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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

Internet  50 Mega za 30 zł
tel. 503-082-028 oraz  730-800-816Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info
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P O Ż YC Z K A 

na oświadczenie do 25 tys. zł 
proste zasady, wysokie kwoty, decyzja w 10 minut 

ul . Bolesława Chrobrego 2/1 58-316 Wałbrzych
www.kredyty-walbrzych.pl 
Zapraszamy do biura od 9.00 do 16.00

793-793-005

In memoriam - Ku pamięci

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

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim którzy uczestniczyli 

w ostatniej drodze Śp. Czesławy Surma składa rodzina rodzina.

„Wszystko na świecie mija jak sen’’

 Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć 

w pożegnaniu Śp. Marka Lizakowskiego składa rodzina.

Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a, Sokołowsko - ul. Słoneczna 5, 
tel. całodobowy 500 669 070, Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, 

tel: 605 824 211, ,,Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

REMAX Sp. z o.o., Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 6638293,  727 010 114,  www.remax-praca.pl

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn

Wyjazdy z Polski w każdy piątek!
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operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
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Neonaziści w Wałbrzychu
czytaj na str. 2
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Sprawdź rejestr
Przeprowadzałeś się lub wyjeż-
dżałeś z Polski? Wyjechałeś ze 
swojej miejscowości na studia 
lub do pracy?  Zmieniałeś adres 
zamieszkania albo zameldowa-
nia? Upewnij się, że jesteś wpi-
sany do rejestru wyborców tam, 
gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Two-
jego nazwiska nie ma w rejestrze 
wyborców, to nie będziesz mógł 
głosować w nadchodzących wy-
borach samorządowych. Rejestr 
wyborców to lista osób z prawem 
do głosowania w danej gminie. Je-
żeli masz stałe zameldowanie, to 
znaczy, że Twoje nazwisko jest w 
rejestrze wyborców gminie, w któ-
rej jesteś zameldowany. Będziesz 
mógł oddać głos. Jeśli jednak je-
steś zameldowany na pobyt cza-
sowy, albo w ogóle nie masz mel-
dunku, to nie ma Cię w rejestrze 
wyborców i nie będziesz mógł 
głosować w wyborach. Co masz 
zrobić? Złóż wniosek o wpisanie 
do rejestru wyborców w gminie, w 
której mieszkasz. Sprawdź już dziś 
w swoim urzędzie gminy czy jesteś 
w rejestrze wyborców!

(RED)

Kolejny rekord
Niedzielny mecz koszykarzy 
Górnika Trans.eu Wałbrzych 
kontra kibice zakończył tego-
roczny wałbrzyski �nał WOŚP. 
W przerwie wylicytowano m.in. 
złoty pierścionek z brylantem za 
1400 zł, a jego nowy właściciel od 
razu oświadczył się partnerce. 21 
stycznia do WOŚPowej puszki tra-
�ło 4789,18 zł i 12,20 euro. Tego 
dnia zakończyły się także licyta-
cje w WOK, m.in. wycieczka „Szla-
kiem Złotego Pociągu” za 1600 
zł. Z wszystkich licytacji zebrano 
ponad 15000 zł. Dokładną kwotę 
tegorocznego wałbrzyskiego �na-
łu poznamy na początku lutego, 
ale już wiadomo, że padł kolejny 
rekord - wałbrzyszanie darowali 
noworodkom około 144 000 zł.

(RED)

Dzieją się rzeczy tak haniebne, 
że przerastają wyobraźnię każdego 
uczciwego człowieka, mającego 
jako takie pojęcie o polskiej historii. 
Czy Polak mógł do dzisiaj wyobra-
zić sobie, że jego rodacy zamiesz-
kali pomiędzy Bugiem i Odrą, będą 
wznosić toasty typu „za Adolfa 
Hitlera i naszą ojczyznę, ukocha-
ną Polskę”. Nie, to się po prostu w 
głowie nie mieściło. A jednak… Od 
dziś musi się mieścić, bo każdy ta-
kie rzeczy mógł obejrzeć w repor-
tażu dziennikarzy z „Superwizjera” 
telewizji TVN. Każdy się nad tym 
teraz zastanawia, a ja mam swoje 
przemyślenia i wspomnienia.

Jestem przekonany, że ta zara-
za nie wzięła się sama z siebie, ot 
tak, z powietrza, lecz jest efektem 
długoletniego negowania pew-
nych wartości, które po wojnie - w 
latach 1945-1989 - zaszczepiano 
każdemu pokoleniu wchodzące-
mu wiek szkolny. Niestety od roku 
1980 rozpoczęło się totalne ich ne-
gowanie tylko dlatego, że stała za 
nimi propaganda PRL, co w efekcie 
spowodowało (oczywiście, między 
innymi) pojawienie się pierwszych 
grupek młodych ludzi zaczadzo-
nych polityką tak zwanej podziem-
nej opozycji, które zaczęły wyzna-
wać nazizm jako swoją ideologię. 
Nie ominęło to Wałbrzycha i terenu 
byłego województwa wałbrzyskie-
go, gdzie pojawiły neonazistow-
skie ugrupowania. Do dziś pamię-
tam nazwiska niektórych członków 
grupy „White Power” („Biała Siła”) 
z terenu Kłodzka i Dusznik Zdroju, 
która od początku lat dziewięćdzie-
siątych działała (a może działa na-
wet i obecnie) na tym terenie. Piszę 
o tym nie tylko w kontekście wspo-
mnianego reportażu z Superwizje-
ra TVN, który ujawnił skandaliczne 

Pogrobowcy wiecznie żywi?
Janusz
Bartkiewicz

fakty związane z powstaniem i 
funkcjonowaniem stowarzyszenia 
(użyteczności  publicznej!) „Duma i 
Nowoczesność” z Wodzisławia Ślą-
skiego. Piszę też w kontekście za-
bójstwa Anny Kembrowskiej i Ro-
berta Odżga w Parku Narodowym 
Góry Stołowe, które miało miejsce 
17 sierpnia 1997 roku, a więc w 
10-tą rocznicę samobójczej śmier-
ci Rudolfa Hessa, współczesnego 
neonazistowskiego idola. Jedną z 
wersji jaką wtedy przyjąłem, było 
założenie, że zabójstwa tego doko-
nała w 2 lub 3-osobowa grupa neo-
nazistów, którzy w tamtym czasie 
na terenie Duszniki Zdroju organi-
zowali jawnie swoje zjazdy z udzia-
łem neonazistów z Czech, Słowacji, 
Ukrainy, Niemiec, Francji i Anglii. 
Niestety moją wersję, zarówno 
wtedy jak i dziś, ówcześni przełoże-
ni w policji oraz prokuratura woje-
wódzka, a dzisiaj okręgowa, tak jak 
dzisiejsi policjanci z Wydziału Kry-
minalnego Komendy Wojewódz-
kiej Policji we Wrocławiu, uważają 
za mało poważną i podchodzę do 
niej w sposób wyraźnie lekcewa-
żący. A ja w dalszym ciągu jestem 
przekonany, że wersja ta, której 
sprawdzanie wówczas rozpoczą-
łem, winna być bardzo dogłębnie 
i rzetelnie doprowadzona do koń-
ca. Być może ostatnie wydarzenia 
będą swego rodzaju bodźcem do 
tego, aby wersję tę wreszcie po-
rządnie i do końca sprawdzić. Bo 
faszyzm, będący efektem pojawia-
jącego się nacjonalizmu, to nie tyl-
ko lata współczesne, kiedy pobłaż-
liwość władz wywodzących się z 
dawnej antypeerelowskiej opozycji 
ułatwiła, a nawet pomogła w jego 
rozkwicie. 

Neonaziści w Polsce to nie tyl-
ko XXI wiek. Oni pojawili się – jak 
wspomniałem wyżej – o wiele 
wcześniej. Przypomnę, że w la-
tach 1981 – 1982 wałbrzyska 
Służba Bezpieczeństwa rozbiła 
młodzieżową „Tajną Organiza-
cję Faszystowską”, wprawdzie 
niezbyt liczną, bo składającą się 

tylko z czterech wychowanków 
Domu Dziecka „Rodzinka”, która 
na szczęście skrzydeł rozwinąć nie 
zdołała. Niedługo po tym ujaw-
niono i zlikwidowano kolejną, 
bardziej liczną, bo 20-osobową 
organizację „NEO-faszyści”, kiero-
waną przez 19-letniego wówczas 
Janusza S. ps. „Nemo”, górnika 
jednej z wałbrzyskich kopalń, a 
składającą się z uczniów niższych 
klas szkół zawodowych. Janusz S. 
założył ją zaraz po ogłoszeniu sta-
nu wojennego, bo się na kopalni 
nasłuchał, że „trzeba bić czerwo-
nego”, a przecież z komunizmem 
(ZSRR) Adolf Hitler walczył nie-
zwykle zaciekle i krwawo. Jego 
konspiracyjna narzeczona nazwa-
ła się „Krwawą Brygidą” (na cześć 
Hildegard Lächert z SS, sadystki z 
niemieckiego obozu koncentra-
cyjnego na lubelskim Majdanku), 
a w skład organizacji wchodzili 
też tacy bojownicy „z komuną”, 
jak „Wolf”, „Gebels”, „Hans”, „Son-
ner”, „Bruner”, „Koch”, „Tygrys”, 
„Wisielec”, „Trup”, „Szatan”, „Faja”, 
„Pęcherz”, „Kat”. Organizacja za-
wiązała się w nieistniejącej już 
dziś kawiarni „Turystyczna”, a jej 
członkowie odznaczali się strojem 
organizacyjnym w postaci czer-
wonych krawatów z elementami 
hitlerowskiej symboliki. Miejscem 
ich spotkań były kawiarnie „Marki-
za”, „Barbórka” i „Zielona Gęś”. Nie 
znali niemieckiego, ale do „dobre-
go tonu” należało używanie takich 
słów, jak „polnische banditen”, 
„fater” i „was”. Pierwszym ich za-
daniem było zrywanie plakatów i 
obwieszczeń zawieszanych wów-
czas licznie przez władze. Ponadto 
podczas „szkoleń” ich przywódca 
wpajał im, że muszą być brutalni, 
silni i bezwzględni. Dla bezpie-
czeństwa, organizacja została po-
dzielona na podgrupy, a „Führer” 
- bo tak kazał się nazywać -  zaczął 
spotykać się osobiście tylko z sze-
fami podgrup. Na szczęście część 
członków, kiedy się zorientowała 
do czego „Führer” zmierza, szyb-

ko się z tego wycofała, ale pozo-
stali postawili przed sobą „ambit-
ne” zadania. „Tygrys” miał zająć 
się konstruowaniem ładunków 
wybuchowych, „Czacha” groma-
dzeniem prochu, a reszta grupy 
miała szukać i gromadzić stare 
budziki, zegarki, puszki po konser-
wach, małe metalowe przedmio-
ty i stare „patrony” artyleryjskie. 
Nie muszę chyba tłumaczyć po 
co, ale przypomnę, że jedna taka 
„bomba” wybuchła pod milicyj-
nym radiowozem stającym przed 
komendą Milicji Obywatelskiej na 
ul. B. Chrobrego w Wałbrzychu. 
Ponadto mieli się przygotowywać 
do pójścia do lasu, a także rozpo-
częli poszukiwania kontaktów z 
innymi tego rodzaju grupami. Na 
szczęście zostali rozpracowani i 
zatrzymani przez wałbrzyskich 
funkcjonariuszy SB. Wówczas w 
Biuletynie Regionalnego Komitetu 
Strajkowego NSZZ „Solidarność” 
Dolny Śląsk Oddział Wałbrzych z 
25 lutego 1982 roku podano in-
formację, że w lokalu „Markiza” 
podczas legitymowania SB pobi-
ła troje młodych ludzi, ponieważ 
jeden z nich nie znał nazwiska 
panieńskiego swojej matki. W rze-
czywistości chodziło o zatrzyma-
nie niektórych członków organiza-
cji, w tym ową „Krwawą Brygidę”. 
Dziś to już całkiem dorośli ludzie 
i zapewne szczycą się wspomnie-
niami walki z komuną i „esbeckimi 
represjami”, za które - zgodnie z 
przyjętym niedawno prawem - na-
leżą się im �nansowe graty�kacje 
i kombatanckie przywileje, takie 
same jak wielu krwawym bandy-
tom, których postawiono obok 
takich bohaterów jak rotmistrz Pi-
lecki i wielu mu podobnych.

www.janusz-bartkiewicz.eu

PS. Odświeżając swą pamięć o 
tamtych wydarzeniach, posiłkowa-
łem się artykułami śp. Zbigniewa 
Mosingiewicza, publikowanymi w 
ówczesnej „Trybunie Wałbrzyskiej” 
w latach 1981 – 1982.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Droga relacji Głuszyca- Ryb-
nica Leśna – Unisław Śląski po-
zostaje drogą wojewódzką. 
Naczelny Sąd Administracyjny, 
wyrokiem z 5 stycznia 2018 r., 
oddalił skargę kasacyjną Sej-
miku Województwa Dolnoślą-
skiego we Wrocławiu w sprawie 
pozbawienia drogi nr 380 z Głu-
szycy do Unisławia Śląskiego ka-
tegorii drogi wojewódzkiej.

Przypomnijmy: od końca 2015 r.
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
toczył spór o ostateczne rozstrzy-
gnięcie własności do drogi nr 380 
D. Jest to droga stanowiąca łącz-
nik między Unisławiem Śląskim 
a Głuszycą przez Rybnicę Leśną i 
Grzmiącą. Decyzją Sejmiku Woje-

wództwa Dolnośląskiego (uchwała 
nr XVI/428/15 z 26.11.2015 r.) dro-
ga została przekazana Powiatowi 
Wałbrzyskiemu. Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego zaskarżył tę decyzję 
uzasadniając, że nieuregulowa-
ny jest stan prawny działek, przez 
które przebiega droga, a ponadto 
otrzymuje 9,48 km drogi, która w 
przeważającej części nie nadaje się 
do użytku, a koszty remontu drogi 
przekraczają możliwości budżeto-
we powiatu. Uchwałę tę zaskarżyły 
do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego także inne powiaty z 
Dolnego Śląska, którym również 
przekazano drogi dotychczas wo-
jewódzkie. I wyrokiem z 5 stycznia 
2018 r., NSA oddalił skargę kasacyj-

ną sejmiku w sprawie pozbawienia 
drogi nr 380 z Głuszycy do Unisła-
wia Śląskiego kategorii drogi woje-
wódzkiej.

- W związku z tym informujemy, 
że od 27 stycznia 2018 r., Powiat 
Wałbrzyski nie jest zarządcą dro-
gi nr 380 z Głuszycy do Unisławia 
Śląskiego. Wszelkie uwagi dotyczą-
ce stanu technicznego drogi oraz 
zimowego i letniego utrzymania 
prosimy kierować do zarządcy dro-
gi, czyli Dolnośląskiej Służby Dróg i 
Kolei we Wrocławiu. Za utrzymanie 
dróg wojewódzkich na terenie Po-
wiatu Wałbrzyskiego odpowiada 
Kierownik Służby Utrzymaniowej - 
tel. 74 843 11 17.

(AB)

Tylko do 31 stycznia 2018 
roku można składać wnioski o 
przyznanie stypendiów oraz na-
gród dla sportowców z Powiatu 
Wałbrzyskiego.

Przypomnijmy: stypendia przy-
znawane są sportowcom reprezen-
tującym kluby sportowe, których 
siedzibą jest jedna z ośmiu gmin 
Powiatu Wałbrzyskiego, a nagrody 
przyznawane są najlepszym spor-
towcom, sportowcom niepełno-
sprawnym, trenerom i działaczom 
sportowym. Stypendium sportowe 
może otrzymać zawodnik który w 
roku 2017 spełnił jeden z następu-
jących warunków:
-  zajął miejsce od I do VIII w igrzy-

skach olimpijskich, paraolimpij-

skich, mistrzostwach świata lub 
Europy, lub,

-  zajął miejsce od I do III w zawo-
dach rangi mistrzostw Polski, 
Pucharu Polski lub,

-  został objęty programem 
przygotowań do igrzysk olim-
pijskich, paraolimpijskich lub 
mistrzostw świata lub europy, 
opracowanym przez właściwy 
polski związek sportowy i zo-
bowiązał się do jego realizacji i 
udziału w tych zawodach.

Wnioski o przyznanie stypen-
dium i nagrody sportowej dostęp-
ne są na stronie www.powiat.wal-
brzych.pl w zakładce NGO.

(GŁ)

Sąd przyznał rację powiatowi Upływa termin

Rok 2017 zakończył się dla jed-
nostek oświatowych, prowadzo-
nych przez Powiat Wałbrzyski, 
bardzo dobrze. Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego zgłosił prowadzo-
ne placówki do trzech rządowych 
programów: „Aktywna tablica”, 
„Za życiem” i „Doposażenie gabi-
netów pro�laktyki zdrowotnej”, 
a łączna suma pozyskanych środ-
ków wyniosła 45 000 zł.

W ramach programu „Aktywna 
tablica” zakupiono zestawy multi-
medialnych monitorów, tablic i pro-
jektorów do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w No-
wym Siodle. Dzięki programowi „Za 
życiem” będą realizowane dodatko-
we zajęcia z wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka, realizowane 
przez najbliższe lata i prowadzone 
przez Powiatową Poradnię Pedago-
giczno – Psychologiczną. W ofercie 
znajdują się zajęcia z hipoterapii, 
dogoterapii, rehabilitacji na basenie 

i zajęcia ze specjalistami z poradni. 
W ramach programu ”Doposażenia 
gabinetów pro�laktyki zdrowot-
nej” zakupiono nowy sprzęt do ga-
binetów pielęgniarskich w dwóch 
placówkach – Specjalnej Szkole 
Podstawowej w Nowym Siodle 
oraz w Zespole Szkół w Szczawnie 
Zdroju. Dodatkowo Ośrodek w No-
wym Siodle otrzymał – doposaże-
nie kuchni w profesjonalny sprzęt 
gastronomiczny, laptopy, pomoce 
dydaktyczne do pracy z dziećmi z 
autyzmem.

Od początku roku dzieci potrze-
bujące wsparcia korzystają z no-
woczesnej metody rozwoju uwa-
gi słuchowej – metody Tomatisa 
czyli rozwijania uwagi słuchowej 
na różnych częstotliwościach. Me-
toda jest całkowicie bezpieczna a 
badania wskazują na jej dużą sku-
teczność.

Powiatowa Poradnia Pedago-
giczno – Psychologiczna urucho-

miła �lię w Szczawnie- Zdroju 
gdzie znajdują się dwie nowocze-
sne pracownie: rehabilitacji i do-
znań sensorycznych. Poradnia od 
września ubiegłego roku pracuje 
metodą Warnkego – pozwalającą 
korygować problemy w nauce, 
problemy z czytaniem, czy pisa-
niem. W nowej ofercie poradni 
pojawiły się zajęcia z Biofeedback 
– metody terapii polegającej na 
dostarczaniu badanemu informa-
cji o zmianie jego stanu �zjolo-
gicznego.

Zespół Szkół w Szczawnie Zdro-
ju wzbogacił się o nowoczesną salę 
komputerową i spedycyjną. Kom-
putery s�nansował Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego, a pracownia tech-
nika - spedytora została doposażo-
na w ramach projektu „ Zawodowy 
Dolny Śląsk”.

W sumie inwestycje w oświacie 
zamknęły się kwotą ok. 300 000 zł.

(AB)

Inwestycje w powiatowej oświacie w 2017 r. 
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do organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych
• przyjęcia komunijne, 

• uroczystości chrztu świętego 
• imieniny/urodziny 

• imprezy integracyjne/szkolenia
• grille rodzinne  

Zapraszamy również najmłodszych na „Kinder Party” 
z licznymi atrakcjami i jazdą konną.

       www.facebook.com/
agroturystykapodkowka/

ul. Sudecka 3
Łomnica w Gminie Głuszyca

Kontakt 
608 224 400
512 467 533 

       www.facebook.com/

Szukasz wyjątkowego miejsca do zor-
ganizowania różnego rodzaju imprez 
okolicznościowych? Planujesz przyjęcie 
komunijne, chrzciny, imieniny lub urodzi-
ny, imprezy integracyjne i szkolenia, albo 
rodzinne  grille czy kinder party? Skorzy-
staj z oferty Agroturystyki Podkówka w 
Łomnicy w Gminie Głuszyca.

Nasze gospodarstwo jest przepięknie po-
łożone w Górach Kamiennych w paśmie Su-
detów. Zapewniamy Państwu noclegi w po-
kojach 2, 3, 4 i 5 osobowych wyposażonych 
w łazienki i telewizory z piękną panoramą 
doliny górskiej za oknami. Gościom propo-
nujemy bardzo dobrą, swojską kuchnię oraz 
posiłki wegetariańskie.

Od lat zajmujemy się hodowlą koni, które 
wykorzystujemy do rekreacji dla gości oraz 
odwiedzających nasze gospodarstwo. Or-
ganizujemy jednodniowe wycieczki konne 
oraz kilkudniowe rajdy w Sudetach. Zaczy-
nających swą przygodę z końmi, nauczymy 

pewnie poruszać się w siodle, aby mogli Pań-
stwo bezpiecznie przemierzać kilometry z 
perspektywy końskiego grzbietu. Posiadamy 
również bryczki oraz sanie, którymi wozimy 
wszystkich chętnych.

Dysponujemy również salą z kominkiem, 
którą wykorzystujemy na organizowanie im-
prez okolicznościowych. Możemy zorganizo-
wać dla Państwa:
- przyjęcia komunijne,
-  chrzciny,
-  imieniny/urodziny,
-  imprezy integracyjne i szkolenia,
-  grille rodzinne,
-  imprezy tematyczne, np. wieczory pa-

nieńskie i kawalerskie,
-  spotkania towarzyskie i koleżeńskie,

W naszym gospodarstwie zapewniamy 
wspaniałą atmosferę, piękne widoki, dobrą 
kuchnię, bliskość przyrody, ciszę i spokój. Za-
praszamy serdecznie!

(TP)

Agroturystyka Podkówka zaprasza

W pierwszym tygodniu 
ferii zimowych w Ośrodku 
S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y m 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w Wałbrzy-
chu, oprócz zabaw i atrakcji 
sportowych organizatorzy 
przygotowali m. in. prelek-
cje edukacyjne.

Dotyczyły zdrowego odży-
wiania się i ochrony zdrowia, a 
także zasad bezpieczeństwa w 
okresie zimowym i prawidło-
wego zachowania się podczas 
zagrożeń. Zajęcia prowadzili 
funkcjonariusze policji, straży 
miejskiej oraz przedstawiciele 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej. Warszta-
ty przyrodnicze zrealizowano 
przy współpracy z Dolnoślą-
skim Zespołem Parków Kra-
jobrazowych i dotyczyły 
dokarmiania ptaków zimą. 
Po zajęciach dzieci rozwiesi-
ły przygotowane karmy dla 
ptaków. Karmy rozwieszane 

były też podczas edukacyjnej 
wycieczki do Książańskiego 
Parku Krajobrazowego, a za-
jęcia prowadzili członkowie 
Rady Wspólnoty Samorządo-
wej Podzamcze. Wycieczkę 
poprzedzono warsztatami, 
podczas których dzieci sadziły 
drzewa liściaste, umieszczając 
nasiona w specjalnych do-
niczkach. Po wykiełkowaniu 
drzewka zostaną zasadzone 
na terenie osiedla.

Nie zabrakło gier i zabaw 
świetlicowych oraz rywalizacji 
sportowej. Rozegrano turniej 
tenisa stołowego oraz w bi-
lardzie. Sporym zainteresowa-
niem cieszyły się edukacyjne 
gry planszowe oraz multime-
dialne z projekcją na dużych 
ekranach. Z kolei na zajęciach 
plastycznych wykonywano 
prace na miejski konkurs pla-
styczny „Moje ulubione zwie-
rzątko”.

(BAS)

W Sali Senatu Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Angelusa Silesiusa w 
Wałbrzychu  odbyło się spo-
tkanie władz uczelni z przed-
stawicielami NSK Steering 
Systems Europe (Polska) Sp. 
z o.o. w sprawie podpisania 
umowy dotyczącej urucho-
mienia studiów dualnych na 
kierunku logistyka.

Przedsiębiorstwo NSK re-
prezentowali: Andrzej Gaj-
dziński - dyrektor zakładu, 
Hiroki Nukui - menedżer dzia-
łu administracji, Piotr Sylwe-
strzak - lider ds. planowania 
i logistyki/koordynator ds. 
celnych, Miłosz Cader - spe-
cjalista HR. Ze strony PWSZ 
w spotkaniu uczestniczyły: dr 
Małgorzata Babińska - pro-
rektor ds. dydaktycznych i 
studenckich oraz dr Beata 
Detyna - pełnomocnik rektora 
ds. współpracy z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym i 
dyrektor Instytutu Przyrodni-
czo-Technicznego. Umowę w 
imieniu dr hab. Piotra Jurka 
- Rektora Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej im. 
Angelusa Silesiusa podpisała 
dr Małgorzata Babińska - pro-
rektor ds. dydaktycznych i 
studenckich, a ze strony NSK 
- Andrzej Gajdziński.

Dokarmiają ptaki

Uczestnicy zajęć zadbali o ptaki.

Studia dualne na logistyce

Po uroczystym podpisaniu 
umowy odbyło się spotkanie 
informacyjne ze studentami 
II roku logistyki. Podczas spo-
tkania Hiroki Nukui zapoznał 
wszystkich obecnych z dzia-
łalnością NSK Steering Sys-
tems Europe (Polska) Sp. z o.o. 
- przedstawiając jej globalny 
i lokalny wymiar. Piotr Sylwe-
strzak przedstawił studentom 
ofertę studiów prowadzonych 
wspólnie z NSK – ich cel oraz 
sposób organizacji. Bardzo 
istotne dla zainteresowanych 
osób były także informacje 
dotyczące zasad rekrutacji na 
studia, które przekazał Miłosz 
Cader. Jako specjalista ds. HR 
podkreślił, że w procesie re-

krutacyjnym szczególna uwa-
ga zostanie położona na sto-
pień zmotywowania studenta 
do samorozwoju. Na wiele 
szczegółowych pytań odpo-
wiadali zarówno przedstawi-
ciele przedsiębiorstwa, jak i dr 
Beata Detyna, która w Insty-
tucie Przyrodniczo-Technicz-
nym koordynuje działania w 
ramach rozpoczynających się 
w PWSZ AS studiów dualnych.

Oferta studiów dualnych w 
roku akademickim 2017/2018 
dotyczy studentów II roku lo-
gistyki (stacjonarnych) – aktu-
alnie kończących 3 semestr. 
Student przyjęty na tę formę 
studiów będzie równolegle 
uczestniczył w zajęciach w 

przedsiębiorstwie i w uczelni, 
przy czym przyjęto następu-
jący system: w semestrze 4 – 1 
dzień w przedsiębiorstwie, 4 
dni w uczelni; semestrach 5 i 
6 – 2 dni w przedsiębiorstwie, 
3 dni w uczelni, a w semestrze 
7 – 3 dni w przedsiębiorstwie, 
2 dni w uczelni.

Podstawową wartością do-
daną studiów dualnych jest 
możliwość zdobycia podczas 
3,5 rocznego toku studiów na 
kierunku logistyka, 2 letniego 
doświadczenia zawodowego 
– zdobytego w środowisku 
globalnego przedsiębiorstwa 
produkcyjnego.

 - Zainteresowani studen-
ci proszeni są o składanie CV 
oraz listów motywacyjnych w 
sekretariacie Instytutu Przy-
rodniczo-Technicznego, a tak-
że przesyłanie tych dokumen-
tów w wersji elektronicznej do 
dnia 01.02. 2018 r. – na adres: 
ipt@pwsz.com.pl. Rozmowy 
z kandydatami zaplanowane 
są na 05-09.02.2018 r. - w sie-
dzibie NSK Steering Systems 
Europe (Polska) Sp. z o.o. w 
Wałbrzychu. Decyzja dotyczą-
ca wyniku rekrutacji zostanie 
przedstawiona 12.02.2018 
r.  – mówi Edward Szewczak, 
rzecznik prasowy PWSZ AS.

(ESZ)

Podpisanie umowy między PWSZ a NSK.
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WIELKIE FIRST MOMENT WYJAZDÓW NA SEZON 2018 
- WIOSNA, LATO, JESIEŃ! DO 40 % TANIEJ!!! PROMOCJA DO 15.03.2018

WCZASY:
BUŁGARIA: ZŁOTE PIASKI - HOTEL DAHLIA GARDEN 3*, 

TEMIDA 3*
obóz młodzieżowy 1999 PLN 1599 PLN,

samolot od 1899 PLN 1599 PLN

wczasy autokar SENIOR 55+ od 1430 PLN 1000 PLN,
przedsezon czerwiec/wrzesień od 1200 PLN  1100 PLN

sezon lipiec/sierpień od 1610 PLN  1510 PLN

Dzieci do lat 2 – GRATIS
Pierwsze dziecko do 12 lat z dwiema osobami 

w pokoju 2 osobowym  – STAŁA CENA 599 PLN

BUŁGARIA: wczasy samolot
ALBENA HOTEL VITA PARK*** ALL INCLUSIVE PLUS od 1890 PLN

ALBENA HOTEL ALTHEA*** ALL INCLUSIVE od 2250 PLN
ŚW.KONSTANTYN I ELENA HOTEL DOLPHIN**** ALL INCLUSIVE od 2340 PLN

ALBANIA (opcja wyżywienia do wyboru za dopłatą): 
wczasy autokar HOTEL SARANDA BEACH RESORT*** , HOTEL BIANCO od 999 PLN z BB 

samolot HOTEL SARANDA BEACH RESORT***, HOTEL BIANCO od 1199 PLN z BB 

CHORWACJA:
wczasy apartamenty PAKOSTANE, PODACA, BRIST, ZAOSTROG - od 490 PLN + 230 €

GRECJA - RIWIERA OLIMPIJSKA:
HOTEL ENASTRON*** , apartamenty OCEANIC, ELENA, ADONIS  wczasy od 999 PLN

bez wyżywienia (opcja wykupienia za dopłatą)
HOTEL EDEN*** 2299 PLN 1899 PLN z HB

WYCIECZKI:
BENELUX: Belgia, Holandia, Luksemburg - wycieczka objazdowa 28.04-03.05.2018 1790 PLN + ok.90 €  1390 PLN + ok. 90 €

GRECJA: wycieczka objazdowa - pielgrzymka 27.04-06.05.2018 1 430 PLN + 190 € 1 000 PLN + 190 €
CHORWACJA + BOŚNIA I HERCEGOWINA: wycieczka objazdowa 27.04-05.05.2018 - 1230 PLN + 180 €  800 PLN + 180 €

LWÓW: wycieczka 11-14.10.2018 , 08-11.11.2018 790 PLN 590 PLN

R E K L AMA

ZUS sam rozliczy twoje 
podatki, jeśli poza rentą 
lub emeryturą nie miałeś 
innych dochodów w ciągu 
całego roku. PIT 40A, któ-
ry dostaniesz pocztą do 
domu to zarówno informa-
cja dla Ciebie o wysokości 
osiągniętych dochodów, a 
jednocześnie deklaracja, 
która została wysłana do 
twojego urzędu skarbowe-
go.

O swoje roczne rozlicze-
nie z urzędem skarbowym 
nie muszą się martwić te 
osoby, które przez cały rok 
kalendarzowy pobierały 
świadczenia z ZUS i w tym 
czasie nie dorabiały. Ci, któ-
rzy dodatkowo pracowali 
– pomimo tego, że dostali z 
ZUS PIT40 – sami muszą roz-
liczyć się w urzędzie skarbo-
wym. Do osób, które dosta-
wały z ZUS pieniądze tylko 
przez niecały rok kalenda-
rzowy zostanie wysłany PIT 
11A, który jest tylko infor-
macją o osiągniętych docho-
dach a nie ich rozliczeniem.

- ZUS wyśle PIT-y do 
wszystkich, którzy w 2017 r. 

dostawali od nas emeryturę, 
rentę lub świadczenie przed-
emerytalne, zasiłek przed-
emerytalny, nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne 
lub rentę socjalną i nadal 
to świadczenie uzyskują. – 
przypomina Iwona Kowalska 
regionalny rzecznik praso-
wy ZUS na Dolnym Śląsku. 
- Osoby, które mają zamiar 
samodzielnie rozliczyć po-
datek łącznie z dochodami 
małżonka albo na zasadach 
określonych dla osób samot-
nie wychowujących dzie-
ci, powinny przed końcem 
roku podatkowego złożyć 
oświadczenie w najbliższej 
Jednostce ZUS. Wówczas 
do końca lutego otrzymają 
informację o wysokości uzy-
skanego dochodu (PIT-11A) 
– zapewnia Iwona Kowalska, 
dolnośląski rzecznik praso-
wy ZUS.

Wysyłka PIT-ów, jak co 
roku, ruszy na przełomie 
stycznia i lutego. Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
zobowiązany jest do spo-
rządzenia i przekazania po-
datnikom nie później niż do 

końca lutego 2018 r. roczne-
go obliczenia podatku oraz 
imiennych informacji o wy-
sokości dochodu i pobranej 
zaliczki na podatek docho-
dowy od osób �zycznych 
w 2017 r. z tytułu wypłaty: 
świadczeń emerytalno-ren-
towych - na formularzu PIT 
40A/11A, zasiłków przysłu-
gujących z ubezpieczenia 
społecznego - na formularzu 
PIT 11A, należności stano-
wiących prawa majątkowe 
z tytułu niezrealizowanych 
świadczeń w związku ze 
śmiercią świadczeniobior-
cy - na formularzu PIT 11, 
bezegzekucyjnych potrąceń 
kwot alimentów, rent od-
szkodowawczych, oraz od-
setek za opóźnienie wypłaty 
świadczeń - na formularzu 
PIT 8C. W przypadku, gdy 
ktoś nie otrzymania PIT-u z 
ZUS, Zakład ma obowiązek 
wydać go na indywidualny 
wniosek świadczeniobiorcy. 
Wniosek każdy może złożyć 
w najbliższej placówce pi-
semnie lub ustnie do proto-
kołu.

(IEK)

Grupa Wałbrzysko-Kłodz-
ka Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 
prowadzi nabór kandyda-
tów na ratowników - ochot-
ników. Dwudniowy egzamin 
wstępny organizowany jest 
w dniach 17-18 marca w ma-
sywie Śnieżnika.

- Szukamy osób, które ko-
chają góry, umieją jeździć na 
nartach na szlakach jak i poza 
nimi oraz chcą pożytecznie 
spędzić swój wolny czas. To 
niezwykle odpowiedzialna ale 
dająca zarazem wiele satysfak-
cji służba - podkreśla Mariusz 
Rzepecki, naczelnik Wałbrzy-
sko–Kłodzkiej Grupy GOPR.

Z roku na rok rośnie licz-
ba zdarzeń w górach. Nowi 
kandydaci na ratowników są 
więc potrzebni by utrzymać 
ciągłość funkcjonowania 
służby górskiej. W roku 2017 
ratownicy Grupy Wałbrzysko–
Kłodzkiej Grupy GOPR uczest-
niczyli ogółem w 222 wypra-
wach, akcjach i interwencjach 
ratunkowych, w tym 7 z uży-
ciem śmigłowca. Były to: 19 
wielogodzinnych wyprawach 
ratunkowych, 151 akcji i 52 
interwencje. W czasie działań 
ratownicy udzielili pomocy 
224 poszkodowanym. Gru-
pa prowadziła również 37 

Szukają ratowników

wypraw i akcji poszukiwaw-
czych.

Kandydat starający się o 
przyjęcie musi mieć ukończo-
ne 18 lat oraz legitymować się 
minimum średnim wykształ-
ceniem. Dwudniowy egzamin, 
który w tym roku odbędzie się 
17-18 marca obejmuje jazdę 
na nartach, wyjście piesze z 
Międzygórza do schroniska, 
wieczorne przejście skituro-
we z elementami nawigacji, 
test z topogra�i gór z obszaru 
działania Grupy Wałbrzysko-
-Kłodzkiej GOPR oraz rozmo-
wy z kandydatami.

Grupa Wałbrzysko-Kłodzka 
Grupa GOPR jest jedną z sied-
miu grup regionalnych Gór-
skiego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Prowadzi 

działania na terenie Sudetów 
Środkowych i Wschodnich 
obejmujący obszar 2400 km2, 
sprawując opiekę nad 1600 
km siecią szlaków turystycz-
nych. Obejmuje on Góry Ka-
mienne (Góry Krucze, Czarny 
Las, Pasmo Lesistej i Góry 
Suche), Góry Wałbrzyskie, 
masyw Ślęży, Góry Sowie, 
Bardzkie, Stołowe, Orlickie, 
Bystrzyckie, masyw Śnieżnika, 
Góry Złote. W rejonie działania 
grupy znajduje się Park Naro-
dowych Gór Stołowych, Park 
Krajobrazowy Sudetów Wał-
brzyskich, Książański Park Kra-
jobrazowy, Park Krajobrazowy 
Gór Sowich, Ślężański Park 
Krajobrazowy oraz Śnieżnicki 
Park Krajobrazowy.

(RED)

Grupa Wałbrzysko-Kłodzka Grupa GOPR poszukuje ratowników.

ZUS wyśle PIT
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R E K L AMA

ul. Armii Krajowej 
58-60 w Wałbrzychu
tel. 74 666 10 44

e-mail: biuro@tonerprint.pl • tonerprint.pl

W naszej ofercie:
• kompleksowe zaopatrzenie w materiały 

eksploatacyjne do urządzeń biurowych 
i kopiujących;

• szybka dostawa;
• sprzedaż/dzierżawa nowego 

lub używanego sprzętu biurowego;
• serwis sprzętu biurowego;
• usługi poligrafi czne: ulotki, wizytówki 

i inne w formacie od A6 do A3.

TONER dla Twojej �rmy i dla domu
Firma Toner, której 

siedziba znajduje się w 
Wałbrzychu przy ul. Armii 
Krajowej 58-60, zajmuje 
się kompleksowym zaopa-
trywaniem �rm w materia-
ły eksploatacyjne do urzą-
dzeń biurowych.

- Specjalizujemy się w 
dystrybucji materiałów do 
drukarek, kopiarek i faxów. 
W naszej ofercie znajdą 
Państwo zarówno materia-
ły oryginalne, jak również 

produkty alternatywne 
wysokiej jakości. Polecamy 
także profesjonalną usługę 
regeneracji kaset do dru-
karek laserowych, kartri-
dży atramentowych oraz 
tonerów do kserokopiarek. 
Dzięki temu pozwalamy 
Państwu znacznie obniżyć 
koszty eksploatacji urzą-
dzeń, nie tracąc przy tym 
na jakości wykonywanych 
wydruków – mówią właści-
ciele Firmy Toner z ul. Armii 

Krajowej w58-60 w Wał-
brzychu.

Szybka dostawa
Na terenie miast: Wał-

brzych, Świebodzice, Bo-
guszów Gorce, Głuszyca, 
Jedlina Zdrój, Dzierżoniów, 
Jawor, Jelenia Góra, Ka-
mienna Góra, Kłodzko, Le-
gnica, Strzegom, Świdnica i 
dostawa towaru gratis. Na-
tomiast wysyłka na terenie 
całego kraju realizowana 

jest za pośrednictwem spe-
dycji DPD.

Dzierżawa, sprzedaż, serwis
- Naszym Klientom ofe-

rujemy sprzedaż i dzierża-
wę nowego lub używanego 
sprzętu biurowego oraz 
kompleksowe zaopatrzenie 
w materiały eksploatacyj-
ne do urządzeń biurowych 
i kopiujących. Prowadzimy 
również serwis sprzętu biu-
rowego i - jeśli to możliwe 

– konserwacje i naprawy 
wykonujemy u Klienta. W 
naszej ofercie są także usługi 
poligra�czne: ulotki, wizy-
tówki i inne druki zaprojek-
towane przez nas dla Klienta 
w formacie od A6 do A3.

Skontaktuj się z nami
- Jeżeli w prezentowa-

nej ofercie nie znaleźliście 
Państwo produktu, którego 

szukacie, prosimy o kontakt, 
a udzielimy niezbędnej po-
mocy. Zapraszamy do naszej 
siedziby przy ul. Armii Kra-
jowej 58-60 w Wałbrzychu. 
Można się z nami skontak-
tować telefonicznie pod nu-
merem (74) 666 10 44 oraz 
za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: biuro@toner-
print.pl.

(TS)

Mam przed sobą duży, 
kolorowy album „Miejsca 
niezwykłe” z serii wydaw-
niczej „Cuda Polski”. Jego 
autorką jest Zuzanna Śliwa, 
absolwentka historii i dzien-
nikarstwa, z zamiłowania 
etnograf, autorka książek, 
opowiadań i artykułów o 
polskich zwyczajach i ob-
rzędach, tajemniczych miej-
scach, ukrytych skarbach, a 
także tomiku wierszy „Błę-
kitna łąka aniołów”. W 1998 
roku wydała bogato ilustro-
waną książkę „Dom polski. 
Zwyczaje rodzinne”, a w dwa 
lata później „Dzieje siedzib 
polskich”. Album „Miejsca 
niezwykłe” jest kontynu-
acją tematyki tych książek, 
artystyczną kompensacją 
nagromadzonych legend i 
opowieści związanych z naj-
cenniejszymi zabytkami ar-
chitektury i kultury polskiej. 

Stanisław 
Michalik

Do zamku Książ - nocą
W bogato ilustrowanym al-
bumie znajdujemy mrożące 
krew w żyłach historyjki o 
duchach i zjawach, widmach 
i straszydłach, tajemniczych 
zdarzeniach towarzyszących 
naszym najsłynniejszym 
zamkom i pałacom, poczy-
nając od Kórnika, poprzez 
Golub-Dobrzyń, Krasiczyn, 
Malbork Łańcut, Wilanów, 
Nieborów, Nidzicę, Niepo-
łomice i wiele, wiele innych 
miejscowości rozsianych po 
całym kraju z Wawelem na 
czele. Wśród tej plejady re-
zydencji arystokratycznych 
poczesne miejsce zajmuje 
nasz rodzimy Książ, a jedna z 
reprezentacyjnych fotogra�i 
zamku zdobi nawet okładkę 
albumu.

Co takiego mogła napi-
sać i pokazać na obrazkach 
autorka albumu mając na 
uwadze sferę niematerialną, 
duchową zamku Książ? Czy 
z naszym niezwykłym wał-
brzyskim zabytkiem wiążą 
się jakieś nadzwyczajne opo-
wieści, mity, legendy? Oka-
zuje się, że tak. Książ nie jest 
w tej dziedzinie odosobnio-

ny. Osobą ponadzmysłową, 
legendarną, nieomal mitycz-
ną okazuje się Maria Teresa 
Oliwia Cronwalls-West, zna-
na jako księżniczka Disy, czy-
li Stokrotka. „O księżniczce, 
która odważyła się być pięk-
na i mądra” i o jej „książce tak 
pięknej i ciekawej jak sama 
autorka i jej życie” pisałem 
już w moim blogu. W albu-
mie czyni to bardzo zręcz-
nie Zuzanna Śliwa, opisując 
życie księżniczki Daisy i jej 
zasługi dla pałacu niemiec-
kiego rodu Hochbergów, 
z chwilą kiedy jako młoda 
i piękna Angielka stała się 
żoną księcia Jana Henryka 
XV, czyli także współgospo-
darzem tej rezydencji.

Rozdział albumu nosi ty-
tuł - „Zjawa pięknej Daisy” 
i już sam tytuł mówi za sie-
bie. Księżna Daisy, według 
opowieści krążących wśród 
ludzi związanych z Książem, 
powraca po swej śmierci w 
1943 roku do komnat pa-
łacowych jako zjawa. Tu i 
ówdzie, znienacka pojawia 
się mglista postać urodziwej 
księżniczki, leciutko stąpa po 

parkietach sali Maksymiliana 
lub innych miejscach, gdzie 
kiedyś była szczęśliwa. Nie 
budzi obaw, nie obwiesz-
cza nieszczęść. Jest zjawą 
dobrotliwą. Wszak taką była 
przez całe życie. A dalej w al-
bumie czytamy:

„Książ ma szczęście do 
duchów. Oprócz Disy uka-
zuje się tu myśliwy z psami 
i dziewczyna w białej sukni. 
Kiedy wschodzi księżyc, wy-
łania się ona z zamkowych 
murów i wędruje po okolicy. 
Za życia była młodą narze-
czoną, która zginęła od ude-
rzenia pioruna w dniu swe-
go ślubu. Wieść niesie, że jej 
pojawienie się zwiastuje nie 
tylko burze, ale i nieszczęścia 
dla mieszkańców zamku”.

A może zjawa tej dziew-
czyny w białej sukni, to po 
prostu duch Elizy Radzi-
wiłłówny, córki Antoniego 
Henryka Radziwiłła i jego 
żony, księżnej pruskiej Luizy 
Hohenzollern? Ta niezwy-
kle urodziwa, siedemnasto-
letnia pannica, przeżyła w 
Książu cudowny romans z 
Wilhelmem Hohenzoller-

nem, synem króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma III. „Cza-
rująca Eliza”, „Anioł z Cieszy-
cy”, jak ją nazywała berlińska 
prasa, była o krok od zawar-
cia związku małżeńskiego z 
późniejszym cesarzem Nie-
miec, ale na przeszkodzie 
stanęło litewsko-polskie 
pochodzenie ojca Elizy, An-
toniego Radziwiłła. Dziew-
czyna brutalnie odrzucona 
przez rodzinę jej przyszłego 
męża, zresztą zakochanego 
w niej po uszy, nie wytrzy-
mała psychicznie i w parę lat 
po romantycznym przeżyciu 
umarła z tęsknoty i osamot-
nienia. 

Książ potra� być nad-
zwyczajny, czego dowodzi 
scenka �lmowa Andrzeja 
Jarosika, która ukazała się 
na Facebooku, pokazująca 
nocne życie w Książańskim 
Parku Krajobrazowym. Oka-
zuje się, że pojawiają się 
tam stada dzików i mu�o-
nów, paradują po alejkach 
parkowych i w sposób zu-
pełnie nieskrępowany wy-
żerają co się da z trawników. 
Komentatorzy linku żałują, 

że nie ma już ministra Szysz-
ki, który na wieść o takich 
zdarzeniach wysłałby tu na-
tychmiast zmotoryzowane i 
dobrze uzbrojone oddziały 
służb leśnych, by ratować 
Park Książański przed dzi-
kami tak samo, jak Puszczę 
Białowieską przed korni-
kami. A że jest to sprawa 
bardzo ważna to nie trzeba 
nikogo przekonywać, bo 
dzikie zwierzęta mogą za-
grozić ukazującym się tu 
duchom dziewczyny w bia-
łej sukni lub myśliwego z 
psami i wtedy frapująca hi-
storyjka o nocnych zjawach 
zamku Książ straciłaby na 
swej autentyczności. A jak 
wynika z albumu Zuzanny 
Śliwy „Cuda Polski” duchy 
w naszych zamkach i pa-
łacach to jakby spełnienie 
łacińskiej sentencji – natura 
horret vacuum (natura nie 
znosi próżni). Okazuje się, 
że coroczne nocne zwie-
dzanie zamku Książ nabiera 
w tej sytuacji szczególnej 
wagi. Wybierzmy się więc 
do Parku Książańskiego, 
oczywiście nocą.
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Gulasz z Dzika 
podany z 

 Kaszą Gryczaną oraz Surówką z Buraczków i Kapusty 
1-sze MIEJSCE NA FESTIWALU GULASZU 2017r 

35zł 

Mega Schabowy                                                   
Polany Sosem z Podpiekanymi Pieczarkami 

Podany z 
frytkami oraz Bukietem Surówek 

27 zł 27 zł
Polędwiczki w  Sosie  Ziołowo Czosnkowym 

podane z 
Kluskami Śląskimi  Carpaccio z Buraka                                                                         

z Liśćmi Szpinaku i Serem Feta 
30 zł 30 zł30 zł

Sudecki Placek Ziemniaczany   
Podany z           

  Wieprzowym Sosem Gulaszowym oraz  Surówką z  
Kiszonej Kapusty 

  27 zł 

z Buraczków i Kapustyz Buraczków i Kapusty

z 

35zł35zł
Golonka Pieczona bez Kości 

Polewana Ciemnym Piwem 
podana z  

Zasmażaną Kapustą, ,Ziemniakami z Wody oraz 
Musztardą 

27 zł  

Gulasz z DzikaGulasz z Dzika

Sudecki Zurek na Zakwasie 
podany z 

Wędzonkami, Białą Kiełbasą oraz Jajkiem 
12 zł  

DANIE  
AUTORSKI

E 

Sudecki Sudecki ZurekZurekZurekZurek na Zakwasiena Zakwasiena Zakwasiena ZakwasieSudecki Sudecki ZurekZurekZurekZurek na Zakwasiena Zakwasiena Zakwasiena Zakwasie
Szef Kuchni Poleca Szef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni PolecaSzef Kuchni Poleca

z Wieprzowym Sosem Gulaszowym oraz  Surówk

     DANIE  
AUTORSKIE 

  27 zł
Panierowany Filet z Kurczaka 

Podany z           
  Z Ananasem i Serem Mozarella 

Ziemniakami z Wody Oraz Mix Sałat w  
Aromatycznym Sosie Balsamicznym 

  27 zł 

Pierwszy dzień wiosny 
2018 roku zapowiada się 
bardzo interesująco w Głu-
szycy i w Jedlinie- Zdroju. 
21 marca w obu gminach 
rozpoczną funkcjonowa-
nie bezpłatne wypoży-
czalnie rowerów elektrycz-
nych.

- Wzorem Świeradowa-
-Zdroju, Głuszyca i Jedlina- 
Zdrój zakupią po 6 rowerów 
z napędem elektrycznym, 
z których bezpłatnie będą 
mogli korzystać mieszkańcy 
danej gminy – zapowiadają 
burmistrzowie Roman Głód 
i Leszek Orpel.

„Ograniczenie niskiej 
emisji i promowanie ak-
tywnego trybu życia z wy-
korzystaniem rowerów 
elektrycznych” to główne 
założenia podpisanej dekla-
racji współpracy pomiędzy 
gminami: Głuszyca, Jedlina-
-Zdrój i Świeradów-Zdrój. W 
uroczystym podpisaniu de-

klaracji udział wzięli: Roman 
Głód - burmistrz Głuszycy, 
Leszek Orpel - burmistrz 
Jedliny-Zdroju oraz Roland 
Marciniak - burmistrz Świe-
radowa-Zdroju. Współpraca 
pomiędzy gminami obej-
mować będzie: wdrożenie 
dla mieszkańców pilotażo-
wego programu „Bezpłatna 
wypożyczalnia rowerów 
elektrycznych”; wymianę 
doświadczeń i promowa-
nie przedsięwzięć zwią-
zanych z wykorzystaniem 
rowerów elektrycznych; 
organizowanie corocznych 
spotkań użytkowników 
rowerów elektrycznych w 
każdej miejscowości; two-
rzenie wspólnych progra-
mów w celu zwiększenia 
dostępności mieszkańcom 
do rowerów elektrycznych; 
promowanie przedsięwzięć 
wpływających na aktyw-
ność �zyczną z wykorzy-
staniem rowerów elek-

Z okazji międzynarodo-
wego dnia języka ojczyste-
go, Centrum Kultury-Miej-
ska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy organizuje w 
sobotę 24 lutego o godz. 
10.00 VI dyktando miej-
skie.

Wydarzenie objęli patro-
natem honorowym starosta 
wałbrzyski Jacek Cichura 
oraz burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód. Do sprawdzenia 
swoich umiejętności orto-
gra�czno-interpunkcyjnych 
organizatorzy zapraszają 
tym razem mieszkańców 
powiatu wałbrzyskiego, któ-
rzy ukończyli 13 rok życia. 
Zgłoszenia przyjmowane 
są do 21 lutego 2018 r. Do 
godz. 17.00 w siedzibie CK-
-MBP w Głuszycy przy ul. 
Grunwaldzkiej 26 oraz za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej: ckmbp@interia.

Zmierzą się 
z ortogra�ą

pl. Ilość miejsc ograniczona. 
O uczestnictwie w konkur-
sie decyduje kolejność zgło-
szeń. Regulamin dostępny 
jest na stronie www.ckmbp.
gluszyca.pl oraz poniżej. 
Szczegółowe informacje 
udzielane są pod nr tel. 74 84 
56 334 w.12.

(SJ)

Bezpłatne rowery elektryczne
trycznych; organizowanie 
wspólnych działań infor-
macyjnych przedsięwzięcia 
z wykorzystaniem dostęp-
nych kanałów medialnych.

Oprócz wypożyczalni 
powstaną także stacje do 

ładowania rowerów. Gminy 
zapowiadają, że będą dą-
żyć do pozyskania środków 
zewnętrznych na do�nan-
sowanie zakupu rowerów 
elektrycznych przez miesz-
kańców. 

Podpisana deklaracja ma 
charakter otwarty, a wło-
darze gmin – sygnatariuszy 
porozumienia zachęcają do 
współpracy także inne sa-
morządy. To innowacyjny 
projekt. Warto zaznaczyć, że 

Gmina Świeradów-Zdrój jako 
pierwsza w Polsce uruchomi-
ła w październiku 2017 r. bez-
płatną wypożyczalnię rowe-
rów elektrycznych dla swoich 
mieszkańców.

(SJ)

Od lewej: Roland Marciniak, Roman Głód i Leszek Orpel.

Gmina Głuszyca
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Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Blisko połowa ze zgło-
szonych przez świebodzi-
czan zadań w ramach bu-
dżetu obywatelskiego na 
rok bieżący, będzie zreali-
zowana. Niektóre zostały 
wykonane jeszcze w 2017 
roku. Niektóre nie mogą 
być wykonane ponieważ 
gmina nie jest właścicie-
lem gruntów, których do-
tyczą.

Na pewno ucieszą się ci 
zgłaszający, których propo-
zycje zostały zakwali�kowa-
ne. To zadania dotyczące np. 
budowy kanalizacji, remon-
tu chodników, zieleni, utwar-
dzenie dojazdów do posesji 
czy budowa ścieżek rowe-
rowych – choć takie zada-
nie właśnie trwa w naszym 
mieście w ramach dużego 

projektu unijnego związane-
go z ograniczaniem skutków 
niskiej emisji. 

- Dziękuję wszystkim, 
którzy zgłosili swoje pro-
pozycje, bo to oznacza, że 
mieszkańców interesuje 
życie miasta i chcą mieć 
istotny wpływ na jego funk-
cjonowanie, to dla mnie 
ważna i cenna postawa oby-
watelska – mówi burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz. - Nie-
stety, nie ma możliwości 
zrealizowania chociażby 
tych spraw, gdzie nie jeste-
śmy jako gmina właścicie-
lem. Jednak staraliśmy się, 
by skierować do realizacji 
jak najwięcej takich zadań, 
które będą służyć większej 
grupie mieszkańców. 

(ABP)

Burmistrz Świebodzic 
Bogdan Kożuchowicz wraz 
z Sudeckim Stowarzysze-
niem Inicjatyw Gospodar-
czych zapraszają przed-
stawicieli mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw 
na spotkanie informacyjne 
poświęcone nowym for-
mom wsparcia potencjału 
i rozwoju �rm.

Spotkanie odbędzie się 
30 stycznia 2018 r. (wtorek) 
w Urzędzie Miejskim w Świe-
bodzicach (sala posiedzeń), 
godz. 10:00. Na spotkaniu 

przedstawiony zostanie sze-
roki wachlarz pożyczek o 
oprocentowaniu od 1,85% 
do 2,85%, które będą udzie-
lane bez żadnych dodat-
kowych kosztów: Pożyczka 
Rozwojowa –do 100 000zł, 
na wydatki inwestycyjne 
oraz bieżące �rmy; Duża Re-
gionalna Pożyczka Inwesty-
cyjna - od 500 000zł do 1 500 
000 zł, na wydatki inwesty-
cyjne; Regionalna Pożyczka 
Obrotowa – do 500 000zł , 
na wydatki bieżące.

(ABP)

Wykonawca budowy 
ścieżek rowerowych na 
ulicy Kolejowej w Świe-
bodzicach wznowił prace 
po przerwie. W związku 
z problemami wykonaw-
cy na innych budowach, 
zmuszony był on do cza-
sowego przerwania robót 
na ul. Kolejowej. Pomimo 
nacisków ze strony miasta 
o jak najszybsze wznowie-
nie prac �rma „powróciła” 
na ul. Kolejową dopiero w 
drugiej dekadzie stycznia.

Aktualnie prace trwa-
ją i będą kontynuowane 
w miarę sprzyjających wa-

runków atmosferycznych. 
Przepraszamy mieszkań-
ców za utrudnienia z tym 
związane. Budowa ścieżek 
rowerowych i chodników 
odbywa się w ramach za-
dania „Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych w Gminie 
Świebodzice - Przebudowa i 
remont dróg w celu wydzie-
lenia ścieżek rowerowych w 
obrębie ulicy Piasta, Miesz-
ka I, Kolejowej, Zwycięstwa, 
Stawowej, Świdnickiej, Park 
Miejski na terenie Gminy 
Świebodzice”. Termin wy-
konania tego zadania to 30 
sierpnia 2018 r. W ramach 

tego samego projektu trwa 
inna, duża inwestycja – 
przebudowa Placu Dwor-
cowego i budowa Centrum 
Przesiadkowego. Zadanie 
jest już w połowie wykona-
ne, jest gotowa kanaliza-
cja deszczowa i sanitarna, 
oświetlenie uliczne; roboty 
drogowe, stabilizacja i pod-
budowa placu manewrowe-
go. Zakres prac obejmuje 
przebudowę nawierzchni 
drogowej z wydzieleniem 
placu manewrowego dla 
samochodów i autobusów 
wraz z ukształtowaniem 
terenu; budowę zatoki au-

tobusowej i miejsc posto-
jowych. Wykonane zostaną 
chodniki oraz zielony skwer 
z kwiatami i krzewami. Plac 
zyska nowe ogrodzenie, 
schody zewnętrzne i po-
chylnię dla osób niepełno-
sprawnych. W ramach prac 
wybudowana zostanie wiata 
przystankowa i rowerowa, 
pojawią się estetyczne kosze 
na odpadki, siedziska, słup-
ki uliczne. 7 433 750,56 PLN 
– to całkowita wartość pro-
jektu „Wdrażanie strategii 
niskoemisyjnych w Gminie 
Świebodzice”.

(ABP)

Budżet obywatelski

Dla przedsiębiorców 
o pożyczkach

Znów budują ścieżkę

- W związku z wykryciem 
nieprawidłowości księgo-
wa oraz jeszcze jedna pra-
cownica księgowości OSiR 
zostały zwolnione dyscypli-
narnie w trybie natychmia-
stowym. Dotychczasowy 
prezes spółki podał się do 
dymisji. O sytuacji natych-
miast powiadomiono orga-
ny ścigania, a w spółce, na 
polecenie burmistrza zle-
cono audyt śledczy, który 
udokumentował skalę nie-
prawidłowości i mechanizm 
fałszowania dokumentów. 

Wynika z niego, że główna 
księgowa dokonała przy-
właszczenia na kwotę około 
800 000 zł, a proceder trwał 
kilka lat. Władze spółki prze-
kazały prokuraturze wszyst-
kie materiały, potwierdzają-
ce dokonanie przestępstwa 
– to m. in. opinie biegłego 
rewidenta oraz dokumenty 
źródłowe, obrazujące me-
chanizm fałszowania ksiąg 
rachunkowych. Obecnie 
wszystkie działania są nakie-
rowane na doprowadzenie 
do odzyskania przywłasz-

czonego mienia. Miasto 
oraz spółka ze swojej stro-
ny zrobili wszystko, co było 
możliwe w tym zakresie: 
natychmiast po wykryciu 
nieprawidłowości zostało 
złożone zawiadomienie do 
prokuratury oraz wniosek o 
zabezpieczenie na majątku 
sprawcy. Jest dostarczona 
dokumentacja księgowa, 
która jednoznacznie wska-
zuje, kto i w jaki sposób 
dokonywał przywłaszczeń. 
Spółka będzie występo-
wać o naprawienie szkody 

Księgowa ukradła 800 tys. zł
i zwrot całości przywłasz-
czonego mienia, co jest ści-
śle powiązane z działaniem 
policji i prokuratury. W trak-
cie wdrażania są procedury, 
które zabezpieczą spółkę 
na przyszłość przed takimi 
sytuacjami. Chodzi przede 
wszystkim o obieg gotówki, 
dokumentów oraz niezależ-
ny system kontroli. Spółka 
funkcjonuje normalnie i re-
alizuje swoje zadania związa-
ne z zaspokajaniem potrzeb 
mieszkańców w zakresie 
oferty sportowo-rekreacyj-
nej. Na obiektach OSiR od-
bywają się zajęcia feryjne, 
wkrótce otwarta zostanie 
zmodernizowana pływalnia 
kryta, w tym roku rozpocz-
nie się także gruntowna mo-
dernizacja kręgielni miej-
skiej – wyjaśnia Agnieszka 
Bielawska-Pękala, rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach.

(RED)

Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wszczęła postępowanie 
dotyczące przywłaszczenia przez główną księgową Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Świebodzicach znacznych kwot pieniędzy. 
Jest to efekt złożonego przez spółkę doniesienia na skutek 

przeprowadzonego audytu, który wykrył nieprawidłowości.
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Początek roku to czas po-
stanowień i zmian. Co zrobić, 
by zmienić swoje codzienne 
otoczenie na lepsze? Najle-
piej odnowić kuchnię i wy-
posażyć ją w piękne oraz no-
woczesne meble ze Studia 
Mebli Kuchennych Komfort 
Kuchnie przy ul. Długiej 69 w 
Wałbrzychu!

Każdy z nas wie, że kuch-
nia jest sercem domu. To z 
kuchnią wiążą się najpięk-
niejsze wspomnienia, nie 
tylko te z dzieciństwa, które 
zostają z nami na całe życie. 
To w tym miejscu tworzy 
się ta wyjątkowa atmos-
fera prawdziwego domu. 
Warto więc zadbać o to, by 

było to miejsce wyjątkowe 
– miejsce spełniające nasze 
oczekiwania, marzenia i pra-
gnienia.

- Wszystkich poszuku-
jących wyjątkowych mebli 
zapraszamy do Komfort 
Kuchnie – profesjonalnego 
studia mebli kuchennych z 
siedzibą przy ul. Długiej 39 

Komfort Kuchnie odmienią Twój dom

w Wałbrzychu, które oferu-
je swoim klientom szerokie 
spektrum różnorodnych 
rozwiązań systemów ku-
chennych wykonywanych 
pod wymiar. Od lat współ-
pracujemy z renomowany-
mi producentami z kraju i z 
zagranicy. Między innymi z 
Wolsztyńską Fabryką Mebli 
oraz niemieckimi �rmami 
Nobilia i Sachsen Kuchen. 

Dzięki wieloletniemu do-
świadczeniu nasza �rma 
sprosta najbardziej wygó-
rowanym wymaganiom 
klientów, którym zapew-
niamy swobodę w procesie 
tworzenia ich wymarzonej 
kuchni. Dodatkowym atu-
tem �rmy jest aż pięciolet-
nia gwarancja udzielana na 
cały asortyment. Wszyst-
kich, którzy cenią sobie 

najwyższą jakość produktu 
i najwyższe standardy ob-
sługi klienta, zapraszamy 
do profesjonalnego studia 
mebli kuchennych Komfort 
Kuchnie przy ul. Długiej 39 
w Wałbrzychu oraz do kon-
taktu pod numerami: 74 
066 03 39 i 601 77 13 57 za-
praszają właściciele Studia 
Mebli Kuchennych Komfort 
Kuchnie w Wałbrzychu.

Szczawno-Zdrój

- Dzięki obecności 
Szczawna-Zdroju w aplika-
cji mobilnej WOW Poland, 
uzdrowiskowa gmina sta-
nie się Wam jeszcze bliższe 
– mówią pomysłodawcy.

- Informacje w niej zawar-
te pozwolą na odkrywanie 
naszego miasta w nowocze-
sny sposób. Nagrania audio, 
zdjęcia, obrazy 360° - od te-
raz na wyciągnięcie... smart-
fona! Wystarczy pobrać 
aplikację z Google Play (An-
droid) bądź App Store (iOs) 
i ruszać w miasto! Jesteśmy 
ciekawi Waszych spostrze-
żeń. Twórcą tekstów jest 
prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Szczawna-Zdroju Iwona 
Czech, natomiast głosu uży-

cza aktor znany szerokiemu 
gronu z roli Zbigniewa w 
serialu Plebania  - Stanisław 
Górka. Trasa opatrzona jest 
zdjęciami współczesnymi, 
jak i tymi sprzed lat. Więcej 
informacji na temat aplika-
cji przeczytacie tu: WOW 
Poland. A wiecie, że obecna 
Pijalnia Wód Mineralnych w 
Szczawnie-Zdroju nie jest 
pierwszą w historii uzdro-
wiska? Szczegółów na ten 
(i nie tylko ten) temat do-
wiecie się pobierając aplika-
cję WOW Poland na swoim 
telefonie i zwiedzając z nią 
Szczawno-Zdrój – mówią 
pomysłodawcy tego przed-
sięwzięcia.

(KT)

Koncert noworoczny
Zarząd Towarzystwa Miłośni-
ków Szczawna-Zdroju oraz 
Zespół Szkół im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Szczawnie-
-Zdroju zapraszają miesz-
kańców miasta, turystów, 
kuracjuszy oraz gości na tra-
dycyjny koncert noworoczny. 
W programie: jasełka, występ 
orkiestry dętej, skecze, piosenki, 
zabawa z publicznością. Kon-
cert został zaplanowany na 28 
stycznia w teatrze Zdrojowym 
w Szczawnie-Zdroju. Początek o 
godzinie 18.00.

(RED)

Komedie na scenie
Miłośnicy komedii powinni 
zarezerwować sobie czas 10 
marca, bowiem tego dnia o 
godz.: 16.00 na scenie Teatru 
Zdrojowego w Szczawnie-
-Zdroju wystawiona zostanie 
spektakl Elżbiety Jodłowskiej 
„Klimakterium 2 czyli Menopau-
zy Szał”. Sztuka powstała na wy-
raźną prośbę publiczności, która 
chciała poznać dalsze losy boha-
terek - już nie młodych, ale jakże 
młodych. A 26 marca o godz. 
19.00 zostanie pokazana „Przy-
goda z ogrodnikiem” - czarna 
komedia z zaskakującą puentą 
wybitnego kanadyjskiego auto-
ra - Norma Fostera. Znany jest 
on polskiemu widzowi z takich 
hitów scenicznych jak: Premie-
ra, Old Love, Randka w Ciemno 
na dwie pary, Długi ŁYKend czy 
Między łóżkami.

(RED)

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Koncert z okazji Dnia Babci i 
Dziadka w wykonaniu przed-
szkolaków z Przedszkola Miej-
skiego w Szczawnie- Zdroju 
- 30.01, godz. 10.00, wstęp 
wolny.
Recital Aleksandra Evseev’a - 
05.02, godz. 19.00, bilety: 25 zł.
Piosenki Włodzimierza Wy-
sockiego i Leonarda Cohena 
w wykonaniu Janusza Kaspro-
wicza i Stanisława Marinczenki 
- 15.02, godz. 19.00, bilety: 25 zł.
Koncert w wykonaniu Orkie-
stry Symfonicznej Filharmo-
nii Sudeckiej w Wałbrzychu 
- 16.02, godz. 11:30.Bilety do 
nabycia w kasie Filharmonii w 
Wałbrzychu.
„Ostatnie takie trio” - występ 
kabaretu Ani Mru Mru - 23.02, 
godz. 17:30, bilety: 60 zł.
Spektakle teatralne dla 
szkół - 26.02, godz. 9:00 - 
14:00.
„Klimakterium 2” - spektakl 
komediowy - 10.03, godz. 
16:00, bilety: 90 zł (parter) i 80 
zł (balkon).
„Przygoda z ogrodnikiem” 
- komedia kryminalna - 26.0,| 
godz. 19:00, bilety: 90 zł (par-
ter) i 80 zł (balkon).

(RED)

Zapraszamy do Teatru 
Zdrojowego w Szczanie-
-Zdroju na wyjątkowy 
koncert w wykonaniu zna-
komitych artystów: duetu 
małżeńskiego śpiewaków 
operowych z Wrocławia 
- Doroty Ujdy-Jankiewicz 
(sopran) i Andrzeja Jan-
kiewicza (tenor), pianistki 
Natalii Nesterovej oraz 
prezentującej tańce orien-
talne Anny Jankiewicz, 
pseud. „Alshira”.

Artyści śpiewacy, odnoszą-
cy sukcesy w Australii, USA i 
całej  Europie, oklaskiwani na 
międzynarodowych festiwa-
lach, obdarzeni zarówno wy-
jątkową muzykalnością, jak 
i niespotykanym tempera-
mentem scenicznym, zapre-
zentują przeboje z operetek: 
Baron cygański, Wiedeńska 
krew (J. Strauss), Wesoła 

Dołączyliśmy do wow 
rodziny

Szczawno-Zdrój można poznawać za pomocą aplikacji mobilnej WOW 
Poland.

Koncert operetki, 
musicalu i tańca

wdówka (Fr. Lehar), Księżnicz-
ka czardasza, Hrabina Mari-
ca (E. Kalman), Wiktoria i jej 
huzar (P. Abraham) oraz hity 
z musicali My fair lady, Skrzy-
pek na dachu, West side story, 
Człowiek z La Manchy i inne. 
Tajemnicze orientalne tań-
ce, z pięknymi kostiumami i 
barwnymi rekwizytami w wy-
konaniu „Alshiry” wzbogacą 
koncert o „szczyptę Orientu”. 
Nie zabraknie również solo-
wych popisów pianistki  - Na-
talii Nesterovej. Wypełniony 
wspaniałą muzyką, pięknymi 
głosami, atrakcyjnymi tańca-
mi i barwnymi kostiumami 
koncert dostarczy wielu wra-
żeń i będzie niezapomnia-
nym przeżyciem. Początek 
25.01 o godz. 19.00 w Teatrze 
Zdrojowym w Szczawnie-
-Zdroju.

(RED)
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- Patrzysz na mojego synka i 
widzisz ciężko chorego chłopca. 
Myślisz „O Boże, jaki on bied-
niutki, jak cierpi”. Może część z 
Was myśli: czy można mu jakoś 
pomóc? – mówi Agnieszka Lecho-
wicz, mama Michała.

 - W swoim 11-letnim życiu prze-
szedł on już bardzo wiele - kilkana-
ście operacji i zabiegów, setki go-
dzin rehabilitacji i terapii – wszytko 
po to, aby poprawić mu komfort 
życia. Jako rodzice nie wyobraża-
my sobie życia bez niego, bez jego 
uśmiechu i emanującej od niego 
radości – mówi ze łzami w oczach 
mama Michała Lechowicza.

Michałek urodził się z liczny-
mi wadami wrodzonymi mózgu i 
twarzoczaszki. Ciężka wada mózgu 
– Holoprosencephalia Semilobaris - 
tra�a się raz na 16 tysięcy urodzeń. 
W tych statystykach jest Michał. 
Wada pojawiła się, gdy Michał był 
jeszcze w brzuchu. Podział na pół-
kule i niego nie doszedł do końca, 
dlatego lewą stronę ma mniej roz-
winiętą – nie wykształciło się lewe 
oko, słabsza jest rączka, noga, na-
wet serce, bo jest po lewej stronie. 
Z ciężką postacią tej wady dzieci 
umierają po miesiącu...

- Michał ma postać średnią, dzięki 
czemu wciąż jest z nami – choroba 
daje mu w kość, ale oszczędziła to, co 
najcenniejsze – jego życie. Codzien-

ność z chorobą jest dla nas ciężka 
wtedy, gdy Michał cierpi. Pojawiają 
się przykurcze, spastyka wykręca 
synkowi rączki i nóżki. Każdy ruch 
sprawia ból. Rehabilitacja nie przy-
nosi wielkich rezultatów, pomagają 
operacje. Codziennie obserwujemy 
niewyobrażalną chęć życia tego tak 
ciężko doświadczonego przez los 
dziecka. Mimo że synek nie mówi, 
rozumiemy się z nim bez słów. Potra-
�my rozpoznać jego każdą potrzebę 
– wiemy, kiedy jest głodny, kiedy go 
boli albo gdy chce się bawić. Michał 
uwielbia spotkania z innym dziećmi, 
z uśmiechem na twarzy obserwuje. 
jak się bawią i rozmawiają ze sobą. 
On nie mówi ani nie może biegać. 
Aż trudno uwierzyć, że jest w nim 
tyle walki i chęci do życia. Swoją 
pogodą ducha i radością zaraża 
innych. Wszyscy terapeuci i reha-
bilitanci uwielbiają z nim współ-
pracować, bo jemu tak bardzo 
chce się ćwiczyć, uczyć i poznawać 
nowe rzeczy. Mimo że przy synku 
trzeba zrobić wszystko, ponieważ 
nie potra� chodzić, samodzielnie 
siedzieć, jeść czy mówić, to jako ro-
dzice mamy jeszcze siły i energię, 
aby podołać tej opiece. Gdy usły-
szałam o nowatorskiej metodzie 
leczenia komórkami macierzystymi, 
bardzo zainteresowałam się tym 
tematem. Pomyślałam: „może to 
pomóc mojemu synkowi“. Po kon-

sultacji w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Lublinie w klinice 
neurologii dziecięcej dowiedzieli-
śmy się, że są szanse na poprawę 
funkcji poznawczych i ruchowych. 
„20%” – usłyszeliśmy od dr Magda-
leny Chrościńskiej- Krawczyk. O 20 
% po 5 podaniach komórek macie-
rzystych z Polskiego Banku Komó-
rek Macierzystych może poprawić 
się rozumienie, mowa, poruszanie 
i funkcjonowanie narządów we-
wnętrznych a także słuchu, wzroku, 
które przez niepełnosprawność nie 
pracują poprawnie. Gdy na wyprze-
daży widzimy rzecz przecenioną o 
20%, wydaje nam się, że to okazja, z 
której grzech nie skorzystać. A nasze 
20% dla Michała to szansa na spraw-
ność, o której tak marzymy. Jest nam 
przykro, że z powodów �nansowych 
jest poza naszym zasięgiem. Musi-
my spróbować, to dla mojego syna 
ogromna szansa na polepszenie 
życia. Dlatego też zwracamy się do 
Państwa o wsparcie tego leczenia i 
podarowanie Michałowi szansy na 
choć częściowe wyleczenie. I – jak 
co rok – prosimy o przekazanie 1 
procenta podatku. Wystarczy pod-
czas rozliczenia PIT wpisać nr KRS 
0000037904, a w celu szczegóło-
wym: 3298 Lechowicz Michał. Dzię-
kujemy – mówi w imieniu Michała i 
swoim Agnieszka Lechowicz.

(RED)

Michał czeka na pomoc

 Funkcjonariusze Wy-
działu Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu od soboty 
patrolują ulice Szczawna-
-Zdroju, Gminy Stare Bo-
gaczowice oraz powiatu 
wałbrzyskiego nowym ra-
diowozem.

Samochód marki Opel 
Astra został s�nansowany ze 
środków trwałych funduszu 
wsparcia policji przy udziale 
dwóch samorządów - gmi-
ny Stare Bogaczowice oraz 
Szczawno-Zdrój. Oznakowa-

ny radiowóz kosztował 74 
tysiące złotych. Samochód zo-
stał wcześniej specjalnie przy-
stosowany do służby w poli-
cji zgodnie z przygotowaną 
przez funkcjonariuszy specy-
�kacją. Posiada on najnowo-
cześniejsze sprzęt ułatwiający 
pracę policjantów oraz zwięk-
szający bezpieczeństwo pod-
czas użytkowania.

Opel Astra z napędem na 
przednią oś wyposażony zo-
stał w 2-litrowy silnik benzy-
nowy o mocy 198 KM.

(RED)

Szalała wichura
W nocy z 18 na 19 stycznia 
przez Polskę przeszła potężna 
wichura i śnieżyca – orkan Fry-
deryka – powodując ogromne 
zniszczenia. Niestety, w Gminie 
Czarny Bór orkan również naro-
bił szkód. W parku po raz kolej-
ny zostały zniszczone drzewa, 
które pod naciskiem ogromnej 
siły wiatru zostały powyrywa-
ne i połamane. Po zakończeniu 
budowy rolkostrady konieczne 
będzie uzupełnienie drzewosta-
nu poprzez nasadzenie nowych 
drzew.

(RED)

Babciom i dziadkom
W Centrum Kultury i Turysty-
ki w Walimiu odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Na scenie CKiT wy-
stąpiła formacja taneczna z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Walimiu 
prowadzona przez Magdalenę 
Ciołkowską i kielecki Kabaret 
Czwarta Fala. Kabaret Czwarta 
Fala to kielecka formacja młode-
go pokolenia, której twórczość 
opiera się na odnajdywaniu 
odrealnionych aspektów po-
zornie normalnych sytuacji. Do 
najbardziej znanych postaci 
wykreowanych przez kabaret 
należą dwaj nierozgarnięci dre-
siarze - Kloc i Wentyl. Na koniec 
występu nie mogło zabraknąć 
parodii przeboju „Despacito”, 
czyli „Wieśka Tico”.

(MM)

W zakończyła się in-
westycja związana z re-
witalizacją budynku hali 
sportowej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1 w 
Boguszowie-Gorcach. Na 
zewnątrz jak i wewnątrz 
zaszły duże zmiany.

Uczniowie, w ramach 
zajęć lekcyjnych i pozalek-
cyjnych korzystają już z no-
woczesnej sali, wyremon-
towanych szatni i łazienek. 
Odnowienie budynku hali 
sportowej zostało wykonane 
w ramach zadania obejmują-
cego rewitalizację zabytko-
wego centrum miasta Bogu-
szów-Gorce. Wszystkie prace 
związane z tym obiektem 
Gmina Boguszów –Gorce 
zrealizowała ze środków wła-
snych, a łączna kwota wy-
niosła ponad 2 mln złotych. 
Zmiany jakie zaszły zarówno 
na zewnątrz jak i wewnątrz 
budynku widać gołym 
okiem. Schody wejściowe 
zostały zastąpione przez 
dojścia wykonane z kostki 
betonowej,  wyczyszczono 
i zabezpieczono elewację z 
cegły; budynek zyskał także 
nowe okna oraz drzwi. Poza 
tym wykonano szereg in-
nych prac, m.in. wykonano 
nowe instalacje, w tym insta-

Nocą do zamku
Nie przegap pierwszej w 
tym roku okazji na zwie-
dzanie zamku Grodno 
nocą! - Jeżeli nie straszne 
Państwu tonące w ciem-
ności kamienne zamczysko 
oraz Biała Dama to zapra-
szamy. Nocne zwiedzanie to 
rozrywka dla tych napraw-
dę niezlęknionych! Nocne 
zwiedzanie zamku Grodno w 
Zagórzu Śląskim przy blasku 
srebrzystego księżyca jest 
usługą cykliczną, przypada-
jącą na ostatni piątek mie-
siąca. Aktualne terminy: 26 
stycznia 2018 r. - wejście o 
godz. 18:00; 23 lutego 2018 
r., wejście o godz. 18:00; 
30 marca 2018 r., wejście 
o godz. 20:00; 27 kwietnia 
2018 r., wejście o godz. 20:00. 
Uwaga: wyruszamy z ronda 
w Zagórzu Śląskim przy ul. 
Głównej! Na Nocne Zwie-
dzanie obowiązują wcze-
śniejsze zapisy mailowo na:  
biuro@zamekgrodno.pl, te-
lefonicznie 74 845 33 60  lub 
kom. +48 723 973 354, bądź 
osobiście w kasie biletowej 
zamku Grodno – zachęcają 
pracownicy Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu.

(RED)

Nowy radiowóz

Samorządy Szczawna-Zdroju i Starych Bogaczowic dofinansowały 
zakup nowego radiowozu.

Nowocześnie i sportowo

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 1 w Boguszowie-Gorcach mogą 
już korzystać z odnowionej hali 
sportowej.

lacje centralnego ogrzewa-
nia z nowoczesną kotłownią 
i pompą ciepła. Cała sala 
gimnastyczna zyskała nowy 
wygląd - wykonano podło-
gę sportową i zamontowano 
nowe urządzenia sportowe 
– drabinki, kosze, siatki oraz 
elektroniczną tablicę wyni-
ków. Uczniowie zyskali też 
całkowicie nowe zaplecze 
sanitarne. Ponadto wokół 
budynku wykonany został 
drenaż, który zabezpieczy 
obiekt przed napływem wód 
gruntowych.

(RED)
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Do 30.11.2018 r. w Pu-
blicznej Szkole Podstawo-
wej w Mieroszowie trwa 
realizacja projektu „Nasza 
przyszłość w naszych rę-
kach”.

Projekt współ�nansowa-
ny ze środków Unii Europej-
skiej jest realizowany przez 
Stowarzyszenie dla Rozwoju 
Zawodowego w partner-
stwie z Gminą Mieroszów w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 Działanie 
10.2 Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości 
edukacji podstawowej, gim-
nazjalnej i ponadgimnazjal-
nej.

Celem projektu jest pod-
niesienie kompetencji klu-
czowych 132 uczniów oraz 
17 nauczycieli Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Mie-
roszowie przez zorganizo-
wanie zajęć pozalekcyjnych 
komputerowych, teatral-
nych, z języka angielskie-
go, nauk przyrodniczych 
i matematycznych. W ra-
mach projektu doposażone 
zostaną pracownie przed-

miotowe: językowa, przy-
rodnicza i matematyczna. 
Szkoła zostanie wyposa-
żona w sprzęt nagłaśnia-
jący oraz w narzędzia TIK 
– nowoczesny, przenośny 
sprzęt komputerowy umoż-
liwiający prowadzenie za-
jęć lekcyjnych nowocze-
snymi metodami. Zostaną 
utworzone międzyszkolne 
pracownie przyrodnicza 
i matematyczna. Podjęte 
działania zwiększą ofertę 
edukacyjną szkoły, wpłyną 
na atrakcyjność prowadzo-
nych zajęć oraz podwyższe-
nie wyników edukacyjnych 
uczniów. Wartość dofinan-
sowania ze środków Unii 
Europejskiej: 274 229,55 zł.

 - To kolejny duży projekt, 
który jest realizowany w PSP 
w Mieroszowie. Przypomnę, 
że latem zakończył się I etap 
termomodernizacji, a nowy 
rok ob�tuje w nowe pomy-
sły i kolejne zajęcia. Ogrom-
ne gratulacje dla pani dyrek-
tor, nauczycieli, rodziców i 
uczniów – podkreśla Marcin 
Raczyński, burmistrz Miero-
szowa.

(RED)

GFPOINT 
w Górach Suchych
Bieg na orientację, airsoft 
i survival. Do tego eks-
tremalne zimowe warunki 
polskich gór – tym razem 
Gór Suchych. GFPOINT, bo 
o nim mowa, zawitał do 
Mieroszowa. Z roku na rok 
GFPOINT staje się coraz po-
pularniejszy. Uczestników 
przyciąga przede wszystkim 
adrenalina i zróżnicowanie 
czekających na nich zadań. 
GFPOINT to nie tylko wy-
śmienita zabawa, ale też 
swoisty test wytrzymałości 
�zycznej, psychicznej, kon-
dycji i odporności na trudne 
warunki. Przydadzą się też 
– wiedza z zakresu wojsko-
wości i orientacja w terenie. 
GFPOINT, który wystartował 
w Górach Suchych w Miero-
szowie, okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Zapraszamy 
do obejrzenia galerii zdjęć z 
tego wydarzenia oraz do za-
poznania się z wynikami na 
stronie http://gfpoint.pl.

(MS)

Wzięli przyszłość 
w swoje ręce

Mieroszów pobił rekord
 - Po ostatecznym roz-

liczeniu, mieroszowski 
sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy ze-
brał 16 182,34 zł. Kwota, 
przerosła nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Wspólnie 
pobiliśmy kolejny rekord! 
Przypomnijmy, że w roku 
ubiegłym udało się zebrać 
nieco ponad 10 tys. zł – 
podkreślają organizato-
rzy.

W tym roku Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy 
zagrała pod hasłem „Dla wy-
równania szans w leczeniu 
noworodków”. Był to już 26 
�nał. Przez ten czas dzięki 
orkiestrze zebrano miliony 
złotych, które pozwoliły na 
wyposażenie polskich szpi-
tali w najnowocześniejszy 
sprzęt medyczny. Z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy gra nie tylko cała Pol-
ska, ale cały świat, w tym 
rodacy, którzy opuścili nasz 
kraj i mieszkają poza jego 
granicami. Co roku orkiestra 
bije kolejne rekordy. Co roku 
też orkiestrę wspiera gmi-
na Mieroszów. Do ostatniej 

chwili do Mieroszowskiego 
Centrum Kultury spływały 
przedmioty na licytację. Były 
to m.in. wyroby rękodziel-
nicze lokalnych artystów, 
wyroby kamieniarskie, za-
proszenia do regionalnych 
restauracji, zaproszenia na 
sesje zdjęciowe, vouchery 
na wycieczki po Pradze, por-
celana, obrazy, zaproszenia i 
bony prezentowe na zabiegi 
kosmetyczne oraz wiele in-
nych przedmiotów. Każdy 
dzielił się tym, co miał.

Mieszkańcy mieli okazję 
wziąć udział w 3 wydarze-
niach organizowanych w 
ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W pią-
tek odbył się Jam Session z 
udziałem duńskich przyja-
ciół – zespoły Sir Solomon 
oraz The Third Chance 
zawładnęły sceną „Piwni-
cy Pod Zielonym Kotem”, 
ponadto wspólnie zagrały 
lokalne bandy. Jam Session 
trwał do późnych godzin 
nocnych. Sobota była punk-
tem kulminacyjnym, pod-
czas koncertu wystąpiły ze-
społy: Sir Solomon (Dania), 

The Third Chance (Dania), 
Sajgon (Mieroszów), Qwe-
ta (Mieroszów), Nut Cane 
(Mieroszów), Trichomes 
(Mieroszów), Kluci (Czechy), 
a gwiazdą wieczoru był ze-
spół ACID DRINKERS, który 
porwał za sobą licznie zgro-
madzoną publiczność, do-
bra muzyka i niesamowita 
atmosfera połączyły wszyst-
kich zebranych. Lokalne 
bandy bawiły publikę przez 
resztę wieczoru i nocy. W 
niedzielnym programie nie 
zabrakło pokazów tańca w 
wykonaniu grupy tanecznej 
działającej przy Mieroszow-
skim Centrum Kultury. Były 
jasełka, które przygotowali 
uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Mieroszo-
wie. Była też scena muzycz-
na, na której zaprezentowali 
się m.in. dzieci z Przedszkola 
Miejskiego w Mieroszowie, 
bracia Jakub i Marcin Matu-
siewiczowie- wirtuozi akor-
deonu, solistka Nikola Busz 
oraz wspaniały duet „Paralu-
zja”, który zachwycił publicz-
ność.

(MS)

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

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

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

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

R E K L AMA

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WESOŁA, STASZIC,

WIECZOREK, MARCEL, SILESIA, 

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

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

 W Świebodzicach od-
były się 6 Mistrzostwa 
Dolnego Śląska Taekwon-
-do Polskiej Federacji 
Taekwon-do. Na starcie 
stanęło ponad 500 zawod-
niczek i zawodników z ca-
łej Polski, którzy rywalizo-
wali na 12 matach.

Była to największa jedno-
dniowa impreza Taekwon-
-do w historii Dolnego 
Ślaska, a rywalizacja doty-
czyła młodzików młodszych 
(MM 5,6,7,lat), młodzików 
(M 8,9,10 lat), kadetów (K 
11,12,13) juniorów młod-
szych (JM 14,15,16), junio-
rów (J 17,18,19), seniorów (S) 
i super seniorów (SS). Dosko-
nale spisali się podopieczni 
trenera Jarosława Włochala 
(3 dan) trenujący w Gmin-
nym Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalnym w Starych 
Bogaczowicach zdobywając 
wiele medali: Filip Stokło-
sa - srebro (walki), Krzysztof 
Stokłosa - brąz (walki), Seba-

stian Szczypek - złoto (wal-
ki), Jakub Stokłosa  - srebro 
(walki), Maja Walankiewicz  
- srebro (walki), Kaja Ogrod-
nik - brąz (walki), Nikodem 
Gwizdała - złoto (walki), Mar-
cel Kępiński – 2 x brąz (walki 
oraz techniki szybkościowe), 
Julia Kępińska - złoto (walki).

 - Najbardziej cieszą mnie 
medale naszych podopiecz-
nych w walkach i to w tych 
najmłodszych kategoriach 
wiekowych. Świadczy to o 
tym, że mamy doskonale do-
pracowany proces szkolenia 
dzieci i to już od 4 roku życia. 
Teraz tylko wystarczy czekać 
aż podrosną i osiągną niesa-
mowite wyniki w dorosłych 
startach. Cieszyła mnie bar-
dzo wspaniała atmosfera i za-
bawa, która towarzyszyła tej 
ogromnej imprezie i mimo 
wielkiej rywalizacji nie zatra-
ciliśmy ducha Taekwon-do 
– mówi Rajmund Felusiak (5 
dan), główny trener w Klubie 
Taekwon-do Taipan.

Wynik sportowy nie jest 
dziełem przypadku, ponie-
waż Klub Taekwondo Taipan 
zaczął w 2018 r obchody 25 
-lecia istnienia klubu! - To 
ogromne 25-letnie doświad-
czenie pracy z najmłodszy-
mi, a wynik na zawodach to 
wspaniały prezent dla mnie 
z okazji 25-lecia  – podkreśla 
trener Felusiak. - Gratuluję i 
dziękuję za pomoc wszyst-
kim trenerom: Jarosław 
Włochal - 3 dan, Robert Ru-
tecki - 2 dan, Michał Madera 
- 1 dan, Ewelina Felusiak - 1 
dan, Magdalena Siwińska - 
1 cup, rodzicom, wszystkim 
sędziom, oraz tym, którzy 
zaangażowali  się w pomoc 
przy organizacji mistrzostw. 
Teraz szykujemy się na naj-
większą imprezę w tym roku 
- mistrzostwa Polski, w któ-
rych wystartuje blisko 1000 
zawodników z całej Polski na 
18 matach! Zapraszamy już 
28 kwietnia do Kalisza.

(RF)

Nagła odwilż sprawiła, 
że pod znakiem zapytania 
stanęła organizacja tego-
rocznego narciarskiego 
Biegu Gwarków. Ostatecz-
na decyzja zapadnie w ten 
weekend.

Z powodu braku opadów 
śniegu zawody zostały prze-
sunięte na termin rezerwo-
wy 3-4 lutego 2018 r. Tak 
jak w roku poprzednim zma-
gania będą miały miejsce w 

Górach Sowich na Przełęczy 
Jugowskiej. W sobotę 3. lu-
tego zaplanowany został 
bieg główny na 20 km, a na 
niedzielę - 4.02 bieg na 10 
km – Memoriał Józefa Paw-
lika. Oba stylem klasycznym. 
Zapisy są możliwe przez za-
kładkę „Zgłoszenia” na stro-
nie www.bieggwarkow.pl 
(szczegółowe informacje w 
regulaminie).

(RED)

Przed nami wielkie 
piłkarskie święto dla naj-
młodszych – Deichmann 
Minimistrzostwa 2018! 
Zapisy do eliminacje miej-
skich w Wałbrzychu po-
trwają do 23 marca.

Tradycyjnie przy zapi-
sach każda z drużyn wybie-
ra nazwę kraju, który chce 
reprezentować i otrzymuje 
stroje turniejowe nawiązu-
jące do barw wybranego 
państwa. Warto już zasta-
nowić się nad wymarzoną 
nazwą reprezentacji i jak 
najwcześniej zgłosić się do 
koordynatora. Zawody jak 
zawsze zostaną przeprowa-
dzone pomiędzy kwietniem 
a czerwcem. Turniej w Wał-
brzychu przewidziany został 
dla maksymalnie czterech 
kategorii rozgrywkowych: 
U-7 dla dzieci z rocznika 
2011 i młodszych w której 
stawiamy na naukę przez za-
bawę; U-9 dla dzieci z roczni-
ka 2009 i młodszych – rywa-
lizacja ogólnopolska; U-11 
dla dzieci z rocznika 2007 
i młodszych – rywalizacja 

ogólnopolska; U-13 dla dzie-
ci z rocznika 2005 – rywaliza-
cja ogólnopolska.

Turniej przeznaczony jest 
do dziewcząt i chłopców 
w wieku od 4 do 13 lat. W 
ramach rozgrywek odbę-
dą się eliminacje miejskie 
w formie kilkutygodniowej 
ligi oraz �nały miejskie (faza 
play-o�). W obu fazach bio-
rą wszystkie zgłoszone do 
turnieju zespoły. Drużyny z 
kategorii wiekowych U-9 i 
U-11 po wygraniu eliminacji 
miejskich mają możliwość 
powalczyć w ogólnopol-
skim �nale �nałów o na-
grodę główną – wyjazd na 
mecz ligi mistrzów. Spośród 
wszystkich zgłoszonych 
drużyn, zostaną wylosowa-
ne dwie ekipy szczęśliwców, 
których czeka niesamowita 
wycieczka do Dortmundu. 
Nikt nie odchodzi z pustymi 
rękoma! Każdy uczestnik za 
włożony trud i wielotygo-
dniowe zmagania zostaje 
uhonorowany imiennym dy-
plomem i medalem.

(RED)

Zwycięstwo 
w Suwałkach!
Znakomicie spisali się siat-
karze MKS Aqua-Zdrój Wał-
brzych. Podopieczni trenera 
Janusza Bułkowskiego w XVIII 
kolejce I ligi wygrali wyjazdowe 
spotkanie z trzecim zespołem 
tych rozgrywek! MKS Ślepsk 
Suwałki uległ MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych 1:3 (22:25, 25:15, 
23:25, 11:25), a wałbrzyszanie 
w Suwałkach zagrali w skła-
dzie: Woźnica, Zieliński, Hudzik, 
Orobko, Lipiński, Linda, Szy-
dłowski (libero). A przed nami w 
Wałbrzychu kolejny mecz w hali 
Aqua Zdrój: 27 stycznia o godz. 
18.00 z KPS Siedlce.

(RED)

Lepsze Sudety
Nieoczekiwanej porażki do-
znali koszykarze Górnika Tran.
eu Wałbrzych. W XIX kolejce II 
ligi podopieczni trenera Marci-
na Radomskiego ulegli po do-
grywce Sudetom Jelenia Góra 
77:80 (13:23, 18:15, 22:21, 18:12, 
dogrywka 6:9). Punkty dla Gór-
nika zdobyli: Glapiński 24 (4x3), 
Krzywdziński 23 (1), Durski 8 
(1), Wróbel 7 (1), Ratajczak 7 (1), 
Spała 5 (1), Truszczyński 3 (1), 
Makarczuk, Kaczuga. Kolejny 
mecz wałbrzyszanie rozegrają 27 
stycznia o godz. 17.00 w Opolu, 
a ich rywalem będzie Weegree 
AZS Politechnika Opolska.

(RED)

Porażka w osłabieniu
W zaległym meczu XII kolejki 
III ligi koszykarzy MKS Ma-
zbud Basket Szczawno-Zdrój 
przegrał z UKS Rio Team 
Złotoryja 64:77 (18:18, 10:20, 
21:23, 15:16). Punkty dla MKS 
Mazbud Basket w tym spotkaniu 
zdobywali: Kołaczyński 21, My-
ślak 18, Grabka 9, Pawlikowski 6, 
Olszewski 5, Pilarczyk 5, Knach, 
Przydryga, Smoleń, Wackowski.

(RED)

Wywalczyli medale

W Świebodzicach rywalizowało ponad 500 zawodników z całej Polski.

Zagrożony bieg

Deichmann Minimistrzostwa
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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

R E K L AMA

KONFERANSJER 

- profesjonalne prowadzenie 

eventów oraz imprez 

okolicznościowych

DJ - wesela, dancingi, 

imprezy okolicznościowe

Wystawiam fakturę VAT

602 24 57 76

Idol zaprasza
Wałbrzyski Klub Biegacza 
Podzamcze – Zamek Książ za-
prasza do udziału w kolejnej 
imprezie z cyklu Grand Prix 
„IDOL” 2018. W sobotę, 27 
stycznia, w okolicy schroniska 
„Andrzejówka” odbędzie się 15. 
Triathlon Zimowy oraz Zimowe 
Spotkania Nordic Walking. Zapi-
sy uczestników w „Andrzejówce” 
od godz. 9 do 10. Start o godz. 
10.30. Zaplanowano marszobieg 
z kijkami (5 km), bieg na nartach 
(5 km) i bieg (5 km). Po zakoń-
czeniu imprezy każdy zawodnik 
otrzyma pamiątkowy medal i po-
siłek przy ognisku oraz weźmie 
udział w losowaniu nagród.

(B)

Czekają na biegaczy
2 maja 2018 r. po raz trzeci 
odbędzie się Górski Półmara-
ton z Flagą na Trójgarbie. Tym 
razem biegacze wystartują znad 
Zalewu w Starych Bogaczowi-
cach, a do wyboru będą mieli 
dwie trasy: dystans 10 km oraz 
bardziej wymagający dystans 21 
km. Chęć udziału w Półmarato-
nie warto zgłosić już teraz, kiedy 
wpisowe jest w niższej cenie. 
Zapisy na stronie internetowej 
www.datasport.pl.

(IL)

Warcabowe nowinki
W lokalu „Mini Max” na wał-
brzyskim Podzamczu odbył 
się �nał całorocznego turnie-
ju warcabowego. Zwyciężył 
Wojciech Poślad – 17 pkt, przed 
Sławomirem Gromniakiem  i 
Mirosławem Piotrowskim – po 
13. Natomiast w lokalu „Pod Dę-
bem” na wałbrzyskiej Piaskowej 
Górze, odbył się turniej z okazji 
10. rocznicy powstania Stowa-
rzyszenia Rekreacyjno-Sporto-
wego Dęby Wałbrzych. Wygrał 
Zenon Parzącha – 16 pkt, przed 
Pośladem - 14 i Józefem Pawlu-
kiem – 12.

(BAS)

Drużyny piłkarskie z 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
przygotowują się do wzno-
wienia rozgrywek i rozgry-
wają mecze kontrolne.

Przygotowujące się do 
rozgrywek ekstraligi piłkarki 
nożne AZS PWSZ Wałbrzych 
rozgrywają mecze kontrolne. 
Podopieczne trenera Kamila 
Jasińskiego najpierw rozgro-
miły 14:0 Polonię Świdnica, a 
ostatnio Miedź Legnica 6:0. 
W meczu z legniczankami 
gole dla akademiczek zdo-
bywały: Anna Rędzia (47, 
71), Małgorzata Mesjasz (66), 
Marcjanna Zawadzka (83) 
oraz Katarzyna Rozmus (89), 
a w 50 min. padła bramka sa-
mobójcza/ AZS PWSZ zagrał 
w składzie: Klimek, Aszkie-
łowicz, Mesjasz, Kędzierska, 
Szewczuk, Zawadzka, Rataj-
czak, Rozmus, Głąb, Rapac-
ka, Rędzia oraz Urbańska, 
Kowalczyk, Pluta, Klepatska, 
Jędras, Maciukiewicz.

Górnik Wałbrzych to nie 
tylko drużyna seniorów, wy-
stępująca w grupie wschod-
niej IV ligi, ale także młodzież 
i adepci z Akademii Piłkar-
skiej Górnik Wałbrzych.

- Mimo, że drużyna se-
niorów poniosła porażkę 
w pierwszym tegorocznym 
sparingu z trzecioligowym 
GKS Wigielec 1:3, to nie tra-
cimy w nich wiary i nadal 
bacznie obserwujemy ich 
dalsze poczynania. A druży-
ny juniora starszego, orlika 
oraz młodzika wykorzysta-
ły czas ferii zimowych na 
szlifowanie formy w trakcie 
obozu sportowego w Rewa-
lu. Mamy także inną dobrą 
wiadomość dla kibiców: na 
stronie internetowej klubu 

Sparingi i terminarz

działa sklep, w którym wszy-
scy mogą zaopatrzyć się 
koszu m.in. w koszulkę me-
czową czy bluzę treningową. 
Przy okazji mamy prośbę 
o wsparcie piłkarzy Górnik 
Wałbrzych za sprawą prze-
kazania 1 procenta podatku 
na rzecz Stowarzyszenia KP 
Górnik Wałbrzych na numer: 
KRS 0000 200233 – mówią 
działacze wałbrzyskiego klu-
bu.

Piłkarze Górnika Bogu-
szów-Gorce poznali termi-
narz rundy wiosennej roz-
grywek grupy zachodniej 
IV liga. Rundę wiosenną 
beniaminek z Boguszo-
wa-Gorc zainauguruje 17 

marca o godz. 15.00 wyjaz-
dowym meczem ze Spartą 
Grębocice, a pierwszy mecz 
na własnym boisku rozegra-
ją 24 marca o godz. 15:00 
z Apisem Jędrzychowice. 
Podopieczni trenera Rafa-
ła Siczka sezon zakończą 
16 czerwca o godz. 17:00 
meczem z AKS Strzegom. 
A już w najbliższą niedzielę 
- 28 stycznia o godz. 13.00 
w Świebodzicach - drużyna 
Górnika rozegra pierwszy 
mecz kontrolny w okresie 
przygotowawczym do run-
dy wiosennej. Przeciwni-
kiem będzie grający w lidze 
okręgowej Granit Roztoka.

(RED)

Zespoły piłkarskie z Aglomeracji Wałbrzyskiej rozgrywają mecze 
kontrolne w ramach przygotowań do rundy wiosennej.

Konkurs samochodowy pn. „Walimska Zimówka”, organizowany 
przez grupę Walim Rajdowy, cieszy się dużą popularnością,  zarówno 
wśród zawodników, jaki i kibiców. 21 stycznia 2018 roku, na  3.5 
km trasie biegnącej przez słynne Walimskie Patelnie oraz Przełęcz 
Walimską, została rozegrana  kolejna edycja tej cyklicznej imprezy, 
rozpoczynającej  jednocześnie zmagania kierowców w Rajdowym 
Samochodowym Pucharze Sudetów 2018. W zimowych warunkach 
rywalizowało ze sobą ponad 70  załóg. Wyniki V Walimskiej Zimówki na 
stronie http://wyniki.onlinetime.pl/.

(MM)

Serdeczne pozdrowienia Czytelnikom Tygodnika DB 2010 oraz kibicom 
przekazują z obozu w Międzyzdrojach piłkarze i trenerzy PUKS Victoria 
Wałbrzych.

(B)

Walimska Zimówka

Pozdrowienia 
znad morza
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USŁUGI

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

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

INNE

Samotny miły pan (75 lat) pozna 
panią w podobnym wieku, lub 
młodszą ponieważ dokucza 
mu samotność. Jest mężczyzną 
statecznym, tolerancyjnym, 
dobrze sytuowanym.  Szuka Pani 
do wspólnego życia.  Tel. 74 664 
81 30

(1) UWAGA!!! Pożyczka nawet do 
25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły 
509 821 194. RRSO 89,93%.

KUPIĘ

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

GŁUSZYCA, 43m, 1 pokój, wysoki 
parter,  cena 32 000zł. tel. do 
kontaktu 792-549-757

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 87m2, 3 
pokoje, parter, świetna lokaliza-
cja, ogrzewanie gazowe, cena 
209 900 zł, tel. do kontaktu: 792 
-549 -757

GŁUSZYCA,DOM WOLNOSTO-
JĄCY  - OKAZJA ! 111m2, z dużą 
działką 1195m2, cena 205tys. 
ogrzewanie gazowe telefon: 535-
416-014 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę na 
Piaskowej Górze lub Podzamczu, może być 
zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! 

tel. 606 976 630
Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 
535-416-014

MS-3407 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
40 m2, widna kuchnia, do wpro-
wadzenia. Cena 129 tys. tel. 883 
334 486

MS-3406 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 
56m2, do odświeżenia. Cena 152 
tys. Tel. 883 334 481

MS-3382 Piaskowa Góra–dwa 
pokoje, 33m2 na trzecim piętrze do 
wprowadzenia. Cena 125 tys. zł. Tel. 
793 111 130

MS- 3368 Piaskowa Góra – kawa-
lerka pow. 28m. Cena 79 tys. zł. Tel. 
793 111 130

MS-3360 Podzamcze, 3 pokoje, 
72m2, do odświeżenia. Cena 169 
tys. Tel. 883 334 486

MS-3365 Biały Kamień, 3 pokoje, 
78m2, z ogródkiem (50m2 od 
budynku) ok. 650m2. Cena 145 tys. 
Tel. 883 334 481

MS- 3412 Podgórze, ul. Świdnicka 2 
pokoje pow. 48m z ogrodem. Cena 
78 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS- 3259 Biały Kamień mieszkanie 
na pierwszym piętrze, pow. 33m 
ogrzewanie gazowe. Cena 85 tys. zł. 
Tel. 793 111 130

MS- 3398 Nowe Miasto, kawalerka 
25m2, po kapitalnym remoncie, 1 
piętro. Cena 47 tys. Tel. 883 334 481

MS-3400 Sobięcin – ul. Kosteckie-
go- nowe budownictwo, 2 pokoje, 
40m2. Cena 105 tys. Tel. 883 334 
481

MS-2815  Podgórze ul. Wałbrzyska,  
3 pokoje pow. 64m, wysoki parter 
z ogrodem. Cena 89900zł. Tel. 793 
111 130

MS-2960 ul. Bethovena mieszkanie 
dwu- poziomowe trzy pokoje, pow. 
79m, pierwsze piętro. Cena 109tys. 
zł. Tel. 793 111 130

MS-3331 Poniatów – ul. Orkana 
z ogródkiem, 1 piętro, 2 pokoje, 
66m2, do remontu. Cena 79 tys. Tel. 
883 334 481

DS-3227 Piaskowa Góra – skrajny 
szereg, 72m2. Cena 289 tys, moż-
liwość dokupienia garażu. Tel. 883 
334 481

ulica Długa 6 ( biurowiec Nordisu)
58-309 Wałbrzych Piaskowa Góra

tel: 883 334 836, 883 332 727, 
883 332 730 

Wszystkie oferty biura na stronie : 
www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Miłosza( Duracza ) , 2 
pokoje, 2 piętro, balkon, 33 m3, 
116 000 po remoncie tel 883 
334 836

RENOMAHOME – PIASKOWA 
GÓRA , dom bliźniak, okolice 
Szpitala Górniczego, pow . 120 
m2, dzialka 500 m2 , cena 449 
000, tel 883 332 727

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Kruczkowskiego, 25 
m2, 3 piętro, po remoncie kawa-
lerka z jasną kuchnią , cena 98 
000 zl tel 883 332 730

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA, ul. Nałkowskiej kawalerka 
z balkonem z jasną kuchnią , 
cena 89 000, tel 883 334 836

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA , ul Wrocławska, 1 pokój, 
26 m2, 2 piętro, cena 68 000 zł 
tel 883 334 836

RENOMAHOME - PODZAMCZE 
ul. Poselska, 3 pokoje, 4 piętro 
62 m2, cena 189 000 zł tel 883 
332 727

RENOMAHOME - PODZAMCZE ul. 
Grodzka , 2 pokoje, 36 m2 cena 
105 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA ul. Długa , 3 pokoje, 45 m2 
cena 149 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
ulica Daszyńskiego, 38 m2, co 
gaz , 1 piętro, po remoncie, cena 
69 500 tel 883 332 730

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
okolice ulicy Andersa, 2 pokoje, 
wysoki parter, ogródek, CO Gaz, 
65 m2, cena 109 000 zł, tel 883 
334 836

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE - 
okolicy ulicy Batorego, 4 pokoje, 
1 piętro ogródek, po remoncie, 
CO gaz cena 259 000 tel 883 334 
836

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE - 
al Wyzwolenia, 3 pokoje, 57 m2, 
CO gaz , 1 piętro cena 135 000 zł 
tel 883 332 727

RENOMAHOME - PODGÓRZE - 
ulica Niepodległości, 100 m2, 
3 pokoje 3 piętro , CO gaz cena 
199 000 zł, tel 883 332 727

RENOMAHOME NOWE MIASTO 
- ul. Asnyka, 48 m2 , 2 pokoje, co 
gaz 1 piętro , 85 000 zł tel ,883 
334 836

RENOMAHOME - SOBIĘCIN - 

RENOMAHOME – SZCZAW-
NO – ZDRÓJ - ulica Wczasowa, 
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI 
!!! 130 m2 , działka 700 m2, cena 
640 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE 
- spokojna okolica, do wprowa-
dzenia, 112 m2 , 5 pokoi, działka 
1050 m, cena 409 000 tel 883 
332 727

RENOMAHOME - BOGUSZÓW – 
GORCE - 3 pokoje, Co węgiel,par-
ter cena 69 900 zl tel 883 332 730

RENOMAHOME – Gluszyca kawa-
lerka 25 m w bloku za 52 tys I 2 
pokoje w bloku 51 m2 za 103 tys 
kontakt 883 334 836

ŚRÓDMIEŚCIE,2 pokoje, 52m2, 
parter, po remoncie, kamienica 
po remoncie 11900zł. Kontakt 
694778179

BOGUSZÓW GORCE, 2pokoje po 
kapitalnym remoncie, wysoki 
standard, nowoczesne wykoń-
czenie, garderoba, parter,54m2, 
dobra lokalizacja ,119000zł. 
Kontakt 694778179

ŚRÓDMIEŚCIE, kawalerka w 
centrum miasta, 31m2,antresola, 
do zamieszkania, ogrzewanie 
gazowe, pierwsze piętro, 75000zł. 
Kontakt 694778179

CZARNY BÓR, połowa domu 
w pionie do remontu, 100m2 
powierzchni użytkowej, 
1400m2działki, 3 pokoje, garaż, 
pomieszczenia gospodarcze-
,145000zł. Kontakt 694778179

JEDLINA ZDRÓJ,kawalerka-
,23m2,3piętro,piecyk węglowy, 
po remoncie, 33000zł. Kontakt 
694778179

JEDLINA ZDRÓJ, 3pokoje,60m2, 
wysoki parter, osobne wej-
ście, garaż,84900zł. Kontakt 
694778179

R E K L AMA

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

Sprawdź gdzie możesz dostać Tygodnik DB 2010!
Pełna lista ponad 150 punktów na stronie db2010.pl w zakładce DYSTRYBUCJA

Nie dostałeś Tygodnika DB 2010? Nic straconego! 
Znajdziesz go na db2010.pl w zakładce ARCHIWUM GAZETY

Masz kiosk, sklep lub punkt usługowy?

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

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

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM,WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje 30m2 
po remoncie, z balkonem, czynsz 
180 zł, cena 91.000 tel: 535-416-
014

ŚWIEBODZICE dom wolnostojący 
156m2, pięć pokoi, działka 600m2 
okzyjna cena 285000,-zł tel do 
kontaktu 535-416-014

WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko 
placu Gedymina, 37m2, 2 pokoje, 
ogródek, cena 72.000 zł, tel. do 
kontaktu: 792- 549 -757

PODZAMCZE 3pokoje  niski czysz, 
54m2 cena 152tys  telefon 792-
549-757

WAŁBRZYCH, Biały Kamień, 28 m,  
KAWALERKA , ogrzewanie miej-
skie, 74 000zł. tel. do kontaktu 
792-549-757
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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 –BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie 
w wysokim standardzie w nowym 
budownictwie w spokojnej okoli-
cy z ogródkiem. Mieszkanie w peł-
ni rozkładowe z wyposażeniem, 4 
piętro, 52m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój oraz 
balkon. Cena:175 000zł  (nr:2420)  
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, 101m2,  
3 pokoje, 1 piętro, balkon, do 
własnej aranżacji. Cena : 119 000 
zł (nr: 2386) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, luksu-
sowe mieszkanie z kominkiem i 
miejscem rekreacyjnym, 68 m2, 
3pokoje,1 piętro,  Cena: 280 000 
zł,  (nr:2384  ) - (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 - 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 – OKOLICE ŚWIDNICY, dom 
wolnostojący w pięknej okolicy 
do wykończenia o pow. 156 m2, 
działka 2500 m2, 5 pokoi, salon z 
kominkiem i tarasem, 2 balkony 
Cena: 470 000 zł (nr: 2377) (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, 56m2, 
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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ nowy 
piękny dom na wynajem w 
zabudowie szeregowej 120 m2, 4 
pokoje, garaż, ogród CENA: 2900 
zł/mc(nr: 2389) (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE mieszkanie 
po remoncie 2 pokoje, duża jasna 
kuchnia, jasna łazienka, przed-
pokój. Ogrzewanie gazowe (nr: 
2152) (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe 
mieszkanie o powierzchni 179 
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety 
na mieszkanie bądź siedzibę �rmy 
CENA: 398 000 zł (nr: 2327) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – GŁUSZYCA piękne miesz-
kanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, ogród 270m2, wol-
nostojący garaż CENA: 210 000 zł 
(nr: 2381) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ 
mieszkanie do wprowadzenia 
w sąsiedztwie deptaka i parku o 
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC i przedpo-
kojem z ogrzewaniem gazowym 
CENA: 1389 000 zł (nr: 2417) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2,  na Piaskowej Górze, cena 
115 tys.zł. -  6 piętro, duży balkon, 
jasna kuchnia, do odnowienia, 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2, 
Szczawienko, cena 179 tys.zł. 1 
piętro, ogródek, 74 666 42 42, 881 
424 100.

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 49 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 piętro, 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
bloku na Białym Kamieniu 29m2, 
3 piętro, stan bardzo dobry, bal-
kon, 74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje 
B.Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro, 
cena 90 tys.zł. cicha okolica 74 
666 42 42, 881 424 100 .

WILLA – Sprzedamy kawalerke 
w B.Gorcach, cicha okolica, wys.
parter, 39m2, cena 41 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
B.Gorcach, 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 46m2, 
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 kawalerkę w 
Śródmieściu 45m2, 2 piętro, do 
remontu, kamienica po remoncie, 
cena 50tys.zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Nowym Mieście, okolice Psie Pole, 
parter, cena 70 tys.zł. 74 666 42 
42, 881 424 100.

MENTOR Nieruchomości

UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH

T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

PILNIE POSZUKUJĘ MIESZKANIA 
DO WYNAJĘCIA . tel. 577-263-955

Stary Zdrój, 49m2 – 3 pokoje z 
MIEJSKIM Ogrzewaniem, czynsz 
350zł – w tym ogrzewanie . Cena: 
109 900 zł, tel. 530-998-374

Stara część Piaskowej Góry, kawa-
lerka po remoncie, 32m2, 1 piętro, 
po remoncie. Cena 42.500zł. 
Kontakt 535-311-265

PODZAMCZE, przestronna kawa-
lerka, 33 m2, duży balkon, wysoki 
parter, ogrzewanie miejskie, 
dogodna lokalizacja, 79.900 ZŁ, 
tel. 535-285-514

JEDLINA- ZDRÓJ, 43m2 za 45tys. - 
mieszkanie do remontu, spokojna 
lokalizacja, OKAZJA CENOWA!! tel. 
530-998-374

PODZAMCZE, 35m2, 2 pokoje, 7 
piętro, świetna lokalizacja – ulica 
Palisadowa, 98.000 zł, tel. 535-
285-514

1 piętro 60m2 2 pokoje, Ładny, 
docieplony budynek, 89 900zł DO 
NEGOCJACJI ul Piotra Skargi tel. 
577-263-955

OKAZJA! Biały Kamień, 27m2 z 
miejskim ogrzewaniem w czyn-
szu, czynsz 190 zł, cena: 65 tys. 
tel.530-998-374

Okazja! DOM W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje, 
garaż, ogródek 228 m2,  standard 
do wejścia. 249tyś Do negocjacji. 
Tel: 535-311-265

Podzamcze, 2 pokoje, 36m2, duży 
balkon, parter, winda. 97.500zł. 
Kontakt 535-311-265

OKAZJA! PODZAMCZE, 54m2, 3 
POKOJE, balkon, spokojna okoli-
ca, ogrzewanie miejskie, stan do 
wprowadzenia,NOWA Cena: 145 
000 zł,  tel.530-998-374

ŚRÓDMIEŚCIE, kawalerka po re-
moncie z antresolą, 31m2, SUPER 
LOKALIZACJA, CENTRUM MIASTA,  
75 000zł, tel. 535-285-514

Podzamcze, po remoncie, 36m2, 
2 pokoje, 4 piętro, winda. Cena 
112.000zł do negocjacji Kontakt 
535-311-265

2 pokoje na Osiedlu Górniczym 1 
piętro, ok 40m2  cena 83 000zł tel. 
577-263-955

Piaskowa Góra 3 pokoje 3 piętro z 
4 51,5m2 cena 162 000zł Wysoki 
standard tel. 577-263-955

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

www.nieruchomosci-renoma.pl
POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH 
– MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 3 pokoje, 54m2, 8 piętro 
w 10, cena 184.000zł, nowe, w 
trakcie kapitalnego remontu, 
możliwość własnej aranżacji,  tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 3 pokoje, 63m2, 2 piętro w 
10, cena 188.000zł, po remoncie, 
wolne od zaraz,  tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –   STARY ZDRÓJ, ul. 
Armii Krajowej, 2 pokoje,  jasna 
kuchnia, 37m2, 2 piętro w 2, do 
odnowienia, c.o. gazowe cena 
59.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ, 
okolice Dubois, 3 pokoje, 71m2, 
2 piętro, dobry stan, co. gaz, cena 
135.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Rynek, 
2 pokoje, 60m2, 2 piętro w 3, do 
odnowienia, c.o. gaz i węglowe, 
cena 110.000zł, 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 – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2, 
całe 1 piętro, bezczynszowe, 
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena 
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –   STARY ZDRÓJ, kawa-
lerka,  jasna kuchnia, 31m2, 2 pię-
tro w 3, po kapitalnym remoncie, 
c.o. gazowe cena 55.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
SZEREGÓWKA, 6 pokoi, 184m2, 
305m2 działki, po remoncie, cena 
470.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – Działka DZIEĆMORO-
WICE, ul. Strumykowa, 2527m2, 
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

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 kawalerkę 
B.Gorce, 34m2, 1 piętro, cena 40 
tys.zł.  74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodle-
głości, cena 39 tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 32m2, 3p, co gaz, 
stan dobry, 55 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 mieszkanie 
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 
4 pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.
zł. 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, 

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
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

R E K L AMA

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

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

• profesjonalne usługi pogrzebowe
• najniższe ceny
• indywidualne podejście do klienta
• przewóz zwłok na terenie kraju 
   i za granicą
• przygotowanie transportu 
   dla    dla rodziny (kondukt), stypy, 
   oprawa muzyczna
• formalności w ZUS, KRUS, USC 
   czy paraai
• własne prosektorium
• czynne 24h/7
•  montaż i demontaż nagrobków 
•  •  toaleta pośmiertna

e-mail: ss123@onet.eu
strona internetowa: 

www.uslugipogrzeboweskala.pl
W Kamiennej Górze i okolicach 

współpracujemy z zakładem „Empatia” 

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA” 
Robert Skała

ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce  

TELEFON 668-413-130

LOKALIZATORY GPS
SAMOCHODOWE i OSOBISTE

ALARMY-KAMERY-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS 

Wałbrzych • ul. Długa 3a • tel. 608 44 22 04

Wynajmę 

kawalerkę 28m2 

na 1 p. w nowym 
budownictwie 
na ul. Andersa 
w Wałbrzychu, 

blisko Aqua-Zdroju. 
Tel. 601-376-047.

MSO- Mobilne 
Serwisy Opon

Zadzwoń--> Zamów 
Opony Używane/Nowe

Podaj adres i to wszystko
-->Przyjedziemy i zamontujemy

tel 791 701 701

SKUP 
aut/motocykli
Płatność gotówką 

na miejscu
Płacimy najwięcej !

795 002 003
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