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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, e-mail: walbrzych@remax-praca.pl KR
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• sortowanie 
surowców wtórnych

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

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

Powierzchnia od 20m2 do 60m2.
Mieszkania nowe, wyposażone  w kuchnie w zabudowie stałej.

Każde mieszkanie posiada liczniki.
Ogrzewanie gazowe, teren ogrodzony, monitorowany.

Na terenie znajdują się cztery garaże.

Tel. 607 79 96 00

Mieszkania do wynajęcia

Wałbrzych • ul. Niepodległości 86

BEATU$  KREDYTU$  $
KREDYTY        CHWILÓWKI 

POŻYCZKI 
Najskuteczniejsze biuro w Wałbrzychu

posiadamy oferty 15 banków 
i 40 instytucji pozabankowych.

oferty dla: emerytów, rencistów, 
pracujących, bezrobotnych

Indywidualnie podchodzimy do klienta, szukamy oferty do skutku !!!

Centrum Kredytowe
Bolesława Chrobrego 2/1  tel. 531-483-291 

Al. Wyzwolenia 49/2  tel. 793-793-005 
strona internetowa   http://kredyty-walbrzych.pl/
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Tak się już przyjęło. O li-
stopadzie sądzimy, że jest 
najsmutniejszym miesią-
cem w roku. Rozpoczyna 
się pokłonem nad mogiła-
mi zmarłych na cmentarzu 
i ta żałobno - re�eksyjna 
atmosfera utrzymuje się aż 
do Andrzejek. Niewątpliwie 
trudno zachować pogo-
dę ducha, gdy myślimy o 
śmierci i wspominamy z bó-
lem serca naszych najbliż-
szych, którzy od nas odeszli. 
Nic nie pomaga, że 1 listo-
pada, to przecież Wszyst-
kich Świętych, a więc święto 
najwyższych autorytetów 
Kościoła i powinniśmy się 
cieszyć, że zostali wyniesieni 
na ołtarze. Nie cieszy nas to, 
że właśnie pierwszego listo-
pada cmentarze zamieniają 
się w fantastyczne ogrody 
kwiatów i iluminacji świetl-
nych, co świadczy dobrze o 
żyjących, bo starają się jak 
mogą najlepiej oddać cześć 
tym, którzy opuścili życie 
doczesne.

Listopad nie czaruje nad-
miarem słonecznej pogody 
w naszej stre�e klimatycz-
nej. W tym miesiącu w przy-
rodzie usypia na pół roku 
życie biologiczne roślin. W 
samej nazwie miesiąca jest 
wskazanie, że liście opada-
ją. Pochmurne niebo, mgli-
stość, błotnistość, a do tego 
nierzadko ziąb i krótkość 
dnia w stosunku do długo-
ści nocy, to wszystko spra-
wia, że nie mamy powodów 
do radości w listopadzie.

Czy wobec tego powin-
niśmy godzić się z tym, że 
powinien być miesiącem 
smutnym? Czy właśnie z 
powodu tych wszystkich 
okoliczności nie trzeba po-
szukać w listopadzie mo-
mentów pogodniejszych?

Już na początku drugiej 
dekady listopada mamy 

Listopad - czy musi być smutny?
Stanisław 
Michalik

okazję by się nieco rozwe-
selić. Myślę o okazji, bo w 
praktyce ponurość listopa-
da odbija się rykoszetem 
na posępnym klimacie ob-
chodów największego świę-
ta państwowego - Święta 
Niepodległości. Pojawia się 
coraz więcej głosów na ten 
temat, że nie potra�my z 
powagą, ale i z pogodnym 
entuzjazmem obchodzić 
tego święta. Wciąż jeszcze 
dominuje tradycja PRL-u, 
czyli ceremoniał akademii 
z okazji Rewolucji Paździer-
nikowej, a więc odświętnie 
udekorowana scena, cele-
bra przemówień najważ-
niejszych osób w mieście, 
patriotyczny montaż słow-
no - muzyczny młodzieży 
szkolnej, życzenia dobrej 
nocy - i do domu. W uroczy-
stości uczestniczy garstka 
osób, najczęściej tych, które 
z różnych powodów muszą, 
bądź też są zaproszone i 
nie wypada im odmówić. O 
święcie mieszkańcy miasta 
dowiadują się z telewizji, a 
w okienku TV oglądają wie-
czorem przede wszystkim 
rozróby na ulicach najwięk-
szych miast, bo to jest naj-
bardziej medialne.

Ogarnia zgroza, jak po-
myślimy o tym ile o�ar po-
nieśli nasi przodkowie w 
walce o odzyskanie niepod-
ległości Polski, jak wielka to 
była cena, bo wielu z nich w 
imię wolności oddało swe 
życie. Nasza ziemia spłynęła 
krwią w czasie okupacji nie-
mieckiej i w całej II wojnie 
światowej. A w czasie wojny 
i po wojnie miały miejsce 
prześladowania i mordy 
polityczne. Jak łatwo jest o 
tym wszystkim nie wiedzieć 
lub nie pamiętać, jak łatwo 
lekceważyć.

Święto Niepodległości 
winno być sygnałem, aby o 
tym nie zapominać, winno 
być okazją by oddać cześć 
imiennym i bezimiennym 
bohaterom. Każda gmina 
powinna zbudować swoje, 
wewnętrzne ceremoniały, 
a potem je pielęgnować i 
rozwijać. W wielu miastach 

mają miejsce uroczystości 
kościelne połączone ze zło-
żeniem wieńców i kwiatów 
pod pomnikami lub w miej-
scach pamięci narodowej. 
Ale – niestety - często na 
tym się kończy.

A ten dzień powinien być 
też świętem radości. Jest 
ku temu ważny powód. Ży-
jemy w wolnym kraju, nic 
nam nie grozi z zewnątrz, a 
kraj się rozwija i choć wie-
lu z nas doświadcza biedy i 
czuje się skrzywdzonymi lub 
oszukanymi, to jednak nie-
podległość Polski powinna 
być dla wszystkich sprawą 
najważniejszą. Myślę, że w 
tym dniu winny mieć miej-
sce różnego rodzaju impre-
zy rozrywkowe, sportowe, 
spotkania towarzyskie i kon-
kursy, zabawy taneczne dla 
dorosłych i dla młodzieży. 
Pomysłów może być mnó-
stwo, jeśli wypłyną one od 
mieszkańców całej gminy, a 
nad ich organizacją powin-
no się pracować jak najwcze-
śniej z udziałem jak najwięk-
szej liczby osób. W Święto 
Niepodległości powinniśmy 
się gromadzić w miejscach 
publicznych, a nie zamykać 
w swoim domu, który mamy 
przecież na co dzień.

Znam z autopsji taki zwy-
czaj godny - jak sądzę - na-
śladowania. Z okazji tego 
święta burmistrz miasta 
zaprasza co roku do najlep-
szej w mieście restauracji 
zasłużonych i najaktyw-
niejszych obywateli miasta 
na uroczystość połączoną 
z koncertem i zabawą ta-
neczną. Zaproszeni czują się 
wyróżnieni i traktują to jak 
zaszczyt i uznanie ich spo-
łecznej postawy. Na począt-
ku jest część o�cjalna dla 
uczczenia święta państwo-
wego, są podziękowania i 
nagrody dla osób wyróżnio-
nych za osiągnięcia w pracy 
społecznej na rzecz miasta, 
a potem jest możliwość 
wspólnego poczęstunku i 
zabawy. Część kosztów ta-
kiej uroczystości jest pokry-
wana w formie zbiórki od 
majętnych o�arodawców.

Listopad nie musi być 
wcale tak przygnębiający 
jak to ma miejsce wciąż jesz-
cze w wielu miastach i gmi-
nach, choć z roku na rok od 
zwycięstwa „Solidarności” 
jest w kraju pod względem 
politycznym coraz to gorzej. 
Nie mam zamiaru rozwijać 
tego tematu, by nie psuć 
nastroju. Przynajmniej w 
mniejszych miastach i gmi-
nach, gdzie jest wielu ludzi 
rozsądnych, nie ulegają-
cych tak łatwo partyjnym 
rozgrywkom politycznym 
u góry, łatwiej jest ludzi łą-
czyć, a nie dzielić. I oby tak 
się stało w tym roku i w la-
tach następnych.

Żyjmy w zgodzie! Ra-
dujmy się! To jest najlep-
sze życzenie, jakie można 
wymyślić dla Polski, naszej 
kochanej ojczyzny z okazji 
Święta Niepodległości.

***

Niepodległość Polski
Znalazłem swego cza-

su na stronie internetowej 
komentarz jednego z inter-
nautów na temat obcho-
dów Święta Niepodległości 
– 11 listopada. Ten dzień z 
1918 roku jest symboliczną 
datą odzyskania niepodle-
głości przez Polskę po 123 
latach niewoli zaborczej. 
Cieszyliśmy się tą niepodle-
głością w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego, 
a potem przyszła wojna i 
Polska znalazła się pod oku-
pacją Niemiec hitlerowskich 
i stalinowskich sowietów, 
a dalsze półwiecze PRL-u, 
to uzależnienie od ZSRR. 
Przełom solidarnościowy 
zwiastował nastanie nowej 
ery. Po całkowicie wolnych 
wyborach parlamentarnych 
1991 roku Polska stała się 
znów państwem istotnie 
niepodległym. Czy jest nim 
do dzisiaj?

„WYOBRAŹCIE sobie taką 
hipotetyczną sytuację - Pol-
ska podpisuje z krajem X 
układ, na podstawie którego:

1 - Polska będzie utrzy-
mywać na swój koszt 

wszystkie ambasady kraju X 
i ich uczelnie wyższe, licea i 
gimnazja na terenie Polski.

2 - Polska zgodzi się, 
aby państwo X posiadało 
na terytorium Polski siatkę 
jawnych funkcjonariuszy, 
zarówno obcego pocho-
dzenia jak i rekrutowanych 
miejscowo.

3 - Funkcjonariusze ci 
będą mieli gwarantowa-
ny wstęp do szkół, szpitali, 
więzień, jednostek wojsko-
wych, w celu gromadzenia 
informacji i prowadzenia 
działań propagandowych i 
manipulacyjnych na rzecz 
państwa X i jego interesów.

4 - Funkcjonariusze ci 
wstępując do polskiego 
wojska zostają od razu co 
najmniej kapitanami, a na-
wet generałami i mają nie 
tylko pensje pochodzące z 
budżetu państwa, ale także 
mają dostęp do najwięk-
szych tajemnic.

5 - W stosownych przy-
padkach będą mieli też 
pensje i przywileje takie 
same jak pracownicy tych 
ośrodków, ale pod wieloma 
względami nie będą pod-
legać takim samym przepi-
som np. ci w szkołach nie 
będą podlegali kuratorium i 
ministerstwu.

6 - Ponadto Polska przy-
zna im bezpłatną opiekę 
medyczną i emerytury.

7 - W przypadku łamania 
prawa przez tych funkcjo-
nariuszy, o ile nie zostali zła-
pani na gorącym uczynku, 
stolica państwa X zastrzega 
sobie prawo do nie infor-
mowania polskich władz 
i podejmowania kroków 
zgodnie ze swoimi interesa-
mi - np. tuszowania sprawy, 
zastraszania o�ar, przeno-
szenia winnych na inną pla-
cówkę, kłamania, oskarża-
nia innych etc.

8 - Państwo X zastrzega 
sobie prawo do wykorzy-
stywania swoich funkcjo-
nariuszy do otwartego kry-
tykowania i wpływania na 
polską politykę wewnętrzną 
i zewnętrzną, prawa oby-
watelskie, kierunki badań 

naukowych i inny dowolny 
aspekt życia społecznego i 
politycznego.

9 - Państwo X zastrze-
ga też, że jest niezależnym 
państwem i Polska nie ma 
tam prawa krytyki, a mani-
pulacje są niedopuszczalne.

10 - Polska ma też oddać 
państwu X wszystkie ziemie 
i nieruchomości jakie kiedy-
kolwiek należały do władz 
Imperium X lub albo oby-
wateli tego kraju.

11 - Polacy robią co-
dzienną składkę pieniężną 
na rzecz państwa X.

12 - Polski rząd �nansuje 
działalność agentów pań-
stwa X pracujących w Pol-
sce.

13 – Umowa gwarantu-
jąca te wszystkie przywileje 
nie podlega wypowiedze-
niu!

Teraz wyobraźcie sobie, 
że krajem X jest Izrael, albo 
Rosja. Nie do pomyślenia?

Oczywiście, nie wyobra-
żamy sobie, by zaistniała 
możliwość zawarcia z ja-
kimkolwiek krajem takiego 
układu. Polska jest krajem 
niepodległym. Tak sądzi 
prawie każdy Polak. Tym-
czasem - jak się okazuje 
- Polska zawarła taki układ 
wkrótce po wyzwoleniu się 
spod wpływów Związku 
Radzieckiego. A układ ten 
nazywa się konkordatem 
i jest zawarty z państwem 
kościelnym – Watykanem. 
Nosi on o�cjalny tytuł: Kon-
kordat między Stolicą Apo-
stolską i Rzeczpospolitą Pol-
ską z 28 lipca 1993 roku.

Być może byłoby to 
zgodne z wolą większości 
Polaków - katolików. Ale 
nawet ich nikt o zdanie nie 
pytał. Można być jedynie 
pewnym, że 90% z nich nic 
o tym nie wie i nie ma poję-
cia o faktycznej podległości, 
nieporównywalnie większej 
niż ta, która miała miejsce w 
obozie państw tzw. demo-
kracji ludowej. Dlaczego się 
o tym nie mówi? Spytajcie 
rządzących. Znajdą tysiąc 
powodów, żeby ukryć tę 
ewidentną prawdę.
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KONTAKT: ul. Stacyjna 11, 58-306 Wałbrzych
tel : 748463040, tel. kom.: 883-359-937

e-mail: info@my-textim.com

CZYŚCIWO
BAWEŁNIANE

promocyjna

cena*
1,50 zł netto 

za 1 kg

promocyjnapromocyjnapromocyjnapromocyjnaCałkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach.

Nowy towar 
28 października
Świebodzice, ul. Wolności 29 (targowisko)

4 listopada
Boguszów-Gorce, ul. Fornalskiej 43

szeroki asortyment
* promocja dotyczy asortymentu: TB bawełna kolorowa trykotowa

R E K L A M A

Jego ekscelencja ks. biskup Ignacy Dec - za wsparcie i opiekę 
duchowa nad chorymi i zespołem pracowników

OSOBY PRYWATNE - za otwarte serce, za przedkładanie 
potrzeb Hospicjum nad własne, za poświęcanie cennego 
czasu, za nieustającą gotowość do działania, za ogromną 
wrażliwość i zrozumienie naszych potrzeb,  za zawsze 
dobre słowa i ciepłe myśli,  za wieloletnie wsparcie, pomoc 
�nansową i materialną dla naszej placówki, 
za niepozostawienie nas samym sobie, za zwykłą ludzką 
życzliwość
1. Justyna i Bogdan Popowicz
2. Małgorzata i Daniel Zaborowscy
3. Ewa I Franciszek Waśniowscy
4. Sylwia i Wojciech Chodaniewicz
5. Marta i Paweł Ossowscy
6. Katarzyna Izabella Mrzygłocka
7. Bolesława Wiernicka- malarka
8. Agnieszka i Tomasz Adamczak
9. Katarzyna i Robert Kalinowscy

SZKOŁY -za włączenie się w akcję pomocy dla nas, 
za wrażliwość i zrozumienie naszych potrzeb i otwarcie się 
na nie, za szerzenie idei hospicyjnej oraz idei wolontariatu 
wśród dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz pracowników, 
za uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób chorych 
i potrzebujących.
1. Bożena Kruszyńska- Dyrektor Zespołu Szkół 

Integracyjnych nr 26
2. Ewa Piątek - Dyrektor Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła 

Gminna Menadżersko - Księgowa”
3. Paweł Łuczyński - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

numer 15
4. Krzysztof Brenk - Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych
5. Jan Jędrasik - Dyrektor Zespółu Pieśni i Tańca Wałbrzych.

MEDIA - za obecność i okazywane wsparcie, za 
upowszechnienie idei hospicyjnej wśród mieszkańców 
naszego miasta, za gotowość do pomocy i współpracy, za 
otwartość na dialog
1.  Tygodnik DB 2010 
2.  Telewizja Wałbrzych
3.  Telewizja Dami Wałbrzych 
4. Tygodnik 30 minut.

FIRMY -za ogromną pomoc �nansową, szczególne wsparcie, 
zaangażowanie we wszystkie nasze inicjatywy, fundowanie 
nagród dla naszych darczyńców, za uwzględnienie potrzeb 
naszej placówki w waszych �nansach, za ogromne serce 
i zrozumienie dla naszych potrzeb
1. Stom Klinik Elżbieta i Jacek Szwajgier 
2. Zamek Książ Sp. z o.o.
3. Zakład Energetyki Cieplnej PEC Wałbrzych
4.  Restauracja BOHEMA Iwona i Robert Ławscy
5. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze VICTORIA
6. Colgate Palmolive w Świdnicy
7. CERSANIT III S.A. w Walbrzychu
8. Volgswagen Wrocław
9. SIRBUD Centrum Budowlane
10. Stowarzyszenia Lotnicze
11. Zakłady Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie 

Ślaskiej
12. Cukiernia Krystyna i Mieczysław Świerczyńscy
13.  OPONEX
14.  Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
15.  Rotary Club Świdnica – Wałbrzych.

WŁADZE - za nieocenione wsparcie, pomoc �nansową, głowę 
zawsze otwartą na dialog, za wrażliwość i zrozumienie 
potrzeb pacjentów, ich rodzin i osieroconych dzieci, 
za gotowość do działania, za zwykłą ludzką życzliwość:
1. Jacek Cichura - Starosta Powiatu Wałbrzyskiego
2. Marek Fedoruk - burmistrz Szczawna Zdroju
3. Kamil Zieliński - wicewojewoda dolnośląski
4. Kujawa Waldemar - burmistrz Boguszowa Gorc.

SUPER ANIOŁY
1. Roman Szełemej - prezydent Wałbrzycha 

- za szczególne wsparcie i zrozumienie idei hospicyjnej 
oraz zapoczątkowanie programu pomocy dla dzieci 
przewlekle i nieuleczalnie chorych.

2. Dorota Barańska - za wielkie serce, spełnianie marzeń 
naszych pacjentów, kolacje czwartkowe oraz zrozumienie 
idei opieki paliatywnej.

3. Lech Mirosław - wójt gminy Stare Bogaczowice 
- nasz ambasador w gminie Stare Bogaczowice, 
za zaangażowanie nie tylko swoje, ale całej gminy 
w zbiórki na rzecz naszej placówki.

Tygodnik DB 2010 Aniołem Hospicjum 2016
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu po raz czwarty 

zorganizowało uroczyste wręczenie „Aniołów Hospicjum”. Zaszczytny tytuł 
otrzymali wszyscy ci, którzy w znaczny sposób przyczynili się do wspierania 

szeroko pojętej działalności hospicyjnej. Po raz drugi w ten sposób został 
wyróżniony Tygodnik DB 2010, a Mirosław Lech - wójt Gminy Stare 

Bogaczowice – otrzymał tytuł „Super Anioła Hospicjum 2016”.

Laureaci tegorocznej gali Anioły Hospicjum (fot. Ryszard Wyszyński).

Gala Anioły Hospicjum 
2016 odbyła się w sali Mak-
symiliana zamku Książ w 
Wałbrzychu. - Z serca dzię-
kuję wszystkim za pomoc 
udzielaną nam w prowadze-
niu tej niezwykle potrzeb-
nej placówki – mówiła do 
zebranych Renata Wierzbic-
ka, prezes Polskiego Towa-
rzystwa Opieki Paliatywnej 
Oddział w Wałbrzychu, któ-
re prowadzi Hospicjum im. 
św. Jana Pawła II w Wałbrzy-
chu. – Bez Waszej pomocy 

nie udałoby się nam nieść 
pomocy na tak dużą skalę. 
Szczególne słowa podzięko-
wania kieruję do wszystkich 
pracowników i wolontariu-
szy, którzy codziennie są 
do dyspozycji naszych pod-
opiecznych.

- W 2015r. naszą opieką 
wałbrzyskiego hospicjum 
objętych było 1192 pacjen-
tów: w poradni specjali-
stycznej - 346 osób; w opie-
ce domowej - 610 osób; w 
hospicjum stacjonarnym 

- 236 osób; 40 osieroconych 
dzieci; 30 rodzin pacjentów. 
Rehabilitacją dzieci nieule-
czalnie i przewlekle chorych 
– zostało objętych 28 dzieci, 
a z do�nansowania wakacje 
skorzystało 8 dzieci z opieku-
nami. Bez Państwa wsparcia 
nie bylibyśmy w stanie po-
móc tak dużej grupie osób 
– podkreśla Marek Karolczak 
z Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej Oddział 
w Wałbrzychu.

(RED)
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Twoje pieniądze

   

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy

ZADZWOŃ

668 682 334 *

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora www.pro�credit.pl

Dodatkowe zajęcie
w branży f inansowej

R E K L A M A

In memoriam - Ku pamięci

,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą’’ 

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym 
i Wszystkim którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

 Śp. Heleny Ferenc 
składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

 Śp. Wiesława Raczyńskiego 
składa rodzina.

,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’’ 

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Agnieszki Sikory 
składa córka.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  

Śp. Ewy Żelazko - Augun 
uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 

w tym trudnym czasie składa Syn z rodziną.

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070  
Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

Zdarzyło się, że w sierp-
niu tego roku znana pisarka 
Olga Tokarczuk, autorka m.in. 
znienawidzonej przez prawi-
cę powieści „Księgi Jakubo-
we”, została uhonorowana 
tytułem Zasłużony dla Miasta 
Wałbrzycha. Nie spodobało 
się to radnym PiS, którzy w 
ramach protestu opuścili salę 
podczas sesji rady miejskiej. 
Poruszony tym do głębi, wał-
brzyski literat, poeta i były 
górnik, Roman Gileta, za-
mieścił na Facebooku dosyć 
„nieszczęśliwy”, ale mocno 
emocjonalny komentarz, w 
którym znalazły się też słowa, 
że gdy pozna ich nazwiska, 
to pójdzie na sesję rady i ma-
czetą im łby poucina. Jestem 
przekonany, że był to głu-
pi wpis, ale w takim samym 
stopniu przekonany jestem, 
że tylko ktoś nasiąknięty wy-
jątkowo złą wolą, albo wręcz 
intelektualny prościuch, nie-
potra�ący zrozumieć intencji 
jego autora, wziąłby to za ja-
kąś realną groźbę.

A jednak znaleźli się tacy, 
którzy w te pędy polecieli z 
donosem do prokuratury, nie 
zważając na to, że Roman, gdy 
tylko trochę ochłonął, bardzo 
szybko wpis usunął. Zaraz po-
tem do miejskich władz PiS 
wysłał przeproszenie za swój 
– było nie było – wygłup. No 
i ponadto tych, którzy z rze-
komego strachu przed „ro-
manową maczetą” w gacie 

Proces
Janusz
Bartkiewicz

trochę popuścili, osobiście 
przeprosił. Zdawało mu się, 
że sprawa jest załatwiona. A 
tu nagle wezwanie na policję i 
zarzut groźby karalnej. Dedy-
kuję przeto panu policjanto-
wi treść art. 190 § 1 kodeksu 
karnego, którego najważniej-
szy fragment brzmi następu-
jąco: „Kto grozi INNEJ OSOBIE 
popełnieniem przestępstwa 
na jej szkodę (...), jeżeli groźba 
wzbudza W ZAGROŻONYM 
uzasadnioną obawę, że bę-
dzie spełniona, podlega (…) 
karze (...)”. Mam wrażenie, że 
każdy, kto potra� jako tako 
litery składać i z logicznym 
myśleniem nie ma żadnych 
problemów, zrozumie, że 
groźba musi być skierowana 
do KONKRETNIE określonej 
osoby �zycznej, no i oczywi-
ście musi w tej osobie wywo-
łać UZASADNIONĄ obawę, 
że zostanie spełniona. Ale, 
co warte jest szczególnego 
podkreślenia, „obawę można 
uznać za uzasadnioną tylko 
wtedy, kiedy przeciętny czło-
wiek, o podobnych do o�ary 
cechach osobowości, psychi-
ki, intelektu i umysłowości, 
w analogicznych warunkach 
wedle wszelkiego prawdopo-
dobieństwa, uznałby tę groź-
bę za realną i wzbudzającą 
obawę”. Nie ja to wymyśliłem, 
bo jest to opinia wyrażona w 
tak zwanej doktrynie i sądo-
wym orzecznictwie.

Każdy, kto Romana Gile-
tę zna, doskonale wie, że nie 
skrzywdziłby nawet przy-
słowiowej muchy, a osoby, 
które uznały się zagrożone 
(nazwiska znam, ale spuszczę 
zasłonę miłosierdzia), akurat 
z Romanem się znają, w tym 
co poniektórzy bardo dobrze, 

bo i na piwo – zdarzało się – 
razem chodzili.

Aby nie być gołosłow-
nym, przywołam niewielki 
fragmencik z uzasadnienia 
wyroku Sądu Okręgowe-
go w Kielcach (sygn. akt IX 
Ka 1330/13), który uznał, że 
„poza subiektywnym odczu-
ciem zagrożenia decydują (...) 
przesłanki odwołujące się do 
okoliczności i sposobu wy-
rażenia groźby, które mogą 
uzasadniać realną obawę, iż 
będą spełnione. Pozwala to 
wyeliminować z zakresu ka-
ralności groźby, których nikt 
rozsądny nie potraktowałby 
realnie”. Radzę szanownym 
Czytelnikom zwrócić szcze-
gólną uwagę na użycie przez 
sąd określenia „ nikt rozsąd-
ny”. No właśnie. Tak więc za-
rzut postawiony Romanowi 
jest bzdurny i może być od 
biedy tłumaczony ignorancją 
policjanta, ale fakt, że został 
zatwierdzony przez proku-
ratora, woła już o modły we 
wszystkich chrześcijańskich, i 
nie tylko, świątyniach. Jeżeli 
jednak ktoś z wałbrzyskiego 
PiS uznał, że Roman faktycz-
nie utnie mu maczetą głowę i 
złożył w związku z tym zawia-
domienie o popełnieniu prze-
stępstwa, to oczekiwałbym, 
że prowadzący sprawę poli-
cjant (i prokurator ją nadzoru-
jący) będzie właśnie tym kimś 
„rozsądnym” i wniosek taki 
„wrzuci do kosza”, nie tylko z 
powodu braku znamion czy-
nu zabronionego, do których 
należy skierowanie groźby do 
konkretnej osoby, co w przy-
padku wpisu Romana abso-
lutnie nie miało miejsca. Wpis 
ten zawierał coś, co od biedy 
można by uznać za „apel” au-

tora, skierowany do bliżej nie-
określonych adresatów, aby 
„podali mu” nazwiska osób, 
które w jego mniemaniu ob-
raziły Olgę Tokarczuk. Wynika 
z tego w sposób niebudzący 
wątpliwości, że Roman ni-
kogo konkretnego nie miał 
na myśli, a więc żadnej indy-
widualnie wskazanej osobie 
nie mógł grozić. W rozmo-
wie, jaką z nim na ten temat 
przeprowadziłem, powiedział 
mi, że w jego zamyśle miał 
to być tylko protest prze-
ciw „niegodnemu” - w jego 
mniemaniu - zachowaniu 
wałbrzyskich rajców z Prawa 
i Sprawiedliwości, a słowo 
„maczeta”, miało grać kluczo-
wą rolę, jako literacka metafo-
ra, w wyrażeniu, że „maczetą 
słowa łby poucina”. Bo we-
dług Romana (poety i litera-
ta przecież) „słowem można 
operować jak maczetą”, z 
czym się absolutnie zgadzam. 
I tylko jego stan emocjonalny 
wywołany informacją o – co 
tu dużo mówić – nieprzyzwo-
itym zachowaniu radnych 
PiS, dotyczącym znakomitej 
przecież pisarki i bliskiej jego 
znajomej, spowodował nie-
zamierzony lapsusu, iż wyraz 
„słowo” w tekście się nie zna-
lazł.

Zapyta ktoś: dlaczego 
zatem Roman Gileta dobro-
wolnie poddał się karze? 
Odpowiedź jest prosta. Nie 
zna się on na prawie i uległ 
namowom owego policjan-
ta, który takie rozwiązanie 
mu podsunął i przedstawił w 
takiej formie, że Roman do 
cna skołowany, wyraził na 
to zgodę. Pan policjant zali-
czył tym samym sukces, bo 
jeszcze jedna spawa została 

zakończona wynikiem pozy-
tywnym. Marny to jednak i 
bardzo kompromitujący (nie 
tylko policjanta) to sukces, 
bo świadczący o jakości kadr 
naszych organów ścigania, 
które właśnie takimi „sukce-
sami” być może poprawiają 
swoje statystyki. Co do etycz-
nej oceny osób, które skie-
rowały do organów ścigania 
zawiadomienie o rzekomym 
przestępstwie, z ostrożności 
procesowej, nie będę się wy-
powiadał, z nadzieją, że każdy 
kto ten tekst przeczyta, wyro-
bi sobie własne na ten temat 
zadanie. Na szczęście Roman 
ma wielu przyjaciół, którzy go 
w biedzie nie pozostawili, w 
wyniku czego zgłosił się zna-
ny i bardzo dobry prawnik, 
który w jego imieniu wniesie 
do sądu wniosek o unieważ-
nienie dobrowolnego pod-
danie się karze i umorzenie 
postępowania z uwagi na 
brak znamion czynu zabro-
nionego.

Na zakończenie pozwo-
lę sobie na pewną osobistą 
re�eksję. Otóż nie tak daw-
no, również na Facebooku, 
jeden (na szczęście już były) 
wałbrzyski policjant wyarty-
kułował w stosunku do mnie 
bardzo konkretne groźby. 
Moje obawy, co do ich speł-
nienia były mocno uzasad-
nione i w krótkim czasie, 
dzięki prokuraturze i sądowi, 
zostały faktycznie zrealizo-
wane. Mógł je zrealizować, 
bo organa te moje obawy 
uznały za bezpodstawne. No 
cóż, ani ja, ani Roman do PiS 
nie należymy. No i w Polsce 
nie prawo, lecz jego interpre-
tacje obowiązują.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Bezpłatne 
szkolenia
Ruszyły zapisy na listopado-
we szkolenia dla klientów 
wałbrzyskiego Oddziału ZUS. 
Dwa nieodpłatne szkolenia od-
będą się w siedzibie oddziału 
przy ul. Kasztanowej 1. - Za-
praszamy do udziału w dwóch 
nieodpłatnych szkoleniach z 
zakresu Programu Interaktywny 
Płatnik Plus oraz zbiegów ubez-
pieczeń w przypadku posiada-
nia więcej niż jednej umowy z 
naciskiem na zmiany obowią-
zujące w umowie zlecenia od 
2016 r. Ze względu na ograni-
czoną ilość miejsc, obowiązują 
zapisy na szkolenie. Zgłoszenia 
prosimy przesyłać wyłącznie 
elektronicznie na adres: mo-
nika.bisek-graz@zus.pl. Wykaz 
wszystkich tematów szkoleń z 
harmonogramem spotkań (z 
podaniem miejsc szkolenio-
wych, terminów i godzin rozpo-
częcia) dostępny jest na stronie 
www.zus.pl w zakładce kalenda-
rium-szkolenia – mówi Iwona E. 
Kowalska, Rzecznik Regionalny 
ZUS Województwa Dolnoślą-
skiego.
Terminy i tematy szkoleń:
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń - 
zmiany od 1 stycznia 2016 r. W 
programie zajęć m.in.: zmiany 
obowiązujące m.in. w umowie 
zlecenia od 2016 r. Szkolenie od-
będzie się 8 listopada 2016 r. w 
budynku przy ul. Kasztanowej 1 
w Wałbrzychu, sala 250, II piętro, 
w godzinach 10:00-12:00.
Płatnik 10.01.001 - Interaktywny 
Płatnik Plus. W programie zajęć 
m.in.: Zmiany wprowadzone 
w Płatniku 10.01.001, Płatnik 
10.01.001 a Interaktywny Płatnik 
Plus, Przetwarzanie dokumen-
tów przekazanych przez płatni-
ka. Szkolenie odbędzie się 16 li-
stopada 2016 r. w budynku przy 
ul. Kasztanowej 1 w Wałbrzychu, 
sala 250, II piętro, w godzinach 
10:00-13:00.

(RED)
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ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl 
lub  www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce oraz do naszych biur!

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

ZIMA 2017 JUŻ W SPRZEDAŻY

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.

PIELGRZYMKA DO IZRAELA 
11-18.02.2017 i 18-25.02.2017 

SUPER CENA - 3 300 PLN - 3 150 PLN* + 180 USD (WSZYSTKO W CENIE!!!) 
*promocja do końca października

NARTY WE WŁOSZECH - PIEMONT SKIPASS W CENIE!!!
9.12 - 17.12.2016 - 800 zł + 310 €,

17.02 - 25.02.2017 - 800 zł + 430 €, 17.03 - 25.03.2017 - 800 zł + 330 € 

NARTY W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!
13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017, 

10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 990 zł 1 592 zł

OBÓZ NARCIARSKI W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!
13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017, 

10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 875 zł 1 500 zł

WCZASY ZIMOWE W W SZCZAWNICY 
- 13.02.2017 do 19.02.2017 , 20.02.2017 do 26.02.2017 - 899 pln/OSOBĘ

WCZASY ZIMOWE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH 
-Cena pakietu 5 dniowego: 490 PLN - osoby dorosłe, 290 PLN - dzieci do lat 6, 

390 PLN - dzieci do lat 12,  Cena pakietu 7 dniowego: 590 PLN - osoby dorosłe, 
290 PLN - dzieci do lat 6, 390 PLN - dzieci do lat 12

WCZASY ZIMOWE W ZAKOPANEM
13.02.2017 – 19.02.2017, 20.02.2017 – 26.02.2017. 

CENA: 650 PLN/osobę dorosłą, 600 PLN dziecko do 10 lat

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:
26.11.2016 DREZNO - 99 PLN
03.12.2016 PRAGA - 99 PLN

10.12.2016 BERLIN - 129 PLN

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND
04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO

Święta Bożego Narodzenia
REWAL 22-27.12.2016 - 900 PLN 650 PLN 

SOKOLEC 22-27.12.2016 - 900 PLN 549 PLN 
SZCZAWNICA 22-27.12.2016 - 900 PLN 599 PLN 

OFERTA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA

SYLWESTER:
REWAL od 850 PLN 549 PLN      SOKOLEC od 850 PLN 499 PLN

PRAGA - 140 PLN            BERLIN - 140 PLN
WENECJA - expres 30.12.2016 - 01.01.2017 - 399 PLN + 20 EURO

WENECJA 29.12.2016 - 01.01.2017 - 499 PLN + 50 EURO

OSTATNIE
MIEJSCA!!!

Zbiórka krwi
Zapraszamy na październikową 
zbiórkę krwi z niespodzianką. Oso-
by chętne do podzielenia się bezcen-
nym lekiem mogą odwiedzić Miejski 
Dom Kultury przy ul. Wolności 13 w 
Świebodzicach w czwartek, 27 paź-
dziernika. Akcja potrwa od godz. 
9:00 do 13:00, pod koniec zbiórki 
wśród krwiodawców rozlosowany 
będzie upominek-niespodzianka, 
ufundowany przez �rmę Schneider 
Electric. Organizatorami zbiórki są: 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, 
Urząd Miejski w Świebodzicach, Klub 
Honorowych Dawców Krwi w Świe-
bodzicach oraz MDK.

(AB)

Sesja w piątek
28 października odbędzie się XXV 
Sesja Rady Miejskiej w Świebodzi-
cach. Nietypowo – bo w piątek, i o 
niestandardowej godzinie – 11:00. 
W porządku obrad znajdą się pro-
jekty uchwał dotyczące m.in. zmian 
budżetu gminy na 2016 r., opinii o 
celowości wniesienia aportu do ZGK, 
a także w sprawie nadania nazwy uli-
com oraz uchwalenia wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych. Obrady tradycyjnie 
odbywają się w sali posiedzeń w ra-
tuszu.

(AB)

Około 650 mln złotych wy-
niosą kolejne inwestycje kon-
cernu Toyota w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Stre�e Ekonomicz-
nej. Projekty związane będą z 
uruchomieniem produkcji hy-
brydowych skrzyń biegów oraz 
nowych silników benzynowych. 
W wyniku inwestycji koncern de-
klaruje stworzenie co najmniej 
100 nowych miejsc pracy.

- Cieszymy się z decyzji japoń-
skiego koncernu, tym bardziej, że 
wpłynie ona na stabilność działal-
ności zakładów i generowanego 
przez nie zatrudnienia – podkreśla 
Maciej Badora, prezes wałbrzyskiej 
strefy. – Warty podkreślenia jest 
fakt, że funkcjonowanie koncernu 
znacznie wykracza poza sferę czy-
sto biznesową, dotykając spraw 
ważnych dla mieszkańców regio-
nu. Toyota wpisała się na stałe, 
nie tylko w krajobraz gospodarczy 
Dolnego Śląska, ale również w jego 
charakter społeczny – dodaje pre-
zes.

W ramach nowych inwestycji 
wałbrzyski zakład Toyota Motor 
Manufacturing Poland rozpocznie 
w 2018 roku produkcję przekład-
ni napędów hybrydowych. Pod-
zespoły będą współpracowały z 
silnikiem o pojemności 1.8 l w ze-
spole napędowym montowanym 
we wszystkich sprzedawanych w 
Europie hybrydowych modelach 

Będzie fabryka, będzie praca

Toyoty Auris i Auris Touring Sports. 
Znajdzie też zastosowanie w Toy-
ocie C-HR, nowym crossoverze, 
którego produkcja ruszy z końcem 
bieżącego roku. Obecnie układy 
hybrydowe powstają w zakładzie 
Toyoty w Japonii, skąd są impor-
towane do Europy. Dodatkowo, 
w fabryce w Wałbrzychu, od 2018 
roku realizowane będą funkcje ba-
dawcze, które poprzez testowanie 
materiałów będą wspomagać pro-
ces lokalizacji części do produkcji 
przekładni hybrydowych.

- Toyota jest zaangażowana w 
inwestycje produkcyjne w Polsce 
od 1999 roku zatrudniając obecnie 

2000 stałych pracowników. Chce-
my dalej wzmacniać naszą obec-
ność – powiedział Eiji Takeichi, 
prezes Toyota Motor Manufactu-
ring Poland. – Poszerzenie produ-
kowanego asortymentu o hybrydy 
zapewni większą stabilność naszej 
działalności z korzyścią dla naszych 
pracowników i lokalnej społeczno-
ści – dodał.

Kolejny projekt zakłada uru-
chomienie w 2019 roku produkcji 
nowych silników benzynowych w 
zakładzie Toyota Motor Industries 
Poland w Jelczu-Laskowicach. W 
fabryce zlokalizowanej w wałbrzy-
skiej stre�e tworzone są obec-

nie jednostki napędowe diesla. 
Uruchomienie linii montażowej 
zupełnie nowego, 2-litrowego sil-
nika benzynowego, uzupełni asor-
tyment Toyoty przeznaczony dla 
samochodów produkowanych w 
Europie w nadchodzących latach.

- Fabryka w Jelczu-Laskowi-
cach produkuje obecnie tylko sil-
niki wysokoprężne. Jednak rynek 
europejski ewoluuje w kierunku 
zwiększonego udziału pojazdów 
benzynowych, hybrydowych oraz 
elektrycznych – stwierdził Kazuno-
ri Masuoka, prezes Toyota Motor 
Industries Poland. – Dlatego też 
istotne było dla nas zróżnicowanie 
produkcji i rozwój umiejętności 
wytwarzania silników benzyno-
wych, co pomoże zapewnić naszej 
fabryce stabilniejszą przyszłość – 
podkreślił.

Koncern poinformował również 
o planowanym połączeniu obu 
przedsiębiorstw w jedną organi-
zację, które ma być s�nalizowane 
pod koniec marca 2017 roku. Firma 
przyjmie nazwę Toyota Motor Ma-
nufacturing Poland.

Jak zapowiadają przedstawi-
ciele koncernu, nakłady dla obu 
projektów wyniosą około 650 mi-
lionów złotych. Zwiększy to łączną 
wartość inwestycji produkcyjnych 
Toyoty w Polsce do ponad 4 miliar-
dów złotych.

(JS)

W wałbrzyskiej fabryce Toyoty będą produkowane hybrydowe skrzynie biegów.
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OBWIESZCZENIE
Informuję, że na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r.  o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) 
dnia 27 wrześnie 2016 roku została podjęta uchwała o przy-
stąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji 
UCHWAŁA NR XX/112/2016 RADY GMINY WALIM z dnia 27 
września 2016 r. 
Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede 
wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej 
Gminy Walim. Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru 
Gminnym Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podsta-
wę do ubiegania się o do�nansowanie w ramach funduszy 
zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.
Pełna treść uchwały jest dostępna na stronach Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Walim.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Walim, 07.10.2016r.

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

Andrzej
Basiński

Miałem sen. Obrazy, kto 
wie, może i prorocze, ujrza-
łem nad ranem 25 paździer-
nika, w pierwszą rocznicę 
wyborów. Nazwę je pocią-
giem, który po niespodzie-
wanym przełożeniu wajchy 
przez szalonego kolejarza, 
popędził ślepym torem koń-
czącym się urwiskiem. Pa-
sażerom pozostało długie 
oczekiwanie na pomoc lub 
niebezpieczna wspinaczka z 
bagażami na szczyt wzgórza 
i wypatrywanie innych spo-
sobów dalszej podróży. Ale 
wracam do snu.

Ujrzałem bodaj setną 
miesięcznicę na Krakowskim 
Przedmieściu. Na drabinkę 
wszedł prezes. Tu dygresja. 
Kiedyś człowieka z Żoliborza 
nazwałem prezesem +, a in-
nym razem oberprezesem. 
To był błąd. Proponuję, by 
unikać dodawania różnych 
przedrostków i wyrazów na 
określenie tego człowieka. 
Dajmy sobie spokój z nad-
prezesem, superprezesem 
i innymi nowotworami, a 
także naczelnikiem. Dzięki 
takim dodatkom J.K. nabie-
ra poczucia wyjątkowości i 
szczególnej misji. Ale jestem 
daleki od narzucania komu-
kolwiek czegokolwiek. A po-
zostanę przy prezesie.

Sen na rocznicę
Mały człowiek jak zwykle 

pokrzykiwał o zbliżaniu się 
do prawdy, nie omieszkał 
wspomnieć o tych, którzy... 
itd., zahaczył o zdrajców, 
podkreślił konieczność 
zwierania szyków oraz za-
powiedział rychłe i totalne 
zwycięstwo. W pewnym 
momencie spostrzegłem, 
że - zapewne pod wpły-
wem oklasków i okrzyków 
poparcia - prezes zaczął się 
dziwnie nadymać. Szybko 
zorientowałem się, że to 
puchło ego prezesa. Stop-
niowo przeistaczał się w 
balon o zarysach człowie-
ka i w pewnym momencie 
uniósł się nad drabinkę, a 
następnie poszybował ku 
przestworzom. Jakiś dziw-
ny, wewnętrzny głos pod-
powiedział mi, że celem po-
wietrznej eskapady prezesa 
są wyspy Hula Gula, gdzie 
wśród miejscowej ludno-
ści będzie krzewił uczucia 
patriotyczne, pomocne do 
zbudowania nowego społe-
czeństwa. W nadwiślańskim 
kraju jego misja dobiegła 
końca. Nadszedł czas na ko-
lejne wyzwania. Prezes nie 
potra�ł egoistycznie ogra-
niczyć je tylko do swojej 
udręczonej ojczyzny, bo - w 
jego przekonaniu - reszta 
świata także potrzebuje ra-
dykalnej odnowy.

Tłumek wokół drabinki 
najpierw jęknął, a zaraz po-
tem zawył z rozpaczy. Ale 
przecież nadzieja umiera 
ostatnia. Z początku cicho, 
a następnie coraz głośniej 

rozległo się skandowanie: 
„An-to-ni, An-to-ni!”, bo 
wśród pisowskiego ludu, 
jak zawsze przy tej okazji, 
był człowiek, dla którego 
nie ma rzeczy niemożli-
wych. Stanął przy drabince, 
powiódł po zebranych hip-
notycznym spojrzeniem i 
ze swoim upiornym uśmie-
chem Me�stofelesa zapo-
wiedział kontynuację dzieła 
prezesa oraz to, że na zdraj-
ców i zaprzańców nadcho-
dzi ostatnia godzina. Przez 
chwilę miałem nadzieję, że 
i on straci ostatecznie kon-
takt z ziemią, gdyż w prze-
szłości, także tej bliskiej, 
daleko odlatywał, ale nic 
gwałtownego już się przy 
drabince nie wydarzyło. 
Mój kraj czekało nowe mę-
czeństwo i kolejne kompro-
mitacje. I z tym ponurym 
uczuciem otworzyłem oczy.

 * * *

25 października 2015 
roku w moim głębokim prze-
konaniu zasługuje na miano 
Dnia Ciemniaka lub Dnia 
Świra, co na tych łamach 
starałem się niejednokrot-
nie udowadniać. Inne, na-
suwające się określenia, to: 
Dzień Buraka, Dzień Wstydu, 
a nawet Dzień Hańby. Mu-
szę jednak uważać, by przy 
okazji rocznicy przełożenia 
wajchy przez szalonego ko-
lejarza, nie zostać źle zrozu-
mianym przez żonę. To bo-
wiem dzień naszej rocznicy 
ślubu.

Otworzą żłobek
Uroczyste otwarcie Żłobka Miej-
skiego przy ulicy Hetmańskiej 5 
w Wałbrzychu zostało zaplano-
wane na 28 października 2016 r. 
(godzina 14:00). - Tego dnia zo-
stanie również podpisana umowa 
między Dolnośląskim Wojewódz-
kim Urzędem Pracy a Fundacją 
Edukacji Europejskiej na prowa-
dzenie żłobka w ramach projektu 
„Wałbrzyskie Maluchy 3”.  Dzięki 
temu do czerwca 2018 roku na 
pomoc może liczyć 115 wałbrzy-
szan, w tym 65 rodziców powraca-
jących na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich rodzicielskich, 
czy wychowawczych, a także 50 
osób, które nie mają pracy wyja-
śnia Arkadiusz Grudzień, rzecznik 
prasowy prezydenta Wałbrzycha. 
W budynku, w którym teraz zlo-
kalizowany jest żłobek, wcześniej 
funkcjonowało przedszkole. Prze-
budowa kosztowała ponad 2 100 
000 złotych z budżetu Gminy Wał-
brzych, zadanie zrealizowano od 
marca do października 2016 r., a 
wykonywało je wałbrzyskie przed-
siębiorstwo “Sirbud – Minari”.

(RED)

Lampiony pamięci
- Tradycyjnie spotkamy się w 
Dzień Zaduszny, by upamiętnić 
wałbrzyszan, którzy odeszli w 
mijającym roku. Zasłużonych, 
podziwianych, wszystkich bli-
skich naszemu sercu, których brak 
dotkliwie odczuwamy. Bądźmy 
razem w Zaduszki - 2 listopada. 
Spotkamy się na placu Magistrac-
kim w Wałbrzychu o godz. 18:00. 
Zapalimy znicze, manifestując 
wspólnotę, pamięć i szacunek. 
Pod adresem lampiony@um.wal-
brzych.pl najpóźniej do 30 paź-
dziernika oczekujemy na imiona 
i nazwiska osób zmarłych, które 
zostaną odczytane i pokazane na 
telebimie – zachęcają organizato-
rzy akcji.

(RED)

Pro�laktyka stomatolo-
giczna i higiena jamy ust-
nej wśród dzieci i młodzie-
ży stanowiły główny temat 
ostatniego posiedzenia 
Rady Wspólnoty Samorzą-
dowej Podzamcze w Wał-
brzychu.

Wskazano na pilną ko-
nieczność zajęcia się za-
pobieganiem istotnemu i 
coraz powszechniejszemu 
zagrożeniu dla młodych 
mieszkańców największe-
go wałbrzyskiego osiedla. 
Podkreśliła ją stomatolog dr 
Iwona Świętkowska, która 
zainspirowała RWS do zaję-
cia się tym zagadnieniem. 
Nakreślono na razie wstępne 
założenia i ramy działań, któ-
re będą później wypełniane 
konkretnymi inicjatywami 
i zadaniami. M.in. chodzi o 
zaangażowanie w realiza-
cję wspomnianego tematu 
podzamczańskich placówek 
oświatowych, sponsorów 
gotowych do �nansowego 

wsparcia określonych pro-
jektów, Sanepidu, produ-
centów zdrowej żywności 
oraz radnych Rady Miejskiej 
Wałbrzycha z Podzamcza. 
Jedną z form działalności 
pro�laktycznej byłyby kon-
kursy plastyczne.

Na posiedzeniu wróciła 
sprawa realizacji projektów 
RWS, które zwyciężały w po-
przednich edycjach Wałbrzy-
skiego Budżetu Partycypa-
cyjnego. Wiosną przyszłego 
roku ma ostatecznie po-
wstać siłownia plenerowa, 
zlokalizowana na terenie w 
pobliżu kościoła para�i pw. 
Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła oraz trasy pieszo-ro-
werowej przy al. Podwale. 
Opóźnienie budowy siłowni, 
na co nie miała wpływu RWS, 
wzbudziło zaniepokojenie 
mieszkańców Podzamcza. 
Należy oczekiwać pomyśl-
nego �nału pożytecznego 
przedsięwzięcia.

Andrzej Basiński

RWS Podzamcze o pro�laktyce 
stomatologicznej

Podczas ostatnie posiedzenia RWS Podzamcze powróciła sprawa 
budowy siłowni plenerowej przy al. Podwale.
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Walim działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 
1) ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1777) ogłasza, że dnia 27 września 2016 roku zo-
stała podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia gmin-
nego programu rewitalizacji UCHWAŁA NR XX/112/2016 
RADY GMINY WALIM z dnia 27 września 2016 r.
Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede 
wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej 
Gminy Walim. Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru 
Gminnym Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podsta-
wę do ubiegania się o do�nansowanie w ramach funduszy 
zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.
Pełna treść uchwały jest dostępna na stronach Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Walim.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Walim, 07.10.2016r.

R E K L A M A

R E K L A M A

6 listopada - WROCŁAW, 7 listopada - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH,
8 listopada - LEGNICA i LUBIN , 

9 listopada - GŁOGÓW i ZIELONA GÓRA

506-536-270, 784-609-208, 693-788-894  

- Ze względu na możli-
wości występowania w dniu 
Wszystkich Świętych utrud-
nień na drogach w ruchu sa-
mochodowym, możliwość 
powstawania korków oraz w 
związku z ograniczoną liczbą 
miejsc parkingowych w oko-
licach cmentarzy, zachęcamy 

mieszkańców Wałbrzycha jak 
również przyjezdnych gości 
do korzystania w tym dniu z 
komunikacji miejskiej. Decyzją 
Prezydenta Miasta Wałbrzy-
cha wprowadza się w dniu 1 
listopada 2016 r. bezpłatne 
przejazdy dla wszystkich pa-
sażerów, którzy będą korzy-

stać z komunikacji zbiorowej 
organizowanej przez Gminę 
Wałbrzych – informuje Zarząd 
Dróg, Komunikacji i Utrzyma-
nia Miasta w Wałbrzychu.

Z kolei Dział Komunikacji 
Zbiorowej informuje, że 1 li-
stopada 2016 roku autobusy 
komunikacji miejskiej kurso-

1 listopada pojedziesz 
za darmo!

Włodarze Wałbrzycha i Świebodzic zadecydowali, że 1 listopada 
w obu miastach przejazdy komunikacją miejską będą bezpłatne. 

To samo dotyczy autobusów kursujących z Wałbrzycha do Głuszycy, 
Jedliny Zdroju, gminy Walim, gminy Mieroszów i Szczawna Zdroju.

wać będą według rozkładów 
jazdy ważnych w soboty, z wy-
jątkiem linii 4, która kursować 
będzie według specjalnego 
rozkładu jazdy.

W związku z dużym na-
tężeniem ruchu w okolicach 
wałbrzyskich nekropolii wpro-
wadzone zostaną następujące 
rozwiązania:
1. ul. Bema – utworzony par-
king po lewej stronie ulicy (ja-
dąc od strony ul. Wańkowicza)
2. ul. Cmentarna – zakaz za-
trzymywania się po obu stro-
nach ulicy
3. ul. Piaskowa – zakaz zatrzy-
mywania się po obu stronach 
ulicy + wariant zamknięcia uli-
cy dla ruchu
4. ul. Moniuszki –zakaz za-
trzymywania się po prawej 
stronie ulicy jadąc w stronę ul. 
Sikorskiego, po lewej stronie 
utworzony parking
5. ul. Poznańska – przekształ-
cenie ul. Poznańskiej w ulicę 
jednokierunkową jadąc od ul. 
Internatowej w stronę marke-
tu Biedronka, utworzenie par-
kingu po prawej stronie drogi 
oraz zakazu zatrzymywania się 
po lewej stronie drogi
6. ul. Przemysłowa – za-
mknięcie ulicy dla ruchu z wy-
łączeniem TAXI, zaopatrzenia 
na czas rozładunku, mieszkań-
ców i służb miejskich, prze-
kształcenie ul. Przemysłowej 
w jednokierunkową jadąc od 
strony pl. Na Rozdrożu w stro-
nę ul. Sikorskiego, utworzenie 
zakazu zatrzymywania się po 
obu stronach drogi
7. ul. Sikorskiego – utworze-
nie parkingów na odcinku od 
łącznicy w kierunku Podgórza 
(jadąc od pl. Grunwaldzkiego) 
do skrzyżowania z ul. Moniusz-
ki na obu jezdniach po prawej 
stronie jezdni oraz utworzenie 
zakazu zatrzymywania się po 
lewej stronie jezdni.
8. ul. Wyszyńskiego –zakaz 
zatrzymywania się po prawej 
stronie drogi od skrzyżowania 
z ul. Piętnastolecia do skrzy-
żowania z ul. Broniewskiego 
jadąc w kierunku ul. Broniew-
skiego
9. ul. Żeromskiego i ul. Wań-
kowicza – utworzenie par-
kingu po prawej stronie drogi 
jadąc w kierunku ul. Andersa 
od skrzyżowania z ul. Bema 
do skrzyżowania z ul. Dubo-
is, utworzenie zakazu zatrzy-
mywania się po lewej stronie 
drogi jadąc w kierunku ul. An-
dersa oraz utworzenie zakazu 
zatrzymywania się po prawej 
stronie drogi na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Chałubiń-

skiego do skrzyżowania z ul. 
Bema.

- Zbliża się uroczystość 
Wszystkich Świętych. Służby 
przygotowują się do wzmo-
żonej pracy i już dziś apelują o 
ostrożność i rozwagę na dro-
dze. Dla wszystkich osób chcą-
cych dotrzeć na groby bliskich 
komunikacją publiczną, mamy 
dobrą informację – 1 listopada 
w Świebodzicach miejskimi 
autobusami będziemy jeździli 
bezpłatnie – mówi Agnieszka 
Bielawska – Pękala, Rzecznik 
Urzędu Miejskiego w Świebo-
dzicach. - Przypominamy, że 
nastąpią także zmiany w or-
ganizacji ruchu pojazdów na 
ul. Browarowej – prowadzą-
cej na cmentarz przy ul. Wał-
brzyskiej. W dniu 1 listopada 
ulica Browarowa będzie ulicą 
jednokierunkową, od strony 
ul. Skłodowskiej. Parkowanie 
będzie dopuszczone tylko po 
jednej stronie (prawej) jezdni. 
Jednak miejsc parkingowych 
w pobliżu tej nekropolii z 
pewnością nie zabraknie – 
bezpłatne parkingi dla kierują-
cych pojazdami będą zorgani-
zowane na terenie marketów: 
Biedronka, Tesco oraz PSB 
Mrówka.

Straż miejska i policja ape-
lują do pieszych i zmotoryzo-

wanych o zachowanie ostroż-
ność i zmniejszenie prędkości 
w obrębie cmentarzy.

- Proszę kierowców o sto-
sowanie się do wskazówek 
kierujących ruchem drogo-
wym strażników miejskich, 
zwracamy się także z gorą-
cym apelem do osób, które 
przyjadą na groby swoich 
bliskich samochodami, o nie 
pozostawianie w nich cen-
nych przedmiotów: nawiga-
cji GPS, telefonów, laptopów, 
toreb – mówi Łukasz Gil, Ko-
mendant Straży Miejskiej w 
Świebodzicach. – Podobnie, 
jeśli chodzi o osoby, porząd-
kujące groby – nie pozosta-
wiajmy bez opieki torebki 
czy telefonu, niestety okazja 
czyni złodzieja w tym czasie, 
gdy jesteśmy zajęci sprzą-
taniem czy modlitwą, ktoś 
może to wykorzystać – pod-
kreśla Łukasz Gil.

Tego dnia nie zapłacimy za 
przejazd komunikacją miejską 
w Świebodzicach – 1 listopada 
będzie ona bezpłatna. Auto-
busy będą kursować tak, jak 
w dzień powszedni – od godz. 
7:00 do 21:00, dodatkowo każ-
dy kurs będzie dojeżdżał na 
cmentarz przy ul. Kamienno-
górskiej.

(RED)

Zarządcy cmentarzy, jak m.in. ZGKiM w Mieroszowie, zadbali, 
by nekropolie były gotowe na przyjęcie tysięcy osób odwiedzających 
groby.
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 - Jesteśmy �rmą z branży 
instalacyjnej. Na rynku funkcjo-
nujemy nieprzerwanie od 1991 
r. W swoim asortymencie po-
siadamy wszystko, co potrzeba 
do wykonania instalacji c.o. od 
A do Z. Począwszy od kształtek, 
rur miedzianych, poprzez boj-
lery i kotły, kończąc na grzejni-
kach - podkreślają właściciele 
�rmy Radiator z ul. Wysockiego 
20 A w Wałbrzychu.

- Jesteśmy autoryzowanym 
przedstawicielem renomowa-
nej �rmy Elektromet. W ofer-
cie posiadamy kotły na węgiel, 
ekogroszek, miał, drewno, 
pelet oraz wielopaliwowe. Wy-
stępują wersje z podajnikiem 
lub załadunkiem ręcznym, z 
automatyka lub bez. Ponadto 
w sprzedaży posiadamy po-
ziome i pionowe wymienniki 
ciepła, które służą do podgrze-
wania i magazynowania cie-
płej wody użytkowej. 

Do głównych grzejników 
w naszym asortymencie za-
liczamy grzejniki płytowe 
Nanopanel. Do ich produkcji 
wykorzystuje się innowacyjną 
technologię nanoceramicz-
nej obróbki wstępnej meta-
lu, dzięki której farba lepiej 
przylega do powierzchni co 
w rezultacie wpływa na lep-
szą ochronę przed korozją. 
Grzejniki Nanopanel dostępne 
są z podłączeniem bocznym 
(Compact) oraz dolnym (Ven-
til). Dostępne są następujące 
wysokości grzejników: 300, 
400, 500, 600, 900 mm oraz 
długość od 400 do 3000 mm.

Oprócz standardowych 
grzejników płytowych w ofer-

Rzetelna �rma 
z tradycjami

cie posiadamy również grzej-
niki dekoracyjne.  

Znajdują się tutaj standar-
dowe drabinkowe grzejniki 
łazienkowe, specjalne grzejniki 
przeznaczone do kuchni, które 
posiadają dodatkowy uchwyt 
do suszenia lub grzejniki w for-
mie tablicy, na których można 
zostawić ważną notatkę. Do po-
kojów można znaleźć grzejniki 
w formie obrazu lub rzeźby.

Bogaty wybór zarówno 
form jak i barw sprawi, że każ-
de pomieszczenie nabierze 
charakteru i indywidualności. 
Jednym czynnikiem ogranicza-
jącym wybór klienta jest cena. 
W ofercie posiadamy grzej-
niki dekoracyjne m.in. takich 
�rm jak Instal-Projekt, Gorgiel, 
Purmo czy Mika. Po szczegóły 
zapraszamy do siedziby naszej 
�rmy. Nasi doradcy pomogą w 
doborze odpowiednich urzą-
dzeń. Zapraszamy także na na-
szą stronę internetową www.
radiator.walbrzych.pl - podkre-
ślają właściciele �rmy Radiator 
z ul. Wysockiego 20 A w Wał-
brzychu.

(KK)

Dzieci pomagają 
dzieciom 
28 października w hali wi-
dowiskowo-sportowej Aqua 
- Zdrój o godzinie 15:00 
rozpocznie się koncert cha-
rytatywny Dzieci Dzieciom 
– „Zabawa z Akademią Pana 
Kleksa”. - Celem koncer-
tu jest zebranie środków na 
paczki mikołajkowe, które co 
roku rozdaje Fundacja Z Ca-
łego Serca wraz z partnerami. 
Wstęp na koncert nie jest płat-
ny, można natomiast zakupić 
cegiełkę z tej okazji. W kon-
cercie wezmą udział dzieci w 
wałbrzyskich szkół podstawo-
wych. Każda placówka przy-
gotowała utwór inspirowany 
wydarzeniami z książek o pro-
fesorze Kleksie. To pierwsza 
tego typu impreza w Wałbrzy-
chu, kiedy dzieci swoją twór-
czością i zaangażowaniem 
działają na rzecz swych rów-
nolatków. Przy wejściu na salę 
oraz w szkołach, a także w in-
ternecie można nabyć okazyj-
ne cegiełki w cenie 5zł i 10zł. 
Patronat nad koncertem objął 
prezydent Wałbrzycha dr Ro-
man Szełemej – mówi Anatol 
Szpur, wiceprezes Fundacji Z 
Całego Serca. Organizatorzy 
koncertu od kilku lat przeka-
zują wałbrzyskim dzieciom 
paczki mikołajkowe. W roku 
ubiegłym wręczono ich ponad 
350. Wszyscy zaangażowani 
w inicjatywę mają nadzieję, 
że dzięki sprzedaży cegiełek 
uda się pobić zeszłoroczny re-
kord. Organizatorami akcji są: 
Fundacja Z Całego Serca, Po-
seł na Sejm RP Agnieszka Ko-
łacz- Leszczyńska i Radny Rady 
Miejskiej Wałbrzycha, wice-
prezes fundacji Anatol Szpur.
Cegiełki można kupić przez in-
ternet podajemy linki:
http://allegro.pl/cegielka-5zl-
-mikolajki-2016-koncert-cha-
rytatywny-i6561920118.html
http://allegro.pl/cegielka-
-10zl-mikolajki-2016-koncert-
-charytatywny-i6561921274.
html

(RED)

Jubileusz 
Kresowian
28 października o godz. 
16.30, w auli I Liceum im. 
Ignacego Paderewskiego 
w Wałbrzychu, wystąpią 
uczniowie I Liceum Ogólno-
kształcącego i Publicznego 
Gimnazjum Dwujęzycznego 
nr 12 w spektaklu pt. „Odbi-
ty w szybach cichy Lwów...”. 
Przedstawienie dobędzie się 
w ramach obchodów 25-le-
cia powstania Wałbrzyskiego 
Oddziału Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich.

(RED)

To już w tę niedzielę! 
30 października 2016 r. o 
godz. 20:00 w hali Aqua 
Zdrój przy ul. Ratuszowej 
6 w Wałbrzychu wystąpi 
wrocławski kabaret Neo-
-Nówka. Są jeszcze do ku-
pienia bilety na koncert z 
okazji 15 rocznicy powsta-
nia jednaj z najlepszych 
grup kabaretowych w Pol-
sce.

Kabaret Neo-Nówka, któ-
rego twórcami są: Radosław 
Żurek, Radek Bielecki i Mi-
chał Gawliński, przez 15 lat 
stworzył kilka programów 
scenicznych, kilka telewi-
zyjnych, zdobył niezliczoną 
ilość nagród na wszystkich 
festiwalach. Kabaret zawsze 
stara się prowokować, ale 
przede wszystkim zmuszać 
do myślenia. 

- Widz wybierający się na 
nowy program może się spo-
dziewać: dużej dawki humo-
ru przez prawie dwie godziny. 
Nowy program jest najbar-
dziej rozbudowanym przed-
sięwzięciem logistycznym w 
historii kabaretu Neo-Nówka, 
w którym zobaczymy specjal-
nie na tę okazję przygotowa-
ną scenogra�ę i oprawę mu-
zyczną, przegotowaną przez 

Urodzinowa beczka śmiechu

zespół Żarówki – podkreślają 
organizatorzy urodzinowego 
występu kabaretu Neo-Nów-
ka w Wałbrzychu.

Indywidualnie bilety moż-
na nabyć w Wałbrzyskim 
Centrum Sportowo Rekre-

acyjnym Aqua-Zdrój przy ul. 
Ratuszowej 6 w Wałbrzychu. 
Zamówienia zbiorowe na bi-
lety przyjmujemy natomiast 
pod numerem telefonu: (41) 
361 80 47.

(RED)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Dolnośląska Stolica 
Kultury - zadanie do�-
nansowane z budżetu sa-
morządu dolnośląskiego 
– powoli dobiega końca. 
23 października na zamku 
Grodno w Zagórzu Śląskim 
odbył się wyjątkowy kon-
cert muzyki średniowiecz-
nej.

Na scenie pojawiły się 
trzy zespoły: Roderyk z Wro-
cławia, Viatores z Warszawy 
i Tryzna ze Szczecina. Zam-
kowe mury wypełniły się 
historycznymi dźwiękami 
i rytmami, przenosząc ze-
branych gości i turystów w 
klimaty wieków średnich. 
Wszystkich obecnych witał 

wicestarosta powiatu wał-
brzyskiego Krzysztof Kwiat-
kowski i dyrektor Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu 
Paweł Brzozowski.  - Festi-
wal pokazał zebranym, jakie 
są średniowieczne tradycje, 
obyczaje i muzyka – mówi 
Krzysztof Kwiatkowski.

(DCH)

Krajowa Mapa Zagrożeń Bez-
pieczeństwa od 5 października 
zaczęła działać na terenie całe-
go kraju. Jest to portal policyj-
ny, dzięki któremu każdy miesz-
kaniec regionu będzie mógł 
zadbać o bezpieczeństwo, ano-
nimowo zareagować i podzielić 
się spostrzeżeniami.

- Za pomocą interaktywnej 
strony można przekazywać infor-

macje o zagrożeniach, które wy-
stępują w państwa okolicy, które 
później będą wery�kowane przez 
policję. Jeśli informacja zostanie 
potwierdzona, policja wprowadzi 
ją wprost na mapy. Pozwoli to na 
podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa w miejscach wskaza-
nych przez mieszkańców regionu 
– wyjaśnia starosta wałbrzyski Ja-
cek Cichura.

W związku z tym, starosta wał-
brzyski przekazał na ręce Komen-
danta Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu Andrzeja Basztury 
dwa laptopy zakupione przez Sta-
rostwo Powiatowe w Wałbrzychu. 
- Mamy nadzieję, że zakup ten 
wesprze pracowników w sprawnej 
obsłudze portalu – dodaje Jacek 
Cichura.

(MB)

Komputery dla policji

Starosta Jacek Cichura przekazał komendantowi Andrzejowi Baszturze dwa laptopy.

W ramach Dolnośląskiej 
Stolicy Kultury zapraszamy 
11 listopada do Głuszycy. 
Z okazji najważniejszego 
święta państwowego w 
Polsce, odzyskania niepod-
ległości po 123 latach nie-
woli, pragniemy spotkać 
się na wspólnym śpiewaniu 
pieśni patriotycznych.

W trakcie Powiatowo – 
Gminnego Święta Niepod-
ległości w Głuszycy odbę-
dzie się koncert laureatów 

Powiatowo – Gminne
Święto Niepodległości

Gminnego Konkursu Pieśni 
i Piosenki Patriotycznej dla 
dzieci i młodzieży z Gminy 
Głuszyca, a także recital pie-
śni patriotycznych Roberta 
Delegiewicza.

- Zachęcamy uczestni-
ków do wspólnego śpiewa-
nia pieśni patriotycznych. 
Koncert ma również na celu 
przedstawienie polskiej tra-
dycji patriotycznej najmłod-
szym pokoleniom, a w kon-
certach wezmą udział dzieci 

ze szkół podstawowych i z 
gimnazjów – wyjaśniają or-
ganizatorzy imprezy.

(DCH)

Muzyczna podróż w czasie

Koncerty muzyki średniowiecznej na zamku Grodno przyciągnęły do Zagórza Śląskiego mieszkańców 
powiatu i turystów.
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Gmina Stare Bogaczowice

z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!
szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł           10 kg – 10 zł
Spółka Węglowa Tepal

ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00, 

w soboty w godz. 6:30 - 13:00.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56

R E K L A M A

R E K L A M A

Uwiecznili zabytki 
i atrakcje
Zakończył się konkurs 
fotogra�czny ogłoszony 
przez Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice „Zabytki i 
atrakcje turystyczne gmi-
ny Stare Bogaczowice”. Z 
zaproszenia Wójta Gminy 
Stare Bogaczowice Mirosła-
wa Lecha z udziału w kon-
kursie skorzystało 16 auto-
rów fotogra�i. Duża ilość 
przesłanych prac, ich zróż-
nicowanie pod względem 
spojrzenia i ujęcia tematu 
stanowiło spore wyzwanie 
dla jury konkursu i utrud-
niało jednomyślne podjęcie 
decyzji. Świadczy to o wy-
sokim, jak na pierwszą edy-
cję, poziomie. Organizato-
rzy zapowiadają, że projekt 
będzie się nadal rozwijał, a 
jego kolejne edycje pojawią 
się niebawem. Jury spośród 
wszystkich nadesłanych fo-
togra�i postanowiło wyłonić 
prace, które zostaną zapre-
zentowane podczas wysta-
wy pokonkursowej - był to 
pierwszy etap wyróżnienia 
zdjęć. Spośród tej grupy wy-
brano zwycięzców konkursu 
oraz przyznano wyróżnienia. 
Po burzliwych obradach ju-
rorzy postanowili nagrodzić: 
pierwszą nagrodą -1 000 zł 
- Beatę Mołda za pracę „Ka-
plica św. Anny - zima „; drugą 
nagrodą - 600 zł - Agnieszkę 
Pasieka za pracę „Gostków”; 
trzecią nagrodą -300 zł - Woj-
ciecha Andryszczaka za pra-
cę „Ruiny kościoła w Gostko-
wie”. Wyróżnieni zostali: Ewa 
Raczyńska za prace „Zima 
Gostków” i „Pomnik Zgody”; 
Olga Rosiek za pracę „Kościół 
ewangelicki w Gostkowie”; 
Wiktoria Malczewska za pra-
cę „Mikołaj”; Magdalena Ku-
czyńska za zestaw „Zamek 
Cisy” i poetykę nazw zdjęć; 
Barbara Klinkowska za pracę 
„Wiatrak 2”; Jakuba Stokłosa 
za pracę „Figurka św. Anny”; 
Katarzyna Barecka za pracę 
„Panorama Cieszowa”.

(IL)

Spotkaj pracodawcę
Firma QUIN POLSKA za-
trudnia na umowy o pracę 
w pełnym wymiarze eta-
tu, premiuje dobre wyniki 
pracy, ubezpiecza na pre-
ferencyjnych warunkach. 
Pracodawca zapewnia do-
jazd i powrót z miejsca pracy. 
Więcej informacji na temat 
pracy będzie można uzyskać 
na spotkaniach: Cieszów 
(świetlica wiejska) - 27.10 
godz. 17:00, Chwaliszów 
(świetlica wiejska) – 27.10 
godz. 18:30.

(IL)

zację zadań inwestycyjnych, 
szkoleniowych i doradczych 
związanych z koncepcją za-
gospodarowania turystycz-

nego pod nazwą „Wokół 
Trójgarbu” – wyjaśnia wójt 
Mirosław Lech.

(IL)

Porozumienie Wokół Trójgarbu

Sygnatariusze porozumienia (od lewej): Gabriel Grobelny, Mirosław 
Lech, Marek Fedoruk i Adam Górecki.

26 października w 
Czarnym Borze odbyło 
się uroczyste podpisanie 
porozumienia o wspólnej 
realizacji zadań dotyczą-
cych zagospodarowania 
turystycznego wokół Trój-
garbu.

Porozumienie zostało 
podpisane przez wójta Gmi-
ny Czarny Bór Adama Górec-
kiego, wójta Gminy Stare Bo-
gaczowice Mirosława Lecha, 
burmistrza Szczawna Zdroju 
Marka Fedoruka oraz Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Wał-
brzych Gabriela Grobelnego.

- Zawarte porozumienie 
jest podstawą do utworzenia 
wspólnej dokumentacji pro-
jektowej w celu umożliwie-
nia pozyskiwania środków 
�nansowych z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014 – 2020, 
a także innych, dostępnych 
źródeł �nansowania na reali-

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Starych Bo-
gaczowicach zaprasza 
mieszkańców Gminy Sta-
re Bogaczowice na warsz-
taty florystyczne „Stroiki 
nagrobne”.

Podczas warsztatów 
uczestnicy poznają podsta-
wowe techniki wykonania 
własnoręcznie stroików na 
groby swoich bliskich. - Za-
pewniamy częściowo mate-
riały – głównie gąbki, igliwie, 
wstążki. Uczestnicy proszeni 
są o przyniesienie dodatków, 

kwiatków sztucznych, doni-
czek lub pojemników, w któ-
rych umieszczą kompozycje . 
Na miejscu będzie możliwość 
zakupu kwiatków i różnych 
dodatków – dodaje Anna 
Zakręt, która poprowadzi 
warsztaty.

Zajęcia odbędą się w 
Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Starych Boga-
czowicach przy ul. Głównej 
148 już w najbliższy piątek, 
tj. 28.10.2016 r. o godz. 
15.00.

(IL)

W gminie Stare Boga-
czowice po raz drugi odbył 
się Gminny Test na Pra-
wo Jazdy zorganizowany 
przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną.

Celem inicjatywy było po-
szerzenie wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa na drogach, 
przypomnienie kierowcom 
prawidłowych zasad z ruchu 
drogowego oraz zapoznanie 
uczestników - kierowców z 
najnowszymi zmianami w 
przepisach. W zmaganiach 
udział wzięło 25 osób. Tytuł 
Super Kierowcy Gminy Sta-
re Bogaczowice otrzymała 
mieszkanka Starych Boga-
czowic - Beata Mołda, uzy-
skując 19 punków na 20 moż-
liwych. II miejsce zajął Adam 
Dobrowolski, a III miejsce Łu-
kasz Macki. Zwycięzcy otrzy-
mali atrakcyjne nagrody: 

nawigację samochodową, 
wideo rejestrator oraz akce-
soria samochodowe. Każdy z 
uczestników otrzymał zestaw 
upominkowy od BGŻ BNP 
PARIBAS O/Świdnica oraz 
WORD Wałbrzych.

Nadzór merytoryczny nad 
organizacją i przebiegiem 
testu sprawował: Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowe-
go w Wałbrzychu, a także 
Komenda Miejska Policji w 
Wałbrzychu – Wydział Ruchu 
Drogowego. Gośćmi specjal-
nymi byli: Bogdan Stochaj - 
wicewójt Gminy Stare Boga-
czowice pracownicy WORD: 
Marcin Maciuszek i Paweł 
Gonera oraz policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej w Wał-
brzychu - Marcin Danieliszyn 
i Łukasz Boroń.

(IL)

Sprawdzili swoją 
wiedzę

Ozdobią groby bliskich
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Koło Naukowe Młodych 
Logistyków „Just in Time”, 
działające przy Instytucie 
Przyrodniczo-Technicznym 
Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu, 27 
października 2016 r. na VII 
Ogólnopolską Konferencję 
Naukową Młodych Logi-
styków „POLLOGUS 2016”. 
W tym roku tematem prze-
wodnim konferencji będą: 
"Współczesne wyzwania lo-
gistyki miejskiej".

Celem konferencji jest 
motywowanie studentów do 
podejmowania działalności w 
kołach naukowych oraz pro-
wadzenia własnych badań, 
a także rozwój współpracy i 
wymiana doświadczeń nauko-
wych z innymi uczelniami oraz 
organizacjami gospodarczymi. 
Tematyka konferencji: organi-
zacja transportu pasażerskiego 
oraz towarowego na obszarze 
miejskim i podmiejskim; plano-
wanie i organizowanie publicz-
nego transportu zbiorowego; 
działania podwyższające ja-
kość życia mieszkańców; pro-
blematyka wywozu i utylizacji 
odpadów komunalnych; za-

opatrzenie miast w gaz ziem-
ny, energię elektryczną i wodę; 
organizacja sieci telekomuni-
kacyjnej na terenie miasta; pla-
nowanie odciążeń infrastruk-
tury transportowej; działania 
na rzecz ochrony środowiska; 
konsolidacja partii towarów 
dostarczanych do centrów 
logistycznych; przenoszenie 
produkcji poza obszary miej-
skie; kształtowanie mobilności 
mieszkańców miast; kongestia 
a logistyka miasta; kształto-
wanie zachowań komunika-
cyjnych i mobilnościowych na 
potrzeby miasta; wyzwania 
demogra�czne stojące przed 
logistyką miasta; rola logistyki 
miasta w kształtowaniu jakości 
życia mieszkańców.

Konferencja organizowana 
jest pod patronatem hono-
rowym: rektora Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa w Wał-
brzychu dr. hab. Piotra Jurka, 
prof. nadzw. oraz prezydenta 
Wałbrzycha dr. Romana Szełe-
meja. Patronat merytoryczny 
Wałbrzyskiego Towarzystwa 
Naukowego oraz Polskiego 
Towarzystwa Logistycznego.

 (ESZ)

Wyzwania logistyki 
miejskiej

Organizatorem Biesiady 
był Urząd Miejski w Wałbrzy-
chu oraz Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Specjal-
nej w Wałbrzychu. Zadanie 
współ�nansowane było ze 
środków otrzymanych od 
Urzędu Miejskiego w Wał-
brzychu oraz PFRON.

- Celem III Integracyj-
nej Biesiady Jesiennej była 
przede wszystkim integra-
cja Osób Niepełnospraw-
nych ze społecznością 
lokalną Wałbrzycha. Przy 
dobrej zabawie, śpiewie i 
poczęstunku nie zabrakło 
Patrolu Szkolnego ze Straży 
Miejskiej Inspektora Kruka 
– relacjonuje Ilona Zalejska 

Była biesiada, 
będzie konkurs

21 października w Galerii Victoria w Wałbrzychu odbyła się 
III Integracyjna Biesiada Jesienna, którą swym patronatem objął 
Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej. A już w piątek 
czeka nas XIV Międzyszkolny Integracyjny Konkurs Recytatorski.

ul. P. Wysockiego 29 w Wał-
brzychu odbędzie się XIV 
Międzyszkolny Integracyjny 
Konkurs Recytatorski, orga-
nizowany w ramach XIX Dol-
nośląskiego Festiwalu Nauki 
2016. Organizatorem tego 
konkursu jest Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Specjalna 
w Wałbrzychu oraz Stowa-
rzyszenie Dzieci i Rodzin Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej w Wałbrzychu. 
Współorganizatorem jest 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia.

- Celem konkursu jest 
upowszechnianie żywego 
słowa, dostarczenie dzie-
ciom i młodzieży doznań 
artystycznych, umocnienie 
wiary we własne możliwo-
ści oraz zintegrowanie mło-
dzieży pełnosprawnej z nie-
pełnosprawną – podkreśla 
Jolanta Ceran, dyrektor Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej w Wałbrzychu.

(RED)

ze Stowarzyszenia Dzieci i 
Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej w 
Wałbrzychu.

Tymczasem już 28 paź-
dziernika 2016 r. o godz 
10:00 w Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia przy 

Galerii Victoria w Wałbrzychu odbyła się III Integracyjna Biesiada 
Jesienna.
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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 12Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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

tel.: 791 87 34 77

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!! 

EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 
MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875

Sportowy raport
• Rozegrano I Mistrzostwa 
Wrocławia w Warcabach 
100-polowych. Uczestni-
czyło z nich 83 zawodni-
ków, którzy rozegrali po 9 
rund. Wyniki: 1. Stanisław 
Urbanek (Sudety Kłodzko), 
2. Przemysław Oderkiewicz 
(Czarna Dama Lututów), 3. 
Jakub Stacewicz (Olimpia 
Błonie) – wszyscy po 14 pkt. 
27. miejsce zajął Kazimierz 
Kaczuga (SRS Dęby Wał-
brzych).

• Trwa rywalizacja warca-
bowa w Barze Mini Max 
na wałbrzyskim Podzam-
czu. W VII rundzie całorocz-
nego turnieju Grand Prix, 
zwyciężył Sławomir Grom-
niak – 15 pkt przed Janu-
szem Sieńko i Mirosławem 
Kaczugą – obaj po 12 pkt. 
Po VII rundach prowadzi 
Mirosław Piotrowski przed 
Gromniakiem – obaj po 78 
i Sienko – 76.

• Wyścigiem na Słonecz-
nej Polanie w Szczawnie-
-Zdroju, zakończyła się 
tegoroczna edycja Ligi 
MTB Cross-Country XC 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
Wałbrzych 2016. Wśród 
młodzików zwyciężył Ka-
rol Woźniak (LKKS Górnik 
Wałbrzych), natomiast naj-
lepszą młodziczką okaza-
ła się Hanna Fijałkowska 
(Mitytoyo AZS Wratislavia 
Wrocław). Nagrody triumfa-
torom w Szczawnie wręczył 
burmistrz Marek Fedoruk, 
natomiast najlepsze druży-
ny w klasy�kacji końcowej, 
po wyścigach w Walimiu, 
Czarnym Borze, Starych Bo-
gaczowicach, Wałbrzychu 
i Szczawnie-Zdroju,uhono-

rowano pucharami, które 
wręczyli prezes DZKol Rafał 
Jurkowlaniec oraz prezes 
Aqua Zdroju Mariusz Gawlik. 
Wyniki: UKS Centrum Nowa 
Ruda – 272 pkt, 2. KKW Su-
perior Wałbrzych – 262, 3. 
Mitutoyo – 74, 4. Górnik – 71, 
5. LUKS Lider Stare Bogaczo-
wice – 22, 6. MTB Obiszów 
Team – 9.

(BAS)

• Niesamowitą dyspozy-
cję strzelecką prezentują 
w rozgrywkach tramp-
karzy zawodnicy Victorii 
Wałbrzych. W rozegranych 
dotychczas 11 kolejkach 
rundy jesiennej zespół Vic-
torii odniósł 11 zwycięstw 
strzelając rywalom 110 
bramek tracąc zaledwie 6. 
Ponieważ do zakończenia 
rozgrywek pozostało jesz-
cze 3 kolejki podopieczni 
trenera Mirosława Furma-
niaka mają szansę na po-
prawienie tego znakomite-
go osiągnięcia. Oto skład 
Victorii, który tak świetnie 
prezentuje się w tegorocz-
nych rozgrywkach: Dawid 
Pasias, Michał Broniek (ka-
pitan zespołu najlepszy 
strzelec 26 bramek), Michał 
Lisiak, Andrzej Krzyśków, 
Łukasz Prusinowski, Da-
mian Filipiak, Oskar Siara, 
Olaf Mojsa, Łukasz Pański, 
Emil Szymanek, Oskar No-
wak, Kacper Markowski, 
Dominik Bogdan, Mate-
usz Bogdan, Dawid Korus, 
Tymoteusz Kasperek, Da-
mian Jstrzębowski, Mar-
cin Niemirowski, Tomasz 
Malewicz, Damian Pietrek, 
Mateusz Podralski. Trener: 
Mirosław Furmaniak.

(RED)

Kolejne zwycięstwo na 
parkietach 3 ligi odnieśli 
koszykarze MKS Promet 
Basket Szczawno-Zdrój, 
którzy we własnej hali 
pokonali WSTK Wschowa 
75:65. Jest to pierwsza wy-
grana beniaminka przed 
własną publicznością.

Koszykarze z uzdrowiska 
przystąpili do tego spotka-
nia osłabieni brakiem trenera 
Michała Borzemskiego i Se-
bastiana Narnickiego, którzy 
w Płocku wspierali drużynę 
futbolu amerykańskiego Bie-
lawa Owls w tegorocznych �-
nałach rozgrywek PLFA8 (za-
jęli 3 miejsce!), a także Adama 
Adranowicza. Pod nieobec-
ność trenera Borzemskiego, 

stery na ławce trenerskiej 
przejął Bartłomiej Józefowicz, 
który przez 3 kwarty kierował 
grą MKS-u wyłącznie z ław-
ki. Na parkiecie pojawił się 
dopiero w czwartej kwarcie, 
zdobywając 10 punktów, 
czym w znacznym stopniu 
przyczynił się do zwycięstwa 
swojej drużyny. 

- Grę od samego począt-
ku prowadzili gospodarze, 
wygrywając pierwszą kwar-
tę 21:12. W drugiej ćwiartce 
o 3 punkty lepsi okazali się 
koszykarze ze Wschowy i na 
przerwę zawodnicy schodzili 
do szatni przy stanie 37:31 
dla MKS-u. W trzeciej odsło-
nie w szeregi gospodarzy 
wkradł się niepokój i na 3 

minuty przed jej zakończe-
niem to wschowianie pro-
wadzili 45:46. Na szczęście w 
drużynie MKS-u byli dobrze 
dysponowani w tym dniu 
Adrian Stochmiałek i Jakub 
Grabka, którzy razem w ca-
łym meczu rzucili 37 punk-
tów i to w znacznym stopniu 
dzięki nim, po chwilowym 
przestoju MKS wrócił do gry. 
Czwarta kwarta rozpoczęła 
się przy jednopunktowym 
prowadzeniu gospodarzy 
55:54. Wtedy na parkiecie 
pojawił się Bartłomiej Józe-
fowicz, który nie tylko zdo-
był 10 punktów, ale uspokoił 
poczynania zawodników ze 
Szczawna. Dzięki temu MKS 
Promet Basket Szczawno-

-Zdrój odniósł swoje dru-
gie zwycięstwo w 3 lidze, a 
pierwsze we własnej hali, co 
na pewno zostanie zapisane 
w kartach historii tego mło-
dego klubu – relacjonuje Pa-
weł Danielak.

(RED)

MKS Promet Basket Szczawno-Zdrój 
- WSTK Wschowa 75:65 (21:12, 16:19, 
18:23, 
MKS Promet Basket Szczawno-Zdrój: 
Adrian Stochmiałek 21 pkt., Jakub 
Grabka 16 pkt., Bartłomiej Józefowicz 
10 pkt., Marcin Ciuruś 10 pkt., Daniel 
Iwański 8pkt., Oskar Pawlikowski 5 
pkt., Aleksander Sulikowski 5 pkt., 
Tomasz Knach 0 pkt., Marcin Kaczor 
0opkt., Jakub Woliński 0 pkt.

Wygrali w osłabieniu

Zygmunt Pfeifer, kolarz 
– masters z wałbrzyskiej 
Piaskowej Góry, z podziwu 
godną regularnością udo-
wadnia krajowy prymat w 
swojej kategorii wiekowej. 
Swoje 70. urodziny uczcił 
zdobyciem dwóch medali 
w mistrzostwach Polski w 
Zduńskiej Woli, zorganizo-
wanych przez Czesława Za-
manę. Okazał się najlepszy 
w 20-kilometrowej indy-
widualnej jeździe na czas, 
natomiast w dwójkach, z 
Wiesławem Szymańskim 
z Wrocławia, wywalczył 
srebrny krążek.

- Do złota zabrakło nam 
13 sek. Mój partner nie wy-
trzymał tempa, które narzu-
ciłem – poinformował. W 
swojej kolekcji trofeów z MP, 
pan Zygmunt ma 7 koszulek 
mistrzowskich oraz 8 srebr-
nych i 7 brązowych medali. 
W minionym sezonie wygry-
wał w kryterium w Jeleniej 
Górze-Cieplicach, w wyści-
gach ze startu wspólnego: 
„O Złotą Wstęgę Kaczawy” w 
Złotoryi, Zagrodnem, Kroto-
szycach i Sosnówce (wyścig 
górski), a  w swojej koronnej 
konkurencji – czasówce – w 
Żmigrodzie, Nowicach (wy-
ścig zorganizowany przez 
Tadeusza Mytnika) i Gorza-

Dwa medale MP na 70. urodziny

nowicach, a poza tym w 
dwójkach w Żmigrodzie. W 
wyścigu na Górze św. Anny 
i w Brodnicy był czwarty. W 
sumie w 2016 r. przejechał 
15 tys. km.

W jeździe na czas osiąga 
zwykle przeciętną 42-43 km 
na godz. - W tej konkuren-
cji trudno mówić o jakiejś 
specjalnej taktyce. Od star-
tu ruszam ostro i staram się 
utrzymać do końca wysokie 
tempo – wyjaśnił. Jeśli tyl-
ko pogoda pozwoli, będzie 
jesienią i zimą trenował na 

rowerze na podwałbrzyskich 
szosach. Poza tym zaplano-
wał ćwiczenia ogólnorozwo-
jowe, siłowe i marszobiegi. 
Często będzie wykorzysty-
wał stojący w piwnicy rower 
stacjonarny. - Moim marze-
niem jest start na przyszło-
rocznych, organizowanych 
w sierpniu mistrzostwach 
świata w St. Johann, w au-
striackich Alpach. Stać mnie 
na wysokie miejsce w cza-
sówce.

Pfeifer ścigał się przed 
laty w Górniku Wałbrzych i 

jako czasowiec już wówczas 
należał do najlepszych w 
kraju. Zdobył wicemistrzo-
stwo Polski, ustępując tyl-
ko  Mytnikowi, zdobywcy 
srebrnego medalu w wy-
ścigu drużynowym na czas 
na Igrzyskach Olimpijskich 
w Montrealu oraz dwukrot-
nemu mistrzowi świata i 
brązowym medaliście w tej 
samej konkurencji, a tak-
że 8-krotnemu mistrzowi 
Polski w czasówce, którą to 
konkurencję wygrywał dwa 
razy podczas Wyścigu Po-
koju, a wyższość wałbrzy-
szanina musiał uznać inny 
czołowy specjalista czasó-
wek Jan Magiera, dwukrot-
ny olimpijczyk, ścigający się 
również w Wyścigu Pokoju, 
podczas którego trzykrotnie 
wygrywał jazdę na czas i był 
pierwszym mistrzem Polski 
w tej rywalizacji.

Długo pracował w kopalni 
jako rębacz. Do swojej dyscy-
pliny wrócił w 2006 r.  - Ani 
mi w głowie wygodne życie 
emeryta. Kolarstwo daje mi 
wiele zadowolenia i satysfak-
cji – mówi zawodnik uhono-
rowany przez PZKol Nagrodą 
Fair Play za pomoc udzieloną 
na szosie innemu kolarzowi 
po kraksie w czasie wyścigu.

Andrzej Basiński

Zygmunt Pfeifer (w środku) wśród innych mistrzów Polski – mastersów.
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POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555
Wynajmę

pomieszczenia 
biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

KUPIĘ 
KAWALERKĘ 

NA PIASKOWEJ GÓRZE 
Może być do remontu 

lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY 
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe

Dla �rm
Chwilówki do 30 tys. zł

Z komornikiem
ŚWIEBODZICE 

UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

Na ten dzień kibice pił-
karskiego Górnika Wał-
brzych czekali od 5 czerw-
ca. W sobotę wałbrzyszanie 
odnieśli pierwsze zwycię-
stwo na własnym boisku 
w rozgrywkach III grupy 
III ligi, pokonując Olimpię 
Kowary 1:0. Decydującego 
gola zdobył w doliczonym 
czasie Denis Dec.

Wałbrzyszanie przed 
meczem znów mieli spore 
problemy kadrowe, a część 
piłkarzy jest po prostu bez 
formy. Poza kadrą meczową 
znaleźli się Damian Migalski 
oraz Mateusz Krzymiński, 
ale za to do składu powró-
cili Marcin Gawlik i Paweł 
Tobiasz. Jednak mimo po-
wrotu do gry tych zawod-
ników Grzegorz Michalak z 
konieczności musiał zagrać 
w… ataku. W zespole z Ko-
war w pierwszym składzie 
wystąpiło dwóch byłych pił-
karzy Górnika: Damian Cha-
jewski oraz Adrian Zieliński.

Kibice mieli nadzieję, że 
w sobotnim meczu padnie 
sporo goli i będzie mnóstwo 
emocji, bo w sparingu przed 
sezonem z udziałem tych 
drużyn Górnik wygrał aż 7:0. 
I już na początku spotkania, 
po dośrodkowaniu z rzutu 
wolnego Marcina Moraw-
skiego, Dariusz Michalak w 
polu karnym głową uderzył 
piłkę, która potoczyła się 
obok bramki. Pierwszy kwa-
drans zdecydowanie należał 
do gospodarzy, ale potem 
spotkanie wyrównało się, 

było bardzo dużo walki w 
środku pola, mnóstwo fauli, 
a także niedokładnej gry. W 
28 min., po kolejnej centrze 
ze stałego fragmentu Mo-
rawskiego, tym razem głową 
strzelił Marcin Gawlik, jednak 
znów obok słupka. Jeszcze 
przed przerwą grający II tre-
ner biało-niebieskich zdecy-
dował się na strzał z dystan-
su, który też był niecelny.

W przerwie trener Olim-
pii dokonał potrójnej zmia-
ny, m.in. boisko nie wrócił 
już Adrian Zieliński. Po oko-
ło pięciu minutach gry od 
wznowienia spotkania, do 
sytuacji sam na sam z bram-
karzem doszedł Mateusz 
Zatylny, ale świetnie noga-
mi interweniował Damian 
Jaroszewski. W 58 min. nie-
potrzebnie ostro faulował 
Mateusz Sobiesierski, a za 
co został ukarany drugą żół-
tą i w konsekwencji czerwo-
ną kartką. Gra w osłabieniu 
nie spowodowała pogor-
szenia gry Górnika, a wręcz 
przeciwnie – piłkarze rzucili 
wszystko na jedną szalę i 
postawili na atak. Trzy mi-
nuty później, po wrzutce z 
prawej strony Jana Rytki, 
bliski tra�enia był Norbert 
Pierzga, ale minimalnie 
przestrzelił uderzając piłkę 
głową. W 80 min. znów z 
prawego skrzydła dośrod-
kował w szesnastkę kapitan 
Górnika i tym razem strzał 
oddał Grzegorz Michalak, 
jednak nad bramką. Tuż 
przed końcem, po centrze z 

kornera, najwyżej w szesna-
stce Olimpii wyskoczył De-
nis Dec, który głową zdobył 
swojego pierwszego gola w 
seniorskiej drużynie Górnika 
i zadecydował o pierwszym 
zwycięstwie wałbrzyskiej 
ekipy obecnym sezonie na 
własnym boisku. 

- Z poziomu boiska wy-
daje się, że był to wyrówna-
ny mecz, bo Kowary miały 
jedną sytuację, lecz dobrze 
w bramce zachował się Da-
mian Jaroszewski. Na szczę-
ście w 90 min. zdobyliśmy 
zwycięskiego gola, z czego 
bardzo się cieszymy, bo nie 
byliśmy jakoś zdecydowa-
nie lepsi, ale najważniejsze 
jest to, że wygraliśmy mecz 
– powiedział po spotkaniu 
zadowolony obrońca Górni-
ka Dariusz Michalak.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych
– Olimpia Kowary 1:0 (0:0)
Bramka: 1:0 Dec (90). Żółte kartki: 
Pierzga, Sobiesierski, D. Michalak, 
G. Michalak oraz Zatylny, Chajewski. 
Czerwona kartka: Sobiesierski (58, za 2 
żółte kartki). Sędzia: Robert Kowalczyk 
(Śląski ZPN). Widzów: 300.
Górnik: Jaroszewski – Rytko, D. 
Michalak, Surmaj, Tobiasz – Gawlik (78 
Młodziński), Pierzga (90+3 Woźniak), 
Morawski, Sobiesierski, Brzeziński (66 
Dec) – G. Michalak. 
Olimpia: Smołuch – Smoczyk, Kosma-
covas, Kraiński (46 Bębenek), Jaros (64 
Vitolnieks) – Malarowski, Michałek, 
Chajewski, Zieliński (46 Baszak), 
Gargas (46 Gałach)– Zatylny. 

Daria Antończyk obro-
niła dwa rzuty karne w 
meczu Medyk Konin  – 
AZS PWSZ Wałbrzych. Nie 
uchroniło to jednak wał-
brzyszanek od porażki 1:3 
z mistrzem Polski.

Faworyt do zwycięstwa w 
tym meczu był tylko jeden 
– mistrz Polski i zdobywca 
krajowego pucharu. Medyk 
ostatni raz w lidze przegrał 1 
maja 2015 r. we Wrocławiu z 
AZS-em 0:1, ale w poprzed-
nim sezonie przegrał walko-
werem z… wałbrzyszanka-
mi, choć na boisku był wynik 
4:0 dla koninianek. Oprócz 
tego były jeszcze dwa spo-
tkania w Wałbrzychu, które 
Medyk bardzo pewnie wy-
grał – 4:0 i aż 9:0.

Pierwszy kwadrans spo-
tkania 10 kolejki ekstarligi 
w Koninie zdecydowanie 
należał go zdobywczyń kra-
jowego dubletu, które nie 
schodziły z połowy rywalek, 
ale wałbrzyszanki bardzo do-
brze się broniły lub skutecz-
nie broniła Daria Antończyk. 
Potem niespodziewanie do 
głosu doszły akademiczki i 
w 24 min., po kontrze, Ka-
rolina Gradecka podała do 
Oliwii Maciukiewicz, która 
pokonała Annę Szymańską i 
otworzyła wynik spotkania. 
Po tym, jak koninianki po 
raz pierwszy w tym sezonie 
przegrywały, od razu rzuci-
ły się do ataku i odzyskały 
przewagę. W 42 min. ręką we 
własnym polu karnym zagra-
ła Małgorzata Mesjasz, za co 
sędzia spotkania podykto-
wała rzut karny, do którego 
podeszła Lilana Kostowa, 
ale świetnie obroniła Daria 
Antończyk. Po dosłownie 
dwóch minutach arbiter ry-

Denis narozrabiał 
w końcówce

 Wstydu nie przyniosły

Daria Antończyk obroniła w Koninie dwa rzuty karne.

walizacji odgwizdała drugą 
jedenastkę, do której znów 
podeszła Kostowa, lecz tym 
razem wyrównała rezultat.

W przerwie Kamil Jasiń-
ski nie dokonał zmian w 
składzie, a druga połowa za-
częła się bardzo podobnie 
do pierwszej, przez co trzy-
krotnie musiała interwenio-
wać wałbrzyska bramkarka. 
W 62 min. sędzia podykto-
wała… trzeci rzut karny dla 
koninianek! Do jedenastki 
znów podeszła Lilana Kosto-
wa i tym razem Daria Antoń-
czyk fenomenalnie obroniła 
drugi z trzech strzałów z 11 
metrów! W 80 min. okazję 
do wyrównania bezpośred-
nio z rzutu wolnego miała 
So�a Gonzalez, lecz tym 
razem piłkę dobrze złapała 
Anna Szymańska. Sześć mi-
nut później, po zamieszaniu 
w polu karnym AZS-u, przy-
padkowo piłkę do własnej 

bramki skierowała Karolina 
Gradecka. Za to w 87 min. 
Medyk jeszcze mocniej za-
atakował i Katarzyna Da-
leszczyk uderzeniem głową 
ustaliła wynik spotkania na 
3:1 dla swojej ekipy.

W następnej kolejce AZS 
PWSZ zagra na własnym bo-
isku z Czarnymi Sosnowiec. 
Spotkanie rozpocznie się w 
sobotę, 29 października o 
godz. 11:00.

 Radosław Radczak

Medyk Konin 
– AZS PWSZ Wałbrzych 3:1 (1:1)
Bramki: 0:1 Maciukiewicz (24), 1:1 
Kostowa (45-k), 2:1 Gradecka (86-s), 
3:1 Daleszczyk (87). Żółta kartka: 
Ratajczak. Widzów: 50.
AZS PWSZ: Antończyk – Gradecka, 
Ratajczak, Mesjasz, Pluta – Dereń, Ko-
walczyk (88 Furmankiewicz), Jaworek 
(88 Jędras), Gonzalez, Bezdziecka (77 
Salwa) – Maciukiewicz.
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w bloku na III piętrze, z balkonem, 
ogrzewanie w czynszu, Nowe 
Miasto – Wałbrzych, 115 000 zł, 
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie - 81 m2, 
Jedlina Zdrój, 3 pokoje, 115 000 
zł, 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie z własnym 
ogrodem i garażem na Cierniach 
w Świebodzicach, 209 000 zł, 74 
666 09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie - 
69,18 m2, 3- pokojowe, 2 piętro, 
kamienica Biały Kamień - ul. 
Dąbrowskiego, 83 000 zł, 607 21 
315, 74 666 09 9
JM DOM sprzedam mieszkanie - 
96,00 m2, 3- pokojowe, 2 piętro w 
kamienicy, ogrzewanie gazowe, 
Piaskowa Góra, 185 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam dom w 
Szczawnie Zdroju, bardzo dobra 
lokalizacja, działka 480 m 2, 6 
pokoi, cena 720 000 zł, tel. 607 
212 315, 74 666 09 19
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PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

14.SOWA&VICTORIA SUPER OFER-
TA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w 
Szczawnie Zdr; do remontu, blisko 
deptak, wykonano wszelkie projekty 
oraz pozwolenia, 69 900zł do nego-
cjacji!!! Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA 53m2, dwa 
pokoje, ładne mieszkanie w zielonej 
i spokojnej okolicy Podgórza z 
kojącym widokiem. Do remontu. 
Atrakcyjna cena: 45 000zł!!!!. POLE-
CAM! Tel: 502-665-504

16. SOWA&VICTORIA  Piaskowa 
Góra 2 pokoje, ciemna kuchnia do 
wejścia III p. 110.000 Tel: 506-717-
014

17. SOWA & VICTORIA Bolków, 
skrajny szereg, pow. 176 m2, III 

kondygnacje, z zagospodarowa-
nym ogrodem, do wejścia 390.000 
Tel:506-717-014

18. SOWA & VICTORIA  Dom wolno-
stojący Krzeszów, 180 m2, 5 pokoi, 
piękny ogród, do wejścia 575.000 
Tel. 506-717-014

19. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie po 
remoncie Biały kamień 42m2 87000 
zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
dwupoziomowe w trakcie remontu 
w Starych Bogaczowicach, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc, pod domem 
ogród. 86m2 cena 140000 zł Tel: 
519-121-104

USŁUGI

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

(1) Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe: malowanie, gładzie, 
płytki, su�ty podwieszane, panele, 
tapety itp. Tel. 694-922-059.

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

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) ELEKTRYK - 888-322-334

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

(1) „SZOP PRACZ” PRANIE 
TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-
MOCHODOWEJ, DYWANÓW, 
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ, 
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJ-
NE CENY!!! Tel. 535-424-624 

(1) Naprawa i sprzedaż maszyn 
do szycia domowych i przemy-
słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 
723-265-731.

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(1) Promedica24 zatrudni 
opiekunki osób starszych na 
terenie Polski z zamieszkaniem. 
Gwarantujemy atrakcyjne zarobki 
i legalne zatrudnienie. Tel. 507 
061 830

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam mieszkanie do re-
montu parter 37,5 m2, B. Kamień, 
bez pośrednika. Tel: 792-785-228.

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce, 
wałbrzyski. Studnia, energia, tel. 
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

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

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS- 2322 Piaskowa Góra - Nowe 
mieszkanie w apartamentowcu, ul. 
Odlewnicza! 80 m2, cena 225 000 zł 
Tel. 606 976 630

Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 
dom bliźniak 110m2, działka 500m2, 
cena 415 tys. Tel. 883 334 481

MS-2881 Piaskowa Góra- kamie-
nica, 57m2, 3 pokoje, 1 piętro, do 
wprowadzenia, cena 119 tys. Tel. 
883 334 486

MS-2745 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
35m2, 7 piętro, po kapitalnym 
remoncie, cena 129 tys. Tel. 606 
976 630

MS-2872 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
35m2, 1 piętro w 4, cena 103 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2875 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, 2 piętro, do remontu, cena 77 
tys. Tel. 793 111 130

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
41m2, 2 piętro, po remocnie, cena 
129 tys. Tel. 883 334 481

MS-2740 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
32m2,  1 piętro w 4, Cena 85 tys. Tel. 
793 111 130

MS-2729 Piaskowa Góra,, 3 pokoje, 
51,5m2, cena 135 tys. . Tel. 793 111 
130

MS-2612-Piaskowa Góra 3 pokoje, 
54 m2 rozkładowe, cena 155 tys. Tel. 
793 111 130  

MS-2835 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
29m2, do wprowadzenia, cena 82 
500. Tel. 793 111 130

MS-2886 Piaskowa Góra – ul. Wro-
cławska, kawalerka 29m2, cena 39 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2879 Podzamcze, 2 pokoje, 
48,5m2, 1 piętro, cena 109 500, Tel. 
883 334 481

MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, 3 piętro, cena 108 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2847 Podzmacze, 4 pokoje, 
86m2, 3 piętro, cena 185 tys. Tel. 883 
334 481

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

ŚRÓDMIEŚCIE 3pok, 100m2, 
wyremontowana kamienica, niski 
czynsz, cena 110.000 zł kontakt: 
792-549-757

PIASKOWA GÓRA 3 pok, rozkład, 
duży balkon, miejsce parkingowe, 
do wprowadzenia, Cena 153.000 
kontakt: 792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE kawalerka po 
kapitalnym remoncie, kuchnia w 
zabudowie, ogrzewanie gazowe, 
cena 63.000zł, kontakt: 792-548-
210

ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 44m2  miesz-
kanie z PIĘKNYM OGRODEM pod 
oknami. Super lokalizacja. Cena 
110tys, kontakt 535-416-014

BIAŁY KAMIEŃ  3pok  57m2 
dogodna lokalizacja, ogrzewanie 
miejskie, cena 129tys zł kontakt. 
535-416-014

BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2 
2pietro, ogrzewanie miejskie cena 
41tys zł Kontakt 535-416-014

ŚWIEBODZICE 3P., 52,49m2, 3 
piętro, rozkładowe, do wprowa-
dzenia, cena: 95 000 zł, kontakt: 
792549757  

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
45m2,  budynek czteropiętrowy, 
super lokalizacja cena 110.000zł  
Kontakt: 792-547-662

JEDLINA ZDRÓJ, 2pok, 52m2, po 
kapitalnym remoncie, bezczyn-
szowe, cena 95.000, Kontakt 
792-547-662

MS-2874 Podgórze, 3 pokoje, 80m2, 
z garażem I ogródkiem, cena 129 
tys. Tel. 883 334 486
MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta, 
44m2, 2 pokoje, po remoncie, 1 
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334 481
MS-2749 Biały Kamień, apartamenty 
– nowe budownictwo, 3,4 pokoje, 
od 72m2, cena od 172 tys, tel. 883 
334 481
MS-2828 Biały Kamień, 3 pokoje, 
ogrzewanie miejskie, do wprowa-
dzenia, cena 157 tys. Tel. 883 334 
486
MS-2872 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
56m2, cena 105 tys. Tel. 883 334 481
MS-2839 Śródmieście, 2 pokoje,  54 
m2, cena 67 tys. Tel. 883 334 486
MS-2815 Podgórze 3 pokoje z 
ogródkiem, pow. 64m2. Cena 99tys. 
zł. Tel. 793 111 130
MS-2759 Biały kamień 4 pokoje-
,pow. 103M2.Cena 189 tys. zł. Tel. 
793 111 130
DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-
-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel. 
883 334 486
BS-2156 Nowe Miasto – ul. Ceglana, 
wynajmę garaż, 150 zł/mc, Tel. 883 
334 481

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami

Joanna Maćkowska
ul. Główna 9/19, 58-309 Wałbrzych
tel. 607 212 315 , tel. 74 666 09 19

www.jmdom.pl
JM DOM do wynajęcia 2 –
pokojowe mieszkanie - 53 m2, 
Podzamcze - ul. Poselska, 900 zł, 
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia 3 – pokojo-
we mieszkanie - 68 m2, Świebo-
dzice - ul. Zwycięstwa, 900 zł, 74 
6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia pokój z 
kuchnią o powierzchni 35 m2, WC 
na półpiętrze, ogrzewanie piec 
ka�owy, Nowe Miasto - ul. Pade-
rewskiego, 450 zł, 74 6660919, 
607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 
2 –pokojowe - 54 m2, III piętro w 
bloku IV piętrowym, z balkonem 
i jasną kuchnią, ul. Moniuszki w 
Wałbrzychu, bardzo spokojna 
okolica, 79 000 zł, 74 666 09 19, 
607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 4–
pokojowe - 71 m2, zlokalizowane 
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• Ogłoszenia 

okolicznościowe 

• Podziękowania

• Kondolencje 

• Nekrologi

w Tygodniku DB 2010

w portalu db2010.pl

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!                         

Tel. 790 709 590

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
mieszkanie z ogródkiem. 2 pokoje z 
widną kuchnią, łazienką i toaletą w 
atrakcyjnej lokalizacji po kapitalnym 
remoncie!99,000 zł. Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra 
3 pokoje z balkonem do remontu. 
II piętro w budynku IV-piętrowym. 
Cena: 95,000 zł. Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Stara część 
Piaskowej Góry. 2 pokoje 38 m2 z 
widną kuchnią do remontu na II 
piętrze. Cena: 49,000 zł. DO NEGO-
CJACJI!Tel. 502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Sobięcin, 42m2, 
2 pokoje w cenie 25,000 zł. Tel: 
530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 
2 pokoje 33 m2 w cenie 80,000 zł. 
DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Jedlina Zdrój, 
piękna okolica, 55m2, 2 pokoje do 
remontu. Cena: 39,900 zł. Tel: 530-
913-259
7. SOWA&VICTORIA Jedlina Zdrój, 
54 m2 2 pokoje na parterze do 
odświeżenia. Cena 54,000 zł. Tel: 
519-121-102
8.SOWA&VICTORIA Głuszyca, 
osiedle 36 m2 w cenie 67,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!  Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
56 m2, 2 pokoje do częściowego 
remontu. Cena: 85,000 zł. DO NEGO-
CJACJI Tel: 519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Okolice parku 
Sobieskiego, Śródmieście 2 pokoje 
z widną kuchnią po kapitalnym re-
moncie. Odrestaurowany ocieplony 
budynek. Tel.502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Piękne, duże 
mieszkanie z balkonem w centrum 
Starego Zdroju. Tel: 502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Podzamczu 69m2 trzy pokoje, Tel: 
502-657-353
13. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
3 pokoje 53 m2 z pięknym tarasem. 
Cena: 149,900 zł. Atrakcyjna lokaliza-
cja. Tel: 502-665-504 
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czekalnia, ogrzewanie elektryczne 
. Mozliwość wynajmu-1600 zł 
.Cena: 158 000zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Na sprzedaż lub wynajem 
DOM w Jaczkowie, 250m2, poło-
żony na 5000m2 działki, świetnie 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki 89 000zł nr: (2190) 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – OBNIŻKA CENY ! Na 
sprzedaż mieszkanie 57m2, Biały 
Kamień, do wprowadzenia, 3 
pokoje,jasna kuchnia w nowej 
zabudowie ze sprzętami AGD w 
cenie ,okna PCV z roletami,  ładny 
budynek z windą Cena:169 000zł  
(nr:2128)  -(74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – OBNIŻKA CENY !! Na 
sprzedaż mieszkanie  do remontu 
w Boguszowie Gorcach, 2 piętro, 
1 pokój, kuchnia, 160zł czynsz, 
klatka schodowa po remoncie, +2 
piwnice i komórka Cena :28 000 zł 
(nr: 1998)- (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
32m2 w Śródmieściu, 3 piętro, 
1 pokój, instalacje po wymianie, 
budynek i dach po remoncie, 
spokojna okolica Cena : 55 000zł. 
(nr: 2066) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –Dom na wynajem 90 m2, 4 
pokoje, ogrzewanie gazowe lub 
węglowe, ogród 500m2, 2 garaże 
wolnostojące na posesji, piękna, 
zielona, spokojna miejscowość 
Cena: 1850 zł (nr:2207  ) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie sprzedaż Biały 
Kamień w bliskim sąsiedztwie 
Szczawna Zdroju, 43,60m2, 
2piętro, 1 pokoj,łazienka, okna 
PCV,instalacje po wymianie-
,piwnica.W cenie mieszkania 
meble,pralka i lodówka. Cena: 70 
000 zł (nr: 2194) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – Grzędy-stodoła murowa-
na na sprzedaż z możliwością 
adaptacji na dom, położona na 
działce o pow.2500m2.Obiekt 
idealny na agroturystykę. Cena: 
89 000 do negocjacji ( nr: 2023)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż lub 
zamianę na 3 pokoje, Podgórze, 
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka,przedpokój  Cena 129 
000 zł ( nr: 2201)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Boguszowie Gorcach, 80 m2, 
3 pokoje, 3 piętro, z ogródkiem 
Cena: 139 000 zł  ( nr: 2191)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 58 m2, 3 pokoje, 
garderoba, kuchnia, łazienka z 
kabiną prysznicową oraz WC. 
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana 
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Na  zamianę  mieszkanie w 
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 poko-
je, jasna kuchnia,łazienka z wanną 
i wc,ogrzewanie gazowe,parter z 
bezpośrednim wejściem Cena: 99 

000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
na sprzedaż atrakcyjne mieszka-
nie do remontu na Podzamczu, 
73m2, 4 pokoje, 4 piętro, balkon. 
Cena: 129 000 zł

 (nr: 2193) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, Dom w 
zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż 
w bryle budynku. Możliwy kredyt 
MDM Cena: 298 000 zł  (nr: 1593) - 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON -  Do sprzedania mieszkanie 
na Podzamczu 84,8m2,3 poko-
jowe,łazienka i wc osobno,duży 
balkon.179.000tys.(2135) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON- Mieszkanie na sprzedaż w 
Gorcach, 42m2, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie 
gazowe, ogródek 59 .000tys. (nr: 
2167) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON – Okolice Wałbrzycha, 
eleganckie willowe mieszkanie 
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150 
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie 
gazowe, garaż, Cena: 349 000 zł 
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Lokal na sprzedaż lub 
wynajem w Śródmieściu,100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju 1 piętro 
89m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, duży balkon Cena: 
350 000 zł (nr.118) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

 BON – OBNIŻKA CENY !!!Miesz-
kanie na sprzedaż w Boguszowie, 
44 m2,2 piętro, 2 pokoje, kuchnia 
z nowymi meblami w cenie, 
łazienka,balkon, ogródek. Cena:72 
000zł (nr: 2243) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

zł. -  co gaz, 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro, 
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42, 
507153166 .

WILLA- Sprzedamy garsonierę na 
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro, 
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień, 
okolice Bema, 3 pokoje po remon-
cie, 54m2, cena 139 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

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

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 34m2, kawalerka na 
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz, 
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 26m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogród, cena 62 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, dział-
ka: 722m2 cena 180 tys.zł. stan 
dobry, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł.  1 piętro, stan dobry, 74 666 42 
42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
54m2, St.Zdrój , po remoncie, wys.
parter, cena 69 tys.zł 74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę na 
P.Górze z jasną kuchnią, 26m2, 6 
piętro, cena 75 tys.zł.  74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje w 
Głuszycy, blok, cicha okolica, 2 
piętro, 40m2, cena 64 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupozio-
mowe, cicha lokalizacja, 64m2, po 
remoncie, cena 185 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 49m2, 
Jedlina Zdrój, stan dobry, cena 49 
tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. na 
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2 
pokoje, 46m2, cena 149 tys.zł. 666 
42 42, 881 424 100.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 38m2, Śród-
mieście, 2 pokoje, ul.Batorego, 
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł. 
do negocjacji, 74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter, 
cena 55000zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Pod-
zamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 3 pokoje, działka 

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

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

OKAZJA! Piaskowa Góra, 3 pokoje 
z balkonem, 2 piętro w bloku 
czteropiętrowym po termo-
modernizacji, 45m2, świetna 
lokalizacja. Cena 95.000zł DO 
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265

OKAZJA  2 pokoje po remoncie 
na Nowym Mieście, 33m2, bardzo 
dobra lokalizacja. Cena 69.000zł 
do negocjacji. Kontakt 535-311-
265

Jedlina, 96m2, 3 pokoje, ogródek, 
garaż, dwupiętrowe, UMEBLOWA-
NE, Cena 119.000 do Negocjacji!!!  
577-263-955

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje po 
kapitalnym remoncie, piękne 
mieszkanie, balkon, 1 piętro, 51 
M2, 169 tys. Zł, Kontakt 535-285-
514

ŚRÓDMIEŚCIE, 2 POKOJE Z 
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 1 
piętro, 35 m2, 55 000zł TEL 535 
285 514

STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czte-
ropiętrowym, balkon, miejskie 
ogrzewanie. Cena 116.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

ŚWIEBODZICE Oś. Sudeckie, 
44m2, 2 pokoje z ogrzewaniem 
MIEJSKIM, po remoncie, 1 PIĘTRO, 
CENA 140.000zł!! do Negocjacji, 
tel. 577-263-955

PODZAMCZE, MIESZKANIE Z 
PIĘKNYM WIDOKIEM, 3 pokoje, 61 
m2, DUŻY balkon, 9 PIĘTRO, 139 
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

PODZAMCZE, 4 pokoje, 2 łazienki, 
86 m2, 5 piętro, WINDA, UMEBLO-
WANE z AGD. Cena 198.000zł do 
Negocjacji!! Kontakt  577-263-955

Śródmieście, 99m2, 1-Piętro, 4 
pokoje, mieszkanie i kamienica 
po REMONCIE. Cena 160.000zł do 
Negocjacji!! Kontakt  577-263-955

OKAZJA KAWALERKA w Gorcach 
z miejskim ogrzewaniem, 28m2, 
blok czteropiętrowy, świetna 
lokalizacja! Cena 42.000zł do 
negocjacji. Kontakt 535-311-265

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10 
piętro w 10, cena 99.900zł, do 
wprowadzenia, możliwa zamiana 
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blan-
kowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w 
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10 
piętro w 10, cena 109.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 41.5m2, po 
remoncie, 7 piętro w 7, cena 
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro 
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2 
piętro w 10, cena 160.000zł, do 

odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Pali-
sadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro 
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
3 pokoje, 59m2, do remontu, 1 
piętro w 2, cena 119.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje, 
84m2, do odświeżenia, C.O. Gaz, 
wysoki parter w 2, cena 139.000zł, 
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA 
PODZAMCZE tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ul. Główna, 3 pokoje z ciemną 
kuchnią, 45m2, parter w 10, cena 
109.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Nałkowskiej, kawalerka z jasną 
kuchnią, 27m2, 6 piętro w 10, 
cena 69.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 46m2, 
C.O. węglowe, 1 piętro w 2, 
ogród, okolice Szczawna Zdroju, 
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul 
.Ratuszowa, 72m2, C.O. gazowe, 
1 piętro w 3, okolice Aqua Zdroju, 
149.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z 
jadalnią, 60m2 z wyjściem na ta-
ras, po remoncie, cena 147.500zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Moniuszki, nowe bud. 36m2, C.O. 
miejskie, 1 piętro w 4, , 56.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! NOWE 
MIASTO, ul. Piłsudskiego, 74m2, 
2 duże pokoje, 2 piętro w 3, do 
remontu, 69.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  DOM Z MOŻLIWO-
ŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE 
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy 
+ poddasze, cena 196.000zł tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSP,  162m2 
+ 150m2 na działalność, działka 
600m2, C.O. węglowe + kominek, 
6 pokoi, cena 250.000zł tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM W NOWYM 
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, cena 
160.000zł + STODOŁA do kapital-
nego remontu, 23000m2 działki 
rolnej tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA –  DZIAŁKA W DZIEĆ-
MOROWICACH, ul. Strumykowa, 
powierzchnia 2527m2, asfaltowy 
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana 
na mieszkanie w podobnej cenie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.

gratka.pl

WILLA – Sprzedamy mieszkanie, 
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto, 
po remoncie, wys.parter, balkon, 
cena  119 500 zł. 74 666 42 42, 507 
153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 47 tys.

2000m2, cena 350 tys.zł.  74 666 42 
42,  881 424 100.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3 
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2 
piętro, cena 110 tys.zł.  74 666 42 
42, 881 424 100.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 po-
koje z łazienką i wc na Podgórze, 
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę, 
36m2, B.Kamień, 2 piętro, co gaz, 
70 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 
100.

WILLA- Sprzedamy  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bar-
dzo dobry, 42m2, cena 109000zł. 
74 666 42 42, 881 424 100

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110 
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA- Okazja! Sprzedamy 2 
pokoje, 55m2 na Rusinowie, Oś. 
Górnicze, 3 piętro, nowa cena 49 
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy Śródmieście, 
2 (3) pokoje, 82(52)m2, 2 piętro, 
69tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena 
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

BON – Szczawno Zdrój, 140m2, 
dwupoziomowy apartement, 4 
pokoje, balkon, antresola, wysoki 
standard. Cena: 269 000 zł  (nr: 
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON – Śrómieście, lokal biurowy 
na sprzedaż, 50m2,parter, 3 
pomieszczenia biurowe, wc, po-
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Za nami o�cjalne otwar-
cie dziesiątego, jubile-
uszowego sezonu Szkolnej 
Ligi Koszykówki – Toyota 
Basket Ligi.

Rozgrywki na stałe za-
gościły w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów, gdzie została ro-
zegrana I kolejka spotkań w 
kategorii gimnazjum. W niej 
bezkonkurencyjne okazało 
się PG 6, które odprawiło z 
kwitkiem najpierw PG Wa-

lim, a później PG Boguszów-
-Gorce. Terminarz całych 
rozgrywek (GIM i PSP), ga-
lerie zdjęć oraz najnowsze 
aktualności na stronie www.
slk.walbrzych.pl.

(RED)

Wyniki:
PG 6 - PG Walim 31:0
PG Walim - PG Boguszów 8:28
PG 6 - PG Boguszów 18:6

Toyota Basket Liga

Rzutami patronów rozgrywek rozpoczął się X sezon Szkolnej Ligi 
Koszykówki – Toyota Basket Ligi. Fot. Ryszard Wyszyński.

Zabójczy finisz
Po kapitalnej grze w 

końcówce meczu, koszyka-
rze Górnika Trans.eu Wał-
brzych wygrali w Rawiczu 
z Rawią Rawag 72:60. Jest 
to piąta wygrana w lidze z 
rzędu.

Spotkanie zaczęło się do-
brze dla wałbrzyszan, ponie-
waż od razu wyszli na pro-
wadzenie, które oscylowało 
w granicach 2-4 punktów. 
Po pięciu minutach gry ra-
wiczanie wyrównali rezultat 
na 8:8 i następnie osiągnęli 

4-punktową przewagę, ale 
dzięki rzutowi z wyskoku 
Pawła Bochenkiewicza i 
„trójce” Rafała Niesobskie-
go, wałbrzyszanie wygrali 
pierwszą kwartę 15:14. Dru-
ga odsłona wyglądała go-
rzej, ponieważ gospodarze 
szybko odrobili straty i mieli 
już 6 oczek więcej od zespo-
łu z Wałbrzycha. W końców-
ce biało-niebiescy rzucili się 
do ataku i wygrywali 31:29, 
lecz przez tra�enia Jan-
kowiaka oraz Maciołka po 

pierwszej połowie przegry-
wali 31:34.

Przed rozpoczęciem trze-
ciej partii trener Arkadiusz 
Chlebda wpuścił na parkiet 
Piotra Niedźwiedzkiego, 
dzięki czemu gra gości bar-
dzo się ożywiła. W ciągu oko-
ło 2,5 minuty Górnik zdobył 
aż 13 oczek i nie stracił żad-
nego, dzięki czemu mógł 
kontrolować końcówkę 
tej części spotkania. Dzięki 
bardzo dobrej skuteczno-
ści Rafała Niesobskiego i 

Rafała Glapińskiego, przy-
jezdni na 10 minut przed 
końcem meczu prowadzili 
54:47. Ostatnia ćwiartka nie 
była zbyt efektowna, lecz 
było w niej sporo emocji. W 
ciągu pierwszych 3,5 minut 
tylko Maciołek tra�ł zza linii 
6,75 metra oraz popularny 
„Niedźwiedź” z rzutu wolne-
go. Na cztery minuty przed 
końcem spotkania gospoda-
rze wyrównali rezultat, lecz 
wałbrzyszanie błyskawicznie 
zaatakowali, by nie dopuścić 
ani do dogrywki, ani tym 
bardziej do porażki. W ciągu 
ok. 230 sekund popisali się 
serią 13:1, dzięki czemu wy-
grali 72:60, odnosząc piąte 
zwycięstwo z rzędu.

Radosław Radczak

Rawia Rawag Rawicz 
– Górnik Trans.eu Wałbrzych 60:72 
(14:15, 20:16, 13:23, 13:18)
Rawia: Maciołek 19, Kuta 10, Wiele-
chowski 9, Jankowiak 7, Kołakowski 4, 
Nowicki 4, Samuła 3, Paszek 2, Staśko-
wiak 2, Maciejewski 0, Popiel 0.
Górnik Trans.eu: Glapiński 20, 
Niesobski 17, Niedźwiedzki 11, Wróbel 
11, Piros 6, Kozak 5, Bochenkiewicz 2, 
Durski 0, Jeziorowski 0, Ratajczak 0. 


