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

KREDYTU  POŻYCZKI
0 zł prowizji   I  decyzja w 20 min

wysoka przyznawalność
tel. 793-793-005, 74 307-07-37

Wałbrzych, ul Bolesława Chrobrego 2/1 (parter)
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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
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Reynaldo Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawia-
nia oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej 
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i po-
zytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna 
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania poma-
ga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, 
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały 

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch 
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozby-

ła się mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. 
Pan Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie 
USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Ja-
nina z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który 
był przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent 
ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wylecze-
niu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają 
to skromnej osobie Pana Juna. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

tel. 693-788-894, 784-609-208

17 marca - BOLESŁAWIEC, 18 marca - WROCŁAW,
19 marca - LUBIN i GŁOGÓW, 20 marca - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA 

REYNALDO LITAWEN       przyjmuje:

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpią-
cych, którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gru-
czołu prostaty. Pani Maria z Krakowa

UZDROWICIEL ZNÓW W POLSCE!!!

Czytaj na str. 4.

Wielki pożar 
w uzdrowisku
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OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO

Wałbrzych, dnia 05.03.2018 r.              ZAB.6740.418.2018

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realiza-
cji 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 administracyjnego (tekst jedn. Dz. 
U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.), 

zawiadamiam
że decyzją nr 110/2018 z dnia 23.02.2018 r. Starosta Wałbrzyski 
udzielił Burmistrzowi Boguszowa-Gorc, pl. Odrodzenia 1, 58-370 
Boguszów-Gorce zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
p.n.:  „budowa drogi na terenie działki nr 21, obr. 6 Stary Le-
sieniec w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia 
drogowego”
I jednocześnie:
• zatwierdził projekt budowlany,
• zatwierdził podział nieruchomości,
• zezwolił na wycinkę drzew.
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej 
wymienionych numerach :

Tabela nr 1 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera 
podziały nieruchomości według katastru nieruchomości sporzą-
dzonych na mapach sytuacyjno-wysokościowych (w skali 1:500), 
jak zestawiono poniżej:

Tabela nr 4 

Ustanowione na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczy-
stego tej nieruchomości, ograniczone prawa rzeczowe wygasają 
z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej stała się ostateczna (art. 12 ust. 4c cyt. ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych).
Z treścią decyzji Starosty Wałbrzyskiego nr 110/2018 z dnia 
23.02.2018 r. znak: ZAB.6740.418.2017 można zapoznać się w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Wydział Administra-
cji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Wyzwolenia 22, pok. Nr 234 w godzinach pracy Urzędu.
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Zajęcia stałe objęte liniami rozgraniczającymi stanowiącymi linię podziału:

L.p Obręb 
Arkusz 
mapy

Nr działki 
 Pow. 

działki
Uwagi

przed
podziałem

po
podziale

[ha] łączna pow. 
dz.nr 21 

11. 8360 ha1.
0006 Stary 
Lesieniec 

1 21
21/1 0,7560
21/2 11,080

* w sposób wytłuszczony oznaczono działki przeznaczone pod re-
alizację ww. inwestycji
Zajęcia czasowe:
- nie przewiduje się
Decyzja ta zezwala na wycinkę drzew wskazanych w tabeli :

Tabela nr 2 Wykaz drzew do wycinki do 20 lat

166 świerk pospolity 118 18
167 świerk pospolity 89 16
168 świerk pospolity 112 17
169 świerk pospolity 75 16
170 świerk pospolity 53 16
171 świerk pospolity 88 17
172 świerk pospolity 83 17
173 świerk pospolity 99 18
174 klon jawor 34 8
175 świerk pospolity 93 17
176 buk zwyczajny 48 8
177 buk zwyczajny 109 15
178 buk zwyczajny 134 17
179 buk zwyczajny 103 15
180 klon jawor 44 8
181 brzoza br 37 8
182 wierzba sp 57 9
183 świerk pospolity 84 16
184 świerk pospolity 75 15
185 świerk pospolity 25 4
186 świerk pospolity 131 17
187 jesion wyniosły 125 16
188 świerk pospolity 83 16
189 świerk pospolity 104 15
190 świerk pospolity 96 16
191 klon jawor 125 17
192 jarząb pospolity 90 16
193 świerk pospolity 75 15
194 świerk pospolity 118 19
195 świerk pospolity 104 17
196 brzoza br 99 15
197 brzoza br 39 10
198 świerk pospolity 49 8
199 świerk pospolity 32 8
200 jarząb pospolity 68 12
201 świerk pospolity 92 17
202 świerk pospolity 81 17
203 świerk pospolity 100 18
204 świerk pospolity 64 16
205 świerk pospolity 41 10
206 świerk pospolity 55 12
207 świerk pospolity 35 9
208 brzoza br 66 12
209 świerk pospolity 69 16
210 świerk pospolity 120 18
211 świerk pospolity 33 8
212 brzoza br 152 18
213 brzoza br 183 18
214 wierzba sp 65 13
215 brzoza br 40 10
216 klon jawor 57 12
217 świerk pospolity 45 12
218 brzoza br 32 10
219 brzoza br 40 11
220 świerk pospolity 28 8
221 świerk pospolity 79 16
222 świerk pospolity 39 12

223
brzoza brodaw-

kowata
89 15

224 brzoza br 81 15
225 brzoza br 87 16
226 świerk pospolity 74 16
227 świerk pospolity 65 16

228 świerk pospolity 77 16
229 świerk pospolity 63 16
230 jarząb pospolity 54 10
231 świerk pospolity 48 9
232 świerk pospolity 69 15
233 świerk pospolity 55 15
234 klon jawor 38 11
235 klon jawor 58 13
236 klon jawor 77 15
237 klon jawor 67 14
238 klon jawor 37 12
239 klon jawor 57 12
240 klon jawor 36 9
241 świerk pospolity 43 10
242 klon jawor 35 10
243 buk zwyczajny 157 18
244 jarząb pospolity 36 8
245 świerk pospolity 133 20
246 klon jawor 40 10
247 świerk pospolity 112 18

247a brzoza br 106 14
248 brzoza br 139 16
249 wierzba sp 49 12
250 świerk pospolity 92 17

250a jarząb pospolity 78 16
250b świerk pospolity 37 9
251 świerk pospolity 62 15
252 świerk pospolity 63 16
253 świerk pospolity 148 20
254 świerk pospolity 75 17
255 klon jawor 92 14
256 klon jawor 31 8
257 brzoza br 161 18
258 klon jawor 106 15
259 świerk pospolity 78 16
260 wierzba sp 49 9
261 wierzba sp 35 8
262 wierzba sp 48 10
263 wierzba sp 42 9
264 świerk pospolity 52 12
265 wierzba sp 54 12
266 świerk pospolity 55 14
267 świerk pospolity 42 13
268 świerk pospolity 36 9
269 świerk pospolity 60 14
270 świerk pospolity 63 14
271 świerk pospolity 50 13
272 świerk pospolity 61 14
273 olsza czarna 72 15
274 świerk pospolity 40 10
275 topola sp 65 16
276 świerk pospolity 38 9
277 świerk pospolity 42 10
278 topola sp 92 18
279 świerk pospolity 57 15
280 świerk pospolity 80 18
281 wierzba sp 42 10
282 wierzba sp 48 11
283 klon jawor 53 12
284 klon jawor 33 9
285 brzoza br 49 11
286 brzoza br 35 9
287 świerk pospolity 47 12

Lp. Gatunek drzewa
Obwód 

(cm)
Wysokość 

(m)
1 klon zwyczajny 29 8
2 wiąz 25 8
3 lipa drobnolistna 26 8
4 świerk pospolity 24 8
5 klon zwyczajny 32 8
6 wiąz 48 8
7 świerk pospolity 25 8
8 świerk pospolity 32 8
9 wiąz 30 8

10 wiąz 27 8
11 świerk pospolity 34 8
12 klon zwyczajny 28 8
13 klon zwyczajny 25 8
14 świerk pospolity 40 8
15 klon zwyczajny 40 8
16 świerk pospolity 40 8
17 klon zwyczajny 37 8
18 jarząb pospolity 30 8
19 jarząb pospolity 40 8
20 świerk pospolity 37 8
21 świerk pospolity 32 8
22 jarząb pospolity 41 8
23 jarząb pospolity 31 8
24 świerk pospolity 41 8
25 jarząb pospolity 30 8
26 świerk pospolity 30 8
27 świerk pospolity 28 8

28
brzoza brodaw-

kowata
40 8

29
Brzoza brodaw-

kowata
34 8

30 jarząb pospolity 42 8

31
Brzoza brodaw-

kowata
42 8

32 świerk pospolity 30 8
33 klon zwyczajny 46 8
34 jarząb pospolity 40 8
35 klon pospolity 37 8
36 klon pospolity 45 8

37
Brzoza brodaw-

kowata
37 8

38 świerk pospolity 40 8
39 klon zwyczajny 32 8
40 jarząb pospolity 36 8
41 jarząb pospolity 46 8
42 świerk pospolity 34 8
43 świerk pospolity 48 8
44 jarząb pospolity 40 8
45 wiąz 45 8

46 wiąz 48 8
47 jarząb pospolity 36 8
48 jarząb pospolity 45 8
49 świerk pospolity 26 8
50 świerk pospolity 46 8
51 świerk pospolity 26 8
52 klon zwyczajny 55 8
53 klon zwyczajny 32 8

54
Brzoza brodaw-

kowata
36 8

55
Brzoza brodaw-

kowata
48 8

56 klon zwyczajny 35 8
57 klon zwyczajny 39 8
58 wiąz 42 8
59 wiąz 49 8
60 klon zwyczajny 30 8
61 wiąz 51 8
62 jarząb pospolity 43 8
63 jarząb pospolity 37 8
64 jarząb pospolity 33 8
65 jarząb pospolity 38 8
66 jarząb pospolity 31 8
67 jarząb pospolity 41 8
68 świerk pospolity 42 8
69 wiąz 36 8
70 wiąz 38 8
71 świerk pospolity 38 8
72 wiąz 25 8
73 świerk pospolity 32 8
74 świerk pospolity 25 8
75 wiąz 50 8
76 świerk pospolity 38 8
77 świerk pospolity 35 8
78 świerk pospolity 33 8
79 świerk pospolity 30 8
80 leszczyna 48 8
81 leszczyna 45 8
82 świerk pospolity 36 8
83 świerk pospolity 40 8
84 świerk pospolity 25 8
85 świerk pospolity 31 8
86 świerk pospolity 25 8
87 Klon zwyczajny 38 8
88 leszczyna 29 8
89 leszczyna 29 8
90 leszczyna 42 8
91 leszczyna 36 8
92 jarząb pospolity 48 8
93 świerk pospolity 37 8
94 klon zwyczajny 39 8

95 klon zwyczajny 34 8
96 klon zwyczajny 36 8
97 świerk pospolity 35 8
98 świerk pospolity 42 8
99 świerk pospolity 30 8

100 świerk pospolity 47 8
101 świerk pospolity 31 8
102 świerk pospolity 32 8
103 świerk pospolity 51 8
104 jarząb pospolity 31 8

105 leszczyna 34 8
106 świerk pospolity 28 8
107 świerk pospolity 40 8
108 świerk pospolity 40 8
109 świerk pospolity 42 8
110 świerk pospolity 25 8
111 świerk pospolity 48 8
112 świerk pospolity 34 8
113 świerk pospolity 49 8
114 leszczyna 48 8

Tabela nr 3 Wykaz drzew do wycinki ponad 20 lat

Lp. Gatunek drzewa
Obwód 
(cm )

Wysokość 
( m )

1 świerk pospolity 130 18
2 świerk pospolity 100 17
3 świerk pospolity 119 18
4 świerk pospolity 137 16
5 wierzba sp 143 14
6 wierzba sp 112 13
7 świerk pospolity 101 18
8 świerk pospolity 106 19
9 świerk pospolity 77 16

10 świerk pospolity 90 17
11 świerk pospolity 81 17
12 świerk pospolity 118 20
13 świerk pospolity 90 18
14 modrzew europ. 170 20
15 świerk pospolity 160 20
16 modrzew europ. 99 18
17 świerk pospolity 110 19
18 świerk pospolity 113 17
19 świerk pospolity 90 16
20 świerk pospolity 106 17
21 świerk pospolity 95 16
22 świerk pospolity 20 17
23 świerk pospolity 20 10
24 modrzew europ. 115 18
25 świerk pospolity 105 17
26 świerk pospolity 88 17
27 świerk pospolity 134 19
28 świerk pospolity 171 20
29 świerk pospolity 156 19
30 świerk pospolity 72 16
31 świerk pospolity 120 17
32 świerk pospolity 108 18
33 świerk pospolity 73 16
34 świerk pospolity 109 17
35 świerk pospolity 107 17
36 klon jawor 73 16
37 świerk pospolity 105 17
38 klon jawor 54 16
39 klon jawor 53 16
40 modrzew europ. 160 18
41 świerk pospolity 125 18
42 świerk pospolity 133 18
43 świerk pospolity 173 17
44 świerk pospolity 37 14
45 świerk pospolity 72 16
46 świerk pospolity 67 16
47 świerk pospolity 68 16
48 świerk pospolity 185 18
49 świerk pospolity 91 17
50 świerk pospolity 72 17
51 świerk pospolity 120 18
52 świerk pospolity 116 17
53 świerk pospolity 80 16
54 świerk pospolity 47 12
55 jarząb pospolity 60 11
56 świerk pospolity 42 13
57 świerk pospolity 164 18
58 świerk pospolity 146 17
59 świerk pospolity 55 15
60 świerk pospolity 86 16
61 świerk pospolity 104 18
62 świerk pospolity 79 16
63 świerk pospolity 84 16
64 świerk pospolity 85 16
65 świerk pospolity 61 16
66 świerk pospolity 126 18
67 świerk pospolity 103 17
68 modrzew 150 26
69 świerk pospolity 176 27
70 klon jawor 33 9
71 świerk pospolity 52 10
72 świerk pospolity 58 15
73 świerk pospolity 63 15
74 świerk pospolity 87 17
75 świerk pospolity 122 20
76 świerk pospolity 133 19
77 świerk pospolity 131 18
78 świerk pospolity 158 20
79 jarząb pospolity 41 13
80 świerk pospolity 100 17
81 świerk pospolity 111 18
82 topola sp 63 15

83
brzoza brodaw-

kowata
36 10

84 świerk pospolity 67 15
85 świerk pospolity 94 17
86 jarząb pospolity 51 15
87 świerk pospolity 134 18
88 świerk pospolity 125 18
89 świerk pospolity 111 17
90 świerk pospolity 183 19
91 świerk pospolity 152 18
92 świerk pospolity 103 16
93 jarząb pospolity 40 8
94 świerk pospolity 77 17
95 świerk pospolity 101 13
96 świerk pospolity 94 17
97 świerk pospolity 110 18
98 świerk pospolity 105 17
99 świerk pospolity 126 19

100 świerk pospolity 169 20
101 świerk pospolity 50 6
102 świerk pospolity 114 18
103 jarząb pospolity 58 14
104 jarząb pospolity 47 14
105 jarząb pospolity 45 12
106 jarząb pospolity 65 13
107 jarząb pospolity 82 13
108 jarząb pospolity 129 19
109 jarząb pospolity 92 17
110 jarząb pospolity 64 17
111 topola sp 30 12
112 topola sp 127 16
113 świerk pospolity 45 10
114 wierzba sp 44 8
115 brzoza br 115 16
116 świerk pospolity 71 16
117 świerk pospolity 35 8
118 klon jawor 122 18
119 świerk pospolity 40 9
120 Modrzew 145 18
121 świerk pospolity 69 16
122 świerk pospolity 138 20
123 brzoza br 44 9
124 brzoza br 40 8
125 brzoza br 36 8
126 świerk pospolity 80 16
127 świerk pospolity 53 15
128 świerk pospolity 90 17
129 jarząb pospolity 47 15
130 świerk pospolity 47 15
131 brzoza br 83 17
132 świerk pospolity 34 8
133 świerk pospolity 38 8
134 świerk pospolity 225 27
135 świerk pospolity 60 11
136 świerk pospolity 127 18
137 topola sp 115 17
138 topola sp 118 17
139 topola sp 119 17
140 topola sp 117 17
141 topola sp 62 12
142 topola sp 111 16
143 topola sp 93 14
144 świerk pospolity 83 14
145 świerk pospolity 110 18
146 świerk pospolity 74 16
147 świerk pospolity 63 15
148 świerk pospolity 109 17
149 świerk pospolity 130 19
150 świerk pospolity 59 14
151 świerk pospolity 127 19
152 świerk pospolity 83 16
153 świerk pospolity 101 17
154 świerk pospolity 106 17
155 świerk pospolity 78 16
156 świerk pospolity 89 17
157 świerk pospolity 88 17
158 świerk pospolity 65 16
159 świerk pospolity 78 17
160 świerk pospolity 90 17
161 świerk pospolity 74 17
162 świerk pospolity 53 15
163 świerk pospolity 92 16
164 świerk pospolity 112 18
165 klon jawor 39 9



Czwartek, 8 marca 2018 r.

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

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

5 marca 2018 roku, w 
pięknej scenerii Teatru 
Zdrojowego w Szczawnie 
– Zdroju, odbył się koncert 
z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych pt. „Witold Pilecki – 
Melduję, Ojczyzno moja, że 
rozkaz wykonałem”.

Organizatorem koncertu 
było Wałbrzyskie Zrzeszenie 
Wolność i Niezawisłość, a 
wsparcia w jego organiza-
cji udzielił również Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego. W 
koncercie wystąpiły dzieci i 
młodzież ze szkół ze Świd-
nicy, Głuszycy, Szczawna 

-Zdroju i Wałbrzycha. Kon-
cert był poetycko-muzyczną 
formą przedstawienia doko-
nań i uhonorowania Witolda 
Pileckiego w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości i 
jednocześnie siedemdziesią-
tą rocznicę śmierci rotmistrza.

Witold Pilecki był rotmi-
strzem kawalerii, uczestnikiem 
wojny polsko-bolszewickiej, 
współzałożycielem Tajnej Armii 
Polskiej, żołnierzem Armii Kra-
jowej, uczestnikiem kampanii 
wrześniowej, powstania war-
szawskiego, a także więźniem 
obozu Auschwitz. Po wojnie 
został skazany na karę śmierci 

przez komunistyczne władze 
Polski Ludowej i stracony 25 
maja 1948 roku w więzieniu 
mokotowskim w Warszawie. 

W tym wspaniałym, patrio-
tycznym widowisku uczest-
niczyli kombatanci, nauczy-
ciele, mieszkańcy Szczawna 
– Zdroju, kuracjusze oraz 
przedstawiciele władz samo-
rządowych ze starostą Jac-
kiem Cichurą na czele, który 
podkreślił wagę takich patrio-
tyczno – historycznych wido-
wisk i koncertów dla zacho-
wania i kształtowania polskiej 
tożsamości narodowej.

(GŁ)

Kobietą być
Zarząd Powiatu Wałbrzyskie-
go oraz Wójt Gminy Walim 
zapraszają na koncert z oka-
zji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet. Koncert „Kobietą 
być” zaplanowany został na 8 
marca 2018 r., na godz. 18.00 
w Centrum Sportu i Rekreacji 
w Walimiu przy ul. Bocznej. W 
programie utwory w wykona-
niu Aurelii Sobczak, Stanisława 
Górki i Barbary Droździńskiej.

(RED)

Wielkanocny konkurs
Przyjmowane są zgłoszenia 
do  konkursu „Kultywowanie 
kulinarnych tradycji świą-
tecznych w powiecie wał-
brzyskim – Wielkanoc 2018”. 
Udział w konkursie może wziąć 
indywidualnie każdy mieszka-
niec dowolnej gminy wchodzą-
cej w skład Powiatu Wałbrzy-
skiego, jak również znajdujące 
się na terenie powiatu gospo-
darstwa agroturystyczne. Zgło-
szenia do konkursu przyjmo-
wane są do 15 marca 2018 r. do 
godziny 15.30. Regulamin kon-
kursu oraz formularz zgłosze-
niowy można pobrać ze strony 
www.ziemiawalbrzyska.pl lub 
w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Wałbrzychu przy Al. 
Wyzwolenia 24 (punkt kancela-
ryjny, pok. nr 21).

(GŁ)

W minioną sobotę Staro-
sta Wałbrzyski Jacek Cichu-
ra, wraz z przedstawiciela-
mi władz Boguszowa-Gorc 
oraz Komendantem Miej-
skim Państwowej Straży 
Pożarnej w Wałbrzychu, 
uczestniczył w zebraniu 
sprawozdawczym Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bo-
guszowie.

Strażacy złożyli sprawozda-
nie z działalności w 2017 roku 
i przedstawili plany na obecny 
rok. Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Boguszowa 
miała w 2017 roku, podobnie 
jak w 2016 roku, najwięcej wy-

jazdów ze wszystkich jedno-
stek OSP w powiecie wałbrzy-
skim. Starosta Jacek Cichura 
podziękował boguszowskim 
ochotnikom za ciężką pracę 
na rzecz mieszkańców nasze-
go powiatu i za zgłoszenie 
projektu w budżecie partycy-
pacyjnym powiatu wałbrzy-
skiego w 2018 roku, dzięki 
czemu jednostka OSP Bogu-
szów kolejny raz wzbogaci się 
o sprzęt ratowniczy o wartości 
ponad 41 tys. zł. Starosta pod-
kreślił, ze Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego nadal będzie 
wspierał służby ratunkowe.

(GŁ)

Pamięci żołnierzy wyklętych

Koncert z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Spotkanie sprawozdawcze 
w OSP Boguszów

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowie.
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R E K L AMA

Szkolenia indywidualne dla Ciebie
Trwa nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne 

w wieku powyżej 30 roku życia (RPO)

Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpoczął się nabór wniosków na szkolenie 
wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu 
pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 
wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)”, realizowanego w ramach Osi 8 
Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020.

Pomoc w zakresie sfi nansowanie szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne 
(szkolenia indywidualne) adresowana jest do 30 osób bezrobotnych (19 kobiet i 11 
mężczyzn), powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, 
które należą do niżej wymienionych grup:
• Osoby długotrwale bezrobotne        • Osoby o niskich kwalifi kacjach
• Osoby niepełnosprawne                     • Osoba powyżej 50 roku życia
• Osoby pozostałe, tj. kobiety, które nie należą do ww. grup

Informujemy, że w celu wsparcia osób bezrobotnych zamieszkujących obszary 
wiejskie (zgodnie z klasyfi kacją DEGURBA 3) tj. z gminy Walim, Stare Bogaczowice, 
Czarny Bór oraz Mieroszów, które należą do w/w grup zaplanowanych do aktywizacji 
zostało 6 osób.

Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi na stronie internetowej Urzędu 
www.urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy”
• „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy”
• „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifi kacji”
• ”Szkolenia”
oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5b, tel. 74 840 73 00

R E K L AMA

Burmistrz Szczawna-
-Zdroju Marek Fedoruk 
informuje, że do 1 marca 
br. do godz. 15.30 zgłoszo-
nych zostało 58 wniosków 
dotyczących do�nanso-
wania modernizacji syste-
mów grzewczych w ramach 
programu „KAWKA”. Tym 
samym wyczerpany został 
limit zgłoszeń przewidzia-
nych na 2018 rok.

- Trwa wery�kacja wszyst-
kich złożonych wniosków. Do 
czasu jej zakończenia kolejne 
wnioski, zgłaszane od 2 mar-
ca br., będą umieszczane na 
liście rezerwowej. W przypad-
ku negatywnej wery�kacji 
któregokolwiek z wniosków 
znajdujących się na liście 
głównej, wolne miejsca będą 
uzupełniane z listy rezerwo-
wej. Łącznie na realizację 
programu „Kawka” w latach 
2015-2018 Gmina Szczawno 
– Zdrój ze środków własnych 
przeznaczy kwotę ponad 762 
000 zł przy budżecie zadania 
1 905 000 zł. Na realizację 
programu w 2018 roku nasza 
gmina zabezpieczyła w bu-
dżecie 420 000 zł. Na kwotę 
tę składają się: dotacja Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
w wysokości 252 000 zł (60%), 
pożyczka z WFOŚiGW we 

Szczawno-Zdrój

Limit wyczerpany

Wrocławiu w wysokości 126 
000 zł (30%) oraz wymagany 
udział gminy w wysokości 42 
000 zł (10%). Gmina zabezpie-
czyła środki, czyli pozyskała 
je ze źródeł zewnętrznych 
oraz dołożyła środki własne. 
Nie można pomijać faktu, że 
oprócz 10% kosztów zada-
nia, jakie są pokrywane ze 
środków gminy, kolejne 30% 
to pożyczka, którą gmina bę-
dzie musiała spłacić wraz z 
odsetkami. To również zaan-
gażowanie �nansowe gminy 
w poprawę stanu powietrza. 
Szacujemy, że w ramach pro-
gramu wykonanych zostanie 
około 230 modernizacji syste-
mów grzewczych, czyli o tyle 
będzie mniej dymiących ko-
minów w mieście – podkreśla 
burmistrz Szczawna-Zdroju 
Marek Fedoruk.

(KT)

– Pożar wybuchł około go-
dziny 1.21 w nocy z niedzieli 
na poniedziałek. Straż pożar-
na przyjechała na miejsce już 
po 6 minutach. Była to bardzo 
trudna akcja, ale na szczęście 
nie było o�ar, ani poszkodo-
wanych, bo nikogo nie było w 
budynku w czasie wybuchu 
pożaru. Był to największy po-

żar w powiecie wałbrzyskim 
– ogień objął obszar ponad 
4 tysięcy metrów kwadrato-
wych. Z żywiołem walczyło 
36 zastępów straży pożarnej, 
w tym jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. W trakcie 
działań jeden strażak doznał 
niewielkiego urazu. Wstępnie 
straty szacuje się na kilkadzie-

siąt milionów złotych. Zakład 
Przyrodoleczniczy w Szczaw-
nie Zdroju jest miejscem 
zatrudnienia dla 200 osób 
– relacjonuje wicewojewo-
da Kamil Krzysztof Zieliński, 
który wziął udział w naradzie 
koordynacyjnej u burmistrza 
Szczawna – Zdroju Marka 
Fedoruka, w której uczestni-

Pożar w uzdrowisku
Aż 36 zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem Zakładu Przyrodoleczniczego 
Uzdrowiska Szczawno – Jedlina w Szczawnie-Zdroju. – Na szczęście o�ar nie było 

– mówi Kamil Krzysztof Zieliński, wicewojewoda dolnośląski.

czyli marszałek województwa 
Cezary Przybylski, starosta 
wałbrzyski Jacek Cichura oraz 
przedstawiciele służb ratun-
kowych.

– Informację o pożarze 
otrzymałem jako jeden z 
pierwszych, oczywiście uda-
łem się na miejsce zdarzenia, 
gdzie dołączyli do mnie także 
wicewojewoda i marszałek 
województwa. Dawno nie 
mieliśmy tak ogromnego po-
żaru na terenie powiatu wał-
brzyskiego, na szczęście nikt 
nie ucierpiał. Spłonął zabyt-
kowy obiekt uzdrowiskowy i 
straty z tego tytułu będą się-
gały zapewne kilkudziesięciu 
milionów zł. Wiem że udział 
w akcji jego gaszenia brało 
udział ponad 100 strażaków, 
w tym nawet jednostki z Le-
gnicy czy Jeleniej Góry. Pra-
gnę podziękować strażakom 
za doskonale przeprowadzo-
ną akcję gaśniczą, dzięki któ-
rej udało się zapobiec prze-
niesieniu ognia na kolejne 
budynki, w tym mieszkalne 
oraz pozostałym służbom 
za wsparcie. Dla uzdrowiska 
jest to ogromna strata, mamy 
jednak zapewnienie ze strony 
prezesa, że dopełni wszelkich 
starań, aby zapewnić kura-
cjuszom ciągłość zabiegów 
rehabilitacyjnych tak, by ani 
kuracjusze, ani pracownicy, 
nie odczuli negatywnych 
skutków tej katastrofy – pod-
kreśla starosta Jacek Cichura.

Władze województwa oraz 
spółki Uzdrowisko Szczawno-
-Jedlina w pierwszej kolejności 
zajęły się reorganizacją pracy i 
obsługi kuracjuszy. - Stara-
my się pracować bez zmian, 
uzdrowisko jest czynne, w 
dalszym ciągu czekamy na ku-
racjuszy. Zniszczony jest tylko 
jeden obiekt. Pozostałe nie 
zostały naruszone – zapewnia 
prezes spółki Paweł Skrzywa-
nek. - Zrobimy wszystko, by 
jak najszybciej odbudować 
ten obiekt – dodaje marszałek 
Cezary Przybylski.

Skutkami pożaru zajmują 
się także szczawieńscy radni. 
– Wspólnie z przewodniczącą 
Ramoną Bukowską ustalamy 
termin sesji nadzwyczajnej 
Rady Miejskiej Szczawna – 
Zdroju. Musimy podjąć decy-
zję o jak najszybszej pomo-
cy. To nasze wspólne dobro. 
Już dziś proponuję i apeluję 
o zbiórkę publiczną na od-
budowę Zakładu Przyrodo-
leczniczego – mówi Jarosław 
Stachowiak, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Szczaw-
na-Zdroju.

(RED)

Dogaszanie pożaru Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju trwało wiele godzin.

Burmistrz Szczawna-Zdroju 
Marek Fedoruk
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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
ul. Traugutta 12 I 58-371 Boguszów Gorce

WIELKA PROMOCJA WIOSENNO - ŚWIĄTECZNA do 31.03.2018

ZŁOTE PIASKI: miejscowość położona ok. 10 km na północ od Warny. Jest to jeden z najbardziej 
znanych kurortów w Bułgarii. Piękne piaszczyste plaże, wspaniały klimat, niesamowite krajobrazy 
to tylko kilka słów o tym niezwykle urokliwym miejscu. Złote Piaski to wspaniała baza wypadowa 
do Bałcziku, Albeny, Przylądka Kaliakra, Warny, Neseberu, a także Bukaresztu i Istambułu. Miasto to 
słynie z wielu kawiarenek, restauracji, sklepów, dyskotek, tawern itp. Dzielnica Czajka to turystyczna 
dzielnica Złotych Piasków, w pobliżu hotelu znajdują się sklepy, bary oraz urocze restauracje i tawerny 
z widokiem na morze.

LP. TERMIN CENA MIEJSCA
1. 26.05.2018 - 03.06.2018 1410 PLN 1000 PLN 15 MIEJSC

2. 03.06.2018 - 11.06.2018 1410 PLN 1000 PLN 18 MIEJSC

3. 09.06.2018 - 20.06.2018 1410 PLN 1300 PLN 28 MIEJSC

4. 14.06.2018 - 25.06.2018 1410 PLN 1300 PLN 25 MIEJSC

5. 18.06.2018 - 29.06.2018 1410 PLN 1300 PLN 27 MIEJSC

6. 23.06.2018 - 04.07.2018 1610 PLN 1510 PLN 25 MIEJSC

7. 27.06.2018 - 08.07.2018 1610 PLN 1510 PLN 10 MIEJSC

8. 02.07.2018 - 13.07.2018 1610 PLN 1510 PLN 10 MIEJSC

9. 06.07.2018 - 17.07.2018 1610 PLN 1510 PLN 15 MIEJSC

10. 11.07.2018 - 22.07.2018 1610 PLN 1510 PLN 22 MIEJSCA

11. 15.07.2018 - 26.07.2018 1610 PLN 1510 PLN 22 MIEJSCA

12. 20.07.2018 - 31.07.2018 1610 PLN 1510 PLN 15 MIEJSC

13. 24.07.2018 - 04.08.2018 1610 PLN 1510 PLN 28 MIEJSC

14. 29.07.2018 - 09.08.2018 1610 PLN 1510 PLN 10 MIEJSC

15. 02.08.2018 - 13.08.2018 1610 PLN 1510 PLN 8 MIEJSC

16. 11.08.2018 - 22.08.2018 1610 PLN 1510 PLN 15 MIEJSC

17. 16.08.2018 - 27.08.2018 1610 PLN 1510 PLN 18 MIESC

18. 20.08.2018 - 31.08.2018 1610 PLN 1510 PLN 21 MIEJSC

19. 25.08.2018 - 05.09.2018 1410 PLN 1300 PLN 12 MIEJSC

20. 29.08.2018 - 09.09.2018 1410 PLN 1300 PLN 22 MIEJSCA

21. 03.09.2018 - 14.09.2018 1410 PLN 1300 PLN 28 MIEJSC

22. 07.09.2018 - 18.09.2018 1410 PLN 1300 PLN 25 MIEJSC

23. 12.09.2018 - 23.09.2018 1410 PLN 1300 PLN 30 MIEJSC

ZNIŻKI I DOPŁATY:
• Dzieci do lat 2 – GRATIS,
• Pierwsze dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju 2 osobowym – STAŁA CENA 599 PLN,
• Drugie i trzecie dziecko do 12 lat z dwiema osobami w pokoju 2 osobowym – STAŁA CENA 999 PLN,
• Trzecia i czwarta osoba w pokoju 2 osobowym – ZNIŻKA 200 PLN od ceny podstawowej,
• Dopłata do pokoju 1 osobowego – 400 PLN,
• All Inclusive Light - osoba dorosła - 60 €, dziecko - 30 €,
• All Inclusive (pełny) - osoba dorosła - 100 €, dziecko - 50 €.

CENA ZAWIERA: 
• przejazd autokarem klasy LUX,
• zakwaterowanie w hotelu DAHLIA GARDEN***,
• wyżywienie HB - stół szwedzki z napojami,
• opiekę pilota na trasie,
• opiekę polskojęzycznego rezydenta 

na miejscu w hotelu,
• ubezpieczenie: NNW, KL, bagażu,
• wymianę ręczników i pościeli 2 razy w turnusie.

CENA NIE ZAWIERA: 
• wycieczek fakultatywnych,
• składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny - 10 PLN/osobę,
• opłaty klimatycznej - 10 €/osobę,
• sprzątania pokoi podczas pobytu,
• wydatków własnych.

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!!!

R E K L AMA

- Stanowczo zaprzecza-
my i dementujemy informa-
cję, jakoby miała nastąpić 
sprzedaż udziałów Gminy 
Wałbrzych w spółce Zamek 
Książ Sp. z o.o. na rzecz Pol-
skiego Funduszu Rozwoju 
– mówi Arkadiusz Grudzień, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu.

- Polski Fundusz Rozwoju 
jest polską, państwową spół-
ką strategiczną oferującą in-
strumenty służące rozwojowi 
przedsiębiorstw, samorządów 
oraz osób prywatnych, in-
westującą w zrównoważony 
rozwój społeczny i wzrost 
gospodarczy kraju . Właścicie-
lem spółki jest Skarb Państwa. 
Polski Fundusz Rozwoju to 
grupa instytucji �nansowych 
i doradczych dla przedsiębior-
ców, samorządów i osób pry-
watnych inwestująca w zrów-
noważony rozwój społeczny 
i gospodarczy kraju. Polski 
Fundusz Rozwoju realizuje 
Pakiet dla Miast Średnich, któ-
ry jest elementem tzw. Planu 
Morawieckiego, mającym na 
celu przyspieszenie inwestycji 
w nowoczesną infrastrukturę 
polskich samorządów. Podkre-
ślamy, że wszelkie procedury 
związane z �nansowaniem 

Przy wsparciu �nanso-
wym Banku Gospodarstwa 
Krajowego, dzięki środkom 
z budżetu miasta i fundu-
szom aglomeracyjnym, zo-
stało oddanych do użytku 7 
mieszkań chronionych, sta-
nowiących ważny element 
Centrum Wsparcia Socjal-
nego w Wałbrzychu.

W parterowym obiekcie, 
który został poddany gene-
ralnemu remontowi, zloka-
lizowano siedem mieszkań 
chronionych, które powstały 
w ramach Centrum Wsparcia 
Socjalnego Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w 
Wałbrzychu. W tym obiekcie, 
oprócz mieszkań, utworzono 
także stołówkę, salę konferen-
cyjną oraz w części piwnicy 
magazyny i archiwum. Projekt 
ten był �nansowany z kilku 
źródeł: zarówno z budżetu 
Gminy Wałbrzych, jak rów-
nież z zadania do�nansowa-
nego przez Unię Europejską 
“Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków uży-
teczności publicznej gminy 
Wałbrzych położonych przy 
ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepod-
ległości 64, ul. Ogrodowej 2A i 
ul. 1 Maja 149” zakresie wyko-
nania robót termomoderniza-

Książ nie na sprzedaż

inwestycji przez Polski Fun-
dusz Rozwoju mają charakter 
czasowy i Gmina w określo-
nym czasie odkupuje udziały 
od PFR i nie można określić 
ich mianem sprzedaży. Gmina 
Wałbrzych została zaproszona 
do rozmów w ostatnich mie-
siącach (podobnie jak wiele 
miast i gmin z całej Polski) na 
spotkanie mające przybliżyć 
możliwość wspierania takich 
inwestycji. Jak zaznaczono, 
�nansowanie inwestycji przez 
PFR ma zawsze charakter 
zwrotny oraz pasywny i nie 
wiąże się nigdy z trwałym 

zbyciem udziałów. Nie wiąże 
się także z wpływaniem przez 
Polski Fundusz Rozwoju na za-
rządzanie spółką. Zaproszenie 
Gminy Wałbrzych przez Polski 
Fundusz Rozwoju do rozmów 
na temat wsparcia inwestycji 
w Wałbrzychu wskazuje na 
wysoka ocenę dotychczaso-
wych działań jak i procesów 
rozwojowych w Wałbrzychu. 
Zamek Książ w Wałbrzychu sp. 
z o.o. jako podmiot szczegól-
ny nigdy nie był przedmiotem 
tych analiz – wyjaśnia Arka-
diusz Grudzień.

(RED)

- Zamek Książ nie jest na sprzedaż – zapewnia Arkadiusz Grudzień, 
rzecznik prezydenta Wałbrzycha.

Mieszkania chronione

cyjnych. Zadanie to uzyskało 
także �nansowe wsparcie 
przeznaczone na pokrycie 
części kosztów przedsięwzię-
cia związanych z mieszkania-
mi z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w 45%, natomiast 
w części zadania do�nanso-
wanej przez EU wsparcie wy-
niosło 85%. Cała inwestycja 
kosztowała ok 2,2 mln zł, 

- Dzięki temu Gmina Wał-
brzych będzie mogła wspie-
rać najbardziej potrzebują-
cych schronienia, a także w 
trudnej sytuacji życiowej, w 
godnych warunkach – mówi 

Roman Szełemej, prezydent 
Wałbrzycha.

- Wspólnym wysiłkiem 
wielu osób powstały miesz-
kania zapewniające godne 
warunki życia dla osób po-
trzebujących pomocy. Cieszy 
fakt, że w połączeniu środ-
ków rządowych z samorzą-
dowymi powstają w naszym 
mieście zarówno mieszkania 
komunalne, ale także te o 
charakterze socjalnym dla 
osób potrzebujących – doda-
je wicewojewoda dolnośląski 
Kamil Krzysztof Zieliński.

(RED)

Uroczyste oddanie do użytku nowych mieszkań chronionych 
w Wałbrzychu.
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Zakład Usług Mieszkaniowych 
i Komunalnych Sp. z o.o w Głuszycy

ZATRUDNI

INSPEKTORA 
DO SPRAW TECHNICZNYCH

Termin i miejsce składania ofert upływa 16.03.2018 r.
osobiście lub drogą pocztową:
Zakład Usług Mieszkaniowych 

i Komunalnych Sp. z o.o w Głuszycy
 ul. Grunwaldzka 38; 58-340 Głuszyca

albo e-mail na adres: zumik@zumik.com.pl.

R E K L AMA

ul. Armii Krajowej 
58-60 w Wałbrzychu

tel. 74 666 10 44

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

R E K L AMA

881 971 444
WWW.PROFICREDIT.PL

koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

POŻYCZKA
nawet do 25 000 zł

UWAGA!

RRSO 89,93%
RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Jestem synem o�cera Woj-
ska Polskiego, który zawodowe 
życie w mundurze rozpoczął 
we wrześniu 1938 roku, prze-
rwane wojną, w której rok póź-
niej walczył w obronie Twier-
dzy Brześć. Jestem wnukiem 
przedwojennych policjantów i 
jestem emerytowanym o�ce-
rem policji. Jestem dzieckiem 
Sybiraków, ponieważ na Sy-
berię zostały wywiezione całe 
rodziny mojego ojca i mojej 
mamy, chociaż dziadkom po-
licjantom udało się przed tymi 
represjami zbiec, aby walkę 
z okupantami prowadzić da-
lej. Jestem synem rodziców 
Sybiraków, którzy w mundu-
rach polskich żołnierzy, przed 
kapelanem Wojska Polskie-
go księdzem mjr Wilhelmem 
Kupszem, składali w Sielcach 
nad Oką przysięgę wojskową. 
Przysięgali, że są gotowi oddać 
życie w walce z hitlerowskim 
najeźdźcą o wolną i demo-
kratyczną Polskę. Przysięgali, 
mając na czapce polskie (pia-
stowskie) orły bez korony, takie 
same jakie na swych czapkach 
nosili członkowie patriotycznej 
organizacji wojskowej „Zwią-
zek Strzelecki” (1910-1914) i 
żołnierze Legionu Polskiego, 
stworzonego przez Józefa Pił-
sudskiego. W walce tej brali 
udział od Lenino, przez War-
szawę i Kołobrzeg do samego 
Berlina. I w walce tej ponosili 

Janusz
Bartkiewicz

Dzień hańby
ciężkie o�ary, bo młodszy brat 
ojca, cekaemista Franciszek 
Bartkiewicz, zginął 1 sierpnia 
1944 roku podczas forsowania 
Wisły na przyczółku warecko 
– magnuszewskim, a ojciec 
mój Czesław Bartkiewicz, jako 
żołnierz walczący na pierwszej 
linii frontu, był trzykrotnie ran-
ny w tym raz ciężko. Dziadek 
mój Franciszek Drożdż, któ-
rego szlak bojowy prowadził 
przez Tobruk i Monte Casino, 
umarł w 1974 na obczyźnie (w 
Londynie), a jego syn Tadeusz 
Drożdż został zamordowany 
w Kozielsku w 1940 roku, po 
tym jak po 17 września 1939 
dostał się do niewoli w czasie 
walki z jednym z oddziałów 
Armii Czerwonej. To jest moja 
rodzinna tradycja i historia, z 
której jestem dumny i nie po-
zwolę szargać pamięci tych, 
którzy dla Polski nie wahali się 
poświecić tego, co dla każdego 
człowieka jest najcenniejsze. I 
dlatego w rodzinie mojej, dla 
jej męskich członków mundur, 
a więc służba ojczyźnie, jest 
czymś tak oczywistym, że prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie. I z tego też jestem dumny!

Piszę o tym dlatego, że 
wychowany zostałem w sza-
cunku dla munduru i wartości 
o�cerskiego honoru, przez co 
dzień 6 marca 2018 r. i to, co 
się w nim wydarzyło, przyją-
łem z wielkim oburzeniem, 
połączonym z uczuciem 
obrzydliwości. Przyjęcie przez 
sejmową większość tzw. usta-
wy degradacyjnej, pozbawia-
jącej o�cerskich stopni tych 
wszystkich polskich żołnierzy, 
którzy z powodu politycznej 
zemsty i nienawistnej zapie-

kłości małych ludzi, uznani zo-
stali za zdrajców służących ob-
cemu mocarstwu, jest czynem 
haniebnym i obrzydliwym. 
Jest czynem niegodnym Pola-
ków, w tradycji których jest tak 
bardzo ugruntowany szacu-
nek dla zmarłych, wywodzący 
się przecież z chrześcijańskich, 
a zwłaszcza katolickich, zasad 
wiary i moralności. To co po-
słowie uczynili 6 marca jest 
czynem amoralnym i na pew-
no takim pozostanie w pamię-
ci Polaków. Nie mam żadnej 
wątpliwości, że już niedługo 
zostanie postawiony obok 
tego, co wydarzyło się w mar-
cu 1968 roku, a co dzisiejszych 
wielbicieli przedwojennego 
ONR i Narodowej Demokracji 
tak bardzo oburza. Odebranie 
generalskiego stopnia Woj-
ciech Jaruzelski przewidział i 
dlatego na swym nagrobku 
kazał wykuć jedynie „Wojciech 
Jaruzelski Żołnierz”, przez 
co niegodni ludzie nie będą 
mieli okazji, aby nagrobek ten 
zniszczyć. Świadomość tego 
zapewne spędzać im będzie 
sen z powiek do końca ich dni, 
bo miana tego ci nienawist-
nicy nigdy odebrać mu nie 
będą mogli. Żołnierz Wojciech 
Jaruzelski, potomek polskiej 
szlachty rodowej, z domu ro-
dzinnego i katolickiej szkoły, 
w której się kształcił, wyniósł 
coś, czego pozbawieni są jego 
dzisiejsi oprawcy. Godność i 
honor. I te cechy spowodo-
wały, że kiedy po zakończeniu 
stanu wojennego, zainicjował 
rozmowy Jego rządu z tzw. 
demokratyczną opozycją, 
ucieleśnianą wówczas przez 
NSZZ Solidarność, uwierzył, że 

rozmawia i układa się z ludź-
mi również honorowymi, bo 
jako człowiek honorowy tak 
swych przeciwników postrze-
gał. Układał się, on szlachcic 
z dziada pradziada, z potom-
kami fornali i parobczaków z 
pańskich majątków, którym 
Polska Ludowa dała możli-
wość godnej pracy i darmo-
wego kształcenia się. Dała im 
godność obywatela państwa 
polskiego, czego praktycznie 
pozbawieni byli w tak hołu-
bionej przez nich II Rzeczpo-
spolitej, w której ich przod-
kowie do „sławojek” lub za 
stodołę za potrzebą chadzali, 
a buty nakładali tuż przed ko-
ściołem, aby im się podeszwy 
w drodze do niego nie zdzie-
rały. Dziś wnukowie i prawnu-
kowie owych parobczaków 
i bezrolnych chłopów, z nie-
nawiścią na twarzy krzyczą, 
że Żołnierz Jaruzelski kazał 
strzelać do polskich robotni-
ków, a w 1968 roku zwalniał z 
wojska o�cerów pochodzenia 
żydowskiego. To są ich koron-
ne argumenty. Argumenty 
zełgane do szpiku kości. Gdy-
by bowiem sprawiedliwie i 
honorowo stosować przyjęte 
kryteria moralne (o czym tak 
tragikomicznie prawił pre-
mier Mateusz Morawiecki i 
minister Mariusz Błaszczyk), to 
pisowski Sejm winien pozba-
wić stopnia marszałka Józefa 
Piłsudskiego, który w maju 
1926 roku dokonał zamachu 
stanu, krwawo obalając de-
mokratycznie wybrany rząd, w 
wyniku czego śmierć poniosło 
379 osób (215 żołnierzy i 164 
osoby cywilne), a około 1000 
osób zostało rannych. Winien 

pozbawić stopnia o�cerskiego 
Wacława Kostka Biernackiego, 
sadystycznego komendanta 
polskiego obozu koncentra-
cyjnego w Berezie Kartuskiej, 
w którym z woli Józefa Pił-
sudskiego, bez wyroku sądu, 
osadzano członów ówczesnej 
parlamentarnej opozycji i oby-
wateli polskich - przedstawi-
cieli ówczesnych mniejszości 
narodowościowych. Winien 
pozbawić stopnia marszałka 
Edwarda Rydza - Śmigłego, 
który w obliczu klęski we 
wrześniu 1939 roku, kiedy 
żołnierz polski bił się jeszcze z 
niemieckim najeźdźcą, uciekł 
haniebnie z kraju, pozostawia-
jąc swych żołnierzy na pastwę 
losu. Winien pozbawić stopni 
o�cerskich tych, którzy brali 
udział w zamachu na życie ge-
nerała Władysława Sikorskie-
go. Winien pozbawić stopni 
o�cerskich wszystkich tych, 
których przed sądem wo-
jennym chciał postawić gen. 
Anders za to, że z powodów 
czysto politycznych, rozkazali 
nieuzbrojonym żołnierzom, w 
tym całym zastępom nielet-
nich chłopców i dziewcząt, iść 
z gołymi rękami lub tylko z bu-
telkami z benzyną, na dosko-
nale uzbrojonych i doskonale 
wyszkolonych niemieckich 
żołdaków. Wszyscy wiemy, że 
te obłąkańcze decyzje skut-
kowały śmiercią 200 tys. war-
szawiaków i całkowitą zagła-
dą miasta. Winien pozbawić 
stopni o�cerskich tych wszyst-
kich, którzy osobiście dowo-
dzili, lub wydawali rozkazy 
bestialskiego mordowania 
ludności cywilnej z powodu 
jej białoruskiej, ukraińskiej lub 

żydowskiej narodowości, co 
miało miejsce po zakończeniu 
krwawej II wojny światowej. 
Dziś tym mordercom dzieci, 
kobiet i mężczyzn stawia się 
pomniki bohaterów, a ich ro-
dzinom wypłaca się wysokie 
odszkodowania, odmawia-
jąc jednocześnie podobnych 
odszkodowań o�arom tych 
bandytów. Dziś bandytów 
tych stawia się w jednym sze-
regu z prawdziwym polskim 
bohaterem - rtm. Witoldem 
Pileckim, co samo w sobie dla 
tego bohatera jest czynem go 
hańbiącym.

Ten obrzydliwy akt pi-
sowskiego Sejmu zostanie 
zapamiętany na zawsze, tym 
bardziej, że nawet w mrocz-
nych stalinowskich czasach, 
nikomu w Polsce nie przyszło 
do głowy, aby odbierać sto-
pień Józefowi Piłsudskiemu, 
chociażby za to, że w 1920 
roku pokonał bolszewicką ar-
mię nacierającą na Warszawę, 
a tym samym zmusił bolsze-
wicką Rosję do hańbiącego 
dla niej pokoju. Nie odebrano 
stopni wojskowych żadnemu 
przedwojennemu o�cerowi 
WP, a wielu z nich (w tym ge-
nerałowie) służyło aż do eme-
rytury w wojsku PRL. To co zo-
stało uczynione, nie zostanie 
zapomniane i przyjdzie dzień, 
w którym autorów i wyko-
nawców tej haniebnej ustawy, 
ktoś rozliczy. I mam nadzie-
ję, że bardzo dotkliwie. Tego 
w imieniu własnym oraz w 
imieniu nieżyjącego już ojca, 
polskiego żołnierza, płk dypl. 
Czesława Bartkiewicza, życzę z 
całego serca.

janusz-bartkiewicz.eu
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- Tegoroczna kampania wnioskowa różni się od dotychczasowych. Wnioski o 
płatności bezpośrednie będą wypełniane i składane wyłącznie w wersji elek-
tronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Aplikacja daje możliwość automatycznego wypełniania części wniosku na pod-
stawie rysowanych upraw, wyświetlania wskazówek w zakresie uzupełniania pól, 
czy dołączania wymaganych załączników, a także, co szczególnie istotne, wyświetla 
komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku, co umożliwia ich po-
prawianie na bieżąco.

Dodatkowo rolnicy, którzy potwierdzą brak zmian w porównaniu z wnioskiem 
z 2017 roku będą mogli zamiast wniosku złożyć Oświadczenie. Termin składania 
Oświadczeń jest wcześniejszy niż kampania wnioskowa i przypada od 15 lutego do 
14 marca. 

- Naszym celem jest, aby rolnicy w sprawny sposób złożyli wnioski i uzyskali płat-
ności. Dlatego prosimy producentów rolnych o kontaktowanie się z kierownikami 
biur Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego już teraz, w celu jak najspraw-
niejszej obsługi w czasie trwania kampanii wnioskowej - od 15 marca do 15 maja 
2018 roku.

Zapraszamy.

Kampania na nowych zasadach, 
czyli eWniosekPlus

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 
centrala – 71 339 80 21/22, 
sekretariat – 71 339 86 56, 
faks – 71 339 79 12, 
e-mail: sekretariat@dodr.pl, www.dodr.pl

Uroczyste otwarcie
7 kwietnia o godz. 17.00 
burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz dyrektor Centrum 
Kultury-MBP Monika Kulus 
serdecznie zapraszają na 
koncert bluesowo-jazzowy, 
który uświetni uroczyste otwar-
cie odnowionej głuszyckiej sali 
widowiskowej. Dla publicz-
ności zagrają: na saksofonie 
- Krzysztof Kurnyta, na klawi-
szach - Piotr Sycz, na gitarze 
basowej – Ryszard Ogorzelec 
oraz na perkusji - Mieczysław 
Gorzała. Wstęp wolny.

(SJ)

Zagłosuj na Osówkę
Do 30 marca 2018 r. na stro-
nie internetowej Euroregio-
nu Glacensis prowadzone jest 
badanie popularności atrak-
cji turystycznych ze strony 
polskiej i czeskiej, które zosta-
ły wybrane z terenu Euroregio-
nie Glacensis. Celem badania 
jest popularyzacja tych atrakcji 
i uzyskanie opinii publicznej o 
ich popularności. Serdecznie 
zapraszamy do głosowania na 
Podziemne Miasto Osówkę. 
Klikając na przycisk „zagłosuj” 
przy nazwie atrakcji, oddajemy 
na nią swój głos. Można głoso-
wać tylko raz.

(SJ)

Głuszyckie baby
Lukrowana, bakaliowa, pu-
szysta, pachnąca, drożdżo-
wa lub biszkoptowa – taka 
z pewnością będzie zwycię-
ska „baba wielkanocna” w 
konkursie organizowanym 
przez głuszyckie Centrum 
Kultury- MBP. Cukierniczej 
rywalizacji towarzyszyć bę-
dzie występ dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w 
Głuszycy. Swoje prace zwią-
zane z wielkanocnymi trady-
cjami zaprezentują gminni 
rękodzielnicy. - Zapraszamy 
głuszyczan do uczestnictwa 
w konkursie cukierniczym, 
którego �nał rozegrany zo-
stanie w przedświąteczną so-
botę 17 marca o godz. 10.00 
w sali widowiskowej CK-MBP 
w Głuszycy. Do wygrania trzy 
nagrody główne. Zapraszamy 
także głuszyckich rękodziel-
ników i prosimy o rezerwo-
wanie stolików pod nr tel. 
74 84 56 334. Na zgłoszenia 
do konkursu czekamy do 9 
marca pod numerem tel. 74 
84 56 334 w. 11. Zgłoszenia 
drogą elektroniczną prosimy 
przesyłać na adres: ckmbp@
interia.pl lub osobiście przy-
być do siedziby CK-MBP przy 
ul. Grunwaldzkiej 26 – mówią 
organizatorzy.

(SJ)

Po raz czwarty głuszy-
czanie włączyli się do ogól-
nopolskiego Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. W sło-
neczną pierwszą niedzielę 
marca o godz. 12 z placu 
przy kaplicy św. Józefa wy-
biegło prawie sto osób, by 
wspólnie pokonać symbo-
liczny dystans 1963 metrów. 
Przed startem rozgrzewkę 
poprowadził jeden z uczest-
ników biegu - burmistrz Głu-
szycy Roman Głód. 

Ideą przedsięwzięcia jest 
oddanie hołdu żołnierzom pol-
skiego podziemia antykomu-
nistycznego i antysowieckiego 
działającego w latach 1944 
– 1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP. Dystans 1963 
metrów jest ściśle związany 
z roczną datą śmierci Józefa 
Franczaka pseudonim „Lalek”, 
który był ostatnim poległym 
w boju partyzantem ruchu 
poakowskiego w Polsce. „La-
lek” został zastrzelony przez 
funkcjonariuszy ZOMO i SB 
podczas zasadzki w Majdanie 
Kozic Górnych koło Świdnika.

Bieg poprowadzili jadący 
konno z biało-czerwoną �agą 

Zbigniew Sosnowski i Rafał 
Ciućka z 14 Pułku Ułanów Jazło-
wieckich. Po raz kolejny żołnie-
rze z 22 Karpackiego Batalionu 
Piechoty Górskiej w Kłodzku 
oraz policjanci z głuszyckiego 
komisariatu czuwali nad bez-
pieczeństwem biegnących. Na 
mecie przy kompleksie boisk 
Orlik medale z rąk głuszyckich 
harcek - Weroniki Jarosz i Ce-
lestyny Chlastawy- otrzymali 
wszyscy uczestnicy wydarzenia. 
Najbardziej dumni z medali byli 
najmłodsi biegacze, którym to-
warzyszyli uśmiechnięci rodzice 
i dziadkowie. 

Organizatorzy biegu: Fun-
dacja Wolność i Demokracja, 
Centrum Kultury-Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszy-
cy i Gmina  Głuszyca składają 
serdeczne podziękowania dla 
Zbigniewa Sosnowskiego, Ra-
fała Ciućki, żołnierzy 22 Kar-
packiego Batalionu Piechoty 
Górskiej z Kłodzka, Weroniki 
Jarosz, Celestyny Chlastawy, 
Renaty Gratzke, Mirosława 
Jarosza oraz dla wszystkich 
uczestników biegu, a szcze-
gólnie dla najmłodszych.

(SJ)

Pobiegli Tropem 
Wilczym

- „Sowiogórski Raj – 
budowa Centrum Prze-
siadkowego w Głuszycy” 
to projekt, na realizację 
którego Gmina Głuszyca 
otrzymała prawie 2,5 mln zł 
do�nansowania w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na 
lata 2014- 2020 – cieszy się 
burmistrz Głuszycy Roman 
Głód.

Projekt zakłada budowę 
nowoczesnego centrum, 
składającego się - oprócz 
wiaty przystankowej i zatoki 
autobusowej - m.in. z par-
kingu, miejsc postojowych 
dla rowerów, motorowerów 
i motocykli, budynku z punk-
tem informacji i z poczekalnią 

oraz toalet miejskich. Teren 
inwestycji zostanie oświetlo-
ny i będzie monitorowany. 
Centrum  zlokalizowane bę-
dzie w okolicach obecnego 
przystanku, pomiędzy ulicami 
Pionierów i Łukasiewicza, w 
pobliżu powstającej obecnie 
krytej pływalni „Del�nek”.  W 
ramach projektu zostaną 
zakupione dwa autobusy ni-
skoemisyjne, dzięki którym 
głuszyczanie będą mogli ko-
rzystać z bezpłatnej komuni-
kacji zbiorowej z Aglomeracją 
Wałbrzyską.

W bieżącym roku plano-
wany jest zakup autobusów, 
natomiast zakończenie prac 
budowlanych nastąpi w roku 
2019.

(SJ)

Centrum przesiadkowe

Centrum przesiadkowe powstanie pomiędzy ulicami Pionierów 
i Łukasiewicza w Głuszycy.

Gmina Głuszyca
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Informacje pod numerem telefonu: 
604 25 39 87

Przychodnia Krzysztof w Wałbrzychu
z siedzibą przy ul. Chrobrego 2

WYNAJMIE 
POMIESZCZENIA
w budynku przychodni 

na działalność medyczną 
i pokrewną.

Obiekt jest wyposażony w windę 
i miejsca parkingowe.

R E K L AMA

Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim Paniom 
składam najpiękniejsze życzenia 
samych szczęśliwych dni. 
Niech wypełnia je pasmo sukcesów 
w życiu osobistym i zawodowym, 
a uśmiech na twarzy 
rozpromienia każdy dzień. 

Andrzej Lipiński 
Radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego

składam najpiękniejsze życzenia 

Niech wypełnia je pasmo sukcesów 

Andrzej Lipiński 

R E K L AMA

Wracamy do sprawy na-
szej Czytelniczki, która jest 
osobą poruszającą się na 
wózku inwalidzkim i po-
prosiła naszą redakcję o 
pomoc w rozwiązaniu pro-
blemu dostępu do autobu-
sów publicznej komunikacji 
miejskiej, obsługiwanych 
przez Śląskie Konsorcjum 
Autobusowe. – Kierowca 
odmówił wysunięcia plat-
formy umożliwiającej wy-
jazd osobie poruszającej 
się na wózku inwalidzkim 
– mówiła nam Ilona Piech-
na. Do sprawy odniósł się 
Zbigniew Gruszka – prezes 
zarządu Śląskiego Konsor-
cjum Autobusowego.

- Z dużą uwagą zapozna-
liśmy się z treścią złożonej w 
redakcji Tygodnika DB 2010 
przez Panią Ilonę Piechnę 
skargi w temacie naganne-
go zachowania się w dniu 
23.02.2018 r. kierowcy auto-
busu linii komunikacyjnej nr 
5 o nr bocznym 304. W try-
bie natychmiastowym prze-
prowadzono postępowanie 
wyjaśniające. W trakcie po-
stępowania wyjaśniającego 
zapoznano się z nagraniem z 
monitoringu autobusu oraz z 
wyjaśnieniami kierowcy.

1.Śląskie Konsorcjum Au-
tobusowe Sp. z o.o. w Wał-
brzychu świadczy usługi prze-
wozowe na terenie miasta 
Wałbrzycha i aglomeracji wał-
brzyskiej od dnia 29.12.2012 r. 
Już od pierwszych dni świad-

czenia usług przewozowych 
temat pełnego zaspokojenia 
potrzeb komunikacyjnych 
osób niepełnosprawnych był 
jednym z głównych prioryte-
tów działalności przewoźnika 
kreującego wizerunek �r-
my przewozowej przyjaznej 
dla mieszkańców naszego 
miasta. Wszystkie autobusy 
(100% taboru) przystoso-
wane są do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Pojazdy 
to jednak nie wszystko, pra-
cujemy również nad tym, by 
nasi kierujący wiedzieli, jak 
reagować na potrzeby osób o 
ograniczonej mobilności. Dla-
tego też kierowcy autobusów 
objęci są ciągłym szkoleniem, 
które obejmuje m.in. znajo-
mość podstawowych zasad 
komunikacji interpersonalnej 
na linii kierowca – pasażer 
(osoba niepełnosprawna), 
umiejętność podjazdu auto-
busem na przystanek w celu 
maksymalnego ułatwienia 
osobom niepełnosprawnym 
czynności wejścia lub wyjścia 
do pojazdu, aż do znajomości 
obsługi tzw. przyklęku auto-
busu oraz rampy inwalidy.

2.W świetle tak zde�nio-
wanych działań przewoźni-
ka, tym bardziej ubolewa-
my nad faktem, iż w dniu 
23.02.2018 r. kierowca auto-
busu linii komunikacyjnej nr 
5 o nr bocznym 304 nie po-
mógł Pasażerce, poruszają-
cej się w wózku inwalidzkim, 
w bezpiecznym opuszcze-

niu autobusu na przystanku 
przy ulicy Wysockiego. Brak 
empatii ze strony kierowcy 
w stosunku do osoby nie-
pełnosprawnej, jest dla nas 
ważnym sygnałem do zin-
tensy�kowania szkolenia 
kierowców. Jednoznacznie 
twierdzimy, że przedmio-
towe zdarzenie nie powin-
no mieć miejsca. Kierowca 
autobusu zostanie ukarany 
karą dyscyplinarną. Dodat-
kowo przeprowadzono z nim 
szkolenie stanowiskowe w 
temacie obsługi pasażerskiej 
osób niepełnosprawnych ze 
szczególnym podkreśleniem 
podmiotowej roli pasażera w 
procesie świadczenia usługi 
przewozowej. Dodatkowo, 
przedmiotowa skarga oraz 
wnioski z niej wypływające, 
będzie omówiona z kadrą 
kierowców. Śląskie Konsor-
cjum Autobusowe Sp. z o.o. 
w Wałbrzychu przeprasza 
Panią Ilonę Piechnę za brak 
pomocy ze strony kierowcy 
w czasie czynności wysiada-
nia z autobusu linii nr 5 na 
przystanku przy ulicy Wysoc-
kiego. Jednocześnie zapra-
szamy Pasażerkę do stałego 
korzystania z usług przewo-
zowych świadczonych przez 
Śląskie Konsorcjum Auto-
busowe – napisał w liście 
do naszej redakcji Zbigniew 
Gruszka – prezes zarządu 
Śląskiego Konsorcjum Auto-
busowego.

Robert Radczak

Echa naszych publikacji:

Śląskie Konsorcjum Autobusowe 
przeprasza

Bilety na dworcu
W ciągu najbliższych 2-3 
miesięcy Koleje Dolno-
śląskie zamontują w holu 
dworca PKP w Świebodzi-
cach automat stacjonarny 
do sprzedaży biletów. Spół-
ka na dniach ogłosi przetarg 
na dostawę urządzeń, bo-
wiem pojawią się one na wie-
lu stacjach, między innymi w 
Świebodzicach czy Świdnicy, 
która ma podobny kłopot. W 
automacie będzie można na 
pewno kupić bilety na połą-
czenia realizowane przez Ko-
leje Dolnośląskie, na ten mo-
ment nie wiadomo, czy będzie 
to także dotyczyło Intercity.

(ABP)

Gąsowski na Dzień 
Kobiet
Zapraszamy wszystkie 
panie do spędzenia wy-
jątkowego Dnia Kobiet w 
Miejskim Domu Kultury w 
Świebodzicach. 8 marca o 
godz. 16:00 Panie najpierw 
będą mogły posłuchać o ko-
smetycznych nowościach, 
makijażu, kobiecości – wszyst-
ko to z udziałem specjalistek z 
�rmy Mary Kay. Natomiast o 
godzinie 17:00 przed świebo-
dzicką publicznością wystąpi 
Wojciech Gąssowski, legen-
da polskiej sceny muzycznej, 
znany z takich szlagierów, jak 
chociażby „Gdzie się podziały 
tamte prywatki…”. Zaprasza-
my do MDK, wstęp oczywiście 
wolny, a dla wszystkich pań 
burmistrz Bogdan Kożucho-
wicz wraz z radnymi Rady 
Miejskiej przygotowali drobne 
niespodzianki i upominki.

(ABP)

- 10.03.2018 roku w 
Świebodzicach wspól-
nie z klubem FitnessRoad 
mieszczącym się przy ul. 
Strzegomskiej 19 organi-
zuję “Charytatywny Dzień 
Fitness Dla Agnieszki”. 
Agnieszka Stróżyk to moja 
serdeczna koleżanka wal-
cząca z rakiem wątroby - 
mówi Dorota Kocjan, orga-
nizatorka akcji.

- Cały dochód z imprezy 
przeznaczony zostanie na 
jej leczenie. Udało mi się po-
zyskać wielu “sponsorów” w 
postaci małych �rm usługo-
wych z terenu Wałbrzycha 
i okolic, którzy ufundowa-
li vouchery na oferowane 
przez siebie usługi takie 

jak np. stylizacje paznokci, 
stylizacje włosów, zabiegi 
kosmetyczne, karnety na so-
larium, sesja fotogra�czna, 
przejażdżki gokardami, czy 
lekcja jazdy konnej. Podczas 
imprezy nagrody te tra�ą do 
uczestników. Ponadto każdy 
uczestnik dostanie upomi-
nek oraz poczęstunek i bę-
dzie mógł skorzystać z pora-
dy trenerów personalnych i 
dietetyka. Wstęp na imprezę 
20 złotych oraz możliwość 
zakupienia cegiełki wartości 
10 złotych. Chcemy, aby w 
naszej zabawie wzięło udział 
jak najwięcej osób. Zaczyna-
my w sobotę o godz. 12.00 – 
zachęca Dorota Kocjan.

(RED)

W związku z obchodami 
40-lecia Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Podzamcze” 
w Wałbrzychu, tamtejszy 
Ośrodek Społeczno-Kultu-
ralny organizował będzie 
cykliczne wystawy starych 
fotogra�i związanych z tym 
największym wałbrzyskim 
osiedlem, a wystawiane 
one będą w gablotach na 
terenie ośrodka.

W każdym miesiącu  eks-
pozycja dotyczyć będzie in-
nej tematyki. W marcu – bu-
dowle, w kwietniu – kultura, 
w maju – festyny, w czerwcu 
– pracownicy spółdzielni, w 

lipcu – wakacje, w sierpniu 
– najmłodsi, we wrześniu – 
sportowcy, w październiku 
– artyści, w listopadzie – wy-
cieczki, w grudniu – ekolo-
gia. Natomiast na wrzesień 
zaplanowano większą wy-
stawę fotogra�czną „40 lat 
wokół nas”. OSK serdecznie 
zaprasza do zapoznania się 
ze zdjęciami retro. Będzie 
to, zwłaszcza dla starszych 
mieszkańców osiedla, okazja 
do wspomnień i porównań, 
jak zmieniało się ono i pięk-
niało na przestrzeni dziesię-
cioleci.

(BAS)

Fitness dla Agnieszki

Podzamcze 
na fotogra�i
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Wa³brzych, ul.D³uga 39
tel.: 74 666-03-39

www.komfort-kuchnie.pl

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI !

RABAT NAWET

DO 50%
ZAPRASZAMY

Chcesz wiosną zmienić 
coś w swoim życiu? Zmień 
meble w swojej kuchni 
i odnów serce swojego 
domu!

W kuchni skupia się po-
zytywna energia domu. W 
kuchni tworzy się przyjazna 
atmosfera. I w kuchni po-
wstaje to co najpyszniejsze. 
Co zrobić by było to miejsce 
wyjątkowe i w nowym roku 
dodawało nowej, dobrej 
energii?

Wiosenna odnowa z Komfort Kuchnie

sprosta najbardziej wygóro-
wanym wymaganiom klien-
tów, którym zapewnia swo-
bodę w procesie tworzenia 
ich wymarzonej kuchni. 
Dodatkowym atutem �rmy 
jest aż pięcioletnia gwaran-
cja udzielana na cały asor-
tyment. Wszystkich, którzy 
cenią sobie najwyższą ja-
kość produktu i najwyższe 

standardy obsługi klienta, 
zapraszamy do profesjonal-
nego studia mebli kuchen-
nych Komfort Kuchnie przy 
ul. Długiej 39 w Wałbrzychu 
oraz do kontaktu pod nu-
merami: 74 066 03 39 i 601 
77 13 57 zapraszają właści-
ciele Studia Mebli Kuchen-
nych Komfort Kuchnie w 
Wałbrzychu.

- Zapraszamy do Komfort 
Kuchnie – profesjonalnego 
studia mebli kuchennych z 
siedzibą przy ul. Długiej 39 
w Wałbrzychu, które oferu-
je swoim klientom szerokie 
spektrum różnorodnych 
rozwiązań systemów ku-
chennych wykonywanych 
pod wymiar. Profesjonalne 
studio mebli kuchennych 
Komfort Kuchnie współpra-
cuje m.in. z Wolsztyńską Fa-
bryką Mebli, oraz niemiecki-
mi �rmami Nobilia i Sachsen 
Kuchen. Dzięki wieloletnie-
mu doświadczeniu �rma 

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Do Jedliny-Zdroju dotar-
ło już 6 rowerów elektrycz-
nych, które gmina będzie 
bezpłatnie wypożyczała 
mieszkańcom od 21 mar-
ca 2018 roku. W mieście 
trwają także przygotowa-
nia do zaplanowanego na 
8 kwietnia rajdu rowerów 
elektrycznych Elektro Bike 
Tour oraz do inwestycji w 
infrastrukturę rowerową.

Przypomnijmy: 17 stycz-
nia 2018 r. w hotelu Jedlinka 
odbyła się konferencja, pod-
czas której burmistrzowie 
Świeradowa -Zdroju, Głu-
szycy i Jedliny-Zdroju pod-
pisali list intencyjny – dekla-
rację współpracy, którego 
głównym założeniem jest 
wdrożenie dla mieszkańców 
pilotażowego programu 
„Bezpłatna wypożyczalnia ro-
werów elektrycznych”.

- Dokument wskazuje na 
wolę współpracy na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji  i 
promowania aktywnego try-
bu życia z wykorzystaniem 
rowerów elektrycznych. To 
nowy pomysł, który został 
uruchomiony w gminie Świe-
radów-Zdrój. Burmistrz tego 

miasta Roland Marciniak 
wyjaśnił, że wdrożenie tego 
przedsięwzięcia wpisuje się 
w obecny trend związany z 
elektronicznym napędem w 
komunikacji. Zaprezentowa-
ny podczas konferencji mo-
del roweru elektrycznego ma 
być dostępny wyłącznie dla 
mieszkańców danej gminy. 
Projekt ma na celu zachęce-
nie mieszkańców w każdym 
wieku do korzystania z alter-
natywnej formy poruszania 
się z użyciem roweru napę-
dzanego elektrycznie. Jest to 
szczególnie istotne w górzy-
stym ukształtowaniu terenu 
w naszych gminach. Zatem 
pokonanie kilku kilometrów 
wzniesień i pagórków nie 
będzie stanowiło większego 
problemu. Z tej możliwości 
na pewno korzystać będą 
osoby, które do tej pory uzna-
wały, iż nie mają na tyle sił, by 
wsiąść na rower – wyjaśnia 
Leszek Orpel, burmistrz Jedli-
ny - Zdroju.

Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód uznał, że projekt ten sta-
nowi dodatkową atrakcję w 
gminie, w której od lat istnie-
je tradycja kolarstwa górskie-

Jedlina stawia na rowery

go, a ścieżki rowerowe mają 
różną skalę trudności.

- W każdej z gmin zaku-
pionych zostało 6 rowerów 
elektrycznych, które będą 
wypożyczane bezpłatnie 
mieszkańcom danego mia-

sta. Regulamin wypożyczania 
jest obecnie opracowywany 
z uwzględnieniem doświad-
czeń Świeradowa -Zdroju. 
Gminy będą też starały się 
pozyskać środki zewnętrz-
ne, które pozwolą na dopła-

ty osobom �zycznym, które 
zdecydują się taki rower ku-
pić. Gminy wystąpią m.in. do 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska, czy też będą pozyskiwać 
środki z projektów w ramach 
współpracy przygranicznej 
euroregionu – dodaje Leszek 
Orpel.

Zakupione przez gminy ro-
wery będą przeznaczone do 
nieodpłatnego wypożyczania 
jedynie mieszkańcom. Nato-
miast samorządowcy liczą na 
to, że dla turystów powstaną 
komercyjne wypożyczalnie, 
które z pewnością powstaną 
przy obiektach hotelarskich, 
czy gastronomicznych. W 
każdej gminie powstaną spe-
cjalne stacje do ładowania 
rowerów. Jedno ładowanie 
wystarczy na przejechanie od 
35 do 70 kilometrów - w za-
leżności od ustawień roweru, 
prędkości jazdy i zróżnicowa-
nia terenu jazdy.

Otwarcie bezpłatnej wy-
pożyczalni rowerów elek-
trycznych w Jedlinie Zdroju 
zostało zaplanowane na 21 
marca 2018 r. Kolejne impre-
zy z udziałem przedstawicieli 
miast będą odbywać się: 8 

kwietnia w Jedlinie-Zdroju w 
ramach Festiwalu Aktywno-
ści, 8 czerwca w Świeradowie 
i 3 września w Głuszycy.

Na tym jednak nie koniec 
inwestycji w infrastrukturę 
rowerową w Jedlinie-Zdroju. 
W ramach grantów przydzie-
lonych przez Lokalną Grupę 
Działania „Partnerstwo So-
wiogórskie” Gmina Jedlina 
– Zdrój dostała do�nanso-
wanie do modernizacji Kom-
pleksu Sportowo – Rekreacyj-
nego w wysokości 241 402,00 
zł czyli 63,63% kosztów za-
dania. Pozyskane pieniądze, 
wraz z wkładem własny m 
gminy, przeznaczone zostaną 
na zagospodarowanie terenu 
wokół skateparku przy ulicy 
Kłodzkiej. Miedzy innymi dla 
miłośników rowerów wybu-
dowany zostanie rowerowy 
tor przeszkód, czyli tak zwany 
pumptrack. W planach są tak-
że inwestycje w ścieżki rowe-
rowe w okolicznych lasach, a 
także budowa przez Gminę 
Wałbrzych ścieżki rowerowej 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 381, która połączy oba 
miasta.

(RED)

W Jedlinie-Zdroju i Głuszycy wkrótce ruszą bezpłatne wypożyczalnie 
rowerów elektrycznych.
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Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność 
naszego hospicjum i przekazują 1% podatku.

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum. Już ponad 20 lat pomagamy chorym w zaawansowanej fazie cho-
roby nowotworowej. Pomagamy rodzinom i dzieciom osieroconym. W 2017r. pod naszą opieką było ponad 750 pacjentów 
w hospicjum domowym i stacjonarnym. 

Nasza pomoc jest całkowicie bezpłatna.
Tylko dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomu.
Dzięki przekazaniu 1% możemy opiekować się rodzinami i osieroconymi dziećmi. Pod naszą opieka jest 45 rodzin. Finansu-

jemy wyjazdy  wakacyjne dla dzieci i rodzin. Zakupujemy odzież i wyprawki szkolne. 
Od 2016r. opiekujemy się również dziećmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi z obszaru gmin Aglomeracji wałbrzyskiej. 

Finansujemy rehabilitację dla tych dzieci oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Pod nasza opieką w 2017r. było jest 50 dzieci.
1% można przekazać wypełniając PIT, wpisując numer KRS 0000047710. 
Numer konta na który można przekazać darowiznę: 33 1500 1764 1217 6006 2119 0000.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%. 

Pisałem niedawno o tym, 
że w Wałbrzychu  i okolicach 
powstaje właśnie ekranizacja 
powieści Joanny Bator  „Ciem-
no, prawie noc” w reżyserii 
Borysa Lankosza. Scenariusz 
�lmu „Ciemno, prawie noc” 
to wspólne dzieło Magdaleny 
Lankosz i Borysa Lankosza, 
które łączy elektryzującą histo-
rię kryminalną z elementami 
kina grozy. Niektóre sceny do 
�lmu realizowane były na wał-
brzyskim Sobięcinie, ale także 
w podziemiach głuszyckiej 
Osówki. Joanna Bator powró-
ciła na jakiś czas do Wałbrzy-
cha, by czuwać osobiście nad 
ekranizacją swojej powieści. 
Ekranizacja powieści Joanny 
Bator tra� do kin w styczniu 
2019 roku. 

Okazuje się, że Wałbrzych 
będzie miał swój �lm, tak jak 
ma swoje znakomite powie-
ściopisarki: wcześniej Olgę To-
karczuk, potem Joannę Bato 
- obie z nagrodami „Nike”. To 
wszystko dzieje się w ostat-
nich latach w kulturze, jakby na 
przekór lansowanej wcześniej 
w mediach opinii o Wałbrzy-
chu, jako mieście nędzy i grozy, 
na krawędzi upadku, po likwi-
dacji kopalń węgla kamienne-
go. Wałbrzych stał się głośny na 
całym świecie, kiedy gruchnęła 
wieść o poszukiwaniach „złote-
go pociągu”. Pociągu nie udało 
się odnaleźć, ale „złota pas-

Stanisław 
Michalik

Jesteśmy na topie
sa” dla turystycznej promocji 
„Książa” i samego Wałbrzycha 
trwa.

Miasto nad ukrytą Pełcznicą 
jest punktem zainteresowania 
dziennikarza i fotoreportera 
„Polityki” Filipa Springera. W 
artykule „Wiatr od ruin” w 2015 
r., a potem w książce „Miasta 
Archipelagu”  w 2016 r. spo-
tkał się Wałbrzych z życzliwym 
zainteresowaniem i pobudził 
autora do optymistycznych 
re�eksji nad tym wszystkim, co 
się wiąże z miastem – zagadką, 
miastem o urzekającym kra-
jobrazie, fascynującej historii i 
tajemniczości.

W sukurs Filipowi Springe-
rowi pośpieszył wrocławski 
dziennikarz „Panoramy Wał-
brzyskiej” Artur Szałkowski w 
debiutanckiej książce „Sekrety 
Wałbrzycha” w 2017 r. Rów-
nież dla niego jest to miasto 
niezwykle malownicze, skrywa 
w sobie wiele tajemnic, które 
autor odsłania Czytelnikom. 
Opowiada więc o księżnej Da-
isy von Pless, która miała swoją 
rezydencję na ul. Moniuszki. 
Porusza tematykę dotyczącą 
przemysłu górniczego. Przy-
chyla się do opinii, że kompleks 
„Riese” nie był miejscem ukry-
cia dzieł sztuki, a obiektem mi-
litarnym. Wspomina o skrytym 
schronie połączonym z tune-
lem kolejowym, biegnącym 
w kierunku stacji Wałbrzych 
Główny. Opowiada też o UFO, 
które według relacji świadków 
kilka lat temu pojawiło się w 
mieście i jego okolicach. Nie 
mogło też zabraknąć wspo-
mnienia o Krzyszto�e Kome-
dzie, mieszkającym niegdyś 
na ul. Słowackiego, a także 

nawiązania do �lmu "Konsul", 
którego główny bohater jest 
nierozerwalnie związany z 
Wałbrzychem. Ale nie tylko o 
Wałbrzychu chcę dziś opowie-
dzieć, bo okazuje się, że mamy 
także urodzaj na podobne nie-
spodzianki obok Wałbrzycha, 
tam gdzie nikt by się nie spo-
dziewał.

Coś się dzieje szczególnie 
ważnego w naszej około wał-
brzyskiej kulturze, ale my trak-
tujemy to jako rzecz normalną. 
Nie dziwi nas, że maleńki Kra-
janów, utopiony w górskich 
czeluściach, gdzieś tam na 
krańcach ziemi noworudzkiej, 
staje się nagle oczkiem w gło-
wie tysięcy kinomanów kra-
jowych i zagranicznych, a zaś 
Walim, ongiś pulsujące życiem 
włókiennicze osiedle, dziś z tru-
dem budujący fundamenty dla 
rozwoju turystyki i wypoczyn-
ku, odbija się głośnym echem 
w krajowych mediach po suk-
cesach �lmu o kliszach w mię-
dzynarodowych konkursach 
w Chicago i Cannes. Myślę, że 
warto temu tematowi poświę-
cić nieco uwagi.

W 2017 roku do polskich 
kin wszedł najnowszy �lm 
Agnieszki Holland  „Pokot”. 
Jest to adaptacja powieści 
Olgi Tokarczuk „Prowadź swój 
pług przez kości umarłych”. 
Film ten nagrodzony został 
Srebrnym Niedźwiedziem na 
festiwalu �lmowym w Berlinie. 
Znawcy literatury, bywalcy 
księgarń i bibliotek, znają Olgę 
Tokarczuk nie tylko z przeka-
zów medialnych. Jeśli udało 
się tra�ć na którąkolwiek z jej 
głośnych już w całym kraju 
powieści, takich jak „Prawiek 

i inne czasy”, „Dom dzienny, 
dom nocny” , „Ostatnie histo-
rie”, trudno byłoby się nie za-
chwycić. Każda z tych książek 
wciąga jak narkotyk, wpro-
wadza w utopijny, a przecież 
rzeczywisty świat fantasma-
gorii. Zdumiewa nas, że jest to 
świat najbardziej prymitywny, 
ubogi, bo rzecz rozgrywa się w 
maleńkich wioszczynach gór-
skich, a bohaterami są ludzie 
prości, sterani powszedniością 
trudów, wprzęgnięci w ele-
mentarny mechanizm „walki 
o byt”, a jak się okazuje ludzie 
bogaci duchowo, wrażliwi i 
czuli na piękno przyrody i kra-
jobrazów, reagujący bezkom-
promisowo na kłamstwo, ob-
łudę i nieuczciwość otoczenia. 
Dla mieszkańców takich wio-
szczyn, jak Krajanów, Dworki, 
Wodzisław powieści Olgi To-
karczuk są nadzwyczaj swoj-
skie, bo dzieją się jakby tu, w 
ich wsi i są bliskie tutejszemu 
pojmowaniu świata i ludzi. 
Znamy z autopsji tę przyrodę, 
krajobrazy, uciążliwości życia 
górskich ustroni, zagubionych 
gdzieś w górach, odciętych 
od świata, bo jest ich sporo 
na naszej ziemi wałbrzyskiej. 
Powieść „Prowadź swój pług 
przez kości umarłych” stawia 
jednak nowe, niezwykle intry-
gujące pytanie. Dotyczy ono 
naszego stosunku do otacza-
jącej nas przyrody i zwierząt. 
Dotyczy istoty człowieczeń-
stwa, w którym idea ochrony 
życia jako najwyższej wartości 
w odniesieniu do świata zwie-
rząt jest tylko grą pozorów. 
Filmy fabularne mają swój 
klimat i moc oddziaływania, 
zwłaszcza jak są dobrze zro-

bione. Znacznie trudniej jest 
zdobyć rozgłos i sławę �lmem 
dokumentalnym. Tu trzeba 
mieć pomysł i pasję w odkry-
waniu rzeczy nieznanych i fra-
pujących.

Od pewnego czasu za-
władnął mediami, najpierw 
lokalnymi, a obecnie już kra-
jowymi, młody entuzjasta 
krajoznawstwa i historii ziemi 
wałbrzyskiej, wywodzący się 
z niewielkiego Walimia – Łu-
kasz Kazek. Długo trzeba by 
wymieniać jego rozliczne ak-
cje, mające na celu ratowanie 
pamięci tego wszystkiego, co 
działo się na ziemi wałbrzyskiej 
tuż po zakończeniu wojny. Ro-
bił to wszystko Łukasz, starając 
się wciągnąć do akcji ludzi tak 
jak on młodych i zaintereso-
wanych. W lokalnych mediach 
co rusz dowiadywaliśmy się 
o dokonaniach odkrywczych 
Łukasza. A teraz mamy tego 
apogeum. Wieść o sukcesach 
przerastających o niebo naj-
skrytsze marzenia i samego Łu-
kasza, i mieszkańców Walimia, 
rozniosła się po całym kraju. 
Mowa o �lmie z wykorzysta-
niem arcyciekawych fotogra�i 
z pierwszych lat powojennych, 
odnalezionych przez Łukasza 
na strychu jednego z budyn-
ków mieszkalnych Walimia. 
Dokument "Ludzie z klisz", wy-
reżyserowany przez Mateusza 
Kudłę, nagradzany był na pre-
stiżowych międzynarodowych 
festiwalach telewizyjnych. Film 
przedstawia historię związaną 
z odnalezieniem w sercu Gór 
Sowich ponad setki wywo-
łanych klisz fotogra�cznych. 
Autorem zdjęć wykonanych 
pomiędzy 1947 a 1959 r. jest Fi-

lip Rozbicki, nieżyjący już orga-
nista, a zarazem jeden z pierw-
szych polskich osadników w 
Walimiu. Na około 800 fotogra-
�ach utrwalił on codzienne ży-
cie mieszkańców miejscowości 
i okolicznych wsi. Dokument 
został wyprodukowany przez 
„Fakty po południu” TVN24. 
Autorem zdjęć jest Artur Głup-
czyk. W marcu 2017 r. obraz 
zdobył nagrodę Gold Plaque 
na 53. Międzynarodowym Fe-
stiwalu Telewizyjnym w Chi-
cago. Natomiast we wrześniu 
- główną nagrodę Złotego 
Del�na na festiwalu produkcji 
�lmowych Corporate Media & 
TV Awards w Cannes.

Nie mogę też przemilczeć 
wydarzenia ogromnie waż-
nego dla nas, mieszkańców 
Jedliny Zdroju i Głuszycy. 
Obie te miejscowości stały się 
miejscem akcji znakomitych 
powieści wrocławskiej pisarki 
Jolanty Marii Kalety. Jej książki 
„W cieniu Olbrzyma” i „Riese” 
tam gdzie śmierć ma sowie 
oczy” rozpalają do zenitu naszą 
wyobraźnię i pozwalają nie-
co wnikliwiej poznać „gorący 
czas” formowania się normal-
nego życia na wałbrzyskim 
„dzikim zachodzie”.

Jak widać coś dobrego się 
dzieje w naszym życiu kultu-
ralnym. W moim felietonie wy-
brałem jedne z ważniejszych 
wydarzeń, ale ich lista wcale 
na tym się ani nie zaczyna, ani 
nie kończy. Warto zdać sobie z 
tego sprawę i o tym pamiętać. 
To pozwala nam czuć się pew-
niej i z dumą myśleć, że wcale 
nie pozostajemy w tyle w sto-
sunku do innych części naszej 
polskiej krainy.
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie 
wsi Struga, gminy Stare Bogaczowice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ) oraz uchwały nr XVII/143/16 
Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 listopada 2016r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
żonego w obrębie wsi Struga, gminy Stare Bogaczowice, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz 
możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 15 marca 2018r. do 5 kwiecień 2018r. w siedzibie Urzę-
du Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare 
Bogaczowice, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i �zyczne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany stud. 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare 
Bogaczowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 19 kwietnia 2018 r.

Rozdzielnik:
WÓJT GMINY

/-/ Mirosław Lech

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Weekend 
za pół ceny
Zapraszamy do skorzysta-
nia z oferty promocyjnej 
przygotowanej w ramach 
akcji Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Polska zobacz 
więcej – weekend za pół 
ceny! Zamek Grodno w Za-
górzu Śląskim to XIII-wieczna 
perełka wśród średniowiecz-
nych warowni. Wybudowana 
na szczycie wzniesienia Cho-
ina, góruje nad malowniczą 
Doliną Bystrzycy Świdnickiej. 
Średniowieczna historia, 
a także baśnie i legenda o 
Księżniczce Małgorzacie po-
budzą wyobraźnię niejedne-
go zwiedzającego! Na trasie 
zwiedzania znajdują się m.in.: 
średniowieczna sala tortur, 
sala rycerska, sala myśliwska, 
studnia na dziedzińcu zam-
kowym, wieża zamkowa z ta-
rasem widokowym. W bezpo-
średnim sąsiedztwie znajduje 
się jezioro Bystrzyckie oraz za-
pora wodna w Lubachowie 
stanowiące odpowiednio 
przyrodniczą i inżynieryjną 
atrakcję turystyczną regionu. 
Zwiedzanie zamku Grodno z 
przewodnikiem trwa około 60 
min. Cennik biletów w dniach 
10–11 marca 2018 r.: normal-
ny – 8,00 zł, ulgowy – 7,00 zł. 
Zniżka nie dotyczy biletu łą-
czonego.

(RED)

Do�nansują 
wymianę
Gmina Boguszów-Gorce 
przygotowuje wniosek o 
do�nansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej wy-
miany źródeł ciepła na 
ekologiczne. - W związku z 
tym zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych mieszkań-
ców do składania deklaracji 
przystąpienia do projektu. W 
pierwszej kolejności zostanie 
stworzona baza osób chcą-
cych wymienić przestarzałe 
instalacje. W oparciu o nią 
przygotowany będzie wnio-
sek o do�nansowanie. Osoby, 
które chcą skorzystać z moż-
liwości otrzymania do�nan-
sowania mogą pobrać wzór 
deklaracji ze strony interneto-
wej gminy lub w sekretariacie 
oraz w Wydziale Inwestycji 
Miejskich Urzędu Miejskiego 
w Boguszowie-Gorcach w 
pokoju 106. Wypełniony wzór 
deklaracji przystąpienia do 
programu należy następnie 
złożyć w sekretariacie urzędu 
– wyjaśnia Waldemar Kujawa, 
burmistrz Boguszowa-Gorc.

(RED)

Mają sołtysa
W świetlicy wiejskiej w 
Grzędach odbyło się Ze-
branie Wiejskie Sołectwa 
Grzędy Górne w sprawie 
wyborów uzupełniających 
sołtysa. Pełniący dotychczas 
tą funkcje Eugeniusz Chu-
dziak z powodów osobistych 
złożył rezygnację. Eugeniusz 
Chudziak, w czasie pełnienia 
funkcji sołtysa starannie ko-
ordynował realizację zadań, 
uwzględnionych w funduszu 
sołeckim. Rzetelnie dozoro-
wał wszelkie prace, związane 
z poprawą warunków życia, 
mieszkańców Grząd Górnych. 
Dzięki jego efektywnym dzia-
łaniom, wszystkie powyższe 
zadania, zostały przepro-
wadzone  z należytą staran-
nością. Podczas zebrania 
zgłoszona została jedna kan-
dydatura - Doroty Kaziuk, któ-
ra otrzymała poparcie więk-
szości głosów i tym samym 
została sołtysem wsi Grzędy 
Górne. W zebraniu wiejskim 
udział wzięło 14 mieszkań-
ców, z 139 uprawnionych do 
głosowania. Wybory przepro-
wadziła komisja skrutacyjna. 
- Składam serdeczne podzię-
kowania Eugeniuszowi Chu-
dziakowi za pracę wykonaną 
na rzecz sołectwa Grzędy 
Górne, a nowemu sołtysowi 
gratulujemy i życzymy sa-
mych sukcesów, wytrwałości 
i umiejętności w dążeniu do 
realizacji planowanych i ocze-
kiwanych przez miejscową 
społeczność zadań i wyzwań 
- powiedział uczestniczący w 
zebraniu wójt Gminy Czarny 
Bór Adam Górecki.

(RED)

Zapisy 
do przedszkola
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Polskich Noblistów 
w Walimiu przyjmuje zapi-
sy dzieci w wieku od 3-6 lat 
do oddziałów przedszkol-
nych. Opieka przedszkolna 
zapewniona jest w godzinach 
od 6.00 do 17.00, również w 
okresie ferii zimowych, świą-
tecznych, w okresie wakacji 
– I połowa lipca i II połowa 
sierpnia. Wnioski o przyjęcie 
dziecka do przedszkola są 
do pobrania w sekretariacie 
szkoły. Wnioski należy składać 
do 30.03.2018 r. w sekretaria-
cie, w godz. 8.00- 14.00.

(MM)

Gmina Stare Bogaczo-
wice poczuje atmosferę 
świąt wielkanocnych już 24 
marca (sobota). Tego dnia 
na terenie Pałacu Struga 
odbędzie się Piknik Wielka-
nocny, który rozpocznie się 
o godz. 14:00.

Piknik odwiedzi Zajączek 
Wielkanocny, który wręczy 
prezenty wszystkim dzie-
ciom! Na najmłodszych cze-
kać będą także rodzinne gry 
i zabawy prowadzone przez 
profesjonalną �rmę anima-
cyjna „Kamayu Art”, warszta-
ty plastyczne dla dzieci oraz 
wspólne szukanie słodkości. 
Organizatorzy przygotowali 
także konkursy z cennymi 
nagrodami: konkurs trady-
cji kulinarnych oraz kon-
kurs na najciekawszą palmę 
wielkanocną (zgłoszenia do 

konkursów przyjmowane 
w GCBK, tel. 74-844-35-03). 
Goście pikniku będą mo-
gli wziąć również udział w 
warsztatach �orystycznych 
- stroiki wielkanocne i wspól-
ne tworzenie największej 
palmy wielkanocnej w gmi-
nie.

Na wszystkich czekał bę-
dzie także bezpłatny poczę-
stunek - wspólne pieczenie 
kiełbasek i żur wielkanocny z 
bogaczowickim jajem. Pod-
czas pikniku wielkanocnego 
będzie można zakupić swoj-
skie jaja, miód czy ręcznie 
robione ozdoby wielkanocne.

Organizatorami wyda-
rzenia są: Gmina Stare Boga-
czowice, Gminne Centrum 
Biblioteczno-Kulturalne, Fun-
dacja Pałac Struga.

(IL)

Po mszy świętej w inten-
cji kobiet, która 11 marca 
odbędzie się w kościele pa-
ra�alnym w Starych Boga-
czowicach o godz. 11:00, 
zapraszamy wszystkie Panie 
nad zalew.

Zostanie tam rozegrany tur-
niej strzelecki, w którym może 
wziąć udział każda z Pań! Nigdy 
nie byłaś na strzelnicy i boisz 
się, że to na dla Ciebie? Nic 

bardziej mylnego! Ten turniej 
skierowany jest do wszystkich 
kobiet. Dla uczestniczek czeka-
ją nagrody. Każda Pani dosta-
nie też tradycyjny upominek z 
okazji swojego święta. Będzie 
również wspólne grillowanie i 
słodki poczęstunek w Karczmie 
Jedynak. Imprezę zakończy 
wspólne karaoke. A to wszyst-
ko całkowicie bezpłatnie!

(IL)

Wystrzałowy 11 marca

Świątecznie i pysznie
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R E K L AMA

Gmina Mieroszów

Radość, zabawa, rozwój i edukacja. Już 
po raz czwarty Gmina Mieroszów będzie 
uczestniczyć w projekcie „Umiem pływać”, 
realizowanym przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki.

W ramach projektu, którego celem 
jest upowszechnienie nauki pływania, dla 
uczniów szkół podstawowych odbywają się 
dodatkowe zajęcia sportowe, umożliwiające 
aktywne spędzanie czasu wolnego, pozalek-
cyjnego. Popularyzacja sportu i stworzenie 
najmłodszym możliwości jego uprawiania to 
skuteczny i niezbędny element edukacji i wy-
chowania młodego pokolenia.

Gmina Mieroszów, dbając o rozwój dzie-
ci, od samego początku, czyli od 2015 roku 
uczestniczy w powyższym projekcie. Korzyści 
wynikające z uczestnictwa to przede wszystkim 
nabycie podstawowych umiejętności pływania, 
rozwijanie się i podnoszenie sprawności �zycz-
nej, zachęcenie do systematycznego upra-
wiania sportu w czasie wolnym i prowadzenia 
aktywnego, zdrowego trybu życia przez naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina 
Mieroszów zgłosiła chęć uczestnictwa w pro-
jekcie i tym samym już po raz czwarty zakwa-
li�kowała się do jego realizacji. A to oznacza, że 
na naszych uczniów będą czekać – zabawa, po-
łączona z edukacją. W tym roku projekt obejmie 
3 grupy, czyli 45 dzieci. Zajęcia będą odbywały 
się na krytej pływalni MCKF w Kamiennej Górze.

(AN)

Dwa złote i jeden srebrny me-
dal – z taki dorobkiem Kamila 
Żuk, mieszkająca w Sokołowsku 
w Gminie Mieroszów, zakończyła 
Mistrzostwa Świata Juniorów w 
Biathlonie w Otepaa. Mieszkań-
cy Sokołowska i innych miejsco-
wości Gminy Mieroszów, a także 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych powiatu i gminy uroczy-
ście powitali w Sokołowsku swo-
ją mistrzynię.

Na Mistrzostwa Świata Juniorów 
w Biathlonie do Otepaa Kamila Żuk 
pojechała kilka dni po zakończeniu 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 
Pjongczangu, na których zadebiu-
towała w sztafecie mieszanej. A na 
rozgrywanych w Estonii zawodach 
reprezentantka Polski pokazała 
olimpijską formę: najpierw wygrała 
z przewagą trzech minut bieg in-
dywidualny na 12,5 km, w sobotę 
drugi tytuł mistrzyni świata Kamila 
Żuk wywalczyła w sprincie, a zawo-
dy w Otepaa zakończyła w niedzie-
lę srebrnym medalem w biegu na 
dochodzenie.

Kamila Żuk to urodzona w 1997 
roku roku biathlonistka, która 
mieszka w Sokołowsku, ale studiu-
je i trenuje w Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Katowicach. Jej 
największym osiągnięciem był do 
tej pory brązowy medal zdobyty 
w biegu sprinterskim, wywalczony 

Skrzaty na podium
Pierwsze sukcesy młodych 
adeptów z Mieroszowskiej 
Akademii Piłkarskiej. Pod-
czas Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza 
Mieroszowa, rozgrywanego 
w hali przy ulicy Hożej w Mie-
roszowie, w kategorii Skrzaty 
mieroszowscy piłkarze zajęli 
drugie miejsce, za Górnikiem 
Wałbrzych. W rywalizacji orli-
ków piłkarze akademii zajęli 
czwartą lokatę. Kategoria or-
lik:1 miejsce Zagłębie Lubin, 2 
miejsce Gwarek Wałbrzych, 3 
miejsce Zagłębie Wałbrzych, 
4 miejsce Mieroszowska 
Akademia Piłkarska; katego-
ria skrzaty: 1 miejsce Górnik 
Walbrzych, 2 miejsce Miero-
szowska Akademia Piłkarska, 
3 miejsce Victoria Świebo-
dzice, 4 miejsce Młode Wilki 
Morawski Bubnowicz. Wśród 
orlików najlepszym bramka-
rzem został Dawid Michałków 
z Zagłębia Lubin, najlepszym 
zawodnikiem Kornel Sosiński 
z Gwarka Wałbrzych, nato-
miast wśród skrzatów najlep-
szym bramkarzem jednogło-
śnie wybrany został Adam 
Hryń z Młodych Wilków, a 
najlepszym zawodnikiem Igor 
Kardela z Górnika Wałbrzych.

(RED)

Naucz się 
pływać

Powitali mistrzynię świata

podczas Mistrzostw Europy Junio-
rów w 2017. We wtorek, powraca-
jącą do domu mistrzynię świata, 
hucznie powitali mieszkańcy Soko-
łowska i innych miejscowości Gmi-
ny Mieroszów. Podczas powitania, 
zorganizowanego przez Sołectwo 
Sokołowsko, były transparenty, wi-
waty oraz liczne gratulacje i kwiaty.

- To, co tu zobaczyłam przero-
sło moje najśmielsze oczekiwania 
– podkreśliła po uroczystości wzru-
szona Kamila Żuk.

- Kamila jest skromną i bardzo 
pracowitą osobą. Była bardzo za-
skoczona takim powitaniem – mówi 
Andrzej Lipiński, radny Rady Powia-
tu Wałbrzyskiego.

- Jesteśmy pełni dumy i podziwu 
dla naszej młodej, utalentowanej 
zawodniczki i życzymy kolejnych 
sukcesów oraz sił i wytrwałości w 
dążeniu do celu – powiedział w 
imieniu władz Gminy Mieroszów 
burmistrz Marcin Raczyński.

Przypomnijmy, że złoty medal 
mistrzostw świata zdobył także 
inny sportowiec pochodzący z So-
kołowska. W 1998 roku tytuł mi-
strza świata kadetów w zapasach 
klasycznych wywalczył Julian Kwit 
z Zagłębia Wałbrzych, który po-
tem reprezentował Polskę m.in. na 
Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 
w 2008 roku.

(RED)

Mieszkańcy Sokołowska i Gminy Mieroszów zgotowali Kamili Żuk gorące powitanie 
(fot. Sołectwo Sokołowsko).
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

PRZYJMĘ DO PRACY 

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO 
O SPECJALNOŚCI SAMOCHODY 

OSOBOWE I DOSTAWCZE 

Z DOŚWIADCZENIEM.

TEL: 606-891-024.

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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WIECZOREK, STASZIC, 

MARCEL, SILESIA
WĘGIEL WORKOWANY 25 KG od 20 ZŁ

PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

Czynne: 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

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

Górnik gromi
W XXV kolejce II ligi koszy-
karzy Górnik Trans.eu Wał-
brzych rozgromił SMK Lubin 
82:34 (14:6, 30:5, 24:11, 14:12). 
Punkty dla Górnika Trans.eu 
zdobyli: Krzywdziński 18, Wró-
bel 14, Glapiński 12, Makarczuk 
9, Ratajczak 8, Kłyż 7, Szymański 
5, Kaczuga 3, Kruszczyński 2, 
Durski 2, Jeziorowski 2, Spała 
0. Trener: Sezon zasadniczy ze-
spół trenera Marcina Radom-
skiego zakończy w niedzielę, 11 
marca o godz. 18.00 we Wrocła-
wiu. Rywalem lidera z Wałbrzy-
cha będzie Röben Gimbasket 
Wrocław.

(RED)

Wicelider z Wałbrzycha
W meczu XII kolejki III ligi ko-
biet siatkarki MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych poko-
nały IKS Jelenia Góra 3:0 (25:8, 
25:11, 25:11) i awansowały na 
drugie miejsce w tabeli. Cheł-
miec zagrał w składzie: Smer-
nicka, Lupa, I. Groń, Kądziołka, 
Sławińska, Nowak, Szymańska 
(libero) oraz Zdebska, Mróz, J. 
Rzeczycka, P. Groń, Dabic (libe-
ro). W sobotę, 10 marca o godz. 
18.00, podopieczne trenera 
Jacka Kurzawińskiego rozegra-
ją w Miliczu zaległy mecz z VIII 
kolejki z MUKS Ziemia Milicka.

(RED)

Jadą po zwycięstwo
Do rywalizacji o mistrzostwo 
Polski wracają piłkarki noż-
ne AZS PWSZ Wałbrzych. W 
15 kolejce rozgrywek ekstraligi 
wałbrzyszanki zagrają w Ra-
domiu ze Sportową Czwórką. 
Mecz zostanie rozegrany 10 
marca o godz. 16.00. Pozostałe 
mecze zostaną rozegrane 11 
marca: AZS UJ Kraków - Górnik 
Łęczna, AZS PSW Biała Podlaska 
- Mitech Żywiec, Medyk Konin 
- AZS Wrocław, Unifreeze Górz-
no - UKS SMS Łódź, Czarni So-
snowiec - Olimpia Szczecin. A 
kolejnym rywalem zespołu tre-
nera Kamila Jasińskiego będzie 
w Wałbrzychu Medyk Konin.

(RED)

Dobry prognostyk
W kolejnym meczu kontro-
lnym piłkarze IV-ligowego 
Górnika Boguszów-Gorce 
pokonali Karolinę Jaworzyna 
Śląska 2:0 (1:0). Oba gole zdo-
był  Dominik Woźniak. Górnik 
zagrał w składzie: Malczewski, J. 
Pryk, Grzelak, A. Maliszewski, Z. 
Bejnarowicz, R. Bejnarowicz, M. 
Pryk, Gryka, Choiński, Woźniak, 
J. Maliszewski oraz Ostrowski, 
Podgórski i zawodnicy testo-
wani.

(RED)

W grudniu ubiegłego 
roku informowaliśmy o 
35. rocznicy ustanowienia 
przez Mieczysława Młynar-
skiego rekordu Polski w 
strzeleckiej koszykarskiej 
skuteczności w jednym me-
czu – 90 pkt.

Przypomnijmy, że wyczyn 
ten miał miejsce 10 grudnia 
1982 r. w hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji (obecnie Hala Wał-
brzyskich Mistrzów) przy ul. 
Wysockiego w Wałbrzychu, 
podczas zwycięskiego meczu 
I ligi (ówczesnej ekstraklasy) 
Górnika Wałbrzych z Pogonią 
Szczecin. Niżej podpisany wy-
stąpił w związku z tym o uho-
norowanie „Młynarza” spe-
cjalną tablicą pamiątkową, 
która zostałaby umieszczona 
na terenie obiektu, w którym 
doszło do historycznego wy-
darzenia.

Do tej inicjatywy ze zro-
zumieniem podeszli gospo-
darze obiektu oraz ludzie 
związani przed laty z sekcją 
koszykówki Górnika. Należy 
oczekiwać ich pomocy w re-
alizacji przedsięwzięcia i do-
prowadzeniu do pomyślnego 
�nału przy jakiejś szczegól-

Tablica dla Młynarza

nej okazji. Prawdopodobnie 
będzie to wrześniowy mecz 
naszej reprezentacji (jej prze-
ciwnik nie jest jeszcze znany) 
rozegrany po wcześniejszym 
zgrupowaniu kadrowiczów w 
Wałbrzychu.

O faktach z tym związa-
nych będziemy informować. 
Ale już dziś apelujemy o po-
moc w doprowadzeniu do 
końca sprawy tablicy pamiąt-
kowej dla uczczenia rekordu 
„Młynarza”.

Andrzej Basiński

Mieczysław Młynarski w hali, 
w której doszło do historycznego 
wydarzenia.

Stowarzyszenie „Dom 
Wschodni” oraz Centrum 
Aqua Zdrój w Wałbrzychu 
zapraszają wszystkich do 
udziału w akcji „Płyniemy 
do Aleppo”.

- W ramach ogólnopolskiej 
akcji chcemy wspólnymi siła-
mi pokonać dystans dzielący 
Warszawę od Aleppo, czyli 
2410 km, który będzie wy-
razem naszej solidarności z 
poszkodowanymi. Celem ak-
cji „Płyniemy do Aleppo” jest 
pozyskanie środków na basen 
w „Terre Sainte”. Edycja w 
Wałbrzychu odbędzie się 
11 marca 2018 r. w godz. 
10:00 – 20:00 w Centrum 
Aqua Zdrój. Wszystkim, 
którzy zarejestrują się i od-
biorą bilet w kasie baseno-
wej przysługuje w ramach 
akcji godzinny darmowy 
wstęp do parku wodnego. 
Sposoby na wsparcie akcji: 
1. Rejestracja na stronie 
www.plyniemydoalep-
po.pl i przyjście do Parku 
Wodnego AQUA ZDRÓJ 
11. marca 2018 r., gdzie 
uczestnik otrzyma darmo-
wy bilet i płynie dystans w 
miarę swoich możliwości. 

Płyniemy do Aleppo
Imiona i nazwiska pływaków 
będą wypisane na tablicy w 
kompleksie sportowym po-
wstałym w Aleppo dzięki akcji 
„Płyniemy do Aleppo”. Na ba-
senie w dniu akcji będzie prze-
prowadzona zbiórka pienię-
dzy. 2. Wpłaty można również 
dokonywać bezpośrednio na 
konto lub przez stronę www.
plyniemydoaleppo.pl/przeka-
z-srodki-na-basen-w-aleppo 
- wyjaśnia Mariusz Gawlik, Pre-
zes spółki Aqua Zdrój.

(RED)
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USŁUGI

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

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

INNE

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

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

SPRZEDAM

(3) Sprzedam pawilon pszczelar-
ski i sprzęt pszczelarski. Likwida-
cja pasieki. Tel. 500 345 562

KUPIĘ

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

pokoje 3 piętro , CO gaz cena 199 
000 zł, tel 883 332 727

RENOMAHOME NOWE MIASTO 
- OKAZJA !! ul. Prusa, 38 m2 , 1 
pokój, 3 piętro ,48 000 zł tel ,883 
334 836

RENOMAHOME - SOBIĘCIN - 

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

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

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

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

ŚRÓDMIEŚCIE,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

PIASKOWA GÓRA, do wynaję-
cia 2 pokoje, 40m2, parter w 
czteropiętrowym bloku. Czynsz 
900zł. plus media. Kaucja jedno-
miesięczna. Do zamieszkania od 
zaraz. Kontakt 694778179

SZCZAWNO ZDRÓJ, 2 poko-
je,44m2, 1 piętro, gazowe ogrze-
wanie, 120 000zł. Blisko Parku 
Zdrojowego. Stan do zamieszka-
nia . Kontakt 694778179

PIASKOWA GÓRA, KAWALERKA, 
19m2, 8 piętro, umeblowana 

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, GAJ 59m2 3pok 
, duży ogród 300m2 , garaż. 
Teren ogrodzony. Tel 535-416-
014 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-866

JEDLINA-ZDRÓJ, 60m2, 3 pokoje, 
ogródek, garaż, cena 84.900 
zł, tel. do kontaktu: 792- 549 
-757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-826

WAŁBRZYCH, Stary Zdrój, blisko 
placu Gedymina, 37m2, 2 pokoje, 
ogródek, cena 72.000 zł, tel. do 
kontaktu: 792- 549 -757 oferta 
dostępna na www.panorama.net.
pl pod numerem PAN-MS-767

WAŁBRZYCH, PODZAMCZE 3 
pokoje niski czysz, 54m2, cena 
147 000 zł, telefon 792-549-
757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-728

Wałbrzych BIAŁY KAMIEŃ 2pok. 
45m2 spokojna cicha okolica 
cena 118 tys tel do kontaktu 
535416014 oferta dostępna 
na www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-848

WAŁBRZYCH, Biały Kamień, 28 
m, KAWALERKA , ogrzewanie 
miejskie, 72 000zł. tel. do kontak-
tu 792 549-757 oferta dostępna 
na www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-835

WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - 
super lokalizacja 97m2 4pokoje 
plus garaż cena 200tys tel do 
kontaktu 792-549-757 oferta do-
stępna na www.panorama.net.pl 
pod numerem PAN-MS-880

GŁUSZYCA 49m2 2pokoje 
47tys. OKAZJA ! tel do kontaktu 
792-549-757 oferta dostępna 
na www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-680

BOGUSZÓW-GORCE 38m2 
2pokoje, pierwsze piętro, 65 000 
zł, tel. do kontaktu 792-549-

757 oferta dostępna na www.
panorama.net.pl pod numerem 
PAN-MS-873 

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 ! DO SPRZEDANIA 
WARSZTAT SAMOCHODOWY Z 
WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ 
ZAKUPU WRAZ Z NAJEMCĄ.
CENA 1 500 000 TEL. 606 97 66 
30

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

OKAZJA !!! EDN-MS-3445  Do 
sprzedania 2 pokojowe miesz-
kania na Podzamczu 11-piętro, 
pow. 40m, cena 79900 tel. 883 
334 486

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

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

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

MS-2960 ul. Bethovena mieszka-
nie 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

MS- 3273 Biały Kamień, 3 pokoje 
z ogródkiem pow. 60m- I- piętro, 
cena 129 tys. tel. 606 97 66 30

MS-3418 Biały Kamień- kawaler-
ka o pow. 28m po kapitalnym 
remoncie, ogrzewanie miejskie, 
cena 79900, tel.  883 334 486

MS-3420 Okolice Placu Gedymi-
na, 3 pokoje 78m, 2-poziomowe 
z ogródkiem, cena 179 tys. tel. 
883 334 481

Do wynajęcia komfortowe 2 po-
kojowe mieszkanie na Piaskowej 
Górze- wysoki standard- umeblo-
wane tel. 606 97 66 30

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. Malczewskiego , 4 
pokoje, 7 piętro, balkon, 57m2, 
152 000 tel 883 334 836

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

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

RENOMAHOME - PIASKOWA 
GÓRA, ul. Wrocławska 2 pokoje, 
Co gaz 38 m2 , cena 78 000, tel 
883 334 836

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

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

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

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

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

RENOMAHOME - BIAŁY KAMIEŃ 
OKAZJA okolice ulicy Andersa, 2 
pokoje, wysoki parter, ogródek, 
CO Gaz, 65 m2, cena 85 000 zł, tel 
883 334 836

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

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

RENOMAHOME - PODGÓRZE - 
ulica Niepodległości, 100 m2, 3 

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, 
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, 
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

Sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 

Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000
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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”)

i wyposażona. Duży balkon. 
Łazienka z natryskiem. Niskie 
opłaty. Blisko sklepy, ośrodek 
zdrowia. Nie wymaga wkładu 
�nansowego.72 000zł. Oferta na 
wyłączność. Kontakt 694778179

ŚRÓDMIEŚCIE ,nowocześnie 
wykończone i wyposażone,2 
pokoje,47m2, dwupoziomowe. 
Możliwość dzierżawy ogrodu.138 
000zl. Kontakt 694778179
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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, 26m2,  
na Piaskowej Górze, cena 65 tys.zł. -  4 
piętro, jasna kuchnia, 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
POSZUKUJEMY MIESZKANIA 4 
POKOJOWEGO na Podzamczu, 
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, 3 POKOJE z 
OGRODEM, 61M2,  Ogrzewanie 
Gazowe,  Cena:129 tys.zł Tel. 530 
998 374
ŚWIEBODZICE, OKAZJA!, dom w 
zabudowie bliźniaczej, 120m2, 
4 pokoje, standard do wejścia, 
ogrzewanie gazowe, balkon, 
działka 350 m2. Cena 339.000zł. 
Kontakt 535-311-265
STARY ZDRÓJ, 3 pokoje, 53 m2, 
1 PIĘTRO, okna PCV, standard do 
REMONTU, ogrzewanie centralne 
węglowe, budynek po renowacji, 
79.000 ZŁ, tel. 535-285-514
Świebodzice, OSIEDLE PIASTOW-
SKIE, 61m2, Miejskie Ogrzewanie, 
Czynsz 450zł w tym ogrzewanie 
, CENA: 173 tys. zł, tel. 530-998-
374
Szczawno-Zdrój ul Chopina 
2 mieszkania, łącznie ponad 
100m2 do własnej aranżacji 99 
000zł tel. 577-263-955
Szczawienko, Marii Dąbrowskiej, 
34m2, do remontu, budynek 
po termomodernizacji, klatka 
schodowa po remoncie, niski 
czynsz około 150zł, cena 77 tys.zł 
kontakt: 530-998-374
Okazja! DOM W ZABUDOWIE 
BLIŹNIACZEJ, 80m2, 3 pokoje, 
garaż, ogródek 228 m2,  standard 
do wejścia. 249tyś Do negocjacji. 
Tel: 535-311-265
Podzamcze, 2 pokoje, 36m2, 
duży balkon, parter, winda. 
97.500zł. Kontakt 535-311-265
POSZUKUJEMY mieszkań dla 
zdecydowanych klientów!!! 2-3 
pokoje Podzamcze/Piaskowa 
Góra, kontakt: 530-998-374

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH 
– MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 4 
piętro w 4, cena 143.000zł, MOŻ-
LIWOŚĆ ZAMIANY NA 2 POKOJE  
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
PIĘTRO DOMU, 5 pokoi, 108m2, 
całe 1 piętro, bezczynszowe, C.O. 
gazowe, ogród 400m2, garaż, 
cena 345.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, 2 
pokoje, 50m2, 2 piętro w 3, po re-
moncie, ogrzewanie elektryczne, 
cena 99.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

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

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, Rynek, 
2 pokoje, 60m2, 2 piętro w 3, do 
odnowienia, c.o. gaz i węglowe, 
cena 110.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

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

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
PIĘTRO DOMU, 3 pokoje, 91m2, 
całe 1 piętro, bezczynszowe, 
C.O. gazowe, ogród 300m2, cena 
299.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – 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 2 pokoje na Jabło-
wie 40m2, parter, stan bardzo dobry, 
65 tys.zł. Garaż, ogród, 74 666 42 42, 
507 153 166

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje B.Gorce 
(Kuźnice), 65m2, 2 piętro, cena 80 tys.
zł. cicha okolica 74 666 42 42, 881 424 
100 .

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
B.Gorcach, 37m2, 1 piętro, cena 42 tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 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 3 pokoje w Śród-
mieściu, cicha okolica 45m2, 2 piętro, 
co gaz, cena 104 tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.

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

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 54m2, 
N.Miasto, na Chopina, 1p. po remoncie, 
co gaz, cena 129 tys.zł.  74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę B.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 w B.Gorcach na 
Krakowskim Osiedlu 2 pokoje, parter. 
42m2, cena 55000zł. 74 666 42 42, 507 
153 166. 

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

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje, 94m2 
na Podgórze, 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, 507 153 166.

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

DO WYNAJĘCIA, PODZAMCZE, 
bardzo ładne mieszkanie, 3 po-
koje, 4 piętro z windą z poziomu 
„0”, 54 m2, duży balkon,  1290 zł 
plus opłaty, tel. 535-285-514
Podzamcze, po remoncie, 36m2, 
2 pokoje, 4 piętro, winda. Cena 
112.000zł do negocjacji Kontakt 
535-311-265
Centrum Wałbrzycha parter 
ładnej kamienicy 90m2, 99 000zł 
czynsz: 220zł/msc tel 577-263-
955
Szczawno Zdrój blisko deptaka, 
parter ogrzewanie gazowe, 
60m2, do wejścia 133 000zł  tel 
577-263-955

R E K L AMA

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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