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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET
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Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info
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Internet
Mega za
zł
tel. 503-082-028 oraz 730-800-816
REKLAMA
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Szukasz PIENIĘDZY ???

• POŻYCZKI z jednorazową spłatą

MY ZNAJDZIEMY JE ZA CIEBIE,

• POŻYCZKI wieloratalne

POMAGAMY w UZYSKANIU

• KREDYTY GOTÓWKOWE do 200 tys. zł

KREDYTU lub POŻYCZKI

tel. 793-793-005, 531-483-291
Wałbrzych, ul Bolesława Chrobrego 2/1 (parter)
REKLAMA

Praca w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
KRAZ 7765

tek!
Wyjazdy z Polski w każdy pią

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

„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63
Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211
„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

• POŻYCZKI RATALNE dla Seniorów - 100% formalności przez telefon!
WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kaufland), tel. 502 284 615
kredytok.pl

Znów pojadą
pociągi
- Polskie Linie Kolejowe ogłaszają przetarg na rewitalizację linii 285 ze Świdnicy
do Jedliny-Zdroju – informuje Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju. – Pierwsze pociągi
pasażerskie powinny wyjechać na tory w 2021 roku.
Przypomnijmy: w 2016 r. w
Urzędzie Miasta Jedlina Zdrój
została podpisana wstępna
umowa sprawie przebudowy
linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice
– Jedlina Zdrój. Rewitalizacja ma być przeprowadzona
dzięki środkom przyznanym
Aglomeracji Wałbrzyskiej w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na
mocy umowy przebudową
objęty zostanie ponad 21 kilometrowy odcinek linii od
stacji Świdnica Kraszowice
do stacji Jedlina Zdrój. W ramach rewitalizacji prace będą
prowadzone również na odcinkach Świdnica Kraszowice
– Świdnica Miasto i Jedlina

Zdrój – Wałbrzych. Projekt
ma kosztować ponad 108
milionów złotych, z czego
ponad 33 mln złotych wyłoży PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., a prawie 75 mln zł dofinansowane będzie w ramach
instrumentu ZIT Aglomeracji
Wałbrzyskiej.
– Ponowne uruchomienie
linii kolejowej 285 dla gmin
turystycznych Aglomeracji
Wałbrzyskiej, takich jak: Jedlina – Zdrój, Walim, Głuszyca,
Nowa Ruda ma takie znaczenie, jak decyzja o powstaniu
strefy ekonomicznej dla całej
aglomeracji. Bez wątpienia
przy obecnych badaniach
ruchu turystycznego stworzy
ona kolejną szansę zintensy-

fikowania i uatrakcyjnienia
oferty turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Linia ta, ze
względu na unikatowe wiadukty, a przede wszystkim ze
względu na jej przebieg przez
Góry Sowie i Wałbrzyskie
sama w sobie stanowi atrakcję turystyczną. Jej uruchomienie umożliwi także zwiększenie ruchu pasażerskiego
mieszkańców Nowej Rudy,
Głuszycy, Jedliny – Zdroju,
Walimia w kierunku Świdnicy,
Jaworzyny Śląskiej, Kobierzyc.
Niewątpliwie będzie szczególną atrakcją turystyczną
dla mieszkańców Wrocławia
– wyjaśnia burmistrz Leszek
Orpel.
(RED)
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Przychodnia Krzysztof w Wałbrzychu
z siedzibą przy ul. Chrobrego 2

WYNAJMIE
POMIESZCZENIA

w budynku przychodni
na działalność medyczną
i pokrewną.
ul. Armii Krajowej
58-60 w Wałbrzychu
tel. 74 666 10 44
e-mail: biuro@tonerprint.pl • www.tonerprint.pl

Obiekt jest wyposażony w windę
i miejsca parkingowe.
Informacje pod numerem telefonu:
604 25 39 87

REKLAMA

UWAGA!

POŻYCZKA
nawet do 25 000 zł

881 971 444

koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
WWW.PROFICREDIT.PL

RRSO 89,93%
RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Meandry sądowej logiki
Janusz
Bartkiewicz

Jadąc 14 marca na kolejną już rozprawę apelacyjną w
sprawie wałbrzyskich policjantów oskarżonych o śmiertelne
pobicie Piotra Grucy, męczyła
mnie myśl, bliska przekonaniu,
że obydwaj oskarżeni zostaną
przez ten sąd uniewinnieni.
Myśl ta zrodziła się nie dlatego, że zwątpiłem w słuszność
aktu oskarżenia, ale dlatego,
że moje zaufanie do sądowych
wyroków zostało w ostatnim
czasie mocno nadwyrężone.
Z myślą ową podzieliłem się
ze spotkanymi na sądowym
korytarzu oskarżycielem publicznym i posiłkowym, ale
nie podzielili oni moich obaw,
albowiem byli przekonani, że
przedstawiony sądowi materiał dowodowy, aczkolwiek w
głównej części oparty na poszlakach, nie budził wątpliwości co do winy oskarżonych.
Pozostałem jednak przy swoim
przeczuciu konstatując, że meandry sądowej logiki są niekiedy nie do ogarnięcia. I - jak się
szybko okazało - moje przeczucie mnie nie myliło, bo sąd
apelacyjny – już prawomocnie
– obu policjantów uniewinnił.
Spojrzałem w tym momencie
na oskarżonych i nie dojrzałem
na ich twarzach wyrazu radości czy ulgi. Nie zwrócili się do
siebie, nie podali sobie dłoni,
jakby byli dla siebie całkowicie
obcy, jakby się nie znali. Na-

wet na siebie nie spojrzeli. Ich
twarze pozostały kamienne,
co wywołało we mnie taką oto
refleksję, że takiego właśnie
rozstrzygnięcia byli pewni i
takiego oczekiwali. I od razu
podkreślę z ostrożności procesowej, że niczego nie sugeruję,
bo myśl owa była jeno efektem
mojej podejrzliwości, która wykształciła się we mnie w efekcie
bardzo wielu lat służby w policji kryminalnej.
Wyroki prawomocne to
rzecz święta i wszyscy muszą
je honorować, co nie oznacza
oczywiście, że muszę się z nimi
zgadzać, bo życie pokazuje,
że nawet Sąd Najwyższy potrafi wydawać wyroki, które ze
sprawiedliwością nie mają wiele wspólnego. I myślę, że jest
tak i w tym przypadku. Myśl
ta oparta jest na mojej ocenie
uzasadnienia wyroku i jestem
przekonany, że prokuratura
nie będzie miała żadnego problemu, aby w treści wniesionej
kasacji wskazać wszelkie proceduralne uchybienia sądu, a
także rzucającej się w oczy jego
wewnętrznej sprzeczności. Myślę, że wykazując to, doprowadzi do uchylenia tego wyroku,
który - w mojej skromnej ocenie - jest co najmniej dziwny.
Największe moje zdziwienie
wzbudził absolutny brak odniesienia się sądu do uzasadnienia
sądu z poprzedniego postępowania apelacyjnego, który
uchylił uniewinniający wyrok
wydany przez sąd I instancji.
Otóż wówczas sąd apelacyjny (w odmiennym składzie)
uznał, że do uniewinnienia
oskarżonych może dojść tylko
i wyłącznie w sytuacji, kiedy

bez jakichkolwiek wątpliwości
będzie można wykazać, że do
pobicia Piotra Grucy doszło
w czasie pomiędzy opuszczeniem przez niego komisariatu,
a pierwszym telefonem wykonanym do jednego ze swoich
kolegów. A dzwonił kilkakrotnie i to do kilku osób. Podczas
tych rozmów skarżył się, że
„pały” pobiły go na komisariacie, a więc wyraźnie wskazywał
na to, że bił go więcej niż jeden
policjant. A na ten komisariat zabrali go właśnie ci dwaj
oskarżeni. Poza tym mówił, że
nie może oddychać i bolą go
żebra, i że chyba mu je połamali. Przypomnę, że dzieje się
to niewiele ponad dwie minuty
od opuszczenia komisariatu,
co w sposób nie budzący wątpliwości wynika z materiału
dowodowego. W uzasadnieniu
obecnego wyroku sąd apelacyjny dwukrotnie podkreślił,
że zeznań tych świadków nie
można dezawuować, a więc
odbierać im wiarygodności, z
czego wynika, że Piotr Gruca
został pobity na komisariacie. Zresztą takie przekonanie
– oparte na dowodach procesowych i przedstawionych
poszlakach – sąd formułuje
wprost, stwierdzając między
innymi, że relacje o wiadomościach uzyskanych od świadków pozwalają na ustalenie, że
wobec Piotra Grucy użyto na
komisariacie przemocy, i że w
wyniku tego odczuwa on ból.
A więc nie ma chyba wątpliwości, że jeżeli został tam pobity,
to miało miejsce przestępstwo
popełnione przez osoby przebywające w tym komisariacie.
A było tam tylko pięciu funk-

cjonariuszy, w tym dwóch
oskarżonych. Jednakże już w
kolejnym zdaniu uzasadnienia
sąd stara się dowód ze świadków osłabić, stwierdzając, że „
Na podstawie tych zeznań nie
sposób ustalić, jakiego rodzaju
przemocy użyto wobec Piotra
Grucy. Czy został on uderzony
pięścią, może płaską ręką, może
jakimś narzędziem, a może został kopnięty”. Dziwna to konstatacja, bo wątpliwość ta nie
niweczy przecież pewności, że
został jednak pobity, w efekcie
czego doszło do uszkodzenia
śledziony, wywołując tym samym krwotok wewnętrzny, a
także do połamania żeber. O
tych połamanych żebrach sąd
jednak nie wspomina, bo zdaje się jest to niewygodne dla
dalszych jego rozważań. Muszę
zatem uczynić to zamiast sądu
i przypomnieć, że fakt połamania żeber został ujawniony dopiero podczas przeprowadzenia sekcji zwłok (poniedziałek),
ale matka P. Grucy o połamanych żebrach mówi już przed
sekcją (w niedzielę), bo wiedza
ta wynikała wprost z treści informacji, przekazanych przez P.
Grucę swym kolegom w czasie
prowadzonych z nimi rozmów
telefonicznych. Ale o tych nieszczęsnych żebrach sąd w ogóle nie wspomina, co ja odczytuję, że ma to na celu wykazanie,
iż pobicia dokonać mogła tylko jedna osoba, co wynika ze
stwierdzenia, że „sam charakter urazu, pękniecie śledziony,
wskazuje na to, że powstał on
od jednego uderzenia” - czyli
bił jeden. Ale przecież są jeszcze złamane żebra, do czego
doszło zapewne w wyniku

kopnięcia, czego mógł dopuścić się drugi policjant. Takie
pobicie trwa z reguły zaledwie
kilka sekund. Mocny cios, upadek i kopnięcie. Jedno lub dwa,
albo trzy. I koniec. Bijący wracają do wykonywania swych
służbowych czynności. A na to,
że dokonać tego mogli wyłącznie oskarżeni, wskazują zeznania trzech innych policjantów,
będących wówczas w komisariacie, którzy nawet przez sekundę nie mieli fizycznego
kontaktu z P. Grucą, albowiem
nie opuszczali pomieszczenia
dyżurnego. Natomiast P. Gruca
również ani przez sekundę w
tym miejscu się nie znajdował.
Zresztą, co do faktu pobicia na
komisariacie sąd nie ma żadnych wątpliwości, co wyraża
w nader mocnych słowach: „
(...) w tym miejscu trzeba podkreślić, że ogromny sprzeciw
sądu budzi to, że w ogóle użyto przemocy na komisariacie
wobec osoby zatrzymanej. Jest
to zupełnie niedopuszczalne,
(...)”. No właśnie. Cały ten ciąg
dowodów bezpośrednich i
poszlak tworzy zamykający się
łańcuch, wskazujący na to, że
do pobicia doszło na terenie
komisariatu, a mogli tego dokonać tylko ci, którzy go zatrzymali i w komisariacie mieli
bezpośredni z nim kontakt
fizyczny. Przeprowadzone dowody i przedstawione poszlaki
nie mogą budzić jakichkolwiek
wątpliwości, przez co (zgodnie
z orzecznictwem Sądu Najwyższego i tzw. doktryną) zasada
rozstrzygania wątpliwości na
korzyść oskarżonych nie może
mieć zastosowania. A ponadto powodują moje zdziwienie

wobec końcowego stwierdzenia sądu, że „teza aktu oskarżenia o śmiertelnym pobiciu w
komisariacie, którego sprawcami mieliby być oskarżeni, jest
tylko jedną z możliwych tez, co
do przebiegu tego zdarzenia.”
Stwierdzenie to stoi w jawnej
sprzeczności do prezentowanego wcześniej przekonania
o pobiciu P. Grucy na terenie
komisariatu. Dlaczego więc
sąd zaprzecza sam sobie? Być
może wymagać to będzie
głębszych dociekań, albowiem
sąd wydając wyrok uniewinniający, nie spełnił wymogu
postawionego w uzasadnieniu
poprzedniego rozstrzygnięcia
sądu apelacyjnego, a jego dywagacje na temat możliwości
pobicia P. Grucy przez innych
sprawców, w innym miejscu i
innym czasie, jest tylko powtórzeniem domysłów snutych
przez obrońców. Domysłów
nie popartych żadną konkretną i wiarygodną poszlaką.
Możliwość taką prokuratura
wykluczyła w trakcie naprawdę
drobiazgowo przeprowadzonego śledztwa, na co wielokrotnie zwracały uwagę różne
sądy zajmujące się tą sprawą.
Warto więc podkreślić, że żaden z nich nie zarzucił jej, aby
naruszyła art. 4 kpk, obligujący
ją do badania oraz uwzględniania wszystkich okoliczności,
przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonych.
Wychodzi zatem na to, że P.
Gruca na terenie komisariatu
pobił się sam. Zaiste meandry
sadowej logiki są niekiedy nie
do ogarnięcia…
www.janusz-bartkiewicz.eu

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
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Gala Osobowości Roku
2017 we Wrocławiu

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE
W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA ROK 2018
Gmina Szczawno-Zdrój

Gmina Głuszyca

Nazwa projektu

Liczba głosów
ważnych

Wartość
projektu

Uwagi

Nazwa projektu

Liczba głosów
ważnych

Wartość
projektu

Uwagi

Cykl spacerów
szczawieńskich

273

11.440

projekt
przeznaczony
do realizacji

Poczekalnia multimedialna
„Infoludek”

1533

23.190

projekt
przeznaczony
do realizacji

„Trenujemy, Ratujemy, Wygrywamy” – szkolenie z Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej dla
dzieci i młodzieży

106

15.043.40

Głosów nieważnych: 100

Gmina Jedlina-Zdrój
Nazwa projektu

Liczba głosów
ważnych

Wartość
projektu

Uwagi

„Aktywna Jedlina…
dla każdego coś dobrego”

40

13.030

projekt
przeznaczony
do realizacji

Głosów nieważnych: 1

Gmina Stare Bogaczowice
Nazwa projektu

Liczba głosów
ważnych

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu
wałbrzyskiego poprzez
doposażenie jednostki OSP
Stare Bogaczowice w sprzęt
ratowniczy i odzież ochronną

576

„Mini muzeum – skarby z
naszych domów”

398

Cykliczne wydarzenia kulturalno-społeczne:
a) upamiętnienie 75 rocznicy
mordu na Wołyniu;
b) IV Biesiada Kresowa

56

Wartość
projektu

Uwagi

projekt
11.264,47 przeznaczony
do realizacji

Głosów nieważnych: 3

23.190

IV Uphill Rogowiec – bieg w stylu
anglosaskim na najwyżej położone ruiny zamku w Polsce

131

23.000

Głosów nieważnych: 42

Gmina Czarny Bór
Nazwa projektu i jego lokalizacja

Liczba głosów
ważnych

Wartość
projektu

Uwagi

XIII Międzynarodowy Turniej
Czarny Bór OPEN w zapasach
kobiet – zakup sprzętu

504

12.840

projekt
przeznaczony
do realizacji

Wyposażenie pomieszczenia
dla Międzypokoleniowego Teatru
Muzycznego

290

12.840

Poprawa bezpieczeństwa
w Powiecie Wałbrzyskim poprzez
doposażenie jednostki OSP
Borówno w sprzęt
ratowniczo-gaśniczy

75

12.840

Gmina Walim
11.265

Liczba głosów
ważnych

190

Wartość
projektu

41.565

Nazwa projektu i jego lokalizacja

Liczba głosów
ważnych

Wartość
projektu

Uwagi

Powiatowa Akademia
Rowerowa

119

14.715

projekt
przeznaczony
do realizacji

Głosów nieważnych: 2

Gmina Boguszów-Gorce

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców miasta
Boguszowa-Gorce
oraz Powiatu Wałbrzyskiego
poprzez doposażenie OSP
Boguszów w sprzęt
ratowniczy

981

15 marca 2018 roku we
Wrocławiu odbyła się gala
podsumowująca plebiscyt
Gazety Wrocławskiej „Osobowość Roku 2017”.
W kategorii „Samorząd i
społeczność lokalna” wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski zajął trzecie miejsce, a
starosta Jacek Cichura piąte,
pokonując w głosowaniu kilkuset kandydatów z całego

Głosów nieważnych: 104

11.265

Głosów nieważnych: 35

Nazwa projektu

Poprawa bezpieczeństwa poprzez
doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Głuszycy Górnej
w specjalistyczny sprzęt
ratowniczo-gaśniczy

Gmina Mieroszów
Uwagi

projekt
przeznaczony
do realizacji

Nazwa projektu i jego lokalizacja
Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Mieroszów oraz powiatu wałbrzyskiego poprzez doposażenie
w sprzęt ratowniczy jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mieroszowie
Głosów nieważnych: 32

Liczba głosów
ważnych

164

Od lewej: Krzysztof Kwiatkowski i Jacek Cichura.

Wartość
projektu

Uwagi

18.345

projekt
przeznaczony
do realizacji

Dolnego Śląska. Wśród finalistów znalazła się również Monika Kulus - dyrektor Centrum
Kultury – Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy, która
zwyciężyła w powiecie wałbrzyskim w kategorii „Kultura”. Serdecznie dziękujemy za
oddane głosy i gratulujemy
zwycięzcom oraz wszystkim
uczestnikom.
(GŁ)

Ceramik i PWSZ podpisały
porozumienie o współpracy
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu prof. nadzw.
dr hab. Piotr Jurek oraz
dyrektor Zespołu Szkół im.
M. Skłodowskiej – Curie
w Szczawnie Zdroju mgr
Jolanta Ozimek, podpisali
porozumienie o współpracy
pomiędzy uczelnią a szkołą,
na mocy którego partnerzy
będą promować i inicjować
długofalową i wielokierunkową współpracę na rzecz
rozwoju zarówno kulturalnego, jak i naukowego.
Działania te będą realizowane poprzez:
- możliwość
udziału
uczniów Zespołu Szkół
im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju w
wybranych zajęciach i wykładach, prowadzonych w
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
- współorganizowanie wizyt studyjnych, konferen-

-

-

-

-

cji, seminariów, warsztatów i sympozjów;
realizowanie wspólnych
projektów rozwojowych i
badawczych;
prowadzenie zajęć dla
uczniów technikum i liceum przez pracowników
naukowo-dydaktycznych
uczelni;
objęcie opieką szczególnie uzdolnionych uczniów
Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju przez pracowników naukowych PWSZ,
uczestniczenie młodzieży z Zespołu Szkół im. M.
Skłodowskiej – Curie w
Szczawnie Zdroju w organizowanych na uczelni
dniach otwartych;
promowanie wspólnie podejmowanych inicjatyw;
zapewnienie odpowiednich miejsc odbywania
praktyk i/lub staży dla studentów PWSZ (np. studentów kierunku pedagogika).
(GŁ)
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Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność
naszego hospicjum i przekazują 1% podatku.
Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy chorym w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom osieroconym. W 2017r. pod naszą opieką było ponad 750 pacjentów
w hospicjum domowym i stacjonarnym.
Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna.
Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomu.
Dzięki przekazaniu 1% możemy opiekować się rodzinami i osieroconymi dziećmi. Pod naszą opieka jest 45 rodzin. Finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i rodzin. Zakupujemy odzież i wyprawki szkolne.
Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru gmin Aglomeracji wałbrzyskiej.
Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Pod nasza opieką w 2017r. było jest 50 dzieci.
1% można przekazać wypełniając PIT, wpisując numer KRS 0000047710.
Numer konta na który można przekazać darowiznę: 33 1500 1764 1217 6006 2119 0000.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%.

Nasze paradoksy
Stanisław
Michalik

Słyszymy wszędzie: świat
idzie z postępem, doświadczamy żywiołowego rozwoju
cywilizacyjnego, jesteśmy coraz bliżej poznania tajemnic
wszechświata. Zgadzamy się
z tym wszyscy. Elektronika zrewolucjonizowała nasze życie
codzienne. To co obserwujemy w marketach z mediami
potrafi oszołomić, tak samo
jak zdumiewający postęp w
budownictwie, w komunikacji,
w infrastrukturze komunalnej.
Gorzej jest w sferze społecznej, w mentalności ludzkiej. Na
tym polu dominuje constans,
jakikolwiek ruch do przodu
wydaje się nieosiągalny.
W rozdziale piętnastym
książki Andrzeja Sapkowskiego „Narrenturm” czytam o średniowiecznym mieście Świdnicy, co następuje:
- Jak każde większe miasto na Śląsku, Świdnica karą
grzywny groziła każdemu, kto
poważyłby się wyrzucać na
ulicę śmieci bądź nieczystości.
Nie wyglądało jednak na to, by
zakaz ten egzekwowano przesadnie surowo, wręcz przeciwnie, widać było że nikt nic sobie z tego zakazu nie robi.
I dalej autor książki maluje szkaradny obraz miejskich ulic tonących w błocie,
brudzie, odchodach ptactwa
domowego, psów, kotów, a
nawet kwiczących wieprzy.

Od tamtych czasów minęło
circa sześćset lat, świdnickie
ulice są wyasfaltowane, chodniki i place wybrukowane, ale
problem śmieci wyrzucanych
przez ludzi gdzie popadnie
pozostał niewzruszony, tak
samo jak egzekwowanie zakazów dotyczących czystości
miasta i terenów podmiejskich. Oczywiście dotyczy to
nie tylko Świdnicy. Nie lepiej
jest w Wałbrzychu i w całym
regionie wałbrzyskim, a także
w innych obszarach Dolnego
Śląska i całego kraju. Wydaje
się, że problem zapewnienia porządku i czystości, tak
samo jak ochrona środowiska naturalnego, przerasta
możliwości administracyjne
władz państwowych i samorządowych. Niestety, wobec
masowego zalewu opakowań i zwielokrotnionej ilości
zużytych mebli, sprzętów domowych, odzieży, materiałów
budowlanych, itp. jesteśmy
po prostu bezradni i nieprzygotowani. Nie nadążają
za tym wszystkim zmiany w
świadomości ludzkiej, a od
tego należałoby zacząć. Podejrzewam, że za kilka kolejnych wieków, to co napisałem
powyżej może znów posłużyć
za argument potwierdzający
formułowaną od lat tezę, że
najtrudniej jest ucywilizować
człowieka. A że tak jest posłużę się przykładem kolejnego
paradoksu.
W którymś tam z kolejnych
linków na Facebooku przeczytałem dający wiele do myślenia aforyzm:
Ateista czyta Biblię i w nią
nie wierzy, katolik nie czyta

Biblii i w nią wierzy. Dlatego
lepiej być ateistą.
Pomyślałem, że w czasach
współczesnych
najpewniej
jest tak, że ani ateista, ani
katolik nie czytają nie tylko
Biblii. W ogóle z czytaniem
czegokolwiek jest teraz coraz
to gorzej, a jeszcze gorzej z
czytaniem ze zrozumieniem.
Wystarczy nam video i fonia.
Po co męczyć oczy nad wolumenami Pisma Świętego, którego geneza, archaiczny język
i wieloznaczność sentencji są
równie zagadkowe jak życie
na Marsie lub innych planetach. W telewizji nam powiedzą to, co uznają za wskazane
kaznodziejskim językiem, albo
puszczą panelową dyskusję
na temat czytelnictwa Biblii
z udziałem polityków, czyli
ciągle tych samych, zużytych,
skompromitowanych,
jałowych gęb telewizyjnych, które
nasycą rozmowę osobistymi
aluzjami, przekrzykiwaniem
się i skakaniem sobie do oczu.
W książce A. Sapkowskiego w tym samym rozdziale,
o którym wspomniałem na
wstępie, jest opisane interesujące spotkanie w świdnickiej
oficynie wydawniczej z tajemniczym przybyszem z Moguncji, bakałarzem uniwersytetu
w Erfurcie, Janem Gutenbergiem. Ten będący przejazdem
w Świdnicy uczony i wydawca
książek, zdecydował się ujawnić zagadkę swego wynalazku. W toku rozmowy niemiecki wizjoner przekonywał, że
stosując jego technikę drukarską można będzie w krótkim
czasie wydrukować nawet tak
olbrzymie dzieło jak Biblia:

- Bo wyobrazić sobie chciejcie, cni panowie, uczone księgi
w dziesiątkach, a kiedyś, jakby
śmiesznie to dziś brzmiało,
może i w setkach egzemplarzy! Bez uciążliwego i wieki
trwającego
przepisywania!
Mądrość ludzkości wydrukowana i dostępna!
Ale wizja Gutenberga nie
trafiła do przekonania świdnickich gospodarzy, a niejaki
Szarlej wyraził to dobitnie:
- Cóż to, panie Gutenberg,
nie wiecie co w tym względzie
orzekli ojcowie soborowi?
Sacra pagina winna być przywilejem duchownych, tylko
oni bowiem są zdolni ją zrozumieć. Wara od niej świeckim
gębom... Świeckim, nawet tym
wykazującym szczątkowy rozum wystarczą kazania, lekcje,
ewangelia niedzielna, wypisy,
opowieści i moralitety. A ci całkiem ubodzy duchem niechaj
poznają Pismo na jasełkach,
miraklach, pasjach i drogach
krzyżowych, śpiewając laudy
i gapiąc się w kościołach na
rzeźby i obrazy. A wy chcecie
wydrukować i dać tej ciemnocie Pismo Święte? Może jeszcze przetłumaczone z łaciny
na język ludowy? Żeby każdy
mógł je czytać i interpretować
po swojemu?
A dalej:
- Plunąwszy na dogmaty,
doktryny i reformy – powiedział – stwierdzam, że jedno
mi się podoba, jedna myśl
cieszy mnie ogromnie. Jeśli
waszmość swym wynalazkiem ksiąg nadrukujesz, to a
nuż ludzie zaczną uczyć się
czytać wiedząc, że jest co czytać. Wszak nie tylko popyt ro-

dzi podaż lecz vice versa. Na
początku było wszak słowo,
in principio verbum. Warunkiem jest oczywista, by słowo,
czyli księga, była tańsza jeśli
nie od talii kart, to od gąsiora
wódki, jako że to jest kwestia
wyboru.
I w ten oto sposób uznali
wszyscy obecni w świdnickiej oficynie, że wynalazek
Gutenberga może okazać się
epokowy. I był - jak wiemy
- epokowy. Do dziś trudno
sobie wyobrazić nasze życie
bez drukowanej książki. Ale
jeszcze jeden wniosek się
nasuwa z tej rozmowy. Otóż
ten, że dziś taka książka jak
Biblia jest - niestety - o wiele
droższa i od talii kart, i od gąsiorka wódki. Czyżby to było
przyczyną, że generalnie nie
czytamy Biblii?
Pocieszam się, że przynajmniej parę osób po przeczytaniu tego felietonu ruszy
szturmem do lektury Starego
lub Nowego Testamentu. Polecam Stary, bo się czyta jak
bestseller, a w dodatku można
się przekonać, że choć świat
się zmienił nie do poznania,
to w samej naturze ludzkiej
zmiany są minimalne. Wciąż
jeszcze życiem ludzkim kieruje przemożna chęć zdobycia
władzy, bogactwa, dobrobytu, a środkiem do osiągnięcia
tego celu jest wojna, podporządkowanie i wyzysk podbitych narodów, uzależnienie
jednych ludzi od drugich za
pomocą religii.
Zachęcam gorąco - czytanie nie szkodzi, a pomoże nam
zrozumieć, że życiem ludzkim
rządzą paradoksy.

Zdobywamy
Borową
- Zapraszamy do uczestnictwa we wspólnym wejściu na
szczyt Góry Borowa (853 m
n.p.m.). Wyruszamy w sobotę, 24 marca br. o godz. 10:00
z terenu Active Jedlina przy
ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. Wyznaczony do pokonania
dystans na szczyt pokonamy
wspólnie z przewodnikiem. Na
szczycie zaplanowano ciepłą
zupkę dla uczestników oraz
ognisko (z możliwością upieczenia przyniesionych ze sobą
kiełbasek). Na miejscu dostępne będą również pamiątkowe
znaczki turystyczne. Zapisy: imprezy@jedlinazdroj.eu, tel. 74
851 09 70. Biuro organizatora w
dniu imprezy czynne od godz.
08:30 – dodaje Marzena Mroczkowska, dyrektor Centrum Kultury w Jedlinie - Zdroju.
(RED)

Nauka
pływania
Uczniowie klas I i II Szkoły
Podstawowej im. Janusza
Korczaka z oddziałami Gimnazjum w Jedlinie-Zdroju
będą uczestniczyli w bezpłatnych lekcjach nauki pływania i doskonalenia, w ramach
programu „Umiem pływać”. Zajęcia będą prowadzone przez
wykwalifikowanych instruktorów pływania w Wałbrzyskim
Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Aqua-Zdrój od 22 marca
do 14 czerwca 2018 r. To już
czwarta edycja projektu w Jedlinie -Zdroju, realizowanego z
funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów Ministerstwa Sportu i
Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
(KK)
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Ekologiczne powitanie wiosny
21 marca 2018 r. w Jedlinie-Zdroju i Głuszycy
zostały otwarte bezpłatne
wypożyczalnie
rowerów
elektrycznych. To efekt
międzygminnego porozumienia, podpisanego na początku tego roku.
W samo południe w jedlińskim magistracie przewodnicząca Rady Miejskiej
Jedliny-Zdroju Maria Drapich
i burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel dokonali uroczystego przecięcia wstęgi, w ten
sposób inaugurując działalność wypożyczalni rowerów
elektrycznych w uzdrowiskowej gminie.
- Gmina, w ramach ograniczenia niskiej emisji, zakupiła
6 rowerów z napędem elektrycznym. Rowery dostępne
będą w wypożyczalni, która
mieścić się będzie przy Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój na
ul. Poznańskiej 2 i już można
z niej korzystać w godzinach
pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz.
8.30-15.00; wtorek w godz.
8.30-16.30, a w piątek w godz.
8.30-13.30. Rowery będą
bezpłatnie
wypożyczane
mieszkańcom Jedliny-Zdroju i pracownikom jednostek

Otwarcie wypożyczalni rowerów elektrycznych w Jedlinie-Zdroju…
organizacyjnych w ramach
obowiązków służbowych na
jedną dobę lub na weekend.
Aby wypożyczyć rower należy: mieć ukończone 18 lat;
przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem,

z którego pracownik wypożyczalni spisze dane; podpisać umowę wypożyczenia
roweru elektrycznego wraz z
wyposażeniem. Wypożyczający zobowiązany będzie do
korzystania ze sprzętu wy-

łącznie w celach niekomercyjnych, zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz
do zwrotu sprzętu sprawnego
technicznie, w stanie nieuszkodzonym, w zadeklarowanym terminie. Szczegółowy
regulamin wypożyczalni stronie www.jedlinazdroj.eu w
zakładce Jedlińskie Elektrorowery – zachęca Leszek Orpel.
Tego samego dnia wypożyczalnia rowerów elektrycznych została otwarta w Głuszycy.
-Zapraszam mieszkańców
Głuszycy do korzystania z
rowerów elektrycznych, które można bezpłatnie wypożyczać od pierwszego dnia
wiosny w siedzibie Centrum
Kultury-MBP w Głuszycy - powiedział w czasie uroczystego
otwarcia burmistrz Głuszycy
Roman Głód.
Rowery z napędem elektrycznym z pewnością staną
się jedną z najbardziej ulubionych form aktywności,
zwłaszcza dla głuszyckich seniorów, którzy nie zawsze są
w stanie pokonać przewyższania górskiego położenia
naszej Gminy. Wypożyczalnia zlokalizowana na parterze CK-MBP w Głuszycy przy

ul. Grunwaldzkiej 26 czynna
jest od dnia 21 marca do 31
października od poniedziałku do piątku w godzinach od
godz. 8.00 do 16.00. Rower
można wypożyczyć na 24
godziny. Istnieje także możliwość wypożyczenia roweru
na czas weekendu w piątek
od godz. 15.00 z terminem
zwrotu do poniedziałku do
godz. 9.00. Rowery wypożyczane będą wyłącznie pełnoletnim mieszkańcom Głuszycy po okazaniu aktualnego
dokumentu tożsamości ze
zdjęciem takiego jak dowód

osobisty, paszport lub prawo
jazdy. Przed wypożyczeniem
należy także zapoznać się z
regulaminem wypożyczalni
i podpisać umowę wypożyczenia sprzętu, czyli roweru
wraz z zabezpieczeniem i
kaskiem.
Regulamin wypożyczalni
rowerów elektrycznych znajduje się na tablicy ogłoszeń
w siedzibie CK-MBP oraz na
stronie www.gluszyca.pl w
zakładce Wypożyczalnia rowerów elektrycznych i na FBSudeckie rowery elektryczne.
(RED)

…i w Głuszycy.
REKLAMA

Poczuj wiosnę w domu
dzięki Studiu Komfort Kuchnie
Wiosną świat się zmienia. Przyroda budzi się do
życia i daje nam impuls do
zmian. To dobry moment,
by pomyśleć o zmianach w
swoim najbliższym otoczeniu. A najlepiej rozpocząć
je od kuchni, którą pomoże urządzić na nowo salon
mebli kuchennych Komfort
Kuchnie przy ul. Długiej w
Wałbrzychu.
Profesjonalne studio mebli
kuchennych Komfort Kuchnie
oferuje swoim klientom szeroki wachlarz różnorodnych
rozwiązań systemów kuchennych wykonywanych na wymiar.
- W ten sposób jesteśmy
w stanie sprostać potrzebom
najbardziej wymagających
klientów – podkreślają właściciele Komfort Kuchnie, którzy zadbali o to, by ich osoby
korzystające z ich usług miały
jak największy wybór. Stąd
w ofercie firmy jest około
800 wzorów frontów mebli
kuchennych, które są wykonane z płyt niemieckich i au-

striackich producentów. - To
gwarantuje najwyższą jakość
oferowanych przez nas produktów. Fronty te cechuje
różnorodność wykonania, a
asortyment obejmuje fronty: kuchenne laminowane;
wykonane z płyty MDF i pokryte folią; wykonane z płyty
MDF i lakierowane. Są także:
fornirowane, drewniane, a
nawet ze szkła, kamienia oraz
ceramiczne. Nie mniej ważne

dla estetyki i wyglądu całej
kuchni, są blaty, które zostały wykonane z materiałów o
wysokiej wytrzymałości i odporności na ścieranie, czyli z
konglomeratów
kwarcytowych, mineralnych, a także
naturalnego kamienia. Poza
tym oferowane przez nas meble kuchenne wyposażone są
także w najnowocześniejsze
systemy domykania i wysuwania szuflad, jak również w

systemy domykania dolnych
i górnych zawiasów oraz w
elektryczne
wspomaganie
otwierania szuflad i frontów
szafek wiszących. Dzięki temu
meble ze studia Komfort
Kuchnie oferują maksymalne wyciszenie podczas ich
użytkowania, co zdecydowanie podnosi komfort życia w
domu. Temu ma też służyć
kompleksowa obsługa klientów, która rozpoczyna się od
pomiarów w domu czy mieszkaniu, przez projekt kuchni
wykonany przy użyciu profesjonalnego programu CAD-kuchnie oraz wykonanie mebli i ich montaż u klienta, aż
po usługi serwisowe. Klamrą
spinającą cały projekt jest
nowoczesny sprzęt kuchenny
renomowanych firm, między
innymi: Miele, Bosch, Siemens
czy Electrolux. Te wszystkie
elementy, w połączeniu z
wieloletnim doświadczeniem
i setkami zrealizowanych projektów sprawiają, nasza firma
jest w stanie sprostać najbardziej wygórowanym wyma-
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Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39
www.komfort-kuchnie.pl
ganiom klientów, którzy mają
pełną swobodę w procesie
tworzenia ich wymarzonej
kuchni. Dodatkowym atutem
oraz wyrazem dbałości o zadowolenie i komfort klienta,
jest aż pięcioletnia gwarancja udzielana przez studio
Komfort Kuchnie na cały asortyment. Wszystkich, którzy
cenią sobie najwyższą jakość

oferowanych produktów i
najwyższe standardy obsługi klientów zapraszamy do
profesjonalnego studia mebli
kuchennych Komfort Kuchnie
przy ul. Długiej w Wałbrzychu
oraz do kontaktu telefonicznego pod numerami: 74 066
03 39 i 601 77 13 57 – zachęcają właściciele firmy.
(TS)
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Pytania po pożarze
Nie stygną emocje związane z pożarem, który 5
marca w nocy strawił dach
Zakładu
Przyrodoleczniczego Uzdrowiska Szczawno-Jedlina w Szczawnie
Zdroju. Skala zniszczeń
sprawiła, że pojawia się
wiele pytań dotyczących zabezpieczenia tego zabytkowego obiektu. I interpelację
do marszałka województwa
w tej sprawie skierował
Piotr Sosiński, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
- W związku z pożarem
Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju, który wybuchł w dniu 5 marca
2018 roku i strawił 80 % budynku oraz okolicznością, że
obiekt ten był podstawowym
ośrodkiem lecznictwa balneologicznego Uzdrowiska
Szczawno-Jedlina S.A (wykonywano w nim zabiegi z
zakresu: hydroterapii, elektroterapii, światłolecznictwa,
laseroterapii i fizykoterapii)
wnoszę o udzielenie wyjaśnień w następujących sprawach:
Czy polisa ubezpieczeniowa obejmująca nieruchomo-

Dezerter
w Wałbrzychu

REKLAMA

Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert
legendarnej grupy Dezerter, który odbędzie się 23
marca o godz. 20.00 w Starej
Kopalni. Bilety w dniu koncertu kosztują 45 zł i są do
nabycia w obu placówkach
WOK oraz na stronie bilety.
wok.walbrzych.pl.
(RED)

Przygraniczna
współpraca

Piotr Sosiński
ści należące do Uzdrowiska
Szczawno – Jedlina S.A. pozwoli uzyskać odszkodowanie w wysokości pełnej szkody?
Czy zniszczenie w pożarze
serwerowni oraz pomieszczeń biurowych Spółki doprowadziło także do utraty
danych kadrowych, księgowych, medycznych oraz rezerwacji? Jeżeli tak to dlaczego Zarząd Spółki nie zapewnił

serwerów kopii zapasowych
albo innej formy zabezpieczenia danych?
Czy Zakład Przyrodoleczniczy był należycie zabezpieczony zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi? Czy był
też należycie chroniony w
godzinach nocnych? Czy zapewniono ochronę osobową
w obiekcie? – napisał w interpelacji radny Piotr Sosiński.
(RED)
REKLAMA

Szkolenia indywidualne dla Ciebie

Trwa nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne
w wieku powyżej 30 roku życia (RPO)
Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpoczął się nabór wniosków na szkolenie
wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie
wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)”, realizowanego w ramach Osi 8
Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020.
Pomoc w zakresie sﬁnansowanie szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne
(szkolenia indywidualne) adresowana jest do 30 osób bezrobotnych (19 kobiet i 11
mężczyzn), powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP,
które należą do niżej wymienionych grup:
• Osoby długotrwale bezrobotne
• Osoby o niskich kwaliﬁkacjach
• Osoby niepełnosprawne
• Osoba powyżej 50 roku życia
• Osoby pozostałe, tj. kobiety, które nie należą do ww. grup
Informujemy, że w celu wsparcia osób bezrobotnych zamieszkujących obszary
wiejskie (zgodnie z klasyﬁkacją DEGURBA 3) tj. z gminy Walim, Stare Bogaczowice,
Czarny Bór oraz Mieroszów, które należą do w/w grup zaplanowanych do aktywizacji
zostało 6 osób.
Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi na stronie internetowej Urzędu
www.urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy”
• „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy”
• „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwaliﬁkacji”
• ”Szkolenia”
oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5b, tel. 74 840 73 00

W siedzibie Zespołu Szkół
Zawodowych przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu
odbyło się spotkanie w
sprawie polsko - czeskiej
współpracy w ramach projektu ponadnarodowego.
- Tematem spotkania było
porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze
środków Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska. Stronę polską reprezentowali Zygmunt Nowaczyk - zastępca prezydenta
Wałbrzycha, Jolanta Ceran
- dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedstawiciele
przedsiębiorców biorących
udział w projekcie. Stronę
czeską reprezentowali będą
Vladimir Voda - organizacja pozarządowa z Mladych
Buków - partner wiodący,
Roman Klima - przedstawiciel urzędu z Hradec Kralove, przedstawiciele czeskich
pracodawców jak i dyrektorów szkół zawodowych
z miasta Trutnov. Podczas
spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń oraz podpisanie umowy partnerskiej
w ramach programu Interreg Czechy - Polska. Warto
dodać, że jest to pierwsza
w naszym regionie umowa partnerstwa w ramach
tego programu pomiędzy
czeskimi a polskimi szkołami zawodowymi – wyjaśnia
Wojciech Głodek ze Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.
(RED)

Gwiazdy kina
w Wałbrzychu
Jedenasta edycja Festiwalu Reżyserii Filmowej w
tym roku po raz pierwszy
odbędzie się w Wałbrzychu.
Organizatorzy festiwalu,
wraz z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem, poinformowali o szczegółach podczas konferencji
prasowej, która odbyła się
21 marca w Centrum Nauki i
Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.
- W Starej Kopalni odbędzie się większość wydarzeń
festiwalowych. Zapraszam
wszystkich przyjaciół i sympatyków FRF do Wałbrzycha
w dniach 1-6 czerwca i obie-

cujemy, że będzie się działo.
Agata Kulesza otrzyma nagrodę za twórczą współpracę aktora z reżyserem, galę
otwarcia poprowadzi Ania
Dereszowska, a Małgosia Kożuchowska poprowadzi galę
zakończenia. Wojciech Pszoniak, zaprezentuje się nam
w swoim genialnym monodramie, a Jan Jakub Kolski
odbierze Kryształowego Dzika za wybitne osiągnięcia w
reżyserii filmowej. Szczegółowy program i pełną listę
gości zaprezentujemy na
początku Maja – zapowiadają organizatorzy festiwalu w
Wałbrzychu.
(RED)

BIO kontenery już są
14 kolejnych pojemników na odpady biodegradowalne trafiło właśnie do
Świebodzic.
Kontenery zakupił samorząd, kosztowały blisko 80
tys. zł. Zostały już rozstawione w różnych punktach
miasta – pierwsze trafiły
m. in. na ulicę Browarową i
Metalowców. Teraz mieszkańcy nie będą już musieli
przywozić takich odpadów

do siedziby ZGK, lecz wrzucać je właśnie do charakterystycznych, brązowych
pojemników z napisem BIO.
ZGK Świebodzice przypomina, że można tu wrzucać
odpady organiczne, typu
np. trawa, gałęzie, a także
odpady domowe np. obierki. W sumie na terenie miasta stanie ok. 30 takich pojemników.
(ABP)
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Jubileusz książnicy
70-lecie powstania świętowała Miejska Biblioteka
Publiczna w Szczawnie-Zdroju. Na tak doniosłą
uroczystość do Teatru Zdrojowego przybyło 15 marca
2018 r. wielu gości - pojawili się przedstawiciele władz
i instytucji miasta oraz
regionu, obecni i emerytowani pracownicy, a także
miłośnicy
szczawieńskiej
książnicy.
Podczas uroczystej gali
nie zabrakło życzeń, kwiatów
i oryginalnych prezentów, a
przede wszystkim gratulacji
za bogatą działalność placówki. - Jubileusz był idealną
okazją do sentymentalnej
podróży w czasie. Zaproszonym gościom wręczyliśmy monografię biblioteki,
przedstawiona została krótka
prezentacja jak zmieniała się
ona przez 70 lat, usłyszeliśmy
wykład o naszym patronie
Tadeuszu Boy - Żeleńskim.
Wspominaliśmy też Kazimierę Sawicką i pracowników,
którzy dali się zapamiętać ze
swojej działalności - relacjonuje pełna emocji Magdalena Klimczak, dyrektor Miejskie Biblioteki Publicznej im.
Tadeusza Boy-Żeleńskiego w

7 bis

została godnie uczczona. Serdeczne gratulacje dla wszystkich obsad tych ładnych 70
lat oraz dla wiernych, szczawieńskich czytelników. Obecnemu kierownictwu i pracownikom dziękujemy za owocną
współpracę przy organizacji
różnych wydarzeń - pogratulował licznych inicjatyw
sprzyjających rozwojowi miasta Marek Fedoruk, burmistrz
Szczawna-Zdroju.

Uzdrowiskowa
Gmina
Miejska Szczawno – Zdrój
z końcem marca uruchomi
nową linię autobusową – 7
bis. – Decyzję w tej sprawie
podjęliśmy po konsultacjach
z mieszkańcami Szczawna – Zdroju. Autobusy tej
linii będą ruszały w trasę z
przystanku na ul. Solickiej w
Szczawnie-Zdroju, skąd przez
plac Wolności przejadą do
Wałbrzycha. Przystanki będą
między innymi przy szpitalu
na Piaskowej Górze, przy stacji kolejowej Wałbrzych Miasto oraz w centrum. Pierwszy
kurs został zaplanowany na
sobotę - 31 marca 2018 roku.
Bilety normalne będą kosztowały 2 złote i 40 groszy
– wyjaśnia Marek Fedoruk,
burmistrz Szczawna-Zdroju.
Do dyspozycji mieszkańców
uzdrowiskowej gminy są także weekendowe, bezpłatne
kursy autobusów z centrum
Szczawna – Zdroju do cmentarza komunalnego w tym
mieście.

(RED)

(RED)

Burmistrz Marek Fedoruk podziękował za pracę obecnym i byłym
pracownikom szczawieńskiej biblioteki.
Szczawnie-Zdroju i organizator wydarzenia.
Galę uświetnił koncert
młodego piosenkarza i kompozytora DERSKY’GO i jego
siostry Mai Świderskiej. Druga
część obchodów odbyła się
w siedzibie biblioteki. Goście
zostali zaproszeni na wystawę „Książka z dedykacją” oraz
mogli przejrzeć stare kroniki.
- Kamienna rocznica Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Tadeusza Boy-Żeleńskiego

Świątecznie
w uzdrowisku
Uzdrowiskowa
Gmina
Miejska Szczawno Zdrój zaprasza na Jarmark Wielkanocny do Hali Spacerowej
w Szczawnie-Zdroju. Impreza została zaplanowana
w dniach 24-25 marca 2018
r. w godzinach od 10:00 do
17:00.
Dla odwiedzających, poza
kupnem łakoci i prezentów,
będą także warsztaty oraz
animacje z pszczołami w tle,
realizowane przez Ślężańskie
miody, zabawy dla dzieci prowadzone przez Kamayu Art,
rozstrzygnięcie konkursu Bab
Wielkanocnych i Palm Wielkanocnych (organizator: Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju), a także konkursy z
nagrodami.
- Nadal zapraszamy wystawców do udziału w jarmarku – zachęca Karolina
Tomza z Urzędu Miejskiego
w Szczawnie-Zdroju. - Zgodnie z ideą wydarzenia, każdy
wystawca zobowiązuje się
do wystawienia rękodzieła.
„Chińszczyzna” nie będzie

przez nas tolerowana. Zależy nam, by oferowane przez
wystawców produkty nie
będą pakowane w torby foliowe – mile widziane opakowania ekologiczne. Wystawcy zwolnieni są z wszelakich
opłat, jednakże obowiązkowym „wpisowym” jest przekazanie organizatorowi jednej sztuki prezentowanych
przez siebie dzieł w celu
nagradzania
uczestników
podczas konkursów odbywających się podczas świątecznego wydarzenia (upominek
+ wizytówka wystawcy).
Potwierdzeniem udziału w
imprezie będzie nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy:
k.tomza@szczawno-zdroj.pl.
Miejsce ekspozycji wskaże
wystawcom organizator w
Hali Spacerowej, która jest
zabytkowym obiektem zadaszonym. W przypadku dużej ilości zgłoszeń wykorzystany będzie również teren
wokół hali.
(RED)
REKLAMA

WIELKA PROMOCJA WIOSENNO - ŚWIĄTECZNA
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473

WEEKEND MAJOWY - WYCIECZKA OBJAZDOWA PO GRECJI

TERMIN: 27.04 - 06.05.2018 1430 PLN + 190 € 1000 PLN + 190 € - PROMOCJA - 30 % - 10 OSTATNICH MIEJSC!
PROGRAM:
1 DZIEŃ: Wyjazd ok godz. 16.00. Przejazd przez Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji.
2 DZIEŃ: Przyjazd w godzinach wieczornych na Riwierę Olimpijską, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Meteory - klasztor; Tempi - kościółek Św. Paraskewi; wytwórnia ikon - proces powstania. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Ateny - Akropol z przewodnikiem (Świątynia Nike, Propyleje, Partenon, Erechtejon, Teatr Dionizosa, Odeon
Herodesa Attykusa); Łuk Hadriana, Świątynia Zeusa – Olimpejon, Zappeion, Stadion Olimpijski Kalimarmaro, Plac Syndagma, Grób Nieznanego
Żołnierza, Plaki, Agora Rzymska, Wieża Wiatrów, Agora Grecka; przejazd nad Kanałem Korynckim. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: zwiedzanie Myken – Brama Lwic, grobowiec Agamemnona, muzeum, wykopaliska; Navplio; Epidavros - amﬁteatr.
Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: rejs statkiem po Kanale Korynckim. Zwiedzanie starego Koryntu Akrokorynt. Obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: zwiedzanie Mistry - średniowieczne miasto, położone na zboczach gór Tajget - miejsce to posiada status
muzeum. Obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: Śniadanie. W programie: Delfy - Marmara (Sanktuarium Ateny, Tolos); źródło Kastalskie, Święty Okręg (ruiny świątyni Apollina, Skarbiec
Ateńczyków, teatr), muzeum – z woźnicą z Delf; Termopile - pomnik króla Leonidosa. Wieczór GRECKI z konsumpcją, nocleg.
9 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną. W programie na trasie: Saloniki: Łuk Galeriusza, Rotunda, bizantyjskie świątynie (Bazylika św.
Demetriusza, Agia Soﬁa), Biała Wieża, pomnik Aleksandra Wielkiego; Dalszy przejazd w drogę powrotną.
10 DZIEŃ: Powrót do kraju w godzinach wieczornych.

CENA ZAWIERA:
• przejazd autokarem klasy LUX,
• zakwaterowanie w hotelu w pokojach
2, 3 i 4 os. z łazienkami,
• wyżywienie HB,
• ubezpieczenie NNW, KL, bagażu,
• opiekę pilota na trasie,
• taksy klimatyczne,
• wszystkie opłaty miejscowe,
• podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, parkingów, przewodników
lokalnych - koszt 110 €,
• składki na TFG - 10 PLN/osobę,
• wydatków własnych.

POZOSTAŁE OFERTY
WIELKANOC NAD MORZEM (REWAL) 31.03-02.04.2018 499 PLN/os.
WIELKANOC W GÓRACH (SZCZAWNICA) 31.03-02.04.2018 499 PLN/os.
OSTATNIE POKOJE!!!
HOLANDIA - KWIATY, WIATRAKI, DIAMENTY, SERY
TERMIN: 28.04 - 02.05.2018 1350 PLN + 25 € 1200 PLN + 25 €
02.05 - 06.05.2018 1350 PLN + 25 € 1200 PLN + 25 €

CHORWACJA - OD SZYBENIKA PO DUBROWNIK
TERMIN: 27.04 - 03.05.2018 1550 PLN 1400 PLN
30.04 - 06.05.2018 1550 PLN 1400 PLN

CHORWACJA - CZARNOGÓRA - BOŚNIA - ALBANIA
TERMIN: 27.04 - 06.05.2018 1890 PLN 1740 PLN

CHORWACJA NA "LUZIE" - RIWIERA ADRIATYCKA
TERMIN: 27.04 - 05.05.2018 1698 PLN 1548 PLN
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Mistrz jaja

Szyb Witold
dla młodzieży
Centrum Kulturalno Kongresowe „Witold” w
Boguszowie-Gorcach
cyklicznie organizuje zajęcia
z edukacji regionalnej. I poszerza swoją ofertę
Jak dotąd z oferty tej korzystali głównie uczniowie
szkół podstawowych oraz
przedszkolaki. W marcu br.
oferta została poszerzona o
zajęcia dla młodzieży, której
zaproponowano „Górniczą
FOTO – grę” czyli formę zabawy interakcyjnej opartej
na fotografiach związanych z
górnictwem.
Młodzież pracując w zespołach odkrywa tajemnice
Szybu Witold oraz ma szansę
wykazać się sprytem, spostrzegawczością, a nawet
umiejętnościami artystycznymi. Zajęcia prowadzone
przez pracownika CKK „Witold” - Magdę Ślebiodę, są
także doskonałym sposobem
na relaks, zdrową rywalizację i
niczym nieograniczoną zabawę. Nowa forma zajęć okazała
się przysłowiowym strzałem
w 10. Tylko w marcu z oferty
skorzystało prawie 150 mło-

dych osób. To właśnie dzięki
takim warsztatom realizowane są cele edukacyjne oraz
poszerzana jest wiedza młodych mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej z zakresu
edukacji regionalnej.
Centrum Witold – organizator warsztatów - zaprasza do skorzystania z oferty
edukacyjnej placówki oświatowe z terenu Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Informacje oraz
zapisy: Centrum Kulturalno Kongresowe „Witold” ul.
Traugutta 12g, 58-371 Boguszów-Gorce, tel. 512 088 565
lub 74 880 15 27.
(RED)

W Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu po raz
siódmy odbył się konkurs
kulinarny “Mistrz Jaja –
Wielkanocne Tradycje Kulinarne”. Celem konkursu
jest kultywowanie i propagowanie wiedzy o tradycjach świątecznych, wymiana przepisów kulinarnych,
a także pobudzenie lokalnej aktywności społecznej
oraz popularyzacja kultury
ludowej. Impreza ta wpisała się na stałe w kalendarz
wydarzeń
kulturalnych
Gminy Walim.
W wielkanocną atmosferę,
wszystkich przybyłych gości
wprowadziły występy artystyczne dzieci i młodzieży z
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów
w Walimiu oraz Kapeli Gó-

REKLAMA

ralskiej Janicki. Nie zabrakło
także miejscowych rękodzielników, którzy zaprezentowali
swoje prace wykonane w klimacie Świąt Wielkiej Nocy.
W tym roku do konkursu
przystąpiło 9 uczestników,
którzy zaprezentowali łącznie 18 potraw. Stoły zostały
suto zastawione potrawami
niewątpliwie kojarzącymi się
z Wielkanocą: pasztetami,
klopsami, pieczeniami, schabem, żurkiem, barszczem
białym oraz ciastami. Trzyosobowa komisja w składzie:
Barbara Szeligowska – dziennikarz Radia Wrocław, Malwina Myślińska – restauratorka,
członek grupy Zjednoczeni
Pasją oraz Tomasz Sobczyk
– sołtys wsi Jugowice i Radny Gminy Walim, oceniała
sposób prezentacji potraw,

W Walimiu po raz siódmy odbył się konkurs kulinarny “Mistrz Jaja –
Wielkanocne Tradycje Kulinarne”.

walory smakowe oraz dekorację stołu.
I miejsce i tytuł “Mistrza
Jaja” przyznano Darii Sałapatek z Michałkowej za żurek, II
miejsce Elżbiecie Jarachowskiej z Glinna za pasztet, natomiast III miejsce Kamilowi
Królowi z Walimia za wielkanocnego przekładańca. Osoby te przygotowały wyjątko-

we dania docenione przez
komisję i nagrodzone bonami
pieniężnymi o wartości: 450
zł, 350 zł oraz 300 zł. Pozostali
uczestnicy również otrzymali
gratyfikację w formie bonów
pieniężnych o wartości 200
zł. Fundatorem nagród było
Centrum Kultury i Turystyki w
Walimiu.
REKLAMA

Najlepsza szkoła w powiecie
Rozmowa z Krzysztofem
Machowskim, właścicielem
najlepszego ośrodka szkolenia kierowców w powiecie
wałbrzyskim.
Po raz kolejny prowadzona przez Pana szkoła jazdy zwyciężyła w rankingu
ośrodków szkolenia kierowców w powiecie wałbrzyskim. Trudniej jest
wejść na szczyt czy się na
nim utrzymać?
Krzysztof Machowski: - Jedno i drugie nie jest łatwym
zadaniem. Renoma, budowana przez 22 lata pracy,
mobilizuje nas, by szkolić
na jak najwyższym poziomie. Nasi kursanci muszą
mieć pewność, że oferujemy im usługi na najwyższym poziomie i ciągle szukamy nowych rozwiązań.
Już od kwietnia tego roku
będziemy mieli do zaoferowania naszym kursantom
pewne niespodzianki.

Czy zgadza się Pan ze
stwierdzeniem, że sukces
szkoły jazdy jest nie tylko
zasługą instruktorów, ale
także kursantów, którzy za
pierwszym razem zdali egzamin?
- Na pewno, a przyczynia
się do tego, w dużej mierze, podejście naszej kadry
szkoleniowej. Dzisiaj klienci, decydując się na wybór
naszego ośrodka, wiedzą,
że będziemy od nich wiele wymagali, a co za tym
idzie - będzie im potem
dużo łatwiej zaliczyć egzamin państwowy i – co
jest najważniejsze – dzięki
temu będą bezpiecznymi
kierowcami, z łatwością
odnajdującymi się nawet
w najtrudniejszych sytuacjach na drodze. To jest
tak jak w szkole: uczeń,
który idzie do dobrego liceum, będzie musiał dużo
pracować, by je skończyć
z dobrym wynikiem. U nas

klienci wiedzą, czego mogą
się spodziewać.
Jak dziś radzą sobie kursanci na egzaminach teoretycznych, mają do dyspozycji
ponad 3 tysiące pytań?
- Już się kursanci z tym
oswoili. Jestem zwolennikiem obecnej bazy pytań
egzaminacyjnych, bo kandydat na kierowcę oprócz
znajomości
przepisów
ruchu drogowego, musi
teraz wykazać się pewną
wyobraźnią i refleksem w
udzielaniu
odpowiedzi.
Pytania zmuszają do kreatywnego myślenia, a nie
– jak to było przez lata – do
nauki testów na pamięć.
Sukcesem naszej szkoły jest
wysoki procent zdawalności egzaminów teoretycznych, który jest znacznie
wyższy od średniej powiatowej. By opanować nowe
testy, bardzo istotne są wykłady. Jeśli są one prowadzone profesjonalnie i rze-

(BR)

telnie, to kursanci nie mają
problemów z zaliczeniem
teorii na egzaminie.
Czy nowy system egzaminowania sprawdza się i ma
wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich ulicach?
- Zmierza to w dobrym kierunku. W ostatnich latach
między innymi wprowadzone zostało hamowanie
silnikiem i eko jazda, by
młodzi adepci bezpieczniej
poruszali się po drogach. A
to ma się przełożyć na bezpieczeństwo
wszystkich
uczestników ruchu. Duży
wpływ ma wyobraźnia kierowców i ich podejście do
przepisów ruchu drogowego. Na szczęście w Polsce
powoli przestaje obowiązywać powszechne dotąd
przekonanie, że przepisy są
po top, by je łamać. Widać
to w statystykach ilości wypadków, których jest coraz
mniej, ale wciąż za dużo.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH

Zaczynamy:

Wałbrzych
Głuszyca

Co, według Pana, należałoby jeszcze zmienić w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców, by na
naszych drogach było bezpieczniej?
- Moim zdaniem brakuje na
egzaminie praktycznym jazdy poza obszarem zabudowanym. Chodzi o to, by była
weryfikacja umiejętności w
sytuacjach przy większych
prędkościach, bo np. manewr wyprzedzania w terenie niezabudowanym jest

26.03
27.03
niebezpieczniejszy. Dziś ktoś
z dobrym wynikiem zda egzamin, ale trudno stwierdzić,
czy odpowiednio zachowa
się na drogach ekspresowych
i autostradach, których u nas
przybywa. Na to jest kładziony w czasie kursu niewielki
nacisk, a na egzaminie wcale.
Koncentrujemy się na jeździe
w obszarze zabudowanym, a
więcej tragicznych w skutkach
wypadków zdarza się poza terenem zabudowanym.
(RED)
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Otwarcie sezonu lotniarskiego

Staże w gminie

Jest takie miejsce na Dolnym Śląsku, gdzie można
polatać. Tu sezon trwa cały
rok. To właśnie do Mieroszowa przyjeżdżają miłośnicy
sportów lotniczych z całej
Polski, by z góry zobaczyć
tzw. „małe Bieszczady”.
Lotniarze i paralotniarze na
trwałe wpisali się w krajobraz
malowniczego Mieroszowa
leżącego u podnóża Gór Suchych. Szybujących nad gminą można ich zobaczyć tak
naprawdę przez cały rok. - W
Mieroszowie sezon nigdy się
nie kończy. Lataliśmy na Sylwestra i Nowy Rok umożliwiają to wiejące tu wiatry – mówi
Andrzej Binkowski z Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej, który
opiekuje się mieroszowskim
szybowiskiem.
Oficjalne otwarcie tegorocznego sezonu zaplanowano na kwiecień, ale już w
weekend dało się zauważyć,
że miłośnicy latania szybowali nad Mieroszowem. - W
sobotę przyjechali do nas
goprowcy wraz z naczelnikiem. Odbyła się pogadanka,
głównie o bezpieczeństwie i
o tym co zrobić jak np. wyląduje się na drzewie, a i tak w
Mieroszowie się zdarza. Dziś

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
„Mieroszów” sp. z.o.o. rozpoczął współpracę z Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i
Edukacji Łukasz Dymek.
Głównym celem współpracy jest podnoszenie kompetencji zawodowych oraz
aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 30 roku
życia. Współpraca dotyczy
projektu „Praca kluczem do
sukcesu!”, realizowanego w
województwie dolnośląskim
i współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu podnoszą swoje
kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnego typu
szkoleniach, które później
są wykorzystywane podczas
realizacji stażu. W ramach
projektu
czteromiesięczne
umowy stażowe na stanowisku „Pracownik terenów
zielonych” zrealizuje 9 mieszkańców Gminy Mieroszów.

Lotnie i paralotnie często pojawiają się nad Gminą Mieroszów (fot. archiwum T. Tracewskiego).
każdy wyposażony jest w telefon z odpowiednim oprogramowaniem, który w razie
takich wypadków umożliwia
wezwanie pomocy. Wówczas
GOPR jest w stanie zlokalizować osobę potrzebującą tej
pomocy – mówi Andrzej Binkowski.
Ci, którzy latali nad Mieroszowem i naszymi górami,
tereny widziane z lotu ptaka
określają jako „małe Bieszczady”. Nic zatem dziwnego,
że na mieroszowską ziemię
przyjeżdżają miłośnicy sportów lotniczych z całej Polski.
- Przy dłuższych weekendach

są to liczby sięgające 50 – 60
osób. Ludzie przyjeżdżają
m.in. z Poznania, Wrocławia,
Legnicy, Opola czy Warszawy
– mówi Andrzej Binkowski.
Teraz przedstawiciele Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej
czekają na sprzyjające warunki pogodowe, by oficjalnie
otworzyć tegoroczny sezon. Chcemy to zrobić w kwietniu.
Chcemy, żeby oprócz lotniarzy
i paralotniarzy na otwarciu pojawiły się szybowce, a do tego
potrzebne są odpowiednie
warunki glebowe, żeby szybowiec mógł wylądować – tłumaczy Andrzej Binkowski.

W tym roku odbędą się
też imprezy przygotowane dla miłośników sportów
lotniczych. Wśród nich znajdzie m.in. zakończenie imprezy rozpoczętej jeszcze w
ubiegłym roku z okazji 40
lat lotniarstwa w Sudetach,
podczas której atrakcji z pewnością nie zabraknie.
Jak mówi Andrzej Binkowski, w planach jest jeszcze jedna impreza sportowa,
której do tej pory w gminie
nie było, ale - aby nie zapeszać - szczegółów na razie
nie zdradza.
(AN)

Wśród zadań i obowiązków stażystów są: zakładanie i pielęgnowanie terenów
zieleni, w tym m.in.: trawników, kwietników, rabat
kwiatowych oraz sadzenie,
przesadzanie i pielęgnacja
drzew i krzewów, a także
przygotowywanie
terenów, sadzenie, przycinanie,
nawożenie, podlewanie i
przesadzanie roślin, koszenie i pielęgnacja trawników,
wykonywanie zabiegów z
zakresu ochrony roślin. W
okresie zimowym prace polegają na cięciu, usuwaniu
drzew, gałęzi, formowaniu
krzewów, grabieniu, usuwaniu śmieci i liści oraz pracach transportowych. Prace
wykonywane są na obszarze
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” sp. z o.o. wraz ze
wszystkimi przynależnymi
obiektami i terenami.
Umowy o realizację kolejnych dziewięciu staży zostały
podpisane w dniu 01.03.2018 r.
(AN)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego
Uchwałą nr IX/58/07 Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 23 listopada 2007 r. w obrębie wsi Struga,
gmina Stare Bogaczowice.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2017 poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
2017 poz. 1405 ze zm.),

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice Uchwały nr XXVI/219/17 z dnia 28 grudnia 2018 r. o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą
nr IX/58/07 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 23 listopada 2007 r. w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice.
W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informację o środowisku
i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do
opracowania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Struga, gmina Stare
Bogaczowice, na podstawie w/w uchwał.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska
w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Wójt Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna
132, 58-312 Stare Bogaczowice.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Piknik
Wielkanocny

Dla wygody
mieszkańców

24 marca na terenie Pałacu Struga odbędzie się Piknik Wielkanocny.
Organizatorzy przygotowali ogrom atrakcji!
Najwięcej
niespodzianek czeka na najmłodszych
- animacje, gry i zabawy z
nagrodami, szukanie jajek w
parku i wizyta zajączka wielkanocnego, który rozda prezenty wszystkim dzieciom!
Dorośli również nie będą narzekać na nudę. Czekają na
nich warsztaty florystyczne,
wspólne tworzenie palmy
wielkanocnej, konkurs kulinarny i jarmark wielkanocny.
Na wszystkich będzie czekał
także bezpłatny poczęstunek
- wspólne pieczenie kiełbasek
oraz wielkanocny żur z bogaczowickim jajem.
Podczas pikniku rozstrzygnięty zostanie w powiatowy
konkurs kulinarny „Ciekawe
danie z jajem na wielkanocnym
stole, zorganizowany przez
Fundację Edukacyjno –Społeczną „Polny Kwiat” oraz Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.
- Gmina Stare Bogaczowice - największy producent jaj
konsumpcyjnych w rejonie zaprasza do kulinarnej zabawy.
Wystarczy ugotować danie, w
którym główną rolę odgrywa
jajo. Jak co roku konkurs wspiera Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, dzięki czemu do zdobycia
są atrakcyjne nagrody. Każdy
z uczestników otrzyma podziękowanie z udział w konkursie.
Zgłoszenia w Gminnym Cen-

trum Biblioteczno - Kulturalnym w Starych Bogaczowicach
pod nr tel. 748443503. Degustacja potraw oraz rozstrzygnięcie odbędzie się w Pałacu

Struga 24 marca 2018 w godz.
14.00 -17.00 podczas Pikniku
Wielkanocnego – zachęcają organizatorzy.
(IL)

(IL)

Zadbany
zabytek

inwestycji prowadzonych w
Gminie Czarny Bór.
- Sołtys to człowiek będący
w służbie swojego sołectwa i
jego mieszkańców. Otwarty
na sprawy ludzkie. Nieustannie pracujący nad poprawą
życia na wsi. Z tego miejsca
składam serdeczne podziękowania i słowa uznania naszym
sołtysom za ciężką pracę na
rzecz lokalnej społeczności.
Życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, dużo
zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy – powiedział
zebranym Wójt Gminy Czarny
Bór Adam Górecki.

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator
Zabytków. Jego celem jest
promocja opieki nad zabytkami, upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego
utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter
edukacyjny konkursu polega
na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania
oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. Wśród tegorocznych nominacji znalazł
się kościół parafialny Zwiastowania NMP w Witkowie w
Gminie Czarny Bór. Laureaci
i wyróżnieni w konkursie wybrani zostaną podczas uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków,
która odbędzie się 18 kwietnia w Zamościu.

(RED)

(RED)

Dzień sołtysa
Z okazji Dnia Sołtysa,
który przypada 11 marca,
Wójt Gminy Czarny Bór
zaprasza sołtysów, a także rady sołeckie i radnych
gminy na okolicznościowe
spotkanie.
Tegoroczne
obchody
odbyły się w Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w
Czarnym Borze. Wójt Adam
Górecki rozpoczął spotkanie
od podziękowań dla Eugeniusza Chudziaka, który ze
względów osobistych zmuszony był zrezygnować z
funkcji sołtysa Sołectwa Grzędy Górne. Jego następczynią
jest Dorota Kaziuk. Kolejne
życzenia i wyrazy uznania

W Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice można dokonywać płatności przy użyciu
kart płatniczych i telefonu.
W pokoju nr 116 uruchomiony został terminal płatniczy
za pomocą, którego można
dokonywać płatności kartą.
Dodatkowo umożliwione zostało dokonanie płatności telefonem w systemie Blik (dotyczy Klientów: PKO BP S.A,
ING S.A.) lub PeoPay (dotyczy
Pekao S.A.). Kartą i telefonem
można dokonać płatności za:
podatek od nieruchomości,
podatek rolny, podatek leśny,
opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
opłatę skarbowa, opłatę za
zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłatę za zajęcie pasa
drogowego, czynsz za lokal,
dzierżawę. Klienci urzędu
dokonujący płatności przy
pomocy karty płatniczej bądź
przy użyciu telefonu nie ponoszą tego tytułu żadnych
dodatkowych opłat. Władze
gminy zachęcają do korzystania z tej formy płatności.

otrzymali sołtysi oraz członkowie rad sołeckich miejscowości wchodzących w skład
gminy Czarny Bór: Grzędy,
Jaczków, Witków, Czarny Bór
i Borówno. Wszyscy otrzymali upominki, jako wyraz
wdzięczności za wkład pracy,
zaangażowanie i aktywną
postawę na rzecz wspólnoty
lokalnej. W radosnej atmosferze, przy kawie, herbacie oraz
poczęstunku Adam Górecki
przedstawił prezentację. Dotyczyła ona zrealizowanych
funduszy sołeckich w roku
2017, a także planowanych
na rok 2018. Spotkanie było
świetną okazją do wspólnych
rozmów na temat bieżących
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Dobry rok dla Głuszycy

Miliony
dla Osówki

związanych z inwestycjami,
których łączna suma w 2017 r.
wyniosła prawie 7,5 mln zł.
Wśród zadań inwestycyjnych, wspartych dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych,
realizowanych w minionym
roku burmistrz wymienił adaptację pomieszczeń gimnazjum na żłobek gminny, budowę krytej pływalni Delfinek
oraz remont wieży widokowej
kościoła. Otwarcie wszystkich
trzech wymienionych inwestycji gminnych zaplanowane
jest w bieżącym roku. W 2018
r. zakończony zostanie również projekt instalacji paneli
fotowoltaicznych, pomp ciepła i pieców na pelet w 144
głuszyckich gospodarstwach
domowych, dla których Gmina pozyskała dofinansowanie
na poziomie 85 procent. W
2017 r. głuszycki samorząd
wykonał również zadania w
całości sfinansowane z własnych dochodów, m.in. była
to modernizacja placu zabaw
przy ul. Ogrodowej, wymiana barier przy ul. Bohaterów
Getta, czy budowa budynku
socjalnego przy Podziemnym
Mieście Osówka.

Gmina Głuszyca zdobyła ponad 1,5 mln. złotych
dofinansowania dla Podziemnego Miasta Osówka.
„Tajemnice Militarnych Podziemi” to projekt, który został
rekomendowany do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego „Przekraczamy
Granice” 2014-2020. Projekt,
którego liderem jest czeskie
Miasto Rokytnice w Orlickich
Górach, został przygotowany
przez wspólnie z partnerami,
którymi są: Gmina Głuszyca,
Euroregion Pomezi Čech, Moravy a Kladska -Euroregion
Glacensis, Stachelberg, Mesto
Trutnov i Gmina Kamienna
Góra. Ogólna wartość projektu wynosi 1 798 507,69 Euro
(około 7 553 732,30 zł). Wartość zadania, które realizowane będzie w Gminie Głuszycy,
obejmuje kwotę wynoszącą
1 510 650,00 zł, co stanowi
85 procent ogólnej wartości
projektu. -W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie wejścia do sztolni
wraz z modernizacją i rozbudową ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Gminie
Głuszyca. Turyści zwiedzający
Osówkę zobaczą nowe wystawy multimedialne, ciekawe
ekspozycje i nowoczesne prezentacje tajemnic militarnych
związanych z obiektem. Projekt zakłada również montaż
nowoczesnego oświetlenia
ekspozycji – wyjaśnia burmistrz Głuszycy Roman Głód.

(SJ)

(SJ)

Burmistrz Głuszycy Roman Głód podsumował 2017 rok.
Burmistrz Głuszycy Roman Głód podczas spotkania z mieszkańcami w Centrum Kultury w Głuszycy
podsumował pracę samorządu gminnego. Przygotowana prezentacja multimedialna objęła zakres spraw
związanych z bilansem finansowym gminy, a także
sprawy społeczne, mieszkaniowe i gospodarcze.
Burmistrz mówił o inwestycjach zrealizowanych przy
wsparciu środków pozyskanych przez Gminę Głuszyca ,
jak i o zadaniach inwestycyjnych w całości sfinansowanych z budżetu gminnego.
Przedstawił również inwestycje zaplanowane do realizacji
w roku bieżącym. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. radni Rady
Miejskiej w Głuszycy, radny
powiatowy Grzegorz Walczak
oraz dyrektorzy gminnych instytucji.
Roman Głód poinformował, iż zobowiązania Gminy
Głuszyca z lat 2011-2014 w
ciągu bieżącej kadencji zostały
spłacone na łączną kwotę ponad 10 mln złotych. Na uwagę
zasługuje również suma wydatków majątkowych gminy
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W wielkanocnym
nastroju
Mimo zimy za oknem
do głuszyckiego centrum
kultury, 17 marca zawitała
już wielkanocna i prawdziwie wiosenna atmosfera. A
to za sprawą konkursu na
najsmaczniejszą babę wielkanocną, któremu towarzyszyły prezentacje ozdób
świątecznych wykonanych
przez głuszyckich rękodzielników.
Prawdziwy powiew wiosennej radości i świeżości
wniósł występ artystyczny w
wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego w Głuszycy. Pod czujnym okiem choreografa - Jadwigi Schwebs
oraz pracowników przedszkola: Małgorzaty Naprawy,
Jolanty Grabowskiej, Danuty
Tomulik i Małgorzaty Stępień
dzieci zaprezentowały na scenie piosenki ,,Wiosna’’ i ,,Jajko’
oraz tańce ,,Babuszki”, „Charlestone” ‚’ oraz ,,Gangsterki’’.
Po emocjach towarzyszących występowi dzieci komisja w składzie: Ewa Dorosz,
Wioletta Baszewska i Beata
Maciąg dokonała oceny
siedmiu bab wielkanocnych
zgłoszonych do konkursu.
Wszystkie ciasta wyglądały i smakowały znakomicie.
Do cukierniczej rywalizacji
stanęli najlepsi głuszyccy cu-

Najstarsza
głuszyczanka

kiernicy: Klub Seniorów ,,Relax’’, Stowarzyszenie Razem
Kolce, Sołectwo Kolce, Świetlica Wiejska Kolce, Sołectwo
Grzmiąca, Stowarzyszenie Nasza Sierpnica oraz Agnieszka
Musz z córką Justyną. Po długich naradach komisja wyłoniła trzech laureatów konkursu: I miejsce zajęło Sołectwo
Kolce, II miejsce - Agnieszka
i Justyna Musz, miejsce III Stowarzyszenie Nasza Sierpnica. Zwycięzcy konkursu
otrzymali bony podarunkowe
ufundowane przez CK-MBP, a
pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.
Podczas sobotniego wielkanocnego wydarzenia swoje
prace zaprezentowali rękodzielnicy - Helena Styrbicka,
seniorki z Klubu ,,Relax’’, świetlica wiejska w Kolcach i Stowarzyszenia Razem Kolce.
- Wszystkim uczestnikom
konkursu, głuszyckim rękodzielnikom, Pani Ewie Dorosz wraz z pracownikami
Przedszkola Samorządowego
w Głuszycy dziękujemy za
wspólne kultywowanie tradycji wielkanocnych. Dziękujemy pięknie małym artystom
i ich rodzicom oraz dziadkom
za liczne przybycie – podkreślają organizatorzy.
(SJ)

W przededniu 99 rocznicy
urodzin, burmistrz Głuszycy Roman Głód złożył życzenia najstarszej mieszkance
Głuszycy - Jadwiga Dębowska urodziła się 16 marca
1919 r. w Rogożajanach na
Suwalszczyźnie. Do Głuszycy przyjechała pod koniec lat
pięćdziesiątych. Pracowała
w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Piast” i w Zakładach Przemysłu Wełnianego
„Argopol”. Pani Jadwiga ma
dwoje dzieci – córkę Walerię,
z którą obecnie mieszka oraz
syna Leszka, a także pięcioro
wnucząt, ośmioro prawnuków i jedną praprawnuczkę.
Jubilatka cieszy się dobrym
zdrowiem, jest pogodna, otacza ją troska i ciepło ze strony
całej rodziny. Chętnie wspomina czasy dzieciństwa, okres
nauki w szkole, kiedy lubiła
uczyć się historii. Zawsze pasją Pani Jadwigi było czytanie
książek, a za swoją ulubioną
lekturę uważa „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Do
dziś pamięta i recytuje z pamięci wiersz o Tadeuszu Kościuszce. Opowiada również
o latach swojej młodości spędzonej w trudnych okolicznościach II wojny światowej.
Dla rodziny jest bardzo ważną
osobą, a dla najmłodszego
pokolenia skarbnicą wiedzy
o przeszłości. Chętnie wraca
do wspomnień, przeglądając
rodzinne fotografie. Z pasją
wykonuje w dalszym ciągu
robótki ręczne na drutach i
pomaga córce w drobnych
domowych pracach.
(SJ)
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Sportowy raport
Pożegnanie
z I ligą?
Olimpia Sulęcin pokonała
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
3:1 (25:20, 19:25, 25:22, 25:20)
oraz 3:0 (28:26, 25:21, 25:21) w
meczach I rundy fazy play out
o utrzymanie w I lidze. MKS
Aqua-Zdrój zagrał w składzie:
Zieliński, Lipiński, Orobko,
Woźnica, Dzikowicz, Linda,
Szydłowski (libero) oraz Goss,
Marszałek. Podopieczni trenera Janusza Bułkowskiego wygrali rywalizację 3:1 i utrzymali
się w I lidze. Zespół z Wałbrzycha został zdegradowany do II
ligi, ale szansa na pozostanie
na zapleczu ekstraklasy może
pojawić się, gdy z rozgrywek I
ligi wycofa się któraś z ekip.

Zagrają
o awans
Stawką ostatniego meczu rundy zasadniczej w

III lidze siatkówki kobiet
jest możliwość gry o II
ligę. Do Wałbrzycha w najbliższą niedzielę przyjeżdża
czwarta ekipa tabeli - AZS
AWF Piko-Sport Wrocław.W
pierwszej rundzie oba zespoły podzieliły się punktami. W meczu rozgrywanym
tuż przed świętami lepsze
okazały się wrocławianki,
wygrywając w pięciosetowym pojedynku. Obecnie w
lepszym położeniu znajdują się jednak podopieczne
Jacka Kurzawińskiego, które
ostatni raz z parkietu schodziły pokonane po porażce
1:3 z liderem - Sobieskim
Oława (pierwszy i jak dotąd
jedyny stracony set przez
Sobieskiego). Stawką tego
pojedynku będzie zajęcie
II miejsca w tabeli, które
premiuje awansem do gier
barażowych o II ligę kobiet
(rozgrywki PZPS). Zapraszamy na mecz, który odbędzie
się w niedzielę 25 marca w
Hali Wałbrzyskich Mistrzów
o godz. 17:00 – dla kibiców
przygotowane upominki.

Pogrom
Muszkieterów
Górnik Trans.eu Wałbrzych rozgromił Muszkieterów Nowa Sól 97:49
(24:15, 24:12, 23:12, 26:10)
w meczu I runda play off o
awans do I ligi koszykarzy.
Punkty dla Górnika Trans.
eu zdobyli: Ratajczak 30,
Kruszczyński 19, Wróbel
15, Spała 13, Jeziorowski 7,
Durski 6, Kłyż 3, Makarczuk
2, Krzywdziński 2, Szymański 0, Kaczuga 0. W sobotę
o godz. 14.00 w Nowej Soli
podopieczni trenera Marcina Radomskiego rozegrają
spotkanie rewanżowe. Gra
toczy się do dwóch zwycięstw i w razie wygranej
Muszkieterów trzecie spotkanie zostanie rozegrane
28 marca w Wałbrzychu.
Wałbrzyszanie, którzy zajęli
pierwsze miejsce w grupie
D II ligi w sezonie zasadniczym, zostali wyróżnieni
w głosowaniu z udziałem

wszystkich trenerów drużyn z grupy D. MVP sezonu
zasadniczego został kapitan
Górnika Rafał Glapiński, a
najlepszym trenerem sezonu zasadniczego Marcin
Radomski. Poza tym w najlepszej piątce sezonu zasadniczego znaleźli się Rafał
Glapiński i Tomasz Krzywdziński.

Wałbrzyszanka
w reprezentacji
Obrońca Jolanta Siwińska
z AZS PWSZ Wałbrzych
została powołana przez
Miłosza Stępińskiego, selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet,
do pierwszej reprezentacji
na mecze eliminacji mistrzostw świata z Albanią i
Szkocją. Mecz z Albanią zostanie rozegrany 6 kwietnia
o godzinie 17.30 we Włocławku, a 10 kwietnia Polki
zagrają w Paisley ze Szkocją.

Przegrali z zimą
Ze względu na warunki
atmosferyczne,
odwołane zostały mecze piłkarskie zaplanowane na
poprzedni weekend. W
ekstralidze kobiet nie doszedł do skutku mecz AZS
PWSZ Wałbrzych – Medyk
Konin, a kolejne spotkanie
wałbrzyszanki rozegrają 24
marca o godz. 11.00 z AZS
PSW w Białej Podlaskiej. W
IV lidze nie odbyły się spotkania Górnika Wałbrzych
z Orłem Ząbkowice Śląskie
oraz Sparty Grębocice z
Górnikiem Boguszów-Gorce. Mecze te zostaną rozegrane 1 maja o godz. 17.00.
Kolejne mecze czwarto
ligowcy mają rozegrać w
weekend: Sokół Wielka
Lipa - Górnik Wałbrzych (24
marca, godz. 15.00) oraz
Górnik
Boguszów-Gorce
- Apis Jędrzychowice (25
marca, 11.00). Z kolei w klasie B derbowy mecz MKS II
Szczawno-Zdrój - Zagłębie

Wałbrzych zostanie rozegrany 31 marca o godz.
12.00, a pozostałe mecze
XIV kolejki 3 maja o godz.
11.00.

Zagra
okręgówka?
Na weekend została zaplanowana inauguracja
rundy wiosennej w piłkarskiej klasie okręgowej. W
16 kolejce grać będą: Victoria Świebodzice - Kryształ
Stronie Śląskie (24 marca,
godz. 15.00), Zdrój Jedlina
Zdrój - Granit Roztoka (24
marca, godz. 15.00), Zamek
Kamieniec Ząbkowicki - MKS
Szczawno Zdrój (25 marca,
godz. 15.00), Iskra Jaszkowa
Dolna - LKS Bystrzyca Górna, Grom Witków - Skałki
Stolec, Zjednoczeni Żarów Orzeł Lubawka, Victoria Tuszyn - Pogoń Duszniki Zdrój,
Piast Nowa Ruda - Piławianka Piława Górna.
(RED)
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Prolongata celu

Szczupak zapowiada wojnę

Bartosz Gołębiewski, na
stałe mieszkający w Jedlinie-Zdroju, jechał na 35.
Międzynarodowy Turniej
Bokserski im. Feliksa Stamma do Warszawy z mocnym postanowieniem, że
podczas trzeciego w nim
występu zwycięży w wadze
średniej, bo w poprzednich
dochodził do finału, co i tak
było jego sporym osiągnięciem. Niestety, ze stolicy
wrócił z pustymi rękami.
A zapowiadało się obiecująco, bowiem w pierwszym
pojedynku rozprawił się przed
czasem z Jordańczykiem
Ali Hindi, który był trzykrotnie liczony i awansował do
ćwierćfinału. Potwierdził tym
samym jeden ze swoich głównych atutów – silną rękę. Potem zawodnik Rushh Kielce i
aktualny mistrz Polski, trafił
na Rafała Perczyńskiego (Sako
Gdańsk) i uległ mu po zaciętej
walce 2:3. - Bardzo żałuję, że
tak się stało, ale mam do siebie pretensję tylko za pierwszą
rundę, którą trochę przespałem. Potem już walczyłem w
swoim rytmie i byłem przekonany, że wygrałem, co zresztą

Gdy na ring wychodzi wałbrzyszanin Michał „Szczupak” Leśniak (27 l., 7-1-1, 2
KO)), szykuje się prawdziwa
bokserska wojna. Taką były
jego dwa pojedynki z Kamilem Młodzińskim (wygrany
i zremisowany), aspirujące
do miana walk roku 2017.
Prawdopodobnie nie inaczej będzie w najbliższą sobotę w Dzierżoniowie, gdzie
na gali „Próba ognia” Leśniak zmierzy się w kategorii
junior półśredniej (63,5 kg)
z Mołdawianinem Oktavianem Gatii (4-2, 2 KO).
- Mój rywal trenuje w
Hamburgu. Stylem walki
przypomina Arthura Abrahama, niemieckiego boksera
ormiańskiego pochodzenia,
byłego mistrza świata IBF w
kategorii średniej i WBO w
super średniej. Jest silny, cały
czas atakuje, a ponieważ ja
też nie odpuszczam od pierwszego do ostatniego gongu,
zapowiada się niezłe widowisko – powiedział Tygodnikowi DB 2010.
Atutami Leśniaka są waleczność i żywiołowy styl.
Szczególnie groźne są jego

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

Bartosz Gołębiewski
zauważyli także inni. Niestety,
sędziowie orzekli inaczej. Cóż,
muszę sprolongować swoje
plany, co do zwycięstwa w turnieju Stamma, do przyszłego
roku. Najważniejsze, że czuję
się dobrze, tarczyca mi nie dolega i jestem w formie. Szykuję
się więc na kolejne jej spraw-

dziany, którymi będą w kwietniu mecz ze Szwecją w Słupsku oraz mistrzostwa Polski w
Karlinie, na których będę bronił tytułu najlepszego w kraju
w kategorii 75 kg – powiedział
Tygodnikowi DB 2010 Bartosz
Gołębiewski.
Andrzej Basiński

trafienia w dolne partie, głównie wątrobę. To 10. walka zawodowa w ciągu 3 lat pięściarza z wałbrzyskiego Nowego
Miasta. Niektórzy nazywają go
polskim Arturo Gattim (nazwisko przypomina najbliższego
jego rywala...). Kanadyjczyk
włoskiego pochodzenia, były
mistrz świata IBF w kategorii junior lekkiej oraz WBC w
lekkopółśredniej, nazywany
Thunder – Grzmot, odznaczał
się wielkim sercem do walki.
Do starcia z Gatii’m przygotowywał się w Global Boxing
w Dzierżoniowie oraz w KO
Gym w Świebodzicach u Mariusza Cieślińskiego i w Imperium Boxing w Wałbrzychu, u
dawnego kolegi klubowego
Krzysztofa Sadłonia, byłego

amatorskiego mistrza Polski
seniorów, z którym trenowali
w grupie Zenona Kaczora. Od
pojedynku w Częstochowie
zbił prawie 15 kg. W narożniku
sekundować mu będą Piotr
Wilczewski i Mariusz Cieśliński. - Ze zdrowiem jest ok, co
miałem wyleczyć – wyleczyłem. Na galę wybiera się prawie 400 znajomych, więc połowę hali zapełnią moi kibice.
Wśród nich będzie oczywiście
moja dziewczyna Asia wraz ze
swoją i moją rodziną – wyjaśnił „Szczupak”.
Na walkę wieczoru wyznaczono pojedynek pomiędzy
Robertem Parzęczewskim a
Andrzejem Sołdrą o mistrzostwo Polski wagi półciężkiej.

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

Odstąpie
lub wynajmę
lokal

Andrzej Basiński

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA”
Robert Skała
ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce
TELEFON 668-413-130
• profesjonalne usługi pogrzebowe
• najniższe ceny
• indywidualne podejście do klienta
• przewóz zwłok na terenie kraju
i za granicą
• przygotowanie transportu
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”

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WIECZOREK, STASZIC,
MARCEL, SILESIA
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kauflandem
Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH

ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
Zatrudnię osobę
ze znajomością języka
niemieckiego w mowie
i piśmie oraz obsługi
komputera
w charakterze spedytora
do firmy transportowej.
(Może być do przyuczenia)
Kontakt: 606-478-000.

- 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

Sprzedam halę
800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

Tel. 606 478 000

na Piaskowej Górze
w Wałbrzychu.
Tel.668018624.
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ŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU
WRAZ Z NAJEMCĄ. CENA 1 100
000 TEL. 606 97 66 30

USŁUGI
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie,
szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726005-726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.

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

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

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam pokój z kuchnią
bez pośredników - Piaskowa
Góra. Tel. 688-049-781 lub
74/631-51-04
(2) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe –
rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

INNE
(3) Tanio pokoje, domki, apartament nad morzem i jeziorem
koło Jarosławca w Jezierzanach
kontakt 604 821 470
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
(2) UWAGA!!! Pożyczka nawet do
25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły
509 821 194. RRSO 89,93%.

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
WAŁBRZYCH, PODZAMCZE 2 pokoje 35m2, cena 109.000 zł, telefon 535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl
WAŁBRZYCH, GAJ 59m2 3pok ,
duży ogród 300m2 , garaż. Teren
ogrodzony. Cena 103tys. Tel
535-416-014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-866
WAŁBRZYCH PIASKOWA GÓRA
26m2 parter 82000,-zł budynel
czteropiętrowy tel. do kontaktu
792-549-757 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-903
SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 pokoje, całe piętro domu. 299.000
zł , tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-901
Wałbrzych BIAŁY KAMIEŃ 2pok.
45m2 spokojna cicha okolica
cena 118 000 zł, tel. do kontaktu
535416014 oferta dostępna
na www.panorama.net.pl pod
numerem PAN-MS-848
WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE super lokalizacja 97m2 4pokoje
plus garaż cena 180 000 zł, tel. do
kontaktu 792-549-757 oferta dostępna na www.panorama.net.pl
pod numerem PAN-MS-880
BOGUSZÓW-GORCE 38m2
2pokoje, pierwsze piętro, 60.000
zł, tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-873
BOGUSZÓW-GORCE 35m2
1pokój , pierwsze piętro, 42.000
zł, tel. do kontaktu 792-549757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem
PAN-MS-895

SPRZEDAM
(1) Sprzedam pawilon pszczelarski i sprzęt pszczelarski. Likwidacja pasieki. Tel. 500 345 562

KUPIĘ
20) Kupię starocie: dokumenty,
zdjęcia, odznaczenia, zegarki,
militaria, figurki i patery z okresu
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i
inne przedmioty. Tel: 604-574501.

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

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA CENA
DO SPRZEDANIA WARSZTAT
SAMOCHODOWY Z WYPOSA-

OKAZJA !!! 2- POZIOMOWE
MIESZKANIE Z TARASEM, BIAŁY
KAMIEŃ, OGRZEWANIE MIEJSKIE,
CENA 109 TYS. TEL. 606 97 66 30
MS-3406 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 56m2, do odświeżenia. Cena
152 tys. 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

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

RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA

MS- 3273 Biały Kamień, 3 pokoje
z ogródkiem pow. 60m- I- piętro,
cena 129 tys. tel. 883 334 486

, szeregówka , cena 469 000, tel 883

MS-3453 Biały Kamień, kawalerka
33m2, do remontu, cena 50 tys.
tel. 883 334 486

ulica Malczewskiego, 3 pokoje, 45

MS-3451 Biały Kamień, kawalerka
33m2, po remoncie, wysoki parter, cena 79 tys, Tel. 793 111 130

RENOMAHOME - PODZAMCZE

MS-3412 Podgórze, ul. Świdnicka
2 pokoje pow. 48m z ogrodem.
Cena 78 tys. zł. Tel. 793 111 130
MS-3447 Biały Kamień, 2 pokoje,
40m2, do wprowadzenia, cena
105 tys. Tel. 883 334 481
MS- 3259 Biały Kamień mieszkanie na pierwszym piętrze, pow.
33m ogrzewanie gazowe. Cena
85 tys. zł. Tel. 793 111 130

ul. Miłosza, 3 pokoje, 2 piętro, balkon, 83m2, 239 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME – PIASKOWA GÓRA
332 727
RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA
m2, parter, stan dobry, cena 129

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

000, tel 883 334 836
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86 m2,
po remoncie, cena 250 000, tel 883

, działka 700 m2, cena 640 000 tel

334 836

883 332 727

RENOMAHOME - PODZAMCZE ul.

RENOMAHOME - Łomnica – działka

Forteczna , 54 m2 , po remoncie

budowkana 2 ha , cena 250 000 tel

cena 165 000 tel 883 334 836

883 332 727

RENOMAHOME - NOWE MIASTO –

RENOMAHOME - GORCE – 40 m2 , 2

cie.Ogród.138600zł. Kontakt
694778179
ŚRÓDMIEŚCIE ,nowocześnie
wykończone i wyposażone,2

okolica Szpitala , 2 pokoje, 49 m2,

pokoje, parter , co miejskie, cena 85

Co gaz, po remoncie cena 149 000

000, 883 332 730

pokoje,47m2, dwupoziomowe.

tel 883 332 727

RENOMAHOME – Gluszyca kawaler-

Możliwość dzierżawy ogrodu.138

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ

ka 25 m w bloku za 52 tys I 2 pokoje
w bloku 51 m2 za 103 tys kontakt

000zl. Kontakt 694778179

ulica Daszyńskiego, 38 m2, co gaz ,
1 piętro, po remoncie, cena 69 500

883 334 836

MS- 3453 Stary Zdrój, 2 pokoje,
36m2, ogrzewanie gazowe, cena
75 tys. Tel. 793 111 130

tel 883 332 730

RENOMAHOME - ŚWIEBODZICE ,

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ

okolice Rynku, 33 m2, 1 pokój, CO

ulica Brygady Górniczej, 2 piętro ,

węgiel cena 65 000 zł, kontakt 883

MS- 3398 Nowe Miasto, kawalerka 25m2, po kapitalnym
remoncie, 1 piętro. Cena 46 tys.
Tel. 883 334 481

nowe budownictwo przy Szczaw-

332 730

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

okolica ulicy Ratuszowej 55 m2,

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

piętro ogródek, po remoncie, CO

MW- 3460 Mieszkanie do wynajęcia – Piaskowa Góra, 2 pokoje,
42m2, umeblowane, cena 1150
zł/m-c + media, Tel. 883 334 486

gaz , 1 piętro cena 135 000 zł tel

SZCZAWNO ZDRÓJ, DO WYNA-

883 332 727

JĘCIA APARTAMENT na Osiedlu

RENOMAHOME - PODGÓRZE - ulica

Solicowo, 2 pokoje, 61m2,

Niepodległości, 100 m2, 3 pokoje 3

pierwsze piętro, balkon. Wysoki

MW-3440 Mieszkanie do wynajęcia – Piaskowa Góra, kawalerka,
cena 750 zł/m-c + media. Tel. 793
111 130

piętro , CO gaz cena 199 000 zł, tel

standard. W pełni wyposażone.

883 332 727

Czynsz 16000zł. plus media.

RENOMAHOME Gaj – pół domu do

Kaucja jednomiesięczna. Kontakt

kapitalnego remontu, dzialka 400

694778179

Do wynajęcia garaż na Piaskowej
Górze przy ulicy Wyszyńskiego,
tel. 883 334 486

m2, cena 149 000 , kontakt 883

DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA
PIASKOWEJ GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY
ZADŁUŻENIA

Do remontu. Dach po remon-

nie , 29 m2, po remoncie, cena 86
000 tel 883 334 836

DB2010
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RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ
parter ,Co gaz, cena 175 000 tel 883
332 730
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE okolicy ulicy Batorego, 4 pokoje, 1
gaz cena 259 000 tel 883 334 836
RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE - al
Wyzwolenia, 3 pokoje, 57 m2, CO

334 836
RENOMAHOME - Śródmieścieokolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883
332 727

ŚRÓDMIEŚCIE,4 pokoje, pierwsze
piętro, rozkładowe, duży salon z
kominkiem, ogrzewanie węglowe, można przerobić na gazowe,

ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

99m2 , 129000zł.(do negocjacji).
Oferta na wyłączność. Kontakt
694778179

PIASKOWA GÓRA, KAWALERKA,26m2, parter, jasna, oddzielna kuchnia. Ciepłe środkowe.82

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)
w godz. 10.00 - 15.00

000zł. Do odświeżenia. Kontakt
694778179

RENOMAHOME – SZCZAWNO –

GAJ, pół domu w pionie, w

ZDRÓJ - ulica Wczasowa, KUPUJĄ-

zabudowie szeregowej- środ-

CY NIE PŁACI PROWIZJI !!! 130 m2

kowe,58m2,3 pokoje i kuchnia.

tel. 790 709 590
www.db2010.pl

DB2010
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REKLAMA

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
POSZUKUJEMY MIESZKANIA 4
POKOJOWEGO na Podzamczu,
tel. 577-263-955
SZCZAWIENKO, SUPER LOKALIZACJA, kawalerka na 2 piętrze,
27 m2, nowe budownictwo,
ogrzewanie miejskie, CENA DO
UZGODNIENIA. tel. 577-263-955
Piaskowa Góra, GARSONIERA DO
WYNAJĘCIA, 18 m2, standard do
wejścia, ogrzewanie miejskie,
balkon. Cena 850zł. Kontakt 535311-265
STARY ZDRÓJ, 3 pokoje, 53 m2,
1 PIĘTRO, okna PCV, standard do
REMONTU, ogrzewanie centralne
węglowe, budynek po renowacji,
79.000 ZŁ, tel. 535-285-514
Świebodzice, OSIEDLE PIASTOWSKIE, 61m2, Miejskie Ogrzewanie,
Czynsz 450zł w tym ogrzewanie
, CENA: 173 tys. zł, tel. 530-998374
Szczawienko, 42 m2, 1 piętro,
ogrzewanie centralne, 52 000zł
tel. 577-263-955
Szczawienko, Marii Dąbrowskiej,
34m2, do remontu, budynek
po termomodernizacji, klatka
schodowa po remoncie, niski
czynsz około 150zł, cena 77 tys.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
BIAŁY KAMIEŃ, piękne mieszkanie, świetna lokalizacja – Dąbrowszczaków (obecnie Monte
Cassino), 42m2, 2 pokoje, bardzo
wysoki parter, ciepłe mieszkanie,
niskie koszty utrzymania, kilkurodzinna kamienica, 139.900 zł, tel.
W CENIE PEŁNE WYPOSAŻENIE.
535-285-514
Podzamcze, 3 pokoje, 54m2,
duży balkon, 1 piętro w czteropiętrowcu, 159.000zł. Kontakt
535-311-265
CZARNY BÓR, PÓŁ DOMU, 71
m2, 3 pokoje z ogrodem, duży
garaż, po remoncie dachu, cena
145.000 zł, kontakt: 530-998-374

NOWE MIASTO W CENIONEJ
LOKALIZACJI, bardzo ładne mieszkanie, 2 pokoje z aneksem kuchennym, 1piętro, czterorodzinna
kamienica, ogrzewanie gazowe,
podłogowe w łazience, 42 m2,
129.900 zł, tel. 535-285-514
Podzamcze, po remoncie, 36m2,
2 pokoje, 4 piętro, winda. Cena
112.000zł do negocjacji Kontakt
535-311-265
Centrum Wałbrzycha parter
ładnej kamienicy 90m2, 99 000zł
czynsz: 220zł/msc tel 577-263955
Szczawno Zdrój blisko deptaka,
parter ogrzewanie gazowe,
60m2, do wejścia 133 000zł tel
577-263-955

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 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 okolicy z ogródkiem. Mieszkanie w pełni 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, luksusowe 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 murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka .2500m2.
Obiekt idealny na agroturystykę.
Cena: 89 000 do negocjacji ( nr:
2023)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON – GŁUSZYCA, mieszkanie z
GARAŻEM 61 m2, 5 pokoi, łazienka,pierwsze piętro, CO . Cena: 79
000 zł ( nr: 2429)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka 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 – STRUGA, dom wolnostojący w pięknej okolicy o pow.
330 m2, działka 60 arów ogrodu,
9 pokoi, 3 kuchnie, 3 łazienki, do
zamieszkania Cena: 490 000 zł (nr:
2430) (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, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia
w zabudowie, łazienka z wc i
prysznicem, 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 – BOGUSZÓW GORCE,przytulne mieszkanie do wprowadzenia, 34 m2, kuchnia, łazienka,
CO.,kominek. Cena: 40 000 zł
(nr.2433) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09
BON – ŚRÓDMIEŚCIE luksusowe
mieszkanie o powierzchni 179
m2, 6 pokoi, kuchnia, dwie toalety
na mieszkanie bądź siedzibę firmy
CENA: 398 000 zł (nr: 2327) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – GŁUSZYCA piękne mieszkanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, ogród 270m2, wolnostojący garaż CENA: 210 000 zł
(nr: 2381) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ
mieszkanie do wprowadzenia

w sąsiedztwie deptaka i parku o
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC i przedpokojem z ogrzewaniem gazowym
CENA: 139 000 zł (nr: 2417) (74)
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843
33 33
BON – SZCZAWNO-Zdrój nowe
domy w zabudowie szeregowej o
pow. 120 m2, 4 pokoje, 2 łazienki,
kuchnia, garaż w bryle budynku,
balkon, ogród CENA: 320 000 zł (
nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – NOWE MIASTO 79,5 m2, 3
pokoje, 2-kondygnacyjne mieszkanie z widokiem na zieleń po
generalnym remoncie CENA: 149
000m2 (nr: 2212) (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z ogrzewaniem miejskim, 56,7
m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka do
wprowadzenia CENA: 149 000 m2
(nr: 2408) (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

tys.zł. stan dobry, co węgiel, 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Szczawienko, 34m2 , 43tys.zł.
2 piętro, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
Piaskowej Górze, 26m2, parter, stan
bardzo dobry, 82 tys.zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
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 Śródmieściu,
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

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 Sobiecinie,
po remoncie, ogród, osobne wejście,
cena 189 000 zł. 74 666 42 42, 507
153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 24m2,
na Piaskowej Górze, cena 65 tys.zł. - 4
piętro, ciemna kuchnia, balkon, 74 666
42 42, 507 153 166.
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 46m2, Podgórze,
2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co
węgiel, cena 69 tys. zł. balkon, stan bardzo dobry, 74 666 42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, Podzamcze, 35m2, 4 piętro (10), cena 113
tys.zł. 74 666 42 42, 881 763 300.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
Podzamczu, 47m2, 9 p. cena 136 tys.zł.
74 666 42 42, 881 763 300.
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,
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 P.Góra, 3 pokoje,
84m2, 2p(4)cena 250tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy na Szczawienku kawalerkę, 1 piętro. 42m2, cena 52000zł.
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Do sprzedania kawalerka,
Boguszów Gorce, 35 m2, cena 45000zł.
parter, po remoncie, co węgiel, 74 666
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy Śródmieście, 3
pokoje. 73m2, 2 piętro, co gaz, cena
123 tys.zł. 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 4 pokoje, 94m2
na Podgórze, dwupoziomowe, stan
bardzo dobry, ogród, 145 000 zł. 666
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
Białym Kamieniu, 38m2, po remoncie,
co gaz, 1 piętro, cena 65 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy mieszkanie
Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 4
pokoje, 108m2, 3 piętro, 275tys.zł. 74
666 42 42, 881 424 100.

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena 65

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje, P.Góra,
57m2, 2p. cena 149 tys.zł. 74 666 42 42,

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.
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 4
piętro w 4, cena 143.000zł, MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA 2 POKOJE
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, stare bud. 3 pokoje, 55m2, 3 piętro,
ogrzewanie kominek, okna PCV,
pełen rozkład, cena 89.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul.
Długa, 2 pokoje, 33m2, parter w
4, po kapitalnym remoncie, cena
125.000zł, 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 – ŚWIEBIODZICE, budynek z 2000roku, 3 pokoje, 64m2,
2 piętro w 3, po kapitalnym
remoncie, 2 balkony, c.o. gaz,
cena 240.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, okolice Słowiczej, Okrzei, 3 pokoje,
56m2, 1 piętro w 1, po remoncie, c.o. gazowe, ogród, cena
130.000zł, 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 – BOGUSZÓW GORCE,
2 POKOJE na osiedlu w Gorcach,
jasna kuchnia, 40m2, 4 piętro w
4, c.o. miejskie, cena 83.000zł, 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 DZIEĆMOROWICE, ul. Strumykowa, 2527m2,
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

DB2010

Czwartek, 22 marca 2018 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

REKLAMA

REKLAMA

ZAPRASZAMY

https://www.facebook.com/

,
profesjonalna organizacja
przyjec
,
,,
okolicznosciowych !!!

