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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

KREDYT
GOTÓWKOWY
DLA EMERYTÓW
Swoboda, jaką dają
dodatkowe środki. 
RRSO 19,3%

WałbrzychWałbrzych
Słowackiego 1
tel. 726-388-593
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„Ostatnia pos³uga”, Soko³owsko, ul. S³oneczna 5, tel. 74 843 23 63

Jedlina-Zdrój, plac Zwyciêstwa 14, tel. 605 824 211 

„Eurydyka” Wa³brzych, ul. Armii Krajowej 24, tel. 600 959 520

R E K L A M A

NOWOŚCI W KREDYTOK
• PRAWNIK OK - telefonicznie i online
• POŻYCZKI Z PREMIĄ ZA POLECENIE 

– otrzymasz 100 zł za każdą osobę, która skorzysta z oferty KredytOK
• RATKA SPŁATKA NA 4 MIESIĄCE – 3 miesiące wolne od spłaty kapitału!
• AUTO KASA – pożyczka pod zastaw lub na zakup auta, gotówka do 100 tys. zł 

dla każdego bez względu na historię kredytową

WAŁBRZYCH ul.Broniewskiego 73 (obok marketu B1), tel. 515 751 711
KAMIENNA GÓRA ul. Papieża 14 (obok marketu Kau� and), tel. 502 284 615

kredytok.pl

SPRZEDAŻ DETALICZNA I HURTOWA WYROBÓW HUTNICZYCH:
PRĘTY zbrojeniowe do budowy domów: żebrowane, gładkie, kwadratowe
KSZTAŁTOWNIKI: kwadratowe, prostokątne
BLACHY: trapezowe ocynkowane i powlekane, płaskie ocynkowane i czarne, ry� owane

oraz pozostałych wyrobów hutniczych

Posiadamy transport
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

ul. Sportowa 9, 58-305 Wałbrzych (dzielnica Sobięcin)
Tel. (74) 842 58 96, e-mail: wałbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

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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Serwis Samochodowy Goliat

ZATRUDNI
MECHANIKA SAMOCHODOWEGO 

Z KWALIFIKACJAMI I DOŚWIADCZENIEM

WYSOKIE WYNAGRODZENIE
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych

tel.: (74) 84 265 92, www.goliat.walbrzych.pl

R E K L A M A

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

20 kwietnia - BOLESŁAWIEC, 21 kwietnia - WAŁBRZYCH i JELENIA GÓRA, 
22 kwietnia - WROCŁAW, 23 kwietnia - LUBIN i GŁOGÓW

REYNALDO LITAWEN       przyjmuje:
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Postanowiłem włączyć 
się do dyskusji o nazwa-
niu skweru przy ul. Sło-
wackiego w Wałbrzychu. 
Zainicjował ją prezydent 
miasta dr Roman Szełemej, 
po jednym ze spotkań z 
mieszkańcami Śródmie-
ścia, którzy wypowiada-
li się na nim o potrzebie 
upamiętnienia prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i ofiar 
katastrofy smoleńskiej. 
Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej Wałbrzycha 
prezydent poinformował 
radnych, że ostateczna 
decyzja w sprawie nazwy 
wspomnianego miejsca za-
padłaby przed 9. rocznicą 
tragedii. Przez rok miesz-
kańcy zgłaszaliby swoje 
uwagi wskazując, którą 
z nazw wybrać, a miasto 
zajęłoby się w tym czasie 
poprawą estetyki skweru, 
obecnie pozostawiającej 
sporo do życzenia.

Pamięć i rozsądek
Andrzej
Basiński

10 kwietnia 2010 r. pod 
Smoleńskiem doszło do 
bezprecedensowej, nie tyl-
ko w naszej historii, kata-
strofy komunikacyjnej, w 
której zginęła para prezy-
dencka oraz ludzie, których 
śmierć była dla Polski nie-
powetowaną stratą. Jednak 
w niczym nie umniejszając 
wagi i znaczenia dramatu, 
który się wydarzył przed 
ośmioma laty, śmiem twier-
dzić, że patronami skweru 
nie powinien być ani były 
prezydent, ani wszyscy 
pasażerowie, którzy nie 
dotarli do wcześniej zapla-
nowanego miejsca. Skwer 
powinien, moim zdaniem, 
otrzymać nazwę związaną 
z ludźmi posiadającymi za-
sługi dla Wałbrzycha w róż-
nych dziedzinach życia, np. 
w kulturze lub sporcie. Jest 
ich sporo i warto te osoby 
promować, by zapadły w 
wałbrzyską pamięć.

Z naciskiem stwierdzam: 
Lech Kaczyński został już 
wielokrotnie w Polsce upa-
miętniony, poczynając od 
pochówku na Wawelu. 
Liczby postawionych mu 
pomników, ulic i różnych 
obiektów nazwanych jego 

imieniem są ogromne; sa-
mych pomników byłego 
prezydenta jest kilkaset, a 
tych smoleńskich prawie 
pół tysiąca! Gdyby fakt ten 
miał być obiektywnym 
miernikiem ważności i zna-
czenia głównego pasażera 
samolotu, okazałoby się, że 
- obok Jana Pawła II - Lech 
Kaczyński był największym 
Polakiem w historii nasze-
go kraju. Żywię nadzieję, że 
mieszkańcy Wałbrzycha nie 
będą uczestniczyli w tym 
owczym pędzie.

W Starachowicach Ja-
rosław Kaczyński odsłonił 
tablicę upamiętniającą Ja-
dwigę Kaczyńską, matkę 
Lecha i Jarosława Kaczyń-
skich, wmurowaną przy ul. 
Jadwigi Kaczyńskiej, krzy-
żującej się z rondem Lecha 
Kaczyńskiego... Wojewoda 
mazowiecki pokrętnym ma-
newrem odebrał warszawia-
kom główny plac stolicy, by 
zbudować tam pomniki Le-
cha Kaczyńskiego i katastro-
fy smoleńskiej. Już przed 
wiekami nasi przodkowie 
zauważyli nader słusznie, że 
co za dużo, to niezdrowo…

Dotychczasowe formy 
upamiętnienia byłego pre-

zydenta i pozostałych o�ar, 
są w mojej opinii (a sądzę, 
że poparłoby mnie wielu) 
aż nadto wystarczające. A 
ci, którzy tragedię smoleń-
ską wykorzystali cynicznie 
i podle, konstruując bodaj 
największe kłamstwo w na-
szej najnowszej historii oraz 
dzieląc Polaków na długie 
lata, a może i na zawsze w 
sposób świadomy, a więc 
zbrodniczy, niech schowają 
się w mysie dziury oraz nie 
zatruwają i bez tego dusz-
nej społecznej atmosfery. 
Hańbą dla władzy było roz-
pędzenie kilkudziesięciu 
doświadczonych specjali-
stów od badania wypadków 
lotniczych, których efekty 
wnikliwej pracy mającej 
wskazać przyczyny smo-
leńskiego wypadku, zostały 
wysoko ocenione przez ich 
kolegów na całym świecie, 
tylko dlatego, że nie spełnili 
oczekiwań ludzi nieodpo-
wiedzialnych i zastąpienie 
komisji o najwyższych kom-
petencjach przez osoby 
przypadkowe, których łączy 
nie fachowa wiedza, a gorli-
wa chęć przypodobania się 
pryncypałom. 

Zwykle inicjatywie 
uczczenia pamięci byłego 
prezydenta, towarzyszy 
bezwstydny bełkot o zama-
chu tych, którzy nigdy nie 
dopuszczą do świadomości 
innej przyczyny tragedii, bo 
po prostu zamach jest im 
bezwzględnie potrzebny 
dla stworzenia wątpliwej 
wartości legendy. Liczba 
jego niepoważnych wersji 
i „bombowych” kombina-
cji, niedługo dorówna ilości 
pomników Lecha Kaczyń-
skiego, popiersi, tablic, ulic, 
alej, placów, skwerów, rond, 
obiektów kulturalnych, 
przemysłowych i innych. Już 
dość. Skończmy z tym obłę-
dem i żenadą.

A wracając do skweru 
przy ul. Słowackiego. Poszu-
kajmy wśród wałbrzyszan 
patronów tego zakątka w 
centrum miasta. I to nie tyl-
ko wśród tych, którzy już 
odeszli z tego świata, ale 
także pomiędzy „ambasa-
dorami”, którzy zrobili cie-
kawe kariery, ciągle podkre-
ślających w innych rejonach 
Polski swoje wałbrzyskie po-
chodzenie. Będzie to ważny 
krok i gest, zwłaszcza dla 
młodzieży. Na przykład pro-
ponuję upamiętnić Mariana 
Szeję, bramkarza „złotego” 
zespołu Kazimierza Górskie-
go, bohatera meczów repre-
zentacji z Anglią, Brazylią i 
Niemcami.

Wałbrzych kolejny raz 
zagościł na ogólnopolskiej 
antenie telewizyjnej za 
przyczyną „Szkła kontakto-
wego”, programu politycz-
nego stacji TVN24 z saty-
rycznym zacięciem.

„Szkło kontaktowe” nada-
wane było z Wałbrzycha przez 
dwa wieczory, a prowadzili je 
Tomasz Sianecki z Markiem 
Przybylikiem. Poprzednio 
temu ostatniemu towarzyszył 
nieodżałowany, przedwcze-
śnie zmarły w sierpniu 2017 
r. Grzegorz Miecugow, co 
zostało przypomniane m.in. 
podczas spotkania miesz-
kańców z prowadzącymi tę 
niezwykle popularną audycję 
telewizyjną.

Niewątpliwie „Szkło kon-
taktowe” jest okazją do pro-
mowania wśród telewidzów 
z całego kraju naszego mia-
sta z jego najciekawszymi 
zabytkami i obiektami cha-
rakterystycznymi dla byłego 
górniczego miasta. Pierwszy 
program nadawano z pozio-

mu... minus 50 metrów pod 
dziedzińcem zamku Książ, któ-
re to miejsce będzie udostęp-
nione do zwiedzania za kilka 
miesięcy, co scenerii podziem-
nych korytarzy i tuneli doda-
wało tajemniczości. Drugie 
„Szkło” poszło w świat z Cen-
trum Nauki i Sztuki Stara Ko-
palnia, a dokładniej ze starej 
kuźni, wypełnionej zabytko-
wymi górniczymi maszynami 
oraz urządzeniami i sprzętami. 
Przy okazji zaprezentowano 
zamkowe pomieszczenia byłej 
rodowej siedziby Hochber-
gów i księżnej Daisy, bogatą 
�orę Palmiarni w Lubiecho-
wie, a także to, z czego obec-
nie jest dumny obiekt po byłej 
kopalni „Julia”, prowadzącej 
działalność wydobywczą do 
1996 r.

Tego rodzaju promocja 
z pewnością przyciągnie do 
Wałbrzycha i jego okolic ko-
lejne rzesze turystów, a także 
mile połechce dumę stałych 
mieszkańców.

Andrzej Basiński

Tajemnicza sceneria „Szkła kontaktowego” nadawanego spod zamku 
Książ.

Szkło kontaktowe
w podziemiach
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

NOWA  OFERTA 

15 tys. zł 
na 36 rat 

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

Szanowni klienci! 
Zmieniamy godziny pracy naszego biura:

w poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 9.00 do 16.00,
w środę pracujemy do godziny 17.30,

 piątek od 9.00 do 17.00. 
Zapraszamy!

BEATU$
R E K L A M A

W ubiegły czwartek, w 
siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Wałbrzychu, 
odbyło się uroczyste spo-
tkanie z autorami zwycię-
skich projektów Budżetu 
Partycypacyjnego Powiatu 
Wałbrzyskiego na rok 2018. 
Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego złożył gratulacje 
zwycięzcom, a także po-
dziękował im za aktywność 
i zaangażowanie w zmie-
nianie otoczenia w swoich 
małych ojczyznach.

- Projekty zgłaszane w ra-
mach budżetu partycypacyj-
nego są ważnym instrumen-
tem dla nas. jako Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego, po-
nieważ pokazują oczekiwania 
najważniejszych osób – czyli 
mieszkańców naszego po-
wiatu. To właśnie mieszkań-

cy w głosowaniu decydują o 
wydatkowaniu wydzielonej 
części budżetu, dzięki czemu 
mają realny wpływ na swoje 
otoczenie – podkreśla wice-
starosta Krzysztof Kwiatkow-
ski.

W tym roku kwota do za-
gospodarowania wynosiła 
150 000 zł, a suma wydatków 
na projekty obywatelskie 
od czasu wprowadzenia w 
powiecie tej formy alokacji 
środków osiągnęła już 450 
000 zł.

Zwycięskie projekty, które 
będą realizowane w 2018 to:

- Gmina Szczawno-Zdrój: 
„Cykl spacerów szczawień-
skich” (11 440 zł);

- Gmina Jedlina-Zdrój: „Ak-
tywna Jedlina… dla każdego 
coś dobrego” (13 030 zł);

- Gmina Stare Bogaczowi-
ce: „Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu wał-
brzyskiego poprzez dopo-
sażenie jednostki OSP Stare 
Bogaczowice w sprzęt ratow-
niczy i odzież ochronną” (11 
264,47 zł);

- Gmina Boguszów-Gorce: 
„Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta Bogu-
szowa -Gorc oraz powiatu 
wałbrzyskiego poprzez do-
posażenie jednostki OSP Bo-
guszów w sprzęt ratowniczy” 
(41 565 zł);

- Gmina Głuszyca: „Pocze-
kalnia multimedialna Info-
ludek” (23 190 zł);

- Gmina Czarny Bór: „XIII 
Międzynarodowy Turniej 
Czarny Bór OPEN w zapasach 
kobiet – zakup sprzętu” (12 
840 zł);

- Gmina Walim: „Powiato-
wa Akademia Rowerowa” (14 
715 zł);

Budżet Partycypacyjny Powiatu Wałbrzyskiego – zwycięskie projekty

Członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z autorami zwycięskich projektów Budżetu Partycypacyjnego 
Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2018.

- Gmina Mieroszów: „Po-
prawa bezpieczeństwa miesz-
kańców Gminy Mieroszów 

oraz powiatu wałbrzyskie-
go poprzez doposażenie w 
sprzęt ratowniczy jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mieroszowie” (18 345 zł);

(GŁ)

5 kwietnia 2018 roku 
w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Wałbrzychu 
odbyła się uroczystość wrę-
czenia stypendiów, nagród 
i wyróżnień Starosty Wał-
brzyskiego za osiągnięte 
wyniki sportowe w 2017 
roku.

Roczne stypendium spor-
towe, w wysokości 250 zł 
miesięcznie, w tym roku 
otrzymało 5 zawodników 
biathlonowego klubu UKN 
Mela�r w Czarnym Borze: 

Wojciech Janik – zawodnik 
kadry narodowej, zdobywca 
m.in. 2 miejsca w biegu po-
ścigowym w Mistrzostwach 
Polski na Nartorolkach w 
Dusznikach – Zdroju i 2 miej-
sca w biegu sprinterskim oraz 
4 miejsca w biegu indywi-
dualnym w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Ja-
kuszycach;

Wojciech Filip – zawodnik 
kadry narodowej, zdobywca 
m.in. 1 miejsca w biegu po-
ścigowym i w biegu indywi-
dualnym w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Ja-
kuszycach, a także 1 miejsca 
w biegu sprinterskim w zawo-
dach Pucharu Polski „Celuj w 
Igrzyska” w Kościelisku;

Paulina Wąsala - zawod-
niczka kadry narodowej, 
zdobywczyni m.in. 3 miejsca 

Najlepsi sportowcy, trenerzy 
i działacze sportowi z powiatu 
wałbrzyskiego nagrodzeni

w biegu sprinterskim oraz 
2 miejsca w biegu indywi-
dualnym w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Ja-
kuszycach, a także 1 miejsca 
w biegu sprinterskim w zawo-
dach Pucharu Polski „Celuj w 
Igrzyska” w Kościelisku;

Krystian Kałużny - zawod-
nik kadry narodowej, zdo-
bywca m.in. 3 miejsca w biegu 
sprinterskim w zawodach Pu-
charu Polski „Celuj w Igrzyska” 
w Kościelisku oraz 3 miejsca w 
biegu indywidualnym w Mi-
strzostwach Polski w biathlo-
nie letnim w Kościelisku;

Mateusz Gierczyk - za-
wodnik kadry narodowej, 
zdobywca m.in. 1 miejsca 
w biegu sprinterskim oraz 2 
miejsca w biegu indywidual-

nym oraz 2 miejsca w biegu 
pościgowym w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Jakuszycach.

Nagrody sportowe dla 
osób �zycznych za wyniki 
sportowe osiągnięte w 2017 
r. otrzymali:

Jerzy Szyda z UKN „Mela-
�r” Czarny Bór – w kategorii 
„Najlepszy Trener” – nagroda 
w wysokości 750 zł;

Kornelia Ejsmont z SKF 
Klub Tenisowy Szczawno – 
Zdój - w kategorii „Najlepszy 
Młody Sportowiec – junior” – 
nagroda w wysokości 750 zł;

Krzysztof Faron ze Stowa-
rzyszenia „Mogę Wszystko” 
- w kategorii „Najlepszy Spor-
towiec – senior” – nagroda w 
wysokości 750 zł;

Kamil Kornacki ze Stowa-
rzyszenia „Mogę Wszystko” 
- w kategorii „Najlepszy Spor-
towiec Niepełnosprawny” – 
nagroda w wysokości 750 zł;

Zdzisław Pilczuk z ULKS 
„Heros” Czarny Bór - w ka-
tegorii „Najlepszy Działacz 
Sportowy”;

Julia Nowak - zawodniczka 
MKS w Szczawnie – Zdroju – 
wyróżnienie za zdobycie tytu-
łu mistrzyni świata w jeździe 
konnej w kategorii „jazda bez 
ogłowia trail junior”.

Starosta Jacek Cichura 
gratulując wszystkim lau-
reatom, ich trenerom oraz 

rodzinom i życząc im kolej-
nych sukcesów, podziękował 
również za ogromny wkład 
w propagowanie swoją po-
stawą sportu i aktywności 
�zycznej wśród dzieci i mło-
dzieży z terenu Powiatu Wał-
brzyskiego.

(GŁ)

Laureaci tegorocznych nagród i stypendiów sportowych 
z przedstawicielami władz Powiatu Wałbrzyskiego.
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W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami 

Unii Europejskiej realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim 

grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie 

możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie wałbrzyskim i mieście Wałbrzychu, zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne, znajdujących 

się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należących do określonych grup 

bezrobotnych, tj.: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich 

kwalifi kacjach, a także powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z konkretnej oferty 

aktywizacji, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów 

zawodowych. Wśród dostępnych instrumentów rynku pracy wyróżnić można: 

staż, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia 

indywidualne, jak również prace interwencyjne.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do skorzystania 

z niniejszego wsparcia. Szczegółowych informacji 

w ww. zakresie udzielają pracownicy Urzędu. 

Ponadto wszelkie komunikaty dostępne są  

na bieżąco na stronie internetowej www.urzadpracy.pl 

R E K L A M A

R E K L A M A

W piątek, 13.04.2018 r. o 
godzinie 12.00 w siedzibie 
Hospicjum im. Jana Pawła 
II w Wałbrzychu rozpocznie 
się II Żonkilowa Kwesta Pola 
Nadziei 2018.

- Tak jak w zeszłym roku, 
dużo dzieci-wolontariuszy 
zgłosiło swój udział w akcji. 
Kwestujemy na terenie gmin 
Aglomeracji Wałbrzyskiej na 
rzecz dzieci osieroconych i na 
rehabilitację dzieci nieuleczal-
nie chorych. Akacja zakończy 

się 15.04.2018 r. (niedziela). 
Patronat honorowy nad kwe-
stą objęli wicewojewoda dol-
nośląski Kamil Zieliński i pre-
zydent Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej. Również w piątek 
rozdamy nagrody dzieciom, 
których prace zostały wybra-
ne w konkursie plastycznym „ 
Anioł Hospicjum IV” – zachęca 
do udziału w akcji zarząd Pol-
skiego Towarzystwa Opieki 
Paliatywnej w Wałbrzychu.

(RED)

7 kwietnia na stadionie przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu odbyła 
się coroczna Papieska Msza Święta, którą w tym roku koncelebrował 
arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, wieloletni sekretarz i 
przyjaciel św. Jana Pawła II, biskup świdnicki Ignacy Dec oraz biskup 
pomocniczy diecezji świdnickiej Adam Bałabuch. W nabożeństwie 
uczestniczyli, między innymi: Minister Edukacji Narodowej Anna 
Zalewska, senatorowie, posłowie, wicewojewoda dolnośląski 
Kamil Krzysztof Zieliński, samorządowcy ziemi wałbrzyskiej, 
przedstawiciele służb, organizacje pozarządowe, harcerze oraz 
mieszkańcy Wałbrzycha i okolicznych miejscowości.

(RED)

Msza papieska

Żonkilowa kwesta

Głównym celem wspól-
nego biletu promowanego 
w ramach akcji Explore wAu-
brzych jest „wysłanie”  odwie-
dzających z zamku Książ do in-
nych wałbrzyskich obiektów. 
Szczegóły wspólnego przed-
sięwzięcia zaprezentowali: 
Anna Żabska - prezes spółki 
Zamek Książ w Wałbrzychu, 
Jan Jędrasik - dyrektor Cen-
trum Nauki i Sztuki Stara Ko-
palnia w Wałbrzychu oraz Ja-
cek Drejer - dyrektor Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu. Od 
początku kwietnia można już 
zakupić zarówno w kasach 
instytucji, jak i przez internet 

jeden bilet, który upoważnia 
do zwiedzenia: zamku Książ, 
palmiarni, Starej Kopalni oraz 
Muzeum Porcelany.

-Zamek Książ jest bez wąt-
pienia najbardziej popular-
nym obiektem turystycznym 
Wałbrzycha i Dolnego Ślą-
ska. Zależy nam, aby turyści, 
którzy już do nas dotarli, po 
zwiedzeniu zamku i palmiar-
ni, pojechali dalej na wałbrzy-
ską Starówkę, aby odwiedzili 
Starą Kopalnię i Muzeum Por-
celany, które podobnie jak 
nasz zamek są miejscami uni-
katowymi na skalę polską, a 
nawet europejską – wyjaśnia 

Tanie odkrywanie
Do zamku Książ, palmiarni i Centrum 

Kultury i Sztuki Stara Kopalnia dołączyło 
Muzeum Porcelany. Tym samym, 

turysta odwiedzający Wałbrzych będzie 
mógł zakupić jeden bilet do czterech 
największych atrakcji turystycznych 

naszego miasta. 
Dzięki temu zaoszczędzi aż 20 zł.

prezes spółki Zamek Książ w 
Wałbrzychu, Anna Żabska.

Wspólny bilet jest dostęp-
ny w kasach wymienionych 
instytucji. W Książu można 
go kupić także online, a nie-
bawem taką formę sprzedaży 
ma wprowadzić także Stara 
Kopalnia i Muzeum Porcela-
ny. Akcja Explore wAubrzych 
ma na celu zwiększenie ru-
chu turystycznego w Wał-
brzychu. We wrześniu 2012 
r. Wałbrzych kupił Palmiarnię 
od Agencji Nieruchomości 
Rolnych i została przyłączo-
na do gminnej spółki Zamek 
Książ, wprowadzono wspólny 
bilet wstępu do obu obiek-
tów. Kolejnym krokiem było 
wprowadzenie w 2015 r., po 
głośnej na świecie historii 
„złotego pociągu” wspólne-
go biletu wstępu do Zamku 
Książ, Palmiarni oraz Starej 
Kopalni. Teraz korzystając ze 
wspólnej wejściówki, turyści 
będą mogli również odwie-
dzić Muzeum Porcelany w 
Wałbrzychu.

Wspólny bilet wstępu jest 
ważny przez rok. Jego zakup 
to dla turystów nie tylko wy-
goda, ale również spora ulga. 
Bilet normalny kosztuje 52 zł, 
czyli o 20 zł taniej, niż gdyby 
kupili cztery osobne bilety 
wstępu. Cena wspólnego bi-
letu ulgowego wynosi 37 zł.

(MM)
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Szukasz wyrobów hut-
niczych wysokiej jakości w 
atrakcyjnych cenach? Od-
wiedź skład stali �rmy Elek-
trometal przy ul. Sportowej 
9 w Wałbrzychu, w dzielnicy 
Sobięcin. – Oferujemy szeroki 
wybór wyrobów hutniczych, 
niezbędnych na każdej bu-
dowie oraz serwis cięcia blach 
– wyjaśniają pracownicy wał-
brzyskiego składu.

P.P.H.U. Elektrometal 
Sp.J. zarejestrowana została 
01.09.1992 roku jako prywat-
na �rma (S.C.) działająca w 
branży dystrybucji wyrobów 
hutniczych. Siedziba �rmy i 
skład stali mieści się przy ul. 
Armii Krajowej w Zabrzu. Od 
początku istnienia Elektrome-
tal działa w oparciu o pod-
pisane umowy handlowe z 
Hutą Tadeusza Sendzimira w 
Krakowie, Hutą Pokój w Ru-
dzie Śląskiej, Hutą Florian w 
Świętochłowicach oraz Stal-
produkt w Bochni. Zmiany na 
rynku dystrybucji wyrobów 
hutniczych z końca lat 90, spo-
wodowały powołanie - przy 
aktywnym udziale �rmy Elek-
trometal - stowarzyszenia Pol-
ska Unia Dystrybutorów Stali 
w Warszawie oraz powstanie 
spółki Grupa Polska Stal S.A. 
w Krakowie, której Elektrome-
tal jest akcjonariuszem i sta-
łym partnerem handlowym, 
tworząc wraz z nią wiodący 
podmiot w dystrybucji stali na 

polskim rynku. Na przestrzeni 
20 lat funkcjonowania, przed-
siębiorstwo Elektrometal pod-
jęło szereg działań inwesty-
cyjnych. Do najważniejszych 
należy utworzenie oddziału w 
Wałbrzychu, budowę hal i pla-
ców składowych. Firma nie-
przerwanie prowadzi działa-
nia mające na celu budowanie 
wizerunku �rmy Elektrometal 
jako solidnego, stabilnego, a 
przede wszystkim konkuren-
cyjnego partnera dla odbiorcy 
hurtowego, nie zapominając 
jednocześnie o kliencie indy-
widualnym.

W 2006 roku w Elektro-
metal uruchomiono serwis 
cięcia blach, który zajmuje się 
przetwórstwem blach zim-
nowalcowanych oraz blach 
gorącowalcowanych trawio-
nych z zastosowaniem cięcia 
wzdłużnego i poprzecznego.

Skład stali w Wałbrzychu 
oferuje szeroką gamę wyro-
bów hutniczych:
Blachy
• zimnowalcowane, ocynko-
wane ogniowo lub elektroli-
tycznie, gorącowalcowane, 
gorącowalcowane trawione 
- dostarczamy w wymiarach 
standardowych lub na indy-
widualne życzenia klienta w 
postaci taśm o dowolnej sze-
rokości oraz w arkuszach - w 
formatach o niestandardowej 
szerokości i długości. 

• blachy gorącowalcowane - 
dostarczamy w arkuszach lub 
kręgach
• blachy powlekane, blachy 
ocynkowane, trapezowe i po-
krycia dachowe
• blachy powlekane i blachy 
ocynkowane
Pręty
(dostawa na plac budowy)
• okrągłe: gładkie i zbrojenio-
we
• pręty kwadratowe
• siatki zbrojeniowe
• walcówka
Płaskowniki i kształtowniki
• płaskowniki
• kątowniki równoramienne i 
nierównoramienne
• ceowniki
• dwuteowniki
• teowniki
Rury i pro�le
• ze szwem - rury instalacyjne 
i konstrukcyjne
• bezszwowe - rury instalacyj-
ne i rury konstrukcyjne
• pro�le zamknięte - pro�le 
zimnogięte kwadratowe i 
prostokątne, pro�le otwarte

Serwis Cięcia Blach
Podejmując decyzję o bu-
dowie serwisu cięcia blach, 
pragnęliśmy wyjść naprzeciw 
zapotrzebowaniu na tego ro-
dzaju usługi naszych odbior-
ców. Trzy nowoczesne linie 
sterowane elektronicznie wy-
posażone w najnowszą tech-
nologię przetwarzania blach 

hurtownia stali - dostawca stali 
na Twoją budowę

gwarantują najwyższą jakość 
produktu. Serwis przerabia 
blachy zimnowalcowane, 
blachy ocynkowane i blachy 
gorącowalcowane trawione.

Cięcie blach – wzdłużne 
(producent Mariani - Wło-
chy)
MATERIAŁ WEJŚCIOWY: waga 
kręgu 15 000 kg, średnica we-
wnętrzna 508/610 mm, szero-
kość kręgu 1550 mm, grubość 
blachy 0,35 - 3,0 mm;
MATERIAŁ WYJŚCIOWY: ta-
śma o szerokości 20 - 1500 
mm, taśma o szerokości 40 - 
1500 mm, średnica zewnętrz-
na 1700 mm, średnica we-
wnętrzna 508 mm, tolerancja 
standardowa +/- 0,10 mm
Cięcie blach – poprzeczne 
(producent Neuman Urge-
rer- Niemcy)

MATERIAŁ WEJŚCIOWY: waga 
kręgu 20 000 kg, średnica we-
wnętrzna 508/610 mm, śred-
nica zewnętrzna max 1600 
mm, szerokość kręgu 500 - 
2000 mm, grubość blachy 0,4 
- 3,0 mm;
MATERIAŁ WYJŚCIOWY: gru-
bość arkusza / formatki 0,4 - 
3,0 mm, szerokość arkusza / 
formatki od 500 do 2000 mm, 
długość arkusza / formatki 
400 - 6000 mm, waga pale-
ty max 4000 kg, tolerancja 
standardowa dł. +/- 0,5 mm 
(do 1000mm powyżej +/- 
1,0mm), tolerancja standar-
dowa szer. +/- 0,10 mm.
Cięcie blach – poprzeczne 
(Lorenz)
MATERIAŁ WEJŚCIOWY: waga 
kręgu 6 000 kg, średnica we-
wnętrzna 508/610 mm, śred-
nica zewnętrzna max 1600 

mm, szerokość kręgu 65 - 680 
mm, grubość blachy 0,4 - 2,0 
mm;
MATERIAŁ WYJŚCIOWY: gru-
bość arkusza / formatki 0,4 
- 2,0 mm, szerokość arkusza 
/ formatki do 65 do 680 mm, 
długość arkusza / formatki 
150 - 3000 mm, waga palety 
max 3000 kg, tolerancja stan-
dardowa dł. +/- 0,2 mm.

- Zapraszamy od ponie-
działku do piątku w godz. 
7.00 – 15.00 do naszego 
składu przy ul. Sportowej 9 
w Wałbrzychu, w dzielnicy 
Sobięcin. Zapraszamy także 
do kontaktu telefoniczne-
go, pod numerem: (74) 842 
58 96, oraz za pośrednic-
twem poczty elektronicz-
nej: wałbrzych@elektrome-
tal.pl. Więcej informacji na 
www.elektrometal.pl – do-
dają pracownicy skład stali 
firmy Elektrometal Wałbrzy-
chu.

(TS)

Na realizację zadania 
uczelnia otrzyma 1 milion 
złotych, z czego w roku 2018 
będzie to kwota 750 000 zł, 
a w roku 2019 – 250 000 zł. 
Podstawowymi kryteriami 
otrzymania środków �nan-
sowych w ramach przedsię-
wzięcia były mierniki pocho-
dzące z ogólnopolskiego 
systemu monitorowania 
Ekonomicznych Losów Ab-
solwentów szkół wyższych 
(ELA), tj. mierniki:względny 

wskaźnik bezrobocia (za 
wartość progową miernika 
„Względny wskaźnik bez-
robocia absolwentów w 
pierwszym roku po uzyska-
niu dyplomu” przyjmuje się 
wartość mniejszą lub równą 
1) oraz względny wskaźnik 
zarobków (za wartość pro-
gową miernika „Względny 
wskaźnik zarobków absol-
wentów w pierwszym roku 
po uzyskaniu dyplomu” 
przyjmuje się 0,50). Warun-

8 kwietnia - w pierw-
szą rocznicę katastrofy 
budowlanej, która wyda-
rzyła się 8 kwietnia 2017 
roku w Świebodzicach, 
tłumy świebodziczan mo-
dliły się w intencji osób, 
które zginęły w wyniku 
tragedii: Marysi Palmow-
skiej, Marcina Darłaka, 
Anny Wiśniewskiej, To-
masza Darłaka, Mirosła-
wa Ożgi i Mirosława Kło-
sowskiego.

Msza święta odprawiona 
została w kościele pw. Św. 
Piotra i Pawła w Świebodzi-
cach, a wzięli w niej udział 
nie tylko bliscy zmarłych, 
sąsiedzi, przyjaciele i władze 
miasta. Tamte dramatycz-
ne wydarzenia wspomniał 

podczas homilii ksiądz Wik-
tor Bednarczyk.

- Nie uwierzyliśmy, nie 
byliśmy w stanie uwierzyć 
w informacji, które do nas 
docierały. Takiego dramatu 
nie było w naszym mieście 
nigdy. Przepełniał nas wielki 
żal i smutek. Ale dziś wie-
rzymy, że te osoby znalazły 
ukojenie i spokój. Bo życie 
zmienia się, ale nie kończy 
w momencie śmierci. 

Od tragicznych wyda-
rzeń minął rok, jednak śledz-
two dotyczące przyczyn wy-
buchu w kamienicy przy ul 
Krasickiego 28 nadal trwa. 
Choć ustalono już, że do tra-
gedii doprowadził wybuch 
gazu, na razie biegli nie są w 
stanie ustalić, co go spowo-

dowało. Czy rozszczelnienie 
instalacji, czy ingerencja w 
nią osób trzecich. 

Mieszkańcy zawalo-
nej kamienicy mają już od 
dawna nowe mieszkania, 
przygotowane i wyremon-
towane przez gminę. Trwa 
jeszcze remont docelowe-
go mieszkania dla pani z 
synem, którzy jako pierwsi 
otrzymali od gminy miesz-
kanie zastępcze. Przygoto-
wanie mieszkania przesu-
nęło się nieco w czasie ze 
względu na konieczność 
przeprowadzenia remontu 
dachu w budynku. Wyko-
nawca zapewnia, że remont 
mieszkania potrwa maksy-
malnie do dwóch miesięcy.

(ABP)

Milion na kształcenie praktyczne Pamięć o o�arach
kiem otrzymania wsparcia 
przez uczelnię był również 
brak negatywnej oceny Pol-
skiej Komisji Akredytacyjnej 
w okresie ostatnich 5 lat.

Zdecydowanie większą 
cześć budżetu zadania po-
chłonie doposażenie pra-
cowni oraz laboratoriów 
w których na co dzień pro-
wadzone są zajęcia ze stu-
dentami. W ramach zadania 
planowany jest również 
zakup licencji na specjali-
styczne oprogramowanie 
niezbędne do realizacji 
zajęć na praktycznych kie-
runkach studiów oraz do�-
nansowanie specjalistycz-
nych kursów dla studentów 
PWSZ.

(ESZ)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa 
Silesiusa znalazła się grupie 14 uczelni wybranych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji 

zadania „Wsparcie rozwoju kształcenia na pro�lu 
praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.
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Kwiecień światowy miesiąc wiedzy na temat autyzmu
2 kwietnia obchodzony 

jest Światowy Dzień Wiedzy 
na Temat Autyzmu, który 
został ustanowiony sześć 
lat temu przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ. Dzień 
ten rozpoczyna w Stanach 
Zjednoczonych, ale także 
w Polsce, Światowy Mie-
siąc Wiedzy na Temat Au-
tyzmu, który ma zwrócić 
uwagę społeczeństwa na 
problemy i potrzeby osób z 
autyzmem. Zapraszamy do 
Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicz-
nej przy Al. Wyzwolenia 24 
w Wałbrzychu na zespoło-
wą diagnozę funkcjonalna 
i kliniczną dzieci z podej-
rzeniami zaburzeń ze spec-
trum autyzmu.

- Rodzice na ogół zaczy-
nają niepokoić się o rozwój 
swoich dzieci zazwyczaj ok. 
15-24 miesiąca życia. Ok 80% 
rodziców zauważyło niepra-
widłowości przed drugimi 
urodzinami - twierdzi dyrek-
tor poradni Regina Marciniak.

Jeśli zgłaszają swoje oba-
wy lekarzowi pediatrze, bar-
dzo często w odpowiedzi 
słyszą, że należy poczekać, 
ponieważ dziecko może z 
tego wyrosnąć. Taka postawa 
prowadzi do tego, że dziecko 
znacznie później rozpocznie 
terapię.

- Na ogół między pierw-
szą wizytą dziecka u lekarza 
a postawieniem diagnozy au-
tyzmu mijają ponad dwa lata 
i - niestety - na ogół dopiero 
po tych dwóch latach rodzice 
zapisują dziecko na diagnozę 
do specjalistów. Szukają w 
sieci adresów gabinetów, wy-

dają sporo pieniędzy na pry-
watne diagnozy, a następnie 
tra�ają do nas, zrozpaczeni, 
pogubieni z wieloma wąt-
pliwościami podkreśla – dy-
rektor Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicz-
nej przy Al. Wyzwolenia 24 w 
Wałbrzychu.
U podłoża opóźnionego roz-
poznawania zaburzeń spek-
trum autyzmu leży kilka przy-
czyn:
- niewiedza specjalistów,
- ograniczony kontakt z dziec-
kiem, brak współpracy i moty-
wacji podczas badania może 
być interpretowany jako nie-
śmiałość, itp.
- brak symptomów specy�cz-
nych wyłącznie dla autyzmu,
- różny czas występowania 
pierwszych objawów  i różne 
objawy u różnych dzieci,
- zmieniające się kryteria dia-
gnostyczne i de�nicja auty-
zmu,
- brak zidenty�kowanych 
markerów biologicznych de-
terminujących występowanie 
autyzmu.
Najwcześniejsze objawy auty-
zmu to:
brak reakcji na własne imię – 
1 rok życia (8-10 mies.)
brak wskazywania – 1 rok ży-
cia (10-12 mies.)
brak współgrania emocjonal-
nego z opiekunem – 1 rok 
życia
brak kontaktu wzrokowego – 
1 rok życia
brak uśmiechu w sytuacjach 
społecznych – 1 rok życia
brak adekwatnych reakcji 
emocjonalnych – 1 rok życia
brak właściwej ekspresji 
mimicznej – 1 rok życia

pasywność w trakcie interak-
cji – 1 rok życia
krótki czas patrzenia na ludzi 
– 1 rok życia

W Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedago-
gicznej pracują wybitni spe-
cjaliści, a diagnoza przepro-
wadzana jest w oparciu o 
standard MAA (Multi-Agency 
Assessment) - jest to diagno-
za zespołowa, wielospecjali-
styczna.

Zespół diagnostyczny sta-
nowią:
• lekarz psychiatra,
•  psycholog
• pedagog specjalny / logo-

peda z doświadczeniem w 
terapii osób z zaburzenia-
mi ze spektrum autyzmu.
Procedura diagnostyczna 

jest długotrwała, wieloeta-
powa i bardzo pracochłonna, 
gdyż uwzględnia wszystkie 
sfery rozwoju dziecka. Nie-
zmiernie istotne jest by oceny 
diagnostycznej dokonywał 
zespół wielospecjalistyczny.

Na proces diagnozy au-
tyzmu i zespołu Aspergera 
składa się:

wywiad z rodzicami – 
pierwsze spotkanie rodziców 
z diagnostą, mające pomóc 
ustalić jak do tej pory przebie-
gał rozwój dziecka. Pytania 
zadawane podczas wywiadu 
odnoszą się zarówno do roz-
woju �zycznego, komunikacji 
i zabawy, jak również relacji 
społecznych. Wywiad klinicz-
ny ma charakter ustrukturali-
zowanej rozmowy i powinien 
być przeprowadzany pod nie-
obecność dziecka.

Analiza dokumentacji 
medycznej i psychologicznej 
dziecka - bardzo ważne jest 
by rodzice dostarczyli moż-
liwie najobszerniejszą doku-
mentację medyczną, pedago-
giczną, psychologiczną oraz  
materiały video zawierające 
nagrania niepokojących za-
chowań dziecka. W oparciu 
o nie zespół diagnostyczny 
dokonuje analizy niezbędnej 

na dalszym etapie badania 
dziecka.

I obserwacja kierowana 
dziecka – jest to obserwacja 
pod kątem kryteriów diagno-
stycznych prowadzona przez 
psychologa oraz pedagoga 
specjalnego. Podczas obser-
wacji przeprowadza się próby 
dotyczące funkcjonowania po-
znawczego i komunikacyjnego 
dziecka oraz rozwoju zabawy. 
W miarę możliwości obserwacja 
powinna zostać przeprowadzo-
na w ciągu jednej wizyty, ewen-
tualnie może zostać podzielona 
na dwa krótsze spotkania.

Badanie lekarskie (psy-
chiatryczne) – dalszym eta-
pem jest spotkanie dziecka 
z doświadczonym w pracy z 
osobami z zaburzeniami roz-
woju ze spektrum autyzmu 
lekarzem psychiatrą. Pod-
czas tego spotkania ocenia 
się również stan somatyczny. 
Lekarz może zasugerować 
potrzebę uzupełnienia badań 
oraz dodatkowych konsultacji 

(badania neurologiczne, ge-
netyczne, metaboliczne, oku-
listyczne, audiologiczne itd.).

II obserwacja kierowana 
dziecka – to kolejne spotka-
nie z psychologiem lub peda-
gogiem, zazwyczaj odbywają 
się w połączeniu z diagnozą 
psychiatryczną.

Uzupełnienie niezbędnych 
arkuszy, omówienie wnio-
sków – na tym etapie zespół 
diagnostyczny opracowuje 
pisemną opinię, uzupełnia 
diagnozę o opis poszczegól-
nych objawów kryterialnych 
występujących lub niewystę-
pujących u dziecka.

Przekazanie rozpoznania 
- to ostatni proces diagno-
styczny. Podczas tego spo-
tkania z rodzicami psycholog 
omawia wyniki poczynionych 
obserwacji,  informuje o moż-
liwościach dalszego postę-
powania terapeutycznego, a 
także wyjaśnia wszelkie wąt-
pliwości.

Drodzy Rodzice w razie 
problemów zachęcam do wi-
zyty w naszej poradni, gdzie 
bezpłatnie uzyskacie wspar-
cie i pomoc na najwyższym 
poziome 

Miejsce wykonywania 
zadań oraz adres 

korespondencyjny:
58-300 Wałbrzych, 
al. Wyzwolenia 24
tel.: 74 84 60 563,  

e-mail: sekretariat@pppp.
walbrzych.pl

Sekretariat: 797-984-251
Dyrektor: 518-787-925
Punkt Diagnostyczno-

Konsultacyjny: 
518-787-916

(RM)

Zespół Specjalistów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Znane są już wyniki 
konkursu literacko-pla-
stycznego ”Legendy i nie-
-legendy o Szczawnie”. W 
konkursie wzięły udział 
dzieci  z Miejskiej Szkoły 
Podstawowej w Szczaw-
nie-Zdroju, oraz dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 37 
w Wałbrzychu.

Konkurs odbył się w 
dwóch kategoriach: pla-
stycznej dla dzieci i mło-
dzież w wieku 5–17 lat oraz 
literackiej dla dzieci w wieku 
8–17 lat. W części plastycz-
nej wpłynęło 38 prac, a au-
torzy nagrodzonych prac to:
w klasie I – III - I miejsce ex 
aeguo Adrian Buentello i 
Amelia Jennings, II miejsce 
ex aeguo Filip Gackowski i 

Julia Hromadiuk, III miejsce 
Zuzanna Kurjata;
w klasie IV - I miejsce Aleksy 
Chort, II miejsce Stella Man-
dziak, III miejsce Dorian Pe-
tryna;
w klasie V - I miejsce Wikto-
ria Siennicka, II miejsce Piotr 
Tymiński, III miejsce Zuzan-
na Pociecha,
w klasie VI - I miejsce Milena 
Marczak, II miejsce Kalina 
Rychłowska, III miejsce Mi-
chalina Fałdzińska.

Wyróżnienia: Zuzanna 
Górska (klasa V), Aleksander 
Plewka (klasa V), Wiktoria 
Siennicka (klasa V).

W części literackiej 
wpłynęło 6 prac. Autorzy 
nagrodzonych prac: I miej-
sce Sonia Namlik (klasa V), 

II miejsce ex aeguo Zuzan-
na Pociecha (klasa V) i Mi-
kołaj Huszczo (klasa V), III 
miejsce Wiktoria Siennicka 
(klasa V).

Wyróżnienia: Amelia Wa-
siak (klasa V) i Piotr Tymiński 
(klasa V).

 - Uroczyste wręczenie 
nagród laureatom kon-
kursu nastąpi podczas Dni 
Szczawna-Zdroju. Dziękuje-
my wszystkim, którzy wzięli 
udział w konkursie – dodają 
organizatorzy konkursu lite-
racko-plastycznego ”Legen-
dy i nie-legendy o Szczaw-
nie” z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Tadeusza Boy 
– Żeleńskiego w Szczawnie 
– Zdroju.

(RED)

Szukają księgowego
Kierownik Centrum Usług Wspólnych 
Uzdrowiskowej Gminy Szczawno 
- Zdrój informuje, że na stronie inter-
netowej http://um.szczawnozdroj.ibip.
wroc.pl/public/, w zakładce „Ogłoszenia 
o naborze pracowników” oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczaw-
nie – Zdroju, ul. Kościuszki 17 zostało 
zamieszczone ogłoszenie o naborze 
na stanowisko: Głównego Księgowego 
w Centrum Usług Wspólnych  Uzdro-
wiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-
-Zdrój. Zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku, oczekiwania wobec kandy-
datów oraz wymagane dokumenty apli-
kacyjne zostały określone w ogłoszeniu. 
Oferty należy składać w terminie do 
18 kwietnia 2018 roku na adres Punkt 
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Szczawnie – Zdroju ul. Kościuszki 17 
(pokój nr 5).

(RED)

Legendy i nie-legendy o Szczawnie

Szczawno-Zdrój
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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 50 % RABATU TYLKO DO 15.04.2018

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. 21.05.2018 - 29.05.2018 1410 PLN 700 PLN 10 MIEJSC

2. 03.06.2018 - 11.06.2018 1410 PLN 1000 PLN 16 MIEJSC

3. 09.06.2018 - 20.06.2018 1410 PLN 1100 PLN 19 MIEJSC

4. 14.06.2018 - 25.06.2018 1410 PLN 1100 PLN 18 MIEJSC

5. 18.06.2018 - 29.06.2018 1410 PLN 1100 PLN 18 MIEJSC

6. 23.06.2018 - 04.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 18 MIEJSC

7. 27.06.2018 - 08.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 10 MIEJSC

8. 02.07.2018 - 13.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 10 MIEJSC

9. 06.07.2018 - 17.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 15 MIEJSC

10. 11.07.2018 - 22.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 21 MIEJSC

11. 15.07.2018 - 26.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 21 MIEJSC

12. 20.07.2018 - 31.07.2018 1610 PLN 1300 PLN 15 MIEJSC

13. 24.07.2018 - 04.08.2018 1610 PLN 1300 PLN 10 MIEJSC

14. 29.07.2018 - 09.08.2018 1610 PLN 1300 PLN  5 MIEJSC

15. 02.08.2018 - 13.08.2018 1610 PLN 1300 PLN  5 MIEJSC

16. 11.08.2018 - 22.08.2018 1610 PLN 1300 PLN  8 MIEJSC

17. 16.08.2018 - 27.08.2018 1610 PLN 1300 PLN  18 MIEJSC

18. 20.08.2018 - 31.08.2018 1610 PLN 1300 PLN 21 MIEJSC

19. 25.08.2018 - 05.09.2018 1410 PLN 1100 PLN 12 MIEJSC

20. 29.08.2018 - 09.09.2018 1410 PLN 1100 PLN 21 MIEJSC

21. 03.09.2018 - 14.09.2018 1410 PLN 1100 PLN 28 MIEJSC

22. 07.09.2018 - 18.09.2018 1410 PLN 1100 PLN 25 MIEJSC

23. 12.09.2018 - 23.09.2018 1410 PLN 1100 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.

OSTATNIE 10 MIEJSC  GRECJA  10 DNI ZWIEDZANIA!!! 27.04 - 06.05.2018 1430 PLN + 300 EURO 1010 + 300 EURO (WSZYSTKO W CENIE!!!)

Uroczystość otwarcia 
odnowionej głuszyckiej 
sali widowiskowej uświet-
nił koncert zespołu Smooth 
Jazz Quartet. A na zaprosze-
nie burmistrza Romana Gło-
da przybył Petr Hudousek 
- starosta Miasta Rokytnice 
w Orlickich Górach z Repu-
bliki Czeskiej, miasta part-
nerskiego Gminy Głuszycy.

Oprócz mieszkańców w 
uroczystości uczestniczyli 
także przedstawiciele samo-
rządu głuszyckiego, gmin-
nych instytucji oraz seniorzy 
z głuszyckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i z zaprzy-
jaźnionego noworudzkiego 
UTW. W sobotnie popołudnie, 
7 kwietnia, goście przybyli do 
Centrum Kultury w Głuszycy 
mogli usłyszeć piękne blu-
esowo-jazzowe kompozycje. 
Dla publiczności zagrali: na 
saksofonie - Krzysztof Kurny-
ta, na klawiszach - Piotr Sycz, 
na gitarze basowej – Ryszard  
Ogorzelec oraz na perkusji 
- Mieczysław Gorzała. Kwar-
tet składający się w 75 proc. 
z głuszyczan i - warto dodać 
członków Głuszyckiej Orkie-
stry Dętej - gra razem od kilku 
miesięcy w pomieszczeniach 
głuszyckiego centrum. In-

- Dzięki projektowi pn. 
„Sowiogórski Raj – Głuszyca 
- adaptacja części pomiesz-
czeń szkolnych na żłobek” 
powstało 40 miejsc opieki 
w żłobku dla dzieci do lat 3 
– powiedział w czasie uro-
czystości otwarcie żłobka 
burmistrz Roman Głód, któ-
ry na ręce wicewojewody 
Kamila Zielińskiego złożył 
podziękowania za �nanso-
we wsparcie inwestycji.

Na realizację zadania 
Gmina Głuszyca otrzymała 
do�nansowanie w wysoko-
ści 462 952,88 zł z programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej Maluch+ 
2017, wkład własny z budżetu 
gminy wyniósł 398 776,33 zł.

Obecni na uroczystości 
goście pogratulowali głuszyc-
kiemu samorządowi trafnie 
podjętej decyzji o adaptacji 
pomieszczeń gimnazjum na 
gminny żłobek. Prowadzo-
ne prace objęły m.in. nowy 
podział pomieszczeń, mon-
taż wentylacji, modernizację 
instalacji grzewczej obiektu. 
Żłobek składa się m.in. z prze-
stronnych i pięknie wyposa-

Żłobek zamiast 
gminazjum

żonych sal,  toalet dla dzieci, 
zaplecza socjalnego oraz 
wózkowni. Burmistrz Roman 
Głód wymienił osoby, które 
przyczyniły się do realizacji in-
westycji i przekazał podzięko-
wania pracownikom referatu 
Inwestycji, Rozwoju i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Głuszy-
cy, wykonawcy Arkadiuszowi 
Łuczakowi z �rmy „ARKO” w 
Ząbkowicach Śląskich, inspek-
torowi nadzoru Maciejowi 
Kwiatkowskiemu, Luizie Wró-
bel i Martynie Graczyk z �rmy 
Stiliano za aranżację wnętrz 
pod czujnym okiem dyrektor 
żłobka Anety Kalenik.

(SJ)

Burmistrz Roman Głód przeciął 
wstęgę, symbolicznie otwierając 
żłobek w Głuszycy.

Sala jak nowa

strumentalistów łączy wspól-
na pasja, jaką jest tworzenie 
muzyki. Publiczność mogła 
także zobaczyć prezentację 
ze zdjęciami i informacjami 
o historii sali widowiskowej 
i samego obiektu, w którym 
mieści się siedziba Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy.

- Za udostępnienie mate-
riałów serdecznie dziękujemy 
Grzegorzowi Czepilowi z Ja-
dła, lokalnemu miłośnikowi 
historii. Dekorację sali wyko-
nali pracownicy CK-MBP przy 
wsparciu Agnieszki Musz ze 
studia Florystycznego „Aga-

wa” – dodają organizatorzy 
koncertu.

Przed występem zastępca 
burmistrza Głuszycy Grzegorz 
Szymański złożył podzię-
kowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do remontu 
sali widowiskowej. A prace 
remontowe objęły wymianę 
stolarki okiennej oraz instala-
cji elektrycznej wraz z mon-
tażem nowego oświetlenia. 
Sala i pomieszczenia zaplecza 
zostały na nowo pomalowa-
ne. Położono także  nową wy-
kładzinę podłogową.

Zakres prac remontowych 
został w 80% s�nansowany 

dzięki otrzymanej przez Gmi-
nę Głuszyca promesie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji w ramach podziału 
środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Zadanie 
pn. „Odbudowa pomieszczeń 
Centrum Kultury-Miejskiej  Bi-
blioteki Publicznej – sala wido-
wiskowa ze sceną (gradobicie, 
nawalne opady i powódź czer-
wiec 2013)”  zostało do�nan-
sowane kwotą w wysokości 
128 tys. zł. Z budżetu Gminy 
wydatkowana została na ten 
cel kwota 32 tys. zł, co stanowi 
20% wartości całej inwestycji. 

(SJ)

Otwarcie głuszyckiej Sali widowiskowej uświetnił koncert Smooth Jazz Quartet.

Gmina Głuszyca
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Szkoła Jazdy Sztymala
kursy kategorii: B, C, C+E

szkolenia kierowców zawodowych:
• Kwalifi kacja wstępna 

• Kwalifi kacja wstępna uzupełniająca
• Kwalifi kacja wstępna przyspieszona

• Szkolenia okresowe

Zapraszamy: Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Sztymala
ul.Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, tel. 74/640-15-15, 600-15-61-15, 

e-mail: biuro@sztymala.pl
Biuro czynne od poniedziałku do czwartku 9:00-17:00, w piątki 9:00-15:00

24 maja nowy kurs – zapraszamy!
R E K L A M A

Najlepiej wyjechałbym 
gdzieś na Karaiby. Postarał-
bym się by w tym roku być 
z dala od mediów polskoję-
zycznych. Mam tę przewagę 
nad młodymi Polakami, że 
nie znam angielskiego. Dzięki 
temu nawet gdybym gdzie-
kolwiek na wyspach szczęśli-
wych natknął się na CNN i tak 
nie odbierałbym „radosnych” 
sygnałów o tym, jak moi zna-
komici Rodacy obchodzą set-
na rocznicę odzyskania nie-
podległości.

Na podróżowanie po 
świecie jestem już za stary. 
Na uroczyste świętowanie w 
kontakcie z moimi krajowymi 
mediami też. Doświadczyłem 
tego już niejednokrotnie na 
własnej skórze jak daleko od-
biegają obchody takich świąt 
pokazywane w mediach od 

W tym roku świętujemy 100-lecie 
niepodległości?

Stanisław 
Michalik

rzeczywistości, jak obrazki i 
komentarze w mediach rzą-
dowych różnią się od tych, 
które możemy zobaczyć i 
usłyszeć w mediach niepu-
blicznych. Wszędobylscy 
dziennikarze TVN lub Polsatu 
są głównie tam, gdzie dzieje 
się coś w stylu amerykańskich 
horrorów. Bohaterami new-
sów stają się krzykacze, którzy 
atakują wulgarnymi okrzyka-
mi policję i wyzywają od naj-
gorszych władze państwowe. 
Gwiazdorami TVP są skom-
promitowani do reszty poli-
tycy opcji rządzącej, których 
dewizą naczelną jest, by jak 
najboleśniej opluć i zbezcze-
ścić opozycję nie bacząc na 
sensowność i wiarygodność 
swej wypowiedzi. Warszawa 
Jarosława Kaczyńskiego już 
od wielu lat po tragedii smo-
leńskiej udowadnia, że wszel-
kie idee niepodległościowe, 
demokratyczne i katolickie, to 
czysta kpina. TVP Kurskiego 
stała się tubą propagandową 
rządzącej partii tak samo, jak 
było z mediami przez wszyst-
kie lata PRL-u.

To właśnie PiS-owskiej 
„dobrej zmianie” mogę za-
wdzięczać to, że otrząsną-
łem się z magii symbolu Św. 
Krzyża jako uosobienia wiary, 
która głosi miłość do bliźnich 
i gotowość przebaczenia win. 
„Miłuj bliźniego swego jak sie-
bie samego” powtarzamy jak 
mantrę w kościelnych modli-
twach. „I odpuść nam nasze 
winy jako i my odpuszczamy”, 
to słowa codziennej modli-
twy wiernych chrześcijan. 
Spójrzmy na to co się dzieje 
w polityce uprawianej przez 
partię, która utożsamia się z 
prawdami wiary głoszonymi 
przez Kościół Katolicki. Jeżeli 
niepodległość ma polegać na 
tym, że szafuje się Świętym 
Krzyżem tylko i wyłącznie w 
celach politycznych, anga-
żując do tego świadomie i 
per�dnie ludzi wierzących, a 
jeszcze dalej wykorzystując 
w celu zdobycia i umocnie-
nia władzy tak tragiczne zda-
rzenie, jak katastrofa lotnicza 
z samolotem wypełnionym 
czołowymi politykami na cze-
le z prezydentem i dowódz-

twem wojskowym państwa, 
to ja jestem pierwszym prze-
ciwko takiej niepodległości. 
Jeżeli wolność ma polegać 
na tym, że „Wielki Polityk” na-
maszczony przez hierarchię 
kościelną, spod znaku chrze-
ścijańskiego Radia Maryja, 
potra� zarzucić najwyższym 
osobom w państwie, że są 
sprawcami zamachu smoleń-
skiego, nie mając na to żad-
nych dowodów, to ja jestem 
przeciw takiej wolności.

A tymczasem jestem ska-
zany na to, by z tymi polity-
kami święcić 11 listopada. 
Na szczęście mieszkam w 
Głuszycy i mogę uczestniczyć 
w obchodach Święta Nie-
podległości w moim mieście. 
Najprawdopodobniej tak jak 
dotąd będziemy w centrum 
kultury śpiewać pieśni patrio-
tyczne i recytować wiersze o 
miłości ojczyzny. Bo taka jest 
prawda o milionach Polaków 
z małych miasteczek i wsi, 
że sprawę miłości ojczyzny i 
prawd wiary traktują znacz-
nie poważniej niż rządzący 
tym krajem. Dla obecnych 
elit władzy hasło „Bóg, honor 
i ojczyzna” jest środkiem do 
ujarzmienia społeczeństwa i 
utrzymania władzy, a nie fak-
tycznym celem.

Tutaj na dole my będzie-
my śpiewać „Boże coś Polskę 
przez tak liczne wieki otaczał 
tarczą potęgi i chwały…” i 
cieszyć się będziemy, że ży-
jemy w pokoju i zgodzie. Zaś 
w stolicy „elity rządowe” na 
paradnych trybunach będą 
grzmieć przez megafony, że 
Polska podniosła się z kolan, 
jesteśmy silni, zwarci i go-
towi, stanowimy jedność, a 
w tym samym czasie rozwy-
drzone falangi bojówkarzy 
będą szukać zwady z innymi 
grupami manifestantów, zaś 
liczne tłumy opozycji ponio-
są transparenty z napisem: 
Boże, ratuj Polskę! Rzeczywi-
ście, potrzeba Polsce ratunku 
- przed głupotą rządzących. U 
nas „na dole” dzieje się dużo 
dobrego, miasto nie umarło 
mimo agonii przemysłu włó-
kienniczego, nie toczy się u 
nas „wojna polityczna”, wręcz 
odwrotnie – kroczymy drogą 
porozumienia i zgody. 

A ja chcę obchodzić set-
ną rocznicę odzyskania nie-
podległości pełen wiary w 
pomyślność mojego miasta i 
gminy Głuszyca, ale też z na-
dzieją, że to samo będzie mia-
ło miejsce w całym kraju! Na-
dzieja jest matką wątpiących?

„Wałbrzyska Wiosna 
Bluesowa”: niesamowity 
koncert Cheap Tobacco z 
Krakowa oraz wałbrzyskie-
go zespołu Paranoja Hotel.

 - Święto bluesa w naszym 
mieście z pewnością będzie 
cieszyć się ogromnym zainte-
resowaniem nie tylko ze stro-
ny fanów tego nurtu muzyki. 
Blues w swojej bogatej historii 
wykształcił mnogość stylów i 
regionalnych odmian. Tak bę-
dzie i tym razem, w Wałbrzy-
chu już 14 kwietnia 2018 r. o 

godz. 19.00 w budynku nr 8 na 
terenie Starej Kopalni. Bilety: 
30 zł przedsprzedaż, 40 zł w 
dniu koncertu, do nabycia w 
kasach Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury (ul. Broniewskiego 
65a i ul. Wysockiego 29) oraz 
online: bilety.wok.walbrzych.
pl – zachęcają organizator - 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, 
współorganizator - Marek 
Dolat Las Woda&Blues oraz 
współtwórca projektu - Jacek 
Szwajgier.

(RED)

Bluesowy Wałbrzych
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Życzliwe podejście, wy-
soka jakość obsługi, a także 
wieloletnie doświadcze-
nie w bankowości – o tym 
wszystkim rozmawiamy 
z właścicielem placówki 
partnerskiej Getin Banku w 
Wałbrzychu przy ul. Słowac-
kiego 1.

Dlaczego nowa placówka to 
zmiany na lepsze?
Małgorzata, Getin Bank Wał-
brzych: - Dlaczego to zmiany 
na lepsze? To przede wszyst-
kim opinia Klientów. Moim 
priorytetem jest dbałość o 
relacje z klientami, gdyż to 
oni są dla nas najważniejsi, a 
niektóre �rmy o tym zapomi-
nają, goniąc tylko i wyłącznie 
za zyskiem.

Ma Pani wieloletnie do-
świadczenie w branży �-
nansowej. Jakie ma to zna-
czenie dla Klientów?
- Tak, mam wieloletnie do-
świadczenie w branży �nan-
sowej, ale i duże doświadcze-
nie w obsłudze klienta. Wiem, 
że liczy się nie tylko produkt. 

Klienci są najważniejsi

Ważne jest, żeby dopasować 
produkt tak, aby obie strony 
osiągnęły korzyści. Zależy 
mi, aby każdy Klient był w 
centrum naszej uwagi i aby 
wychodził z placówki zado-
wolony.

Kto może do Was przyjść?
- Absolutnie każdy. Może to 
być przedsiębiorca potrze-
bujący zastrzyku gotówki, 

nauczyciel, fryzjer czy emeryt. 
Uważam, że ostatnia grupa 
klientów, czyli emeryci, za-
sługuje na specjalne trakto-
wanie. Są to osoby z bardzo 
dużym doświadczeniem ży-
ciowym, z ogromną wiedzą i 
konkretnymi oczekiwaniami. 
Tymczasem często traktowa-
ni są po macoszemu. Chcemy 
to zmienić, dlatego też gwa-
rantujemy, że każdy emeryt 

i rencista zostanie przyjęty 
w naszej placówce z szacun-
kiem i pełnym zrozumieniem.

Jaka jest więc nowa placów-
ka Getin Banku w Wałbrzy-
chu przy ul. Słowackiego 1?
- Nowa placówka – to zmiana 
podejścia do Klientów. Pra-
cownicy placówki tak zostali 
przeszkoleni, aby naszym 
Klientom zapewnić jak naj-

wyższą jakość obsługi, gdyż 
wiemy, że zadowolony Klient 
w przyszłości do nas wró-
ci. Zaowocowało to między 
innymi docenieniem nasze-
go banku w rankingu New-
sweeka, w którym Getin Bank 
kolejny rok z rzędu znalazł się 
na podium.
To naprawdę przynosi efekty. 
W pierwszych dniach pracy 
nawiązaliśmy mnóstwo zna-
jomości. Pragnę serdecznie 
pozdrowić Panią Krystynę z 
Boguszowa Gorc, która co-
dziennie w drodze do pracy 
przychodzi się z nami przywi-
tać i przynosi słodki poczęstu-

nek (piecze wspaniałe ciasta 
i ciasteczka). Pozdrawiam 
również Pan Stefana z Mie-
roszowa, który pierwszego 
dnia w podziękowaniu za kre-
dyt konsolidacyjny pomógł 
nam w walce z ekspresem do 
kawy.
Taka jest właśnie nowa pla-
cówka partnerska Getin 
Banku w Wałbrzychu przy 
ul.Słowackiego 1. Serdecznie 
zapraszamy od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-16.30. 
Można się z nami kontakto-
wać pod numerem 726-388-
593. Serdecznie zapraszamy.

(MC)

W obronie odwołanej 
dyrektor mieroszowskiego 
OPS Elżbiety Buziewicz do 
burmistrza Mieroszowa, 
przewodniczącej Rady Miej-
skiej Mieroszowa i do redak-
cji Tygodnika DB 2010 tra-
�ły trzy petycje podpisane 
przez pracowników OPS w 
Mieroszowie, członków Klu-
bów Seniora w Mieroszowie 
i Unisławiu Śląskim oraz ro-
dziców dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej Muchomor-
ki.

 - Taka sytuacja jest dla 
nas niezrozumiała, gdyż wg. 
nas nie zaistniały jakiekol-
wiek przesłanki dotyczące 
odwołania p. Dyrektor, któ-
ra od maja 1990 roku spra-
wuje tę funkcję z należytą 
starannością i oddaniem, 
zarówno dla nas jak i całej 
społeczności Gminy – na-

pisali pracownicy OPS, pro-
sząc jednocześnie o cofnię-
cie decyzji i przywrócenie 
Elżbiety Buziewicz na stano-
wisko dyrektora.

O okoliczności odwo-
łania Elżbiety Buziewicz 
ze stanowiska dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Mieroszowie poprosi-
liśmy burmistrza Mieroszo-
wa Marcina Raczyńskiego.

- W pierwszej kolejno-
ści chciałbym sprostować 
informację krążącą w prze-
strzeni publicznej, mówią-
cą, że dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej została 
zwolniona z pracy. Otóż do-
tychczasowa pani dyrektor 
została jedynie odwołana 
z funkcji, natomiast w dal-
szym ciągu jest zatrudnio-
na. Otrzymała stanowisko 
odpowiadające jej kwali�-

kacjom, również bez zmia-
ny warunków płacowych. 
Niestety, z przykrością 
słucham nieprawdziwych 
wypowiedzi byłej pani dy-
rektor, która twierdzi, iż 
sposób odwołania był aro-
gancki. Podczas wręcze-
nia odwołania obecny był 
zarówno mój zastępca jak 
i zastępca dyrektora Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, któ-
rzy potwierdzają iż słowa 
„odwołuję panią, bo mogę i 
chcę” nigdy nie padły. Przy-
czyny odwołania nie zosta-
ły podane, jednakże było 
to spowodowane okolicz-
nościami, o których dzisiaj 
nie można jeszcze mówić. 
W sprawie tej toczy się ze-
wnętrzne postępowanie 
wyjaśniające – podkreśla 
Marcin Raczyński.

Robert Radczak

Będą promować sporty 
motorowe. Chcą udowod-
nić, że jazda na motocyklu 
to sport, a nie samo zło. 
W Mieroszowie powsta-
je nowe stowarzyszenie 
– Mieroszowskie Stowa-
rzyszenie Motocyklowe, o 
którym opowiada Łukasz 
Marchewa.

W Gminie Mieroszów po-
wstaje nowe stowarzy-
szenie – Mieroszowskie 
Stowarzyszenie Motocy-
klowe, jak narodziła się 
idea stowarzyszenia? Ile 
osób liczy stowarzyszenie 
i kto je tworzy - sami  mi-
łośnicy sportów motoro-
wych i zawodowcy?

- Idea narodzin stowarzy-
szenia zrodziła się wiele 
lat temu, w czasach kiedy 
były rozgrywane zawody 
„Hałda 4x4” samochodów 
terenowych na terenach 
naszej gminy. Wówczas 
w okolicy Wałbrzycha nie 
istniał żaden klub lub sto-
warzyszenie związane z 
rajdami enduro bądź mo-
tocrossem. Stowarzysze-
nie obecnie liczy 10 osób i 
są to zawodnicy oraz miło-
śnicy sportów terenowych, 

a także osoby wspierające 
nas w promowaniu spor-
tów motocyklowych.

Jakie cele stawiają sobie 
członkowie stowarzysze-
nia?

- Do zrealizowania mamy 
wiele bardzo ambitnych 
planów. Przede wszystkim 
promocja enduro i mo-
tocrossu w Gminie Mie-
roszów i po za nią. Szkole-
nie i zachęcanie dzieci oraz 
młodzieży do uprawiania 
sportów motocyklowych, 
czyli szkółka dla najmłod-
szych. Starty w zawodach 
formuły Enduro Sprint i 
Hard Enduro w kraju i za 
granicą np. w Czechach. 
Przekonanie ludzi, że jazda 
na motocyklu to też sport, 
a nie samo zło.

Jakie dyscypliny wśród 
sportów motorowych bę-
dzie promować stowarzy-
szenie?

- Na początku działalno-
ści będziemy promować 
super enduro, czyli jazdę 
motocyklem przez prze-
szkody typu opony, kłody 
itp. W kolejnych etapach 
chcielibyśmy zająć się for-

mułą Hard Enduro, czyli 
rajd polegający na pokona-
niu odcinków ok. 100 km/
dziennie przez ok. 2-3 dni  
po bezdrożach w trudnym 
terenie. Oczywiście nie za-
pomnimy o motocrossie.

Jak oceniacie potencjał te-
renowy Gminy Mieroszów 
dla tego typu sportów?

- Gmina Mieroszów ma 
bardzo duży potencjał na 
rozwój sportów motocy-
klowych, ponieważ tereny 
są bardzo atrakcyjne pod 
względem ukształtowania 
terenu oraz położenia.

Najbliższe plany, po do-
pełnieniu wszystkich for-
malności związanych w 
powstaniem i zarejestro-
waniem stowarzyszenia?

- Chcemy zorganizować 
amatorskie zawody en-
duro, które pokażą dobrą 
stronę tego sportu i zachę-
cą mieszkańców do bra-
nia udziału w imprezach 
i czynnego kibicowania 
zawodnikom. Zapewnia-
my widowiskowość tej 
dyscypliny oraz ciekawie 
spędzony czas.

(AN)

Promocja na dwóch kółkachTajemnicze odwołanie
Wielkie emocje wzbudza w Gminie Mieroszów odwołanie wieloletniego 

dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Pracownicy 
ośrodka oraz mieszkańcy apelują o zmianę decyzji, ale burmistrz Marcin 

Raczyński twierdzi, że nie może jej cofnąć bo w tej sprawie toczy się 
zewnętrzne postępowanie wyjaśniające.

Gmina Mieroszów
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W ubiegłym tygodniu 
obiecałem, że przedstawię 
czytelnikom Tygodnika DB 
2010 dalszą część moich 
rozważań nad przypadkiem 
Tomasza Komendy z Wro-
cławia, który w zakładzie 
karnym przesiedział 18 lat, 
po tym jak został skaza-
ny na lat 25 za coś, czego 
nie popełnił. Wyrok został 
utrzymany przez wszystkie 
polskie instancje sądowe, 
mimo że podczas każdej 
rozprawy organa ścigania 
nie przedstawiły jakichkol-
wiek dowodów wskazują-
cych na jego winę.

Niedawno pisałem o 
sprawie wałbrzyskich po-
licjantów oskarżonych o 
śmiertelne pobicie Piotra 
Grucy, prawomocnie unie-
winnionych w postępowa-
niu apelacyjnym ponieważ - 
zdaniem sądu - prokuratura 
nie dysponowała twardymi 
dowodami na to, który z 
oskarżonych funkcjonariu-
szy dopuścił się pobicia. Bo 
samego faktu pobicia na te-
renie V komisariatu sąd ab-
solutnie nie wykluczył, ale 
zastosował zasadę in dubio 
pro reo, mówiącą o tym, że 
wszelkie nie dające się usu-
nąć wątpliwości sąd musi 
uznać na korzyść oskarżone-
go. Czyli, że jeżeli żadnemu z 

W sprawie Tomasza Komendy (2)
Janusz
Bartkiewicz

dwóch policjantów nie uda-
ło się udowodnić, że to on 
akurat Piotra Grucę pobił, to 
mimo że na pewno któryś z 
nich tego dokonał, winnego 
nie ma, chociaż każdy z nich 
przynajmniej brał bierny 
udział w pobiciu, albowiem 
temu nie przeszkodził. 
Wspominam tę sprawę (któ-
ra na pewno będzie przed-
miotem kasacji skierowanej 
do Sądu Najwyższego) po-
nieważ w przypadku Toma-
sza Komendy żaden sąd o 
tej zasadzie nie pamiętał i 
skazał go na bardzo lipnych 
„dowodach”, które wcale 
bezpośrednio na niego nie 
wskazywały.

Najważniejszym niby do-
wodem miały być wyniki ba-
dań genetycznych, które w 
tamtych czasach wcale takie 
pewne nie były. Przypomnę, 
że wówczas ustalony pro�l 
genetyczny mógł się powtó-
rzyć u trzech osób na sto. A 
więc dysponując takim do-
wodem za winnego można 
było też uznać jeszcze dwie 
inne osoby. Mało się o tym 
mówi, a ja wiem to z publicz-
nej wypowiedzi dwóch braci 
Tomasza Komendy, że i oni 
byli podejrzewani o współ-
sprawstwo, ale zostali – na 
ich szczęście – wykluczeni, 
chociaż na pewno ich pro-
�l genetyczny musiał być 
również bardzo podobny 
do tego, jaki został ustalony 
na podstawie śladów biolo-
gicznych zabezpieczonych 
na ciele o�ary. Tomasz Ko-
menda miał jednak tego 
pecha, że odciski zębów 

(drugi dowód) znalezione na 
zamordowanej dziewczynie 
były podobne do odcisków 
jego zębów. Zasada in du-
bio pro reo winna więc mieć 
bezwzględne zastosowanie, 
zwłaszcza że 12 świadków 
dawało mu bezapelacyjne 
alibi. A jednak nie była. Jak 
wiadomo, badania prze-
prowadzone przy użyciu 
obecnych technik kryminali-
stycznych, pozwoliły „tamte” 
dowody w sposób jedno-
znaczny i nie budzący wąt-
pliwości obalić. Dlaczego? 
Z prostej tej przyczyny, że 
dzisiaj ustalony pro�l gene-
tyczny może się powtórzyć 
nie w stosunku (jak wtedy) 
3 do100 lecz 1 do miliarda 
osób, przez co można przy-
jąć, że taki dowód jest dziś 
niepodważalny. Jednak za-
sada in dubio pro reo nie zna-
lazła zastosowania, czyli miał 
on o wiele mniej szczęścia 
niż wałbrzyscy policjanci. 
Czy dlatego, że policjantem 
nie był? Nie mnie to osądzać, 
aczkolwiek swoje zdanie na 
ten temat posiadam i jestem 
w stanie go obronić. Stało 
się, jak się stało i Tomasz Ko-
menda powędrował na dłu-
gie lata za kraty i o sprawie 
wszyscy zapomnieli, więc 
jego domniemany wspólnik 
mógł spać spokojnie. Roma 
locuta, causa �nita, czyli sąd 
się wypowiedział, sprawa za-
mknięta.

Każdemu, kto mi zechce 
powiedzieć, że na pewno 
ten drugi sprawca był przez 
cały czas poszukiwany przez 
policjantów, przypomnę ko-

lejną wałbrzyską sprawę, a 
mianowicie zabójstwo wał-
brzyskiego antykwariusza w 
2000 roku. Sąd, na podsta-
wie jedynie poszlak, skazał 
bez jakichkolwiek dowodów 
materialnych dwóch nie-
letnich mieszkańców Wał-
brzycha, wskazanych przez 
bardzo lipnego świadka ano-
nimowego, który opowiadał, 
że było ich trzech. No i po 
tym trzecim jeno siwy dym, a 
policja go od 18 lat nie szu-
ka. A jeżeli ktoś z Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu zechce powiedzieć, że 
to nieprawda, bo szukają 
go ustawiczne, to udowod-
ni tym samym, że nasi wał-
brzyscy stróże prawa są po 
prostu nieudolni. Spokojnie, 
nie jest tak źle, bo wiem, że 
ani po wyroku, po którym 
zajmowałem się wtedy tą 
sprawą, ani obecnie, nikt go 
nie szuka. Mało tego. Po tym, 
jak sprawę tego „trzeciego” 
przekazano mi, abym go 
znalazł, ja znalazłem praw-
dziwych (trzech) sprawców, 
ale nikt w organach ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości 
moimi ustaleniami nie był 
zainteresowany. Nie był, bo 
Roma locuta, causa �nita. 
Co więc się stało takiego, 
że nagle policjanci z tzw. 
wrocławskiego Archiwum X 
sprawą Tomasza Komendy 
nagle się zajęli? Miał on to 
szczęście, że zdarzył się ko-
lejny tragiczny przypadek i 
kolejna dziewczyna stała się 
o�arą brutalnego gwałtu, a 
policjantom udało się zabez-
pieczyć ślady biologiczne i 

zatrzymać niejakiego Irene-
usza M., jako podejrzanego 
o dokonanie tego czynu. 
Dzięki współczesnej nauce 
nie można było mieć wąt-
pliwości (przypomnę: jeden 
do miliarda), że to on był 
sprawcą tego zgwałcenia, a 
dodatkowo badania wyka-
zały, że to jego ślady biolo-
giczne znaleziono na ciele 
zamordowanej w 1998 roku 
dziewczyny. I jestem prze-
konany, że to właśnie z tego 
powodu policjant Remigiusz 
(jako członek Archiwum X) 
wziął na swe biurko akta To-
masza Komendy i odkrył w 
nich to, że Ireneusz M., skła-
dając zeznania jako świadek 
w sprawie Tomasza Komen-
dy, powiedział coś, o czym 
wiedzieć mógł tylko sprawca 
zgwałcenia i zabójstwa (a w 
zasadzie zgwałcenia i śmier-
telnego pobicia) Małgosi z 
Miłoszyc. I to z tego powodu 
policjant Remigiusz, dopiero 
na pół roku przed warun-
kowym przedterminowym 
zwolnieniem Tomasza Ko-
mendy, skontaktował się z 
nim, aby go poinformować, 
że wie, iż jest on niewinny. 
Tak więc swoje uwolnienie 
Tomasz Komenda zawdzię-
cza jedynie temu, że nauka 
i technika kryminalistyczna 
poszła tak bardzo do przo-
du, a nie temu, że ktoś nagle 
z jakichś bliżej nie wyjaśnio-
nych powodów zabrał się za 
sprawę, która kilkanaście lat 
temu zakończyła się prawo-
mocnym wyrokiem sądo-
wym.

Rozumiem, że każdy taki 
sukces trzeba odpowiednio 
wykorzystać, zwłaszcza w 
sytuacji, kiedy na wrocław-
skiej policji ciąży, w dalszym 
ciągu nie do końca rozli-
czona sprawa śmiertelnego 
pobicia Igora S. w jednym z 
wrocławskich komisariatów. 
Teraz Tomasz Komenda 
czeka na wniosek do Sądu 
Najwyższego o wznowienie 
prawomocnie zakończone-
go postępowania, co po-
zwoliłoby na jego uniewin-
nienie. Niestety, nie bardzo 
jestem przekonany, że sąd 
ten, mimo niepodważal-
nych dowodów niewinno-
ści, wniosek taki rozpatrzy, 
bo może to uczynić (w tym 
przypadku) jedynie wte-
dy, kiedy pojawią się nowe 
okoliczności, o których sąd 
orzekający nie wiedział. 
Znam przypadek, kiedy 
Sąd Najwyższy odrzucił taki 
wniosek skazanego na do-
żywocie, chociaż pojawiły 
się dowody jego absolutnej 
niewinności. Odrzucił z po-
wodów formalnych, albo-
wiem uznał, że te dowody 
znane były sądowi I instan-
cji, aczkolwiek zostały przez 
sąd ten ocenione jako nie-
wiarygodne. Sąd bowiem 
dowody winy lub niewin-
ności „ocenia swobodnie 
z uwzględnieniem zasad 
prawidłowego rozumowa-
nia oraz wskazań wiedzy i 
doświadczenia życiowego” 
(art. 8 kpk). I w tym, moim 
zdaniem, leży całe nieszczę-
ście.

janusz-bartkiewicz.eu
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R E K L A M A

W końcu przyszła wio-
sna, czyli idealny moment, 
by znów wsiąść na rower. 
Jeśli nie masz odpowiednie-
go roweru lub Twój dotych-
czasowy sprzęt zawodzi 
– skorzystaj z oferty sklepu 
i serwisu rowerowego Olim-
pijczyk przy ul. Mickiewicza 
3 b w centrum Wałbrzycha. 
Tu każdy może liczyć na fa-
chową radę mistrza Polski 
i naszego olimpijczyka z 
Aten – Radosława Romani-
ka.

– Początek wiosny to czas 
na przygodę z rowerem. To 
także okres, w którym planu-
jemy prezenty na pierwszą 
komunię świętą i inne okazje 
– warto wtedy wybrać właśnie 
rower jako źródło aktywności 
i zdrowia – tak dla małych jak 
i dużych – podpowiada Rado-
sław Romanik. – Zapraszam 
wszystkich do naszego skle-
pu w Wałbrzychu, w którym 
oferujemy naszym klientom 
szeroki wachlarz najwyższej 
jakości artykułów branży ro-
werowej. Klienci znajdą u nas 
markowe rowery, osprzęt, 
akcesoria, narzędzia i odzież. 

Radosław Romanik zaprasza na rower z Olimpijczykiem

W naszym sklepie mamy rów-
nież duży wybór bezpiecz-
nych rowerów dziecięcych.

Od kilku sezonów jest to 
wręcz kultowe miejsce dla 
tych, którzy rower traktują nie 
tylko jako środek lokomocji, 
ale jako sposób na życie. Dla-
czego? Ponieważ Sklep Rowe-

rowy Olimpijczyk przy ul. Mic-
kiewicza 3b w Wałbrzychu nie 
tylko oferuje szeroki wachlarz 
najwyższej jakości artykułów 
branży rowerowej. Jego wła-
ściciel – jeden z najlepszych 
polskich kolarzy – Radosław 
Romanik oferuje także profe-
sjonalne doradztwo i serwis 

oraz rzetelną obsługę zarów-
no początkujących, amato-
rów jak i wyczynowców.

Sympatykom kolarstwa 
sylwetki Radosława Romani-
ka przypominać nie trzeba. 
Ale wśród amatorów jazdy na 
dwóch kółkach jest wielu lu-
dzi, którzy nie mieli wcześniej 
do czynienia z tym sportem. 
Dlatego powinni wiedzieć, że 
Radosław Romanik to jedna z 
najciekawszych postaci świa-
ta sportu w regionie wałbrzy-
skim. Wychowanek Górnika 
Wałbrzych swojej długiej i bo-
gatej w sukcesy karierze był 
mistrzem Polski w wyścigu 
ze startu wspólnego, sześcio-
krotnym zwycięzcą Bałtyk – 
Karkonosze Tour, triumfował 
w Wyścigu Dookoła Słowacji, 
Małopolskim Wyścigu Gór-
skim, Wyścigu Solidarności i 
Olimpijczyków oraz Szlakiem 
Walk Majora Hubala. Zdobył 
również Puchar Uzdrowisk 
Karpackich i wygrał Pro Ligę. 
Dziewięć razy startował w 
Wyścigu Pokoju – najlepszą, 
trzecią lokatę wywalczył w 
2001 roku, jednocześnie wy-
grywając klasy�kację górską. 

W Giro d’Italia, jadąc w bar-
wach ekipy CCC Polsat, za-
jął 33 miejsce w klasy�kacji 
końcowej. Startował także w 
mistrzostwach świata w 1995 
i 1999 r. oraz w Igrzyskach 
Olimpijskich w Atenach w 
2004 r. Dodajmy, że zakończył 
swoją piękną karierę mając 45 
lat i będąc najstarszym czyn-
nym kolarzem polskiej elity! 
Szybko się jednak okazało, że 
bardzo brakuje mu kontaktu 
z życiem kolarskim… Dlatego 
postanowił wykorzystać swo-
je wieloletnie doświadczenie 

i otworzyć sklep ze sprzętem 
kolarskim. I tak – od pięciu 
lat – lat popularny „Dziadek” 
prowadzi swój sklep, który 
nazywa się OLIMPIJCZYK, co 
nawiązuje do jego uczest-
nictwa w Igrzyskach Olimpij-
skich w Atenach.

– Zapraszam do sklepu 
rowerowego OLIMPIJCZYK 
przy ul. Mickiewicza 3b. Do-
kładamy wszelkich starań, 
aby zakupy u nas były satys-
fakcjonujące – podkreśla nasz 
olimpijczyk z Aten.

(RED)

Sklep i serwis rowerowy Olimpijczyk przy ul. Mickiewicza 3 b 
w centrum Wałbrzycha.

8 kwietnia 2018 r. w Alei Sław Kolarstwa w Sobótce odsłonięta została 
skała Radosława Romanika.

Gwarancją udanej za-
bawy jest z pewnością moc 
atrakcji na wysokim pozio-
mie, które znajdziecie w 
Parku Aktywności Czaro-
dziejska Góra w Jedlinie-
-Zdroju.

Na spragnionych wra-
żeń czeka taka ilość i różno-
rodność atrakcji, że każdy 
z pewnością znajdzie coś 
dla siebie. I to zarówno jeśli 
chodzi o najmłodszych, jak 
i dorosłych, amatorów oraz 
wytrawnych wyczynowców. 
Będzie w czym wybierać, a 
do dyspozycji: tor saneczko-
wy, zjazd na pontonie, ka-

ruzela rotondo, hulajnoga i 
deskorolka górska. W parku 
linowym do wyboru trasy 
zróżnicowane pod wzglę-
dem poziomu trudności: 
„Maluch”, „Junior”, „Stan-
dard”, „Extremum”, „Tyrolka” 
oraz wieża wspinaczkowa.

Niewątpliwą atrakcję 
parku stanowią bardzo kon-
kurencyjne ceny, praktycz-
nie na każdą kieszeń. Warto 
przybyć do naszego centrum 
aktywności i zabawy dla całej 
rodziny, już dziś serdecznie 
zachęcamy do zaplanowania 
wizyty w Jedlinie-Zdroju.

(KS)

Park Aktywności 
już czynny!Wspólną paradą roz-

począł się Festiwal Aktyw-
ności, który w miniony 
weekend otworzył sezon 
w Jedlinie-Zdroju. Na te-
renie Active Jedlina przy 
ul. Kłodzkiej po raz drugi 
zorganizowano szereg po-
kazów i możliwości uczest-
nictwa w aktywnościach 
sportowych dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.

- Gościliśmy w tym dniu 
Stowarzyszenie Sportowe 
„Altius” z Wrocławia, które 
zaprezentowało akrobatykę 
sportową. Szczególnie pokaz 
w wykonaniu dziewczynek 
pod okiem Agnieszki Rauk-
-Kubackiej wzbudził wielkie 
uznanie wśród widowni. Duży 

podziw widzów sprawiła 
także prezentacja aktualne-
go mistrza Polski seniorów i 
młodzieżowców w kategorii 
średniej w boksie olimpijskim 
- Bartosza Gołębiewskiego. 
Stowarzyszenie „Biegaj w 
Jedlinie” poprowadziło wy-
cieczkę biegową, natomiast 
Szkoła Podstawowa im. Ja-
nusza Korczaka zaprosiła do 
biegów na krótkim dystansie 
oraz do jazdy na rolkach. Ak-
tywne uczestnictwo dzieci i 
młodzieży nagradzane było 
pamiątkowymi medalami. 
Równolegle odbywały się 
mecze na boisku Orlik, za 
udział w których dzieci tak-
że otrzymały medale. Prze-
prowadzone przez Jonasza 

Pakulskiego – uczestnika X 
edycji Mam Talent Rowerowe 
Show – światowej klasy wido-
wisko rowerowe, szczególnie 
zaintrygowało dzieci i mło-
dzież. Podczas przedstawie-
nia byliśmy świadkami próby 
pobicia zeszłorocznego re-
kordu w podskoku rowerem 
wzwyż. Ponadto przygoto-
wane zostały prezentacje, w 
których dorośli mieli okazję 
wziąć czynny udział, były to: 
ćwiczenia �tness, joga, pe-
tanque. Na zakończenie obej-
rzeliśmy pokaz tańca zum-
ba w wykonaniu Jedlińskiej 
Szkoły Talentów i rozdaliśmy 
dzieciom drobne upominki 
za udział w aktywnościach. 
Niezapomnianych wrażeń 

dostarczyła Rowerowa Akade-
mia, w której uczestnicy mogli 
szkolić swoją jazdę na rowerze 
w miasteczku ruchu drogowe-
go. Imprezą towarzyszącą w 
tym dniu był Elektro-Bike Tour 
2018 – zlot rowerów elektrycz-
nych oraz akcja społeczna 
„Pomóż innym – Oddaj krew” 
zainicjowana przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Partne-
rem festiwalu było Uzdrowi-
sko Szczawno-Jedlina, które 
dla miłośników sportowych 
zmagań przekazało wodę 
Ankę. Serdecznie dziękujemy 
za wspólną zabawę! – podkre-
ślają organizatorzy Festiwalu 
Aktywności z Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju.

(LS)

Sezon otwarty

Pokaz bokserski w wykonaniu mistrza i reprezentanta Polski 
Bartosza Gołębiewskiego.

Jedna z grup Elektro-Bike Tour 2018 w kompleksie pałacowym 
Jedlinka.

Jedlina – Zdrój źródło aktywności
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)
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Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
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Nowe kursy:
25.04. Wałbrzych • 26.04. Głuszyca

Tel. 692 19 08 48

W Szczawnie Zdroju od-
było się spotkanie konsul-
tacyjne, dotyczące utwo-
rzenia korytarzy łączących 
Aglomerację Wałbrzyską z 
drogą ekspresową S3.

Podczas spotkania przed-
stawione zostało studium 
korytarzowe wraz z analizą 
i możliwymi wariantami dla 
planowanych drogowych 
łączników Aglomeracji Wał-

brzyskiej z węzłami drogi 
ekspresowej S3 w Bolkowie/
Sadach Dolnych i Kamiennej 
Górze. Obecnie projekt jest 
na etapie konsultacji i ana-
liz dotyczących korytarzy. W 
spotkaniu aktywnie uczestni-
czyli przedstawiciele Gminy 
Stare Bogaczowice, przez któ-
rą będzie przebiegała droga 
ekspresowa S3. - Analizowa-
nych jest sześć wariantów in-

westycyjnych o różnym prze-
biegu – mówi Mirosław Lech, 
wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice. - Z przeprowadzonych 
analiz wynika, że dla większo-
ści mieszkańców Aglomeracji 
Wałbrzyskiej łącznik prowa-
dzący do Sadów Dolnych i do 
węzła „Bolków” przez Stare 
Bogaczowice byłby najlep-
szym rozwiązaniem.

(RED)

Z Wałbrzycha do S3

Gmina Stare Bogaczo-
wice otrzymała 64 000 zł 
na odbudowę drogi gmin-
nej wraz z odwodnieniem 
w miejscowości Gostków, 
którą zniszczyły intensyw-
ne opady atmosferyczne w 
maju 2010 r.

W miniony czwartek, 5 
kwietnia br., w Urzędzie Wo-
jewódzkim we Wrocławiu 
minister Joachim Brudziński 
i Wojewoda Dolnośląski Pa-
weł Hreniak wręczyli przed-
stawicielom 37 samorządów 
z Dolnego Śląska promesy o 
wartości ponad 35 mln zł na 
realizację 47 zadań mających 
na celu zapobieganie i usu-
wanie skutków klęsk żywio-
łowych. Dzięki tym środkom 
gminy i powiaty będą mogły 
odbudować infrastrukturę 
zniszczoną np. na skutek na-
wałnic. - Naprawa tego, co 
zostało zniszczone oraz moż-
liwe ograniczenie skutków 
potencjalnych zagrożeń zwią-

zanych z wystąpieniem klęsk 
żywiołowych mają dla Rządu 
RP ogromne znaczenie, przy 
czym administracja rządo-
wa i wojewódzka starają się 
nadrobić zaległości sięgające 
2010 roku – podsumowuje 
Wojewoda Dolnośląski.

Dla Gminy Stare Boga-
czowice to kolejne środki 
zewnętrzne pozyskane na in-
westycje. - Naszym celem jest 
stałe podnoszenie jakości życia 
mieszkańców Gminy Stare Bo-
gaczowice i poprawa bezpie-
czeństwa. Na realizację wszel-
kich zadań inwestycyjnych w 
pierwszej kolejności szukamy 
do�nansowania. Dzięki temu 
możemy zrobić więcej – pod-
kreśla Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

Tymczasem trwają prace 
przy przebudowie drogi woje-
wódzkiej w Starych Bogaczo-
wicach. Wycięto przydrożne 
drzewa, a teraz wykonawca 
jest na etapie porządkowania 

Promesa na odbudowę drogi

Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech odebrał promesę 
z rąk ministra Joachima 
Brudzińskiego.

odpływów wodnych wzdłuż 
jezdni. Wymagało to wykona-
nia przekopów, które są syste-
matycznie zasypywane, by jak 
najmniej utrudniały porusza-
nie się po drodze. - Momenta-
mi występuje też konieczność 
ruchu jednostronnego. Za 
wszystkie utrudnienia prze-
praszamy, ale po remoncie bę-
dziemy cieszyć się bezpieczną 
drogą przez wieś – dodaje Mi-
rosław Lech.

(IL)

O dotacjach 
na piece c.o.
Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
zaprasza na spotkanie informa-
cyjne, w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowych ze środków bu-
dżetu Gminy Stare Bogaczowice 
pochodzących z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na do�nan-
sowanie przedsięwzięć służących 
ochronie powietrza polegających 
na wymianie źródeł ciepła na 
ekologiczne (gaz, olej opałowy, 
piece V generacji na paliwo stałe, 
itp.). Spotkanie odbędzie się 12 
kwietnia 2018 roku, o godz. 17.00 
w Świetlicy Wiejskiej w Lubomi-
nie (ul. Główna 5).

(IL)

Dla hospicjum
Społeczny Komitet „Solidarni z 
Wałbrzyskim Hospicjum” przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Starych Boga-
czowicach przypomina, że po 
raz trzeci organizuje Koncert 
Charytatywny na rzecz Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatywnej 
Oddział w Wałbrzychu. Koncert 
został zaplanowany na 21 kwiet-
nia 2018r. w Sali Rady Sołeckiej w 
Starych Bogaczowicach. Początek 
o godz. 16.00, a w trakcie koncer-
tu przeprowadzone zostaną lote-
rie fantowe oraz liczne licytacje. 
Koncert uświetni zespół „RomanS 
Band”. - Wszystkich, którzy mogą 
lub chcą włączyć się w pomoc 
przy organizacji bardzo prosimy 
o kontakt lub bezpośrednio przy-
noszenie darów na loterię do OPS 
- apelują organizatorzy.

(IL)

2 maja 2018 r., w Starych 
Bogaczowicach, odbędzie 
się już trzecia edycja „Gór-
skiego Półmaratonu z Flagą 
na Trójgarbie”. Tym razem 
biegacze do wyboru będą 
mieli dwie trasy: dystans 10 
km oraz bardziej wymaga-
jący dystans 21 km.

Na bieg warto się zapisać 
do 15 kwietnia, ponieważ do 
tego czasu wpisowe wynosi 
40 zł (dla mieszkańców Gmin 
Stare Bogaczowice i Czarny 
Bór 10 zł). Od 16 kwietnia 
będzie trzeba zapłacić 20 zł 
więcej.

W tym 
roku orga-
n i z a t o r z y 
z a d b a l i 
także o naj-
młodszych 
s p o r t o w -
ców - o go-
dzinie 12:00 
w y s t a r -
tuje bieg 
„Junior z 
Flagą na 
Trójgarb”, 
który dedy-
kowany jest 
dzieciom w 
wieku od 
3 do 10 lat 
( r o c z n i k ) . 
Ponad to 
funkcjono-
wała będzie 
strefa ani-
macyjna z 
o g r o m e m 

Zapisz się do 15 kwietnia 
i zapłać mniej

R E K L A M A

Gmina Stare Bogaczowice

zabaw i konkursów. Pojawi 
się także bezpłatna opieka 
dla dzieci uczestników biegu. 
Więcej informacji o biegu dla 
dzieci na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Stare Bogaczo-
wice oraz w Gminnym Cen-
trum Biblioteczno-Kultural-
nym pod nr tel. 74-844-35-03.

Organizatorzy zaprasza-
ją w tym roku całe rodziny! 
Nie zabraknie zdrowej ry-
walizacji, rozrywki, świetnej 
zabawy i dobrego jedzenia 
serwowanego przez Karczmę 
Jedynak.

(IL)
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W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ 

MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Walimiu ul. Boczna nr 9,  oraz na stronie 

internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.walim.pl) i na stronie Urzędu Gminy 
Walim – (www.walim.pl: menu Dla inwestora 
– Przetargi i ogłoszenia) zostały wywieszone 

na okres od 10.04.2018 r. do 02.05.2018 r. 
wykazy z dnia 10 kwietnia 2018 roku: nr 02/2018 

nieruchomości gminnych przeznaczonych do 
zbycia oraz nr 03/2018 nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

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

• 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

Global auto
NAPRAWA SKUTERÓW

MOTOROWERÓW 
i QUADÓW

(odbiór i dowóz)
CZĘŚCI DO SKUTERÓW

GLOBAL - AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622

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
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Tylko punkt zdobyły 
zespoły z Wałbrzycha i Bo-
guszowa Gorc w rozgryw-
kach IV ligi piłki nożnej. 
Po drugiej porażce z ekipą 
wałbrzyszan pożegnał się 
trener Maciej Jaworski.

W meczu XIX kolejki roz-
grywek grupy wschodniej 
IV ligi piłkarskiej Piast Żerni-
ki Wrocław pokonał Górnika 
Wałbrzych 2:1 (1:0). Bramki 
w tym meczu zdobywali: 
1:0 Mateusz Czerwiński (40), 
1:1 Damian Bogacz (73), 
2:1 Adrian Barański (90+3). 
Górnik zagrał w składzie: 
Jaroszewski - Michalak, Mro-
wiec, Smoczyk, Drąg (30 
Młodziński), Rytko, Błażyń-
ski, Krzymiński, Wroczyński, 
Chajewski (60 Sobiesierski), 
Dec (63 Bogacz). Po porażce 
z funkcji trenera odwołany 
został Maciej Jaworski, któ-
rego zastąpił Jacek Fojna, 
który w nowej roli zade-

biutuje przed wałbrzyską 
publicznością 14 kwietnia 
o godz. 16.00 w meczu z Po-
lonią-Stal Świdnica.

W grupie zachodniej IV 
ligi Górnik Boguszów-Gorce 
zremisował z Nysą Zgorzelec 
1:1 (0:0) po bramkach Danie-
la Piechno (51) i Dominika 
Woźniaka (54). Obe zespoły 
kończyły mecz w osłabieniu, 
po tym jak czerwonymi kart-
kami zostali ukarani Przemy-
sław Klimek (90+4 za 2 żółte) 
oraz Maciej Machowski (87 
- za 2 żółte). Górnik zagrał 
w składzie: Jaskółowski -  
Pietrzak, Grzelak, Choiński, 
J.Pryk, M.Pryk, A.Maliszewski 
(46 P.Klimek), Z.Bejnarowicz 
(60 Yehorov), J.Maliszewski 
(60 Rudzki), R.Bejnarowicz, 
Woźniak. Następny mecz ze-
spół trenera Rafała Siczka ro-
zegra 14 kwietnia w Złotoryi 
z tamtejszym Górnikiem.

(RED)

Walczą o awans
W pierwszym meczu II run-
dy play o� o awans do I ligi 
koszykarzy Górnik Trans.
eu Wałbrzych pokonał 
MKK Gniezno 72:70 (17:13, 
21:27, 21:6, 13:24). Punkty 
dla Górnika zadobyli: Krusz-
czyński 19, Glapiński 14, 
Ratajczak 11, Krzywdziński 
8, Spała 8, Durski 7, Wróbel 
5, Jeziorowski 0, Makarczuk 
0, Kłyż 0, Kaczuga 0. Rewan-
żowy mecz podopieczni 
trenera Marcina Radom-
skiego rozegrają 14 kwiet-
nia w Gnieźnie. Ewentualne 
trzecie spotkanie odbędzie 
się 18 kwietnia znów w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów.
Z kolei MKS Mazbud Ba-
sket Szczawno Zdrój zagra 
w turnieju pół�nałowym o 
awans do II ligi koszykarzy. 
W dniach 13-15 kwietnia w 
Tarnowskich Górach zmie-
rzy się z Hensfort Przemyśl , 
KKS Tarnowskie Góry i KK UR 
Kraków.

(RED)

Niewielu jest w Wał-
brzychu ludzi sportu o ta-
kich dla niego zasługach, 
jak Stanisław Grędziński. 
Potwierdzili to miejscy 
radni na ostatniej sesji, 
nadając mu tytuł „Zasłu-
żony dla Miasta Wałbrzy-
cha”.

Jeśli chodzi o karierę za-
wodniczą, jego największy-
mi sukcesami są dwa tytuły 
mistrza Europy w biegu 
na 400 m oraz w sztafecie 
4x400 m, zdobyte w Buda-
peszcie w 1966 r., a także 
trzecie miejsce Mistrzostw 
Europy w Atenach (1969 r.) 
oraz czwarta lokata w szta-
fecie na Igrzyskach Olimpij-
skich w Meksyku w 1968 r. 
(do dziś wzbudza ona kon-
trowersje, gdyż Polakom 
należał się brązowy medal 
ex aequo z zespołem Repu-

bliki Federalnej Niemiec). 
Ponadto pan Stanisław wy-
walczył srebrny medal Halo-
wych Mistrzostw Europy w 
Wiedniu (1970) w sztafecie 
4x2 okrążenia.

Po zejściu z bieżni, Grę-
dziński przez wiele lat dzia-
łał jako prezes lekkoatletów 
Górnika, a jego i współpra-
cowników głównym celem 
było przywrócenie sekcji 
dawnego blasku i znaczenia 
nie tylko na Dolnym Śląsku. 
Zadanie to jest w trakcie 
konsekwentnej realizacji, 
ale już dziś wiadomo, że 
w Górniku dochowano się 
pod jego kierunkiem uta-
lentowanej i obiecującej 
młodzieży, którą stać będzie 
na przejęcie pałeczki w szta-
fecie pokoleń.

Swoje politechniczne 
wykształcenie spożytkował 

podczas prowadzenia i nad-
zorowania budów obiektów 
sportowych w Wałbrzychu 
i okolicach. Do sztandaro-
wych jego dzieł w tej dzie-
dzinie należy moderniza-
cja hali lekkoatletycznej w 
dzielnicy Nowe Miasto, nie 
bez przyczyny nazwanej 
„Pomnikiem Grędzińskie-
go”.

Jego osiągnięcia i efekty 
działalności były w prze-
szłości wielokrotnie hono-
rowane. M.in. przyznano 
mu Złoty Krzyż Zasługi, 
Brązowa, Srebrną i Złotą 
Odznakę „Za Zasługi dla 
Sportu”, Brązową, Srebrną 
(dwukrotnie) i Złotą  Od-
znakę „Za Wybitne Osią-
gnięcia Sportowe” oraz 
Złotą Odznakę „Zasłużony 
dla Dolnego Śląska”.

Andrzej Basiński

Fojna za Jaworskiego Grędziński uhonorowany
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590
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USŁUGI

(3) KUCHNIE, meble na wymiar, 

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 

i inne stolarskie. TANIO! 692-

123-981. 

(4) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZ-
NE, OGRZEWANIE, DŁUGIE 
DOSWIADCZENIE!!! Tel. 508-
808-022

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 

szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

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

(3) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

(3) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(3) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe – 

rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

INNE

(3) UWAGA!!! Pożyczka nawet do 

25 000 tys zł. Sprawdź szczegóły 

509 821 194. RRSO 89,93%.

KUPIĘ

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

m2,po remoncie, cena 245 000, 
tel 883 334 836

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

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

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

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

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

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

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

RENOMAHOME Gaj – pół domu 
do kapitalnego remontu, dzialka 
400 m2, cena 148 000 , kontakt 
883 334 836

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

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

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

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

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

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

ŚRÓDMIEŚCIE,4 pokoje, pierw-
sze piętro, rozkładowe, duży 
salon z kominkiem, ogrzewanie 
węglowe, można przerobić na 

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

Garaż murowany w centrum 
W-cha 18m2 z kanałem, media: 
prąd. Cena 19.500,-zł tel do 
kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na www.panorama.
net.pl 

WAŁBRZYCH PODZAMCZE 
WYNAJEM, 3pokoje 55m2 , 
6piętro 1400zł /1-mc razem z 
opłatami. 

tel. do kontaktu 792-549-757 
oferta dostępna na www.
panorama.net.pl 

JEDLINA ZDRÓJ 2pokoje 52m2 
2pietro cena 79tys. tel. do 
kontaktu 792-549-757 oferta 
dostępna na www.panorama.
net.pl pod numerem PAN-
-MS-912

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

WAŁBRZYCH, PODZAMCZE 2 
pokoje 35m2, cena 108.000 zł, 
telefon 535-416-014

oferta dostępna na www.
panorama.net.pl

WAŁBRZYCH, GAJ 59m2 3pok 
, duży ogród 300m2 , garaż. 
Teren ogrodzony. Cena 103tys.

Tel 535-416-014 oferta dostęp-
na na www.panorama.net.pl 
pod numerem PAN-MS-866

SZCZAWNO ZDRÓJ 90M2 3 
pokoje, całe piętro domu. 
299.000 zł , tel. do kontaktu 
792-549-757 oferta dostępna 
na www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-901

Wałbrzych BIAŁY KAMIEŃ 2pok. 
45m2 spokojna cicha okolica 
cena 118 000 zł, tel. do kontak-
tu 535416014 oferta dostępna 

na www.panorama.net.pl pod 
numerem PAN-MS-848

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

tel. 606 976 630
Oferty na stronie: 

www.eurodom.walbrzych.pl

OKAZJA !!! NOWA NIŻSZA 
CENA DO SPRZEDANIA 
WARSZTAT SAMOCHODOWY Z 
WYPOSAŻENIEM. MOŻLIWOŚĆ 
ZAKUPU WRAZ Z NAJEMCĄ. 
CENA 1 100 000 TEL. 606 97 
66 30

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

DS-3493 Poniatów- ul. Sadowa, 
dom w zabudowie bliźniaczej 
przeznaczony do remontu i 
rozbudowy, działka 2000m2, 
cena 189 tys. Tel. 883 334 486

MS-3485 Piaskowa Góra, kawa-
lerka z widną kuchnią, 28m2, 
do odświeżenia, cena 75 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-3490 Piaskowa Góra, kawa-
lerka po kapitalnym remoncie, 
cena 94 tys. Tel. 606 976 630

MS-3484 Nowe Miasto, kawa-
lerka 40m2, cena 75 tys. Tel. 
883 334 486

MS-3482 Nowe Miasto, kawa-
lerka 34m2, parter, ogrzewanie 
gazowe, cena 55 tys. Tel. 883 
334 486

MS-3471 Szczawienko – okoli-
ce Palmiarni, 2 pokoje, 33m2, 1 
piętro, cena 79 900,

Tel. 606 976 630

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

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

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

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

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

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

MS-3489 Boguszów Gorce, 
cicha i spokojna lokalizacja, 2 
pokoje, 53m2, 1 piętro, cena 98 
tys. Tel. 883 334 481

MW- 3460 Mieszkanie do 
wynajęcia – Piaskowa Góra, 2 
pokoje, 42m2, umeblowane, 
cena 1250 zł/m-c + media, Tel. 
883 334 486

Do wynajęcia garaż na Piasko-
wej Górze przy ulicy Wyszyń-
skiego, tel. 883 334 486

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

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

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

Wszystkie oferty biura na stronie : 
www.renomahome.pl

SKUP MIESZKAŃ ZA GOTÓWKĘ

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

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

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

RENOMAHOME - PODZAMCZE 
ulica Basztowa, 4 pokoje, 86 
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Redakcja
 i biuro ogłoszeń

Tygodnika DB 2010
 

ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

gazowe, 99m2 , 125 000zł.(do 

negocjacji). Oferta na wyłącz-

ność. Kontakt 694778179

PIASKOWA GÓRA, kawalerka 

do wynajęcia,26m2, w pełni 

umeblowana i wyposażona w 

sprzęt AGD, 1piętro, centrum 

osiedla. Cena wynajmu z 

czynszem 1200zł.(w tym ogrze-

wanie i woda) plus gaz i prąd. 

Kontakt 694778179

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 

40m2, 2 piętro, kamienica, 

ogrzewanie gazowe, po 

remoncie, nowocześnie wy-

kończone, 125 000zł. Kontakt 

694778179

PIASKOWA GÓRA, do wyna-

jęcia 2 pokoje, 40m2, parter 

z zabudowanym balkonem. 

Umeblowane i standardowo 

wykończone. 900zł plus media. 

Kaucja jednomiesięczna. Kon-

takt 694778179

RUSINOWA OSIEDLE GÓRNI-

CZE, 2 pokoje, 44m2, parter. Do 

odświeżenia. Ogrzewanie ga-

zowe. Spokojna lokalizacja. 87 

000zł. do negocjacji. Kontakt 

694778179

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

Odstąpie
 lub wynajmę 

lokal 
na Piaskowej Górze 

w Wałbrzychu. 
Tel.668018624.

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

KUPIĘ 
MIESZKANIE, 

DOM 
ZA GOTÓWKĘ. 

TEL: 663-482-089
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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 no-
wym budownictwie w spokojnej 
okolicy z ogródkiem. Mieszkanie 
w pełni rozkładowe z wyposaże-
niem, 4 piętro, 52m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój oraz balkon. Cena:175 000zł  
(nr:2420)  -(74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

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

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

BON – GRZĘDY-stodoła muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią adaptacji na dom, działka 
.2500m2. Obiekt idealny na 
agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – 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, pierw-
sze 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 toa-
lety 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, 
wolnostojący garaż CENA: 210 
000 zł (nr: 2381) (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ 
mieszkanie do wprowadzenia 
w sąsiedztwie deptaka i parku o 
pow. 60 m2 na parterze 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC i 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, miesz-
kanie 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

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 3 pokoje z 
ogródkiem, 58m2 na Gaju, cena 
138600zł. -  parter, do remon-
tu,74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pok, 80m2, 
Szczawienko, cena 169 tys.zł. 1 
piętro, ogródek, 74 666 42 42, 
881 763 300.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje na 
Piaskowej Górze. 45m2, parter, 
po remoncie, cena 145 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 424 100.

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3 
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 250tys.
zł.  74 666 42 42, 881 424 100.

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

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
2 pokoje po remoncie, 50m2, 
Gorce, 2 p. co gaz, cena 73500 zł. 
74 666 42 42, 

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 38m2, po 
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 tys.zł. stan dobry, co węgiel, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje 
Podzamcze, po remoncie, 48m2 
, 152tys.zł.  4 piętro (4), 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę na 
Piaskowej Górze, 26m2, parter, 
stan bardzo dobry, 82 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje B.
Gorce (Kuźnice), 65m2, 2 piętro, 
cena 80 tys.zł. cicha okolica 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
B.Kamień okolice Monte Cassino, 
wys.parter, 33m2, cena 80 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
Śródmieściu, 31m2, 1 piętro, po 
remoncie, co gaz, cena 75 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514

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

PILNIE POSZUKUJEMY 2 pokojo-
wego mieszkania na Podzamczu, 
tel. 577-263-955

Osiedle Piastowskie, Świebo-
dzice, 61m2, 2 piętro, miejskie 
ogrzewanie, rozkład – 175 tys. zł 
do negocjacji. Tel. 530-998-374

Mieszkanie 62m2 w budynku z 
lat 90-tych, Stary Zdrój, 2piętro, 
ogrzewanie ze wspólnej kotłow-
ni( w czynszu), rozkład. Cena 155 
tys. zł tel. 530 - 998 - 374

Stary Zdrój, mieszkanie do 
remontu, gustowna kamienica, 
1 PIĘTRO, 53 m2, 69 000zł, tel. 
535-285-514

Biały Kamień, 42m2, 2 piętro, 
2 pokoje, ogrzewanie gazowe, 
Cena 72.000zł. Kontakt 535-311-
265

Szczawno Zdrój 2 piętro, wysoki 
standard ok 50m2, 2 pokoje, 
wszystko nowe, garaż 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

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

PODZAMCZE, 4 pokoje, 65,7 
m2, parter w czteropiętrowcu, 
słoneczne mieszkanie, ustaw-
ne, bardzo ciepłe, duży balkon 
199.900 ZŁ, tel. 535-285-514

OKAZJA! Śródmieście, 3-pokojo-
we mieszkanie, parter, ogrzewa-
nie gazowe, 59 m2, standard do 
wejścia Cena:79900 tys. zł tel. 
530-998-374

Śródmieście drugie piętro, 
wysoki standard, 47 m2, 3 pokoje 
ogrzewanie gazowe tel. 577-
263-955

Piaskowa Góra, do remon-
tu, 2 pokoje, 33m2, 1 piętro. 
120.000zł. Do negocjacji. Kontakt 
535-311-265

Podzamcze, dobra lokalizacja, 
1 piętro, 54m2, 3 pokoje. Cena 
159.000zł. Kontakt 535-311-265

Osiedle Górnicze 2 pokoje, 44m2, 
do remontu, parter, piękna okoli-
ca 87tys zł tel 577-263-955

Biały Kamień, 2 pokoje na parte-
rze, 35,4m2, świeżo po remoncie, 
balkon, 95 tys zł tel 577-263-955

ul. Palisadowa 2c, 

58-316 Wałbrzych

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

www.nieruchomosci-renoma.pl

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH 
– MOŻLIWY SKUP 

ZA GOTÓWKĘ!

RENOMA- DO WYNAJĘCIA – 
PODZAMCZE, 2 pokoje, 35m2, 
1100ZŁ i SZCZAWNO ZDRÓJ 2 
pokoje,  37m2 C.O. GAZ 950ZŁ, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, sta-
re bud. 3 pokoje, 55m2, 3 piętro, 
ogrzewanie kominek, okna PCV, 
pełen rozkład, cena 89.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Długa, 2 pokoje, 33m2, parter w 
4, po kapitalnym remoncie, cena 
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

RENOMA – ŚWIEBIODZICE, budy-
nek z 2000roku, 3 pokoje, 64m2, 
2 piętro w 3, po kapitalnym 
remoncie, 2 balkony, c.o. gaz, 
cena 240.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

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

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

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 
2 POKOJE na osiedlu w Gorcach, 
jasna kuchnia, 40m2, 4 piętro w 
4, c.o. miejskie, cena 83.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

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

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

WILLA – Sprzedamy w Śródmie-

ściu, 2 pokoje, 60m2, 2 piętro, co 

gaz, stan b.dobry, cena 110 tys.zł. 

666 42 42, 507 153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 

domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 46m2, 

Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-

głości, parter, co węgiel, cena 69 

tys. zł. balkon, stan dobry, 74 666 

42 42, 507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje, 

Podzamcze, 35m2, 4 piętro (10), 

cena 113 tys.zł. 74 666 42 42, 881 

763 300.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 

Podzamczu, 47m2, 9 p. cena 136 

tys.zł. 74 666 42 42, 881 763 300.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 

54m2, N.Miasto, na Chopina, 1p. 

po remoncie, co gaz, cena 129 

tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 

B.Gorce, 34m2, 1 piętro, cena 40 

tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA-  Sprzedamy pół domu 

po remoncie na Poniatowie 4 

pokoje, 120m2, działka 550m2, 

cena 480 tys.zł. 74 666 42 42, 507 

153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę na 

B.Kamieniu, 32m2, 3p, co gaz, 

stan dobry, 55 tys.zł. 74 666 42 

42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 3 

pokojowe po remoncie 72m2 na 

Nowym Mieście, 2 piętro, co gaz, 

cena 183600zł. 74 666 42 42, 881 

424 100. 

WILLA –  Sprzedamy Śródmie-

ście, 3 pokoje. 73m2, 2 piętro, co 

gaz, cena 123 tys.zł.  666 42 42, 

881 424 100.

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 1 

piętro, 75m2 na Starym Zdroju, 

stan bardzo dobry, ogród, co 

miejskie, 99000 zł. 666 42 42, 881 

763 300.

WILLA -  Sprzedamy mieszkanie 

Szczawno Zdrój, super lokaliza-

cja, 4 pokoje, 108m2, 3 piętro, 

275tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 

100.

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje, 

P.Góra, 57m2, 2p. cena 149 tys.zł. 

74 666 42 42, 507 153 166.
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