kloaka. Podobnie było po 
śmierci Bronisława Geremka, 
Czesława Miłosza, Władysła-
wa Bartoszewskiego. Iście 
diabelska radość z ich śmier-
ci, okraszona dyżurnym mia-
nem „zdrajca”. Przy takich 
okazjach malizna odczuwa 
gwałtowną potrzebę emisji 
smrodu, bo jakąś częścią de-
bilnej mózgownicy zdaje so-
bie sprawę ze swojej małości i 
chce się odegrać na tych, któ-
rym nie sięga do pięt. A skoro 
jeszcze przykład idzie z góry...

Setki tysięcy ludzi prote-
stowały przeciwko zamachu 
na sądy. Wydawało się, że 
zanikają przejawy obywatel-
skich postaw, że społeczeń-
stwo wpadło w letarg, aż tu 
nagle taki powszechny od-
pór na butę władzy. Co ma 
w związku z tym do powie-
dzenia p. Szydło? Ano to, że 
tłumy były dobrze wyreżyse-
rowane i opłacone... Premier 
rządu dużego europejskiego 
kraju, zamiast na mądrą, po-
żyteczną re�eksję, stać tylko 
na taką wierutną, bezwstyd-
ną bzdurę i obrazę obywateli. 
Fetor... Ale za to karbowy po-

chwali! A „twardy”elektorat 
jaki będzie zachwycony! Gdy 
karbowy wrzeszczał z sejmo-
wej mównicy o zdradzieckich 
mordach (biskup Tadeusz 
Pieronek porównał ten krzyk 
do reakcji człowieka po nar-
kotykach), doskonale wie-
dział, gdzie znajdzie najgor-
liwszych słuchaczy. Od razu 
poparcie dla PiS skoczyło do 
42 proc. Bo „twardy” elekto-
rat wręcz ubóstwia urąganie 
innym, a karbowy to wysokiej 
klasy specjalista od poniżania 
i opluwania współobywateli, 
którymi rządzi z tylnego sie-
dzenia.

Jak na wspomniane pro-
testy zareagowała TVPiS 
Kurskiego? W typowy, pry-
mitywny dla siebie sposób. 
Wydaliła oto wiadomość, że 
twarzami demonstracji byli 
„obrońcy pedo�lów i ali-
menciarzy”. Nikt się tam nie 
przejął, że protesty obserwo-
wał cały świat i wiedział skąd 
się wzięły. Inny „kwiatek”: 
„uliczna rewolta sposobem 
na sprowadzenie do Polski is-
lamskich imigrantów”. Gdyby 
głupota miała skrzydła, ludzie 
z TVPiS, którzy są hańbą pol-
skiego dziennikarstwa, fruwa-
liby wysoko w przestworzach. 
Dla kogo Kurski przyrządził 

taki pasztet? Oczywiście, dla 
„twardego” elektoratu, który 
znowu się zachłysnął z en-
tuzjazmu! Ogląda przecież 
wyłącznie wygłupy podwład-
nych Kurskiego, wierząc w 
kretynizmy na „pasku” TVP 
Info bezgranicznie, a prezes 
„Narodowej” wie, jak przebić 
pancerz zakutych w solidną 
zbroję głów, zadowolić nie-
nawistników, skłonić ich do 
agresji i podnieść notowania 
w sondażach. No, niestety, 
taka jest żałosna prawda o 
szerokim poparciu dla partii 
karbowego. Ludzie rozsądni 
nie mają teraz podobnej siły 
przebicia i nie posługują się 
odorem...

Odpowiedzią wicemini-
stra Jakiego na bulwersującą 
skądinąd wiadomość o za-
atakowaniu pary Polaków na 
włoskiej plaży, było żądanie 
dla agresorów kary śmierci 
połączonej z torturami. Wy-
konywanie takich wyroków, 
to dowód na barbarzyństwo 
określonych społeczności, a 
tortury są głównym symbo-
lem mroków średniowiecza. 
Żądanie to byłoby czerwoną 
kartką dla KAŻDEGO MINI-
STRA SPRAWIEDLIWOŚCI, ale 
przecież nie w naszym obec-
nym rządzie... Jaki wie, że tra� 
ze swoim postulatem w sed-
no oczekiwań. Czyich? „Twar-
dego” elektoratu oczywiście, 
który gwarantuje wysokie 
notowania! Zwłaszcza, że 
karbowy już wcześniej głosił 
o niezbędnej potrzebie kary 
pozbawienia żywota, korzy-
stając ze służalczego wspar-
cia innych ministrów. Znowu 
zaśmierdziało...

O czym wyje podczas po-
chodów faszyzujący ONR, 
będący pod troskliwą opieką 
rządzących? „A na drzewach 
zamiast liści będą WISIEĆ 
komuniści!”. Komunistów 
nie uświadczysz, ale zamiar 
wieszania jest jak najbardziej 
obecny. „ŚMIERĆ wrogom 
ojczyzny!”. Upiorne i patolo-
giczne towarzystwo, jeśli wie-
rzyć okrzykom i noszonym 
napisom, aż się pali do skró-
cenia komuś żywota. Cuchnie 
latami 30. XX wieku...

Minister Błaszczak, kolej-
na postać o obezwładniają-
cej charyzmie, niepotra�ąca 
zbudować zdania bez udzia-
łu w nim „totalnej opozycji”, 
jest współautorem ustawy, 
na którą już co najmniej kilka 
osób zareagowało samobój-
stwem. Kilka innych zmarło 
na zawał serca i udar mózgu 
po otrzymaniu decyzji o dra-
stycznym obniżeniu świad-
czeń emerytalnych. Okrutna 
bezmyślność twórców usta-
wy, stała się przyczyną nie-
szczęść i tragedii wielu wzo-
rowo wykonujących swoje 
obowiązki stróżów prawa 
oraz ich rodzin. Redaktor 
naczelny „Polityki” Jerzy Ba-
czyński, nazwał ustawę kon-
stytucyjnym i humanitarnym 
horrorem, wprowadzającym 
nie tylko odpowiedzialność 
zbiorową i zasadę działania 
prawa wstecz, ale także prze-
kreślającą wszelkie zasługi 
w pracy dla wolnej Polski. 
Ok. 50 tysiącom ludzi, wśród 
których trudno byłoby zna-
leźć uprzywilejowanych „ko-
munistycznych oprawców” 
i bezwzględnych esbeków, 
którymi zajęły się wcześniej-
sze akty prawne, odbiera się 
nie tylko środki do życia, ale 
ustawowo pozbawia czci i 

honoru. Wielu zostało ran-
nych i straciło zdrowie ratu-
jąc innych na służbie (Szydło 
nazwała ich... bandytami), 
ale Błaszczak i spółka mają 
dla nich pogardę. Ohyda. 
Kierując się tak modną wśród 
rządzących mściwą tenden-
cją, należałoby zatem ocze-
kiwać dla nich (kiedyś) za 
obrzydliwą ustawę odpłaty 
losu, adekwatnej do paskud-
nych intencji i wagi spowo-
dowanych cierpień. Oczywi-
ście, nie mam na myśli kary 
śmierci i towarzyszących jej 
tortur...

Powtarzam konkluzję: 
przykład idzie z góry. Kloacz-
na atmosfera wytworzona na 
szczytach władzy, spływa w 
dół i powoduje inhalowanie 
się nią i nurzanie się z lubo-
ścią w smrodzie „twardego” 
elektoratu, któremu nigdy za 
dużo agresji, pogardy i złości. 
Jakoś dziwnie nie mam wąt-
pliwości, które ugrupowanie 
wspiera ze wszystkich sił au-
tor zacytowanej na wstępie 
wstrętnej opinii po śmierci 
Grzegorza Miecugowa. Mu-
simy się nauczyć żyć z takimi 
wielbicielami szamba. Jest ich 
mniej od uczciwych, normal-
nych ludzi, ale są za to zdecy-
dowanie od nich głośniejsi.

Addamsowie ponownie otwierają swe 
bramy. Rodzina, która kocha wszystko co 
cmentarne, w wyniku źle podsłuchanej roz-
mowy telefonicznej, ściąga do swojej posia-
dłości największe, jej zdaniem, okropień-
stwo-Ciotkę Eleonorę. Prawdziwe problemy 
zaczynają się, gdy próbuje się jej pozbyć, a 
ich „mały potwór” wymyka się spod kontroli.

Spektakl ubrany w czarny humor, orygi-
nalna scenogra�a i piosenki wplecione w fa-
bułę wprowadzą widza do mrocznego świata 

Addamsów. Spektakl dla żywych, martwych i 
niezdecydowanych. 29 września, godz. 18.30, 
WOK na terenie Starej Kopalni. Czas trwania : 1 
godz. 40 min (+przerwa). Występują: Małgorza-
ta Frankiewicz, Wojciech Buczel, Denis Owsian-
ny, Natalia Podgórska, Adrian Misiak, Katarzyna 
Kozłowska, Paweł Mularczyk, Oliwia Szołtaniak, 
Aleksandra Brzyska, Damian Zawolski, Iza Za-
borowska, Julia Puchalska, Julia Warchał, Karo-
lina Szypura.

(RED)

Rodzina Addamsów

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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Wtorkowy wieczór w zamku 
Topacz należał do Szczawna-
-Zdroju, bowiem to właśnie do 
uzdrowiskowej Gminy tra�ł ty-
tuł Lidera Kultury w Konkursie 
„Wzorowa Gmina”. - Bez wątpie-
nia to zasługa Teatru Zdrojowe-
go im. Henryka Wieniawskiego 
oraz Uzdrowiska Szczawno-Je-
dlina S.A., instytucji, które we 
współpracy z nami koncentrują 
się na podnoszeniu jakości ży-
cia kulturalnego w mieście oraz 
regionie – podkreśla burmistrz 
Marek Fedoruk.

Do historii przeszedł już Mię-
dzynarodowy Festiwal Henryka 
Wieniawskiego, odbywający się 
nieprzerwanie od pięćdziesięciu 
dwóch lat. Jego pierwsza edycja 
miała miejsce w 1966 roku i wów-
czas nosił on nazwę „Dni Henryka 
Wieniawskiego”. Od wielu lat te-
atr jest organizatorem cyklicznych 
wydarzeń artystycznych, które na 

Zamknęli Nizinną
Ul. Nizinna w Szczawnie Zdroju, na 
odcinku od ul. Kolejowej do ul. 3 
Maja, została zamknięta. Prace dro-
gowe potrwają tu do końca paździer-
nika. Obecnie umożliwiony jest ruch w 
obu kierunkach na ul. Krótkiej. Zgodnie 
z planem całość prac powinna zostać 
wykonana do końca listopada.

(KT)

Teatr zaprasza
21 września o godz. 19.00 na scenie 
Teatru Zdrojowego w Szczawnie 
Zdroju odbędzie Gala Operowo- 
Operetkowa w wykonaniu Międzyna-
rodowej Grupy Operowej Sonori. Bilety 
na to przedstawienie kosztują 35,00 zł. 
Z kolei 25 września o godz. 19.00 roz-
pocznie się recital Aleksandra Evseeva, 
który zaśpiewa słynne ballady ukraiń-
skie i rosyjskie, pieśni Bułata Okudżawy 
oraz pieśni z repertaru Chóru Aleksan-
drowa.

(RED)

Noc w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna im. 
T. Boya - Żeleńskiego w Szczawnie 
Zdroju organizuje noc w bibliote-
ce. Imprezę rozpocznie 22 września o 
godz. 16:00 głośne czytanie fragmen-
tów książki „Oj, Hela” Barbary Stenki 
(muszla koncertowa w Parku Zdro-
jowym). O godz. 17:00 rozpoczną się 
zabawy na placu przed biblioteką pro-
wadzone przez Kamayu Art (w razie 
niepogody na parterze w bibliotece), w 
godz. 18:00 – 19:30 odbędą się warszta-
ty malowania na szkle i słodki poczęstu-
nek. A w godz. 19:30 – 21:00 odbędzie 
się poszukiwanie skarbu z Helą.

(RED)

Uczniowie Miejskiej Szkoły Pod-
stawowej w Szczawnie-Zdroju z 
oddziałami gimnazjalnymi, zaopa-
trzeni w jednorazowe rękawice i 
worki, po raz kolejny uczestniczyli 
w akcji ekologicznej Sprzątanie 
Świata, która w tym roku odbyła 
się pod hasłem „Nie ma śmieci - są 
surowce”. 

Jej celem było rozbudzenie świa-
domości ekologicznej uczniów, a 
także promowanie działań na rzecz 

ochrony środowiska. Akcja rozpo-
częła się od pogadanki na temat za-
sad bezpieczeństwa. Wszystkie klasy 
miały wyznaczone tereny, które do-
kładnie uporządkowały. Najmłodsi 
uczniowie sprzątali teren szkoły i 
wokół niej. Najwięcej śmieci zebra-
li uczniowie klas starszych, były to 
głównie: szkło (butelki), papier, pla-
stik (butelki, torebki) oraz puszki alu-
miniowe.

(KT)

Lider kultury

Uczniowie na medal

Spotkania z Folklorem, koncerty 
promenadowe, Szczawieńskie Spo-
tkania Chórów „Beati Cantores”, 
koncerty z okazji świąt państwo-
wych, gale operetkowo-operowe, 
koncerty wielkopostne.

Kultura przez duże „K” to także 
działania Uzdrowiska Szczawno – 
Jedlina: Festiwal Krystyny Jandy, 
Viva Santana, liczne koncerty sym-
foniczne, okolicznościowe oraz 
spektakle przyciągają tu nie tylko 
kuracjuszy, ale i ludzi łaknących 
wyższej rozrywki.

- Przyznany nam przez kapitułę 
konkursową składającą się z repre-
zentantów Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego oraz 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego tytuł Lidera Kultury to dla nas 
ogromne wyróżnienie i dodatkowy 
motywator do organizacji jeszcze lep-
szego życia kulturalnego w naszym 
mieście – dodaje Marek Fedoruk.

(KT)

stałe wpisały się do kalendarza 
kulturalnego naszej gminy. Wśród 
nich należy bez wątpienia wymie-

nić (poza prestiżowym Między-
narodowym Festiwalem Henryka 
Wieniawskiego) Szczawieńskie 

Burmistrz Szczawna Zdroju Marek Fedoruk w imieniu gminy odebrał nagrodę 
dla Lidera Kultury w Konkursie „Wzorowa Gmina”.

Szczawno-Zdrój
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SERWIS
KOTŁÓW

i KOTŁOWNI
Zadzwoń i umów się z serwisantem!

Tel. 501-518-606

R E K L A M A

Jak napisał Orwell: "poli-
tyka została wymyślona po 
to żeby kłamstwo brzmiało 
jak prawda". Ktoś inny do-
dał, że to samo dotyczy reli-
gii. Niestety, żyjemy w świe-
cie, w którym nie da się już 
żyć zarówno bez polityki, jak 
i religii. Dziś nie potra�my 
sobie wyobrazić państwa 
bez tych fundamentów. Czy 
oznacza to, że żyjemy per-
manentnie w kłamstwie?

Inny �lozof i myśliciel 
opisał szczegółowo zjawi-
sko tzw. alienacji władzy 
świeckiej i duchownej. Alie-
nacji, czyli wyobcowania, 
odosobnienia. Obie władze 
żyją w swoim szczelnie wy-
izolowanym świecie. Ten 
uczony nazywa się Karol 
Marks. Warto czytać tego 
autora. Idea komunizmu w 
jego teorii wydaje się nie-
zwykle mądra i powabna. 
Nie przewidział on tego, że  
może  zostać wykorzystana 

Nie tylko słońce miewa zaćmienia
Stanisław 
Michalik

w okrutny sposób przez ro-
syjskich polityków.

- Nie znam nikogo, kto 
od czytania Marksa został 
komunistą, za to znam wie-
lu, którzy stracili wiarę na 
skutek kontaktów z księżmi 
- to są słowa przypisywane 
księdzu profesorowi Józefo-
wi Tischnerowi.

Znany historyk Norman 
Davies nazwał pierwszą 
połowę XX wieku w Euro-
pie – „Europą podczas za-
ćmienia”. Tę fazę zaćmie-
nia spowodowały nie tylko 
dwie wojny światowe, ale 
również mordercze reżi-
my polityczne, „w których 
wewnętrzna rodzima nie-
nawiść unicestwiła jeszcze 
więcej dziesiątków milio-
nów ludzi niż toczone przez 
nie wojny. (…) Totalitarne 
okropieństwa komunizmu i 
faszyzmu, dodane do okro-
pieństw wojny totalnej dają 
nieporównywalny z niczym 
rejestr śmierci, nieszczęścia 
i upodlenia”. Czym jest tota-
litaryzm? Jakie są jego głów-
ne cechy? Czym się charak-
teryzuje?

Słownikowe pojecie 
totalizm pochodzi ze śre-
dniowiecznego terminu 

łacińskiego totalis, czyli cał-
kowity, a cofając się w cza-
sie: z łaciny- totus, czyli cały. 
Słownikowa de�nicja tota-
litaryzmu to „faszystowski 
system organizacji państwa 
polegający na ingerencji 
państwa we wszystkie dzie-
dziny życia społecznego, 
kulturalnego i polityczne-
go, sprawowaniu nad nimi 
ścisłej kontroli odgórnej 
przy jednoczesnym całko-
witym zniesieniu kontroli 
społecznej; wyraża się w 
prześladowaniu elemen-
tów postępowych, w ogra-
niczaniu większości praw 
obywatelskich i militaryzacji 
życia społecznego”. Benito 
Mussolini głosił: „wszyst-
ko w państwie, nic poza 
państwem, nikt przeciwko 
państwu”. I choć była to 
ogólnikowa fraza, wykorzy-
stywana raczej do celów 
propagandowych niż w rze-
czywistości, powiedzenie to 
dobrze de�niuje teoretycz-
ne założenia nowotworzo-
nego systemu.

Kościół niezbędny był 
państwu włoskiemu do uzy-
skania poparcia dla faszy-
zmu, dlatego też w lutym 
1929 roku Mussolini i kardy-

nał Gasparri podpisali trak-
taty laterańskie, mające na 
celu osiągnięcie porozumie-
nia politycznego z Watyka-
nem. Traktaty składały się z 
trzech dokumentów: uzna-
jącego wzajemną suweren-
ność państwa włoskiego 
przez kościół i suwerenność 
papieża w Watykanie; kon-
wencję �nansową, według 
której państwo włoskie pła-
ciło Watykanowi odszko-
dowanie za utratę Państwa 
Kościelnego; konkordat re-
gulujący stosunki państwa 
i kościoła we Włoszech, na-
ruszający świecki charakter 
państwa. Traktaty laterań-
skie były dużym sukcesem 
propagandowym. Mussoli-
ni przedstawił siebie, jako 
tego, który położył kres 
niezgodzie pomiędzy pań-
stwem a kościołem i zdobył 
w tenże sposób poparcie do 
tej pory wrogich lub obojęt-
nych mas.

Przymiotnik „totalitarny” 
po raz pierwszy został uży-
ty w 1924 roku we włoskiej 
publicystyce liberalno- anty-
faszystowskiej na określenie 
państwa, w którym partia 
będąca u władzy starała 
się zniszczyć wszelkie inne 
ugrupowania, stosowała 
ostre represje wobec opo-
zycji, ograniczyła wolność 
polityczną i cywilną i coraz 
bardziej kontrolowała spo-
łeczeństwo. Włoski historyk 
Massimo Salvatori pisząc o 
różnych obliczach systemu 
totalitarnego podaje nastę-
pującą kombinację czynni-
ków:

- obecność jedynej par-
tii w systemie instytucjo-
nalnym, kierowanej przez 
charyzmatycznego wodza, 
będącego obiektem kultu 
jednostki oraz przez wąską 
grupę przywódczą, która za 
pomocą swej dyktatury zdo-
minowała całkowicie kraj i 
jego organizmy;

- utworzenie sieci organi-
zacji, mających na celu sta-
łe mobilizowanie wielkich 
mas, począwszy od mło-
dzieży, do służby na rzecz 
dyktatury i rozpowszechnia-
nia jej haseł w celu uzyska-
nia poparcia;

- systematyczne represje 
za pomocą środków terro-
rystycznych, używając do 
tego zarówno specjalnego 
sądownictwa, jak i organów 
policyjnych oraz uciekając 
się do akcji bojówek podpo-
rządkowanych władzy dyk-
tatorskiej;

- użycie środków maso-
wego przekazu do natrętnej 
propagandy reżimu;

- służalczość instytucji 
kulturalnych;

- silny wpływ państwa na 
gospodarkę w celu wzmoc-
nienia sił zbrojnych;

- podniesienie roli ide-
ologii partyjnej do swoistej 
„religii politycznej”, mającej 
na celu wielbienie wodza i 
apoteozę reżimu.

Z historii wiemy, że we 
Włoszech urodził się system 
faszystowski i totalitarny, ale 
jego sukcesorami stały się hi-
tlerowskie Niemcy i leninow-
sko-stalinowska Rosja. Jedy-
nie przez krótki okres termin 
totalitaryzm odnoszono tyl-
ko do faszyzmu włoskiego, 
już od 1928 roku używano 
go jako wspólnego mianow-
nika obejmującego zarówno 
faszyzm, jak i komunizm. 
Oba reżimy nigdy nie były 
identyczne: zmieniały się z 
upływem czasu i każdy sys-
tem rodził własne potom-
stwo. Ale oba miały ze sobą 
o wiele więcej wspólnego, 
niżby byli skłonni przyznać 
ci, którzy je wprowadzali w 
życie.

Wciąż trwają dyskusje, 
który z ustrojów państw 
można określić jako czysto 
totalitarny. Wszyscy zgod-
nie twierdzą, iż nazistowskie 
Niemcy, stalinowski Związek 
Radziecki oraz Chiny w erze 
Mao Zedonga były państwa-
mi totalitarnymi w pełnym 
znaczeniu tego pojęcia. Na-
tomiast Hiszpania generała 
Franco, Włochy Mussolinie-
go, Chile Augusta Pinocheta 
bywają określane jako syste-
my autorytarne lub częścio-
wo totalitarne. Współcześnie 
system rządów totalitarnych 
istnieje w Korei Północnej od 
czasów rządów „Wiecznego 
Prezydenta” Kim Ir Sena.

Dogłębną krytyką tota-
litaryzmu i autorytaryzmu 
jest dwutomowe dzieło �lo-
zofa Karla R. Poppera opu-

blikowane po raz pierwszy 
w 1944 roku, zatytułowane 
„Społeczeństwo otwarte i 
jego wrogowie”. Społeczeń-
stwo otwarte to takie, w 
którym jednostka uzyskuje 
prawo do osobistych decyzji, 
ludzie są równi na starcie do 
konkurencji i są traktowani 
w równy sposób - bez przy-
wilejów, jakie może dawać 
urodzenie, bogactwo lub 
władza. Jest to więc po pro-
stu wizja demokracji. Termin 
społeczeństwa otwartego, 
którego głównymi cechami 
są wolność i indywidualizm 
jednostki przeciwstawiał 
Popper totalitaryzmowi, któ-
rego społeczeństwo nazywał 
zamkniętym.

Dlaczego poruszam ten 
temat być może znany wie-
lu moim Czytelników z lekcji 
historii, z książek i mediów? 
Otóż dlatego, że wciąż jesz-
cze nie potra�my z przeszło-
ści wyciągać wniosków dla 
teraźniejszości. Jakże często 
mówimy o historii, że trud-
no przecenić jej wartość, 
niestety rzadko robimy z 
tego użytek. Nasza współ-
czesna rzeczywistość najdo-
bitniej świadczy o tym, że 
do perfekcji opanowaliśmy 
sztukę zapominania. Lekce-
ważymy sobie wynikającą z 
doświadczeń z przeszłości 
prawdę, że historia kołem 
się toczy. Nie jest jeszcze za 
późno, by odwrócić w na-
szym kraju trend polityczny, 
tak bliski totalitaryzmowi we 
Włoszech, Niemczech i Rosji 
z I połowy XX wieku. Trzeba 
zrobić wszystko, by to grożą-
ce nam niebezpieczeństwo 
nareszcie zrozumieć. Chyba, 
że ulegliśmy tak jak to mia-
ło miejsce nie tak przecież 
dawno, bo mniej niż sto lat 
temu, ponownemu zaćmie-
niu umysłu.

R E K L A M A
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Lawendowa zamiast Adol-
fa Warskiego i Konwaliowa 
zamiast Janka Krasickiego 
– od 20 września wchodzą w 
życie uchwały Rady Miejskiej 
w Głuszycy  w sprawie zmian 
nazw ulicy w Gminie Głuszyca.

Przypomnijmy: 27.02.2017 r. 
burmistrz Głuszycy zwrócił się 
do Instytutu Pamięci Narodo-
wej o wydanie opinii w sprawie 
zmiany nazw ulic w Głuszycy. 
Zarządzeniem burmistrza z 4 
maja 2017 r. powołano komi-
sję, której celem przygotowa-
nia zmiany nazw ulic w gminie 
Głuszyca. Na posiedzeniu 22 
maja 2017 r. komisja dokonała 
przeglądu nazewnictwa ulic w 
Gminie Głuszyca. Po zapozna-
niu się z opiniami Instytutu Pa-
mięci Narodowej dotyczącymi 
nazw ulic Pionierów i Dąbrow-
skiego komisja uznała, że opinie 
te nie wskazują na konieczność 
zmian wspomnianych nazw 
tych ulic. Do zmiany nazw ulic 
komisja wyznaczyła ulice Janka 
Krasickiego i Adolfa Warskiego 
oraz zaproponowała po cztery 
nowe nazwy dla każdej z ulic. 
W wyniku przeprowadzonych 
konsultacji społecznych, ogra-
niczonych do mieszkańców 
wyżej wymienionych, ulic więk-
szością ważnie oddanych gło-
sów wybrano nowe nazwy ulic: 
Lawendową dla ulicy Adolfa 
Warskiego oraz Tulipanową dla 
ulicy Janka Krasickiego. Wobec 
powyższego radni miejscy na 
sesji w dniu 29 sierpnia 2017 r. 

podjęli uchwały ws. zmian nazw 
ulic w Głuszycy. Uchwały weszły 
w życie 20 września 2017 r. po 
14 dniach od daty publikacji w 
Wojewódzkim Dzienniku Urzę-
dowym (rok 2017, poz. 3655, 
3656).

Art.5 ust. 2 Ustawy z dnia 1 
kwietnia 2016 r. o zakazie pro-
pagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicz-
nej mówi, iż: „zmiana nazwy 
dokonana na podstawie usta-
wy nie ma wpływu na ważność 
dokumentów zawierających 
nazwę dotychczasową”. Zgod-
nie z art. 89 ustawy o dowo-
dach osobistych, adres miejsca 
zameldowania zamieszczony 
w dowodzie osobistym nie po-
twierdza już adresu miejsca za-
meldowania, zaś zmiana tego 
adresu nie stanowi podstawy 
do wymiany dokumentu. W 
związku z powyższym posia-
dacz dowodu osobistego wy-
danego według starego wzoru 
nie ma obowiązku wymiany 
dowodu na nowy, a nawet nie 
ma uprawnienia żądania jego 
wymiany w przypadku zmiany 
nazwy ulicy. Nowe dowody nie 
posiadają już adresu zameldo-
wania, a wszelkie instytucje (np. 
banki), które potrzebują pozy-
skać od petenta potwierdzenie 
zameldowania wymagają aktu-
alnie zaświadczeń wydawanych 
przez właściwe urzędy.

(RED)

Gmina Głuszyca

W Głuszycy rozpoczął się 
nabór wniosków od osób za-
interesowanych modernizacją 
indywidualnych źródeł ciepła 
w 2017 i 2018 roku.

- Gmina Głuszyca zamierza 
aplikować o do�nansowanie w 
ramach konkursu na realizację 
programu „Ograniczenie niskiej 

emisji na obszarze województwa 
dolnośląskiego” ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Nabór wniosków 
w WFOŚiGW trwa od 28 kwietnia 
2017 r. do wyczerpania alokacji. 
Do�nansowaniem mogą być ob-
jęte przedsięwzięcia polegające 

na modernizacji indywidualnych 
źródeł ciepła tj. wymianie kotłów 
lub palenisk węglowych na ga-
zowe, olejowe, elektryczne lub 
opalane biomasą (charakteryzu-
jące się parametrami co najmniej 
jak dla kotłów 5 klasy wg PN-EN 
303-5:2012 ) – wyjaśnia Roman 
Głód, burmistrz Głuszycy.

Kwiatowe ulice

Zmodernizują źródła ciepła przez mieszkańca, przedłożeniu 
zapłaconych faktur/rachunków 
i złożenia kompletnego rozlicze-
nia. Kosztem kwali�kowanym 
zadania jest m.in. koszt przygo-
towania dokumentacji technicz-
nej stanowiącej element realiza-
cji inwestycji; demontaż starej 
instalacji źródła ciepła; zakup i 
montaż nowego źródła ciepła; 
koszt przyłączy gazowych i ener-
getycznych; zbiornik na ciepłą 
wodę użytkową; wkład komi-
nowy; roboty instalacyjne we-
wnątrz obiektów – modernizacja 
instalacji c.o. i c.w.u. Wszystkie 
zamontowane urządzenia mu-
szą być fabrycznie nowe oraz po-
siadać certy�katy zgodności CE.

- O uczestnictwo w realiza-
cji projektu mogą ubiegać się 
jedynie osoby �zyczne miesz-
kające na terenie Gminy Głu-
szyca, posiadające prawo do 
dysponowania nieruchomością 
położoną na terenie Gminy 
Głuszyca, na której planowana 
jest modernizacja. Program nie 
obejmuje modernizacji źródeł 
ciepła w nieruchomościach wy-
korzystywanych sezonowo, np. 
w domkach letniskowych oraz 
budynków w budowie. Nie 
obejmuje zadań polegających 
na montażu kominków. Inwe-
stycje powinny być przygoto-

wane do realizacji pod wzglę-
dem formalnym tj. posiadać 
wszystkie wymagane prawem 
pozwolenia i uzgodnienia. Pro-
jekt będzie realizowany jedynie 
w przypadku pozyskania przez 
Gminę do�nansowania z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu. O udziale w 
projekcie przygotowywanym 
przez Gminę Głuszyca decyduje 
kolejność złożonych prawidło-
wo wypełnionych wniosków. 
Uwaga: złożenie wniosku stano-
wi nieodwołalne zobowiązanie 
wnioskodawcy, że nie wycofa się 
z programu związanego z mo-
dernizacją kotłowni – podkreśla 
burmistrz Głuszycy.

Druk wniosku dostępny jest 
w formie elektronicznej na stro-
nie internetowej Gminy Głu-
szyca (www.gluszyca.pl), a w 
formie papierowej w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Głuszycy. Wniosek wraz z wy-
maganymi załącznikami należy 
składać w nieprzekraczalnym 
terminie do 31.10.2017 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Głuszycy (ul. 
Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszy-
ca, Biuro Obsługi Klienta – pokój 
nr 1). Wnioski niekompletne nie 
będą rozpatrywane.

(RED)

Dotacja wynosi do 50% 
kosztów kwali�kowanych, jed-
nakże nie więcej niż: - 7 000 zł 
dla mieszkania w bloku wielo-
rodzinnym, 10 000 zł dla domu 
jednorodzinnego, 4 000 zł na 
jedno mieszkanie dla kotłowni 
zasilającej w ciepło budynek wie-
lorodzinny. Pozostałe koszty re-
alizacji przedsięwzięcia stanowić 
będzie wkład własny dla wnio-
skodawcy. Dotacja będzie udzie-
lana po zrealizowaniu zadania 
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Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Powstaną lokale 
socjalne
Gmina Walim wystąpiła z 
wnioskiem o do�nansowa-
nie na przebudowę dwóch 
budynków w gminie, dzięki 
czemu powstaną 3 lokale so-
cjalne. - Otrzymaliśmy dopła-
tę w wysokości 74 080,03 zł na 
remont budynku w Dziećmo-
rowicach przy ul. Sienkiewicza 
75 – powstaną tam dwa nowe 
lokale socjalne oraz dopłatę w 
wysokości 37.950,42 zł na uru-
chomienie lokalu socjalnego 
po byłym sklepie w budyn-
ku przy ulicy Wyszyńskiego 
w Walimiu – wyjaśnia Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

(RED)

Docieplają budynki
Gmina Walim, realizując roz-
poczęte w roku bieżącym 
wieloetapowe zadanie “Do-
cieplenie budynków komu-
nalnych wielorodzinnych”, 
zakończyła prace remon-
towe pierwszego budynku 
mieszkalnego, położonego 
w Dziećmorowicach przy uli-
cy Bystrzyckiej 48. W ramach 
tego zadania wykonano m.in.: 
wymianę stolarki okiennej 
oraz docieplenie budynku 
wraz z położeniem nowej 
elewacji zewnętrznej. Prace 
remontowe wykonują osoby 
zatrudnione przez Urząd Gmi-
ny Walim w porozumieniu z 
Fundacją “Razem”, realizato-
rem projektu  pn. “Wspieramy 
skutecznie od A do Z- atrud-
nienia”, która przeszkoliła oso-
by trwale bezrobotne, aktywi-
zując ich tym samym do pracy.

(RED)

Remontują drogi
Z terenu Gminy Walim wciąż 
nie znikają ekipy remontują-
ce drogi. Pieniądze na te cele 
pochodzą zarówno z budżetu 
Gminy Walim, jak i ze środ-
ków pozyskanych z różnych 
źródeł zewnętrznych. Spośród 
zakończonych inwestycji dro-
gowych na uwagę zasługuje 
przebudowa drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w 
Glinnie. W wyniku tego zada-
nia wykonano ok. 130 metrów 
bieżących nowej nawierzchni 
asfaltowej. Przy do�nansowa-
niu z Terenowego Funduszu 
Gruntów Rolnych w wysokości 
32 760 zł, Gmina Walim zreali-
zowała zadanie o łącznej war-
tości 59 347,50 zł.

(RED)

Jaśniej i ekologicznie
Gmina Walim pozyskała 30 
000  zł w ramach konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 
organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Z puli tej zo-
stało wykonane oświetlenie 
fotowoltaiczne ulicy Wiejskiej 
w Walimiu. Zamontowano 
12 sztuk urządzeń fotowol-
taicznych wraz z punktami 
świetlnymi, dzięki którym za-
spokojone zostały potrzeby 
mieszkańców miejscowości 
Walim, jak i odwiedzających 
gminę Walim turystów. Ulica 
Wiejska w Walimiu nie miała 
dotąd oświetlenia ulicznego, 
a znaczne rozproszenie za-
budowy utrudniało budowę 
oświetlenia zasilanego siecią 
elektryczną. Całkowity koszt in-
westycji to kwota 92 484,72 zł.

(RED)

W Kołobrzegu na targo-
wisku rzeczy różnych naj-
chętniej odwiedzam sto-
iska „staroci”, na których 
czasami bywają książki, 
albumy rodzinne, pocz-
tówki, zdjęcia, dokumenty 
przeróżne. To mnie inte-
resuje… Kilkanaście lat 
już minęło, kiedy w tym 
miejscu, chętnie odwie-
dzanym też przez kuracju-
szy niemieckich, w stercie 
dokumentów urzędowych, 
osobistych, starych ga-
zet dostrzegłem dwa nie-
mieckie szkolne dzienni-
ki: Schulbesuchsliste und 
Lehrbercht Volksschule 
zu Dittmannsdorf z lat 
1943/44 i 1944/45. 

Byłem zaskoczony znale-
zieniem tych dokumentów, 
zwłaszcza w tym miejscu, w 
Kołobrzegu, które pocho-
dziły z Dziećmorowic - wsi 
graniczącej z Wałbrzychem. 
Dlaczego i jak te dzienniki 
szkolne znalazły się w tym 
nadmorskim kurorcie? Pyta-
ny o to targowiskowy han-
dlarz oświadczył, że dwaj 
uczniowie miejscowego 
gimnazjum, pochodzący z 
wioski niedaleko Kołobrze-
gu, przed dwoma dniami 
przynieśli mu pakiet „takiej 
niemczyzny”, znaleziony w 
ich obecnie remontowanym 
domu. Ojciec i dziadek tych 
gimnazjalistów- wyjaśniał 
mi handlarz – po zerwaniu 
starej drewnianej podłogi w 
ich wiejskim domu, znaleźli 
paczkę zawiniętą w worek z 
… niemieckimi szpargałami, 
czyli jakieś książki, dokumen-
ty, zeszyty z nutami.

Wałbrzyskie re�eksje historyczne /wspomnienia, wydarzenia, dokumenty/

Gmina Walim

Losy zapisane w dziennikach szkolnych

Fragment niemieckiego dziennika szkolnego z Dziećmorowic
z lat 1943- 1945.

Te dzienniki lekcyjne są 
wartościowym źródłem hi-
storycznym i socjologicznym 
o 73 uczniach mieszkających 
w Dziećmorowicach w latach 
1943-1945, którzy podlegali 
systemowi edukacyjnemu, 
jako uczniowie w formule 
klasy 1,2 i 3. Z zapisów perso-
nalnych wiemy, że 26 ich oj-
ców pracowało jako górnicy 
w pobliskich kopalniach. Tyl-
ko 15 uczniów pochodziło z 
rodzin katolickich. Zdecydo-
wana większość niemieckich 
mieszkańców Dziećmorowic 
była ewangelikami. Do dziś 
przetrwał tu gmach kościoła 
katolickiego nadal czynne-
go, a kościół ewangelicki, 
dewastowany w latach po-
wojennych, w latach 60-
tych XX w. został rozebrany. 
Wielu współczesnych miesz-
kańców Dziećmorowic już 
nawet nie wie gdzie znajdo-
wała się strzelista świątynia 
braci ewangelików. Zapew-
ne nieliczni wiedzą gdzie i 
komu dziś służy kamienna 
chrzcielnica oraz organy tej 
zburzonej świątyni!

W wykazie uczniów w 
klasie 1 jest syn pastora 
ewangelickiego – Manfred 
Piorr (ur. 8.02.1937 r.). Dzieci 
urodzone w 1937 r. były naj-
młodszą, 20 osobową grupą 
uczniów. Wśród nich byli 
m.in. Ruth Kliesch, zamiesz-
kała przy głównej drodze w 
Dziećmorowicach (dzisiej-
szej ul. Sienkiewicza 137), 
Siegfrid Reinhold, którego 
ojciec był rolnikiem i miesz-
kali przy ul. Sienkiewicza 
54. W grupie najstarszych 
uczniów byli m.in. Heinz Rit-

ter (ur. 27. 11. 1934 r.), który 
miał jeszcze 3 rodzeństwa, 
a ich ojciec był murarzem 
oraz Olse Glaser (urodzona 
w 1934 r. w Dittmannsdorf), 
miała 5 rodzeństwa, a ojciec 
tej rodziny pracował jako 
górnik. Nauczycielką tej gru-
py uczniów była Frau Reichel 
/brak imienia/. Precyzyjne 
wpisy nieobecności uczniów 
w szkole zostały jeszcze do-
konane w styczniu 1945 r. 
Natomiast ostatnie zazna-
czenia /ołówkiem/ w posta-
ci pionowej kreski i czasami 
litera „k” /krank- chory/ w 
liście obecności dotyczą 16 
-17 i 22-23 kwietnia 1945 r. 
Tym dziennikom uczniow-
skim towarzyszył śpiewnik z 
utworami religijnymi z zapi-
sem tekstowym i nutowym 
nauczyciela – Paula Brusfe. 
Pierwsza pieśń to: „Wir loben 
Dich, wir benedeien…”

Pytania: dlaczego i kto te 
szkolne dokumenty prze-
wiózł w okolice Kołobrzegu 
jest bardzo intrygujące. Czy 
sprawczynią tej „wędrówki” 
dzienników szkolnych była 
nauczycielka Reichel? Może, 
ale kiedy i w jakim celu? Za-
pewne już nie poznamy od-
powiedzi na te pytania.

Można mieć nadzieje, 
że niemieccy uczniowie 
wykazani w tych dzienni-
kach szkolnych w znacznej 
liczbie, mimo dostojnego 
wieku, jednak żyją. Wielu 
z nich, po latach, zapewne 
nie raz odwiedzało miejsce 
swojego dzieciństwa Ditt-
mannsdorf – Dziećmorowi-
ce. Spoglądali też na „swo-
ją” szkołę, wspominali z 
sentymentem… jak zwykle 
uczniowie po latach życio-
wych doświadczeń!

Ryszard Bełdzikowski
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W sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego odbyło się wrę-
czenie certy�katów stypen-
dialnych dla uczniów z tere-
nu Gminy Mieroszów, którzy 
osiągnęli bardzo wysokie 
wyniki w nauce oraz odzna-
czają się wzorowym zacho-
waniem.

Burmistrz Marcin Raczyński 
wraz z przewodniczącą Rady 
Miejskiej Mieroszowa Marią 
Chmielnicką pogratulowali 
wszystkim stypendystom oraz 
rodzicom i nauczycielom, któ-
rzy również mają swój wkład 
w sukcesy podopiecznych. Ży-
czyli dalszego rozwoju osobi-
stego, nieustającej ciekawości 

Skonsultują zmianę
Burmistrz Mieroszowa za-
rządził przeprowadzenie na 
terenie miasta i gminy Miero-
szów konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Miero-
szów w sprawie zmiany nazwy 
ulicy Dąbrowszczaków w Mie-
roszowie. - Konsultacje zostaną 
przeprowadzone od 22 wrze-
śnia 2017 r. do 29 września 2017 
r. w formie badania ankietowe-
go (ankiety drukowane, strona 
internetowa Gminy Mieroszów, 
BIP). Konsultacje mają zasięg 
ogólno gminny i obejmują te-
ren miasta i gminy Mieroszów, 
a skierowane są do pełnoletnich 
mieszkańców Gminy Mieroszów 
posiadających czynne prawo 
wyborcze. Propozycje zmiany 
nazwy ulicy należy składać na 
ankiecie konsultacyjnej, stano-
wiącej załącznik do zarządzenia. 
Wypełnione formularze należy 
składać od 22 września 2017 
r. do 29 września 2017 r. w se-
kretariacie Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie, przesłać dro-
gą listowną na adres Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie (pl. 
Niepodległości 1, 58-350 Mie-
roszów) lub na adres mailowy: 
urzad@mieroszow.pl. Wyniki 
konsultacji zostaną przedsta-
wione mieszkańcom gminy 
oraz Radzie Miejskiej Mieroszo-
wa na najbliżej sesji – wyjaśnia 
burmistrz Mieroszowa Marcin 
Raczyński.

(RED)

Sekcja Rękodzieła Mie-
roszowskiego Centrum 
Kultury rozpoczęła realiza-
cję projektu „Lalka Miero-
szowianka”. 

Próbie zostały poddane 
pierwsze zakupione materia-
ły, koronki i tasiemki. Efekty 
widoczne są na zdjęciu poni-

żej. Uczestniczki sekcji ręko-
dzieła z wielką chęcią i zapa-
łem przystąpiły do realizacji 
zadania, spod „złotych rąk” 
naszych mistrzyń i pod czuj-
nym okiem instruktorki Ewy 
Kokoszki wychodzą unikato-
we prace. Projekt „Lalka Mie-
roszowianka” realizowany jest 

w ramach programu „Działaj 
Lokalnie X” 2017 Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności  realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce we współpracy ze 
stowarzyszeniem Społeczno – 
Kulturalnym „GRANICA”.

(RED)

Gmina Mieroszów

Powstają już pierwsze 
lalki mieroszowianki

Nagrodzili najlepszych
świata i niegasnących chęci 
oraz zapału do dalszego zgłę-
biania wiedzy.

- To niezwykle ważne mo-
menty nie tylko dla uczniów, 
ale także dla rodziców, na-
uczycieli i władz samorządo-
wych. Młodzi ludzie, osiągają-
cy wysokie wyniki w nauce są 
dumą dla całej Gminy – pod-
kreślili samorządowcy.

W II półroczu roku szkolne-
go 2017/2018 wśród wyróż-
niających się uczniów znalazło 
się 17 osób. Ze Szkoły Podsta-
wowej w Mieroszowie stypen-
dia otrzymali: Anna Gajew-
ska, Kacper Woszczek, Agata 
Woszczek, Zo�a Musiał, Kamil 

Różnowicz, Oliwia Głodek, 
Weronika Przewłocka oraz 
Adam Chowanek; ze Szkoły 
Podstawowej w Kowalowej 
wyróżnieni zostali: Michał 
Gruszka, Filip Maślankiewicz, 
Marianna Kłysz, Wojciech 
Szwarczyński; z Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Soko-
łowsku wśród wyróżnionych 
znaleźli się: Hanna Marciuniuk, 
Jakub Marciniuk oraz Mikołaj 
Szychowiak, a z Publicznego 
Gimnazjum im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego stypendia odebra-
ły Nikola Busz oraz Katarzyna 
Garnecka.

- Wszystkim uczniom ser-
decznie gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów. Mamy rów-
nież nadzieję, że liczba uczniów, 
którzy osiągają bardzo wysokie 
wyniki w nauce, zachowując 
przy tym nienaganną posta-

wę w życiu społecznym wciąż 
będzie się powiększała – pod-
kreślają przedstawiciele władz 
Gminy Mieroszów.

(RED)

Najlepsi uczniowie ze szkół w Gminie Mieroszów odebrali certyfikaty 
stypendialne od władz gminy.
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TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555

W Gminnym Centrum 
Biblioteczno – Kultural-
nym w Starych Bogaczowi-
cach rozpoczęła się reali-
zacja projektu „Akademia 
Małego Sportowca”.  Za-
danie do�nansowane zo-
stało w ramach programu 
Działaj Lokalnie Polsko 
– Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, Akademii Roz-
woju Filantropii oraz Sto-
warzyszenia Społeczno – 
Kulturalnego „Granica”.

- Głównym celem zada-
nia jest wzrost aktywności 
�zycznej dzieci i popularyza-
cja sportu i zdrowego trybu 
życia. Cele szczegółowe to 
m.in.: rozwijanie zasad fair 
play wśród dzieci, budowa-
nie pozytywnych relacji mię-
dzy rówieśnikami, efektywne 
spędzanie czasu wolnego. 
Ważnym celem będzie także 
poznanie tradycji i kultury 
Azji, nauka szacunku do kra-
jów Trzeciego Świata. Inte-
gracja rodziców oraz miesz-
kańców gminy. Zadanie 
polega na organizacji cyklu 
zajęć – treningów dla grupy 
dzieci z taekwondo przez 
trenerów posiadających 

wszelkie uprawnienia i licen-
cje. Partnerem w tym zakre-
sie jest Jarosław Włochal z 
Klubu Taekwon-Do Taipan. 
Ponadto w ramach zadania 
zostanie zorganizowany cykl 
spotkań z pasjonatami Azji i 
Korei, tak aby dzieci oraz ro-
dzice mogli poznać tradycję, 
kulturę, ciekawostki, a także 
kuchnię azjatycką. Wpłynie 
to znacząco na rozwijanie 
pasji podróżniczych i zachęci 
dzieci do pogłębiania wiedzy 
o kulturze innych narodów. 
Jako podsumowanie pro-
jektu, 28 października 2017 
roku, w Starych Bogaczowi-
cach odbędzie się Dzień Kul-
tury Koreańskiej, w którego 
organizację włączyły się już 
koreańska �rma Mando oraz 
Ambasada Republiki Korei w 
Polsce. Będzie to niewątpli-
wie wydarzenie cenne w za-
kresie nabycia fascynujących 
ciekawostek o krajach azja-
tyckich, tradycjach, sporcie i 
muzyce Korei – mówi Ilona 
Bujalska, dyrektor Gminne-
go Centrum Biblioteczno – 
Kulturalnego w Starych Bo-
gaczowicach.

(AL)

W roku szkolnym 
2016/2017, PSP 6 w Bogu-
szowie- Gorcach przystą-
piła do ogólnopolskiego 
programu i otrzymała cer-
ty�kat „Szkoła z klasą 2.0”.

Program miał na celu 
wypracowanie zasad doty-
czących korzystania z nowo-
czesnych technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych 
(TIK) w edukacji, pomagał 
rozwijać umiejętności samo-
dzielnego myślenia, odpo-
wiedzialnego korzystania ze 
źródeł i wykorzystywania wie-
dzy w praktyce. Do progra-
mu zastali włączeni wszyscy 
nauczyciele szkoły, a działa-
niami koordynowała Urszula 
Filip, przy ścisłej współpracy 

pedagoga szkolnego Lidii Ła-
będzkiej. W ramach „Szkoły z 
klasą” został opracowany cel 
główny, który został dostoso-
wany w wyniku diagnozy do 
potrzeb szkoły. Szereg dzia-
łań, które zostały wybrane do 
realizacji, poprawiło relacje 
wśród społeczności szkolnej. 
Były to: projekty edukacyjne, 
turnieje szkolne i międzysz-
kolne, warsztaty rękodzieła, 
zajęcia socjoterapeutyczne 
z pracownikami Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej, zajęcia poza-
lekcyjne- kulinarne, fotogra-
�czne, taneczno- ruchowe, 
konkursy plastyczne, literac-
kie i wiele innych.

(RED)

Zakończyła się modernizacja chodnika na ul. Przodowników 
Pracy w Boguszowie-Gorcach, która trwała tam od lipca. Wartość 
robót budowlanych wyniosła prawie 44 tys. złotych i objęła m.in. 
przebrukowanie nawierzchni chodnika, regulację krawężników, 
regulację i uzupełnienie płyt granitowych oraz uzupełnienie 
nawierzchni z kostki kamiennej.

(RED)

Szkoła z klasą

Naprawili chodnik

Akademia Małego 
Sportowca

Nagrody za zdjęcia
Wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce przypomina o konkursie fo-
togra�cznym, w którym do wy-
grania są bardzo cenne nagrody 
( I miejsce 1000 zł. II miejsce 600 
zł., III miejsce 300 zł. ). Tegorocz-
ny temat konkursu to „Człowiek 
i jego pasje - życie codzienne 
mieszkańców gminy Stare Bo-
gaczowice”. Celem konkursu 
jest popularyzacja gminy Stare 
Bogaczowice poprzez ukazanie 
mieszkańców gminy podczas 
pracy, wypoczynku, realizacji 
pasji. Szczegółowy regulamin 
zamieszczony jest na stronie 
internetowej urzędu www.sta-
rebogaczowice.ug.gov.pl. - Ser-
deczni zapraszam do udziału 
– zachęca Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

V Wałbrzyski Marsz 
Seniora
W sobotę, 23 września 2017 
r., na terenie gminy Stare Bo-
gaczowice odbędzie się wyjąt-
kowe spotkanie. - To u nas, nad 
Zalewem, w tym roku ustano-
wiona zostanie meta V Wałbrzy-
skiego Marszu Seniora. Już od 
12.00 nad Zalewem mnóstwo 
atrakcji i możliwość integra-
cji seniorów z całego Powiatu 
Wałbrzyskiego, m.in.: ognisko, 
występ zespołu muzycznego, 
wspólne zabawy i konkursy –
zawiadamiają organizatorzy V 
Wałbrzyskiego Marszu Seniora. 

(RED)

Odstraszają dziki
Na terenie Gminy Boguszów-
-Gorce w okolicy ulic: Szybo-
wej i Kosynierów oraz Góry 
Parkowej zostały umieszczo-
ne butelki na drewnianych 
palikach z płynem odstra-
szającym dziki. Płyn ma cha-
rakterystyczny nieprzyjemny i 
intensywny zapach. – Prosimy o 
nie dotykanie butelek – apelują 
służby miejskie.

(RED)

Uniwersytet 
w Czarnym Borze
Jeśli masz otwarty umysł, 
chcesz się rozwijać i pozna-
wać nowe rzeczy, to nieza-
leżnie od wieku i posiada-
nego wykształcenia przyjdź 
i zapisz się na Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Czar-
nym Borze! Zajęcia na UTW 
prowadzić będą nauczyciele 
akademiccy z Wrocławia, Wał-
brzycha, nauczyciele i prakty-
cy. Planowane zajęcia są dla 
każdego - kto chce zdobyć 
wiedzę, zapoznać się z naj-
nowszymi trendami w nauce i 
praktycznym zastosowaniu ich 
w życiu. Zapisy uczestników 
będą odbywać się w trybie cią-
głym. Szczegółowe informacje 
tel. 74 8450 242. Uroczysta 
inauguracja roku akademic-
kiego 2017/2018  odbędzie się 
30 września o godz. 15.00  w 
Bibliotece +Centrum Kultury 
w Czarnym Borze.

(RED)

Odkrycie w Grzędach
Podczas prac remontowych 
przy wieży w kościele w 
Grzędach odnaleziony zo-
stał pod jedną z belek do-
kument pochodzący z 1939 
r. z miesięcy poprzedzających 
wybuch II wojny światowej. 
Dokument zawiera rozpiskę 
nabożeństw letnich z tego 
okresu m.in. w Grzędach, Czar-
nym Borze, Jedlinie Zdroju, 
Dziećmorowicach, Mieroszo-
wie, Jabłowie i Wałbrzychu. 
Dokument zachował się w bar-
dzo dobrym stanie, wykonany 
jest z bardzo dobrego papieru, 
z nadrukami w stylu gotyckim, 
posiada tylko małe zadarcia na 
rogach, które mogły powstać 
w wyniku przytwierdzenia do 
tablicy ogłoszeń. Odnaleziony 
dokument zostanie oprawio-
ny w ramkę i wyeksponowany 
w kościele w Grzędach.

(RED)

Grzędzki Potok to 11 
kilometrowy ciek wod-
ny przepływający przez 
Grzędy Górne, Grzędy i 
częściowo przez Czarny 
Bór. Od kilku lat Dolno-
śląski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w 
Świdnicy systematycznie 
przeprowadza prace na 
Grzędzkim Potoku w celu 
poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 
blisko z nim sąsiadujących 
domostw.

Przeprowadzone do tej 
pory prace to odbudowa 
murów oporowych w Grzę-
dach przy budynkach 18-22, 
55, obecnie prace trwają w 
okolicy budynku 78. Prze-
prowadzona została również 

konserwacja potoku w Czar-
nym Borze, przy ujściu do 
rzeki Lesk. Na kolejny okres 
planowana jest odbudowa 
murów oporowych przy za-
budowaniach w Grzędach 
(numery 11 i 33), oraz kon-
serwację potoku w tej miej-
scowości przy budynkach 
28,29, 40-49.

- Dziękujemy Dolnoślą-
skiemu Zarządowi Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Świd-
nicy za wszystkie prace wy-
konywane na terenie naszej 
gminy, ponieważ są wykony-
wane z należytą starannością 
i systematycznością i znacznie 
zmniejszają zagrożenie po-
wodziowe – mówi Adam Gó-
recki, wójt Gminy Czarny Bór.

(RED)

Regulacja potoku
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Liga MTB 
w Szczawnie
Przed nami kolejna, ostat-
nia już odsłona Ligi MTB XC 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Siódma edycja odbędzie się 
w sobotę - 23 września 2017 
r. - na trasach rowerowych w 
Szczawnie Zdroju. Wyścigi 
będą rozgrywane dla zawod-
ników i zawodniczek w wie-
ku od 2 do 14 lat startujących 
w kilku kategoriach wieko-
wych min. młodzik i mło-
dziczka, żak i żakinie, szkraby 
i krasnale. W dniu zawodów 
biuro przyjmujące zgłosze-
nia będzie czynne od godz. 
9:00 w Pawilonie Sportowym 
Słoneczna Polana (Szczawno 
Zdrój, ul. Narciarska).

(RED)

Memoriał 
Stanisława Świerka
W sobotę, 23 września 
2017 r. o godzinie 11:00 na 
stadionie przy ulicy Ratu-
szowej 6 w Wałbrzychu od-
będzie się Turniej Oldboy 
- II Memoriał im. Stanisła-
wa Świerka. W rozgrywkach 
wezmą udział drużyny pił-
karskie: Górnika Wałbrzych 
(gospodarz rozgrywek), Za-
głębia Lubin, Śląska Wrocław 
oraz Ślęzy Wrocław. Wszyst-
kie drużyny grające w tym 
turnieju zasłużyły się dla roz-
woju piłki nożnej w naszym 
regionie dzięki pracy trener-
skiej ś.p. Stanisława Świer-
ka. Andrzej Dębski, jeden ze 
współorganizatorów zawo-
dów, zaprosił wielu znanych 
oldbojów występujących w 
drużynie biało-niebieskich 
w latach siedemdziesiątych 
(II liga) oraz w połowie lat 
osiemdziesiątych (ekstra-
klasa). Właśnie wtedy w naj-
większych latach świetlności 
wałbrzyski zespół był prowa-
dzony przez trenera Stanisła-
wa Świerka.

(RED)

W miniony weekend na 
terenie Stada Ogierów w 
Bogusławicach odbyły się 
podwójne Mistrzostwa Pol-
ski. Rozgrywane były dwie 
kategorie - zaprzęgów jed-
nokonnych oraz historycz-
ne, bo pierwsze od 26 lat 
zaprzęgów czterokonnych. 
Ostatnie mistrzostwa w tej 
zaprzęgowej „formule 1” 
odbyły się w 1991 roku.

Jako jedyny - do rywalizacji 
w obu kategoriach przystą-
pił zawodnik Stada Ogierów 
Książ oraz Ośrodka Hodowli 
Zarodowej w Kamieńcu Ząb-
kowickim - Bartłomiej Kwia-
tek. W zaprzęgu jednokonnym 
zaprezentował śląskiej rasy 
ogiera Sonet - wraz z którym 
ostatecznie sięgnął po 12 w ka-
rierze złoty krążek mistrzostw 
Polski singli! Sonet to już 4 
koń, z którym Kwiatek sięga po 

złoto - wcześniej były to: Eliot; 
Lokan i Niger. W zaprzęgu 
czterokonnym zawodnik za-
prezentował także śląskie rasy 
ogiery: Imbred; Drab; Rodos i 
Bazyli. Ta sama czwórka koni 
wywalczyła zimą brązowy me-
dal Halowego Pucharu Polski 
Cavaliada 2016/17. Pierwsze 
po 26 latach Mistrzostwa Polski 
czwórek zostały zdominowane 
przez Bartłomieja Kwiatka, któ-
ry zbliżył się o krok do realizacji 
dalszych planów związanych 
z zaprzęgiem czterokonnym 
- ten złoty medal jest bowiem 
dopiero początkiem zmagań 
w tej kategorii. Pierwsze raz 
w historii polskich zaprzęgów 
jeden zawodnik mógł sta-
nąć dwa razy na najwyższym 
stopniu podium i wyjechać do 
domu z dwoma medalami o 
złotym kolorze.

(RED)

Julia Nowak ze Szczawna- 
-Zdroju wywalczyła mistrzo-
stwo đwiata w kategorii trail 
oraz trzecie miejsce w kate-
gorii western horsmanship 
w rozegranych w ubiegły 
weekend Mistrzostwach 
Świata w Jeździe Bez Ogło-
wia we Wrocławiu.

Na posiedzeniu Komisji 
Oświaty, Spraw Społecznych 
i Promocji Powiatu Wałbrzy-
skiego Julia Nowak odebrała 
list gratulacyjny od Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego oraz 
radnych. Zarząd młodej mi-
strzyni ufundował również 

nagrodę sportową. Julia była 
najmłodszą zawodniczką w 
mistrzostwach. Na co dzień 
trenuje w Stajni MOGADOR, 
pod czujnym okiem trenerki 
Urszuli Taba, a w zawodach 
wystartowała na utytułowa-
nym koniu An Ma Bella rasy 
american quarter horse- jest to 
specjalna rasa hodowana do 
konkurencji westernowych, 
która w Polsce jest rzadko 
spotykana. Julia do zawodów 
wrocławskich przygotowywa-
ła się pół roku, a konno jeździ 
od piątego roku życia.

(RED)

Mistrzyni świata 
ze Szczawna

Podwójne mistrzostwo 
Bronisław Łazanowski, 

zaliczył kolejny kolarski ul-
tramaraton. Zresztą słowo 
„zaliczył” nie oddaje wagi 
tego osiągnięcia, bowiem 
64-letni kolarz z Głuszycy 
ścigał się o zwycięstwo na 
trasie liczącej, bagatela – 
1001 km i jako najstarszy 
uczestnik rywalizacji osta-
tecznie znalazł się w szpicy 
21-osobowej stawki na me-
cie, zajmując piąte miejsce. 
Ręce same składają się do 
oklasków.

Surowy sprawdzian wy-
trzymałości �zycznej i cha-
rakteru, nosił nazwę Piękny 
Zachód, ze startem i metą 
w Świebodzinie. Zawodnicy 
przejeżdżali później miejsco-
wości Ziemi Lubuskiej i Dol-
nego Śląska, m.in. przez Mię-
dzyrzecz, Trzebnicę, Strzelin, 
Miedzylesie, Kotlinę Kłodzką, 
Głuszycę, Karpacz, Żary, Żagań 
i Krosno Odrzańskie. Pogoda 
nie oszczędzała śmiałków. Był 
upał, ale też przeciwny wiatr, 
deszcz, a nawet grad. Głuszy-
czanin przez znaczną część 
dystansu jechał zachowaw-
czo, bo dawały mu się jeszcze 
we znaki urazy kolana, kostki 
i ścięgna, których doznał w 
listopadzie ub. r. Pod koniec 
stycznia odbył pierwszy spa-
cer o kulach, a na początku 
marca po raz pierwszy wsiadł 
na rower, by po kilkunastu 
dniach przejechać ok. 100 km. 
Potem stopniowo zwiększał 
ich ilość, ale jego dyspozycja 
na starcie w Świebodzinie nie 
była stuprocentowa. Na trasie 
spał w sumie niecałe 3 godz. 
Reprezentant Zakładu Tury-
stycznego Osówka, którego 
wsparciu zawdzięcza udział 
w tym morderczym wyścigu, 
osiągnął czas 51 godz.30 min. 
55 sek. Zwycięzcy, Mateuszo-
wi Ostapczukowi z Kątów 
Wrocławskich, zmierzono na 
mecie rezultat 45:37.44. Pan 
Bronisław prosił, by koniecz-
nie odnotować pomoc Hen-
ryka Fortońskiego (znanego z 
długich eskapad rowerowych 
po Europie), który wraz z Wa-
cławem Byczkowskim zorga-
nizował w Ludwikowicach 
wzorowy punkt kontrolny.

Piękny Zachód kolarza z Głuszycy

Bronisław Łazanowski w koszulce z wyścigu na 2016 km

Bronisław Łazanowski to 
wyjątkowy twardziel. Ściganie 
w ultramaratonach rozpoczął 
w 2011 r. w wyścigu Bałtyk 
– Bieszczady Tour ze Świno-
ujścia do Ustrzyk Górnych o 
długości 1008 km. Wśród 85 
startujących uplasował się na 
25. miejscu z czasem 54:33. W 
2012 r. w tym samym wyścigu 
był 15. na 108 zawodników 
(46:18), a w 2014 r. 14. na 171 
z rezultatem 40:40, który jest 
do dziś jego rekordem życio-
wym w tej rywalizacji. A więc 
stała progresja wyników. W 
2015 r. spróbował swoich sił w 
wyścigu Przemyśl-Świeradów-
-Zdrój, prowadzącym górami 
przy południowej granicy kra-
ju. Dystans 1222 km przeje-
chał w czasie 67:57, zajmując 
20. pozycję na 67 startujących. 
I wreszcie przy okazji 2016 r. 
organizatorzy wyścigu Bałtyk-
-Bieszczady Tour wymyślili 
ściganie na dystansie...2016 
km, a więc tam i z powrotem. 
Pan Bronek do Ustrzyk Gór-
nych jechał 40 godz. 59 min., 
a następnie nad morze 47:59, 
zajmując ostatecznie 5. lokatę 
na 45 kolarzy, którzy ukoń-
czyli nietypowe współzawod-
nictwo. Przed nim i za nim w 
czołówce klasy�kacji byli za-
wodnicy o 20-30 lat młodsi. 
Zawsze – jak twierdzi – przez 
ok. 300 km towarzyszył mu 
deszcz. Żeby obraz poświęce-

nia cyklisty z Głuszycy był peł-
ny, należy dodać, że w 2011r., 
po kolizji z samochodem, zła-
mał kość udową i do dziś nosi 
w kończynie 30-centymetro-
wy pręt tytanowy oraz 3 śruby. 
W następnym roku również za 
przyczyną nieodpowiedzial-
nego kierowcy, złamał dwa 
kręgi szyjne i palec lewej dło-
ni. O tegorocznych urazach 
napisaliśmy wyżej.

Każdorazowo otrzymu-
je od organizatorów oprócz 
medali  barwne koszulki z 
nadrukowanym imieniem i 
nazwiskiem, długością trasy 
oraz osiągniętym rezultatem. 
W przyszłym roku zamierza po 
raz szósty przejechać Bałtyk-
-Karkonosze, za co obiecano 
mu koszulkę tęczową, jaką 
odbierają kolarscy mistrzowie 
świata. Rocznie, wraz z innymi 
rowerowymi eskapadami i tre-
ningami, przejeżdża od 11 do 
14 tys. km.

10 lat przepracował jako 
technik-mechanik w głuszyc-
kim przemyśle bawełnianym, 
a 24 lata w drzewnym. - W 
przyszłym roku chciałbym za-
kończyć starty w ultramarato-
nach, bo mam już swoje lata, a 
poza tym odzywają się dozna-
ne urazy. Tęczowa koszulka 
byłaby więc ukoronowaniem 
mojej kariery na szosie – po-
wiedział Łazanowski.

Andrzej Basiński
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USŁUGI

(2) Atrakcyjna pożyczka minimum 
formalności 728874282

(2) Potrzebujesz  gotówki? Za-
dzwoń 728874282

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

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

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) ELEKTRYK - 888-322-334

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA 
- Całodobowo. Tel. 726-005-726. 
Tanio, szybko, profesjonalnie. 
www.speed24h.info. Zapraszamy 
do sklepu przy ul Słowackiego 5 
w Wałbrzychu. 

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

MOTORYZACJA

(2) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i ma-
szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(4) Wynajmę lokal użytkowy o 
pow. 74m2 w dzielnicy Podzam-
cze. Lokal świeżo po remoncie. 
Świetnie nadaje się na biuro. 
Więcej informacji pod nr Tel. 
608269976.

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

KUPIĘ

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

MS-3217 Nowe Miasto, 2 pokoje 
50m2, po remoncie, boczna ulicz-
ka, cena 127 tys. Tel. 883 334 486

MS-3164 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
70m2, do wprowadzenia, cena 
130 tys. Tel. 883 334 486

MS-3234 Biały Kamień, kawalerka 
27m2, nowe budownictwo, cena 
62 tys. Tel. 793 111 130

MS-3237 Podgórze, 2 pokoje, 
60m2, mieszkanie do własnej 
aranżacji, cena 57 tys. Tel. 883 
334 486

MS-3250 Jedlina Zdrój, 2 pokoje, 
42m2, 1 piętro, po remoncie, z 
ogródkiem, cena 120 tys. Tel. 883 
334 486

MS_3259- Biały Kamień 1pokój 
z kuchnią pow. 33m2, pierwsze 
piętro ogrzewanie gazowe cena 
85 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS- 3257 Piaskowa Góra 4 pokoje, 
pow. 56,70m2 piętro drugie cena 
137 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS – 3184 Piaskowa Góra kawa-
lerka pow. 19m2, cena 55 tys. zł. 
Tel. 73 111130

MS-3104 Zamojskiego 2 pokoje 
pow. 45m2 do wprowadzenia 
pierwsze piętro, cena 117 tys. zł. 
Tel. 793 111 130

DS-3253 Lubomin dom pow 
około 200m2 idealny dla dwóch 
rodzin. Cena 230 tys. zł. Tel. 793 
111 130

DS-3128 Podgórze dzielnica dom-
ków jedno- rodzinnych, 5 pokoi, 
pow, 127m2, działka 1410m2, do 
wprowadzenia, cena 379 tys. zł. 
Tel. 793 111130    

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
komfortowy dom z 2016 roku w 
świetnej lokalizacji. Bardzo wysoki 
standard. Zapraszam na prezenta-
cję. Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Rusino-
wa, 4-pokojowe mieszkanie 
o powierzchni 85m2, w cenie 
99,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Podgórze 70 
m2 3 pokoje w cenie 62000 zł. DO 
NEGOCJACJI Tel : 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA  Nowe Mia-
sto, piękna okolica - 2 pokoje po 
kapitalnym remoncie, CO gazowe, 
1 piętro - 129 000 do negocjacji  
Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Konradów, 
Duży dom z piękną działką - 320 
000 do negocjacji! Tel: 530-913-
259

6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
2 pokoje + kuchnia otwarta na 
salon, po kapitalnym remon-
cie - 125 000 do negocjacji ! Tel. 
530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
4 pokoje w nowym budownic-

twie, 89 m2, w cenie 187,000 zł. 
DO NEGOCJACJI Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 57 m2, dwa pokoje, 165,000 
zł. DO NEGOCJACJI Tel: 519-121-
102

9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
88 m2,trzy pokoje do częściowe-
go remontu, w cenie 89,000 zł. 
Tel.: 519-121-102

10. SOWA&VICTORIA dom w 
zabudowie szeregowej na Piasko-
wej Górze Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA  Duże 
mieszkanie w Świebodzicach do 
własnej aranżacji,110m2, cena 
159 tys. Tel: 502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na Nowym Mieście, dwa pokoje, 
po kapitalnym remoncie 52m2 
cena 136 tys do negocjacji Tel: 
502-657-353

13. SOWA&VICTORIA Piękne, 
dwupokojowe, jasne mieszkanie 
w cichej i spokojnej okolicy Bia-
łego Kamienia. Po remoncie. 124 
900zł. Tel: 502-665-504

14.SOWA&VICTORIA Luksusowy 
apartament w poniemieckiej willi 
w stylowej lokalizacji Szczawna 
Zdroju. 4 pokoje, balkon + ogród, 
Po remoncie z najwyższej jakości 
materiałów. 116m2 cena 350 
000zł Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
Śródmieście 60 m, 2 pokoje plus 
antresola, do odświeżenia. Ogrze-
wanie węglowe. Cena 150.000 
Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
Czarny Bór 2 pokoje do remontu. 
Ogrzewanie piecowe. Ogródek 
pod domem. Cena 47.000 Tel: 
506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 

Biały Kamień kawalerka 38m, do 

remontu. Cena 52.000 Tel: 506-

717-014

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 

na Podgórzu po kapitalnym re-

moncie w 6 -rodzinnym budynku, 

4 pokoje, kuchnia ,łazienka z wc, 

ogrzewanie co gazowe i kominek 

z nawiewem, 92m2, 199000zł Tel: 

519-121-104

19. SOWA & VICTORIA Dom typu 

bliźniak do remontu na Piaskowej 

Górze,powierzchnia 120m2, 

działka 550m2, cena 469000 Tel. 

519-121-104

20. SOWA & VICTORIA  Mieszkanie 

w spokojnej zielonej części Jedli-

ny Zdrój, 53m2 2 pokoje, kuchnia, 

łazienka z wc lokal do remontu 

cena 79000 Tel: 519-121-104

GŁUSZYCA, 49m2, 2 pokoje, 
parter z ogródkiem, do remontu, 
35 900 zł, tel. do kontaktu: 792 
549 757

WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko 
placu Gedymina, 37m2, 2 pokój, 
ogródek, cena 89 000 zł, tel. do 
kontaktu: 792 549 757

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 87m2, 3 
pokoje, parter, świetna lokaliza-
cja, ogrzewanie gazowe, cena 
210 000 zł, tel. do kontaktu: 792 
549 757

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po 
remoncie, z balkonem, czynsz 180 
zł, cena 91.000 tel: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 42m2, ogród, par-
ter,  ogrzewanie gazowe, blisko 
Szczawna Zdroju, niski czynsz, 
zadbany budynek, cena 85.000 zł, 
tel: 792-548-210

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

BIAŁY KAMIEŃ, 51m2, budynek z 
windą, po remoncie, ogrzewanie 
miejskie, cena 130.000 zł, Kontakt: 
792-548-210

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

NOWE MIASTO, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, pierwsze piętro, 
super lokalizacja, cena 80.000 do 
negocjacji, kontakt: 535-416-014

 JEDLINA ZDRÓJ, 37m2, ogrzewa-
nie elektryczne, centrum miasta, 
cena: 55.000, telefon: 792-547-
662

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 97 66 30

MS-3236 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
51m2, parter w 4, do remontu, 
cena 125 tys do neg. Tel. 883 334 
481

MS-3267 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 35m2, cena 92 tys. Tel. 883 
334 481

MS-3265 Piaskowa Góra, 2 pokoje,  
3 piętro, 40m2, cena 105 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3224 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
34m2, do remontu, cena 85 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-3274 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 18m2, cena 55 tys. Tel. 883 
334 486

MS-3272 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
46m2, 1 piętro do remontu, cena 
67 tys. Tel. 883 334 481

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,WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014
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ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

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 –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 – NOWE MIASTO, 3 pokojo-

we mieszkanie o pow. 79,5 m2, 

dwupoziomowe po kapitalnym 

remoncie Cena: 159 500 zł (nr: 

2212) (74) 666 66 09, (74) 666 66 

06, (74) 843 33 33

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 –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 – 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 – PODZAMCZE, 2 pokoje 

36 m2 po remoncie, częścio-

wo umeblowane, ogrzewanie 

miejskie Cena: 99 000 zł (nr: 2123) 

(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 piętro domu, 
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobie-
cinie, po remoncie, ogród, osobne 
wejście, cena  189 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
44m2,  na Szczawienku, po re-
moncie, cena 105 tys.zł. -  co gaz, 
ogród, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
26m2,  Biały Kamień, cena 62 tys.
zł. -  co miejskie, balkon, 4 p(10) 
74 666 42 42, 

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje na 
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po 
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3 
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
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 po remoncie, 50m2, 
Gorce, 2 p. co gaz cena 73500 zł. 
74 666 42 42, 

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 26m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogródek, cena 55 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena 
65 tys.zł. stan dobry, co węgiel, 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
w dzielnicy  Szczawienko, 34m2 
, 43tys.zł.  2 piętr   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 
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro, 
cena 110 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 69 
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry, 
74 666 42 42, 507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 4 pokoje po 
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin, 
ogród , osobne wejście, cena 

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

Działka budowlana w Świebodzi-
cach 6469m2 z zabudowaniem, 
cena 550 000zł tel 577-263-955

Okazja! 2 pokoje, 42m2, nowe 
ogrzewanie gazowe, Biały 
Kamień. Cena 69.000zł. Do nego-
cjacji. Tel: 535-311-265

Szczawienko, ŚWIETNA LOKA-
LIZACJA, ULICA DĄBROWSKIEJ, 
34m2, 1 piętro w bloku dwupię-
trowym po termomodernizacji,  
80 000zł kontakt: 530 998 374

OKAZJA! LUKSUSOWY DOM 
WOLNOSTOJĄCY, 7 pokoi, 268 
m2 powierzchni użytkowej, po 
gruntownym remoncie, piękne 
widoki na krajobraz górzysty, trzy 
balkony, taras, dodatkowo 150 
m2 strychu do aranżacji, działka 
1111 m2, ogrodzona, OKAZYJNA 
CENA 500.000, tel. 535-285-514

Jedlina Zdrój, 2 pokoje z ogród-
kiem,  43m2 , niski czynsz, 45 000 
zł , kontakt: 530-998-374

3 pokoje, Podzamcze, 62,80m2 z 
dużym balkonem, 2 piętro. Cena 
169.000zł. Kontakt 535-311-265

Biały Kamień – 3 pokoje z ogród-
kiem  61m2, ogrzewanie gazowe, 
129 tys., kontakt: 530-998-374

Sobięcin, kawalerka 29m2,1 
piętro, niski czynsz- 80zł, Cena: 39 
900zł, kontakt : 530 -998-374

Biały Kamień do wprowadzenia, 
2 pokoje, 37m2, pierwsze piętro, 
ogrzewanie gazowe. OGRÓDEK. 
Cena 113.000zł. DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265

Szczawno Zdrój, 98m2, 3 pokoje 1 
piętro do remontu, 1120zł/m2 tel. 
577-263-955

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 38,0 
m2, 6 piętro, DUŻY BALKON, 
WIDNA kuchnia, 115.000 ZŁ, tel. 
535-285-514

Centrum Dwupoziomowe po 
remoncie, do wprowadzenia, 1 
piętro, 76m2, 215 000zł tel. 577-
263-955

 PIASKOWA GÓRA, 51m2, 3 po-
koje, ogrzewanie MIEJSKIE, blok 
czteropiętrowy, MIESZKANIE PO 
REMONCIE. DO WPROWADZENIA, 
159 000zł. Kontakt 535-311-265

NOWE MIASTO, DWA POKOJE, 1 
PIĘTRO, 48 m2, 67 tys. zł, spokojna 
lokalizacja, kilkurodzinna kamie-
nica, mieszkanie do remontu. 
Kontakt 535-285-514

Piaskowa Góra, 2 piętro, 2 pokoje, 
33m2, do odświeżenia, BALKON, 
80 000zł tel. 577-263-955

PRZESTRONNA KAWALERKA z 
WERANDĄ, 45 m2, kuchnia z 
jadalnią, do remontu, 1 piętro w 
kamienicy, 45.000 tys. Zł, Kontakt 
535-285-514

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 
Wszystkie oferty biura na stronie:  

www.nieruchomosci-renoma.pl

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, wysoki 
parter w 4, cena 125.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter 
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWIENKO, spo-
kojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1 
piętro, po remoncie, C.O. gazowe 
+ kominek, cena 115.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 2 
pokoje, 31m2, wysoki parter w 4, 
po kapitalnym remoncie, widna 

kuchnia, cena 99.900zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, 
okolice Batorego, 4 pokoje, 90m2, 
1 piętro, wysoki standard, cena 
259.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, oko-
lice PWSZ, nowe bud., 3 pokoje, 
64m2, parter, wysoki standard, 
C.O. miejskie, cena 159.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3, 
C.O. gazowe + kominek, balkon, 
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11-
go Listopada, kawalerka, 31m2, 2 
piętro, po kapitalnym remoncie, 
widna kuchnia, łazienka z wc, c.o. 
gazowe, cena 65.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA –   BIAŁY KAMIEŃ, 
OKOLICE DUBOIS, 3 pokoje, 
71m2, 2 piętro, C.O. gazowe, cena 
139.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – DOM KONRADÓW, 
160m2, działka 733m2, C.O. 
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena 
320.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY 
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

189000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje do 
wprowadzenia, Podzamcze, roz-
kładowe, 48m2, 5 piętro, cena 129 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, N.Miasto, na Chopina, 2p. 
po remoncie, cena 65 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
47m2, Nowe Miasto, 1 piętro, 
cicha okolica, cena 67 tys.zł.  74 
666 42 42, 

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 Podzamcze, 
2 pokoje. 36m2, balkon, parter, 
cena 95 tys.zł.  666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje, 
94m2 na Podgórze, dwupoziomo-
we, stan bardzo dobry, ogród, 145 
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy Śródmieście, 
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 pię-
tro, 75tys.zł. do zamieszkania,  co 
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, So-
bięcin, 43m2, 3p. do wprowadze-
nia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 
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Masz kiosk, sklep lub punkt usługowy?
Chcesz, by Twoi klienci co tydzień 

dostawali Tygodnik DB 2010?
Skontaktuj się z nami!  redakcja@db2010 • tel. 790 709 590

Masz kiosk, sklep lub punkt usługowy?

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

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 

CENTRUM URODY DOROTA

 WYNAJMIE 

W  SALONIE 

STANOWISKO  

NA  FRYZJERSTWO  MĘSKIE

  TEL  791-894-799.

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!

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

R E K L A M A

ZATRUDNIMY 
osoby z orzeczeniem 

o niepełnosprawności 

do sprzątania marketu 

przy ul. Łączyńskiego 

w Szczawnie Zdroju. 

Kontakt 601 156 466


