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WAŁBRZYSKA SIEĆ INTERNETOWA EKO-NET

Internet  50 Mega za 30 zł
tel. 503-082-028 oraz  730-800-816Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

sortowanie surowców wtórnych
rozładunek paczek kurierskich
rozbiórka sprzętu RTV i AGD

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

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn

Wyjazdy z Polski w każdy piątek!

KR
AZ

 77
65

kierowca kat. C
operator koparki/ładowarki
operator wózka wodłowego
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POMAGAMY w UZYSKANIU

POŻYCZKI
do 50 tys. zł

 UZYSKANIU UZYSKANIU

do 50 tys. złdo 50 tys. złdo 50 tys. złdo 50 tys. złdo 50 tys. zł
tel. 793-793-005, 531-483-291   

Wałbrzych, ul Bolesława Chrobrego 2/1 (parter)

Wszystkim naszym klientom 
życzymy radosnych świąt!
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„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

R E K L A M A

• POŻYCZKI z jednorazową spłatą

• POŻYCZKI wieloratalne

• KREDYTY GOTÓWKOWE do 200 tys. zł

• POŻYCZKI RATALNE dla Seniorów

WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711

KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kau� and), tel. 502 284 615

Wesołych 
Świąt!

R E K L A M A
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OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO

Wałbrzych, dnia 20.03.2018 r.
ZAB.6740.853.2018

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1496 z późn. zm..) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyj-
nego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.), 

Starosta Wałbrzyski
zawiadamia, że w dniu 23.02.2018 udzielił Burmistrzowi Mieroszowa, pl. Niepodległości 1 
decyzją nr 111/2018 z r. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: 
„przebudowa drogi gminnej ul. Wysoka droga nr 116308D zlokalizowanej w Miero-
szowie wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami – fragment drogi do przebudowy na ZRID 
o długości 0 + 132,96 km”
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach: 
455/1, (455) , 461/1, (461), 422, 435, obr. nr 1 Mieroszów
(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogru-
bionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod 
drogę);
zgodnie z załącznikiem nr 1 – zatwierdzony został projekt budowlany na: „przebudowę dro-
gi gminnej ul. Wysoka droga nr 116308D zlokalizowanej w Mieroszowie wraz ze zjazdami 
i skrzyżowaniami – fragment drogi do przebudowy na ZRID o długości 0 + 132,96 km”
Decyzja nr 111/2018 z dnia 23.02.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej za-
wiera podziały nieruchomości według katastru nieruchomości sporządzonych na mapach 
sytuacyjno-wysokościowych (w skali 1:500), 
Niżej wymienione nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, przechodzą 
z mocy prawa na własność Gminy Mieroszów z siedzibą pl. Niepodległości 1 z dniem, w któ-
rym wydana decyzja staje się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych de-
cyzjach (art. 12 ust. 4 pkt 2 i ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych): 455/1, 461/1
Z aktami sprawy, oraz pełną treścią w.w. decyzji zapoznać się można w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu, Al Wyzwolenia 22, w Wydziale Administracji Architektoniczno-
-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami, pokój 228, w godzinach pracy Urzędu.

Starosta Wałbrzyski
Jacek Cichura

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

życzy 
Zespół Tygodnika DB 2010

Pogodnych 
i radosnych świąt 

Co jeść i pić, jak jeść i 
pić, kiedy jeść i pić? Tego 
wszystkiego nasi czytelni-
cy dowiedzą się w nowym 
cyklu na łamach Tygodnika 
DB 2010, poświęconemu 
zasadom zdrowego odży-
wiania. Autorem porad jest 
wałbrzyszanin Piotr Luboń-
ski – dietetyk kliniczny i 
sportowy.

Nadchodzą święta wielka-
nocne, a wraz z nimi często 
kłębiące się myśli na temat 
naszej wagi. Wzrośnie jak 
ostatnio? Czy tym razem 
może uda mi się wyjść na 
„zero”? Otóż wszystko spro-
wadza się do ilości przyjmo-
wanych przez nas kalorii. 
Jeśli spożywamy ich zbyt 
dużo i jednocześnie nie wy-
datkujemy tej puli energii 
uprawiając aktywność �zycz-
ną, wówczas tyjemy. Przej-
mowanie się wagą w okresie 
przedświątecznym nie jest 
dobre ani dla zdrowia, ani 
psychiki – to wiedzą wszyscy. 
Niemniej jednak powinni-
śmy postarać się, aby potra-
wy świąteczne, a więc żurek, 
jajka z majonezem, sałatka, 
mięsa, ciasta i desery spoży-

wać w granicach zdrowego 
rozsądku.

Świetnym rozwiązaniem 
jest przygotowanie wszyst-
kich świątecznych dań same-
mu. Domowy majonez, może 
zawierać mniej kalorii, niż ten 
sklepowy. Dokładnie to samo 
tyczy się sałatek, do których 
dodawany jest cukier w roli 
konserwantu oraz tłuszcze – 
wszystko to sprzyja większej 
ilości kalorii w potrawach. 
Dodatkową i skuteczną radą 
jest przygotowanie mięs lub 
wędlin nie ob�tujących w 
tłuszcze, gdyż te zostaną do-
starczone z jaj oraz domowe-
go majonezu w wystarczają-
cej ilości.

Ciasta i desery – jeśli nie 
potrafimy się powstrzymać 
to starajmy się wybierać 
biszkoptowe wraz z owoca-
mi, aniżeli tortowe, gdyż te 
drugie najczęściej zawiera-
ją więcej kalorii. Osobiście 
odradzam łączyć tłuszcze 
zwierzęce nasycone wraz 
z cukrami prostymi pocho-
dzącymi np. z ciast, ciaste-
czek czy deserów, ponieważ 
to połączenie zdecydowa-
nie niekorzystnie wpływa 

Dietetyk radzi:

Jak przetrwać święta ?

na nasze szeroko pojęte 
zdrowie.

Pamiętajmy, że łykanie ta-
bletek „na trawienie” nie jest 
rozwiązaniem, ani nie powin-
no nim być na co dzień; póki 
nie istnieją zalecenia gastro-
enterologa. Natomiast tra-
wienie można wspomóc – jak 
pisałem we wcześniejszym 

artykule – kilkoma sposoba-
mi tj. szklanka wody z sokiem 
z cytryny przed lub w trakcie 
posiłku, ssanie goździków 
przed posiłkiem, bądź stoso-
wanie ziół, oleju balsamiczne-
go i spożywanie produktów o 
gorzkim smaku.

Wszyscy świetnie zdajemy 
sobie sprawę, że aby odnieść 

sukces w walce ze zbędnymi 
kilogramami - niezbędna jest 
stopniowa, lecz permanentna 
zmiana nawyków żywienio-
wych oraz stylu życia, do któ-
rej każdego zachęcam. Posta-
rajmy się, aby w nadchodzące 
święta myśleć nie o jedzeniu 
oraz wadze, lecz o spędzeniu 
czasu z najbliższymi w rodzin-
nej atmosferze.

Serdecznie zapraszam 
wszystkie osoby chętne do 

współpracy, borykające się z 
chorobami metabolicznymi, 
problemami żołądkowo-je-
litowymi, wzdęciami, zgagą, 
ze zbędnymi kilogramami i 
innymi. Zainteresowanych 
proszę o kontakt, dzwoniąc 
na numer telefonu: 737-617-
654. Pamiętaj! Korzystanie z 
pomocy to żaden wstyd. Ko-
rzystanie z pomocy specjali-
stów jest domeną mądrych.

Piotr Luboński

Najserdeczniejsze życzenia 
na zbliżające się Święta Wielkanocne: 

dużo zdrowia, radości, pogody ducha, 
smacznej święconki i mokrego poniedziałku

składają
pracownicy i dyrekcja

Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L A M A

Zarząd Towarzystwa Mi-
łośników Szczawna-Zdroju 
oraz Zespół Szkół im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w 
Szczawnie-Zdroju zorgani-
zowali 22 marca 2018 roku 
piątą edycję Konkursu Palm 
Wielkanocnych.

Konkurs od samego po-
czątku zyskał aprobatę miesz-
kańców miasta, szczawień-
skich szkół, uczestników z 
Wałbrzycha, a także kuracju-
szy przebywających w uzdro-
wisku na leczeniu, bowiem 
jest to wydarzenie, które - 
oprócz współzawodnictwa 
i dążenia do zwycięstwa w 
konkursie - wpisuje się w at-
mosferę przeżywania Świąt 
Wielkiej Nocy. Po raz pierwszy 
w rym roku rozszerzono for-
mułę konkursu i od roku 2018 
jest to Powiatowy Konkurs 
Palm Wielkanocnych, które-
mu honorowego patronatu 
udzielili: Starosta Wałbrzyski 
Jacek Cichura oraz Burmistrz 
Szczawna - Zdroju Marek Fe-
doruk.

W tym roku do konkursu 
zgłoszono 10 palm zarówno 
ze Szczawna, jak i Wałbrzycha. 

Uczniowie Młodzieżowe-
go Ośrodka Socjoterapii im. 
UNICEF w Walimiu zdomi-
nowali konkurs kulinarny w 
Strudze.

W minioną sobotę w na te-
renie Pałacu Struga odbył się 
konkurs kulinarny „Ciekawe 
danie z jajem na wielkanoc-
nym stole”, adresowany do 
mieszkańców powiatu wał-
brzyskiego. Wśród uczestni-
ków znaleźli się uczniowie z 
Młodzieżowego Ośrodka So-
cjoterapii im. UNICEF w Wa-
limiu, prowadzonego przez 
Powiat Wałbrzyski, którzy 

zdominowali konkurs zajmu-
jąc następujące miejsca: Se-
bastian Krawyciński – I miej-
sce, Przemysław Gardygała 
– II miejsce oraz Kamil Król 
- wyróżnienie.

- Bardzo się cieszę, że nasi 
uczniowie odnoszą sukcesy w 
różnych konkursach. Jest to 
kolejny dowód na to, że war-
to uczyć się w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Wa-
limiu. Gratuluję zwycięzcom 
i życzę dalszych sukcesów 
– powiedział wicestarosta 
Krzysztof Kwiatkowski.

(GŁ)

Mistrzowie smaku

I miejsce w konkursie zajął pasztet jajeczny ozdobiony pieczarkami.

Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych 2018

Organizatorzy powołali jury, 
w skład którego weszli: Aga-
ta Kiełbasińska, Janina Mali-
nowska i Bogusław Giriń. Po 
ocenie wyjątkowo pięknych 
w tym roku palm - wśród któ-
rych znalazła się także palma 
osiągająca wysokość blisko 
10 metrów (!) - jury przyznało 
nagrody w trzech kategoriach: 
dzieci, młodzież i dorośli. 
Nagrody ufundowane przez 
Powiat Wałbrzyski wręczali 
starosta Jacek Cichura oraz 
burmistrz Marek Fedoruk.

W kategorii dzieci I 
miejsce zdobyła palma 
wykonana przez Niepu-

bliczne Przedszkole „U Miko-
łaja” w Wałbrzychu, II miej-
sce – Przedszkole Miejskie w 
Szczawnie-Zdroju, III miejsce 
– Rodzina Baranów, Julia Ba-
ran z Wałbrzycha.

W kategorii młodzież: I 
miejsce – Miejska Szkoła Pod-
stawowa z oddziałami gimna-
zjalnymi w Szczawnie-Zdroju, 
II miejsce – Zespół Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w 
Szczawnie-Zdroju. 

W kategorii dorośli: I 
miejsce – Towarzystwo Mi-
łośników Szczawna-Zdroju, II 
miejsce – Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Tadeusza Boya 

Żeleńskiego w Szczawnie-
-Zdroju, III miejsce – Bogumi-
ła Miciuk.

Gratulujemy zwycięz-
com, dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za wzięcie 
udziału w przedsięwzięciu 
i zapraszamy na następny 
rok. Palmy tegoroczne bę-
dzie można podziwiać przez 
dwa tygodnie począwszy od 
Niedzieli Palmowej 25 marca 
przy ogrodzeniu kościoła w 
Szczawnie-Zdroju. 

Zadanie zostało do�nan-
sowane ze środków Powiatu 
Wałbrzyskiego.

(GŁ)

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Palm Wielkanocnych 
w Szczawnie – Zdroju.

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Palm Wielkanocnych w Szczawnie – Zdroju.
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Święto Wielkiej Nocy 
to czas nadziei 

i odradzania się 
wiary w siłę Chrystusa 

i w siłę człowieka. 
Życzę Wszystkim, 

w ten wyjątkowy czas, 
wielu radosnych chwil 

i wszelkich łask Bożych. 
 

Beata Żołnieruk

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

„Miejcie nadzieję!...Nie tę lichą, marną, 
co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, 

lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno 
przyszłych poświęceń, w duszy bohatera…!”

W ten Wielkanocny czas, 
człowiek zdaje się odkrywać 

nadzieję na zbawienie, 
uświadamiając sobie jej istnienie 

przez Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
Powierzając sobie tę nadzieję świętujmy, 
radujmy się wspólnie z bliskimi i życzmy 

dobrze sobie nawzajem.
Wesołych Świąt

Kamil Zieliński
Wicewojewoda Dolnośląski

Każdy z nas to homo sa-
piens, czyli człowiek rozumny, 
gatunek ssaka z rodziny czło-
wiekowatych, którego nazwa 
nijak się ma do rzeczywistego 
poziomu inteligencji i eduka-
cyjnego zaawansowania da-
nego osobnika. Wszyscy rów-
ni sobie: i ten po wieczorowej 
podstawówce, i profesor zwy-
czajny, są określani tym sa-
mym mianem. Powinno ono 
brzmieć dumnie, bo jesteśmy 
istotami panującymi na Mat-
ce Ziemi, ale mnie ta powin-
ność jakoś nie przekonuje, a 
mniemam, że i wielu innych 
mieszkańców tego padołu 
także. Nazbyt często bowiem 
homo sapiens jawi się jako 
monstrum skupione najbar-
dziej na tym, jak zaszkodzić 
innemu przedstawicielowi 
tego samego gatunku, a na-
wet jak doprowadzić do jego 
ostatecznego i nieodwołal-
nego unicestwienia. Wcale 

Andrzej
Basiński

Upojny obraz krzywdy bliźniego
też nie jestem przekonany, 
że dobro zawsze zwycięża 
nad złem, chociaż znam bez 
liku przykładów wzorcowej 
szlachetności i człowieczeń-
stwa nadzwyczajnego. Ale 
najwięcej przestrzeni pomię-
dzy mrokiem a jasnością zaj-
muje szarość, a wśród niej, jak 
perełki, drobne pozytywne 
uczynki zasługujące na na-
śladownictwo, ale również 
kulki smrodliwego nawozu - 
godne pogardy świństewka, 
a także różnej maści i wielko-
ści draństwa oraz cały ocean 
ludzkiej obojętności.

Kołacze mi się w świa-
domości jeden z dowcipów 
o Polakach, o nieustającej 
aktualności. Otóż wiejski go-
spodarz w ramach rozwoju 
hodowli kupił krowę. Gdy zo-
baczył ją jego sąsiad, zaczęła 
go rozsadzać zazdrość, ale 
ani mu w głowie było pójść 
śladem gospodarza i próbo-
wać zdobyć środki na zakup 
podobnej Mućki. Za to przy 
wieczornej modlitwie żarliwie 
prosił Boga, aby sąsiadowi 
krowina zdechła. Tak, tacy też 
jesteśmy, a prawdziwy wysyp 
zazdrośników i zawistników 
nastąpił po ostatnich wybo-

rach. Dołączyli oni do armii 
wybrańców i naprawiają rze-
czywistość, oj naprawiają...

W „Newsweeku” czytam 
wywiad Pawła Szaniawskiego 
z Robertem M. Jurgą zatytu-
łowany „Machiny do tortur, 
czyli jak karano na świecie”. 
Jurga jest specjalistą w tym 
temacie, bowiem przed trze-
ma laty wydał książkę pt. „Ma-
chiny do tortur”.

„(...) Spętanego skazań-
ca kładziono na brzuchu 
lub na plecach na bydlęcej 
skórze i wleczono po bruku 
na miejsce wykonania kary. 
Brak jakiejkolwiek osłony 
sprawiał, że g a w i e d ź mo-
gła go obrzucać nieczysto-
ściami, zgniłymi owocami, 
kamieniami, kopać i uderzać 
kijami” (…). Ale i tu jawi się 
jeszcze jeden wątek – p u b 
l i k a. Publiczne tortury były 
swego rodzaju festiwalem w 
odpowiedniej oprawie, na 
który przychodziły setki lu-
dzi, w tym... rodziny z dzieć-
mi. Dla niej to właśnie został 
wymyślony szafot – podnie-
sienie sceny tak, aby egze-
kucja była lepiej widoczna 
(…) ku uciesze p u b l i k i 
oraz zmartwieniu głośno 

krzyczącej z bólu ofiary. Je-
żeli do tego dodamy wielkie 
i skomplikowane machiny i 
urządzenia do tortur, spek-
takl (…) cieszył się dużym 
powodzeniem i opowiada-
no o nim latami”.

I wreszcie fragment wier-
sza Jerzego Gadawskiego 
„Opowieść kata Jurko”. Autor 
tak pisze o ściętej głowie:
„(...) Aby spekulacji po śmierci nie było,
wyciągało się ją z kosza i do góry wznosiło,
na pokaz g a w i e d z i, mieszczanom i rajcom,
taki oto koniec, wszystkim winowajcom!”.

Uważny czytelnik na pew-
no dostrzegł poczynione 
przeze mnie podkreślenie 
słów „gawiedź” i „publika”. 
Tak piszący o publicznych 
egzekucjach często określają 
ich widownię, która nierzad-
ko reagowała na ponurą ka-
towską czynność śmiechem, 
radosnymi okrzykami, a 
nawet euforią oraz delek-
towaniem się okrutnym 
widokiem. Niezależnie od 
rodzaju zbrodni, traktowa-
nie wykonania wyroku jako 
ciekawej rozrywki i spektaklu 
teatralnego, wydaje się nam 
dzisiaj jako jakieś horrendum 
i szokujące odstępstwo od 
normy, sadyzm i dowód zby-

dlęcenia rodzaju ludzkiego. 
Cechy te nie wyparowały z 
genów bezpowrotnie, one 
w nich tkwią i ulegają muta-
cjom...

Dlaczego o tym piszę? Na 
szczęście żyjemy w XXI wie-
ku, kiedy, zwłaszcza w okresie 
pokoju, nie dochodzi do opi-
sanych widowisk. Ale w natu-
rze niektórych przedstawicieli 
homo sapiens tlą się ciągoty 
do czerpania przyjemności 
z cudzej niedoli i cierpienia, 
a co pewien czas te demony 
się wyzwalają. Czy nie obser-
wujemy obecnie w Polsce 
nasilenia się przejawów bruta-
lizacji życia społecznego i po-
litycznego, zalewu chamstwa, 
bezczelności, buty w stylu „nie 
mamy pańskiego płaszcza i co 
nam pan zrobi?”, częstowania 
kopniakami kontrdemon-
strantów, w tym kobiet, ślepe-
go, zupełnie bezkrytycznego 
poparcia określonych środo-
wisk dla ludzi upojonych wła-
dzą i pragnących, aby ta wła-
dza zaszkodziła jak najbardziej 
tym, których te środowiska 
nienawidzą? Liczone w tysią-
cach ohydne wpisy autorów 
internetowego hejtu. Dałoby 
się z nich utworzyć niejeden 

tłum ziejący radosną furią przy 
szafocie...

Ostatnio podczas opisy-
wania w mediach podob-
nych zjawisk, co najmniej 
kilkakrotnie usłyszałem 
(m.in. bodajże z ust Pio-
tra Stasińskiego z „Gazety 
Wyborczej”), że aktywnie 
uczestniczy w nich gawiedź, 
rozumiana jako niezbyt lot-
na, zaściankowa, zakomplek-
siona i gardząca z zawiści 
innymi część naszego spo-
łeczeństwa. To ta właśnie 
gawiedź depcze z upodoba-
niem wszystko, z czego byli-
śmy dumni i co wpływało na 
wzrost szacunku dla Polski 
przez ostatnie ćwierćwiecze i 
bezwarunkowo, nie licząc się 
z żadną, nawet skandalicz-
ną kompromitacją, popiera 
wszystkie szaleństwa ciągną-
ce nasz kraj w dół. Przypomi-
nam, że to też homo sapiens. 
Naprawdę!

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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R E K L A M A

W ten wiosenny czas Wielkiej Nocy 
składamy serdeczne życzenia zdrowia 

oraz wszelkiej pomyślności.
Życzymy Państwu spokoju, pogody ducha 

i energii na co dzień,
by z entuzjazmem realizować wielkie plany

i najskrytsze marzenia

Roman Głód
Burmistrz Głuszycy 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Głuszycy

Grzegorz Mielczarek
Przewodniczący 

Rady Miejskiej Głuszycy 
oraz Radni

R E K L A M A

Gmina Głuszyca

Czeski Rychnov nad 
Kněžnou był miejscem 
spotkania podmiotów bio-
rących udział w projekcie 
„Tajemnice militarnych 
podziemi”. Gminę Głuszyca 
reprezentowali burmistrz 
Roman Głód i Katarzyna 
Łazanowska - kierownik Re-
feratu Inwestycji, Rozwoju i 
Promocji Urzędu Miejskie-
go w Głuszycy.

-To pierwsze spotkanie 
lidera i partnerów projektu 
po otrzymaniu informacji o 
zdobyciu do�nansowania 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego ze środków Programu 
Interreg V-A Republika Cze-
ska - Polska. Liderem projektu 

jest czeskie Miasto Rokytnice 
w Orlickich Górach, repre-
zentowane przez starostę Pe-
tra Hudouska. W spotkaniu 
oprócz Gminy Głuszyca wzięli 
udział również pozostali part-
nerzy projektu, którymi są 
Euroregion Pomezi Čech, Mo-
ravy a Kladska - Euroregion 
Glacensis, Stachelberg, Mesto 
Trutnov i Gmina Kamienna 
Góra- dodaje Roman Głód.

W czasie spotkania usta-
lono harmonogram realizacji 
projektu oraz przygotowano 
dokumentację do podpi-
sania umowy o do�nanso-
wanie. Przypomnijmy, że 
ogólna wartość projektu wy-
nosi 1.798.507,69 Euro (ok. 
7.553.732,30 zł). Wartość zada-

Tajemnice podziemi

nia, które zrealizowane zosta-
nie w Gminie Głuszycy to ok. 
1 735 482 zł, przy do�nanso-
waniu 85% ogólnej wartości 
projektu. W ramach projektu 
zmodernizowane zostaną 
m.in. ekspozycje Podziemne-
go Miasta Osówka. Warto rów-
nież dodać, że projekt „Tajem-
nice militarnych podziemi” 
został bardzo wysoko ocenio-

ny i znalazł się na piątym miej-
scu listy rankingowej.

„Tajemnice militarnych 
podziemi” to po „Malarzach 
Gór Orlickich i Gór Sowich” 
kolejny projekt realizowany 
w ramach polsko-czeskiej 
współpracy Gminy Głuszyca 
z partnerskim miastem Rokyt-
nice w Orlickich Górach.

(SJ)

• 4 kwietnia o godz.10.30 
nastąpi o�cjalne otwarcie 
żłobka, który mieści się 
na parterze w budynku 
Gimnazjum Publicznego 
w Głuszycy, ul. Grunwaldz-

ka 37. Zadanie „Sowiogórski 

Raj-  Głuszyca- adaptacja 

części pomieszczeń szkol-

nych na żłobek” zostało 

do�nansowane ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pra-

cy i Polityki Społecznej Ma-

luch+.

• Romana Więczaszek i 
Marek Juszczak kolejny 
raz będą gośćmi „Wiosen-
nego Spotkania z Poezją”, 
które odbędzie się we wto-

rek 10 kwietnia o godz. 

17.00 w sali widowiskowej 

głuszyckiego Centrum Kul-

tury. Spotkanie poprowadzi 

Stanisław Michalik. Swój 

najnowszy tomik wierszy 

„Krople ze źródła” promo-

wać będzie Romana Wię-

czaszek.

• Burmistrz Roman Głód 
zaprasza na zorganizowa-
ne po raz czwarty Święto 
Włókiennika. Podczas 

uroczystości zostaną wrę-

czone statuetki dla osób 

„Zasłużonych dla Włókien-

nictwa”. Muzyczną oprawą 

wydarzenia będzie kon-

cert „Duetu z harfą”, czy-

li Jadwigi Tomczyńskiej i 

Maksymiliana Ambroziaka. 

Uroczystość odbędzie się 

w niedzielę 22 kwietnia w 

sali widowiskowej Centrum 

Kultury-MBP w Głuszycy. 

Początek o godz. 16.30. 

Organizatorzy proszą o re-

zerwowanie miejsc do 20 

kwietnia pod numerem te-

lefonu 74 84 56 334 w. 11.
(SJ)

Raport z Głuszycy
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Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.

w Wałbrzychu

Zdrowych i ciepłych Świąt Wielkanocnych,

smacznego Jajka i mokrego Dyngusa

Wszystkim Odbiorcom Ciepła Systemowego
           życzy

Zdrowych pogodnych 

Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości,

spędzonych w radosnym, wiosennym nastroju

w gronie najbliższych oraz wszelkiej pomyślności

życzą

PrzePrzewodnicząca Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

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

- 72 mieszkania, przy ulicy Husarskiej w Wałbrzychu zostały 
przekazane lokatorom. Rodziny z dziećmi, osoby starsze oraz osoby 
niepełnosprawne otrzymały klucze do nowych mieszkań. Inwestycja 
kosztowała 12,5 mln. zł, z czego ok. 4,5 mln. zł przeznaczył na ten 
cel Bank Gospodarstwa Krajowego. Cieszy fakt realizacji inwestycji 
z programów rządowych na Dolnym Śląsku oraz w naszym miescie – 
podkreśla Kamil Krzysztof Zieliński, wicewojewoda dolnośląski.

(RED)

Budowa zachodniej ob-
wodnicy Wałbrzycha coraz 
bliżej. Został ogłoszony 
pierwszy przetarg związany 
z tą inwestycją.

Po kilkumiesięcznym okre-
sie organizacyjnym związa-
nym z aktualizacją dokumen-
tacji oraz przygotowaniem 
przetargów niezbędnych do 
realizacji tej inwestycji, Zarząd 
Dróg Komunikacji i Utrzy-
mania Miasta w Wałbrzychu 
ogłosił pierwszy przetarg na 
wyłonienie inżyniera kontrak-
tu, czyli wykonawcy, który - w 
imieniu inwestora, czyli Gmi-
ny Wałbrzych - będzie bezpo-
średnio czuwał nad realizacją 
wszelkich prac związanych z 

budową obwodnicy Wałbrzy-
cha. Prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej wskazywał 
na rok 2018 jako kluczowy 
w rozpoczęciu prac związa-
nych z budową obwodnicy. 
- Mamy także przekonanie, 
że do końca tego roku wyło-
niony zostanie główny wyko-
nawca i rozpoczną się prace 
budowlane, wchodzimy w 
fazę bezpośredniej realizacji 
inwestycji – dodawał. Ofer-
ty dotyczące przetargu na 
inżyniera kontraktu można 
składać do 7 maja w siedzi-
bie Zarządu Dróg i Komuni-
kacji w Wałbrzychu przy ul. 
Matejki 1.

(AG)

Pierwszy przetarg

Dostali klucze Jubileusze 
małżeńskie
Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Jedlinie-Zdroju 
informuje, że do 15 kwiet-
nia 2018 r. można składać 
wnioski o przyznanie medali 
za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Odznaczenie to przy-
sługuje parom, które zawarły 
związek małżeński w 1968 
r., zamieszkałym na terenie 
gminy Jedlina-Zdrój i gminy 
Walim, obchodzącym w 2018 
roku jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego. Zgłoszenia 
można dokonać osobiście w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Jedlinie-Zdroju ul. Poznańska 
2 lub telefonicznie pod nr tel. 
74/8510957 bądź 74/8455215 
wew.17, podając imiona i na-
zwiska Jubilatów, adres ich 
zameldowania na pobyt stały 
oraz informację dotyczącą daty 
i miejsca zawarcia małżeństwa.

(RED)

Msza i tablica
8 kwietnia 2017 roku, tuż 
po godz. 9.00, runęła dwu-
piętrowa kamienica przy ul. 
Krasickiego 28 w Świebodzi-
cach. W wyniku wybuchu gazu 
budynek złożył się niemal jak 
domek z kart, grzebiąc w gru-
zach aż 6 osób, w tym dwoje 
dzieci. 8 kwietnia 2018 roku 
o godz. 10:30 w kościele pw. 
Św. Piotra i Pawła w Świebo-
dzicach odprawiona zostanie 
msza święta w intencji tragicz-
nie zmarłych. Ulica Krasickiego 
poddawana jest rewitalizacji, w 
ramach jednego z etapów jest 
zagospodarowanie miejsca po 
zawalonej kamienicy. W projek-
cie uwzględniona jest tablica 
upamiętniająca tragiczne wy-
darzenia.

(ABP)

W Zagórzu Śląskim, w 
okolicach jeziora Bystrzyc-
kiego i w zamku Grodno 
trwają prace związane z pro-
jektem budowy Centrum 
Edukacji Ekologicznej Cho-
ina. Celem realizacji zadania 
jest zwiększenie dostępno-
ści do zasobów przyrodni-
czych na terenie Rezerwatu 
Przyrody Góra Choina oraz 
poprawa organizacji ruchu 
turystycznego.

- Trwa budowa budynku 
obsługi ruchu turystycznego 
przy parkingu w Zagórzu Ślą-
skim na ul. Wodnej, w którym 
dla turystów dostępne będzie 
Biuro Informacji Turystycznej. 
Będzie to też miejsce począt-
kowe dla ścieżki bioedukacyj-
nej, gdzie nasi turyści będą 
mogli zapoznać się z fauną i 
�orą Jeziora Bystrzyckiego i 
okolic, poza tym w budynku 

tym zlokalizowane  będzie 
akwarium, ukazujące faunę i 
�orę jeziora. W ramach projek-
tu rozebrana została wisząca 
kładka nad jeziorem Bystrzyc-
kim. W jej miejsce powsta-
nie nowoczesna kładka dla 
pieszych wraz z elementami 
ścieżki edukacji ekologicz-
nej, takimi jak multimedialne 
ławki z dźwiękami przyrody. 
Będzie to kolejny element 
projektu. Na zamku Grodno 
trwają prace przy realiza-
cji części końcowej całego 
projektu. Tworzone tam jest 
Centrum Bioedukacji Multi-
medialnej gdzie turysta, w 
trakcie zwiedzania, będzie 
mógł zapoznać się z zasoba-
mi przyrodniczymi rezerwatu. 
Dla uatrakcyjnienia zostaną 
wykorzystane tu nowocze-
sne technologie projekcyjne 
(m.in. rzut multimedialny 

obrazu na ścianę, podłogę i 
su�t). Cała inwestycja pozy-
tywnie wpłynie na poprawę 
organizacji ruchu turystycz-
nego na terenie Gminy Walim 
i zmniejszenie presji jego od-
działywania na obszary cenne 
przyrodniczo – wyjaśnia Adam 
Hausman, wójt Gminy Walim.

Przypomnijmy, że Gmina 
Walim pozyskała na ten cel 
do�nansowanie w wysokości 
6 022 170,54 zł ze Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020, współ�nansowa-
nego ze środków Unii Euro-
pejskiej, Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 
Całe zadanie opiewa na kwotę  
11.776.971,24 zł.

(RED)

Zima im nie przeszkodziła

Inwestycje w Gminie Walim
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie najbliższych 

oraz wesołego „Alleluja”
życzą 

Burmistrz Miasta, Radni Rady Miasta

i pracownicy Urzędu Miasta Jedlina - Zdrój

R E K L A M A

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

Szanowni Państwo,

niech Święta Wielkanocne 

wniosą do Państwa serc 

wiosenną radość i spokój, 

a spotkania z Bliskimi 

dadzą ciepło i nadzieję 

na każdy kolejny, 

szczęśliwy dzieńszczęśliwy dzień

Z serdecznościami
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Poseł na Sejm RP

Pełnych radości i spokoju 

Świąt Wielkiej Nocy 

oraz wiele pomyślności i sukcesów

życzą 

właściciele i pracownicy

Szkoły Jazdy Sztymala 

w Wałbrzychu

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Jedlina-Zdrój, wspólnie 
z Głuszycą i Świeradowem 
Zdrój, jest organizatorem 
zlotu rowerów elektrycz-
nych Electro-Bike Tour 
2018. Organizatorzy zapla-
nowali w każdej miejscowo-
ści wiele atrakcji dla miło-
śników rowerów. Pierwszy 
zjazd odbędzie się 8 kwiet-
nia br. w Jedlinie-Zdroju i 
tym samym otworzy serię 
spotkań, na którą z niecier-
pliwością czekali zwolenni-
cy jazdy na rowerze.

Organizatorzy przygoto-
wali bogaty wybór różno-
rodnych tras rowerowych z 
przewodnikami, konkursy 
dla uczestników z nagroda-
mi, możliwość zwiedzania w 
niższych cenach proponowa-
nych atrakcji na trasach prze-
jazdów, a także moc bezcen-
nych wrażeń towarzyszących 
podczas każdego ze zlotów. 
Chętni do wzięcia udziału 
w zlocie rowerów elektrycz-
nych zapisują się na niego do 
5 kwietnia, podejmując tym 
samym decyzję preferowanej 
przez siebie trasy i dystansu.

 - Zapraszamy zatem do 
udziału! Bliższe informacje 
oraz regulamin Electro-Bi-
ke Tour 2018 dostępne są 

na stronie www.ckjedlina.pl 
oraz na Facebooku – mówi 
Leszek Orpel, burmistrz Jedli-
ny-Zdroju.

Electro-Bike Tour 2018 
jest częścią projektu, realizo-
wanego przez gminy Jedli-
na-Zdrój, Głuszyca i Świera-
dów Zdrój. W obu gminach 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 21 
marca zostały otwarte bez-
płatne wypożyczalnie rowe-
rów elektrycznych. Jedliń-
skie i głuszyckie samorządy 
zakupiły po 6 rowerów elek-
trycznych, z których mogą 
korzystać mieszkańcy tych 
gmin. Rowery dostępne są 
w wypożyczalni, która mie-
ści się przy Urzędzie Miasta 
Jedlina-Zdrój na ul. Poznań-
skiej 2 i już można z niej ko-
rzystać w godzinach pracy 
urzędu tj. poniedziałek, śro-
da, 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-Zdro-
ju i pracownikom jednostek 
organizacyjnych w ramach 
obowiązków służbowych na 
jedną dobę lub na weekend. 
Druga wypożyczalnia zloka-
lizowana została na parterze 

W sobotni poranek od-
był się marsz na szczyt Góry 
Borowa (853 m n.p.m.) w 
Górach Wałbrzyskich.

Zalegający śnieg nie od-
straszył zdeterminowanych 
wędrowców, którzy wyruszyli 
z terenu Active Jedlina przy 
ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. 
Pokonanie trasy, pomimo zi-
mowej szaty na całym dystan-
sie, zajęło wędrowcom 2 go-
dziny. Na szczycie czekała na 

uczestników smaczna i gorąca 
zupa. Każdy zdobywca szczytu 
w tym dniu mógł na pamiąt-
kę zaopatrzyć się w znaczek 
turystyczny oraz widokówkę 
z pieczątką wieży widokowej. 
Po upieczeniu kiełbasek przy 
ognisku i wejściu na 16-me-
trową wieżę widokową, grupa 
wędrowców opuściła szczyt i 
udała się w drogę powrotną 
do Jedliny-Zdroju.

(CK)

I Electro-Bike Tour 2018

CK-MBP w Głuszycy przy ul. 
Grunwaldzkiej 26 i czynna 
jest od 21 marca do 31 paź-
dziernika, od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 
godz. 8.00 do 16.00. Rower 
można wypożyczyć na 24 
godziny, ale jest możliwość 
wypożyczenia na weekend: 
w piątek od godz. 15.00 z 
terminem zwrotu do po-

niedziałku do godz. 9.00. 
Szczegółowe regulaminy 
wypożyczalni są na stronie 
www.jedlinazdroj.eu w za-
kładce Jedlińskie Elektroro-
wery oraz na stronie www.
gluszyca.pl w zakładce Wy-
pożyczalnia rowerów elek-
trycznych i na FB- Sudeckie 
rowery elektryczne.

(RED)

Powitanie wiosny 
na Borowej

Powitanie wiosny na Borowej w zimowej scenerii.
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R E K L A M A

Drodzy Mieszkańcy
i Goście Szczawna-Zdroju

Przeżywając pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy Wszystkim Mieszkańcom oraz Gościom, 
aby Święta Wielkanocne upłynęły w atmosferze 
radości, spokoju, zgody i pojednania oraz życzliwości 
najbliższych.
Niech tradycyjna święconka i kolorowe pisanki 
zagoszczą na Waszych stołach, a domy przepełni 
nadzieja i miłość. Życzymy aby szczególna atmosfera 
tych dni napełniła Państwa nowymi siłami w realizacji 
celów i zamierzeń.

Burmistrz
Szczawna-Zdroju

Rada Miejska
w Szczawnie-Zdroju

R E K L A M A

Projekt „Świetlice - cen-
trum wsparcia, integracji i 
aktywizacji” realizowa-
ny jest przez Gminę Bo-
guszów-Gorce od końca 
2016 r. Głównym celem 
projektu jest zwiększenie 
szans życiowych dzieci z 
Boguszowa–Gorc z rodzin 
zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecz-
nym.

Zostanie to zrealizo-
wane m.in. przez dostar-
czenie im wysokiej jakości 
usług społecznych w ra-
mach placówek wsparcia 
dziennego. Planowane za-
kończenie projektu to sier-
pień 2019 r.

W planach jest prowa-
dzenie zajęć opiekuńczo-
-wychowawczych w ramach 
4 świetlic środowiskowych 

od poniedziałku do piątku 
po 4 godziny dziennie. Za-
jęcia mają na celu pomoc 
w nauce, organizację czasu 
wolnego oraz rozwój zainte-
resowań. Poprzez utworze-
nie 20 dodatkowych miejsc 
zwiększy się liczba dzieci 
w placówkach, świetlice 
będą doposażone w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne 
podnoszące jakość pracy, a 

dzieci zostaną objęte doży-
wianiem.

Realizowany projekt za-
kłada rozszerzenie oferty 
programowej świetlic o za-
jęcia z informatyki i języka 
angielskiego, a także zajęcia 
specjalistyczne: grupowe 
zajęcia socjoterapeutyczne, 
trening zastępowania agre-
sji oraz indywidualne zajęcia 
z psychologiem. Ważnym 

punktem są także działania 
ukierunkowane na aktywi-
zację rodziców/opiekunów 
oraz ich integrację z dziećmi. 
W tym celu powstaną Kluby 
Rodzica i Dziecka, organizo-
wane będą wspólne wyjścia 
i imprezy integracyjne, ro-
dzice/opiekunowie zostaną 
włączeni - jako wolontariu-
sze - w działania na rzecz 
świetlic.

Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Boguszowe-Gor-
cach zajął trzecie miejsce w in-
terdyscyplinarnym konkursie 
Disce Puer zorganizowanym 
przez Zespół Szkół nr 1 im. 
Ignacego Paderewskiego w 
Wałbrzychu.

Udział w konkursie Disce 
Puer miał charakter indywidu-
alny, ale ustalona została rów-
nież klasy�kacja drużynowa, 
zawierająca wyniki uzyskane 
przez uczniów szkoły. Rywaliza-
cja składała się z trzech części 
obejmujących wiedzę progra-
mową z zakresu bloków przed-
miotowych: humanistycznego, 
matematyczno-przyrodniczego 
oraz językowego. Uczniowie 
pisali testy, które składały się z 
pytań otwartych i zamkniętych 
z takich przedmiotów jak język 
polski, historia, matematyka, 
przyroda i język angielski.

21 marca 2018 roku w Ze-
spole Szkół nr 1 w Wałbrzychu ( 
Liceum nr 1) odbyła się Gala Lau-
reatów, podczas której wręczo-
no nagrody i statuetki dla szkół. 
Laureatem w kategorii Disce 
Puer Junior został uczeń klasy VI 
a Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Boguszowie-Gorcach Kamil 
Grobelny, natomiast wyróżnie-

Wsparcie, integracja i aktywizacja

Puchar dla szkoły
nie otrzymały Julia Nowak z kla-
sy VI a oraz Olga Grześkowiak z 
klasy VI b. Szkoła w klasy�kacji 
drużynowej uzyskała trzeci naj-
lepszy wynik spośród jedenastu 
szkół biorących udział w konkur-
sie. Uczniowie, którzy tak godnie 
reprezentowali Zespół Szkolno-
-Przedszkolny i zdobyli puchar 
to: Kamil Grobelny, Julia Nowak, 
Olga Grześkowiak, Jakub Lesiuk, 
Konrad Sawicz, Szymon Burek, 
Oliwia Czarnecka, Amelia Pie-
trzak, Kinga Kwiatkowska i Kinga 
Skrzypek.

Na uroczystej gali obecni byli 
laureaci, rodzice, dyrektorzy i 

nauczyciele wyróżnionych szkół 
oraz prezydent Wałbrzycha. 
Uroczystość uświetniły, jak zwy-
kle, wspaniałe występy uczniów 
I Liceum Ogólnokształcącego: 
szkolny chór oraz prezentacja 
„żywych obrazów” w ramach 
obchodów 100 rocznicy odzy-
skania niepodległości.

Gratulujemy �nalistom, 
wyróżnionym i laureatowi 
uzyskanych wyników, a także 
dziękujemy nauczycielom za 
przygotowanie uczniów i ciągłe 
uatrakcyjnianie żmudnego pro-
cesu uczenia.

(JCF)

Świąteczny klimat za-
witał do Szczawna-Zdroju 
za sprawą weekendowego 
Jarmarku Wielkanocnego.

Czym impreza przyciągnę-
ła mieszkańców, kuracjuszy i 
gości z innych miejscowości? 
- Przysmakami, dekoracjami i 
całą masą serdeczności. Kolej-
ki ustawiały się do stoisk z wy-
piekami, kiełbasami, serami 
oraz przetworami. Odwiedza-
jący nas mieszkańcy i turyści, 
poza zakupami, mogli wziąć 
udział w warsztatach pro-
wadzonych przez Ślężańskie 

Miody i Kamayu Art, a także 
wykazać się nagradzaną wiel-
kanocnym rękodziełem wie-
dzą nt. Szczawna-Zdroju. Z 
miodami, winami, słodkościa-
mi, wiklinowymi koszykami, 
haftowanymi obrusami, pi-
sankami czy wiankami wysta-
wiło się blisko 60 rękodzielni-
ków z regionu. Za słoneczną, 
ciepłą atmosferę serdecznie 
Wam wszystkim dziękujemy 
– podkreśla Karolina Tomza z 
Urzędu Miejskiego w Szczaw-
nie-Zdroju.

(KT)

Sztukę „Andropauza 3 czyli 
jak żyć i nie zwariować” napisali 
Piotr Dąbrowski i Katarzyna Mi-
kiewicz, na podstawie pomysłu 
Leszka Kwiatkowskiego. W spe-
katklu udział wezmą: Dariusz 
Gnatowski, Maciej Damięcki, 
Jacek Kawalec oraz Matylda 
Damięcka. Spektakl można bę-
dzie obejrzeć 6 kwietnia o godz. 
19.00 w Teatrze Zdrojowym w 
Szczawnie-Zdroju.

- Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Czterech dziarskich studentów w 
wieku emerytalnym: Hrabia, Behe-
mot, Sławek komandos i Miernota, 
brutalnie wyrzuceni z klasy przez złą 
nauczycielkę, podejmują ryzykowną 
decyzję walki z reżimem szkoły. Za-
kładają teatr. Aby naprawić rzeczy-
wistość tej, ich zdaniem, doszczętnie 
zepsutej szkoły, postanawiają wy-
stawić „Dziady” Mickiewicza. Jednak 
Miernota - reżyser teatralny, który 
chwilę wcześniej zostaje przez Mini-
sterstwo Kultury pozbawiony prawa 
wykonywania zawodu, wymyśla 
potworną inscenizację, której nie 
sposób zaakceptować. Aktorzy się 
buntują i postanawiają znaleźć na-
prawdę dobrego reżysera. Ich wybór 
pada na Stevena Spielberga. Chcą 
mu zaproponować kontrakt osobi-
ście. Cudem zdobywają pieniądze i 
płyną do Hollywood jachtem poży-
czonym od samego barona Mun-

chausena. Jesteśmy świadkami rejsu 
pełnego przygód, niebezpieczeństw 
i sytuacji absurdalnych. Na pełnym 
morzu bowiem, okazuje się, że ża-
den z naszych bohaterów nie ma 
najmniejszego pojęcia jak się taką 
jednostką żegluje. Ruszają w świat 
w poszukiwaniu przygód, barwnego 
życia i sensu istnienia, niczym czterej 
muszkieterowie Aleksandra Duma-
sa: „jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego”. Zapraszamy Państwa na 
wieczór pełen śmiechu, przygód, sy-
tuacji absurdalnych! Wieczór pełen 
wzruszeń, zaskoczeń i niespodzia-
nek. Zapraszamy na arcyzabawną 
opowieść o tym, że prawdziwe życie 
zaczyna się po sześćdziesiątce. Że 
nie ważna jest ilość zer przy liczbie 
twoich przeżytych lat, ale radosne 
i otwarte serce! Jeden z naszych 
bohaterów, po nieprawdopodob-
nej przygodzie, która odmieniła na 
dobre jego życie, krzyczy ponad 
oceanem: „Teraz dopiero zaczynam 
żyć!” – zachęcają autorzy spektaklu 
komediowego „Andropauza 3”. 
Bilety kosztują 80 zł (parter) i 70 zł 
(balkon).

Teatr Zdrojowy zaprasza także 
na kwietniowe wydarzenia mu-
zyczne:

Koncert symfoniczny dla dzie-
ci w wykonaniu Orkiestry Symfo-
nicznej Filharmonii Sudeckiej w 
Wałbrzychu - 06.04, godz. 11.30. 

Bilety do nabycia w kasie �lhar-
monii w Wałbrzychu.

Recital akordeonowy Tomasza 
Drabiny - 12.04, godz. 19.00, bile-
ty: 20 zł (sala kameralna).

Opera na wynos, czyli koncert 
muzyki klasycznej z przymrużeniem 
oka - 17.04, godz. 19.00. Bilety: 30 zł 
i 25 zł (bilet grupowy pow. 10 osób).

Koncert symfoniczny w wy-
konaniu Orkiestry Symfonicznej 

Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzy-
chu - 20.04, godz. 19.00. Bilety 
do nabycia w kasie �lharmonii w 
Wałbrzychu.

Noc orientu... z 1001 nocy - 
koncert w wykonaniu Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Sudec-
kiej w Wałbrzychu - 27.04, godz. 
19.00. Bilety do nabycia w kasie 
�lharmonii w Wałbrzychu.

(RED)

Gwiazdy w uzdrowiskuJarmark i palmy

Jarmarki świąteczne na stałe wpisały się w kalendarz imprez 
w Szczawnie-Zdroju.
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Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom 

Gminy Mieroszów składam szczere życzenia pokoju, wiary i miłości. 

By zbliżający się czas był przepełniony 

spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem. 

A nadchodząca wiosna niech wypełni słońcem 

Państwa życie osobiste i zawodowe.

Marcin Raczyński
Burmistrz Mieroszowa

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

Gmina Mieroszów

Wrocław ma krasnale. W 
Wałbrzychu Moo�ego za-
stąpiły Gwarki. Szczawno 
Zdrój stawia na wiewiórkę 
Ankę. Czesi mają Krecika, 
a Mieroszów promuje Lal-
ka Mieroszowianka, która 
szybko stała się symbolem 
naszej gminy. 

Odwiedzając Wrocław szu-
kamy wrocławskich krasnali. 
Te niewielkie rzeźby w stolicy 
Dolnego Śląska pojawiły się w 
2005 roku. Szybko stały się in-
tegralną częścią miasta i stale 
ich przybywa. Są tworzone 
przez artystów z całej Polski. 
Powstał też szlak wrocław-
skich krasnali, którym bardzo 
chętnie podążają turyści.

Maskotką Wałbrzycha 
przez lata był �glarny mu�on 
Moo�e. Powstała książeczka 
dla dzieci „Moo�e odkrywa 
Wałbrzych”, a sam Moo�e po-
jawiał się przy okazji różnych 
wydarzeń organizowanych w 
mieście. Dziś Moo�ego zastą-
piły Wałbrzyskie Gwarki - por-
celanowe �gurki górników, 
które mają przypominać o 
górniczej tradycji Wałbrzycha.

Teraz swoją maskotkę ma 
też Szczawno Zdrój. Od nie-
dawna gminę promuje Wie-
wiórka Anka. To małe zwie-

Remont biblioteki miej-
skiej i termomodernizacja 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Mieroszowie. To 
jedne z najważniejszych in-
westycji zrealizowanych w 
Gminie Mieroszów w ubie-
głym roku.

W 2016 roku Aglomeracja 
Wałbrzyska przyznała Gmi-
nie Mieroszów blisko milion 
złotych na realizację projektu 
„Zwiększenie atrakcyjności 
oferty kulturalnej Mieroszow-
skiego Centrum Kultury po-
przez przebudowę biblioteki 
oraz pomieszczeń przezna-
czonych na studio nagrań 
oraz salę prób”. - Gmina Mie-
roszów złożyła bardzo wyso-
ko oceniony wniosek na do�-
nansowanie instytucji kultury, 
gdzie mieści się biblioteka, 
sala prób. Na remont zostanie 
przeznaczone do�nansowa-
nie 870 tysięcy złotych, przy 
koszcie całkowitym ponad 
milion złotych – mówił wów-
czas prezydent Wałbrzycha, 
Roman Szełemej.

Środki zostały przeznaczo-
ne na remont i przebudowę 
biblioteki miejskiej, która do-
stosowana została dla osób 
niepełnosprawnych (dobu-
dowano windę, a także pod-

Inwestycja w kulturę i oświatę

jazd dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich). 
Został wzmocniony strop po-
między parterem a piętrem, 
wymieniono okna i drzwi, 
instalację elektryczną, oświe-
tlenie, wraz z oświetleniem 
ewakuacyjnym na klatce 
schodowej oraz w pomiesz-
czeniach biblioteki.

Do�nansowanie otrzymał 
też drugi projekt, dotyczący 
termomodernizacji budynku 
Szkoły Podstawowej w Miero-
szowie. Projekt zakładał popra-

wę efektywności energetycz-
nej budynku poprzez działania 
termomodernizacyjne, zmniej-
szenie emisji dwutlenku węgla 
oraz zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej 
budynku. Szkoła doczekała 
się kompleksowej termomo-
dernizacji. Zmodernizowano 
systemy grzewcze, zarządzania 
energią cieplną i elektryczną, 
wymieniono oświetlenie we-
wnętrzne, okna, zmodernizo-
wano kotłownię. 

(AN)

 - Na 2018 rok przewidziano drugi etap prac, który obejmie 
docieplenie ścian, dachu, renowację drzwi i wykonanie elewacji – 
mówi Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.

Lalki promują gminę

rzątko od dawna zamieszkuje 
szczawieńskie parki i cieszy 
oko mieszkańców, turystów i 
kuracjuszy. Motyw wiewiórki 
pojawia się też w uzdrowisko-
wym zdobnictwie.

Nasi sąsiedzi z Czech mają 
niezapomnianego Krecika, 
który z witryn sklepowych 
uśmiecha się do turystów. Kre-
cika stworzył Zdenek Miler. Ta 
sympatyczna postać zdobyła 
popularność wśród dzieci w 
ponad 60 krajach. Z kolei w 
Czeskim Raju, a dokładniej w 
Jicinie na każdym kroku spo-
tkamy Rozbójnika Rumcajsa. 

A Mieroszów? Mieroszów 
ma Lalkę Mieroszowiankę, 

nawiązującą do starej sło-
wiańskiej tradycji. Projekt, w 
ramach którego powstały lal-
ki zakładał powstanie pięciu 
rodzajów lalek, w tym lalki 
motanki, zdanicy czy ludowej 
lalki regionalnej. Warto do-
dać, że według starej słowiań-
skiej tradycji to właśnie lalki 
pełniły rolę swego rodzaju 
amuletów.

I to właśnie Lalka Miero-
szowianka promuje Gminę 
Mieroszów i jej tradycje. Wrę-
czane podczas różnych wy-
darzeń, często w formie po-
dziękowań, lalki opuszczają 
gminę i wędrują w świat.

(AN)

Lalka Mieroszowianka promuje Gminę Mieroszów i jej tradycje 
(Fot. MCK, T.Tracewski).
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie 
wsi Chwaliszów, w gm. Stare Bogaczowice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 roku, poz.1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1405),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice uchwa-
ły nr XXIV/196/17 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Chwaliszów, gm. Stare Bogaczowice.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej 
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowi-
ce, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, w publicznie 
dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informację o środowisku i jego ochronie umieszczono infor-
mację o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Chwaliszów, gm. Stare Bogaczowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miej-
scowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska 
w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwiesz-
czenia, na adres: Wójt Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 
132, 58-312 Stare Bogaczowice.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Allelujaoraz wesołego Alleluja

życzą właściciele i pracownicy 
Serwisu Samochodowego 

Goliat w Wałbrzychu

R E K L A M A

Na ulicach polskich miast, 
w tym Wałbrzycha, pojawiają 
się czarne pochody, w któ-
rych wzburzone kobiety (i 
mężczyźni też) manifestują 
nie tylko przeciwko ograni-
czaniu ich prawa do wyboru, 
ale też w obronie poszano-
wania godności płodu ludz-
kiego, który przez religijnych 
i politycznych dominatorów 
uznawany jest za człowie-
ka. Nie mam zamiaru w tym 
miejscu wdawać się w róż-
nego rodzaju bioetyczne 
rozważania, ale aż się prosi 
przypomnieć tym wszyst-
kim religijnym radykałom, że 
wielcy Doktorzy Kościoła, jak 
na ten przykład święty To-
masz z Akwinu (ale nie tylko) 
twierdził, że aborcja nie jest 
grzechem zabójstwa, dopó-
ki płód nie został obdarzony 
duszą, a zatem nie stał się w 
pełni ludzką istotą. A według 
doktryny wiary, kształtowa-
nej przez tychże Doktorów 
Kościoła, dusza ludzka wstę-
puje w ciało dopiero po 40-
80 dniach od zapłodnienia. 
Tak też do problemu tego 
odnosił się pierwszy Kodeks 
Prawa Kanonicznego spisa-
ny przez Gracjana (Decretum 
Gratiani) około 1140 roku. W 
kanonie "Aliquando" Gracjan 
stwierdza, że "aborcja jest za-
bójstwem jedynie wówczas, 
gdy płód jest uformowany". 
Dopóki płód nie jest jeszcze 
w pełni ukształtowaną ludzką 
istotą, aborcja nie jest aktem 
zabójstwa. Pogląd ten zyskał 
poparcie w pismach papieża 
Innocentego III i Grzegorza 
IX, a sam dekret stosowano 
jako instruktażowy podręcz-
nik dla księży aż do 1917 
roku, kiedy to powstał nowy 
kodeks tego prawa. Tak więc 
przez długie wieki rozróżnie-
nie płodu od istoty ludzkiej 
było (o dziwo) zbieżne z naj-
nowszymi odkryciami nauki, 
według której z istotą ludz-
ką mamy do czynienia, od 
momentu wykształcenia się 
mózgu i układu nerwowego.

Ktoś powie, być może 
wzorując się na piosenkar-
ce Dodzie, że te starodawne 
kanony wiary spisywali „na-
pruci winem i ziołem” ciemni 
mnisi, więc od razu przypo-
mnę, że za takie słowa Doda 
została skazana w procesie 
karnym, którego słuszność 
(zgodność z konstytucją) 

Prawo do życia
Janusz
Bartkiewicz

zatwierdził polski Trybunał 
Konstytucyjny. Warto też 
wspomnieć, że przecież cały 
Kościół Katolicki opiera się 
na dogmatach wiary powsta-
łych właśnie przed wiekami, 
w tym też w czasach, kiedy 
pierwszy Kodeks Kanoniczny 
spisywał wspomniany Gra-
cjan. Dlaczego zatem mamy 
dawać bezre�eksyjną wiarę 
tylko owym dogmatom, a 
lekceważyć to wszystko, na 
czym wiara w duszę człowie-
ka opierała się przez setki lat? 
Zresztą nie o to mi chodzi, 
a powyższy wywód przyto-
czyłem jeno dla wskazania, 
że wszelkiemu religijnemu 
podejściu do zagadnień 
związanych z aborcją, można 
przeciwstawić poglądy Dok-
torów Kościoła, które dziś 
- z powodów czysto politycz-
nych - są przemilczane lub 
lekceważone.

Jestem przekonany – 
wsłuchując się w głosy 
uczestniczek tych wszyst-
kich „czarnych protestów” 
- że zdeterminowanym 
kobietom chodzi przede 
wszystkim o to, aby nie 
zmuszano ich do rodzenia 
płodów pozbawionych mó-
zgów lub wielu narządów 
wewnętrznych, płodów bez 
głowy i takimi ubytkami 
powłok ciała, że po urodze-
niu nie są w stanie przeżyć 
więcej niż kilka dni. I jest to 
życie pełne niesamowite-
go cierpienia, na które nie 
ma lekarstwa. A właśnie do 
takich porodów moją być 
zmuszone kobiety w przy-
padku przyjęcia przez Sejm 
projektu przedstawionego 
przez najbardziej radykal-
nych przedstawicieli ru-
chów przeciwaborcyjnych, 
wspieranych przez Kościół 
Katolicki. I aby prostemu lu-
dowi w głowach namieszać, 
przedstawiciele tego typu 
organizacji, prawicowi po-
słowie i księża, bez przerwy 
opowiadają o „zabijaniu nie-
narodzonych dzieci” z po-
wodu wykrytych defektów 
genetycznych, powodują-
cych chorobę zwaną zespo-
łem Dawna. Jest to cyniczne 
kłamstwo, bo zespół tego 
rodzaju wad genetycznych 
można wykryć w tzw. okre-
sie prenatalnym i podjąć 
wczesne i coraz bardziej sku-
teczne leczenie. Ale badania 
prenatalne również znalazły 
się na celowniku Kościoła 
Katolickiego i tych sił, które 
z uwagi na polityczne korzy-
ści zamierzają (i czynią tak) 
wprowadzać wszystko to, co 
Kościół Katolicki uzna za ko-
rzystne dla samego siebie.

Zabierając głos w spra-
wie aborcji, muszę pod-
kreślić, że stosowanie tego 
środka uznaję za ostatecz-
ność, ale uznaję też, że tę 
ostateczność określa przede 
wszystkim stan wiedzy me-
dycznej, a także wolna wola 
kobiety, której nikt nie ma 
prawa zmusić do urodzenia 
dziecka będącego efektem 
gwałtu dokonanego przez 
prymitywnych samców, w 
tym także członków najbliż-
szej rodziny. Kobieta jest 
takim samym człowiekiem 
jak mężczyzna i tylko ona 
ma prawo do podejmowa-
nia wszelkich decyzji doty-
czących jej samej. Nie ma 
żadnego prawnego, ani też 
moralnego uzasadnienia, 
dla którego prawo zdefor-
mowanego płodu ma być 
silniejsze od prawa istnieją-
cego już człowieka. Nie ma 
żadnego prawnego i mo-
ralnego uzasadnienia dla 
przyjęcia, że prymitywna żą-
dza jakiegoś troglodyty ma 
większe znaczenie niż wola 
kobiety, która nie chce być 
zmuszana do ponoszenia 
konsekwencji czynu, odby-
wającego się bez jej zgody, 
w warunkach �zycznego 
lub psychicznego przymu-
su. Eliminowanie prawa do 
aborcji za wszelką cenę ma 
też i inny wymiar, którego 
rozumni ludzie nie mogą nie 
brać pod uwagę. Chodzi o 
przetrwanie naszego gatun-
ku, który z powodu cywiliza-
cyjnego rozwoju ma i ten ne-
gatywny skutek, że organizm 
ludzki ulega coraz większym 
defektom, które mogą w su-
mie doprowadzić w przyszło-
ści do całkowitej �zycznej i 
intelektualnej degeneracji 
człowieka, a w końcowym 
efekcie do jego biologiczne-
go unicestwienia. Przed taką 
groźbą, która nie jest żadnym 
jakimś sciente �ction, uchro-
nić ludzkość może przede 
wszystkim uniemożliwienie 
przenoszenia uszkodzonych 
genotypów na nowe poko-
lenia, a więc znaczne ograni-
czenie rodzenia się ludzi z ta-
kimi wadami, które nie mogą 
być uleczalne w przypadku 
ich wczesnego wykrycia. 
Przynajmniej w obecnym 
stanie nauki. I o tym warto 
też pamiętać.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.

Urząd ma wolne
W związku z dniem świą-
tecznym 6 stycznia 2018 r. 
(sobota), przypadającym 
w innym dniu niż niedzie-
la, dla zachowania obo-
wiązującego czasu pra-
cy, dzień 30 marca 2018 
r. (piątek) będzie dniem 
wolnym od pracy dla pra-
cowników Urzędu Miejskie-
go w Boguszowie-Gorcach. 
W związku z tym 30 marca 
2018 r. Urząd Miejski w Bo-
guszowie-Gorcach będzie 
nieczynny.

(RED)

ZUS pracuje
W Wielki Piątek (30 mar-
ca) ZUS nie zamyka drzwi 
przed swoimi klientami. 
Wszystkie placówki zarów-
no Oddziały jak i Inspektora-
ty oraz Biura Terenowe peł-
nią dyżur na salach obsługi 
klientów w godz. od 8.00 
do 15.00. Najbliższy piątek 
(30 marca) jest w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych 
dniem wolnym od pracy. 
Dyżur pełni jednak część 
pracowników Sal Obsługi 
Klientów oraz Centrum Ob-
sługi Telefonicznej. Placów-
ki ZUS pracują tego dnia 
w ograniczonym zakresie 
(np. przyjmowanie doku-
mentów, wydawanie czę-
ści zaświadczeń). - To, że 
w piątek pracujemy w nie-
co ograniczonym zakresie 
wynika z faktu, że w całym 
Zakładzie jest dzień wolny 
dla pracowników w zamian 
za sobotę 6 stycznia - mówi 
Iwona Kowalska Regionalny 
Rzecznik Prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. - Oczywiście 
klientów zapraszamy do na-
szych sali obsługi, w których 
dyżurować będą pracowni-
cy do godziny 15.00. W tym 
dniu każdy nasz gość będzie 
mógł złożyć wnioski i do-
kumenty ubezpieczeniowe 
- dodaje Iwona Kowalska. 
Do dyspozycji klientów po-
zostaje także działająca całą 
dobę Platforma Usług Elek-
tronicznych (PUE) http://
www.zus.pl/ oraz Centrum 
Obsługi Telefonicznej do-
stępne w całej Polsce pod 
numerem telefonu 22 560 
1600*. Konsultanci dostępni 
są w dni robocze pon. - pt. w 
godz. 7.00 - 18.00. Począw-
szy od wtorku 3 kwietnia 
obsługa klientów będzie 
realizowana w pełnym za-
kresie.

(RED)
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Mirosław Lech
Wójt Gminy 

Stare Bogaczowice

Wszystkiego co najlepsze na Święta Wielkiejnocy!

Radosnych chwil przy wielkanocnym stole, 

uśmiechów najbliższych i wiosennych nastrojów.  

Niech ten czas przepełniony będzie wiarą, nadzieją i miłością. 

Pracownicy 
Urzędu Gminy

Stare Bogaczowice

Gmina Czarny Bór była 
gospodarzem XX edycji po-
wiatowych eliminacji Ogól-
nopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej. W turnieju 
zorganizowanym przez Za-
rząd Oddziału Powiatowe-
go Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w 
Wałbrzychu, który odbył 
się 24 marca, wzięło udział 
12 uczestników – uczniów 
szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimna-
zjalnych reprezentujących 
Gminy Mieroszów, Bogu-
szów-Gorce, Stare Bogaczo-
wice, Walim i Zespół Szkół 
nr 4 w Wałbrzychu.

O�cjalnego otwarcia tur-
nieju dokonali: Paweł Kaliński 
- zastępca Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Po-
żarnej w Wałbrzychu, Bogdan 
Stochaj - prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP oraz Adam Górecki - 
wójt Gminy Czarny Bór.

Po teście sprawdzającym 
wiedzę, odbyły się rozmowy z 
trójką najlepszych uczestników 
z każdej grupy wiekowej. W 
zaciętej rywalizacji w kategorii 
szkół podstawowych zwyciężył 
najmłodszy uczestnik turnieju 
- Mateusz Pisarczyk ze Starych 
Bogaczowic. Wśród gimnazja-
listów oraz klas VII-VIII najlep-
sza była Anna Kwiatkowska 
z Boguszowa-Gorc, II miejsce 
zajął Bartosz Wodecki ze Sta-
rych Bogaczowic, III miejsce 
przypadło Danucie Skorupie 
z Mieroszowa. W najstarszej 
grupie młodzieży ponadgim-
nazjalnej najlepiej swoją wie-
dzę zaprezentował Piotr Lin-
kowski - reprezentant Gminy 
Boguszów –Gorce, II miejsce 
zajął Szymon Sęk z Wałbrzycha 
, III miejsce Sara Ryżak z Miero-
szowa.

- Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom turnieju, a 
szczególnie trójce �nalistów, 
którzy już za miesiąc będą 
reprezentować Powiat Wał-

brzyski w eliminacjach woje-
wódzkich Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
– mówi Bogdan Stochaj.

Celem turnieju było upo-
wszechnienie wiedzy na te-
mat bezpieczeństwa pożaro-
wego oraz innych zagrożeń 
w przyrodzie i cywilizacji, po-
znanie historii i tradycji pol-
skiego pożarnictwa, a także 
współczesnej techniki pożar-
niczej. Zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii otrzymali 
atrakcyjne i cenne nagrody 
ufundowane przez Komen-
danta Miejskiego PSP w Wał-
brzychu Krzysztofa Szyszkę, 
Starostę Wałbrzyskiego Jacka 
Cichurę, Prezesa Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Macieja Badorę oraz Za-
rząd Oddziału Powiatowego 
OSP RP w Wałbrzychu. Gmina 
Czarny Bór przygotowała pa-
miątkowe medale dla wszyst-
kich uczestników turnieju 
oraz ich opiekunów.

(RED)

Turniej wiedzy pożarniczej

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Czarnym Borze.

Stypendia rozdane
W hali Gminnego Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego 
w Czarnym Borze odbyło 
się uroczyste wręczenie 
stypendiów naukowych i 
sportowych uzdolnionym 
uczniom, a ich rodzicom li-
stów gratulacyjnych. Wójt 
Gminy Czarny Bór Adam Gó-
recki wraz z Anną Dziewit 
– dyrektorem zespołu szkół, 
wręczyli laureatom nagrody. 
42 osoby otrzymały stypendia 
naukowe, a sportowe 23.

(RED)

Wybitny strażak 
i sportowiec
W Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej Sekretarz Stanu 
w MSWiA Jarosław Zieliń-
ski spotkał się z wybitnymi 
strażakami-sportowcami 
Państwowej Straży Pożar-
nej. Na spotkanie  zaproszeni 
zostali strażacy, którzy osią-
gnęli wybitne wyniki w za-
wodach rangi mistrzowskiej i 
ogólnopolskiej. W spotkaniu 
uczestniczyło 30 strażaków-
-sportowców reprezentują-
cych różne dyscypliny, m.in. 
sport pożarniczy, piłkę nożną, 
piłkę siatkową, tenis stołowy, 
narciarstwo biegowe czy ko-
larstwo. Wśród nich był miesz-
kaniec Gminy Czarny Bór – 
Waldemar Poręba. Sekretarz 
Stanu w MSWiA Jarosław Zie-
liński wraz z komendantem 
głównym Państwowej Straży 
Pożarnej gen. brygadierem 
Leszkiem Suskim pogratulo-
wali strażakom sportowych 
osiągnięć oraz wręczyli spe-
cjalne wyróżnienia.

(RED)

24 marca na terenie Pa-
łacu Struga odbył się piknik 
wielkanocny, który cieszył 
się ogromną frekwencją za-
równo mieszkańców, jak i 
przyjezdnych gości.

Wydarzenie wypełnione 
było atrakcjami dla najmłod-
szych: gry i zabawy prowa-
dzone przez animatorów, 
warsztaty plastyczne oraz 
wizyta zajączka wielkanoc-
nego, który wręczył prezenty 
wszystkim dzieciom. Dla do-
rosłych organizatorzy przygo-
towali warsztaty �orystyczne, 
podczas których powstała 
ogromna palma wielkanocna. 
Rozstrzygnięty został także 
konkurs na najbardziej orygi-
nalną palmę wielkanocną – 
zwycięzcą zostało Stowarzy-
szenie Ziemi Bogaczowickiej.

- Niezwykle ważne jest, 
aby zarówno świąteczny, jak 
i przedświąteczny czas spę-
dzać w gronie rodziny i naj-
bliższych przyjaciół. Cieszę 
się, że po raz kolejny udało się 
w naszej gminie zorganizo-
wać przedświąteczne spotka-

nie. Wspólnie z mieszkańcami 
gminy oraz przyjezdnymi 
gośćmi stworzyliśmy niepo-
wtarzalny klimat, który wpro-
wadził nas w atmosferę świąt 
wielkanocnych – mówi Miro-
sław Lech, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

Fundacja Edukacyjno-Spo-
łeczna „Polny Kwiat” podczas 
pikniku zorganizowała kon-
kurs kulinarny „Ciekawe danie 
z jajem na wielkanocnym sto-
le”. Do konkursu kulinarnego 
zgłosiło się 13 śmiałków -ama-
torów gotowania. Pierwsze 
miejsce zdobył pasztet jajecz-
ny, II miejsce wielkanocne pty-
sie, a III sos jajeczny. Było pysz-
nie. Konkursy do�nansował 
Powiat Wałbrzyski w ramach 
zadania publicznego „Konkurs 
tradycji kulinarnych podczas 
Jarmarku Wielkanocnego”. 

Wszyscy uczestnicy pik-
niku wielkanocnego mogli 
wspólnie upiec kiełbaski i 
poczęstować się wielkanoc-
nym żurem z bogaczowickim 
jajem.

(IL)

Przedsmak świąt

Podczas pikniku w Strudze zorganizowany został konkurs kulinarny 
„Ciekawe danie z jajem na wielkanocnym stole”.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

składamy najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, 

mokrego dyngusa

mnóstwo wiosennego optymizmu 

oraz samych sukcesów
Sylwestra Wawrzyniak

przewodnicząca
Rady Gminy Czarny Bór
wraz z Radnymi Gminy

Adam Górecki
Wójt Gminy Czarny Bór

wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy

R E K L A M A
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Niech nadchodzący czas Świąt Wielkiej Nocy 

napełnia serca wiarą, nadzieją i miłością.

Niechaj obfi tuje w chwile spokoju i radości, 

spędzone w gronie rodziny i przyjaciół. 

życzą

Zarząd wraz pracownikami 

P.O.D. „URBANIAK” Sp.z o.o.

R E K L A M A

Królewska gra
Szczawno -Zdrój zintegro-
wało środowisko szachowe 
z całej Polski. 72 uczestni-
ków w zrewitalizowanej sali 
gimnastycznej przy ul. Sien-
kiewicza 28 rywalizowało o 
tytuł mistrza Szczawna-Zdro-
ju w szachach szybkich na 
2018 rok. Najmłodszy z nich 
liczył 5 lat, a najstarszy ponad 
60. Po rozegraniu 9 rund w 
poszczególnych klasy�ka-
cjach wygrali: open - 1. Paweł 
Kowalczyk, 2. Michał Parzyń-
ski, 3. Mariusz Janduła; ran-
king Fide do 1500 - 1. Natan 
Sypień; kategoria do lat 10 - 1. 
Michał Cieszkowski, 2. Kacper 
Jaroszuk, 3. Tatiana Rybka; 
kategoria do lat 14 - 1. Jan 
Kosior, 2. Magdalena Pawicka, 
3. Krzysztof Miklosz; kategoria 
do lat 18 - 1. Aleksander Wilk, 
2. Bartosz Smukowski, 3. Da-
wid Janus. Zawody sprawnie 
sędziował Michał Wagiel. A 
już w kwietniu do Wałbrzycha 
zawitają najlepsi europejscy 
szachiści, którzy będą rywali-
zować w ramach Mistrzostw 
Europy Seniorów w Szachach. 
Impreza potrwa od 14 do 22. 
kwietnia i będzie miała miej-
sce w Centrum AQUA ZDRÓJ 
oraz Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia. Szczególnie 
zapraszamy na uroczystą ce-
remonię otwarcia mistrzostw, 
która odbędzie się w sobotę 
14. kwietnia w Hali Widowi-
skowo-Sportowej Aqua Zdrój. 
Dodatkowo w niedzielę 15.04 
w godz.10:00 – 13:00 prze-
widziany jest otwarty turniej 
szachów błyskawicznych.

(RED)

przerwy AZS PWSZ prowa-
dził zasłużenie 3:0, a na po-
czątku drugiej połowy było 
praktycznie po meczu, bo w 
50 min. została sfaulowana 
w polu karnym Dominika De-
reń, a jedenastkę na gola za-
mieniła Małgorzata Mesjasz. 
Do końca spotkania zespół 
gości kontrolował grę. I choć 
na boisko wchodziły kolejne 
zmienniczki, którym dał po-
grać trener Kamil Jasiński, 
to nadal gra AZS PWSZ Wał-
brzych wyglądała dobrze i 
w 82 min., po rzucie rożnym 
wykonywanym przez Annę 
Rędzię, w zamieszaniu pod-
bramkowym Małgorzata 
Mesjasz wykazała najwięcej 
przytomności i strzałem z bli-
ska ustaliła wynik spotkania 
na 5:0. Mimo prób zdobycia 
honorowego gola przez AZS 

PSW rezultat nie uległ już 
zmianie i wałbrzyszanki mo-
gły cieszyć się z kolejnych 3 
punktów – relacjonuje To-
masz Stasiński z PWSZ.

Następne spotkanie AZS 
PWSZ rozegra już w najbliż-
szą sobotę o godz. 12.00 na 
stadionie w Żywcu z Miejsco-
wym Mitechem.

(RED)

AZS PSW Biała Podlaska - AZS PWSZ 
Wałbrzych 0:5 (0:3)
Bramki: Dominika Dereń 2 (17, 29), 
Małgorzata Mesjasz (50, 82), Julita 
Głąb (26).
AZS PWSZ: Klimek, Szewczuk (75 Plu-
ta), Zawadzka, Mesjasz, Aszkiełowicz, 
Rędzia (84 Klepatska), Ratajczak 
(61 Rozmus), Siwińska, Rapacka 
(70 Kowalczyk), Głąb, Dereń (81 
Maciukiewicz).

Czekają na rywala
Muszkieterowie Nowa Sól 
ulegli Górnikowi Trans.
eu Wałbrzych 54:79 (11:21, 
19:18, 11:15, 13:25) w drugim 
spotkaniu I rundy play o� II ligi 
koszykarzy. Punkty dla Górni-
ka Trans.eu: Kruszczyński 18, 
Durski 16, Krzywdziński 11, Ra-
tajczak 11, Wróbel 10, Kaczuga 
6, Spała 5, Jeziorowski 2. Pod-
opieczni trenera Marcina Ra-
domskiego wygrali rywalizację 
2:0 i w kolejnej rundzie zmierzą 
się ze zwycięzcą z pary Stal II 
Ostrów - Sokół Międzychód 
106:74 (stan rywalizacji 1:1, 
decydujący mecz zakończył się 
po zamknięciu tego wydania).

(RED)

Powalczą o II ligę
W zaległym meczu XIII ko-
lejki III ligi kobiet siatkarki 
MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych pokonały AZS 
AWF Wrocław 3:2 (25:18, 
24:26, 25:23, 23:25, 15:13). 
Chełmiec Wodociągi: Joanna 
Smernicka, Paulina Kądziołka, 
Aleksandra Lupa, Natalia Sła-
wińska (MVP meczu), Katarzy-
na Mróz, Karolina Nowak, Pau-
lina Szymańska (libero) oraz 
Magdalena Zdebska, Martyna 
Urbanowska, Julia Rzeczycka, 
Izabela Groń. Zespół trenera 
Jacka Kurzawińskiego zajął 
drugie miejsce w rozgryw-
kach, które jest premiowane 
udziałem w barażach o II ligę.

(RED)

W końcu zagrają?
Zima przeszkodziła piłka-
rzom IV ligi w rozegraniu 
dwóch kolejek rundy re-
wanżowej. Na sobotę - 31 

marca, godz. 15:00 – zaplano-
wany został mecz o mistrzo-
stwo grupy wschodniej IV 
ligi Górnik Wałbrzych - Sokół 
Marcinkowice. Mecz odbę-
dzie się na stadionie Centrum 
Aktywnego Wypoczynku 
AQUA ZDRÓJ przy ul. Ratu-
szowej 6 w Wałbrzychu. Bilety 
w cenach: 10 zł normalny, 5 zł 
ulgowy. W grupie zachodniej 
Orla Wąsosz będzie podejmo-
wała Górnika Boguszów-Gor-
ce. Mecz zostanie rozegrany 
31 marca o godz. 16:00.

(RED)

Klasa okręgowa
Na 31 marca zostały zapla-
nowane mecze 17 kolejki 
piłkarskiej klasy okręgo-
wej. Oto zestaw par: MKS 
Szczawno Zdrój - Pogoń 
Duszniki Zdrój (godz. 16.00), 
Piast Nowa Ruda - Victoria 
Świebodzice (13.00), Zamek 
Kamieniec Ząbkowicki - Zdrój 
Jedlina Zdrój (16.00), LKS By-
strzyca Górna - Kryształ Stro-
nie Śląskie, Granit Roztoka 
- Zjednoczeni Żarów, Orzeł 
Lubawka - Grom Witków, 
Skałki Stolec - Iskra Jaszkowa 
Dolna, Piławianka Piława Gór-
na - Victoria Tuszyn.

(RED)

Klasa B
31 marca o godz. 12:00 zo-
stanie rozegrany zaległy 
mecz 14 kolejki piłkarskiej 
klasy B MKS II Szczawno 
Zdrój - Zagłębie Wałbrzych. 
W pierwotnym terminie - 18 
marca – spotkanie zostało od-
wołane z powodu złego stanu 
boiska.

(RED)

Niepokonane dziewczyny

Piłkarki nożne AZS PWSZ Wałbrzych są niepokonane w tym roku.

Drugi w rundzie wiosen-
nej wyjazd i drugie zwycię-
stwo – AZS PWSZ Wałbrzych 
pokonał w Białej Podlaskiej 
AZS PSW 5:0 i nadal jest 
niezwyciężony w tym roku. 
Nie zmienił tego środowy 
mecz z AZS UJ Kraków, za-
kończony bezbramkowym 
remisem.

- Poprzednie mecze wał-
brzyszanek z tym rywalem 
były zacięte i tym razem po-
czątek wskazywał na to, że 
łatwo nie będzie, a gospo-
dynie postawiły brązowym 
medalistkom poprzedniego 
sezonu trudne warunki. Po 
wyrównanych pierwszych 
minutach, drużyna gości za-
częła zyskiwać przewagę i w 
17 min., po uderzenie Domi-
niki Dereń z rzutu wolnego, 
było 0:1. Chwilę później ta 
sama zawodniczka mogła 
podwyższyć na 2:0, ale go-
spodynie uratował słupek. 
W 26 min. ta sztuka udała się 
Julicie Głąb, która - po poda-
niu Oliwii Rapackiej - przyjęła 
piłkę na 11 metrze i strzałem 
w lewe okienko zdobyła ko-
lejnego gola dla AZS PWSZ. 
Nie minęły trzy minuty, a 
po dośrodkowaniu Jolanty 
Siwińskiej, piłka po główce 
Dominiki Dereń znalazła dro-
gę do siatki i wałbrzyszanki 
znalazły się w bardzo kom-
fortowej sytuacji. Gospo-
dynie miały również swoje 
okazje w pierwszej połowie, 
a najlepszą z nich aktywna 
w pierwszych 45 minutach 
Klaudia Lefeld, jednak świet-
ną interwencją popisała się 
Weronika Klimek, zbijając 
futbolówkę na słupek. Do 

Sportowy raport
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W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ 

MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

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

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

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

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

www.uslugipogrzeboweskala.pl
W Kamiennej Górze i okolicach 

współpracujemy z zakładem „Empatia” 

Usługi Pogrzebowe „SKAŁA” 
Robert Skała

ul. Władysława Jagiełły 5
58-370 Boguszów-Gorce  

TELEFON 668-413-130

Odstąpie
 lub wynajmę 

lokal 
na Piaskowej Górze 

w Wałbrzychu. 
Tel.668018624.

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Nowe kursy:
25.04. Wałbrzych • 26.04. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

XX Bieg o Babę Wielka-
nocną odbędzie się 2 kwiet-
nia 2018 r. o godz. 11:00 w 
Wałbrzychu (dzielnica Po-
dzamcze, ul. Blankowa 32 
A). Oprócz biegu głównego 
przewidziany jest również 
bieg dla dzieci i młodzieży.

Wcześniej zorganizowa-
ny został marsz nordic wal-
king „Czekamy na wiosnę”. 
Podczas słonecznej pogody 
wzięło w nim udział ponad 40 
uczestników z różnych stron 
Dolnego Śląska. Na liczącej 

10 km trasie zwiedzono Pal-
miarnię w Lubiechowie, ruiny 
Starego Książa i mostki nad 
wąwozem Pełcznicy. Zakoń-
czenie imprezy w formie pik-
niku z ogniskiem, odbyło się 
na terenie hipodromu w Ksią-
żu. Tam odbyło się losowa-
nie nagród. Organizatorem 
marszu był Wałbrzyski Klub 
Biegacza Podzamcze-Zamek 
Książ, a jego partnerami: Sta-
do Ogierów Książ i Zamek 
Książ sp. z o.o.

(BAS)

Zwycięstwem wałbrzy-
skiego boksera Michała 
„Szczupaka” Leśniaka, 
zakończył się jego 10. za-
wodowy pojedynek pod-
czas gali „Próba ognia” w 
Dzierżoniowie, w której w 
kategorii junior półśredniej 
pokonał Mołdawianina Ok-
taviana Gratii, na co dzień 
trenującego w Niemczech. 
Leśniak godnie uczcił za-
tem swój mały jubileusz.

Należy zaznaczyć, że 
oprócz 8 wygranych w jego 
rekordzie (w ciągu 3 lat walk 
wśród pro�) jest też jedna 
porażka i jeden remis. Sukces 
cieszy, ale nie obyło się bez 
kontrowersji. „Szczupak” wie-
dział, czego się spodziewać 
po swoim rywalu, bowiem 
Gratii znany jest z żywiołowe-
go stylu walki i nieustępliwo-
ści, a ponieważ wałbrzyszanin 
także preferuje nieustanny 
atak, zapowiadała się ringo-
wa wojna. Tak też się stało.

Pierwsze trzy rundy należa-
ły zdecydowanie do Leśniaka, 
który - zgodnie z oczekiwa-
niami - nacierał i zasypywał 
przeciwnika kombinacjami 
uderzeń. W tym okresie Moł-

dawianin zachowywał się bier-
nie. Po jednej z serii ciosów 
Gratii zaczął krwawic z nosa, 
ale zupełnie go to nie zdepry-
mowało. Przeciwnie: teraz on 
rozpoczął atak non stop, mo-
mentami spychając „Szczupa-
ka” do defensywy. Nic dziw-
nego, że ataki Leśniaka były 
mniej zdecydowane niż na po-
czątku, bowiem po ostatniej 
swojej walce o mistrzostwo 
Polski z Kamilem Młodzińskim 
w Częstochowie, toczonej w 
oszałamiającym tempie, przy 
obustronnej wymianie wielu 
silnych ciosów, leczył urazy, a 
poza tym musiał się pozbyć się 
zbędnych kilogramów, co na 
pewno go osłabiło i odbiło się 
na kondycji, a do końca ustalo-
nego na 8 rund pojedynku nie 
miał chwili wytchnienia.

Werdykt nie zapadł jedno-
głośnie, bowiem ogłoszono 
zwycięstwo Leśniaka w sto-
sunku 2:1, a jeden z arbitrów 
ocenił jego wygraną na 78:75, 
co uznano za nieporozumie-
nie. Zdaniem niektórych ob-
serwatorów, sprawiedliwszy 
byłby remis. - Pojedynek był 
widowiskowy, a moi kibice na 
pewno nie narzekali na brak 

Marsz i bieg

Chwila relaksu uczestników marszu.

Próba ognia Leśniaka

emocji. Przyjechało ich wielu 
do Dzierżoniowa, niektórzy 
nawet z Anglii i momentami 
mnie to deprymowało, bo 
wszędzie widziałem znajo-
mych przed którymi chciałem 
się zaprezentować jak najle-
piej. Ale zapewnili mi gorące 
wsparcie, za co im dziękuję. 
Gratii niczym mnie nie zasko-
czył, uderzał mocno, jednak 
jego ciosy, zwłaszcza lewe 
sierpowe, nie robiły na mnie 
większego wrażenia – zapew-
niał po walce Leśniak.

Teraz dla „Szczupaka” 
nastał czas kolejnych inten-
sywnych przygotowań przed 

następnym pojedynkiem. 
Będzie je dzielił zapewne na 
treningi w Dzierżoniowie u 
Piotra Wilczewskiego, w Świe-
bodzicach u Mariusza Cieśliń-
skiego, a także w rodzinnym 
Wałbrzychu, gdzie chwali so-
bie ćwiczenia u Krzysztofa Sa-
dłonia, z którym kiedyś razem 
trenowali w grupie prowa-
dzonej przez trenera Zenona 
Kaczora. Leśniak ma spore 
ambicje i stawia przed sobą 
wysokie cele, zatem można 
oczekiwać, że sprawi jeszcze 
niejedną, przyjemną niespo-
dziankę, czego mu życzymy.

Andrzej Basiński

Leśniakowi kibicowała jego dziewczyna, Asia.
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USŁUGI

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(1) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-

WA - Całodobowo. Tel. 726-

005-726. Tanio, szybko, profe-

sjonalnie. www.speed24h.info. 

Zapraszamy do sklepu przy ul 

Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

(1) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(2) Sprzedam pokój z kuchnią 

bez pośredników - Piaskowa 

Góra. Tel. 668-049-781 lub 

74/631-51-04

(1) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe – 

rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

INNE

(2) Tanio pokoje, domki, apar-

tament 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 sta-

tecznym, tolerancyjnym, dobrze 

sytuowanym.  Szuka Pani do 

wspólnego życia.  Tel. 74 664 81 30 

(1) UWAGA!!! Pożyczka nawet do 

25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły 

509 821 194. RRSO 89,93%.

KUPIĘ

(19) Kupię starocie: dokumenty, 

zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 

militaria, �gurki i patery z okresu 

PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i 

inne przedmioty. Tel: 604-574-
501.

w bloku 51 m2 za 103 tys kontakt 
883 334 836

RENOMAHOME - ŚWIEBODZICE , 
okolice Rynku, 33 m2, 1 pokój, CO 
węgiel cena 65 000 zł, kontakt 883 
332 730

ŚRÓDMIEŚCIE,4 pokoje, pierwsze 
piętro, rozkładowe, duży salon z 
kominkiem, ogrzewanie węglo-
we, można przerobić na gazowe, 
99m2 , 129000zł.(do negocjacji). 
Oferta na wyłączność. Kontakt 
694778179

SZCZAWNO ZDRÓJ, DO WYNA-
JĘCIA  APARTAMENT na Osiedlu 
Solicowo, 2 pokoje, 61m2, 
pierwsze piętro, balkon. Wysoki 
standard. W pełni wyposażone. 
Czynsz 16000zł. plus media. 
Kaucja jednomiesięczna. Kontakt 
694778179

PIASKOWA GÓRA, KAWALER-
KA,26m2, parter,  jasna, oddziel-
na kuchnia. Umeblowana i wy-
posażona. Ciepłe środkowe. Do 
odświeżenia.82 000zl. Cena do 
negocjacji. Kontakt 694778179

PIASKOWA GÓRA, do wynajęcia 2 
pokoje, 40m2, parter z zabudo-
wanym balkonem. Umeblowane 
i standardowo wykończone. 
900zł plus media. Kaucja jedno-
miesięczna. Kontakt 694778179

JEDLINA ZDRÓJ, nowocześnie 
wykończone, po remoncie, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie, 
łazienka z natryskiem, garderoba, 
pralnia, pomieszczenie gospo-

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 po-
koje 35m2, cena 109.000 zł, tele-
fon 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 po-
koje, całe piętro domu. 299.000 
zł , tel. do kontaktu 792-549-
757 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 do-
stępna na www.panorama.net.pl 
pod numerem PAN-MS-880

BOGUSZÓW-GORCE 38m2 
2pokoje, pierwsze piętro, 60.000 
zł, tel. do kontaktu 792-549-
757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-873

BOGUSZÓW-GORCE 35m2 
1pokój , pierwsze piętro, 42.000 
zł, tel. do kontaktu 792-549-
757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-895

 

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-

ŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU 
WRAZ Z NAJEMCĄ. CENA 1 100 
000 TEL. 606 97 66 30

OKAZJA !!!  2- POZIOMOWE 
MIESZKANIE Z TARASEM, BIAŁY 
KAMIEŃ, OGRZEWANIE MIEJSKIE, 
CENA 109 TYS. TEL. 606 97 66 30

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

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

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

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

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

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 mieszka-
nie na pierwszym piętrze, pow. 
33m ogrzewanie gazowe. Cena 
85 tys. zł. Tel. 793 111 130

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

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

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

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

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

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

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

DLA ZDECYDOWANYCH 
KLIENTÓW GOTÓWKOWYCH 
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ NA 
PIASKOWEJ GÓRZE, LUB PO-
DZAMCZU, MOŻLIWOŚC SPŁATY 
ZADŁUŻENIA

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

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

Wszystkie oferty biura na stronie : 
www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA 
ul. Miłosza, 3 pokoje, 2 piętro, bal-
kon, 83m2, 239 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME – PIASKOWA GÓRA 
, szeregówka , cena 469 000, tel 883 
332 727

RENOMAHOME - PIASKOWA GÓRA 
ulica Malczewskiego, 3 pokoje, 45 
m2, parter, stan dobry, cena 129 
000, tel 883 334 836

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

RENOMAHOME - PODZAMCZE ul. 
Forteczna , 54 m2 , po remoncie 
cena 165 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - NOWE MIASTO – 
okolica Szpitala , 2 pokoje, 49 m2, 
Co gaz, po remoncie cena 149 000 
tel 883 332 727

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

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
okolica ulicy Ratuszowej 55 m2, 
parter , Co gaz, cena 175 000 tel 
883 332 730

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

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

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

RENOMAHOME Gaj – pół domu do 
kapitalnego remontu, dzialka 400 
m2, cena 149 000 , kontakt 883 
334 836

RENOMAHOME - Śródmieście- 
okolice Rynku, 3 pokoje, 86 m2 
2 piętro, cena 159 900 zł tel 883 
332 727

RENOMAHOME – SZCZAWNO – 
ZDRÓJ - ulica Wczasowa, KUPUJĄ-
CY NIE PŁACI PROWIZJI !!! 130 m2 
, działka 700 m2, cena 640 000 tel 
883 332 727

RENOMAHOME - Łomnica – działka 
budowkana 2 ha , cena 250 000 tel 
883 332 727

RENOMAHOME - GORCE – 40 m2 , 2 
pokoje, parter , co miejskie, cena 85 
000, 883 332 730 

RENOMAHOME – Gluszyca kawaler-
ka 25 m w bloku za 52 tys I 2 pokoje 
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Redakcja
 i biuro ogłoszeń

Tygodnika DB 2010
 

ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

darcze.  85m2, parter, zadbana 
klatka. Lokalizacja w cichej i 
zielonej części Jedliny.  120 000zł 
. Cena do negocjacji. Kontakt 
694778179

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

BON –BIAŁY KAMIEŃ, mieszkanie 
w wysokim standardzie w nowym 
budownictwie w spokojnej okoli-
cy z ogródkiem. Mieszkanie w peł-
ni rozkładowe z wyposażeniem, 4 
piętro, 52m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój oraz 
balkon. Cena:175 000zł  (nr:2420)  
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, luksu-
sowe mieszkanie z kominkiem i 
miejscem rekreacyjnym, 68 m2, 
3pokoje,1 piętro,  Cena: 280 000 
zł,  (nr:2384  ) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – GRZĘDY-stodoła murowa-
na na sprzedaż z możliwością ada-
ptacji 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, łazien-
ka,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, ła-
zienka z kabiną prysznicową oraz 
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa 
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( 
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, 
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do 
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 
2298) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09
BON – STRUGA, dom wolnosto-
jący 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, siłow-
nia, ogród-1937m2 z oczkiem 
wodnym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym 
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, kuchnia 
w zabudowie, łazienka z wc i 
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,przy-
tulne mieszkanie do wprowa-
dzenia, 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 �rmy 
CENA: 398 000 zł (nr: 2327) (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33
BON – GŁUSZYCA piękne miesz-
kanie 80 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, ogród 270m2, wol-
nostojący garaż CENA: 210 000 zł 
(nr: 2381) (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ 
mieszkanie do wprowadzenia 

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

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

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514
PILNIE POSZUKUJEMY 2 POKOI 
41m2 na Podzamczu, tel. 577-
263-955
PODZAMCZE, OKAZJA!, 42m2, 
TRZECIE PIĘTRO Z WINDĄ, niski 
czynsz, 340 ZŁ Cena: 125 000zł, 
kontakt: 530-998-374
PODZAMCZE, 3 pokoje, roz-
kład, 3 piętro z windą, ciepłe i 
słoneczne, niski czynsz 450 zł z 
gazem i ogrzewaniem, Świetna 
lokalizacja, cena: 162tys.  Tel. 530 
998 374
ŚWIEBODZICE, 40m2, mieszkanie 
przy lesie, parter ul Leśna, po 
remoncie, ogrzewanie gazowe, 
ogródek, cena 79.000 tys tel. 
577-263-955
BIAŁY KAMIEŃ, piękne miesz-
kanie, świetna lokalizacja – Dą-
browszczaków (obecnie Monte 
Cassino), 42m2, 2 pokoje, bardzo 
wysoki parter, ciepłe mieszkanie, 
niskie koszty utrzymania, kilkuro-
dzinna kamienica, 139.900 zł, tel. 
W CENIE PEŁNE WYPOSAŻENIE. 
535-285-514
Biały Kamień, 42m2, 2 piętro, 
2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 
Cena 72.000zł. Kontakt 535-311-
265
OSEDELE PIASTOWSKIE, ŚWIEBO-
DZICE!, ATRAKCYJNA OFERTA, 3 
pokoje, 61 m2, rozkładowe, 4 PIĘ-
TRO, balkon, OKNA PCV 147.000 
ZŁ, tel. 535-285-514
Śródmieście, 3-pokojowe 
mieszkanie, parter, ogrzewanie 
gazowe, 59 m2, standard do 
wejścia Cena:79900 tys.zł tel. 
530-998-374
Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, 
parter ul Długa Czynsz 220zł/msc 
Ogrzewanie MIEJSKIE, wymienio-
ne instalacje, do wprowadzenia 
cena 155tys tel. 577-263-955
Okazja! DOM W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje, 
garaż, ogródek 228 m2,  standard 
do wejścia. 249tyś Do negocjacji. 
Tel: 535-311-265
Podzamcze, 2 pokoje, 36m2, 
duży balkon, parter, winda. 
97.500zł. Kontakt 535-311-265

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- DO WYNAJĘCIA – 
PODZAMCZE, 2 pokoje, 35m2, 
1100ZŁ i SZCZAWNO ZDRÓJ 2 
pokoje,  37m2 C.O. GAZ 950ZŁ, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 4 
piętro w 4, cena 143.000zł, MOŻ-
LIWOŚĆ ZAMIANY NA 2 POKOJE  
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, sta-
re 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, budy-
nek 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 – 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 DZIEĆMORO-
WICE, ul. Strumykowa, 2527m2, 
cena 55.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

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 Śród-
mieściu, 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

WILLA –  Sprzedamy 46m2, Podgórze, 
2 pokoje, ul.Niepodległości, parter, co 
węgiel, cena 69 tys. zł. balkon, stan bar-
dzo dobry, 74 666 42 42, 507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje, Po-
dzamcze, 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.Gor-
ce, 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.Ka-
mieniu, 32m2, 3p, co gaz, stan dobry, 
55 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy na Szczawienku ka-
walerkę, 1 piętro. 42m2, cena 52000zł. 
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 4 pokoje, 94m2 
na Podgórze, dwupoziomowe, stan 
bardzo dobry, ogród, 145 000 zł. 666 
42 42, 507 153 166.

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

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

Stary Zdrój, mieszkanie do 
remontu, gustowna kamienica, 
1 PIĘTRO, 53 m2,  79 900zł, tel. 
535-285-514
Podzamcze, po remoncie, 36m2, 
2 pokoje, 4 piętro, winda. Cena 
112.000zł do negocjacji Kontakt 
535-311-265
Podzamcze, 2 pokoje, 3 piętro, 
54,5m2, wysoki standard Czynsz: 
400zł Cena 165 000zł tel 577-
263-955
Dom wolnostojący w Jedlinie 
Zdroju, ogrzewanie centralne ga-
zowe, nowy dach, docieplony, do 
odświeżenia, 2 garaże, 240m2, i 
1000m2 działki cena: 375 000zł 
tel 577-263-955

R E K L A M A

w sąsiedztwie deptaka i parku o 
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC i przedpo-
kojem 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 miesz-
kanie 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, mieszka-
nie 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
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www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl I tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76, 503 065 473

WIELKA PROMOCJA WIOSENNO - ŚWIĄTECZNAWIELKA PROMOCJA WIOSENNO - ŚWIĄTECZNA

WEEKEND MAJOWY - WYCIECZKA OBJAZDOWA PO GRECJI 
TERMIN: 27.04 - 06.05.2018 1430 PLN + 190 € 1000 PLN + 190 € - PROMOCJA - 30 % - 10 OSTATNICH MIEJSC!

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.

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 - amfi teatr. 
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 Sofi a), Biała Wieża, pomnik Aleksandra Wielkiego; Dalszy przejazd w drogę powrotną.
10 DZIEŃ: Powrót do kraju w godzinach wieczornych.

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

POZOSTAŁE OFERTY


