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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 AMA

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: walbrzych@elektrometal.pl, www.elektrometal.pl

Praca w Niemczech 
dla kobiet i mężczyzn KRAZ 7765

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

Wyjazdy z Polski w każdy piątek 
Premie do 150 EUR

 sortowanie surowców wtórnych
  rozładunek paczek kurierskich
 rozbiórka sprzętu RTV i AGD
  kierowca kat. C
 operator koparki/ładowarki
  operator wózka widłowego

Dobiega końca druga Pani 
kadencja w Sejmie. Czym 
różniła się od poprzedniej?

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: 
- Przez ostatnie cztery lata 
pracowałam w ugrupowaniu 
opozycyjnym. Państwo do-
skonale wiedzą, jak trudno 
jest przebić się posłom i sena-
torom spoza obozu rządzące-
go, a tym samym realizować 
założone plany. Nie oznacza 
to jednak bierności i bezczyn-
ności. W tej kadencji praco-
wałam w 2 sejmowych Ko-
misjach Administracji i Spraw 
Wewnętrznych oraz Finan-
sów Publicznych. To także ok. 
140 wystąpień podczas po-
siedzeń plenarnych, to setki 
złożonych interpelacji. Moc-
no nasze, regionalne sprawy 
wybrzmiewały na posiedze-
niach dolnośląskiego zespo-
łu parlamentarnego. Moja 
praca to także uczestnictwo 
w kilku innych zespołach, np. 
do spraw Dzieci i Strażaków. 
To tylko mała część mojej ak-
tywności. Przede wszystkim 
jednak skupiałam się na pracy 
w moim okręgu wyborczym. 
Moje biura parlamentarne w 
Wałbrzychu, Świdnicy i Dzier-
żoniowie są otwarte każdego 
dnia na ludzi, ich sprawy i 
problemy. Od lat realizuję w 
nich bezpłatne porady praw-

ne i obywatelskie, których 
było już ponad 2000.

Jakie były najważniejsze 
Pani działania?

- Moje najważniejsze aktyw-
ności parlamentarne w tej 
kadencji to udział w zespo-
łach programowych: Polska 
Seniora i Sprawa Polek, które 
obejmują wszystkie sfery na-
szego życia - prawa kobiet, 
sytuację seniorów (łączenie 
pokoleń), zdrowie, ekologię 
oraz poprawę jakości pracy i 
życia. Za ważną uważam rów-
nież moją aktywną obecność 
na różnego rodzaju uroczy-
stościach, spotkaniach, ze-
braniach i konferencjach. Kie-
dyś próbowaliśmy wszystkie 
policzyć i wyszły ich tysiące. 
Nie wspomnę mojej chary-
tatywnej działalności, bo za 
to nie pochwały się należą, 
ale to też moja codzienność. 
Wieloletnia współpraca ze 
stowarzyszeniami, fundacja-
mi, naszymi drogimi komba-
tantami czy seniorami, bo to 
dla mnie zaszczyt i wyróżnie-
nie.

Skąd tak duży nacisk na spra-
wy kobiet?

- Choć mamy XXI wiek, to 
wciąż nie można mówić o 
pełnym równouprawnieniu 

kobiet. W czasie konsulta-
cji projektu (S)prawa Polek 
z koleżankami posłankami 
byłyśmy we wszystkich re-
gionach, powiatach i małych 
miastach. Nie było między 
nami różnic. Naszą troską 
są nasze rodziny, dzieci i ich 
edukacja. Naszą odpowie-
dzialnością godna jesień ży-
cia naszych rodziców. W tym 
wszystkim musi być także 
gwarancja stałego rozwoju 
kobiet, a co za tym idzie rów-
ności płac i awansu.

Jakie tematy pojawiały się 
najczęściej?

- Właśnie dyskryminacja na 
rynku pracy oraz o niższe za-
robki kobiet pracujących na 
tych samych stanowiskach 
co mężczyźni. Wiele miej-
sca i uwagi poświęcałyśmy 
przemocy i bezpieczeństwu 
kobiet. Niezwykle ważne 
rozmowy prowadziłyśmy o 
pogarszającej się opiece me-
dycznej, o in vitro i opiece 
okołoporodowej, a także o 
szczepieniach, które w na-
szym kraju stanowią coraz 
większy problem. Na tej bazie 
przygotowałyśmy program 
dla kobiet, który składa się z 
10 punktów oraz deklarację 
– nazwałyśmy ją styczniową. 
Nie chcemy żadnej walki, 

Najważniejsi są dla mnie ludzie, 
ich troski i potrzeby

Rozmowa z Agnieszką Kołacz – Leszczyńską, posłanką na Sejm Koalicji Obywatelskiej.

żadnych haseł na sztanda-
rach. Chcemy móc nasze pro-
pozycje po prostu realizować. 
Do tego potrzebna jest nasza 
– kobieca mobilizacja, a nie 
rywalizacja. Musimy być ra-
zem, a kolejną okazją będzie 
spotkanie, tym razem przed 
wałbrzyskim ratuszem. Spo-
tkajmy się 30 września i po-
rozmawiajmy o naszej przy-
szłości.

A jakie są propozycje rozwią-
zania tych problemów?

- Naszym wspólnym wy-
siłkiem powinno być przy-
wrócenie normalności i 
wzajemnego szacunku. Go-
towymi natomiast rozwiąza-
niami (niektóre to już goto-
we projekty ustaw) są m.in. 
wszystkie kwestie związane z 
polityką senioralną. To przede 
wszystkim stała, trzynasta 
emerytura, która była naszym 
pomysłem i efektem konsul-
tacji programu senioralnego. 
To także czek opiekuńczy, 
który pozwoli rozwiązać pro-
blem aktywności zawodo-
wej tym, którzy opiekują się 
swoimi rodzicami. Bezpie-
czeństwo kobiet, oprócz tych 
już wspomnianych, to np. 
gwarancja ściągalności ali-
mentów, a w ramach polityki 
antyprzemocowej skuteczna 

ochrona o�ar przemocy – do-
mowej, seksualnej, nie wyklu-
czając tej w internecie i życiu 
publicznym. Muszę wspo-
mnieć o premii za aktywność 
dla osób, które zarabiają 
mniej niż 4,5 tys. zł brutto, a 
najniższa pensja docelowo 
powinna być wyższa o 600 
zł na rękę. Mamy już gotowy 
projekt ustawy antysmogo-
wej, który na etapie tworze-

nia był konsultowany przed-
stawicielami świata nauki, 
gospodarki i samorządu. To 
również cały pakiet ochrony 
zdrowia i dostępu do leków 
oraz szerokiej pro�laktyki. 
Lista konkretnych rozwiązań 
jest bardzo długa, konkretna 
i skonsultowana z tymi, któ-
rych te rozwiązania wprost 
dotyczą.

Rozmawiał Robert Radczak
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Nie musisz wyjeżdżać za granicę. 
Praca w Polsce 

może być równie atrakcyjna!!!
Zarobki od 3.000 zł 

na rękę / miesiąc

Stanowisko: Pracownik produkcji
Miejsce pracy: Środa Śląska

DARMOWY TRANSPORT 
z Wałbrzycha, Świebodzic i Świdnicy.

Czekamy na Ciebie! Zadzwoń! 
tel. 796 662 292, tel. 570 935 868

Prześlij swoje CV! info@workprofi .pl

Znajdziesz nas: ul. Broniewskiego 1 b,Wałbrzych

R E K L AMA

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

4 października - WAŁBRZYCH, 5 października - BOLESŁAWIEC,
6 października - WROCŁAW, 7 października - LUBIN i GŁOGÓW

REYNALDO LITAWEN       przyjmuje:

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

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

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

28 września o godz. 18.00 
w Wałbrzyskim Ośrodku Kul-
tury na terenie Starej Kopalni 
odbędzie się koncert zespołu 
Bubliczki. 

Bubliczki to 7 osobowa 
grupa hulaszczo - muzyczna 
z kaszubskim rytmem i za-
chodniopomorskim zadęciem. 
W swojej muzyce mieszają 
bałkańską energię, cygański 
spontan i żydowską aurę, śpie-
wając po kaszubsku i polsku. 
Obecni na największych sce-
nach World Music w Polsce, 
sieją spustoszenie i postrach 
wśród wszystkich amatorów 
bałkańskiego rytmu. Panowie 
mają na koncie trzy długo-
grające krążki, z których drugi 
- „Trubalkan” - otrzymał III na-

grodę Folkowego Fonogramu 
Roku.

Koncerty to prawdziwy ży-
wioł Bubliczek. Wieść o energe-
tycznych występach przekro-
czyła już granice naszego kraju 
i zaowocowała regularnymi 
seriami koncertów poza nimi - 
we Francji, Niemczech i Izraelu.

Bubliczki w tym roku ob-
chodzą X-lecie swojej działal-
ności muzycznej. Zespół nie 
zwalnia tempa i pracuje obec-
nie nad materiałem na czwarty, 
studyjny album.

Bilety w cenie 50 zł (przed-
sprzedaż), 70 zł (w dniu koncer-
tu) do nabycia w kasach WOK 
oraz online: www.bilety.wok.
walbrzych.pl.

(JR)

Koncert Bubliczki
- Po ponad 3 miesiącach 

intensywnych prac oraz 460 
godzinach pracy wolonta-
riackiej – 16 września 2019 r. 
zorganizowaliśmy o�cjalne 
otwarcie „Ogródka Aktywne-
go Relaksu” – projektu zreali-
zowanego w ramach IX edycji 
Konkursu Funduszu TOYOTy 
„Dobre pomysły zmieniają 
nasz świat” – mówi Beata 
Urbaniak, wicedyrektor I Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Wałbrzychu.

- Wśród zaproszonych gości 
nie mogło zabraknąć przed-
stawicieli Toyoty oraz Fundacji 
Edukacji Europejskiej, a także 
naszych kluczowych partne-
rów. Wszystkim dziękujemy 
za udzielone wsparcie organi-
zacyjne, �nansowe i rzeczowe 
– podkreśla Beata Urbaniak, 
koordynator projektu. - W 
części o�cjalnej powitaliśmy 
i podziękowaliśmy naszym 
partnerom, dzięki którym nasz 
ogródek powstał. Wszyscy 
zaproszeni goście mogli obej-
rzeć wystawę dokumentującą 
postępy w realizacji projektu. 
W części nieo�cjalnej pró-
bowaliśmy sił w zmaganiach 
sportowych: tenisie stołowym i 
petanque. Znaleźli się też chęt-
ni do ćwiczeń na przyrządach 

Ogródek aktywnego relaksu

do street workout. Na najbar-
dziej utrudzonych po całym 
dniu pracy czekały leżaki. Raz 
jeszcze serdecznie dziękujemy 
następującym partnerom pro-
jektu: Toyota Motor Manufac-
turing Poland – prezes TMMP 
Eiji Takeichi; Fundusz Toyoty 
–Grzegorz Górski oraz Piotr 
Sandomierski – za przyznane 
do�nansowanie w ramach IX 
edycji Konkursu „Dobre Po-
mysły Zmieniają Nasz Świat”; 
Fundacja Edukacji Europej-
skiej – wiceprezes Grzegorz 
Kruszyński; Straż Miejska w 
Wałbrzychu – komendant Kazi-
mierz Nowak i funkcjonariusze 

straży (za pomoc organizacyj-
ną – zapewnienie bezpiecz-
nego dojazdu transportom 
wielkogabarytowym); Przed-
siębiorstwo Obróbki Drzewnej 
„Urbaniak” Jedlina Zdrój sp. 
z o.o. – Prezes Zarządu Kazi-
mierz Urbaniak (za udzielone 
wsparcie organizacyjne, �nan-
sowe i rzeczowe oraz pracę 
wolontariacką), Krzysztof Urba-
niak (za pracę wolontariacką 
i projekty gra�czne tablic re-
gulaminowych); Marta Wit-
kowska – aspekty ogrodnicze; 
Stowarzyszenie Rekreacyjno 
Sportowe Dęby Wałbrzych – 
prezes Ireneusz Kędzierski oraz 

członkowie stowarzyszenia, 
którzy przepracowali w wo-
lontariacie blisko 400 godzin: 
Mirosław Kaczuga, Janusz Ka-
czuga, Kazimierz Jacak, Adam 
Jacak, Mirosław Kaszubowski, 
Henryk Ziomek, Tadeusz Ga-
łuszkiewicz, Stanisław Grzesik, 
Krzysztof Siedleczka, Zbigniew 
Barszczyn, Tadeusz Trachimo-
wicz; nauczyciele i uczniowie I 
LO; Zespół Szkół nr 5 – partner 
wszystkich projektów, dyrektor 
Iwona Hnatiuk (Absolwentka I 
LO), Katarzyna Marchlewska i 
Sabina Rudnicka (autorki pro-
jektu architektonicznego).

(RED)
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- Rada Ministrów podjęła 
decyzję - zaczynamy pro-
cedurę budowlaną drogi 
S8 Wrocław - Ząbkowice - 
Kłodzko oraz S5 Wałbrzych 
- Świdnica - Wrocław. To hi-
storyczna decyzja dla Dol-
nego Śląska i �nał naszych 
starań o włączenie południa 
województwa do sieci dróg 
ekspresowych – mówi mini-
ster Michał Dworczyk, Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów.

24 września 2019 r. premier 
Mateusz Morawiecki podpisał 
nowelizację rozporządzenia w 
sprawie sieci autostrad i dróg 
ekspresowych. Rządowy do-
kument w nowym kształcie 
dodaje do krajowej sieci dróg 
ekspresowych dwie trasy: dro-
gę S8 z Wrocławia do Ząbkowic 
Śląskich i Kłodzka oraz drogę S5, 
która będzie prowadziła z Wro-
cławia do Świdnicy, Wałbrzycha 
i dalej do węzła z drogą S3 w 
Sadach Dolnych koło Bolkowa. 
Pod Wrocławiem obie drogi 
mają mieć ten sam przebieg, ich 
rozgałęzienie będzie się znaj-
dowało na węźle drogowym w 
okolicach Sobótki.

Ekspresówką 
do Wrocławia

- Do tej pory południe Dol-
nego Śląska było jedynym 
subregionem w wojewódz-
twie dolnośląskim, w którym 
nie przewidziano budowy ani 
jednego kilometra autostrady 
lub drogi ekspresowej. Droga 
S5 jest także ważna ze wzglę-
du na to, że znacznie odciąży 
autostradę A4. Budowa drogi 
S8, której warianty przebiegu 
są obecnie na ostatnim etapie 
opiniowania, może rozpocząć 
się już pod koniec przyszłe-
go roku. W najbliższym czasie 
rozpoczną się też prace przy-
gotowawcze dla drogi S5 Wał-
brzych - Wrocław, zwanej też 
sudeckim igrekiem. Szacowany 
koszt budowy obu tras to 8-9 
miliardów złotych – wyjaśnia 
minister Michał Dworczyk.

(RED)

- Z dniem 25 września 2019 
roku zmienia się wysokość 
opłat jednorazowych za par-
kowanie pojazdów samocho-
dowych w I Stre�e Płatnego 
Parkowania w Wałbrzychu - za 
pierwszą godzinę godzinę po-
stoju opłata wynosić będzie 
3,00 zł. W II stre�e Płatnego 
Parkowania opłata za pierwszą 
godzinę pozostaje bez zmian i 
wynosi 1,50 zł. Opłaty za postój 
pojazdu pobierane sąod po-
niedziałku do piątku, od godz. 
7:00 do godz. 17:00. Zachęca-
my kierowców w korzystaniu z 
możliwości dokonywania opłat 
za postój w telefonem komór-
kowym po pobraniu właściwej 
aplikacji. Przypominamy głów-
ne zasady korzystania z miejsc 
postojowych na płatnych pla-
cach parkingowych oraz par-
kometrów:
-  korzystać z informacji znaj-

dujących się na parkome-
trze, informacjach zawie-
rających cennik, zasady 

korzystania z parkometru 
itp.,

-  bilet parkingowy jest ważny 
w stre�e na którą został wy-
kupiony,

-  posiadać bilon - parkomat 
nie wydaje reszty,

-  planować czas postoju - 1 
godz. lub inny dowolny czas 
postoju,

-  wydrukowany bilet umie-
ścić za szybą samochodu w 
widocznym miejscu, w spo-
sób umożliwiający odczyta-
nie przez kontrolera strefy 
postoju wykupionego czasu 
za postój,
Płatne Miejsca Postojowe 

nadzorowane są przez upo-
ważnionych pracowników ZD-
KiUM, którzy są uprawnieni do 
wypisywania opłat dodatko-
wych za brak ważnego biletu 
parkingowego.

Opłata dodatkowa za brak 
ważnego biletu wynosi 50,00 zł 
w przypadku, gdy opłata zosta-
nie uiszczona w terminie 7 dni 

Droższe parkowanie
Uwaga kierowcy! Zmiana opłaty za postój 

w I Stre�e Płatnego Parkowania 
w Wałbrzychu.

od daty wystawienia raportu - 
wezwania do zapłaty, a 250,00 
zł w przypadku, gdy opłata 
zostanie uiszczona po upływie 
po 7 dniu od daty wystawienia 
raportu - wezwania do zapłaty. 
Informujemy, że każdy pojazd 
bez ważnego biletu parkingo-
wego jest udokumentowany 
fotogra�cznie,

Osoby niepełnosprawne w 
Strefach Płatnego Parkowania 
mogą korzystać z oznaczonych 
miejsc bezpłatnie do 1 godzi-
ny. Po zatrzymaniu pojazdu 
poza wyznaczonymi miejscami 
dla osób niepełnosprawnych 

należy uiścić opłatę na ogól-
nych zasadach.

W przypadku dodatkowych 
pytań prosimy o korzystanie 
ze strony internetowej www.
zdkium.walbrzych.pl lub o 
kontakt telefoniczny: 074-641-
44-19; 074-641-44-00. Kontakt 
osobisty: ul. Matejki 1, pokój nr 
9, w godz. 7.30 – 15.30 - ponie-
działek, środa, czwartek, 7.30 
– 14.30 - piątek, 7.30 – 16.30 – 
wtorek – informują pracownicy 
Zarządu Dróg, Komunikacji i 
Utrzymania Miasta w Wałbrzy-
chu.

(RED)
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Przejrzałem wałbrzyskie 
portale internetowe i z pew-
nym zdziwieniem stwierdzi-
łem, że bez żadnego echa prze-
szła w Wałbrzychu informacja 
o uchyleniu 17 września przez 
Sąd Najwyższy wyroku Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu, 
który utrzymał uniewinniają-
cy wyrok Sądu Okręgowego 
w Świdnicy, dotyczący dwóch 
wałbrzyskich policjantów, 
oskarżonych o śmiertelne po-
bicie 35-letniego wówczas Pio-
tra Grucy.

O sprawie tej pisałem w 
Tygodniku DB 2010 już wie-
lokrotnie, więc tylko pokrótce 
przypomnę historię tego tra-
gicznego i nader smutnego 
wydarzenia. Otóż w paździer-
niku 2016 r. świdnicki sąd 
okręgowy, jako sąd I instancji 
uniewinnił Grzegorza K. i Paw-
ła H. oskarżonych o śmiertelne 
pobicie na terenie Komisariatu 
V Policji w Wałbrzychu Piotra 
Grucy (latem 2013 r.), zatrzyma-
nego po tym, kiedy się okazało, 
że nie ma przy sobie dowodu 
tożsamości. Od wyroku odwo-
łała się prokuratura i Sąd Ape-
lacyjny we Wrocławiu w lutym 
2017 r. uchylił go, a w uzasad-
nieniu podkreślił, że aby funk-
cjonariuszy tych można było 
uznać za niewinnych, obrona 
musi wykazać, że do pobicia 
doszło już po tym, jak Piotr 
Gruca opuścił teren komisaria-
tu. Przypomnę, że kilka minut 
po opuszczeniu tego przybyt-

Wyrok
Janusz
Bartkiewicz

ku zadzwonił do dwóch swoich 
kolegów, którym powiedział, 
że został tam pobity przez po-
licjantów (użył liczby mnogiej), 
że był kopany po żebrach, któ-
re go teraz bardzo bolą i ma 
trudności z oddychaniem. Inni 
świadkowie zeznali, że wy-
chodząc z komisariatu płakał, 
a sekcja zwłok wykazała, że 
miał pękniętą śledzionę i po-
łamane żebra. W jakiś czas po 
opuszczeniu komisariatu jego 
zwłoki zostały znalezione na 
jednym z podwórek w dzielni-
cy Biały Kamień w Wałbrzychu. 
W październiku 2017 r., po po-
nownym procesie, świdnicki 
sąd skazał Pawła H. na pięć 
lat więzienia, zaś Grzegorza 
K. uniewinnił. Wrocławski sąd 
apelacyjny w marcu 2018 r. 
utrzymał uniewinnienie K. 
oraz zmienił wyrok wobec H., 
którego także uniewinnił. Sąd 
ten – co wydawało mi się rze-
czą niepojętą – przyznał, że 
Piotr Gruca został pobity na 
terenie komisariatu, a odnie-
sione obrażenia spowodowa-
ły jego śmierć, ale nie był w 
stanie ustalić, który z dwojga 
oskarżonych faktycznie pobił 
tego nieszczęśnika. Wyroku 
tego nie mogła również uznać 
prokuratura okręgowa i za-
skarżyła go w całości. Niestety, 
na wskutek obowiązujących 
przepisów, uniewinnieni poli-
cjanci zostali przywróceni do 
służby i otrzymali sowite gra-
ty�kacje �nansowe. Krótko po 
tym Grzegorz K. skorzystał z 
przysługującego mu uprawnie-
nia i odszedł bezpiecznie dla 
siebie na emeryturę, a Paweł H. 
wrócił do macierzystej jednost-
ki, aby w dalszym ciągu stać na 
straży prawa, praworządności i 
bezpieczeństwa obywateli…

Nie mogłem się z takim 
czymś pogodzić i skierowałem 
do Komendanta Głównego Po-
licji pismo, w którym szeroko 
uzasadniłem możliwość (a w 
zasadzie obowiązek) zwolnie-
nia Pawła H. ze służby na pod-
stawie art. 41 ust. 2 pkt 5 usta-
wy o policji, a więc zwolnienia z 
uwagi na ważny interes służby, 
rozumiany jako interes spo-
łeczny, w związku z licznymi 
przepisami (których tu już nie 
będę wymieniał) zawartymi w 
„Zasadach etyki zawodowej 
policjanta”. Niezorientowa-
nych informuję, że naruszenie 
zasad etyki policjantów trakto-
wane jest w ustawie o policji, 
jako przewinienie dyscyplinar-
ne podlegające (na podstawie 
tego art. 41 ust. 2 pkt 5 ) karze 
dyscyplinarnej do zwolnienia 
ze służby włącznie. Zwróciłem 
też uwagę, że nie można mieć 
pewności, iż Sąd Najwyższy ten 
dziwny (co najmniej) wyrok 
uchyli, a więc obydwaj funk-
cjonariusze ponownie uzyskają 
status oskarżonych, wobec któ-
rych przełożeni dyscyplinarni 
zmuszeni będą do ponownego 
zastosowania przepisów o ich 
zawieszeniu, a następnie zwol-
nieniu ze służby. No i stało się.

17 września 2019 r. Sąd 
Najwyższy uchylił ten wręcz 
kuriozalny wyrok, stwierdza-
jąc m.in., że kasacja zasługuje 
na uwzględnienie, ponieważ 
słuszne były zarzuty Prokuratu-
ry Okręgowej w Świdnicy doty-
czące nieprawidłowej kontroli 
odwoławczej wyroku sądu 
I instancji, co miało istotny 
wpływ na treść zaskarżonego 
wyroku. Jednocześnie wska-
zał, że „należyte rozpoznanie 
wniesionych apelacji, a nade 
wszystko prawidłowa i zgod-

na z zasadami postępowania 
karnego ocena przeprowa-
dzonych w sprawie dowodów, 
powinna prowadzić do innego 
rozstrzygnięcia w przedmio-
cie odpowiedzialności karnej 
oskarżonych.” Jednym słowem 
Sąd Najwyższy potwierdził 
stanowisko prokuratury, że w 
swoim wyroku Sąd Apelacyjny 
dopuścił się rażącego narusze-
nia przepisów postępowania 
karnego, co doprowadziło do 
tego, że „nie zrealizował swego 
podstawowego obowiązku, ja-
kim jest rozpoznanie sprawy w 
granicach środka odwoławcze-
go”. Sprawa wraca zatem do 
punktu wyjścia i mam nadzie-
ję, że wreszcie znajdzie swoje 
sprawiedliwe zakończenie, 
chociaż droga znów będzie 
długa i wyboista. Mam też na-
dzieję, że właściwi komendanci 
(przełożeni służbowi w spra-
wach dyscyplinarnych) naresz-
cie zastosują obowiązujące ich 
przepisy i podejmą decyzje eli-
minujące na stałe z szeregów 
policji osoby, które tysiącom 
uczciwych policjantów przyno-
szą tylko wstyd i zażenowanie. 
Natomiast tym, którzy Pawła H. 
i Grzegorza K. rozgrzeszają (a 
jednocześnie pretensje mają 
do mnie) może przypomnę, 
że nie jest rolą policjanta wy-
mierzenie kary, bo od tego 
jest tylko i wyłącznie sąd. Rolą 
policjanta jest pilnowanie, aby 
prawo było przestrzegane, a 
obywatele czuli się bezpieczni.

Tę prostą zdawałoby się 
prawdę przypomniał policjan-
tom 24 września br. Sąd Apela-
cyjny w Koszalinie, który skazał 
(prawomocnym już wyrokiem) 
4 kołobrzeskich policjantów, 
którzy stosując paralizator, 
znęcali się nad 18-letnim chło-

pakiem zatrzymanym za udział 
w jakiejś awanturze. Po tym jak 
już się znalazł w komendzie, 
został wyprowadzony na kilka 
minut na korytarz, gdzie nie 
było monitoringu i - aby wy-
musić na nim zeznania - został 
poddany torturom, polegają-
cym na wielokrotnym rażeniu 
go paralizatorem. Znamien-
ne są słowa jego matki, które 
wypowiedziała po wyroku, 
że policjanci zachowywali się 
jak esesmani w czasie II wojny 
światowej. „Ja tego nie rozu-
miem, jak można tak z zimną 
krwią torturować bezbronne-
go, skutego człowieka”, a póź-
niej dodała: „My absolutnie 
nie pałamy żądzą zemsty. Ja tu 
walczę o sprawę. Nie chce ta-
kiej policji w tym kraju”. No wła-
śnie, powiedziała dokładnie to, 
co ja myślę i czemu wielokrot-
nie publicznie dawałem wyraz. 
Jestem przekonany, że śmierć 
Igora Stachowiaka, zamęczo-
nego paralizatorem na terenie 
jednego z komisariatów policji 
we Wrocławiu, nie może pójść 
na marne. Nikt nie może, wręcz 
nie ma prawa, tolerować jakiej-
kolwiek bezprawnej przemocy 
ze strony funkcjonariuszy poli-
cji, ale najważniejsze jest, aby 
oni sami zdali sobie wreszcie z 
tego sprawę. Wówczas będą w 
policji służyć, a nie pracować. A 
jest to nadzwyczaj ważne roz-
różnienie.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***
Redakcja nie odpowiada za 

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

Marsz 
na zakończenie 
lata
Tegoroczny VII Wałbrzyski 
Marsz Seniora przeszedł już 
do historii. Do pokonania 
były dwie trasy, które koń-
czyły się na terenie Browaru 
Jedlinka w Jedlinie-Zdro-
ju. Nie zabrakło wspólnego 
biesiadowania, śpiewów, 
pieczenia kiełbasek oraz 
konkursów z fantastycznymi 
nagrodami.
21 września b.r. odbył się już VII 
Wałbrzyski Marsz Seniora orga-
nizowany przez poseł na Sejm 
RP Agnieszkę Kołacz-Leszczyń-
ską - i PTTK Odział Ziemi Wał-
brzyskiej. Honorowy Patronat 
nad wydarzeniem objął Pre-
zydent Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej, a wśród uczestników 
byli także posłowie na Sejm RP: 
Tomasz Siemoniak oraz Izabela 
Katarzyna Mrzygłocka. Piękna 
pogoda, urocze trasy marszu 
i atmosfera, która zawsze mu 
towarzyszy sprawiły, że w im-
prezie wzięło ponad 200 osób.
Uczestnicy tegorocznego mar-
szu seniora mieli do wyboru 
dwie trasy przemarszu - z Pod-
górza lub z Jedliny-Zdrój i obie 
prowadziły pod pałac Browaru 
Jedlinka. Na miejscu czekało 
mnóstwo atrakcji: wspólne 
pieczenie kiełbasek przy ogni-
sku, pajdy chleba ze smalcem i 
ogórkiem, śpiewy i tańce, a tak-
że loteria, w której do wygra-
nia, jak co roku, były atrakcyjne 
nagrody. Uczestnicy umówili 
się za rok na trasie kolejnego 
marszu seniora.

(ESK)
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17 września obchodzony 
jest Światowy Dzień Sybira-
ka. Z tej okazji w Świebo-
dzicach została uczczona 
pamięć Polaków, którzy w 
wyniku sowieckiej napaści 
na nasz kraj zostali zesłani na 
Syberię.

Punktualnie o godz. 10:00 
burmistrz miasta Świebodzice 
Paweł Ozga, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Jan Kle-
piec, przewodniczący Związku 
Sybiraków Tadeusz Fedoro-
wicz, członek zarządu Jadwiga 
Pichurska, Sybiracy, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 El-
wira Kirklo-Rusek, nauczyciele 
i dzieci wspólnie odśpiewali 
hymn Polski, złożyli kwiaty i 
zapalili znicze wspominając 

osoby zesłane na Syberię. Bur-
mistrz miasta Paweł Ozga w 
swym przemówieniu prosił o 
to, aby pielęgnować pamięć 
o Polakach zesłanych na Sy-
berię, a w szczególności tych, 
którzy mieszkają w Świebodzi-
cach. W związku z niską tem-
peraturą i troską o zdrowie 
dzieci biorących udział w uro-
czystości dalszy ciąg progra-
mu przebiegał w holu Szkoły 
Podstawowej nr 1. W tym 
wyjątkowym dniu głos zabrał 
także przewodniczący Związ-
ku Sybiraków Tadeusz Fedoro-
wicz oraz Jadwiga Pichurska, 
którzy ze wzruszeniem wspo-
minali zesłanie Polaków na 
Syberię.

(WP)

Świebodziczanie 
oddali krew
18 września na świebodzic-
kim Rynku tradycyjnie stanął 
mobilny punkt poboru krwi. 
Od godziny 9.00 do godziny 
13,00 24 osoby o wielkim sercu, 
podzieliły się z potrzebującymi 
najcenniejszym darem - własną 
krwią. W tej edycji krwiobrania, 
oprócz mieszkańców, udział 
wziął również burmistrz Świe-
bodzic Paweł Ozga, który w 
pełni popiera ideę organizacji 
tego typu szczytnych działań 
w mieście. Na każdego z od-
dających krew czekał słodki 
upominek, ufundowany przez 
ZPC Śnieżka oraz gadżety in-
formacyjne i promocyjne mia-
sta. - Serdecznie dziękujemy 
wszystkim krwiodawcom za ich 
bezinteresowną pomoc. Zapra-
szamy na kolejną edycję akcji 
poboru krwi z niespodzianką 
do Miejskiego Domu Kultury 
w Świebodzicach. Zaprasza-
my wszystkich chętnych już 9 
października od godziny 9.00 
– podkreślają organizatorzy 
akcji krwiodawstwa w Świebo-
dzicach.

(WP)

Podczas prac związanych 
z rewitalizacją Świebodzic 
została odkryta zabytkowa 
studnia. Obiekt może pocho-
dzić z XV wieku.

W chwili obecnej trwają ro-
boty ziemne na podwórkach 
objętych rewitalizacją. Na pla-
cu budowy przy ulicy Słowac-
kiego 3, doszło do ciekawego 
odkrycia. - Pod betonową pły-
tą robotnicy znaleźli dawną 
kamienną studnię. O odkryciu 
został zawiadomiony konser-
wator zabytków z Wałbrzycha, 
który przybył na miejsce, by 
dokonać oględzin. Wykonana 
została dokumentacja fotogra-
�czna oraz pomiarowo-opiso-
wa odkrytego obiektu, z której 
wynika, że jest to cembrowina 
z kamienia nieregularnego 
o średnicy zewnętrznej 2,2 
m, grubości ścian 0,3m i głę-
bokości całkowitej ok. 12 m 
(głębokość do lustra wody 2,5 
m). Wstępnie stwierdzono, że 
odkrycie kwali�kuje się jako 
obiekt zabytkowy z art. 3 usta-
wy o ochronie zabytków. Stud-
nia datowana jest na podsta-
wie analogii na XV/ XVI – XVIII 
wiek. Dalsza analiza projektu 
budowlanego, pozwoli podjąć 
kolejne prace konserwatorskie 
– mówi Paweł Ozga, burmistrz 
Świebodzic.

Światowy Dzień 
Sybiraka

Odkrycie w Świebodzicach

Rewitalizacja ulicy Słowac-
kiego w Świebodzicach wraz z 
otoczeniem oraz przebudowa 
sieci kanalizacji ogólnospław-
nej i przyłączy z likwidacją 
osadników ścieków w rejonie 
budynków ul. Słowackiego 1, 
1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a oraz ul. Ko-
pernika 8, 10 w Świebodzicach 
zostały do�nansowane w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. W 
ramach mniejszego zadania 
zaplanowano prace w zakre-
sie: przebudowy nawierzchni 
jezdni, chodników i placów (po-

dwórek) z wyeksponowaniem 
starych bruków i utworzeniem 
terenów zielonych oraz wydzie-
lenia strefy rekreacyjnej (ką-
cik rekreacyjny); przebudowy 
schodów w bramie miejskiej; 
renowacji starej studni i pompy; 
renowacji historycznego muru 
kościelnego oraz historycznych 
murów ceglanych; przebudowy 
ogrodzeń z siatki; przebudowy 
oświetlenia ulicznego; rozbiór-
ki części budynków gospodar-
czych; budowy boksów dla 
pojemników na śmieci; przebu-
dowy kanalizacji sanitarnej.

(RED)
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w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim 

ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)”

Zgłoś się szybko i zacznij szkolenie! 
Musisz zmieścić się w czasie!
Tylko do 30 listopada 2019 r. 
może trwać twoje szkolenie!  

O szczegóły pytaj pracowników 
urzędu osobiście lub telefonicznie: 
pok. 10, tel. (74) 84 07 380

SZKOLENIA I BONY 
SZKOLENIOWE DLA OSÓB 

MŁODYCH W WIEKU 18-29 lat

R E K L AMA

Zapraszamy do nowo otwartego Salonu
z bielizną - Hetmańska 1C w Wałbrzychu

Konkurencyjne ceny � gi od 9 zł 
biustonosze od 25 zł
w ofercie posiadamy miseczki A-L
Miła obsługa i profesjonalny dobór bielizny

Oświetlenie wiaduktu
- Wreszcie udało się nam 
uzgodnić warunki współpra-
cy z właścicielem wiaduktu 
kolejowego przy ul. Sporto-
wej w Mieroszowie, którym 
jest PKP PLK. Na mocy tego 
porozumienia zostało wreszcie 
zamontowane nowe oświetle-
nie tego obiektu. Dzięki temu 
jest bezpieczniej, zwłaszcza 
o tej porze roku, gdy szybko 
zapada zmierzch – podkreśla 
burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński.

(RED)

Zbudują mieszkania
11 września 2019 r. została 
podpisana umowa pomiędzy 
Gminą Mieroszów, repre-
zentowaną przez burmistrza 
Andrzeja Lipińskiego, a To-
warzystwem Budownictwa 
Społecznego w Kamiennej 
Górze, reprezentowanym 
przez prezesa Władysława Nie-
masa, dotyczącą budowy bu-
dynku w Mieroszowie przy ul. 
Przelotnej z przeznaczeniem 
na cele mieszkalno-usługowe. 
Budowa budynku rozpocznie 
się w II półroczu 2020 r. a ko-
niec budowy planowany jest 
na II kwartał 2022 r.

(RED)

Zakończyła się budowa 
ogólnodostępnej infrastruk-
tury rekreacyjnej przy ul. 
Stefana Żeromskiego w Mie-
roszowie.

- Urządzenia siłowni ze-
wnętrznej będą służyć miesz-
kańcom naszej gminy. Zadania 
nie udało się zrealizować w roku 
2018 poprzedniemu burmi-
strzowi, z uwagi na niewystar-
czające środki �nansowe zabez-
pieczone w budżecie gminy: 
97 402,58zł. Dziękuję bardzo 
radnym Rady Miejskiej Miero-
szowa, że w 2019 roku na to 

zadanie uzupełnili dodatkowo 
kwotę 61139,29 zł i ostatecznie 
obiekt powstał. Koszt 158 541, 
87zł, w tym środki pozyskane z 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich stanowią kwotę 61 
977 zł. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do budowy 
urządzeń. Otwarcie obiektu na-
stąpi podczas obchodów Dnia 
Seniora - 2 października 2019. 
Serdecznie zapraszam – mówi 
burmistrz Mieroszowa Andrzej 
Lipiński.

(RED)

Dla aktywnych
Trwa rewitalizacja prze-

strzeni publicznej na terenie 
Gminy Mieroszów. Wiele za-
niedbanych przez lata miejsc 
odzyskuje blask.

Celem projektu jest za-
gospodarowanie przestrzeni 
publicznych w celu przywró-
cenia oraz nadania im nowych 
funkcji rekreacyjnych, a także 
społecznych. Wykonanie prac 
budowlanych obejmuje nastę-
pujące miejsca:
-  przestrzeń publiczną przy 

ul. Dolnej i Miłej w Miero-
szowie: remont chodnika 
na ul. Dolnej, wykonanie 
nowego chodnika z kostki 
betonowej z krawężnika-
mi obniżonymi dla osób 
niepełnosprawnych, mon-
taż metalowych barierek, 
remont istniejącej skarpy, 
utwardzenie nawierzchni 
placyku pod skarpą kostką 
betonową, posadowienie 
elementów małej architek-
tury, nasadzenia roślinne, 
wykonanie barierek i zada-
szeń na kontenery na śmie-
ci;

-  zagospodarowanie skweru 
w Sokołowsku: demontaż 
obrzeży betonowych i ele-
mentów małej architektu-
ry, wykonanie nawierzchni 

Rewitalizacja w gminie

ciągów komunikacyjnych z 
kostki betonowej, posado-
wienie elementów małej ar-
chitektury, cięcia w koronie 
drzew, nasadzenia roślinne, 
remont fontanny);

-  przestrzeń publiczną przy 
ul. Dąbrowszczaków w 
Mieroszowie - wzdłuż rze-
ki Ścinawki: demontaż 
nawierzchni z płyt beto-
nowych, demontaż barie-
rek stalowych, wykonanie 
chodników i placów z be-
tonowej kostki brukowej, 
montaż metalowych barie-

rek, posadowienie elemen-
tów małej architektury, re-
mont schodów, nasadzenia 
roślinności.
Projekt jest do�nansowany 

z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014 – 2020 oraz 
budżetu państwa. Wartość pro-
jektu ogółem: 934541,70 zł, wy-
datki kwali�kowane 934.541,70 
zł, do�nansowanie: 887 814,60 
zł, wkład UE 794 360,43 zł.

(RED)
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Freblowskie przedszkole matematyczno – przyrodnicze:

KONICZYNKA I Świebodzice ul. Świdnicka 32-34

JEDYNECZKA Wałbrzych ul. Mickiewicza 17A

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLA 
ZAPRASZAJĄ

tel. 602 231 533 I przedszkola@onet.pl

Oferujemy:
• Języki obce: angielski, francuski, niemiecki
• Nowoczesne licencjonowane metody pracy 
• Twórcza Rytmika 
• Akademia Dźwięku i Ciszy
• Spotkania z Teatrem 
• Spotkania z Filharmonią
• Lekcje żywej przyrody
• Tańce

Freblowskie przedszkole sportowo – artystyczne:

KONICZYNKA  Świebodzice Osiedle Sudeckie 12

BAJKA  Wałbrzych ul. Bogusławskiego 2

KONTAKT
tel. 602 231 533
przedszkola@onet.pl

NAUKA OPARTA NA PROGRAMIE „DAR ZABAWY”

R E K L AMA

Na zewnątrz zadaszo-
na poczekalnia i witacz. 
W środku hologramy, po-
kazy multimedialne oraz 
wystawy - te i wiele innych 
atrakcji będzie czeka na 
turystów, którzy odwiedzą 
Podziemne Miasto Osówka. 
Nowymi przewodnikami po 
podziemiach zostali Krysty-
na Czubówna, Adam Feren-
cy i Tomasz Knapik.

Modernizacja obiektu 
odbyła się dzięki projekto-
wi „Tajemnice Militarnych 
Podziemi”. Projekt ten był 
rekomendowany do do�nan-
sowania w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego „Przekraczamy 

Granice” 2014-2020. To part-
nerski projekt realizowany w 
ramach Programu Interreg 
V-A Republika Czeska - Pol-
ska. Liderem projektu jest 
czeskie Miasto Rokytnice 
w Górach Orlickich. Prócz 
Gminy Głuszyca w projekcie 
biorą udział Euroregion Po-
mezi Čech, Moravy a Kladska 
- Euroregion Glacensis, Sta-
chelberg, Mesto Trutnov oraz 
Gmina Kamienna Góra.

Tymczasem Dolnośląska 
Organizacja Turystyczna 
ogłosiła laureatów tego-
rocznego konkursu na Naj-
lepszy Produkt Turystycz-
ny Dolnego Śląska. Wśród 
nagrodzonych znalazło się 

Podziemne Miasto Osówka. 
Kapituła wyróżniła podzie-
mia Gminy Głuszyca Złotym 
Certy�katem. Co to oznacza? 
Podziemne Miasto Osówka 
ma szansę zdobyć Złoty Cer-
ty�kat Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Jest on przy-
znawany atrakcjom, które w 
przeszłości otrzymały Certy-
�kat Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej, a Osówka zdobyła 
go w 2007 roku. Złoty Certy-
�kat otrzymały do tej pory 
takie obiekty jak Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
czy Kopalnia Złota i Średnio-
wieczny Park Techniki w Zło-
tym Stoku.

(MC)

W Centrum Kultury-Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
w Głuszycy trwa realizacja 
zadania „Ziemia Obiecana 
Włókniarzy”. Zadanie do-
�nansowano ze środków 
Programu Wieloletniego 
Niepodległa na lata 2017-
2022, w ramach Programu 
Dotacyjnego „Koalicje dla 
Niepodległej”.

- Zadanie polega na prze-
prowadzeniu warsztatów 
teatralnych, które zakończą 
się wystawieniem sztuki pt. 
„Ziemia Obiecana Włóknia-
rzy”, na którą zapraszamy 
16 listopada 2019 r. do sali 
widowiskowej Centrum Kul-
tury-MBP w Głuszycy. Trwa 
szereg działań zmierzających 
do ponownego wystawienia 
„Ziemi Obiecanej Włóknia-
rzy” - sztuki, która przywołuje 
realia powojennej Głuszycy 
i utrwala pamięć o lokalnej 
historii. Przypomnijmy, że 
premiera sztuki, która podbi-
ła serca głuszyckiej publicz-
ności, odbyła się 10 grudnia 
2016 r. Reżyser i scenarzysta 

sztuki Robert Delegiewicz 
dobrał już obsadę i wraz z 
Głuszycką Grupą Teatralną 
prowadzi w CK-MBP warszta-
ty teatralne, w czasie których 
przygotowywane są poszcze-
gólne sceny przedstawienia. 
Przy wsparciu seniorów ze 
Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Głuszycy 
zaprojektowano także stro-
je dla aktorów, scenogra�ę 
i rekwizyty. Ponadto projekt 
zostanie utrwalony w postaci 
profesjonalnej sesji zdjęcio-
wej i dokumentu �lmowego 
– mówi Sabina Jelewska, ko-
ordynator projektu.

Warto dodać, że na realiza-
cję zadania „Ziemia Obiecana 
Włókniarzy” w ramach Progra-
mu Dotacyjnego „Koalicje dla 
Niepodległej” CK-MBP w Głu-
szycy pozyskało kwotę 20 tys. 
zł. Partnerami projektu są: Gmi-
ną Głuszyca, Stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Głuszycy, Gracjan Rudnicki 
– właściciel Łowiska Pstrągów 
Złota Woda w Łomnicy.

(SJ)

Ziemia obiecana 
do�nansowana

Noc bibliotek
Miejska Biblioteka Publicz-
na w Głuszycy zaprasza mło-
dych czytelników (8-12 lat) do 
uczestnictwa w V ogólnopol-
skiej akcji Noc Bibliotek zorga-
nizowanej pod hasłem „Znajdź-
my wspólny język”. Impreza 
rozpocznie się w sobotę 5 paź-
dziernika 2019 r. o godz. 18:00, a 
zakończy 6 października o godz. 
8:00.W programie m.in. gry i za-
bawy literackie, konkursy, wizyta 
tajemniczych gości, poczęstu-
nek. Zgłoszenia dziecka mogą 
dokonać rodzice lub opiekuno-
wie prawni do 3 października do 
godz. 17.00 w siedzibie biblioteki 
(Głuszyca, ul. Grunwaldzka 26, 
parter). Więcej informacji pod nr 
tel. 512 041 027.

(SJ)

Warsztaty teatralne
Osoby z grupy nieformalnej 
złożyły wniosek o do�nanso-
wanie warsztatów teatralnych, 
na których pokażą jak wyglą-
da przygotowanie spektaklu 
oraz wspólny proces tworzenia 
pięknych kostiumów. Na ko-
niec – bajeczny spektakl dla naj-
młodszych. Projekt „Spotkanie z 
bajką” został do�nansowany w 
ramach konkursu #Społecznie-
odpowiedzialni, współ�nanso-
wanego ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich EDYCJA 2018-2019. Ope-
ratorem projektu jest Fundacja 
„Katolicka Inicjatywa Berit” w 
Głuszycy.

(MC)

Nowości w Osówce
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Rozmowa z Markiem Tarnackim, kandy-
datem do Sejmu z listy Prawa i Sprawie-
dliwości.

Marek Tarnacki - socjolog, magister za-
rządzania, ma 55 lat i niemal od urodze-
nia mieszka w Boguszowie-Gorcach.  Ma 
doświadczenie w zarządzaniu zespołem 
ludzkim i potrafi  poruszać się w gąszczu 
procedur prawnych. Przez pięć lat zarzą-
dzał wojewódzkim rolniczym samorządem 
zawodowym, jakim jest Dolnośląska Izba 
Rolnicza, a obecnie kieruje Dolnośląskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego - fi rmą 
o strukturze województwa, zatrudniającą 
ok. 300 pracowników i posiadającą bu-
dżet średniej gminy. Przewodniczy powo-
łanemu przez Wojewodę Dolnośląskiego 
zespołowi do spraw strategii rozwoju 
obszarów wiejskich województwa dolno-
śląskiego. Jest doświadczonym samorzą-
dowcem - przez trzy kadencje był radnym 
powiatowym i pełnił wiele funkcji, między 
innymi: przewodniczącego Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego i przewodniczącego komi-
sji rewizyjnej. Jest także znanym społecz-
nikiem, między innymi przez 5 lat zajmo-
wał się prowadzeniem Puntu Bezpłatnych 
Porad Prawnych dla mieszkańców powia-
tu wałbrzyskiego, gdzie zetknął się ze ska-
lą problemów, jakie doskwierają miesz-

kańcom powiatu. W tym czasie w punkcie 
udzielił około 5000 bezpłatnych porad 
prawnych i obywatelskich, pomagając w 
załatwieniu wielu istotnych problemów 
ludzkich.

Rok temu kandydował Pan na urząd 
burmistrza swojego rodzinnego miasta 
Boguszów – Gorce. Czy jest Pan zasko-
czony tym, co wydarzyło się po tych 
wyborach?

Marek Tarnacki: - Ubolewam nad tym, 
że spełnił się scenariusz, o który nie 
wypadałoby podejrzewać nikogo, kto 
sprawuje władzę. Ucierpiało na tym 
moje rodzinne miasto, stając się po-
śmiewiskiem dla całej Polski. Jestem 
przekonany, że uczciwość zaprocentuje 
i mieszkańcy miasta uporządkują sytu-
ację.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydo-
wać w wyborach do Sejmu?

- Region wałbrzyski potrzebuje silnej 
reprezentacji w parlamencie, potrze-
ba tam odważnych ludzi, którzy czują 
potrzebę działania na rzecz rozwoju, 
umiejących mówić o problemach, jak 
również wskazujących metody roz-
wiązywania tych problemów. Region 

Uczciwość procentuje

wałbrzyski boryka się z wieloma pro-
blemami społecznymi oraz infrastruk-
turalnymi i gospodarczymi, które są 
możliwe do rozwiązania jedynie z po-
ziomu parlamentarnego.

Dlaczego kandyduje Pan z listy Prawa i 
Sprawiedliwości?

- Dlatego, że jestem członkiem PiS od 
2006 roku. Nigdy nie byłem w żadnej 
innej parti i i nie zamierzam tego zmie-
niać, więc wybór był dla mnie oczywi-
sty.

Jakie najważniejsze elementy programu 
PiS chciałby Pan wcielić w życie będąc 
posłem?

- To przede wszystkim działania na 
rzecz rozwoju społecznego, wsparcia 

rodzin, możliwości godnego zatrudnie-
nia, zapewnienia bezpieczeństwa pań-
stwa.

A co z płacą minimalną, która w ostatnim 
czasie wzbudza wielkie emocje?

- Jeżeli społeczeństwo polskie nie bę-
dzie miało możliwości godnego zarob-
ku, pozwalającego na zabezpieczenie 
swoich potrzeb bytowych oraz możli-
wość inwestowania, to nie będzie po-
stępował rozwój gospodarczy kraju. 
Gospodarka potrzebuje impulsów, a 
jednym z nich jest właśnie podniesienie 
płacy minimalnej. Innej drogi nie ma.

(RED)

Materiał Wyborczy 
KW Prawo i Sprawiedliwość

R E K L AMA

Jedlińska Szkoła 
Talentów
Jedlińska Szkoła Talentów to 
przede wszystkim organizacja 
wolnego czasu, zarówno dla 
dzieci i młodzieży, jak i dla osób 
dorosłych. - Bezpłatny udział w 
zajęciach i warsztatach cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród 
stałych uczestników, a różnorod-
na oferta mobilizuje do częst-
szych odwiedzin. Ze względu na 
tematykę i rodzaj zajęć, są one 
prowadzone w przystosowanych 
do tego miejscach, jest to głów-
nie budynek Centrum Kultury w 
Jedlinie - Zdroju oraz sale gimna-
styczne. Najtrudniejszy pierwszy 
krok, ale jak już się go wykona, to 
motywuje do dalszego uczestnic-
twa - dlatego gorąco zapraszamy 
do aktywnego udziału w Jedliń-
skiej Szkole Talentów – zachęcają 
organizatorzy zajęć.

(LS)

Głosowanie w hotelu
W związku ze zbliżającymi się 
wyborami do Sejmu i Senatu 
RP, Komisarz Wyborczy w Wał-
brzychu informuje, że zmianie 
uległa siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej nr 4 w Je-
dlinie-Zdroju – rejon Jedlinka. 
Zaplanowane na 13 października 
2019 r. głosowanie odbędzie się 
w sali konferencyjnej hotelu „Je-
dlinka” przy ul. Zamkowej 2, któ-
ra jest przystosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

(RED)

Informacja 
turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej 
przy ul. Sienkiewicza 1 w Jedli-
nie-Zdroju czynny jest od ponie-
działku do piątku w godz. 10,30 
- 15,00. Znajduje się w nim wiele 
folderów, map i publikacji na temat 
okolicznych atrakcji. Dowiemy się 
tam o zbliżających się wydarze-
niach kulturalnych czy sportowych. 
Dostępna jest także aplikacja „Tu-
rystyczna Jedlina”, którą można 
bezpłatnie pobrać na urządzenie 
mobilne, ze strony e-Turystyka lub 
z sklepu internetowego  Google 
Play lub App Store. Aplikacja to 
nowoczesny przewodnik i informa-
torem dla Turystów mieszkańców i 
wszystkich, którzy chcą dowiedzieć 
się więcej o dostępnych trasach, o 
atrakcjach, wydarzeniach, gastro-
nomii czy noclegach.

Będzie się działo
4 X godz. 16:30 Finał spotkań 
biegowych dla dzieci i młodzie-
ży 2019. Teren Active Jedlina, ul. 
Kłodzka
5 X godz. 09:00 Warsztaty jogi. 
Pawilon Zdrojowy, Plac Zdrojowy 
4a
6 X godz. 15:00 Koncert Trzech 
Kultur. Zabytkowy Kościół, ul. 
Jana Pawła II
6 X godz. 15:00 Otwarcie wieży 
widokowej. Zabytkowy Kościół, 
ul. Jana Pawła II
26 X Zimowe Grand Prix w Pe-
tanque (1 runda). Teren Active 
Jedlina, ul. Kłodzka.

Ponad 160 osób wzięło 
udział w przejeździe rowe-
rowym z Wałbrzycha do 
Jedliny-Zdroju, którego or-
ganizatorami była Gmina 
Wałbrzych i Gmina Jedlina-
-Zdrój.

Celem tej turystyczno-ro-
werowej imprezy była pro-
mocja zdrowego stylu życia, 
propagowanie aktywności ru-
chowej oraz promocja ścieżek 
i tras rowerowych, których jest 
coraz więcej zarówno w Wał-
brzychu jak i Jedlinie-Zdroju.

Uczestnicy imprezy wyru-
szyli z siłowni terenowej na 
wałbrzyskim Podzamczu, aby 
ścieżkami rowerowymi wzdłuż 
alei Powale, ulicy de Gaulle’a, 
Uczniowskiej, Strzegomskiej, 

Noworudzkiej, Kamienieckiej, 
trasą rowerową łączącą ulicę 
Włościańską z ulicą Warszaw-
ską, następnie ulicą Wałbrzyską, 
Piastowską i plac Zwycięstwa 
dojechać do Kompleksu Spor-
towo-Rekreacyjnego Active 
przy ulicy Kłodzkiej w Jedlinie-
-Zdroju. A tam na uczestników 
czekało wiele atrakcji. Organiza-
torzy zapewnili sportowe upo-
minki i ciepły posiłek. Najwięk-
szą atrakcją, wzbudzającą wiele 
emocji, był konkurs wiedzy o re-
gionie, w którym główną nagro-
dą był górski rower elektryczny. 
Zwycięzcą konkursu został wał-
brzyszanin Marcin Strykowski. 
Wśród pozostałych nagród do-
minował sprzęt rowerowy.

(LS)

Rowerem z Wałbrzycha 
do Jedliny-Zdroju

Zakończyły się prace 
związane z rewitalizacją i ter-
momodernizacją dziewięciu 
budynków mieszkalnych, 
znajdujących się na terenie 
uzdrowiskowego miasta.

Pracami rewitalizacyjny-
mi objęte były budynki przy 
ulicach: Chojnowskiej i Wał-
brzyskiej, natomiast praca-
mi termomodernizacyjnymi, 
których celem była poprawa 
parametrów termicznych i 
zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej, budynki przy uli-
cach: Chrobrego, Włościań-
skiej, Moniuszki, Kościelnej i 
przy placu Zwycięstwa.

Całkowita wartość inwesty-
cji wyniosła 2 268 365 złotych. 
Do�nansowanie  w wysokości 
1 329 074 złotych pozyskano 
ze środków europejskich w 
ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Aglome-
racji Wałbrzyskiej. Dzięki tym 
środkom wspólnoty mieszka-
niowe zarządzane przez Za-
rządzanie Nieruchomościami 
i Doradztwo G.P. Walczak oraz 
jedna - zarządzana przez Do-
mag Zarządzanie Nierucho-
mościami upiększyły swoje po-
sesje, a miasto zyskało kolejne 
zadbane budynki.

(KS)

Rewitalizacja
i termomodernizacja
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Nieważne ile masz lat i 
czym się zajmujesz! Rekruta-
cja letnia w Centrum Nauki i 
Biznesu Żak w Wałbrzychu 
trwa do 31 października. W 
tym naborze przygotowali-
śmy dla Państwa coś, czego 
jeszcze nie było! Postawili-
śmy na innowacyjne i presti-
żowe kierunki kształcenia. 
Tylko w Żaku dajemy szansę 
wszystkim osobom dorosłym 
do podniesienia kwali�kacji. 

Proponujemy następują-
ce jednoroczne specjalizacje: 
aranżacja ogrodów, dekorator 
wnętrz, transport i logistyka, 
rejestratorka medyczna, to 
kierunki dające szerokie możli-
wości zatrudnienia i satysfakcji 

�nansowej. Osoby, które cenią 
zdrowie i urodę zapraszamy 
do kształcenia się na kierun-
ku konsultant ds. dietetyki, 
wizażystka/stylistka lub mani-
kiurzystka. Odpowiadają one 
potrzebom rynku. Te nowe, 
perspektywiczne kierunki są 
bez wątpienia szansą na znale-
zienie dobrze płatnej pracy.

Nie zapomnieliśmy również 
o bezpłatnych kierunkach za-
wodowych. Dla osób z wykształ-
ceniem średnim proponujemy 
naukę na kierunkach: technik 
administracji, technik BHP, tech-
nik usług kosmetycznych, �ory-
sta i nowość opiekun medyczny. 

Jeśli nie masz wykształcenia 
średniego, nic straconego. W 

Żaku prowadzimy nabór rów-
nież do liceum ogólnokształ-
cącego dla dorosłych. Zatem 
jeśli już dawno przerwałeś 
naukę, a chciałbyś wrócić do 
szkoły – przyjdź do nas! Nauka 
na wszystkich kierunkach od-
bywa się w trybie zaocznym, 
co łatwo połączyć z pracą lub 
obowiązkami domowymi. 

Osoby zainteresowane za-
praszamy do kontaktu i do 
wypełnienia formularza kon-
taktowego: https://zak.edu.pl/
zapisz-sie-online oddzwonimy 
do Państwa! 

Nauka w Żaku, to same korzy-
ści: dogodny tryb nauki - zajęcia 
w weekendy, brak opłaty wpiso-
wej, zajęcia prowadzone przez 

nauczycieli z wieloletnią prakty-
ką, zniżki przy łączeniach kierun-
ku płatnego z bezpłatnym.

Decydując się na naukę 
przed ukończeniem 26 roku 
życia możesz otrzymywać wyż-
sze wynagrodzenie w swojej 
obecnej pracy (zwolnienie ze 
składek ZUS). To jeszcze jeden 
dobry powód, dla którego war-
to zapisać się na zajęcia w na-
szej Szkole. 
Odwiedź nas w Wałbrzychu, 

ul. Słowackiego 19, 
tel.: 74 843 30 30.

Pracujemy 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00-17:00, 
a w soboty 

w godzinach 8:00 -16:00.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ DO SZKOŁY ŻAK

R E K L AMA

Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie

znajdziemy!
74 666 88 99, 74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 � rm
Wałbrzych

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

R E K L AMA

TECH DOM
UBEZPIECZENIA

ul. Hetmańska 80i, Wałbrzych (Podzamcze)
tel. 74 665 22 44, 513 018 511

e-mail: ubezpieczenia.techdom@wp.pl

20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU

UBEZPIECZENIA SZKOLNE JUŻ OD 33 ZŁ

To był jedno z najbar-
dziej udanych wydarzeń, 
skierowanych do miesz-
kańców i gości przebywają-
cych w Szczawnie-Zdroju. 
EKO Piknik i EKO Jarmark, 
które odbyły się w Parku 
Zdrojowym 21 września, a 
na które zaprosił burmistrz 
Szczawna-Zdroju Marek 
Fedoruk, przyciągnęły licz-
ną grupę uczestników. Przy 
pięknej, słonecznej po-
godzie rodzice i pociechy 
bawili się, ale i edukowali 
ekologicznie.

- W Parku Zdrojowym mnó-
stwo się działo: przerabialiśmy 
różne rzeczy na warsztatach z 
recyklingu, robiliśmy korale z 
makaronu, obrazy z nakrętek 
od butelek i mega ciekawe 
doświadczenia - oranżada z 
lodowym dymem była MEGA. 
Uczyliśmy się, jak prawidło-
wo segregować odpady, jakie 
siać w ogrodzie kwiaty, żeby 
pszczoły zbierać nektar i produ-
kować pyszny i zdrowy. Dzie-
ci mogły grać na ciekawych i 
nietypowych grach zręczno-
ściowych, czekały na nie także 

Wściekłe Ptaszyska - czyli An-
gry Birds. Rozdaliśmy 200 toreb 
z nasionami roślin miododaj-
nych i ponad 100 toreb ekolo-
gicznych na zakupy, uszytych 
przez naszych wspaniałych i 
zawsze pomocnych seniorów 
z DDP Senior Wigor! A na �nał 
pięknie przyozdobiliśmy dwa 
domki dla owadów zapylają-
cych, które w przyszłym tygo-
dniu staną w jednym z parków. 
Acha - najmłodsi mogli jeszcze 
poszaleć na dmuchańcach. W 
hali spacerowej działkowcy z 
całego regionu wałbrzyskiego 

świętowali swoje dożynki, cie-
szymy się, że mogliśmy gościć 
tylu wspaniałych ludzi, którzy 
uprawiając swoje ogrody dbają 
o ekologię, zieleń i środowisko- 
bo ogródki działkowe to także 
zielone płuca każdego miasta!

A na Jarmarku EKO swoje 
piękne, zdrowe, stworzone 
ręcznie wyroby, prezentowali 
nasi niezawodni wystawcy z 
całego regionu – relacjonuje 
Agnieszka Bielwska – Pękala z 
Urzędu Miejskiego w Szczaw-
nie-Zdroju.

(ABP)

EKO szaleństwa w Parku Zdrojowym

- Współpraca, wsparcie, 
dialog, wsłuchiwanie się w 
potrzeby i oczekiwania – 
Gmina Szczawno-Zdrój stara 
się kierować właśnie takimi 
wyznacznikami w każdej 
dziedzinie – także jeśli cho-
dzi o przedsiębiorców. Z my-
ślą o nich już po raz drugi, 
wspólnie z Petra Consulting, 
zorganizowana została kon-
ferencja „Szczawno-Zdrój 
przedsiębiorcom”, która od-
była się w czwartek 19 wrze-
śnia w Teatrze Zdrojowym 
w Szczawnie-Zdroju – mówi 
Marek Fedoruk, burmistrz 
Szczawna - Zdroju.

W otwarciu wydarzenia 
uczestniczyli także zaproszeni 
goście: były wicewojewoda 
dolnośląski, a obecnie wice-
prezes WSSE Invest-Park Kamil 
Zieliński, Grzegorz Macko – 
radny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego, przewodni-
czący Rady Miejskiej Szczaw-
na-Zdroju Michał Broda wraz 
z radnymi, prezes Uzdrowiska 

Szczawno-Jedlina S.A. Barbara 
Grzegorczyk i wielu innych.

- Dziękuję i gratuluję wła-
dzom Szczawna-Zdroju takie-
go podejścia do kwestii przed-
siębiorczości, zapraszam także 
�rmy do współpracy z WSSE, 
wiem, że �rmy trochę boją się 
„strefy”, ale my także stawiamy 
na mikro - i małe przedsiębior-
stwa i mamy dla MŚP ciekawa 
ofertę - podkreślał Kamil Zie-
liński.

Rozmowy toczyły się m.in. o 
wsparciu zewnętrznym dla mi-
kro- i małych przedsiębiorstw, 
odnawialnych źródłach ener-
gii, podnoszeniu kompeten-
cji pracowników, wsparciu 
szkoleniowym, itd. Spotkanie 
poprowadzili: Sylwia Petry-
na, szefowa Petra Consulting, 
nota bene przedsiębiorca ze 
Szczawna-Zdroju, angażująca 
się w lokalne przedsięwzięcia 
oraz Łukasz Kurjata, zastępca 
burmistrza Szczawna-Zdroju.

- Dziękujemy partnerom 
naszego wydarzenia, którymi 

Samorząd i biznes, czyli partnerstwo i dialog

byli: Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy, Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego, Dolnośląska 
Agencja Rozwoju Regionalne-
go S.A., Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu. 
Dziękujemy za porcję przy-
datnych i ważnych informacji 
prelegentom, którymi byli: 
Bartosz Kotecki - Dyrektor 
DWUP, Małgorzata Stankiewicz 
z FWR, Marek Urbański z DARR 
S.A., Adam Daraż z Kancelarii 
Daraż&Wspólnicy, Bogumił 

Gwoździk z WFOŚiGW oraz dr 
Jerzy Tutaj. Dziękuję za udział 
w spotkaniu zwłaszcza przed-
siębiorcom, którzy przyjęli na-
sze zaproszenie. Takie spotka-
nia służą budowaniu dobrych 
relacji na linii samorząd-biznes, 
my ze swojej strony deklaruje-
my pełne wsparcie dla przed-
siębiorczości, która jest ważną 
dziedziną życia każdej społecz-
ności lokalnej – podsumowuje 
zastępca burmistrza Łukasz 
Kurjata.

(ABP)
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- 20 września 2019 r.w ramach ogólnopolskiej akcji sprzątaliśmy swój 
mały świat - naszą gminę Stare Bogaczowice. Wspólnie z dziećmi 
ze Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach uzbieraliśmy cały 
kontener śmieci, które zalegały w rowach, krzakach i uliczkach. Zadanie 
zrealizowaliśmy w ramach projektu „Czysta gmina - zdrowa gmina” – 
relacjonuje Ilona Bujalska, dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno 
– Kulturalnego w Starych Bogaczowicach.

(IL)

Wysprzątali gminę Rozśpiewany 
Trójgarb
W trakcie tegorocznych Do-
żynek Gminnych odbył się 
Przegląd Piosenki Turystycz-
nej w ramach projektu „Roz-
śpiewany Trójgarb”. Zadanie 
zostało zrealizowane w ramach 
Budżetu Partycypacyjnego Po-
wiatu Wałbrzyskiego na rok 
2019. Projekt zrealizowało Sto-
warzyszenie Partnerstwo Wokół 
Trójgarbu. Koncert był zwieńcze-
niem warsztatów muzycznych 
dla dzieci. Zajęcia prowadzone 
były przez wykwali�kowanego 
nauczyciela śpiewu (20 godzin). 
Udział w warsztatach był nie-
odpłatny. W ramach działania 
zakupiono sprzęt muzyczny. W 
ramach projektu odbędzie się 
także Pieszy Rajd na Trójgarb 
dla całych rodzin. Zakończy go 
wspólne ognisko i śpiewanie 
piosenek turystycznych. Wyso-
kość do�nansowania z Budżetu 
Partycypacyjnego Powiatu Wał-
brzyskiego to 11 340 zł.

(IL)

Gminne Centrum Bi-
blioteczno – Kulturalne w 
Starych Bogaczowicach od 
września do listopada 2019 
roku realizuje Projekt do�-
nansowany z Fundacji Lot-
to – Patroni Roku 2019 pt. 
„Wspominam, podziwiam, 
pamiętam - Gustaw Herling – 
Grudziński”.

Projekt polega na organi-
zacji cyklu wydarzeń, spotkań 
i koncertów poświęconych ży-
ciu i twórczości Gustawa Her-
linga- Grudzińskiego, jednego 
z najwybitniejszych pisarzy 
polskich XX wieku, eseiście, 
krytykowi literackiemu, 
dziennikarzowi, żołnierzowi, 
więźniowi łagrów i obozów 
NKWD - Patrona Roku 2019 
ustanowionego przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. Losy 
i twórczość tego wybitnego 

człowieka trzeba pokazać mło-
demu pokoleniu oraz przypo-
mnieć dorosłym, ponieważ 
stanowią świadectwo cierpień 
i czynów człowieka, któremu 
przyszło przeżyć czasy totali-
tarnej przemocy i bestialskich 
warunków.

- W związku z tym, iż w roku 
2019 przyda 100 rocznica uro-
dzin Gustaw Herling – Grudziń-
skiego postanowiliśmy ukazać 
jego twórczość naszym miesz-
kańcom oraz życie tego wy-
bitnego człowieka w uznaniu 
za słowa i jego czyny. Podczas 
dożynek gminnych został ro-
zegrany mecz upamiętniający 
„heroiczną walkę pisarza o lep-
szy świat”. Książkowym debiu-
tem Herlinga-Grudzińskiego 
był tom szkiców o polskich pi-
sarzach „Żywi i umarli”(1946). 
Tak naprawdę jako pisarz na-

rodził się jednak pod wpływem 
doświadczeń łagrowych, które 
spisał i przetworzył w książce 
„Inny Świat” (1951) – jednym 
z pierwszych i najdoskonal-
szych dzieł poświęconych temu 
problemowi, jakie powstały w 
literaturze światowej. W książ-
ce sporządza dokumentalnie 
wiarygodny opis łagrowych wa-
runków życia, a zarazem tworzy 
opowieść o istocie totalitary-
zmu, o granicach człowieczeń-
stwa, o nieskończonych dnach 
upadku, lecz także o ludzkiej 
sile pokonywania godnością 
każdego losu. Wszystkie pozy-
cje pisarza można wypożyczyć 
w bogaczowickiej bibliotece – 
podkreśla Ilona Bujalska, dyrek-
tor Gminnego Centrum Biblio-
teczno – Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach.

(IL)

Wspominam, podziwiam, 
pamiętam
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PATRONAT MEDIALNY:

Dzięki dofi nansowaniu ze środków 
Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego z bezpłatnych usług Wał-
brzyskiego Centrum Aktywności 
Obywatelskiej prowadzonego przez 
Fundację Wałbrzych 2000 skorzy-
stało wielu Wałbrzyszan, przede 
wszystkim seniorów. - Osoby, które 
przychodzą do WCAO po poradę, 
bardzo często pytają o długi – mówi 
Łukasz Zawojak, wiceprezes zarządu 
Fundacji Wałbrzych 2000 – oraz o 
odpowiedzialność za zaciągnięte zo-
bowiązania.

W codziennym życiu wielokroć 
stajemy się osobami zobowiązanymi 
do zapłaty świadczeń wynikających 
z podpisanych umów, ale także obo-
wiązków podatkowych. Zdarza się i 
tak, że nie jesteśmy w stanie spłacić 
naszych długów, narażając się tym 
samym na działania egzekucyjne ze 
strony wierzycieli. Ale czasami nasz 
wierzyciel nie kwapi się z dochodze-
niem swoich roszczeń, czy wtedy mo-
żemy zapomnieć o długu?

Przedawnienie
Każdy dług wcześniej czy później 

ulega tzw. przedawnieniu. Nie oznacza 
to jednak, że dług znika. Istnieje nadal, 
jednak zgodnie z obowiązującym pra-
wem zamienia się w tzw. świadczenie 
naturalne. Najważniejszą cechą takie-

go świadczenia dla osoby zadłużonej, 
jest to, że wierzyciel nie może uzyskać 
sądowego nakazu zapłaty w odniesie-
niu do przedawnionego długu. Zatem 
nie będzie w stanie wyegzekwować go 
przy pomocy komornika. 

Do niedawna obwiązywał nieko-
rzystny dla dłużnika przepis, który wy-
magał, aby przed sądem podniósł on 
zarzut przedawnienia, czyli samodziel-
nie wskazał sądowi, że przedmiotowy 
dług jest przedawniony. Sąd z urzędu 
nie badał tej kwestii. Wielokrotnie zda-
rzało się, że pomimo przedawnienia 
wierzyciel uzyskiwał sądowy nakaz 
zapłaty z powodu bierności dłużnika. 

Obecnie sąd ma obowiązek zbada-
nia czy dług nie jest przedawniony w 
sprawach, w których pozwanym jest 
konsument, zaś kodeks postępowa-
nia cywilnego wymaga, aby w pozwie 
o zapłatę znalazło się wskazanie o 
dacie wymagalności roszczenia, co 
ułatwia obliczenie terminu jego prze-
dawnienia. 

Od 2018 r. obowiązują następujące 
okresy przedawnienia (o ile szczegó-
łowa ustawa nie stanowi inaczej): 
•  podstawowy okres przedawnienia 

– 6 lat 
•  dla roszczeń o świadczenia okre-

sowe (np. czynsz, abonament itp.) 
oraz roszczeń związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodar-
czej – 3 lata.

Należy pamiętać, że koniec termi-
nu przedawnienia przypada na ostatni 
dzień roku kalendarzowego, chyba, że 
okres przedawnienia byłby krótszy niż 
2 lata. Np. jeżeli bieg przedawnienia 
roszczenia okresowego rozpoczyna się 
1 czerwca 2019 r., wówczas roszczenie 
przedawni się po 31 grudnia 2022 r. Ale 
już np. oddawana po kawałku pożyczka 
„od szwagra” (czy innej osoby fi zycznej) 
nie będzie świadczeniem okresowym, 
ponieważ jest to spłacanie jednego 
dużego świadczenia w częściach wyni-
kających z umowy, czyli przedawnienie 
nastąpi po 6 latach. Kredyty bankowe 
jednak będą przedawniały się po 3 
latach (mimo, ze kredyt nie jest świad-
czeniem okresowym) dlatego, że zobo-
wiązanie wynika z działalności gospo-
darczej prowadzonej przez bank.

Przerwanie biegu przedawnienia…
…powoduje, że od daty czynności 

powodującej przerwanie biegu prze-
dawnienia, okres który musi upłynąć, 
aby zobowiązanie się przedawniło, 
liczony jest od początku. Jakie czyn-
ności mogą przerwać bieg przedaw-
nienia? 
1.  każda czynność przed sadem lub 

innym organem powołanym do 
rozpoznawania lub egzekwowa-
nia roszczeń: np. pozew do sądu, 
wniosek o wszczęcie egzekucji do 
komornika,

Wałbrzyskie Centrum Aktywności Obywatelskiej

Dni, w których dyżurują 
(w godzinach 14.30-16.30) 

eksperci Wałbrzyskiego 
Centrum Aktywności 

Obywatelskiej:

3 i 24 października 2019

7 i 21 listopada 2019

5 grudnia 2019

Z ekspertem można 
porozmawiać osobiście 

w siedzibie Fundacji 
Wałbrzych 2000, 

ul. Wrocławska 53, 
telefonicznie pod numerem 

74 843 45 62 lub wysłać 
pytanie emailem: 

biuro@walbrzych2000.pl

Źródło:
Kodeks Cywilny, art. 118 i nast. 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495.)

2.  uznanie roszczenia przez samego 
dłużnika, np. poprzez podpisanie 
ugody z wierzycielem,

3.  wszczęcie mediacji. 
Łukasz Zawojak

R E K L AMA

Mały i duży w podróży
 - Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu po raz kolejny pod-
jęło się zorganizowania wspól-
nego wyjazdu dla dzieci i do-
rosłych. Z cyklu „Mały i duży w 
podróży” zapraszamy na wyjazd 
do Świdnicy. W programie wej-
ście na wieżę ratuszową. Wyjazd 
5.10.2019 r. o godz. 9.00 Zapisy 
przyjmowane są do 2.10.2019 r. 
w CKiT w Walimiu, tel. 74 845 72 
30 – zachęca Paweł Brzozowski, 
dyrektor CKiT w Walimiu.

(RED)

Wielkie porządki
Jak co roku we wrześniu, 
uczniowie i przedszkolaki z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
w Jugowicach im. Janusza Kor-
czaka, podjęli się ważnej misji 
w postaci uporządkowania 
najbliższego świata. Wyposa-
żeni w worki i rękawiczki ruszyli 
w teren, by oczyścić go z pa-
pierków, plastikowych butelek, 
opon i innych śmieci. Podzieleni 
na porządkowe grupy patrolo-
we, przemierzyli niemal całe Ju-
gowice. Zgodnie z niechlubną 
tradycją, wszystkie worki zostały 
napełnione w błyskawicznym 
tempie. Akcja była świetną oka-
zją do podjęcia rozmowy na te-
maty związane z ekologią i zna-
czeniem ochrony środowiska dla 
zdrowia i życia ludzi.

(SPJ)

- Lato odeszło, krajobraz 
wokół nas zaczyna zmieniać 
swoje kolory. Matka natu-
ra maluje pejzaże na żółto, 
czerwono i rudo.  Przeurocze 
barwy jesieni zachęcają do 
pieszych i rowerowych wy-
cieczek. Dlatego zapraszamy 
do położonej w sercu Sude-
tów, u podnóża Gór Sowich, 
w malowniczej dolinie rzeki 
Walimki Gminy Walim – Kra-
iny Sowiogórskich Tajemnic 
– mówi Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

- Dla miłośników dwóch 
kółek polecamy około 70 km 
górskich tras rowerowych, 
wchodzących w skład około 
500 km tras Strefy MTB Sudety. 
Są to doskonale przygotowane 
trasy, różnorodne pod wzglę-
dem długości i skali trudności, 
na terenach których znajduje 
się mnóstwo atrakcji turystycz-
nych oraz miejsc do aktywnego 
wypoczynku, a także nietuzin-
kowych, często tajemniczych 
zabytków. Przepiękne krajo-
brazy możemy oglądać space-
rując szlakami turystycznymi. 
Miłośnikom pieszych i górskich 
wycieczek polecamy szereg 
tras o różnej skali trudności. In-
formacje o przebiegu tras moż-
na uzyskać na stronie Polskie-

Jesień w Górach Sowich

go Towarzystwa Turystyczno 
– Krajoznawczego oddział Zie-
mi Strzelińskiej, które na bie-
żąco znakuje i odnawia szlaki 
turystyczne piesze na naszych 
terenach http://pttk-strzelin.
pl/szlaki/. Gmina Walim to 
również miejsce wielu atrakcji 
turystycznych. Góry Sowie z 
Wielką Sową, Góry Wałbrzyskie 
z rezerwatem przyrody Góra 
Choina i posadowionym na jej 
szczycie zamkiem Grodno w 
Zagórzu Śląskim, Sztolnie Wa-
limskie, malownicze jezioro By-
strzyckie wraz z zaporą, pomni-
ki przyrody, urokliwe kościoły, 
stare cmentarze. Wszystko to 
znajdziecie w naszej Krainie So-
wiogórskich Tajemnic – pod-
kreśla Adam Hausman.

(AM)

Zaopiniowano pozytywnie 
zmianę zasad udzielania dotacji 
celowej na realizację zadań in-
westycyjnych z zakresu ochrony 
środowiska, służących ochronie 
powietrza, polegających na 
zmianie ogrzewania opartego 
na paliwie stałym na wskazane 
lub określone ogrzewanie eko-
logiczne, realizowanych na te-
renie Gminy Walim. Debatowa-
no nad miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości Glinno, 
Dziećmorowice i Michałkowa. 
Ponadto radni uchwalili regu-
lamin udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Walim, określono 
tygodniowy obowiązkowy wy-
miar godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, 
doradców zawodowych i na-
uczycieli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i 
dzieci młodsze, zatrudnionych 
w placówkach oświatowych i 
uchwalono regulamin wyna-
gradzania nauczycieli szkół, 

Ważne decyzje
Podczas IX Sesji Rady Gminy Walim, która 24 września br. odbyła się 
w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, radni przyjęli 15 uchwał.

dla których Gmina Walim jest 
organem prowadzącym. Radni 
przyjęli też  zasady wynajmo-
wania lokali, wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Walim. Na sesji podjęta 
została uchwała w sprawie po-
zytywnego zaopiniowania za-
sadności założenia i prowadze-
nia ośrodka rehabilitacji dzikich 
zwierząt w miejscowości Za-
górze Śląskie, pięciu działkom 
drogowym nadano charakter 
dróg gminnych. Wprowadzo-

no również zmiany w budżecie 
Gminy Walim oraz w uchwale w 
sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej.

Radni zapoznali się z in-
formacją o sytuacji placówek 
oświatowych na terenie Gminy 
Walim oraz na temat działalno-
ści Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Walimiu. Pozytywnie 
ocenili także realizację budże-
tu Gminy Walim za I półrocze 
2019 r.

(AM)

Władze Gminy Walim przetestowały nowego gimbusa.



Czwartek, 26 września 2019 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Rozmowa z Maciejem Badorą, po-
słem Prawa i Sprawiedliwości z Wał-
brzycha.

Dlaczego zaangażował się Pan w 
pomoc upadającemu Klubowi Pił-
karskiemu Górnik Wałbrzych?

Maciej Badora: - K.S. Górnik Wał-
brzych to część historii naszego 
miasta. Można powiedzieć, że 
dzieli z nim swoje losy. Wraz z 
likwidacją przemysłu wydobyw-
czego sport, a w szczególności 
wyczynowa piłka nożna, borykać 
się zaczęły z brakiem funduszy. 
Dzisiaj Klub Piłkarski Górnik Wał-
brzych stoi w obliczu całkowitego 
zaprzestania działalności, co by-
łoby wielką stratą dla Wałbrzycha 
i naszego regionu.

Co dała Pana wizyta w Lubinie u 
prezesa Zagłębia?

- Za wcześnie mówić o efektach 
tej wizyty. Bez wątpienia ten 
ważny dolnośląski klub piłkarski z 
wielką uwagą i troską śledzi losy 
Górnika Wałbrzych, z którym 
jeszcze nie tak dawno rozgrywał 
mecze ligowe.

Czy Wałbrzych potrzebuje odbudo-
wy stadionu na Nowym Mieście?

Sport wyczynowy integruje i rozwija
- Wałbrzych potrzebuje nowo-
czesnego stadionu i myślę, że 
zbudowanie stadionu w miejscu 
dotychczasowego boiska na No-
wym Mieście byłoby najlepszym 
rozwiązaniem. Zaznaczam, że ten 
obiekt powinien być zbudowany 
z zachowaniem standardów, po-
zwalających przeprowadzać na 
nim rozgrywki ekstraklasy z od-
powiednią liczbą miejsc dla kibi-
ców. Takie stadiony powstawały 
w ostatnim czasie w Polsce i my-
ślę, że warto skorzystać z takich 
wzorów.

Jak ocenia Pan kondycję sportu 
wyczynowego w Wałbrzychu?

- Uważam, że jest ona znacznie 
poniżej możliwości miasta, a zu-
pełnie poza granicami wyzna-
czanymi przez ambicję i zapał 
kibiców z Wałbrzycha. Warto 
zwrócić uwagę na to, że w mia-
stach o porównywalnej liczbie 
mieszkańców, sport wyczynowy 
ma się znacznie lepiej. Zdaje so-
bie sprawę, iż w dużej mierze jest 
to efektem zapaści gospodarczej, 
której doświadczyliśmy w latach 
90-tych ubiegłego wieku. Od 
tego czasu upłynęło jednak już 
20 lat i w moim przekonaniu ko-

nieczna jest dyskusja o roli sportu 
i sposobie jego fi nansowania.

Jakie znaczenie ma, w Pana przeko-
naniu, sport wyczynowy dla miasta i 
jego mieszkańców?

- Funkcji, jakie spełnia sport w 
społeczeństwie, jest wiele. Pod-
kreślił bym dwie z nich. Przede 
wszystkim integruje mieszkańców 
i pozwala pełniej identyfi kować 
się z miejscem, w którym się żyje. 
Doskonale wiemy jak ważne są 
dla nas sukcesy polskich zawod-
ników na arenie międzynarodo-
wej. Taką samą rolę dla lokalnych 
społeczności odgrywają kluby i 
zawodnicy konkurujący w zawo-
dach i rozgrywkach krajowych. 
Oczywiście, aby ta identyfi kacja 
zachodziła w szerokim zakresie, 
potrzebny jest odpowiedni po-
ziom i oprawa zawodów. Drugim 
czynnikiem jest funkcja proroz-
wojowa. Nasz region ma ambicje 
stać się atrakcyjnym do zamiesz-
kania, przyciągania turystów i roz-
budowy funkcji usługowych. Do-
brze funkcjonujący klub staje się 
magnesem napędzającym tego 
rodzaju aktywność. Proszę za-
uważyć, że Wałbrzych ze względu 
na położenie ma doskonałe wa-

runki do przeprowadzania w nim 
obozów kondycyjnych, szkoleń i 
sparingów profesjonalnych spor-
towców. Potrzeba jednak do tego 
odpowiedniej infrastruktury i opi-
nii miasta otwartego na sportow-
ców. Dodatkowo posiadamy bo-
gate tradycje sportowe co ułatwić 
powinno rozwój w tej dziedzinie.

Jak zatem wzmocnić sytuację wał-
brzyskich klubów? 

- To powinien być przedmiot 
otwartej dyskusji społecznej. 
Często słyszę, że to prywatne 
fi rmy winny zaangażować się w 
fi nansowanie sportu, a przecież 
w naszym mieście mamy przed-
stawicieli również wielkich świa-
towych koncernów. W moim 
przekonaniu jest to możliwe, pod 
warunkiem wszakże, że my - jako 
społeczność - sami uwierzymy w 
możliwości i szanse naszych spor-
towców i działaczy, i zdecydujemy 
się uczynić ze sportu wyczynowe-
go jedną z wizytówek naszego 
miasta. Aby tak się stało należy 
przede wszystkim zaplanować 
sposoby wsparcia w dłuższych 
okresach, przynajmniej 5-letnich. 
Pozwoli to klubom zaplanować 
swój rozwój, a nam da możliwość 

rozliczania ich z tych planów na 
bieżąco. Uważam, że sukcesy na-
szych klubów, awansowanie do 
wyższych klas rozgrywkowych, 
rosnąca liczba kibiców na me-
czach i zawodach, będą najlepszą 
zachęta do zaangażowania się w 
fi nansowanie sportu wyczyno-
wego przez fi rmy prywatne, któ-
rych zarządom również zależy na 
aktywnym włączaniu się w życie 
naszej społeczności.

Rozmawiał Robert Radczak

R E K L AMA

23 Polsko-Czeskie Mi-
strzostwa Cross w Duathlo-
nie rozegrane zostały 21 
września 2019 r. na terenach 
przyległych do Książańskie-
go Parku Krajobrazowego.

Wyniki open mężczyzn 
(bieg 3000 m, rower 9000 
m, bieg 3000 m): 1. Jan Ka-
czor (Wałbrzych) 00:46:28, 
2. Tomasz Łuczak (Wał-
brzych) 00:49:12, 3. Andrzej 
Cukier (Kamienna Góra) 
00:50:17.

Wyniki open kobiet (bieg 
2500 m, rower 5000 m, bieg 
2500 m): 1. Jolana Benesova 
(Czechy) 00:39:55, 2. Magda-
lena Ridel (Świdnica) 00:40:24, 

3. Bogumiła Wilczyńska (Wał-
brzych) 00:46:59.

Wyniki open młodzież (bieg 
2500 m, rower 5000 m, bieg 
2500 m): 1. Tymoteusz Mielni-
kowski (Sobótka) 00:40:16, 2. 
Patryk Wilczyński (Wałbrzych) 
00:44:34, 3. Jakub Dziedzic 
(Wałbrzych) 00:55:05.

Organizator imprezy - Wał-
brzyski Klub Biegacza Po-
dzamcze Zamek Książ dziękuje 
partnerom za pomoc w przepro-
wadzeniu imprezy: Gmina Wał-
brzych, Aqua Zdrój, Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego, Sana-
toria Dolnośląskie. Impreza była 
objęta klasy�kacją „IDOL” 2019.

(MS)

Polsko – czeski 
duathlon

Uczestnicy Ligi MTB Aglo-
meracji Wałbrzyskiej po raz 
ostatni w 2019 r. ścigali się 
na trasach przygotowanych 
na Słonecznej Polanie w 
Szczawnie Zdroju.

Był to siódmy wyścig w 
ramach IV Edycji Ligi MTB 
2019. Tym razem w rywalizacji 
sportowej wzięło udział 141 
zawodników i zawodniczek 
klasy�kowanych do Ligi MTB 
Aglomeracji Wałbrzyskiej i do 
wyścigów XC w kategorii junior 
młodszy. Na wymagających 
trasach, w malowniczej scene-
rii i podczas słonecznej pogody 
ścigały się dzieci i młodzież, 
pokonując wielokrotnie pę-
tle o długości 2700 m. Młodsi 
adepci sportu rowerowego po-
konywali dystans na krótszych 
pętlach wokół polany i przy 
parku rekreacyjnym. Nie tyl-
ko pogoda wynagrodziła trud 
uczestników podczas startów 
w 7 wyścigach w 2019 roku, 
bowiem na podsumowaniu ca-
łej ligi czekały na uczestników 
nagrody i wyróżnienia. Zwy-
cięscy Ligi MTB w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych 
nagrodzeni zostali między 

innymi medalami, pamiątko-
wymi dyplomami, a wszyscy 
startujący otrzymali medale 
uczestnictwa. Najlepsi zawod-
nicy i zawodniczki w kategorii 
junior młodszy otrzymali także 
karty podarunkowe na akceso-
ria sportowe do sklepów De-
cathlon. Dla wszystkich uczest-
ników nie zabrakło owoców, 
słodyczy, napojów ciepłych i 
zimnych.

W punktacji generalnej za 
całoroczny udział w lidze w 
klasy�kacji indywidualnej po-
szczególnych kategorii wie-
kowych oraz w klasy�kacji 
drużynowej klubów i szkółek 
kolarskich, najlepsze trójki 
otrzymały pamiątkowe pucha-
ry, które wręczali przedstawi-
ciele organizatorów poszcze-
gólnych wyścigów.

- Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie naszej inicjatywy, któ-
rej efektem jest szeroki udział 
dzieci i młodzieży w rywalizacji 
sportowej i czynnego wypo-
czynku na świeżym powietrzu. 
Dziękujemy włodarzom miast i 
gmin: Walim, Stare Bogaczowi-
ce, Dobromierz, Wałbrzych, Ja-
worzyna Śląska, Świebodzice, 

Finał Ligi MTB Aglomeracji 
Wałbrzyskiej

Szczawno Zdrój, Starostwu Po-
wiatowemu w Wałbrzychu oraz 
kierownictwu �rm: Decathlon 
Wałbrzych, WSSE Invest Park 
Wałbrzych, Aqua Zdrój Wał-
brzych. Dzięki ich pomocy mo-
gliśmy spędzić wspólnie czas z 
udziałem startujących i ich ro-
dziców, dziadków, opiekunów, 
trenerów z korzyścią dla zdro-
wego stylu życia, co chcieliśmy 
przekazać wszystkim uczestni-
kom bez względu na ich wiek – 
podkreślają organizatorzy Ligi 
MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wyniki dostępne są na stro-
nie aqua-zdroj.pl.

(RED)

Bieg Małego Tytana

Już w najbliższą sobotę 28 
września, świetne wydarzenie 
skierowane do najmłodszych 
sportowców. Bieg Małego Ty-
tana odbędzie się na stadionie 
sportowym w Starych Bogaczo-
wicach. Zapisy w dniu wydarze-
nia od godz 8:30 do godz. 10:00. 
Pierwsza grupa startuje o godz. 
10:00. Organizatorzy zapewniają 
zdrową rywalizację, dobrą za-
bawę, poczęstunek dla każdego 
uczestnika, medale i nagrody.

(IL)

Bajor i Chodorski najlepsi

Przez trzy dni Hala Widowi-
skowo-Sportowa Aqua Zdrój 
w Wałbrzychu była areną 
zmagań podczas I Grand Prix 
Polski Seniorów w Tenisie Sto-
łowym. Najlepsi polscy tenisiści 
stołowi w tej kategorii wiekowej 
rywalizowali w pierwszych w 
tym sezonie zawodach tej rangi. 
Zwyciężyli Natalia Bajor (KU AZS 
UE Wrocław) i Piotr Chodorski 
(Fibrain KU AZS Politechnika Rze-
szów). W niedzielnych meczach 
�nałowych Bajor wygrała z ko-
leżanką klubową, mistrzynią Eu-
ropy juniorek Anną Węgrzyn 4:1 
(11:8, 7:11, 11:5, 11:8, 11:7), zaś 
Chodorski pokonał Konrada Kul-
pę (Energa Manekin Toruń) 4:2 
(5:11, 7:11, 11:3, 11:9, 11:7, 13:11).

(AZ)
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Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych w me-
czu kontrolnym pokonali w 
Jeleniej Górze drugoligowe 
Sudety 88:73. 

Był to ostatni sparing wał-
brzyszan przed inauguracją 
rozgrywek I ligi. W pierwszej 
kolejce sezonu 2019/2020, 
która została zaplanowana na 
28 września, Górnik zagra w 
Lesznie z Polonią. W drugiej 
kolejce (05.10) wałbrzyszanie 
będą pauzowali (I liga składa 

się z 15 drużyn), a przed własną 
publicznością zaprezentują się 
12 października. Tego dnia od 
godz. 19.00 będą podejmowali 
Polfamex Kutno. Drugi zespół 
Górnika 28.09. o godzinie 17.00 
rozegra pierwszy mecz w III li-
dze, a rywalem rezerw w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów będzie 
KS Basket Legnica. Natomiast 
MKS Basket Szczawno-Zdrój 
zagra w Oleśnicy z tamtejszym 
Klubem Koszykarskim.

(RED) 

Sudety Jelenia Góra - Górnik Trans.eu 
Wałbrzych 73:88 (17:25, 15:26, 24:21, 
14:16)

Sudety: Ł. Niesobski 21, Minciel 12, 
Jyż 11, Szpyrka 11, P.Ostrowski 6, R. 
Niesobski 5,Raczek 5, D.Ostrowski 
2,Wilusz.
Górnik: Kulka 19, Cechniak 15, Pieloch 
10, Wróbel 10, Glapinski 10, Jakobczyk 
8, Zywert 6, Ratajczak 5, Koperski 3, 
Durski 2, Podejko.

Derby Sudetów dla Górnika

Siatkarze wracają do gry
Trenerzy: Janusz Ignaczak, Fabian 
Kurzawiński
Trener przygotowania �zycznego: 
Patryk Pietraszko
Fizjoterapeuta: Maciej Byra
Terminarz spotkań MKS Aqua-Zdrój:
1 kolejka 28.09.2019 MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych – MKS Rosiek Syców
2 kolejka 05.10.2019 SPS Chrobry 
Głogów – MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
3 kolejka 12.10.2019 MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych – Astra Nowa Sól
4 kolejka 19.10.2019 MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych – Sobieski Żagań

5 kolejka 26.10.2019 AZS Zielona Góra – 
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
6 kolejka 09.11.2019 MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych – MUKS Ziemia Milicka
7 kolejka 16.11.2019 MKS Olavia Oława 
-MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
8 kolejka 23.11.2019 MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych – Bielawianka Bielawa
9 kolejka 30.11.2019 MKS Ikar Legnica 
– MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
10 kolejka 07.12.2019 MKS Rosiek 
Syców – MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
11 kolejka 14.12.2019 MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych – SPS Chrobry Głogów

12 kolejka 21.12.2019 Astra Nowa Sól – 
MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
13 kolejka 04.01.2020 Sobieski Żagań – 
Aqua-Zdrój Wałbrzych
14 kolejka 11.01.2020 MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych – AZS Zielona Góra
15 kolejka 18.01.2020 MUKS Ziemia 
Milicka – MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
16 kolejka 25.01.2020 MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych – Olavia Oława
17 kolejka 01.02.2020 Bielawianka 
Bielawa – MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych
18 kolejka 15.02.2020 MKS Aqua-Zdrój 
Wałbrzych – Ikar Legnica

(RED)

Przebudowany skład w se-
zonie 2019/20 będzie cecho-
wać z pewnością wałbrzyski 
charakter – w szerokim, 16 oso-
bowym składzie aż 10 zawod-
ników to nasi wychowankowie. 
W okresie przygotowawczym 
drużyna rozegrała 6 spotkań 
kontrolnych, które miały na 
celu odpowiednio przygoto-
wać do nadchodzących rozgry-
wek. Jak poradzą sobie pod-
opieczni Janusza Ignaczaka i 
Fabiana Kurzawińskiego? Tego 
dowiemy się już w najbliższą 
sobotę 28 września o godzinie 
17:00!

Bilety wstępu w cenie 5zł, 
dzieci do 7 roku życia wstęp 
bezpłatny. Na najmłodszych 
czeka strefa małego kibica UKS 
Kinder Volleyball (gry i zaba-
wy dla najmłodszych z kon-

kursami), a dla kibiców będą 
przygotowane upominki przez 
partnerów: Pizzeria Barman 
Wałbrzych, Restauracja – Pizze-
ria „Happy Day”, Pierogowa 
Chata, Schabowy Domowy, 
Oberża PRL, Makijaż perma-
nentny Malwina Rodziewicz.

Skład MKS Aqua-Zdrój:
Rozgrywający: Jakub Gontarewicz, 
Oktawian Sowiński, Kacper Laskowski
Atakujący: Kajetan Kulik, Marcel 
Mikulski, Miłosz Baran
Przyjmujący: Marcin Dereń, Jan Gawryś, 
Sebastian Zieliński, Karol Redyk, 
Dominik Płużka
Środkowi: Radosław Nowak, Jarosław 
Pizuński, Mikołaj Sroka, Karol Szczy-
gielski
Libero: Bartłomiej Dzikowicz, Wiktor 
Mordarski

W sobotę - 28 września - siatkarze MKS Aqua-Zdrój Wałbrzych 
wracają do gry po blisko 4 miesięcznej przerwie. Inauguracja 

sezonu 2019/20 przed własną publicznością – do naszego 
miasta przyjeżdża beniaminek Rosiek Syców, którego fani 

wałbrzyskiej siatkówki powinni pamiętać z zaciętych bojów 
sprzed kilkunastu lat (z ówczesnym Juventurem oraz Victorią 
PWSZ). Jedno jest pewne – nie może zabraknąć wałbrzyskiej, 

fantastycznej publiczności.

Lesista 
Trzydziecha
22.09.2019 r. w Mieroszowie 
odbył się Invest-Park Bieg 
Lesista Trzydziecha. Na linii 
startu stanęło 166 zawodni-
ków z Polski i Czech.
Do pokonania mieli 30 km 
wspaniałej trasy w Masywie 
Lesistej Wielkiej. Zawody odby-
ły się w ramach projektu „Pod 
jednym dachem - 2” . Głównym 
sponsorami imprezy były WSSE 
Invest-Park, WZK Victoria, 
Uzdrowiska Szczawno-Jedlina 
S.A. oraz �rma KAMIS.
Słońce oraz wspaniałe widoki 
przywitały biegaczy z całej Pol-
ski. Pierwszy na mecie zamel-
dował się Ondrej Penc z Mezi-
mesti w czasie 2:15:27, drugi 
Beniamin Buszewski z Wro-
cławia w czasie 2:18:28, trzeci 
Grzegorz Małyga z Wrocławia 
w czasie 2:23:04. Wśród pań 
pierwsza była Lidia Niekraś z 
Kłodzka w czasie 2:44:37, druga 
Joanna Susmanek z Wrocławia 
w czasie 2:44:40 a trzecia Jago-
da Petryna z Wrocławia 2:55:38.

(IH)
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

- kompleksowe przygotowanie i wykonawstwo instalacji c.o., 
gazowych, wod.-kan. – od etapu koncepcji, poprzez projektowanie, 
uzgodnienia, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i montaż

- konsultacje i doradztwo w zakresie urządzeń grzewczych 
- dobór, montaż i konfi guracja automatyki sterującej
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zamontowanych urządzeń
- pomoc w uzyskaniu wsparcia fi nansowego na realizację inwestycji

Nowoczesne systemy energetyczne
DARGAZ

Zakład Usługowo-Handlowy DARGAZ
ul. Ułanów Nadwiślańskich 22B|58-310 Szczawno-Zdrój|tel.: 601 280 791

R E K L AMA

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
PROMOCJA - WĘGIEL ORZECH 23-25 MJ/kg 

za 720 ZŁ/TONA !!!
WESOŁA, STASZIC, MARCEL, EKOGROSZEK

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

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

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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

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!

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Nowe kursy:
2.10 Wałbrzych • 3.10 Głuszyca

Tel. 602 190 848
Szkolimy na samochodzie 

z automatyczną skrzynią biegów!

USŁUGI

(5) Pranie tapicerki meblowej, 
samochodowej, dywanów i 
wykładzin. Tel. 796 535 222

(1) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 
inne stolarskie. TANIO! 692-123-
981.

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

(1) Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych w najlepszej cenie 
i w najkrótszym czasie. Tel. 606 
937 229

NIERUCHOMOŚCI

(6) Sprzedam mieszkanie na ul. 
Moniuszki w Wałbrzychu, 40 m 
kw., duży balkon. Tel. 502 659 170

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

PRACA

Mam prostą pracę przy pakowaniu 
dla osób niepełnosprawnych. 
Pilne, Wałbrzych  606 829 141

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

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

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

Tel. 606 478 000

Kompleksowe usługi remontowe 
domów i mieszkań

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonujemy:
• prace ogólnobudowlane
• zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
• kładzenie gładzi gipsowej
• montaż paneli ściennych 
• tapetowanie
• malowanie wnętrz
• montaż paneli podłogowych
• układanie glazury
• przeróbki instalacji elektrycznej
• montaż oświetlenia
• przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej
• przeróbki instalacji centralnego ogrzewania
• montaż stolarki okiennej i drzwiowej

KUPIĘ TWOJĄ 
NIERUCHOMOŚĆ!

• MIESZKANIE 

• DOM • DZIAŁKĘ

• DO REMONTU • ZADŁUŻONE 
• Z KOMORNIKIEM

ZADZWOŃ - 723 453 276

MALOWANIE, 

TAPETOWANIE.

PRZYSTĘPNE CENY.

TEL. 530 321 330

Wyjazdy do opieki do Niemiec
Praca na umowę. 

Zarobki 1300- 2000 euro.
Jesteś zainteresowana/y? Zadzwoń od 9.00-16.00! 

533-202-626, 534-255-277, 690-967-999
lub napisz: biuro@miranexagentur.pl

Możliwość pracy także w Polsce.
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w trakcie modernizacji na gazowe. 

CENA: 159 000 zł (nr: 2549)  (74) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON –OKOLICE WAŁBRZYCHA, 

dom wolno stojący, 130m2, do re-

montu, duża piękna działka Cena: 

107 000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66 

06, (74) 843 33 33

BON –WAŁBRZYCH dzielnica Stary 

Glinik, dom wolno stojący, 100 m2,   

4 pokoje,

 2 kuchnie,duża piękna działka 

Cena: 360 000 zł (nr: 2569) - (74) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON –OKOLICE Głuszycy,  poleca-

my na sprzedaż kompleks produk-

cyjno - biurowo- administracyjny 

usytuowany na działce o pow. 

13 324 m2. Powierzchnia łączna 

zabudowań 7 277 m2. Cena: 750 

000 zł (nr: 2566) - (74) 666 66 06, 

(74) 843 33 33.

BON – WAŁBRZYCH dzielnica 

Nowe Miasto mieszkanie o pow. 

62 m2- składa się z 3 pokoi, kuchni 

z oknem, łazienki z kabiną pryszni-

cową i toaletą oraz przedpokoju.

Wnętrze nie wymaga nakładów 

�nansowych. Cena 115 000 zł 

(nr.2576) – (74) 666 66 06, (74) 843 

33 33,

BON - Oferujemy na sprzedaż 

wyjątkowy dom wolnostojący o 

powierzchni 700 m2 w Starych 

Bogaczowicach . Cena 500 000 

zł (2229), (74) 666 66 06, (74) 843 

33 33,

ronę www.zolnieruk.pl.

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

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

PODZAMCZE 41,5m2 2pok. 
5piętro z balkonem niski czynsz  
wysoki standard  cena169tys  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1065

PIASKOWA GÓRA  Do wynajęcia 
1 pok 25m2 4piętro z balkonem 
850,-zł tel do kontaktu 535-416-
014 oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl pod nr PAN-MW 
998

STARY GLINIK 60m2  2piętro 2po-
ziomy   4 pokoje  cena 140tys zł  zł  
tel do kontaktu 535-416-014  

oferta dostępna na  www.panora-
ma.net.pl pod nr PAN- MS- 1047

BIAŁY KAMIEŃ   2pok, 36m2 2pie-
tro po remoncie  cena 79,9tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014  

oferta dostępna na  www.panora-
ma.net.pl pod nr PAN- MS- 844

STARY ZDRÓJ ( boczna ulica 
)2pok 2piętro 55m2  rozkładowe, 
cena  125tys zł   tel do kontaktu 
535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl pod nr 
PAN- MS- 1060

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 SA-
MOCHODOWY Z WYPOSAŻENIEM. 
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WRAZ Z 
NAJEMCĄ. CENA 1.100.000 zł. TEL. 
606 97 66 30

DO WYNAJĘCIA! HALA, WARSZ-
TAT, MAGAZYN Szczawienko 
ul.Gagarina, pow. 239 m2, działka 
400 m2, cena 3200 zł netto/ m-c. 
Tel. 883 334 486

LW – 3977 – Piaskowa Góra ul. 
Broniewskiego, lokal do wynajęcia 
66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976 
630

PODZAMCZE 3 pok. 60m2, do 
wprowadzenia, cena 189 tys. Tel. 
883 334 486

MS- 3875 Okazja!!! Sobięcin okoli-
ce Galerii, 103 m2, 3 pokoje, garaż, 
cena 89 tys. Tel. 883 334 486

MS-3975 Podzamcze, apartamen-
towiec, 57m2, 2pokoje, 1 piętro, 
garaż, cena 289 tys. Tel. 883 334 
481

MS – 3972 Podzamcze, ul. Baszto-
wa, 2 pokoje 48m2, duży balkon, 2 
piętro w „4”, cena 157 tys, Tel. 883 
334 486

MS – 3870 Piaskowa Góra, 4 
pokoje, 57 m2, cena 169 tys. Tel. 
883 334 486

MS – 3925 Piaskowa Góra, 45m2, 
3 pokoje po kapitalnym remoncie. 
Cena 174 tys. Tel. 883 334 481

MS – 3957 Szczawno Zdrój ul. 
Równoległa, 2 pokoje po kapital-
nym remoncie, 45 m2, cena 149 
tys. Tel. 883 334 486

MS – 3979 – Szczawno – Zdrój, 
apartamentowiec, 2 pokoje 55m2, 
do wprowadzenia, cena 272 tys. 
Tel. 883 334 481

MS – 3957 – Nowe Miasto, wysoki 
standard, 2 pokoje 46m2, cena 150 
tys. Tel. 883 334 486

MS – 3939 – Nowe Miasto – zielo-
ne okolice, 3 pokoje 60m2, cena 
139 tys. Tel. 883 334 481

DS – 3976 – Dom Szczawienko- 
Szeregówka narożna, 153 m2, 
działka 1250m2, 5 pokoi, wysoki 
standard, cena 695 tys. Tel. 606 
976 630

DS – 3974 – Pół domu Boguszów 
Gorce, 76 m2, działka 400 m2, 
Cena 139 tys. Tel. 883 334 486

DS – 3970 – Dom bliźniak Głuszyca 
ul. Lawendowa, 210 m2- 6 pokoi, 
działka 360 m2, cena 378 tys. Tel. 
883 334 486.

DS – 3966 – dom wolnostojący ul. 
Fałata, wysoki standard, 4 pokoje, 
165m2, działka  1093 m2, cena 589 
tys. Tel. 606 976 630

LW – 3977 – Piaskowa Góra ul. 
Broniewskiego, lokal do wynajęcia 
66m2, cena 2000 zł. Tel. 606 976 
630

DLA ZDECYDOWANYCH KLIEN-
TÓW GOTÓWKOWYCH POSZUKU-
JEMY MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, LUB PODZAMCZU, MOŻLI-
WOŚĆ SPŁATY ZADŁUŻENIA

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 PIASKO-
WA GÓRA, ul. Michałowskiego, 
nowe - komfortowe, 3 pokoje,  
45m2, 9 piętro w 10, WYSOKI 
STANDARD, 1.500zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, 2 pokoje, 48,6m2, 4 
piętro w 4,  do odnowienia, cena 
148.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PODZAMCZE, nowe 
budownictwo, 3 pokoje, 98m2, 
2 piętro w 3, bardzo dobry stan 
techniczny, cena 385.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODGÓRZE, 4 pokoje, 
156m2, parter w 2, C.O. gazowe, 
po remoncie, cena 290.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BOGUSZÓW GORCE, 
Kuźnice, 1 pokój, 38m2, 2 piętro w 
2, cena 65.000zł, okna PCV, łazien-
ka,  tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje, 
72m2, 6 piętro w 10, bardzo dobry 
stan techniczny, cena 275.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – ŚWIEBODZICE - CIER-
NIE, obiekt/dom, 414m2, parter + 
1 piętro i poddasze,  do odnowie-
nia, c.o. gazowe cena 196.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
działka przy ul. Solickiej, 170m2, 
cena 29.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
DO WYNAJECIA LOKAL, ul. Ko-
ściuszki, 83m2, parter z wejściem 
od ulicy, C.O. gazowe, cena 
4.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA – PODZAMCZE DO 
WYNAJĘCIA, połowa lokalu biuro-
wego przy biurze nieruchomości, 
wysoki standard, cena 1200zł z 
wszystkimi opłatami, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

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 - NOWE MIASTO 
ul. Psie Pole, 1 piętro 50 m2, po ka-
pitalnym remoncie APARTAMENT 
cena 173 500 tel 883 334 836

RENOMAHOME – NOWE MIASTO 
ul.Bogusławskiego , 1 piętro, 2 
pokoje, 43 m2, do remontu cena 
85 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - SZCZAWNO – 
Zdrój ul. Kasztanowa, 84 m2, 2 
piętro, 3 pokoje, co gaz cena 280 
000 tel 883 334 836 

RENOMAHOME – PIASKOWA 
GORA ul. Malczewskiego,10 pietro, 
4 pokoje, cena 169 000 tel 883 
334 836 

RENOMAHOME - Szczawno – Zdrój 
ul.Prusa , 54 m2, 2 pokoje, piętrro 
1 co gaz cena 165 000 tel 883 332 
727

RENOMAHOME - STARY ZDRÓJ ul. 
Uzdrowiskowa , 1 piętro, 2 pokoje, 
45 m2 cena 92 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - ŚRÓDMIEŚCIE 
ulica Reja , 3 pokoje z CO gaz, 71 
m2 cena 90 000 tel. 883 334 836

RENOMAHOME - PODZAMCZE Ul. 
Forteczna 54 m2, 2 pokoje cena 
159 000 tel 883 334 836

RENOMAHOME - PODZAMCZE ul. 
Palisadowa, 48 m2, 4 pietro, 2 po-
koje cena 155 000 tel 883 332 727

RENOMAHOME - BIALY KAMIEŃ 
ulica Miczurina, 50 m2 , 2 pozio-
mowe, po remoncie cena 148 000 
tel 883 334 836

RENOMAHOME - PODGÓRZE ulica 
Świdnicka 2 pokoje , co gaz cena 
85 000 tel 883 334 836

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

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

RENOMAHOME - ŁOMNICA – dział-
ka budowlana 2 ha , cena 250 000 
tel 883 332 727

RENOMAHOME - GORCE 2 pokoje 
z co gaz ,1 piętro ,cena 54 000 tel 
883 334 836

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ 

MIESZKANIE WILLOWE z tarasem 

i zadbanym ogrodem (parter) na 

wynajem wyposażone, 3 pokoje, 

aneks kuchenny,60m2, piękna 

okolica  Cena: 1 990  zł,   ( nr: 

2551)- (74) 843 33 33, (74) 666 

66 06

BON- ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie z 

ogrzewaniem miejskim,  Pow.62 

m2, 2 pokoje, 3 piętro. Cena:129 

000 zł (nr: 2552) , (74) 666 66 06, 

(74) 843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-

wy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, 

wc, poczekalnia, ogrzewanie 

elektryczne. Cena: 169 000zł. 

Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 

843 33 33, (74) 666 66 06

BON – GLINIK-dom bliźniak pięk-

nie położony, piętrowy, do wpro-

wadzenia, 80m2, 4 pokoje, piec 

z podajnikiem węglowe, ogród 

zagospodarowany-pow.1016 m2. 

Cena:295 000zł (nr:2538) -(74) 843 

33 33, (74) 666 66 06
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OKAZJA! OBNIŻKA CENY!SZCZAW-

NO ZDRÓJ, klimatyczne mieszka-

nie z balkonem, piękną werandą i 

ogrodem  89m2, 3 pokoje, aneks 

kuchenny, 1 piętro, zabytkowe pie-

ce.  Cena: 250 000 zł,  (nr:118) - (74) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ ,2 miesz-

kania z dodatkową powierzchnią 

do własnej aranżacji,  75m2, 4 

pokoje, jasna kuchnia, 2 piętro,  

Cena: 219 000 zł,  (nr:2543) - (74) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON –OKAZJA! OBNIŻKA CENY !! 

GÓRNY SOBIĘCIN- DOM WOLNO 

STOJĄCY Z WARSZTATEM, 200m2,      

2 niezależne mieszkania, warsztat, 

garaż, Cena: 259 000zł (nr:2496)  - 

(74) 666 66 06,  (74) 843 33 33

BON –PIASKOWA GÓRA, mieszka-

nie z balkonem, 100m2, 3 piętro, 

jasna kuchnia, 3 pokoje, ogrze-

wanie gazowe,  cena: 187 000 zł  

(nr:2143) - (74) 843 33 33, (74) 666 

66 06

BON – NOWE MIASTO:lokal użyt-

kowy (była apteka),  pow.120m2, 

dwupoziomowy. Cena wynajmu: 

1500 zł:sprzedaż: 115 000 zł 

(nr:2525) (74) 843 33 33, (74) 666 

66 06

BON –ŚRÓDMIEŚCIE , lokal użytko-

wy w ścisłym centrum, powierzch-

ni 118 m2, witryna, zaplecze, 

dobrze utrzymany. Cena wynajmu: 

2500 zł (nr: 2545)  (74) 666 66 06, 

(74) 843 33 33

BON – PONIATÓW,  Piętrowy DOM 

NA WYNAJEM z wyposażeniem 

nieopodal Strefy Ekonomicznej 

, 200 m2, 2 mieszkania, 6 pokoi, 

2 łazienki, garaż, ogród 800 m2 

Cena: 2 980zł   (nr: 2540)  (74) 666 

66 06, (74) 843 33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, luksusowe 

mieszkanie do wprowadzenia 

nieopodal rynku. pow. 60 m2 , 2 

pokoje, aneks kuchenny, łazienka 

z WC, ogrzewanie gazowe, moni-

toring. Możliwość adaptacji do-

datkowej powierzchni. CENA:149 

000 zł (nr: 2528)(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 06, (74) 843 

33 33

BON – ŚRÓDMIEŚCIE, przestronne 

mieszkanie do wprowadzenia nie-

opodal rynku. pow. 82 m2, 2 poko-

je, widna kuchnia z jadalnią, garde-

roba,  łazienka z WC, ogrzewanie 
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