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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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In memoriam - Ku pamięci

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

w ostatniej drodze ziemskiej Śp. Mari Olejnik składa rodzina.

 ,,Czas ucieka wieczność czeka’’
 Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej 

drodze śp. Stanisława Szymańskiego uczcili Jej pamięć 
oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie w tym trudnym czasie 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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M I K R O K A S A
NA OŚWIADCZENIE

do 25 tysięcy złotych 
dla pracujących, emerytów, rencistów

793-793-005

ul . Bolesława Chrobrego 2/1 58-316 Wałbrzych        www.kredyty-walbrzych.pl 

Zapraszamy do biura od 9.00 do 16.00

ZAPRASZAMY  OD GODZ. 20:00 
WSTĘP 10 ZŁ/OS 

GŁUSZYCA  UL.WARSZAWSKA 2A 
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Generał czeka na wyrok
Czytaj na str. 4
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OBWIESZCZENIE 
STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO

Wałbrzych, dnia 29.01.2018r                                                                               ZAB. 6740.853.2017

Na podstawie art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
 poz. 1496), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1257), 

Zawiadamiam
że na wniosek Pana Janusza Kwapisza, działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy Mie-
roszów, pl. Niepodległości 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wy-
dania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego 
pod nazwą: 
„przebudowa drogi gminnej ul. Wysoka droga nr 116308 zlokalizowanej w Miero-
szowie wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami – fragment drogi do przebudowy na ZRID 
o długości 0 + 132,96 km. 
Inwestycja obejmuje: przebudowę odcinka drogi gminnej.
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach 
ewidencyjnych gruntów:

Tabela nr 1 zajęcia stałe:

L.p Obręb Arkusz mapy
Nr działki Pow. działki

[ha]
Uwagi

przed podziałem po podziale

1
Mieroszów, 

obr. nr 1
- 455

455/1 0,0386 łączna pow. dz. 
nr 455 0,4090 ha455/2  0,3704

2
Mieroszów, 

obr. nr 1
- 461

461/1 0,0580 łączna pow. dz. 
nr 461 1,7787ha461/2  1,7207

* - w sposób wytłuszczony oznaczono działki przeznaczone pod realizację w.w. inwestycji.

Tabela nr 2 zajęcia stałe: nieruchomości, na których roboty budowlane wykonywane będą 
na podstawie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
o których mowa jest w art. 33, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) w związku z art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz. 1496 ) - pas drogowy

L.p Obręb 
Arkusz 
mapy

Nr działki Łączna pow. 
działki [ha]

Właściciel/Użytkownik wieczysty/
Zarządca nieruchomościprzed podziałem po podziale

1
Mieroszów, 

obr. nr 1
- 422 - 0,7103

Własność: Gmina Mieroszów 
Zarząd: Burmistrz Mieroszowa

2
Mieroszów, 

obr. nr 1
- 435 1,0396

Własność: Gmina Mieroszów 
Zarząd: Burmistrz Mieroszowa

Decyzja zawierać będzie zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczonych według 
katastru nieruchomości, sporządzonych na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 
1:500) - jak zestawiono poniżej:

Na podstawie art 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), nieruchomo-
ści stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek Samorządu terytorialnego, objęte 
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla przed-
miotowego zamierzenia budowlanego nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu 
przepisów o gospodarce nieruchomościami, a czynności prawne dokonane z naruszeniem 
zakazu, o którym mowa wyżej, są nieważne.
Zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
strony postępowania administracyjnego uprawnione są do zapoznania się ze zgromadzo-
nym materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów 
mogących mieć znaczenie dla sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, 
przy Al. Wyzwolenia 22, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki 
Nieruchomościami (II piętro, pok. nr 234), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od 
daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Uprawnione to przysługuje stronie w każdym 
stadium postępowania.

Jacek Cichura
Starosta Wałbrzyski 

lp
Obręb 

i Arkusz mapy
Nr jednostki rejestrowej 

(nr Księgi Wieczystej)

Stan przed podziałem Stan po podziale

Nr działki
Powierzchnia 

działki ha
Nr działki 

projektowanej
Powierzchnia 

działki ha

1.
Mieroszów, 

obr. nr 1
SW1W/00080038/8 455 0,4090 

455/1 0,0386
455/2 0,3704

2.
Mieroszów, 

obr. nr 1
SW1W/00080038/8 461 1,7787

461/1 0,0580
461/2 1,7207

R E K L AMA

Do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych na Dolnym 
Śląsku dotarły sygnały, że 
kontaktują się z emeryta-
mi osoby, które proponu-
ją przeliczenie emerytury. 
Oszuści za swoją „usługę” 
żądają 180 zł, tymczasem 
ZUS przelicza emerytury cał-
kowicie bezpłatnie.

Każda osoba, która chce 
przeliczyć wysokość swojej 
emerytury, bo np. znalazła 
nowe dokumenty potwierdza-
jące zatrudnienie lub dorabiała 
do swojej emerytury - może 
przyjść do ZUS i poprosić o 
przeliczenie wysokości emery-
tury. Pracownicy ZUS robią to 
całkowicie nieodpłatnie. Nie ma 
najmniejszej możliwości żeby 
osoby obce, które nie są pra-
cownikami Zakładu i nie mają 
dostępu do konta ubezpieczo-

nego mogły wiarygodnie i rze-
telnie przeliczyć emeryturę.

- Jeśli ktoś da się naciągnąć 
i zapłaci oszustowi to nic nie 
daje, gdyż nasi pracowni-
cy i tak przeliczą emeryturę 
opierając się na posiadanych 
i nowo dostarczonych doku-
mentach. Nie ma, więc naj-
mniejszego powodu żeby 
płacić za tego rodzaju „usłu-
gę” – mówi Iwona Kowalska, 
regionalny Rzecznik Prasowy 
ZUS na Dolnym Śląsku. - Nie-
stety nie wiemy czy celem ta-
kiego spotkania nie jest przy-
padkiem wyłudzenie danych, 
które później zostaną wyko-
rzystane do celów marketin-
gowych, dlatego apelujemy 
o ostrożność i zawiadamianie 
nas lub policji o takich sytu-
acjach – przestrzega Iwona 
Kowalska. 

ZUS ostrzega wszystkich 
ubezpieczonych, że pracow-
nicy Zakładu nie telefonują a 
tym bardziej nie odwiedzają 
klientów w domach szczegól-
nie w sprawie dziedziczenia 
składek emerytalnych. Wszy-
scy, którzy są zainteresowani 
jakimikolwiek sprawami z za-
kresu ubezpieczeń społecz-
nych, mogą korzystać z całko-
wicie bezpłatnych konsultacji 
bezpośrednio na salach ob-
sługi, bądź za pośrednictwem 
Centrum Obsługi Telefonicz-
nej ZUS pod numerem: (22) 
560 16 00. Osoby, które posia-
dają indywidualne konto na 
Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS (PUE ZUS) informa-
cje mogą uzyskać także online 
bez konieczności wychodze-
nia z domu.

(IK)

W Teatrze Lalki i Aktora, 
Biuro ds. Rewitalizacji Mia-
sta w Wałbrzychu podsumo-
wało realizację Programu 
Komunikacji Społecznej w 
ramach wałbrzyskiego pilo-
tażowego projektu rewita-
lizacji. Podczas konferencji 
prezentowane były przede 
wszystkim wałbrzyskie do-
świadczenia w zakresie bu-
dowania i wspierania spo-
łeczności lokalnych.

Gościem specjalnym byli: 
Aleksandra Kułaczkowska 
- przedstawicielka Departa-
mentu Programów Pomoco-
wych Ministerstwa Rozwoju, 
Katarzyna Spadło - ekspertka 
Instytutu Rozwoju Miast, a 
także przedstawiciele samo-
rządów, które - podobnie jak 
Wałbrzych - realizują projekt 
modelowej rewitalizacji: Wło-
cławek, Leszno i Stalowa Wola.

Uczestnicy konferencji za-
poznali się z prezentacjami 
przedstawicieli kilku podmio-
tów, które w 2017 r. w sposób 
modelowy działały na rzecz 
mieszkańców zdegradowa-
nych obszarów Wałbrzycha, 
wpisując się w społeczną re-
witalizację: Justyny Pichowicz 
- kierownika Biura ds. Rewita-
lizacji Miasta, Zbigniewa Praż-
mowskiego  - dyrektora TLiA 
w Wałbrzychu, Moniki Berek  
- wiceprezesa Stowarzyszenia 
Edukacji Krytycznej, Edwarda 
Świątkowskiego  - strażnika 
miejskiego, siostry Danieli - 
prezesa Fundacji Edukacyjnej 
im. s. Wandy Garczyńskiej, 
Mateusza Mykytyszyna - pre-
zesa Fundacji Księżnej Daisy 

Nie daj się oszukać!

Konferencję podsumowującą projekt rewitalizacji społecznej 
Wałbrzycha otworzył prezydent Roman Szełemej.

Podsumowanie społecznej 
rewitalizacji

von Pless oraz Kamili Kuncio, 
Joanny Figas i Magdaleny An-
drzejewskiej - organizatorek 
społeczności lokalnej Biura 
ds. Rewitalizacji Miasta. Spo-
tkanie wzbogaciła premiera 
�lmów z cyklu „Wałbrzyska 
rewitalizacja oczami miesz-
kańców” (Nowe Miasto, Stary 
Zdrój), zrealizowanych przez 
Fundację Edukacji im. Marii 
Urbańskiej i Base SQAD z Wał-
brzycha. Uczestnicy konfe-
rencji mogli również obejrzeć 
rezultaty projektu pn.: „Nie 
emigruje tu zostaję”, który jest 
realizowany w partnerstwie 
Fundacji Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, Regionalnego 
Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych oraz Gminy 
Wałbrzych ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego.

Konferencja była okazją do 
podziękowań wszystkim oso-
bom i instytucjom zaangażo-
wanym w rozwój i ożywienie 

poszczególnych podobsza-
rów rewitalizacji Wałbrzycha. 
W ubiegłym roku, wspólnie z 
partnerami udało się przede 
wszystkim zorganizować part-
nerstwa lokalne w sześciu re-
witalizowanych podobszarach 
Wałbrzycha, debaty, cykl wy-
darzeń pn. ”Urodziny Ulic”, cykl 
spotkań z mieszkańcami pn.: 
”Kawiarenki Obywatelskie”, 
spacery historyczne, podkre-
ślające znaczenie dziedzictwa 
kulturowego w rewitalizacji 
społecznej, stworzono też bazę 
sms w ramach akcji „Życie mia-
sta w Twoim telefonie” oraz 
zrealizowano 21 mikroprojek-
tów, które wyzwoliły społeczną 
energię i ożywiły wałbrzyskie 
podwórka. Większość z tych 
działań zostało s�nansowa-
nych ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Techniczna, 
pozyskanych w 2016 r. przez 
Gminę Wałbrzych.

(KW)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Przez minione dekady 
na Koncerty Noworoczne 
składały się występy mło-
dych muzyków grających 
w szkolnej orkiestrze dętej 
„Ceramik Band” oraz wystę-
py młodych aktorów należą-
cych do zespołu teatralnego 
tej placówki. Niestety, gdy w 
2014 roku orkiestra przesta-
ła istnieć, Koncerty Nowo-
roczne przestały się odby-
wać. W 2017 r. powrócono 
do organizacji Koncertów 
Noworocznych, a intencją 
organizatorów jest zapre-
zentowanie i zaakcentowa-
nie obecności Zespołu Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Szczawnie-Zdroju oraz 
Towarzystwa Miłośników 
Szczawna-Zdroju w środo-
wisku. 

Zgromadzonych w sali 
teatralnej gości przywitały: 
w imieniu Zespołu Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w 
Szczawnie-Zdroju - dyrektor 
placówki Jolanta Ozimek 
oraz w imieniu Towarzystwa 
Miłośników Szczawna-Zdro-
ju - prezes stowarzyszenia 
Iwona Czech, która jest też 
polonistką w Zespole Szkół. 
Wśród gości obecni byli: 
starosta wałbrzyski Jacek Ci-

chura wraz z radnymi Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego oraz 
burmistrz Szczawna-Zdroju 
Marek Fedoruk wraz z radny-
mi Rady Miejskiej Szczawna-
-Zdroju.

Koncert Noworoczny po-
dzielony był na dwie części: 
pierwsza nawiązywała do 
minionych świąt Bożego 
Narodzenia. Były więc kolę-
dy w wykonaniu orkiestry 
dętej z Głuszycy pod dyrek-
cją kapelmistrza Eugeniusza 
Lecia i kolęda zaśpiewana 
przez uczniów I klasy arty-
stycznej LO Zespołu Szkół w 
Szczawnie-Zdroju: Weronikę 
Bany i Kacpra Agaciaka. Na 
scenie obejrzeć można było 
też jasełka, w których po-
szczególne role odgrywali 
członkowie Towarzystwa 
Miłośników Szczawna-Zdro-
ju. Drugi blok wprowadził 
widzów w nastrój karnawa-
łowy, a rozpoczął go pokaz 
tańca z kulami, wykonany 
przez uczennicę I klasy ar-
tystycznej LO Nikolę Derdę. 
Sympatycznym akcentem 
było uczestnictwo w kon-
cercie absolwentów szkoły 
i to zarówno w roli aktorów 
czy wokalistów, jak i w szere-
gach orkiestry dętej. Impreza 

w Teatrze Zdrojowym była 
urozmaicona, widzowie wy-
słuchali piosenek z musicalu 
Metro, a także z repertuaru 
m.in. Grzegorza Turnaua, 
Mieczysława Fogga, Natalii 
Schroeder, Celin Dijon, Fran-
ka Sinatry, a wykonawcami 
byli uczniowie i absolwenci 
Zespołu Szkół w Szczawnie-
-Zdroju: Iwona Sochacka, Ka-
mil Rąpała, Kacper Agaciak, 
Piotr Gaczyński. 

Ideą Koncertów Nowo-
rocznych jest też humor do-
starczany widzom, dlatego i 
tym razem pojawił się skecz 
w wykonaniu Marty Ozimek 
i Piotra Gaczyńskiego oraz 
bajka dla dorosłych z udzia-
łem członków TMSZ. Na za-
kończenie Koncertu Nowo-
rocznego, prowadzonego 
przez Iwonę Czech i Stefana 
Okoniewskiego, po złożo-
nych życzeniach na kolejne 
11 miesięcy 2018 roku, głos 
zabrali m.in. starosta wał-
brzyski Jacek Cichura oraz 
burmistrz Szczawna-Zdroju 
Marek Fedoruk, życząc ze-
społowi tworzącemu tego-
roczny Koncert Noworoczny 
dalszych udanych przedsię-
wzięć.

(GŁ)

26 stycznia 2018 r. oka-
zał się dla Wicestarosty 
Powiatu Wałbrzyskiego 
Krzysztofa Kwiatkowskie-
go dniem wyjątkowym. Z 
rąk wójta gminy Czarny 
Bór Adama Góreckiego 
odebrał tytuł „Przyjaciela 
Gminy Czarny Bór”.

- Dziękuję za to wyróżnie-
nie. Nasza współpraca przy-
nosi gminie rozwój, polep-
szenie warunków bytowych 
mieszkańców i satysfakcję 
dla mnie jako samorządow-
ca. To wyróżnienie pokazuje, 
że warto pracować wspólnie 
albowiem efekty współpracy 
są większe- powiedział wi-
cestarosta Krzysztof Kwiat-
kowski podczas ceremonii 
wyróżnienia.

(GŁ)

27 stycznia pracownicy 
urzędów pracy w całej Pol-
sce obchodzą Dzień Pra-
cownika Publicznych Służb 
Zatrudnienia. Z okazji tego 
święta wicestarosta powia-
tu wałbrzyskiego Krzysztof 
Kwiatkowski oraz członek 
zarządu Mirosław Potapo-
wicz odwiedzili pracowni-
ków Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wałbrzychu.

Panowie złożyli wszystkim 
pracownikom Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wałbrzychu 
serdeczne życzenia, podkre-
ślając jak ważna jest ich praca 
w aktywizacji bezrobotnych. 
Wszystkim zgromadzonym 
zostały wręczone kwiaty oraz 
podziękowania za działal-
ność na rzecz rozwoju lokal-
nego rynku pracy. Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wałbrzychu Marzena Ra-
dochońska odczytała życze-

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.
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)

Koncert 
noworoczny

Starosta wałbrzyski Jacek Cichura podziękował i pogratulował organizatorom Koncertu Noworocznego 
w Szczawnie-Zdroju.

W niedzielne popołudnie, 28 stycznia 2018 roku, w pięknych barokowo-
rokokowych wnętrzach Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego 

w Szczawnie-Zdroju, odbył się Koncert Noworoczny dedykowany mieszkańcom 
miasta i gościom w nim przebywającym. Koncert zorganizowany został przez 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Szczawnie-Zdroju oraz Zarząd 
Towarzystwa Miłośników Szczawna - Zdroju.

Powiatowe dyktando w Głuszycy

Przyjaciel Gminy Czarny Bór

Dzień Pracownika Publicznych 
Służb Zatrudnienia w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wałbrzychu

nia od posłanki na Sejm RP 
Izabeli Katarzyny Mrzygłoc-
kiej - przewodniczącej Po-
wiatowej Rady Rynku Pracy 
w Wałbrzychu. Dzień Pra-
cownika Publicznych Służb 

Zatrudnienia ustanowiony 
został nowelizacją ustawy o 
promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy z 16 
grudnia 2010 roku.

(GŁ)

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu Mirosław Potapowicz 
złożył na ręce pracownic podziękowania i kwiaty.
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
ZAPRASZA

pracodawców na spotkanie informacyjne 
dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

które odbędzie się: 12 lutego 2018 roku (poniedziałek) 
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu 

przy ul. Ogrodowej 5B, w sali 123 (I piętro), w godz. 10.00 – 12.00.

Spotkanie adresowane jest do pracodawców, którzy mają swoją siedzibę lub prowadzą 
działalność na terenie powiatu m. Wałbrzych lub powiatu wałbrzyskiego i zamierzają 
z udziałem środków KFS inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub 
kompetencji osób pracujących w fi rmie.

W trakcie spotkania omówimy m.in.:
• podstawowe zagadnienia dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
• ogólne zasady ogłoszonego przez tut. Urząd konkursu wniosków,
• przyjęte przez tut. Urząd kryteria oceny wniosków,
• najczęstsze problemy, trudności jakie dotychczas pojawiały się przy składaniu 

wniosków o dofi nansowanie KFS.

W terminie do 5 lutego 2018r. należy przesłać na adres 
katarzyna.bylicka@urzadpracy.pl

kartę zgłoszeniową stanowiącą potwierdzenie udziału w spotkaniu. 
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej Urzędu www.urzadpracy.pl 
z zakładki Aktualności „25.01.2018r. - Spotkanie informacyjne dotyczące Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego”. Ilość miejsc ograniczona.

R E K L AMA

Proces generała Lesz-
ka Lamparskiego (byłego 
Komendanta Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Oby-
watelskiej w Wałbrzychu i 
pierwszego Komendanta 
Głównego Policji) w zasa-
dzie zbliżył się już do końca 
i 29 stycznia br. prokurator 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej oraz obrońca oskarżo-
nego, mecenas Jerzy Świ-
teńki, wygłosili swe mowy 
końcowe, w których proku-
rator zażądał skazania Lesz-
ka Lamparskiego na 3 lata 
bezwzględnego pozbawie-
nia wolności (kara łączna), 
natomiast obrona wniosko-
wała o jego uniewinnienie 
lub ewentualnie o umorze-
nie postępowania z powo-
du przedawnienia ścigania 
oraz z faktu, że zarzucany 
czyn nie wypełnia znamion 
wskazanych w prawie mię-
dzynarodowym.

Generał czeka na wyrok
Janusz
Bartkiewicz

Tu muszę przypomnieć, 
że IPN, poprzez swego pro-
kuratora, zarzucił Leszkowi 
Lamparskiemu popełnienie 
92 zbrodni przeciwko ludz-
kości, przez to, że podpisał 
decyzje o internowaniu tyluż 
właśnie członków NSZZ Soli-
darność z terenu byłego wo-
jewództwa wałbrzyskiego. 
W zasadzie bez zdziwienia 
wysłuchałem informacji, że 
internowane osoby nie były 
członkami związku zawodo-
wego o charakterze ruchu 
społecznego, tylko członka-
mi organizacji politycznej, 
a pozbawienie ich wolności 
(internowanie) miało cha-
rakter zemsty politycznej, co 
w przypadku oskarżonego 
wiązało się też ze szczegól-
nym osobistym zaangażo-
waniem. Jestem przekona-
ny, że zaliczenie Solidarności 
do organizacji politycznej 
było celowym wybiegiem 
prokuratury, albowiem re-
presje polityczne wobec 
członków takiej organizacji 
(legalnej) są zakazane przez 
prawo międzynarodowe, 
którego Polska (wówczas 
Polska Rzeczpospolita Lu-

dowa) zobowiązała się prze-
strzegać. Ponadto, według 
oskarżyciela, zarzucanego 
mu czynu Leszek Lamparski 
dopuścił się bez podstawy 
prawnej, albowiem w dniu 
podpisywania decyzji o in-
ternowaniu, dekret o stanie 
wojennym nie był jeszcze 
ogłoszony w Dzienniku 
Ustaw, co nastąpiło dopiero 
17 grudnia 1981 roku.

Trudno w krótkim felieto-
nie zobrazować to, co w swej 
mowie obrończej przedsta-
wił mecenas Jerzy Świteń-
ki, ale mogę zapewnić, że 
dla mnie osobiście było to 
perfekcyjne przedstawienie 
faktów o charakterze za-
równo prawnym, jak i histo-
rycznym, zawierające rów-
nież pewne wątki osobiste 
związane z osobą obrońcy, 
który podkreślił, że on sam 
w tamtych czasach „nie stał 
tam, gdzie stało ZOMO”, ale 
dokładnie i czynnie po stro-
nie przeciwnej. Charaktery-
stycznym dla tego procesu 
było to, że przesłuchiwani 
świadkowie (pokrzywdzeni) 
- poza jednym - podkreślali, 
że o ile samo internowanie 

odczuli jako coś krzywdzą-
cego i wysoce niesprawie-
dliwego, to do generała 
Lamparskiego nie mieli i 
nie mają osobistych pre-
tensji, co świadczyć może 
również i o tym, że zdawali 
i zdają sobie sprawę z tego, 
iż podpisując te nieszczęsne 
decyzje działał on w grani-
cach nałożonego na niego 
obowiązku. Na tym tle moje 
zażenowania wzbudziła po-
stawa ówczesnego zastępcy 
komendanta wojewódzkie-
go ds. służby bezpieczeń-
stwa , płk. Henryka F., który 
przesłuchany w charakterze 
świadka, jako odpowiedzial-
nego za wydawanie decyzji 
o internowaniu wymienił 
właśnie oskarżonego, cho-
ciaż to on, a nie gen. Leszek 
Lamparski nadzorował two-
rzenie przez jego podwład-
nych list przeznaczonych 
do internowania, z czym 
nie tylko oskarżony, ale i 
pozostali funkcjonariusze 
Milicji Obywatelskiej jemu 
podlegli nie mieli z tym nic 
wspólnego. A to właśnie te 
zeznania przywołał w mo-
wie końcowej prokurator, 
co w jego zamyśle miało 
stanowić szczególny dowód 
winy generała. Smutne dla 
mnie było również i to, że 
przesłuchani inni byli funk-
cjonariusze SB, okazali się 
o�arami „epidemii niepa-
mięci” i nie przyczynili się do 
wykazania, że to nie Leszek 
Lamparski listy te tworzył 
i nie on decydował, kto się 
na nich znajdzie. Nie wiem 
jakie będzie rozstrzygnie-
cie sądu, który swój wyrok 
ogłosi 12 lutego 2018 r., ale z 
wielką nadzieją oczekuję, że 
sąd ten uzna przedstawione 
przez mecenasa Świteńkie-
go fakty i tezy za niepodwa-
żalne dowody niewinności 
i gen. Leszka Lamparskiego 
uniewinni.

Ponieważ, jak już napisa-
łem, nie mam tu miejsca na 
streszczenie mowy obroń-
czej, ograniczę się zatem 
tylko do kilku – w moim 
przekonaniu – najistotniej-
szych tez obrony. Otóż mec. 
Świteńki szczególnie pod-
kreślił – na co chyba nikt do 
tej pory nie zwracał uwagi 
– znaczenie i rolę tak zwa-
nego zwyczaju legislacyj-
nego istniejącego nie tylko 
w PRL, ale także i w czasach 
po 1989 roku. Polega on na 
tym, że bardzo wiele uchwa-
lonych przepisów (aktów 
prawnych) wchodzi w życie 

z dniem uchwalenia, a nie 
z dniem jego ogłoszenia w 
Dzienniku Ustaw. Odnosząc 
się do tej praktyki, mec. Świ-
teńki przypomniał, że dekret 
o stanie wojny z Niemcami 
został podpisany przez pre-
zydenta Mościckiego 1 wrze-
śnia 1939 roku, a ogłoszony 
dopiero 9 września. Czy za-
tem można powiedzieć, że 
podjecie działań wojennych 
przez naczelne dowództwo 
sił zbrojnych, było działa-
niem nielegalnym? Nikt się 
chyba na takie stwierdzenie 
nie odważy. Podjęcie decyzji 
o wprowadzeniu stanu wo-
jennego miało zapobiec nie 
tylko chaosowi i anarchii wy-
wołanej nieodpowiedzial-
nymi planami przywódców 
Solidarności, ale także odsu-
nięciu realnego zagrożenia 
obcą interwencją w ramach 
„bratniej pomocy” ze strony 
ZSRR, NRD i CSSR. Wyko-
nując polecenia służbowe 
swych przełożonych, Leszek 
Lamparski nie miał żadnych 
podstaw, aby przyjmować, 
że decyzje Rady Państwa 
(w latach 1952 -1989 pełni-
ła kolegialną funkcję głowy 
państwa – prezydenta) są 
nielegalne, albowiem jesz-
cze nie ogłoszone w Dzien-
niku Ustaw. Działał więc w 
stanie błędu co do prawa, a 
błąd ten znosi odpowiedzial-
ność karną. Ponadto mec. 
Świteńki przywołał liczne 
wyroki Naczelnego Sądu 
Administracyjnego i Sądu 
Najwyższego, w których 
jednoznacznie stwierdzono, 
że decyzja administracyjna 
może być uznana za nie-
zgodną z prawem tylko wte-
dy, kiedy organ ją wydający 

nie ma do tego prawnego 
umocowania. A przecież ko-
mendant wojewódzki Milicji 
Obywatelskiej był organem 
administracyjnym, któremu 
prawo wydawania decyzji 
przysługiwało jak najbar-
dziej w sposób legalny.

I jeszcze jedna bardzo 
istotna sprawa. L. Lampar-
skiemu postawiono zarzut 
zbrodni przeciwko ludz-
kości w postaci wydania 
decyzji o internowaniu. Za-
rzut taki nie ma oparcia w 
obowiązujących przepisach 
międzynarodowych, albo-
wiem decyzje te nie miały 
na celu represji z powodów 
wyznawanych przez nich 
poglądów politycznych. 
Przypomnę tylko, że inter-
nowano też wielu działaczy 
partyjnych i rządowych, w 
tym Edwarda Gierka – by-
łego I sekretarza Komitetu 
Centralnego Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej. 
Natomiast tak zwane zbrod-
nie komunistyczne z lat 
1944-1989 zagrożone karą 
od trzech do pięciu lat wię-
zienia, przedawniły się z datą 
01.01.995 r. Mecenas Świteń-
ki przypomniał też o uznaniu 
przez IPN za zbrodnię tego 
rodzaju masowego mordu 
na cywilach narodowości 
białoruskiej, dokonanego 
przez Oddział Akcji Specjal-
nej NZW pod dowództwem 
Romualda Rajsa ps. Bury, 
który dziś został umieszczo-
ny w panteonie narodowych 
bohaterów, czyli tzw. żołnie-
rzy wyklętych. Czy można 
w ogóle te czyny porówny-
wać? Niech każdy odpowie 
sobie sam.

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

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

Teatr Zdrojowy 
zaprasza
Recital Aleksandra Evse-
ev’a - 05.02, godz. 19.00, bi-
lety: 25 zł.
Piosenki Włodzimierza 
Wysockiego i Leonarda 
Cohena w wykonaniu Janu-
sza Kasprowicza i Stanisława 
Marinczenki - 15.02, godz. 
19.00, bilety: 25 zł.
Koncert w wykonaniu Or-
kiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Sudeckiej w Wał-
brzychu - 16.02, godz. 11:30.
Bilety do nabycia w kasie Fil-
harmonii w Wałbrzychu.
„Ostatnie takie trio” - wy-
stęp 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)

Wszystko co dobre szybko się 
kończy - a w szczególności ferie - 
czas odpoczynku od obowiązków 
szkolnych. Jednak najważniejsze 
są miłe wspomnienia, a tych z pew-
nością uczestnikom ferii zimowych 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Szczawnie-Zdroju nie brakowało.

- W ostatnim tygodniu zajęć po-
wstały magiczne podstawki marzeń 
techniką decupage oraz „Dalsze losy 
bohaterów Magicznego drzewa” na 
kartach narracyjnych do teatrzyku 
kamishibai. Odbyła się zabawa zespo-
łowa „W zaczarowanej krainie przed-
miotów”. Dzieci wykonywały z przy-
gotowanych materiałów magiczny 
przedmiot w kolorze swojego kraju. 
Wrażeń było mnóstwo - poszukiwali-
śmy ukrytego w bibliotece – magicz-
nego przedmiotu, którym okazało się 
czerwone krzesło. Byliśmy także w 
Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
na spektaklu pt. „Kajtuś Czarodziej” o 
najbardziej niespokojnym chłopcu na 
świecie, który pewnego dnia odkrywa 
w sobie magiczną moc. Zwieńczeniem 
dwóch tygodni ferii było rozstrzygnię-
cie konkursu plastycznego o dalszych 
losach bohaterów „Magicznego drze-
wa”. Najbardziej efektowne prace zo-
stały nagrodzone książkami z serii „Ma-
giczne drzewo”, których sponsorem 
jest wydawnictwo Znak. Po prezentacji 
prac nastąpiło uroczyste wręczenie dy-
plomu i nagrody książkowej za udział w 
konkursie czytelniczym „Czytanie-moja 

Szczawno-Zdrój

Zostały im wspomnienia

Ferie w szczawieńskiej bibliotece były pełne 
niespodzianek.

pasja”. Najwięcej książek przeczytała 
Karolina Konieczna (35!). Na zakończe-
nie ferii odbyły się konkursy oraz zaba-
wy integracyjne przy muzyce. Wszyst-
kim dzieciom dziękujemy za aktywne i 
twórcze uczestnictwo w kreatywnych 
feriach w bibliotece z „Magicznym 
drzewem” – podkreślają organizatorzy 
ferii z w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Szczawnie-Zdroju.

(RED)
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Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o. 

poszukuje pracowników 
na stanowiska:

• przewodnik po kompleksie Osówka 
ze znajomością języka angielskiego, 
niemieckiego lub czeskiego,

• kasjer/kasjerka,
• pracownik zaplecza turystycznego,
• kucharz/kucharka.

Od kandydatów oczekujemy:
• otwartości na nowe wyzwania,
• staranności i odpowiedzialności w realizacji 

powierzonych zadań,
• dobrej organizacji pracy własnej,
• komunikatywności.

Sierpnica ul, Świerkowa 29d, 58-340 Głuszyca
tel. 74 845 62 20, biuro@osowka.pl

www.osowka.pl

R E K L AMA

W drugim tygodniu fe-
rii zimowych w Ośrodku 
Społeczno-Kulturalnym 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w Wałbrzy-
chu, dzieci dwukrotnie 
uczestniczyły w warszta-
tach pozłocnictwa, prowa-
dzonych przez Wiesławę 
Kamińską.

Powlekanie farbą �gurek 
gipsowych  poprzedzono �l-
mem edukacyjnym o historii 
i technikach pozłocnictwa. 
Z kolei warsztaty recyklin-
gowe zorganizowane przez 
Fundację RECAL, miały za 
zadanie wyrabianie u dzieci 
nawyku segregowania od-
padów oraz pokazanie ko-
rzyści płynących z odzysku 
surowców wtórnych i prawi-
dłowego ich segregowania. 
Natomiast na warsztatach 
przeprowadzonych w Ca-
storamie, uczestnicy składali 
budki dla ptaków. W ramach 
działań związanych a pro-
�laktyką uzależnień, Sekcja 
Oświaty Zdrowotnej i Promo-
cji Zdrowia Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Wałbrzychu zorganizowała 
inscenizację teatralną propa-
gującą akceptację, toleran-
cję, przyjaźń i szacunek. W 
przedstawieniu uczestniczyły 
uczennice Publicznej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 26. Dzie-
ci brały również w prelekcji 
prowadzonej przez przed-
stawiciela PKO Banku Pol-
skiego, interesując się m.in. 
informacjami dotyczącymi 
historii monet i banknotów. 
Na zajęciach plastycznych 
wykonywano prace plastycz-
ne na konkurs „Moje ulubio-
ne zwierzątko”. Ogłoszenie 
wyników zaplanowano na 
13 lutego w OSK. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się 
gry multimedialne i w cym-
bergaja, a także gry planszo-
we. Zorganizowano też na-
ukę gry w tenisa stołowego. 
Z feriami w OSK pożegnano 
się balem przebierańców. 
Nagrodzono dzieci najorygi-
nalniej przebrane, a laureaci 
konkursów zostali uhonoro-
wani nagrodami.

(BAS)

Po feriach w OSK

Składanie budek dla ptaków.

W aktualnej medialnej 
euforii po opublikowanych 
przez „Superwizjer” na-
graniach z nocnej imprezy 
neonazistów z organizacji 
Duma i Nowoczesność w 
Wodzisławiu Śląskim wia-
domo, że dzieje się w Pol-
sce coś przerażającego. Gdy 
widzi się młodych ludzi w 
hitlerowskich mundurach z 
oznakami SS i słyszy się to-
ast „za Adolfa Hitlera i naszą 
kochaną ojczyznę Polskę”, 
to trudno uwierzyć, że do 
czegoś takiego mogło dojść 
w kraju, w którym przez Hi-
tlera zginęło w czasie wojny 
6 milionów Polaków. Czy 
do tych ludzi nie dotarło co 
Adolf Hitler zrobił z Polską i 
Polakami? Niestety, z tego 
co się dzieje w Polsce można 
odnieść wrażenie, że nie po-
tra�my wyciągnąć żadnych 
wniosków z przeszłości, że 
te wszystkie ideały, wydawa-
łoby się najcenniejsze i naj-
wznioślejsze, o które walczyli 
i ginęli Polacy w czasach nie-
woli zaborczej i po wyzwo-
leniu w 1918 roku, legły w 
gruzach, że polityczna wal-
ka o władzę i płynące z niej 
pro�ty przesłania wszystkie 
świętości.

Zdecydowałem się przy-
toczyć dające wiele do my-
ślenia re�eksje jeńca - Polaka 
z końca 1917 roku. To nie-
zmiernie mądry i przejmu-
jący manifest jednej z o�ar 
tragicznej I wojny światowej, 
o czym nie pamiętamy już 
wcale, a przecież wtedy wa-
żyły się losy niepodległości 
Polski. Dziś - po nieomal 100 
latach od tamtej daty - ze 
zdumieniem odkrywamy, 
że marzenia ówczesnego 
jeńca - Polaka o przyszłości 
niepodległej ojczyzny wciąż 
są aktualne. Można powie-
dzieć, to wstyd wobec tych 
idealistów, którzy swe życie 
oddali ojczyźnie w o�erze, 
to hańba, że nie potra�li-
śmy wykorzystać wyjątko-
wej szansy, jaka nadarzyła 
się w wyniku zarówno I, jaki 
i II wojny światowej. A dziś, 
po latach zwycięstwa ruchu 
„Solidarności” jesteśmy w 
tym samym miejscu. Rzecz-
pospolita szlachecka, koleb-

Stanisław 
Michalik

Nie o taką Polskę walczyli zesłańcy
ka egoistycznych interesów, 
korupcji, sprzedajności i bez-
pardonowej walki o władzę 
i pieniądze, wciąż jest nie-
śmiertelna. A oto autentycz-
ny zapis polskiego zesłańca 
z dnia 27 grudnia 1917 roku, 
zatytułowany „U progu przy-
szłości – Co jeniec-Polak pra-
gnie znaleźć w odrodzonej 
Ojczyźnie?”:

„Trudno wyrazić wszyst-
ko, co jeniec-Polak pragnie 
znaleźć w odrodzonej Oj-
czyźnie. Pragnie ją ujrzeć 
taką, żeby obszarowi jej nie 
zabrakło ani piędzi ziemi, 
zroszonej krwią i potem 
ojców. Pragnie ją widzieć 
piękną, ozdobioną arcydzie-
łami rodzimej architektury, 
sztuki. Pragnie ją znaleźć 
przodującą innym narodom 
oświatą ludu, wysokim po-
ziomem nauki teoretycznej i 
rozległością jej praktycznych 
zastosowań. Pragnie zastać 
w niej wzorową gospodar-
kę, potęgującą zasoby bo-
gactwa kraju. Najgorętszym 
jednak pragnieniem jego 
jest doczekać się chwili gdy 
Polska, wolna od wroga, jak 
również oswobodzona od 
nieproszonych protektorów, 
opiekunów, będzie mogła 
mieć nareszcie swą własną 
politykę - polską politykę.

Jakże więc wyrazić mamy 
te nadzieje nasze, jak okre-
ślić przyszłą politykę Polski?

Polityka ta ma być uczci-
wą. Uczciwość ma stanowić 
cechę charakterystyczną po-
lityki polskiej, uczciwość ma 
ją wyróżniać od wszelkich 
innych. Polityka jej nie bę-
dzie widownią bezkarnych 
błaznów, pajaców, lub co 
gorsza zamaskowanych zbi-
rów, ale stanie się placówką 
świętą, rodzajem społeczne-
go kapłaństwa, dostępnego 
dla rąk czystych, nieskazitel-
nych.

Rząd polski, polski Sejm 
nie będą grzechem Naro-
du, jego hańbą i wstydem 
wobec świata. Instytucje 
te odpowiadać będą prze-
znaczeniu swemu: Staną się 
prawdziwym przedstawiciel-
stwem Narodu, wiernym wy-
razem jego sumienia.

Taką ma być przyszła po-
lityka polska, taką ją widzi 
jeniec-Polak w nadziejach 
swoich. Nadziei tych nikt 
mu wydrzeć, nikt osłabić nie 
zdoła: stanowią one bowiem 
duchową spuściznę, przeka-
zaną mu przez ojców, dźwi-

gnię w jego szarym życiu 
obecnym, zadatki przyszłej 
wielkości jego Ojczyzny”.

Tak, to prawda, nikt nie 
był w stanie pozbawić takich 
wspaniałych Polaków na-
dziei swoich. Z tymi nadzie-
jami poszli do grobu. A my 
dziś w wolnym kraju nad Wi-
słą i Odrą kruszymy kopie tak 
jak dawniej bywało, niszcząc 
się wzajemnie i plugawiąc, 
depcząc wszelkie ideały w 
imię jednego celu – władzy. 
Skąd to się bierze i kto to wy-
myślił? To jakieś beznadziej-
ne fatum ciążące na naszej 
historii. Jesteśmy w stanie by 
się przed nim obronić? Nie-
stety, nic na to nie wskazuje.

Wolność dla polityków 
oznacza nieograniczone 
korzystanie z przywilejów 
poselskich lub urzędniczych 
do bogacenia się i bezkom-
promisowej walki o władzę. 
Interes państwa i obywateli 
jest dla nich tylko płaszczy-
kiem do przykrywania ego-
istycznych celów. Przejęli-
śmy PRL-owskie najgorsze 
wzory upartyjnienia. Jesteś 
w partii, nie masz głosu 
zgodnie ze swoim sumie-
niem lub wyznaniem, liczy 
się linia partii i jej kierownic-
twa, stajesz się maszynką do 
głosowania. Wódz partyjny 
określa, co masz mówić dla 
prasy, radia lub telewizji. 
Nie jest ważne Twoje zda-

nie. Jesteś całkowicie uległy, 
możesz liczyć na wysokie 
miejsce na liście w kolejnych 
wyborach. Niepodlegli mogą 
odejść i zostają zepchnięci 
na boczny tor. W debatach 
sejmowych nie ma miejsca 
na merytoryczne dyskusje. 
Trybuna sejmowa jest plat-
formą do wojny politycznej, 
do wzajemnego obrzucania 
się inwektywami do usta-
wicznego deprecjonowania 
opozycji. To samo dotyczy 
kampanii wyborczych. Wy-
grywają na ogół ci, co lepiej 
opanują sztukę marketingu 
wyborczego. Populistyczne 
programy wyborcze i obiet-
nice na gorąco rzucane na 
wiecach wyborczych bez 
pokrycia w możliwościach 
budżetu państwa, to rzecz 
naturalna. Można pozwolić 
sobie na wszystko, bo za to 
nie ponosi się żadnej od-
powiedzialności, chyba że 
dopiero po upływie cztero-
letniej kadencji, pod warun-
kiem, że nowo wybrani będą 
się różnili od tych, których 
mają zamiar rozliczyć, auten-
tyczną, prawdziwą troską o 
dobro ojczyzny.

Póki co możemy na co 
dzień obserwować jak da-
leko jesteśmy od spełnienia 
marzeń polskich zesłańców, 
którzy za wolną, niepodległą 
i uczciwą Polskę przelewali 
krew i cierpieli w niewoli.
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R E K L AMA

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 

Gmina Głuszyca

Gmina Głuszyca przystą-
piła do programu „Szkolny 
Klub Sportowy”. Na podsta-
wie umowy zawartej z Dol-
nośląską Federacją Sportu, 
w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 
Głuszyca odbywać się będą 
sportowe zajęcia pozalek-
cyjne.

Program jest współ�nan-
sowany ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. 
„Szkolny Klub Sportowy” jest 
działaniem systemowym, skie-
rowanym do uczniów szkół 
dla dzieci i młodzieży – szkół 
podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych, 
bez względu na wiek, płeć oraz 
sprawność �zyczną. Program 
ma na celu umożliwienie po-
dejmowania dodatkowej ak-
tywności �zycznej realizowa-
nej w formie zajęć sportowych 
i rekreacyjnych pod opieką 
nauczyciela prowadzącego 
zajęcia wychowania �zyczne-
go w danej szkole. Przy na-
borze do grup pracujących w 
programie priorytet powinna 

mieć młodzież nieuczestniczą-
ca w innych zorganizowanych 
formach aktywności �zycznej, 
np. w klubach sportowych. 
Systematyczne pozalekcyjne 
zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży powinny być pro-
wadzone w różnorodnych, 
nowoczesnych i atrakcyjnych 
formach. Powinny się one 
odbywać na obiektach spor-
towych przystosowanych do 
prowadzenia zajęć sporto-
wych lub w miejscach, w któ-
rych można bezpiecznie prze-
prowadzać zajęcia w terenie.

Program polega na zor-
ganizowaniu i prowadzeniu 
przez 34 tygodnie, w okresie 
od 29 stycznia do 30 listopada 
2018 r., systematycznych zajęć 
sportowych w wymiarze 2-3 
razy w tygodniu dla każdego 
uczestnika, w 60-minutowych 
jednostkach ćwiczebnych, w 
grupach minimum 15-oso-
bowych. Zakłada się przepro-
wadzenie w okresie realizacji 
projektu 70 jednostek zajęć 
sportowych dla każdej grupy.

(SJ)

SKS-y wracają do szkół

Miejska Komisja Wyborcza w Głuszycy informuje, że w wyniku 
zarządzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego na dzień 28 stycznia 
2018 r. wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głuszycy 
radnym został zamieszkały w Głuszycy Jakub Adam Skrabka, który 
złożył ślubowanie na XLVI sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 30 
stycznia br. Życzymy nowemu radnemu owocnej pracy na rzecz lokalnej 
społeczności.

(SJ)

- W radości i w smutku, 
w zdrowiu i w chorobie – 
przeżyliście Państwo razem 
długie lata – tymi słowami 
burmistrz Głuszycy Roman 
Głód powitał zaproszone na 
uroczystość pary świętujące 
w 2017 roku 35, 40, 45, 50, 
55, 60, a nawet 65 rocznicę 
ślubu.

Gratulacje i kwiaty sza-
cownym jubilatom przekazali 
burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, przewodniczący Rady 

Miejskiej w Głuszycy Grzegorz 
Milczarek, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Głuszycy 
i sekretarz gminy Wiesława 
Moździerz oraz zastępca bur-
mistrza Grzegorz Szymański 
i skarbnik Gminy Agnieszka 
Świędrych. Jubilaci świętujący 
złote gody otrzymali ponadto 
listy gratulacyjne oraz medale 
przyznane przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę. W imieniu 
głuszyckich władz samorządo-
wych burmistrz Roman Głód 

Głuszyckie jubileusze
życzył wszystkim dostojnym 
jubilatom długich lat w zdro-
wiu i pomyślności oraz przeży-
cia kolejnych pięknych rocznic 
ślubu.

Oprócz życzeń, gratulacji, 
toastu i wspólnego śpiewu 
„Sto lat” jubilaci świetnie ba-
wili się przy dźwiękach muzy-

ki zespołu „Łysy Band”, który 
stworzył prawdziwie weselną 
atmosferę spotkania w od-
nowionej sali widowiskowej 
głuszyckiego centrum kultury. 
Słodki poczęstunek przygoto-
wała Restauracja Stara Piekar-
nia w Głuszycy.

(SJ)
Mieszkańcy Gminy Głuszyca świętowali jubileusze pożycia 
małżeńskiego.

Nowy radny
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

R E K L AMA

KONFERANSJER 

- profesjonalne prowadzenie 

eventów oraz imprez 

okolicznościowych

DJ - wesela, dancingi, 

imprezy okolicznościowe

Wystawiam fakturę VAT

602 24 57 76

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

LOKALIZATORY GPS
SAMOCHODOWE i OSOBISTE

ALARMY-KAMERY-MONITORING IP
SPRZEDAŻ-MONTAŻ-SERWIS 

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

Mniej więcej od 40. roku życia 
nie znoszę urodzin. Tak się dla 
mnie ułożyły, że przypadają w 
ostatnich dniach grudnia, a po-
nieważ przy okazji załatwiania 
różnych spraw (nie tylko chodzi 
o datę na nagrobku...) podaje się 
tylko rocznik, już po tygodniu... 
niepostrzeżenie przybywa mi 
rok, co wpędza mnie, zwłaszcza 
od czasu dochowania się pierw-
szych wnuków, w kolejny dołek. 
Z racji takiej to daty pojawienia 
się na tym padole, pomaszero-
wałem na pierwszy stopień edu-
kacji wcześniej od innych, młod-
szy o rok od kolegów stanąłem 
także przed komisją poborową. 
Niniejszy felieton piszę więc w 
sytuacji nagłego postarzenia 
się o 365 dni, a więc mam pełne 
prawo czuć się rozgoryczonym, 
a przeżywany nastrój odbija się 
na treści tego tekstu, chociaż 
zawarłem w nim także dawkę 
optymizmu.

Mimo wysłuchania i prze-
czytania wielu sympatycznych 
i – mam nadzieję – z głębi serca 
płynących życzeń, mam wiele 
wątpliwości, czy rok ten będzie 
lepszy od minionego, albo cho-
ciaż nie gorszy. Twierdzę, że sto-
imy przed wielką niewiadomą, 
w znacznie większym stopniu 
aniżeli w poprzednich latach. 
Dotychczas w porze nadawania 
wieczornych informacji miota-
łem mniej lub bardziej wyszuka-
ne przekleństwa pod adresem 
polityków, którzy zasmakowali 
w stosowaniu zasady na rym-
pał i z buta. Gdyby moje bluzgi 
miały moc sprawdzania się cho-

Nie opuszczają żadnej 
zbiórki, chętnie dzielą się 
tym, co mają najcenniejsze 
i nie oczekują za to żadnych 
podziękowań. Ale one się im 
należą. Świebodziccy krwio-
dawcy to grupa ludzi, którzy 
krwiodawstwo traktują jak 
coś powszedniego i nor-
malnego, zachęcając do od-
dawania krwi także swoich 
bliskich, dzieci, przyjaciół. 
Włączając się w organizację 
cyklicznych zbiórek krwi  po-
pularyzują krwiodawstwo w 
Świebodzicach i przyciągają 
do siebie coraz większą licz-
bę osób.

Ostatnia zbiórka krwi odby-
ła się 24 stycznia. W zaparko-
wanym przed świebodzickim 
ratuszem krwiobusie pojawiło 
się 14 osób, z czego 11 mogło 
oddać krew. Na wszystkich 
czekały jak zawsze słodkości 
od ZPC Śnieżka, a także kawa 
i herbata.

I to nie jest jedyny akcent 
związany z ideą krwiodaw-
stwa tego dnia. Po południu 
burmistrz Świebodzic Bogdan 
Kożuchowicz zaprosił na spo-
tkanie grupę krwiodawców, 
którzy oddali w ciągu roku 
największą ilość krwi i zwy-
ciężyli w konkursie organizo-
wanym przez HDK właśnie na 
największą ilość oddanej krwi. 
Są to świebodziczanie: Beata 
Kuzera, Nela Grzelak, Robert 
Prokop i Ireneusz Stelmach. W 
spotkaniu wzięła także udział 
Katarzyna Młynarkiewicz - pre-
zes Klubu HDK w Świebodzi-
cach.

- Państwa gest, to, co ro-
bicie dla innych oddając 
krew, zasługuje na najwyższą 
wdzięczność i szacunek – 
podkreślał burmistrz Bogdan 

Wielka niewiadoma
Andrzej
Basiński

ciażby częściowo, co najmniej 
kilkunastu osobników już daw-
no rozpłynęłoby się w niebycie. 
Na Nowy Rok obiecałem sobie i 
bliskim wstrzemięźliwość w tej 
materii, by dożyć momentu po-
wrotu normalnej Polski. Dotyczy 
to m. in. jegomościa siedzącego 
w pobliżu sejmowej trybuny. 
Nie dość, że mógłby straszyć 
miną niegrzeczne dzieci (ale to 
już nie jego wina), to jeszcze 
(co już jego winą jest) nałogo-
wo posługuje się bezczelnością, 
butą i pogardą wobec każdego 
nie z jego plemienia, a częste 
zatrzaskiwanie z hukiem drzwi 
przed obliczem dziennikarzy, w 
tym pań, czyni z niego wyjąt-
kowego... Jak widać, tytuły na-
ukowe nie zawsze współgrają z 
kulturą i zwykłą przyzwoitością. 
Baczni obserwatorzy twier-
dzą, że nos mu się wydłużył, co 
oznacza skłonność do kłamstw. 
Oby w nowym roku otrzymał 
dotkliwą i gorzką lekcję pokory, 
podobnie jak inni, których ma-
musia z tatusiem nie nauczyli 
najprostszych zasad dobrego 
wychowania, a mienią się być 
reprezentantami narodu. Ich re-
chot i wykrzywione jadowitym 
zadowoleniem oblicza, będą 
zapamiętane, podobnie jak spi-
sane będą ich czyny i rozmo-
wy... Nic nie trwa wiecznie i tym 
mottem proponuję się kierować 
ludziom z otwartymi głowami w 
2018 roku.

Z pewnością czeka nas jesz-
cze sporo idiotyzmów, a nawet 
groźnych pomysłów, które 
wylęgną się w czaszkach ludzi 
uważających się za bezkarnych 
nad Wisłą i znacznie dalej. Ale 
jestem przekonany, że północ-
nokoreański szalony satrapa 
nie wywoła ogólnoświatowego 
kon�iktu, a i Trump nie naci-
śnie jeszcze większego, jak sam 
podkreślił, atomowego guzika. 

Czekam za to z narastającym 
podnieceniem i nadzieją na ra-
dosne emocje podczas futbo-
lowych mistrzostw świata oraz 
na podobne odczucia śledząc 
wyczyny naszych reprezentan-
tów na europejskim czempiona-
cie w Berlinie mojej ukochanej 
lekkiej atletyki. Poza tym dzięki 
Najwyższemu, że ciągle może-
my się cieszyć wyczynami nar-
ciarskich skoczków (a przecież 
zbliżają się koreańskie igrzyska!) 
i dzięki nim wyciszać groźne, 
pozasportowe emocje.

Ostatnio obejrzałem i wy-
słuchałem wypowiedzi dwóch 
ludzi godnych szczególnego 
szacunku. Pierwszym z nich był 
profesor Marcin Król, �lozof 
i historyk idei. Powiedział, że 
Polska jako kraj demokratyczny 
po raz pierwszy wprowadziła 
ustrój tyranii większości, która 
uważa, że może wszystko. „Taki 
stan przeczy prawom jednostki 
i człowieka. Tego obawiali się 
ojcowie demokracji. (…) To jest 
zło” - stwierdził z naciskiem.

Moim zdaniem zdanie roku 
wypowiedział były premier Wło-
dzimierz Cimoszewicz po za-
kończeniu procedowania przez 
parlament ustaw sądowych: 
„Wszedł cham do salonu w gu-
mo�lcach, wypróżnił się, zare-
chotał i powiedział: „No i co mi 
zrobicie?”...

Wszystkim mądrym i wyka-
zującym autentyczną troskę o 
losy naszego kraju, życzę, aby 
powyższe słowa kiedyś (oby 
jak najszybciej) towarzyszyły 
tylko rozmowom o ludziach wy-
rzuconych na śmietnik historii 
oraz wspominane były przez 
dobrych kabareciarzy. Ostat-
nio dwukrotnie przeczytałem 
opinie wybitnych osób, które 
stwierdziły, że posiadamy gen 
samozagłady. Usiłuję się z nimi 
nie zgodzić...

Zakochani w pomaganiu

Kożuchowicz, obdarowując 
zaproszonych upominkami i 
podziękowaniami. Nagrody 
ufundowały �rmy: Schne-
ider Electric Polska Sp. z o.o,. 
Oddział w Świebodzicach, 
która od dwóch lat wspiera 
akcje poboru krwi w naszym 
mieście, ZPC Śnieżka oraz 
burmistrz Świebodzic. Szefo-
wa Klubu HDK otrzymała od 
pana burmistrza piękny bukiet 
kwiatów.

 - A jeśli chodzi o nasze 
miasto i świebodzickich 
krwiodawców – rzeczywi-
ście, jest za co dziękować. 
Jesteśmy na bardzo wyso-
kiej pozycji w województwie 
dolnośląskim, jeśli chodzi o 
oddawanie krwi. Dobrze ob-
razują to liczby. W 2017 roku 
odbyło się 13 zbiórek krwi, w 
których krew oddały 322 oso-
by (zarejestrowanych było 
376); podczas rekordowej ak-
cji krew oddały aż 34 osoby. 
W sumie w 2017 roku świe-
bodziczanie oddali 144,900 
litra krwi. To wspaniały wynik, 
wielkie gratulacje i podzię-
kowanie dla krwiodawców. 
I oczywiście nie zwalniamy 

tempa w pomaganiu, w 2018 
roku organizowane będą 
kolejne zbiórki, jak zawsze 
we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Świebodzicach i 
Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu. Najbliższa już 14 
lutego – czyli w Walentynki, 
stąd nazwa „Zakochani w po-
maganiu”. Zapraszamy szcze-
gólnie pary – będą dla nich 
walentynkowe niespodzianki 
od burmistrza Bogdana Kożu-
chowicza, a akcja odbędzie się 
w nowym miejscu – w Związ-
ku Emerytów, Rencistów i In-
walidów przy ul. Żeromskiego 
13-15. Zapraszamy w godz. 
9:00-13:00 – dodaje Agniesz-
ka Bielawska-Pękala, rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach.

A oto szczegółowy termi-
narz tegorocznych zbiórek 
krwi w  Świebodzicach: Miej-
ski Dom Kultury - 11.04, 13.06, 
8.08, 10.10, 12.12; Mobilny 
Punkt Poboru (krwiobus przed 
ratuszem): 28.03, 30.05, 25.07, 
19.09, 21.11; Dni Świebodzic – 
16 lub 17 czerwca.

(ABP)

Zbiórki krwi na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń 
w Świebodzicach.
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Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Radni Rady Miasta Jedli-
na-Zdrój jednogłośnie przy-
jęli uchwałę w sprawie bu-
dżetu Gminy Jedlina-Zdrój 
na 2018 r. W tegorocznym 
budżecie zaplanowano do-
chody na poziomie 25 047 
680 zł, a wydatki w wyso-
kości 25 172 660 zł. Projekt 
budżetu wraz z wieloletnią 
prognozą �nansową na lata 
2018-2028 został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Re-
gionalną Izbę Obrachunko-
wą we Wrocławiu.

Wydatki na zadania in-
westycyjne przewidziane w 
budżecie na 2018r. wynoszą 
7 020 000 zł, co stanowi 27,89 
% wydatków ogółem. - Na re-
witalizację centrum miasta, 
planujemy przeznaczyć 1 mln 
600 tys. zł i wykonamy, m.in. 
remonty podwórek i ścieżek. 
Naprawimy lub rozbierzemy 
niepotrzebne, rozpadające się 
komórki. W alei Niepodległo-
ści i okolicach ul. Sienkiewicza 
uporządkujemy zieleń, posa-
dzimy nowe krzewy i kwiaty, 
postawimy ławki i kosze na 
śmieci. Utwardzimy parkingi 
i wybudujemy przy centrum 

kultury podjazd dla osób nie-
pełnosprawnych. Dla tury-
stów, kuracjuszy, osób odwie-
dzających uzdrowisko, a także 
dla mieszkańców, w budynku 
przy ul. Sienkiewicza 1 otwo-
rzymy Centrum Informacji 
Turystycznej. Ogłosimy nabór 
nowych wniosków i kontynu-
ować będziemy dopłaty do 
wymiany pieców centralnego 
ogrzewania na paliwa ekolo-
giczne. Na to zadanie planu-
jemy przeznaczyć 300 tys. zł w 
ramach pożyczki otrzymanej 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu. 
Wykonamy termomoderni-
zację budynku gimnazjum 
miejskiego z do�nansowa-
niem w wysokości 85% z Unii 
Europejskiej. W związku ze 
wzmożonym ruchem samo-
chodowym po wybudowaniu 
wieży widokowej na Borowej 
zmodernizujemy ul. Pokrzy-
wianki, na której wybuduje-
my nowe miejsca postojowe 
oraz tzw. mijanki. Wymienimy 
300 lamp oświetleniowych na 
energooszczędne oświetlenie 
ledowe. Nowe punkty świetl-

Uczennica Jedlińskiej Szkoły Talentów Julia Zaborowska wzięła udział 
w Ogólnopolskim Kolędowym Konkursie Gitarowym zdobywając w 
grupie otwartej wyróżnienie. Julia od niespełna roku uczestniczy w 
zajęciach gitary klasycznej w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju pod 
kierownictwem J. Misterki. W jury zasiadało czterech najlepszych 
gitarowych profesorów, m.in. Marek Zieliński -  honorowy prof. 
oświaty i Dariusz Domański – redaktor naczelny kwartalnika „Sześć 
strun”.

(RED)

Wyróżniona 
gitarzystka

Jedlina-Zdrój wciąż inwestuje
ne otrzyma osiedle domków 
jednorodzinnych, tzn. ulice: 
Herberta, Norwida, Miłosza i 
Sikorskiego. Będziemy kon-
tynuować modernizację bu-
dynków i lokali mieszkalnych. 
Wyremontujemy kolejne lo-

kale socjalne. Na to zadanie 
przeznaczymy 200 tys. zł. W 
tym roku modernizacja cmen-
tarza komunalnego polegała 
będzie, m.in. na wymianie ko-
lejnej części ogrodzenia oraz 
rozbudowie kolumbarium. W 

dalszym ciągu będzie moder-
nizowany kompleks sportowo 
– rekreacyjny. W okolicach ska-
teparku wybudujemy siłownię 
terenową oraz rowerowy tor 
przeszkód (pumptrack). Nowy 
wygląd zyska boisko sportowe 

ponieważ część trybun zada-
szymy. Zakończymy realizację 
programu E-usługi skierowa-
nego do mieszkańców i tury-
stów – wylicza Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny-Zdroju.

(KSZ)

Struktura planowanych dochodów zakłada następujące 
wpływy do budżetu:

dochody majątkowe w wysokości – 5 943 500 zł
wpływy z podatków i opłat – 4 927 620 zł

udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3 450 071 zł
część oświatowa subwencji ogólnej - 4 034 376 zł

część  wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 277 847 zł
dotacje celowe z budżetu państwa - 4 719 510 zł

pozostałe dochody – 694 756 zł
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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

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

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

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

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

R E K L AMA

Siedemnastoletnia Inez
po wypadku komunikacyjnym potrzebuje

POMOCY.
Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT 
KRS0000037904 w rubryce 

„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez

R E K L AMA

Gminne Centrum Bi-
blioteczno – Kulturalne w 
Starych Bogaczowic już nie-
długo rozpocznie realizację 
projektu „Miasteczko dzie-
ci”, który został do�nanso-
wany z Funduszu Toyoty 
Dobre pomysły zmieniają 
nasz świat.

Projekt zakłada odnowie-
nie i zagospodarowanie tere-
nu przy Gminnym Centrum 
Biblioteczno – Kulturalnym 
w Starych Bogaczowicach, 
na którym znajduje się do tej 
pory plac zabaw.

- Niestety, drewniane ele-
menty placu, ze względu 
wieloletnią eksploatację i na-

rażenie na złe warunki atmos-
feryczne, uległy zniszczeniu. 
Stąd pomysł na jego odno-
wienie i przekształcenie tak, 
aby miejsce to było przyjazne 
i bezpieczne dla dzieci. Zada-
nie dotyczy promocji zdrowe-
go trybu życia i rekreacji. W 
swojej koncepcji zakłada tak-
że rolę edukacyjną, ponieważ 
na jego terenie organizowane 
będą spotkania z praktyka-
mi, którzy przekażą dzieciom 
specy�kę swoich zawodów. 
Najmłodsi mieszkańcy gminy 
spotkają się również z funkcjo-
nariuszami policji, którzy opo-
wiedzą o bezpieczeństwie na 
drodze. W ramach zadania po-

wstanie „Miasteczko dzieci”, w 
którym znajdą się drewniane, 
kolorowe domki do zabawy 
wyposażone w akcesoria. 
Powstanie tam m.in. fabryka 
Toyoty, sklep, szkoła, kwiaciar-
nia, warzywniak, przychodnia, 
posterunek policji. Ponadto 
alejki zostaną wyposażone w 
znaki drogowe. Pojawi się też 
huśtawka „bocianie gniazdo” 
oraz mega-tablica do malo-
wania na ścianie. Głównym 
celem zadania jest wyrów-
nywanie szans edukacyjnych 
dzieci z terenów wiejskich, 
stworzenie bezpiecznego, 
nowoczesnego miejsca do 
zabaw, wzrost świadomości 

na temat bezpieczeństwa, 
integracja mieszkańców. Za-
bawa w dom od zawsze jest 
pierwszą podstawową for-
mą edukacji najmłodszych i 
ważnym elementem rozwoju 
w nawiązywaniu kontaktów 
międzyludzkich. Stąd pomysł 
na innowacyjne miejsce dla 
dzieci, które da im możliwość 
rozwoju nowych pasji i zain-
teresowań. Prace na terenie 
placu ruszą od marca 2018 
roku, a zaangażuje się w nie 
wiele gminnych podmiotów, 
wolontariuszy i pracowników 
wałbrzyskiej fabryki Toyoty – 
wyliczają pomysłodawcy.

(AL)

Tegoroczne ferie zimowe 
w Gminie Stare Bogaczo-
wice ob�towały w ciekawe 
atrakcje. Gminne Centrum 
Biblioteczno – Kulturalne 
w Starych Bogaczowicach 
przygotowało bogatą ofertę 
- były wycieczki wyjazdowe 
i piesze, ciekawe warsztaty 
artystyczne i edukacyjne 
spotkania.

Już w pierwszym tygodniu, 
ponad sześćdziesięcioro dzie-
ci skorzystało z uroków kry-
tego lodowiska w Świdnicy, 
a także pojechało do kina na 
�lm „Fernando”. Prawdziwą 
atrakcją dla dzieci okazało się 
spotkanie z iluzjonistą, który 
- oprócz magicznego pokazu 
- poprowadził także warsztaty 
„czarowania”. Dzięki zorgani-
zowaniu transportu na terenie 
gminy, z tego spotkania sko-
rzystało ponad 70 dzieci.

Drugi tydzień ferii roz-
począł się od wycieczki do 
Wrocławia, gdzie uczestnicy 
zwiedzili z przewodnikiem 
wrocławskie lotnisko wraz z 
terminalem oraz wrocławski 
stadion – m.in. salę konferen-
cyjną, szatnie i łazienki repre-
zentacji, trybuny i salę VIP. Na 
zakończenie wycieczki zoba-
czyli wystawę LEGO, na któ-
rej podziwiali m.in. olbrzymi 
samolot, statek, czy postacie 
polskich piłkarzy z klocków. 
Ciekawym wyjazdem oka-
zała się także wycieczka do 
wałbrzyskiego Teatru Laki i 
Aktora na spektakl „Kajtuś 
Czarodziej”. Między wyjazda-
mi organizowane były piesze 
wycieczki po okolicy: ognisko, 
dokarmianie ptaków oraz róż-
nego rodzaju warsztaty –m.in. 
wykonywanie kartek tema-
tycznych, mydełek z gliceryny, 

1 lutego w Jeleniej Górze 
zbiorą się samorządowcy z 
regionu, żeby dyskutować 
o miejscowym transporcie i 
jego rozwoju. Jednym z te-
matów ma być połączenie 
Wałbrzycha z ekspresową 
drogą S3.

To potężna inwestycja 
drogowa, warta 150-200 mln 
zł. Ruszyły już wstępne pra-
ce projektowe i dowiedzieli-
śmy się więcej o szosie, która 
otworzy nam okno na świat. 
- Decyzja o budowie drogi S3 
do granicy państwa jest bar-
dzo ważna. Teraz musimy roz-
mawiać o tym, jak Wałbrzych 
zostanie z nią połączony, czy 
przez Sady Dolne i węzeł Bol-
ków, co rekomendujemy, czy 
przez węzeł Kamienna Góra 
Ptaszków - mówi prezydent 

Wałbrzycha Roman Szełe-
mej. Swój początek na pewno 
będzie miała na obwodnicy 
Szczawna-Zdroju w okolicach 
Tesco i będzie wychodziła z 
tego samego przebudowanego 
ronda, co obwodnica zachod-
nia. - Prezydent nie ma wąt-
pliwości co do tego, że lepiej 
będzie poprowadzić ją przez 
Sady Dolne, gdzie mogłaby na 
przeważającym obszarze biec 
polami bez burzenia domów 
i wycinania lasów, nie ma tam 
też dużych różnic wysokości. 
Być może przy projektowaniu 
przebiegu łącznika zostanie 
wykorzystany projekt z końca 
XIX w. budowy linii kolejowej łą-
czącej Szczawno-Zdrój z Bolko-
wem? – dodaje Mirosław Lech, 
wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(WS)

Gminne Centrum Biblio-
teczno-Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach zaprasza do 
udziału w VII Dyktandzie 
Gminnym o Pióro Wójta 
Gminy Stare Bogaczowice.

Dyktando odbędzie się 23 
lutego 2018 roku w Gminnym 
Centrum Biblioteczno-Kultu-
ralnym w Starych Bogaczowi-
cach. Wydarzenie organizowa-
ne jest w ramach obchodów 
„Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego”, a organi-
zatorzy przypominają, że wy-
darzenie ma na celu przede 
wszystkim dobrą zabawę. Przy 
okazji będzie można sprawdzić 

swoją wiedzę, a każdy uczest-
nik będzie anonimowy. Na 
wszystkich czekają upominki, 
a dla zwycięzców przygotowa-
ne zostały atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Mirosława 
Lecha - wójta Gminy Stare Bo-
gaczowice, Gminne Centrum 
Biblioteczno-Kulturalne oraz 
Bank BGŻ BNP Paribas.

Chęć uczestnictwa w dyk-
tandzie gminnym można 
zgłaszać w Gminnym Cen-
trum Biblioteczno-Kultural-
nym w Starych Bogaczowi-
cach pod numerem telefonu 
74-844-35-03.

(AL)

Miasteczko dzieci

Ferie na medal!

upominków oraz warsztaty 
kulinarne - oponki i chrusty 
karnawałowe. Na zakończenie 
ferii odbył się bal karnawało-
wy, na który licznie przybyli 
najmłodsi przedstawiciele 
naszej gminy:  księżniczki, cza-
rownice, wróżki, ninje, spider-
many, królowie, słonie, diabły, 
clowni, piraci i wiele innych. 

Wybrano miss i mistera balu, 
a także przeprowadzono za-
bawy i konkursy z nagrodami.

- Tegoroczne ferie były bar-
dzo udane, a oferta różnorod-
na, dzięki czemu nasze dzieci 
nie nudziły się w domach – 
cieszą się rodzice dzieci korzy-
stających z oferty GCBK.

(AL)

Tegoroczne ferie zakończył bal przebierańców.

Przez Stare 
Bogaczowice?

Mistrz ortogra�i

Gmina Stare Bogaczowice



Czwartek, 1 lutego 2018 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

Kamila Żuk - miesz-
kanka Gminy Mieroszów 
- otrzymała nominację i 
pojedzie na XXIII Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie, któ-
re w dniach 9 - 25 lutego 
2018 roku odbędą się w 
południowokoreańskim 
Pjongczangu.

Kamila Żuk dołączyła do 
grona zawodników zamiesz-
kujących Gminę Mieroszów , 
którzy również mieli szansę 
zaprezentować się na igrzy-
skach. Przypomnijmy, że w 
1992 roku w Albertville taką 
szansę otrzymał Dariusz 
Kozłowski, a w 2014 roku w 
Soczi Łukasz Słonina. Przed 

wyjazdem Kamila Żuk od-
wiedziła Urząd Miejski w 
Mieroszowie.

- W poniedziałek 29 
stycznia miałem ogromny 
zaszczyt gościć naszą uta-
lentowaną biathlonistkę Ka-
milę Żuk wraz z jej babcią i 
dziadkiem, a także Sławomi-
ra Forysia z UKS Mieroszów i 
Filipa Skalskiego z UKS Soko-
łowsko. Już za kilka dni Ka-
mila będzie reprezentowała 
barwy Polski na Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich w 
PyeongChang. Warto przy-
pomnieć, że Kamila Żuk 
rozpoczynała swoją karierę 
sportową w UKS Sokołow-

sko, gdzie trenerem była 
Lidia Turkowicz, natomiast 
w okresie gimnazjalnym tre-
nowała w UKS Mieroszów, 
gdzie trenerem był Sławo-
mir Foryś. Kamila od kilku 
sezonów wchodzi w skład 
kadry narodowej startując w 
Pucharze Świata i w mistrzo-
stwach Europy. W czwartek 
w Warszawie nastąpi zaprzy-
siężenie kadry olimpijskiej. 
W imieniu wszystkich miesz-
kańców Gminy Mieroszów 
życzę Kamili powodzenia na 
igrzyskach. Trzymamy kciu-
ki! – mówi Marcin Raczyński, 
burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Pięciolatki z Przedszkola Miejskiego w 
Mieroszowie - „Mróweczki” - odwiedzi-
ły zamek Książ w nagrodę za wykonanie 
pięknych ozdób świątecznych na konkurs 
ogłoszony przez spółkę Zamek Książ.

Dzieci spotkały się ze Świętym Mikoła-
jem, który częstował cukierkami, a potem 
bawił się „w chowanego”, ukrywając się w 
różnych zakamarkach sali Maksymiliana. 
Pod choinką dzieci znalazły prezent od Mi-

kołaja, a potem mogły zobaczyć wykonane 
przez siebie ozdoby, wystawione w komna-
tach zamku. Następnie „Mróweczki” zwie-
dziły wnętrza zabytkowej budowli. Pani 
przewodniczka opowiedziała wiele cie-
kawych historii o dawnych mieszkańcach 
zamku, szczególnie o księżniczce Daisy. 
Dzieci wróciły z tej wyprawy bardzo zado-
wolone.

(MS)

Zostanie uruchomio-
ne połączenie kolejowe 
z Wrocławia przez Wał-
brzych i Mieroszów do cze-
skiego Adrszpach. Kiedy? 
Koleje Dolnośląskie chcą, 
aby pierwszy pociąg tej 
relacji pojechał w ostatni 
weekend kwietnia.

 - Adrszpach to gmina 
wiejska w Czechach w Kraju 
Hradeckim, znana przede 
wszystkim z pięknych forma-
cji skalnych, które stworzyły 
tzw. Skalne Miasto, położone 
na terenie Narodowego Re-
zerwatu Przyrody. Jak infor-
muje rynek-kolejowy.pl, po-
łączenia będę funkcjonować 
w weekendy i święta. Pociągi 
połączą też Wałbrzych z Mie-

Z Mieroszowa na igrzyska

Przed wyjazdem na igrzyska olimpijskie Kamila Żuk odwiedziła mieroszowski magistrat.

Mróweczki w Książu

Koleją do Czech i Wrocławia
roszowem i czeskim nadgra-
nicznym miastem Mezime-
sti, skąd z jedną przesiadką 
dostać się można w niewiele 
ponad 3 godziny do czeskiej 
Pragi - coraz bardziej uwiel-
bianej i odwiedzanej przez 

turystów. Udając się w po-
dróż do naszych sąsiadów, 
warto zrobić sobie przysta-
nek w Gminie Mieroszów 
– zachęca Marcin Raczyński, 
burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Wstępny rozkład jazdy pociągów (może ulec zmianie):
Wrocław Główny 6:10 (5:00) - Adrspach 8:45 (8:06)

Adrspach 8:50 - Wałbrzych Główny 10:04
Wałbrzych Główny 10:24 - Mezimesti 11:17
Mezimesti 11:23 - Wałbrzych Główny 12:04
Wałbrzych Główny 14:35 - Mezimesti 15:17
Mezimesti 15:23 - Wałbrzych Główny 16:04

Wałbrzych Główny 10:24 16:35 - Adrspach 18:45
Adrspach 18:50 - Wrocław Główny 21:20

Gmina Mieroszów
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Trwa budowa budynku 
Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego - Centrum 
Bioedukacji przy jeziorze 
Bystrzyckim w Zagórzu 
Śląskim.

Inwestycja jest realizo-
wana w ramach projektu 
„Zwiększenie udostępnia-
nia zasobów przyrodni-
czych oraz rozwój nowych 
form edukacji ekologicznej 
dzięki rozbudowie Tury-
stycznego Centrum Edu-
kacji Ekologicznej Choina i 
poprawie organizacji ruchu 
turystycznego w Gminie 
Walim”. Zadanie zakłada 
budowę budynku Centrum 
Obsługi Ruchu Turystyczne-
go - Centrum Bioedukacji, 
które służyć będzie obsłu-
dze turystów, ale stanie się 
też kolejną atrakcją regio-
nu. - W budynku turyści nie 

tylko uzyskają wszelkie  in-
formacje o tym, co jeszcze 
można zwiedzić w okolicy, 
ale dodatkowo będą mo-
gli zobaczyć życie jeziora 
Bystrzyckiego, bowiem w 
środku obiektu utworzone 
zostanie akwarium ukazują-
ce faunę i �orę jeziora - wy-
jaśnia Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

Pierwsze efekty prac przy 
ul. Wodnej na wysokości nu-
meru 17 w Zagórzu Śląskim 
już widać. Przewidywany 
termin ich zakończenia wy-
znaczono na październik 
2018 r. Zadanie realizuje 
�rma wyłoniona w ramach 
przetargu - Usługi Instala-
cyjno-Budowlane Sławomir 
Kowalski z Walimia. Koszt in-
westycji to ponad 2 miliony 
659 tysięcy złotych.

(MM)

Rośnie akwarium

Budowa Centrum Bioedukacji przy jeziorze Bystrzyckim w Zagórzu 
Śląskim.

Zmiana godzin
Powiatowy Urząd Pracy w 
Wałbrzychu od 1 lutego 
2018 r. zmienił godziny przy-
jęć interesantów w Punkcie 
Przyjęć w Czarnym Borze. 
Od poniedziałku do wtorku 
punkt będzie czynny od go-
dziny 7:30 do godziny 14:30, w 
środę i czwartek – nieczynne, a 
w piątek – od godziny 7:30 do 
godziny 14:30.

(RED)

Barwne zaliczenia
W Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej im. An-
gelusa Silesiusa w Wałbrzy-
chu trwa zimowa sesja egza-
minacyjna. Jedni siedzą nad 
książkami, inni nad deskami 
kreślarskimi, a tymczasem 
studentki kosmetologii wal-
czyły o zaliczenie przedmiotu 
makijaż artystyczny z pędzlem 
w dłoni. Studia na kierunku 
kosmetologia w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa mają 
za zadanie przygotowanie 
wykwali�kowanych specjali-
stów w zakresie kosmetologii, 
posiadających interdyscypli-
narną wiedzę z podstaw nauk 
biologiczno-medycznych, 
farmaceutycznych oraz umie-
jętności praktyczne, w tym 
przede wszystkim manualne, 
które przydają się do wykony-
wania zabiegów kosmetycz-
nych.  Jedną z umiejętności 
wizażowego świata jest „Face 
Chart”, czyli szkic makijażu. 
Profesjonalni wizażyści bar-
dzo często z niego korzysta-
ją, zwłaszcza przed ważnymi 
sesjami oraz pokazami mody. 
Dlatego też studentki kosme-
tologii na zaliczeniu makijażu 
artystycznego tworzyły takie 
szkice, a później efekty prze-
nosiły na modelki.

(ESZ)

Eska Winter City
na Dzikowcu
W dniach 2-4 lutego zaprasza-
my wszystkich do wspólnej 
zabawy z Radiem Eska na sto-
ku Dzikowca w Boguszowie-
-Gorcach! Przez trzy dni ekipa 
radia w rytmie popularnych 
hitów będzie rozgrzewała od-
wiedzających konkursami, ani-
macjami oraz odjazdowymi ga-
dżetami. Szczegóły na stronach 
internetowych organizatorów.

(RED)

Wybiorą sołtysa
Na 6 lutego zaplanowane 
zostało zebranie wiejskie w 
sołectwie Olszyniec w spra-
wie wyboru uzupełniającego 
sołtysa wsi. Wójt Gminy Walim 
wszystkich mieszkańców zapra-
sza do Świetlicy Wiejskiej przy 
ul. Świdnickiej 4 na godz. 17.00. 
Uwaga! Jeżeli zebranie wiejskie 
nie dojdzie do skutku w ogło-
szonym terminie, drugi termin 
został ustalony w tym samym 
dniu i miejscu o godz. 17.30.

(MM)

Sowie Team zaprasza
Sowie Team w 2018 roku kon-
tynuuje aktywne działania i 
serdecznie zaprasza m.in. na 
zajęcia z �tnessu. Te odbywają 
się w każdą środę o godz. 19.00 
w Świetlicy Wiejskiej w Zagórzu 
Śląskim. Wstęp dla wszystkich 
chętnych jest wolny. Zaprasza-
my również do dołączenia do 
grupy promującej sport i Góry 
Sowie oraz okolice. Sowie Team 
to amatorska drużyna zrzesza-
jąca miłośników kolarstwa gór-
skiego i zapalonych biegaczy. 
Drużyna posiada sekcję rowero-
wą i biegową, do której należą 
zawodnicy w różnym przedziale 
wiekowym, od najmłodszych po 
seniorów startujących w kate-
gorii 51-60 lat. Więcej na: http://
www.sowieteam.pl.

(MM)

Zakończyła się moder-
nizacja pawilonu handlo-
wego Sztolni Walimskich. 
W ramach prac wymienio-
na została stolarka okien-
na w obiekcie, ogrzewanie 
oraz powstał Punkt Infor-
macji Turystycznej. Inwe-
stycja realizowana była w 
ramach współpracy Cen-
trum Kultury i Turystyki 
w Walimiu z czeskim mia-
stem Castolovice.

Centrum Kultury i Tury-
styki w Walimiu, wspólnie 
Castolovicami, otrzyma-
ło do�nansowanie z Unii 
Europejskiej na działania 
promocyjne i częściowo na 
modernizację właśnie pawi-
lonu handlowego sztolni. – 
Modernizacja opłaci się po-
dwójnie. Finansuje ją Unia, 
a w dodatku przyniesie ona 
oszczędności w przyszłości, 
bo wstawione zostały szyby 
potrójne. Dotychczas mieli-
śmy oszklenie pojedyncze. 
Szyby potrójne wpłyną na 
ergonomię pawilonu i na 
oszczędności związane ze 
zużyciem energii elektrycz-
nej na potrzeby ogrzania 
pawilonu - mówi dyrektor 

Centrum Kultury i Turystyki 
Paweł Brzozowski.

Oprócz stolarki wymie-
niony został system grzew-
czy.  - Nasze zużyte grzejniki 
wymieniliśmy na piece aku-
mulacyjne (4 szt. o mocy 4 
kW, 1 szt. o mocy 2 kW oraz 
jeden grzejnik konwekto-
rowy o mocy 1 kW). Dodat-
kowo przed utratą ciepła 
przy otwieraniu drzwi szcze-
gólnie w okresie jesienno-
-zimowym chroni kurtyna 
powietrza zamontowana 
nad drzwiami wejściowymi – 
przybliża korzyści płynące z 
prac Paweł Brzozowski.

Dodatkowym elementem 
projektu było utworzenie w 
pawilonie sztolni Punktu In-
formacji Turystycznej.  - Do-
tychczas nie mieliśmy takie-
go punktu, a będzie on służył 
turystom, którzy będą chcieli 
się dowiedzieć czegoś więcej 
o atrakcjach Walimia i okolic, 
a także miasta Castolovice, 
czy pozyskać informacje o 
tym, gdzie zjeść, gdzie spę-
dzić weekend - podkreśla 
dyrektor Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu.

(MM)

Transgraniczna 
modernizacja

Odnowiony pawilon Sztolni Walimskich.
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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

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

MSO- Mobilne 
Serwisy Opon

Zadzwoń--> Zamów 
Opony Używane/Nowe

Podaj adres i to wszystko
-->Przyjedziemy i zamontujemy

tel 791 701 701

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Z powodu wysokich tem-
peratur i topniejącego śniegu 
organizatorzy zdecydowali 
o ponownym przesunięciu 
terminu narciarskiego Biegu 
Gwarków.

- Ostateczna data rozegrania 
zawodów to 17 i 18.02 . Jeżeli 
do tego czasu nie poprawią się 
warunki atmosferyczne, nie-
stety bieg w tym roku się nie 
odbędzie. Aktualne informacje 

dotyczące trasy, warunków po-
godowych oraz zapisów można 
znaleźć na http://bieggwarkow.
pl/ - mówi Mariusz Gawlik, pre-
zes spółki Aqua Zdrój. 

Podobną decyzję podjęli or-
ganizatorzy narciarskiego Biegu 
Krasnali w Czarnym Borze. Im-
preza zaplanowana na 3 lutego 
została przełożona na 17 lutego.

Zapisy do obu biegów trwają.
(RED)

Przygotowujący się do 
rozgrywek grupy zachodniej 
IV ligi piłkarze Górnika Bogu-
szów-Gorce pokonali w meczu 
kontrolnym Granit Roztoka 
2:0 (1:0).

Górnik zagrał w składzie: 
Marcin Jaskółowski, Jarosław 
Pryk, Wojciech Klimczak, Adrian 
Maliszewski, Marek Pryk, Rafał 
Grzelak, Ryszard Bejnarowicz, 
Dominik Woźniak, Jarosław 
Maliszewski, Wojciech Klimek, 
Patryk Ostrowski, Wojciech Cho-
iński, Michał Stankiewicz, Patryk 
Pawlak. Poza tym trener Rafał Si-
czek sprawdził czterech graczy 
testowanych.

A piłkarze Górnika Wałbrzych, 
w ramach przygotowań do roz-
grywek grupy wschodniej IV ligi 
rozegrają serię spotkań kontrol-
nych: 3 lutego z Lechią Dzierżo-
niów (wyjazd – godzina do uzgod-
nienia); 7 lutego Górnik Gorce (u 
siebie – godz. 16.00); 10 lutego 
sparing z Olimpią Kamienna Góra 
(u siebie – godz. 13.00), 14 lutego 
z Karoliną Jaworzyna Śląska (u sie-
bie – godz. 18.00), 17 lutego Apis 
Jędrzychowice (u siebie – godz. 
13.00); 24 lutego z Hradec Kralove 
(u siebie - godz. 15.00); 3 marca z 
AKS Strzegom – miejsce i godzina 
do uzgodnienia.

(RED)

15 Waligóra Triathlon Country, zaliczany do cyklu 
„Idol” 2018, odbył się w prawdziwie zimowych warun-
kach, a trasy prowadziły wokół Waligóry koło schroniska 
„Andrzejówka” na dwóch dystansach.

Wyniki:
open mężczyźni – 5500 m marszobieg z kijkami, 

6000 m – bieg narciarski, 5000 m – bieg.
Marek Henczka (Wałbrzych) – 1:30:00

Andrzej Cukier (Kamienna Góra) – 1:32,00
Ireneusz Kordylak (Wałbrzych) – 1:44,00.

open kobiety – 5500 – Marszobieg z kijkami, 
4000 m – bieg narciarski, 2000 m – bieg.

Zenobia Kubielewicz (Kamienna Góra) – 1:29,00
Unisława Tomaszek (Świdnica) – 1:32,00
Mariola Sarnecka (Mieroszów) – 1:37,00.

(BAS)

Triathlon pod Waligórą

Najlepsi panowie.

Odszedł 
Ryszard Kruk
26 stycznia 2018 r. zmarł 
były trener reprezentacji 
Polski siatkarzy i Chełmca 
Wałbrzych Ryszard Kruk. 
Msza żałobna zostanie odpra-
wiona 2 lutego o godz. 12.30 
w kościele pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła przy al. Podwale 
w Wałbrzychu, a uroczystość 
pogrzebowa została zapla-
nowana tego samego dnia o 
godz. 14.00 na Cmentarzu Ko-
munalnym przy ul. Żeromskie-
go w Wałbrzychu.

(RED)

Dobra passa
Trwa zwycięska seria wał-
brzyskich siatkarzy. W XIX 
kolejce I ligi MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych pokonał KPS Sie-
dlce 3:0 (25:22, 25:21, 25:23). 
Zespół trenera Janusza Buł-
kowskiego zagrał w składzie: 
Lipiński, Linda, Dzikowicz, 
Zieliński, Orobko, Woźnica, 
Szydłowski (libero) oraz Mar-
szałek, Buczek, Goss. Następny 
mecz wałbrzyszanie rozegrają 
w sobotę, 3 lutego w Nysie z 
AZS PWSZ Stal.

(RED)

Ważne zwycięstwo
Po emocjonującym spotka-
niu XX kolejki II ligi koszyka-
rzy Weegree AZS Politechni-
ka Opolska uległ Górnikowi 
Trans.eu Wałbrzych 82:87 
(17:19, 17:29, 26:14, 22:25). 
Punkty dla zespołu z Wałbrzy-
cha zdobywali: Kruszczyński 
33 (9x3), Krzywdziński 14 (1), 
Glapiński 12 (2), Wróbel 10 
(1), Ratajczak 10 (2), Durski 8, 
Kaczuga. Kolejny mecz pod-
opieczni trenera Marcina Ra-
domskiego rozegrają 3 lutego 
o godz. 18:00, a ich rywalem 
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
będzie Rawia Rawag Rawicz.

(RED)

Pamięci Stanisława 
Kaczmarka
W sobotę, 3 lutego o godz. 
11.00, sprzed siedziby 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w Wałbrzy-
chu, wystartują uczestnicy 
biegowego 19. Memoria-
łu Stanisława Kaczmarka, 
przedwcześnie zmarłego by-
łego prezesa tej spółdzielni. 
Rywalizować będą o Puchar 
Every Can Counts. Organiza-
torzy serdecznie zapraszają do 
wzięcia udziału w tej imprezie.

(BAS)

Zmiana terminów 

Gry kontrolne
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USŁUGI

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

(4) 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

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam za 120 tys. zł dom do 
remontu na działce budowlanej 
2200/m2 w Mieroszowie. Tel. 737 
905 950

(4) 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

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, 39m2, 
parter, po remoncie, nowocześnie 
wykończone do wprowadzenia-
,100000zł.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

SOBIĘCIN, dwa pokoje po remon-
cie, dwie łazienki , wyjście na 
ogród, garaż, piwnica, komór-
ka,120 000zł.Kontakt 694778179

JEDLINA ZDRÓJ, 3pokoje,60m2, 
wysoki parter, osobne wejście, 
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?

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

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

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

SZCZAWNO-ZDRÓJ, 87m2, 3 
pokoje, parter, świetna lokaliza-

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

KUPIĘ

(7) Kupię starocie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i 
inne przedmioty. Tel: 604-574-
501.
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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, kuch-
nia, łazienka z WC i przedpokojem 
z ogrzewaniem gazowym CENA: 
1389 000 zł (nr: 2417) (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2, 
Szczawienko, cena 169 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, 38m2, po re-
moncie, co gaz, 1 piętro, cena 65 
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 2 pokoje na 
Jabłowie 40m2, parter, stan bar-
dzo dobry, 65 tys.zł. Garaż, ogród, 
74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje 
B.Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro, 
cena 80 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, 31m2, 1 piętro, po 
remoncie, co gaz, cena 75 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy w Śródmie-
ściu, 2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co 
gaz, stan b.dobry, 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 3 pokoje w 
Śródmieściu, cicha okolica 45m2, 
2 piętro, co gaz, cena 104 tys.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.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
54m2, N.Miasto, na Chopina, 1p. 
po remoncie, co gaz, cena 129 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-  Sprzedamy pół domu po 
remoncie na Poniatowie 4 pokoje, 

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

Jedlina-Zdrój, 43m2 do remontu 
w niskiej cenie 45tys. zł. Spokojna 
lokalizacja ul. Ogrodowa,tel. 530-
998-374

OKAZJA! Podzamcze, 2 pokoje, 
54m2, duży balkon, trzecie piętro, 
winda. 125.000zł. Kontakt 535-
311-265

PODZAMCZE!, ATRAKCYJNA 
OFERTA, ROZKŁADOWE miesz-
kanie, 3 pokoje, 54 m2, 6 PIĘTRO, 
balkon, ogrzewanie miejskie, 
po remoncie, blok po spłaconej 
termomodernizacji, 189.000 ZŁ 
do negocjacji, tel. 535-285-514

PODZAMCZE, 48m2, 2 pokoje, 
świetna lokalizacja, mieszkanie  
rozkładowe, Po remoncie, blok 
po termomodernizacji, tel. 530-
998-374

KAWALERKA Z ANTRESOLĄ, po 
remoncie, 31m2, widna kuchnia, 
ogrzewanie gazowe-typu mora, 
kamienica po renowacji, 1 piętro, 
75.000 zł, tel. 535-285-514

1 piętro 60m2 2 pokoje, Ładny, 
docieplony budynek, 79 900zł DO 
NEGOCJACJI ul Piotra Skargi tel. 
577-263-955

PODZAMCZE, 2 pokoje, 41 m2, 
3 PIĘTRO w bloku siedmiopię-
trowym, ogrzewanie miejskie, 
balkon, dobra lokalizacja, cena: 
129000 zł, kontakt: 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

BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie 
3-pokojowe, 61m2 z ogrodem 
w cenie, 1. Piętro kamienicy po 
remoncie dachu. Cena :129 tys. zł 
tel. 530-998-374

PIASKOWA GÓRA, kawalerka 
po kapitalnym remoncie, 28m2, 
SUPER LOKALIZACJA, balkon, 
kuchnia w zabudowie, ogrze-
wanie miejskie,  95 000zł, tel. 
535-285-514

Stara część Piaskowej Góry, 2 
pokoje, 48m2, 2 piętro, zadbana 
kamienica, klatka schodowa po 
remoncie. Cena 52.000zł. Do ne-
gocjacji. Kontakt 535-311-265

Podzamcze 2 pokoje, 3 piętro 
54,5m2, stan do wprowadzenia; 
po remoncie cena 165 000zł 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

120m2, działka 550m2, cena 480 
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 w B.Gorcach 
na Krakowskim Osiedlu 2 pokoje, 
parter. 42m2, cena 55000zł. 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 4 pokoje, 
P.Góra, 57m2, 2p. cena 149 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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
26m2,  na Piaskowej Górze, cena 
65 tys.zł. -  4 piętro, jasna kuchnia, 
74 666 42 42, 507 153 166.
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ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

Okazja, Szczawno-Zdrój, 60m2, 
parter blisko deptaka, ogrzewanie 
gazowe, do wprowadzenia 133 
000zł PILNE tel. 577-263-955

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000
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E-urząd w Twoim domu
Dzięki uzyskanemu do� nansowaniu Gmina Boguszów-Gorce 

od ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą „Rozwój e-usług 
w Gminie Boguszów-Gorce”. 

Głównym jego celem jest zwiększenie dostępności i jakości 
e-usług. W wyniku realizacji projektu niewątpliwą korzyścią dla 
przedsiębiorców i klientów indywidualnych będzie załatwianie 
spraw urzędowych w znacznie prostszy, kompleksowy sposób, 
zwiększenie dostępności i jakości e-usług, oszczędność czasu i kosz-
tów, możliwość złożenia dokumentów w czasie rzeczywistym, rów-
nież poza godzinami pracy urzędu. Dodatkowym atutem wdrożenia 
e-usług będzie zwiększenie przejrzystości pracy urzędu, propago-
wanie rozwoju technologii internetowych i wpływanie na zmniej-
szenie barier technologicznych, a także bezpośredni dostęp do ak-
tualnych informacji związanych z życiem miasta.

Obecnie w Gminie Boguszów-Gorce trwa wdrażanie systemów i 
oprogramowania pozwalających na realizację wyznaczonych zadań. 
W związku z tym został zakupiony i dostarczony sprzęt informatycz-
ny na kwotę ponad 220.000 zł. Ponadto trwają szkolenia pracowni-
ków, dzięki którym obsługa klienta stanie się jeszcze sprawniejsza.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, poprzez 
rozwój e-usług i wdrażanie nowoczesnych technologii, Gmina do-
stosowuje działalność Urzędu do najwyższych standardów usług.

R E K L AMA


