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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

R E K L A M A

TANI TRANSPORT!
Atrakcyjne RATY Credit Agricole !!!

PROMOCJA
 - ZADZWOŃ I SPRAWDŹ:
74 665 82 02, 603 195 875

Wałbrzych, ul. Topolowa 23 a  
- teren giełdy Piaskowa Góra- teren giełdy Piaskowa Góra

EKOGROSZEK EKORET
W ofercie tylko 

Polski węgiel kamienny
z KWK Wieczorek, Staszic, 
Marcel, Janina, Silesia ...

OPAŁ WORKOWANY PO 25 kg

www.maximus.walbrzych.pl

SKŁAD WĘGLA 
R E K L A M A

•  AUTO SERWIS
    •  SKLEP MOTORYZACYJNY
•  CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK
    •  WULKANIZACJA
•  PRZECHOWYWANIE OPON
    •  OLEJE, AKUMULATORY
••  CZĘŚCI BLACHARSKIE
    •  WYMIANA NA MIEJSCU
•  KLIMATYZACJA
JC BIS - AUTO-SERWIS, TEL: 790-512-111

ul. Długa 105, Wałbrzych
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RESTAURAC JA GOŚCINIEC SUDECKI

GŁUSZYCA UL. WARSZAWSKA 2A 

TEL. 534 636 516, 609 150 579

ZAPRASZAMY NA PYSZNE DANIA KUCHNI POLSKIEJ, PIZZE WŁOSKĄ I PYSZNE PIEROGI
ORGANIZUJEMY: WESELA, CHRZCINY, KOMUNIE, IMIENINY, IMPREZY FIRMOWE

R E K L A M A

58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c 
tel. 728-765-048   

58-300 Wałbrzych ul. Konopnickiej 16 tel. 796-600-006 
58-100 Świdnica ul. Budowlana 2  tel. 792-900-010 

R E K L A M A

W dalszym ciągu głośno 
jest w Polsce o sprawie tzw. 
uchodźców z krajów, w któ-
rych w wyniku imperialnej 
polityki Stanów Zjednoczo-
nych, uzurpujących sobie 
prawa międzynarodowego 
żandarma, panuje chaos, 
bieda i straszliwy terror w 
wykonaniu skrajnych odła-
mów islamistów, marzą-
cych o tym, że najpierw w 
Europie, a później w całym 
świecie zaprowadzą jedyną 
prawdziwą religię, a ludzi 
nauczą czcić tylko jednego 
prawdziwego boga. I wcale 
się nie kryją z tym, że każde-
mu, kto się szczerze na ich 
wiarę nie nawróci, po prostu 
specjalnym nożem urżną 
głowę. Piszę urżną, a nie ze-
tną, ponieważ oni tysiącom 
nieszczęśników już zdąży-
li, w sposób niesamowicie 
brutalny, głowy oderżnąć. 
Nie kryjąc się z tym, zamiesz-
czają w internecie dziesiątki 
�lmów ukazujących ten ha-
niebny proceder, wywołując 
tym samym słuszny strach 
przed tym, iż plany podbi-
cia Europy mogą zrealizo-
wać. Radykalni mułłowie z 
Państwa Islamskiego pu-
blicznie głoszą o stworzeniu 
Kalifatu Europa, w którym 
zapanuje prawo szariatu. W 
chwili obecnej, poza Pań-
stwem Islamskim i tere-
nach opanowanych przez 
Al Kaidę w Afganistanie, 

Pytanie
Janusz
Bartkiewicz

prawo szariatu obowiązuje 
w Arabii Saudyjskiej, któ-
ra w opinii amerykańskich 
prezydentów (także Barac-
ka Obamy) jest najwierniej-
szym sojusznikiem Stanów 
Zjednoczonych. I jakoś tym 
nieustępliwym obrońcom 
praw człowieka (zwłaszcza w 
Rosji i na terenach Republiki 
Ługańskiej i Donieckiej), to 
absolutnie nie przeszkadza. 
Liczni zachodni politycy (jak 
np. jakiś ważny urzędnik 
szwedzki), tak chętnie poka-
zywani i cytowani przez te-
lewizje działające na terenie 
Polski, ale także i przez pań-
stwową Telewizję Polską, 
twierdzą, iż nieprawdą jest 
to, o czym mówił w Sejmie 
Jarosław Kaczyński, że w nie-
których państwach unijnych 
znajdują się wielkie obsza-
ry, gdzie obowiązuje prawo 
szariatu, a policja nocami 
terenów tych raczej unika. 
I z miejsca całe zastępy pol-
skich obrońców islamu (w 
tym kilku znanych i szczegól-
nie ostatnio nawiedzonych 
dziennikarzy) rzuciły się rze-
czonemu Jarosławowi do 
gardła, gromko krzycząc, że 
niby łże on niesamowicie. 
A ja, mimo, że z tym akurat 
politykiem nie jest mi ab-
solutnie po drodze, śmiem 
twierdzić, że mówił prawdę 
i ma absolutną rację, a więc 
dobrze czyni, chcąc nam 
uświadomić, czym może 
(słowo „może” używam nie-
przypadkowo) grozić Euro-
pie, w tym i Polsce, ta niepo-
hamowana fala emigrantów 
ekonomicznych, zwana eu-
femistycznie uciekinierami.

Według wszelkich o�cjal-
nych danych, uciekinierów 

wojennych (z Syrii) wśród 
tej rzeki ludzkiej, jest jedy-
nie około 15 %. Reszta to 
emigranci ekonomiczni (w 
tym ponad 70% to młodzi 
mężczyźni), którzy wcale 
nie kryją się, iż jedynym 
powodem dla których dążą 
do Europy, to informacje o 
tym, że w Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, czy w Szwe-
cji, można sobie dostanie 
żyć, bo tamtejsze władze 
dają mieszkania i wysokie 
zasiłki. Sam wielokrotnie 
słyszałem takie słowa wypo-
wiadane do kamery. Mogę 
powiedzieć „nie mój cyrk i 
nie moje małpy”, bo jeżeli 
ci emigranci chcą do boga-
tych krajów Unii, to nam nic 
nie grozi, albowiem Polska 
plasuje się na poczesnym 
miejscu wśród najuboż-
szych unijnych państw. I je-
żeli nawet w przyszłym roku 
tra� do nas kilkanaście tysię-
cy emigrantów, to tra�ą tu 
nie dlatego, iż tego pragną, 
tylko dlatego, że zostaną do 
Polski skierowani na mocy 
autorytarnych decyzji unij-
nych polityków. Jaką więc 
demokrację UE tym ludziom 
szykuje, odbierając im unij-
ne prawo do swobodnego 
przemieszczania się po ca-
łym jej terytorium? Nada-
jąc im status uchodźcy, czy 
emigranta, żaden kraj unij-
ny nie ma wobec nich prawa 
stosowania przymusu miej-
sca pobytu. Tak więc szybko 
oni z Polski wyjadą, bo nie 
jest ona dla nich, na nasze 
szczęście, rajem na ziemi, 
do którego zmierzają. Inna 
rzecz, że mamy w Polsce kil-
ka obozów dla tzw. uchodź-
ców, w których warunki 

bytowania są takie, że moż-
na ludzi tam trzymanych 
uznawać za normalnych 
więźniów. Bo są trzymani 
za drutami, a umunduro-
wani (i wyposażeni w para-
lizatory) strażnicy pilnują, 
aby przebywali tam, gdzie 
im nakazano. Swego czasu, 
przeciwko takiemu trak-
towaniu, zbuntowali się w 
2012 roku Czeczeńcy, Gru-
zini i Irańczycy, podejmując 
strajk głodowy, co się skoń-
czyło dla nich wydaleniem z 
Polski do krajów, z których 
akurat uciekali. Kto nie wie-
rzy, niech poszuka informa-
cji na temat tzw. obozów 
detencyjnych w Polsce (w 
Lesznowoli, Kętrzynie, Prze-
myślu, Białymstoku, Białej 
Podlaskiej, Krośnie Odrzań-
skim) i niech się sam prze-
kona, czy warunki tam im 
proponowane, mogą od-
powiadać oczekiwaniom 
tych ludzi. W tzw. zachod-
niej części Unii, emigranci 
i uciekinierzy otrzymują 
samodzielne mieszkania, 
dzięki czemu zaludniają w 
jednolitych grupach całe 
wydzielone dzielnice, na 
terenie których faktycz-
ną władzę sprawują rożni 
jawni i ukryci mułłowie, dla 
których jedyne prawo, to 
prawo szariatu. Z tego po-
wodu, po zmroku, policja 
się tam nie zapuszcza. Ci 
ludzie nie mają zamiaru się 
asymilować, a ci którzy chcą 
to uczynić, narażają się na 
utratę życia. I taka jest praw-
da, którą w Polsce usiłuje się 
zakłamać.

I teraz pytanie zasadni-
cze, które kieruję do całej 
rzeszy obrońców zasad po-

prawności politycznej, która 
staje się powoli zgubą dla 
demokracji, pojmowanej 
jako prawo do wolności za-
chowań, wyznawania po-
glądów i obrony własnych 
praw i zwyczajów. Pytanie 
brzmi: czy wierzycie w to, że 
dla tych kilkunastu tysięcy 
emigrantów polskie wła-
dze zapewnią samodzielne 
mieszkania i pracę, tak jak 
to dzieje się w Niemczech, 
Szwecji czy W. Brytanii, czy 
też umieszczą ich w tych 
obozach detencyjnych, któ-
re najpierw będą musiały 
wybudować, by masy te 
pomieścić? A przecież, jak 
ich tam zamkną, to bunty 
będą wybuchały każdego 
dnia, bo oni nie po to ze 
swoich ojczyzn uciekali, by 
teraz wegetować w prawie 
więziennych warunkach. 
Narażę się zapewne wielu, 
a zwłaszcza tym, którzy tak 
gromko szermują odwiecz-
ną polską gościnnością, 
empatią i sympatią dla po-
krzywdzonych, dla ucieki-
nierów ze „stref śmierci”, 
i przypomnę fragment 
wspomnień warszawiaka 
Alfreda Kuzki, który wraz z 
całą rodziną, po upadku po-
wstania, tra�ł z niemieckie-
go obozu przejściowego w 
Pruszkowie, do domostwa 
pewnych gospodarzy w Sta-
rej Wsi. Tamtejsi gospoda-
rze masowo narzekali: „Mu-
simy ich karmić. Po co nam 
to? Sami nie mamy. (…) Wy 
warsiawskie dziady! Przy-
śliśta nas tu obżerać! Dali, 
jazda do Warszawy! Mamy 
dość swoich!” Tak było. A 
jak będzie?

www.janusz-bartkiewicz.eu

Dni 
ubezpieczonego
Sprawdź stan swojego kon-
ta w ZUS, oblicz przyszłą 
emeryturę, dowiedź się, 
czy pracodawca płaci za 
Ciebie składki i jakie korzy-
ści będziesz miał z wpro-
wadzanych od 2016 roku 
elektronicznych zwolnień 
lekarskich. Na pytania z za-
kresu ubezpieczeń społecz-
nych będziesz mógł uzyskać 
odpowiedzi  podczas dyżu-
rów specjalistów ZUS i NFZ 
w Wałbrzychu: 7 paździer-
nika (środa) - eksperci z ZUS 
(m.in. poradnictwo emery-
talno-rentowe, informacja o 
stanie konta ubezpieczone-
go, porady dla przedsiębior-
ców i e-ZLA), eksperci z NFZ 
(możliwość założenia konta 
ZIP) oraz PUP w budynku 
przy pl. Grunwaldzkim 1, w 
godz. 10-14; eksperci z ZUS 
na Sali Obsługi Klienta przy 
ul. Kasztanowej 1, w godz. 
9-17 - zakładanie pro�li na 
PUE umożliwiających inter-
netowy dostęp do swojego 
konta w ZUS (ul. Kasztano-
wa i pl. Grunwaldzki). 8 paź-
dziernika (czwartek) - dyżur 
na Sali Obsługi Klienta przy 
ul. Kasztanowej 1, w godz. 
9-17 - zakładanie pro�li na 
PUE umożliwiających inter-
netowy dostęp do swojego 
konta w ZUS (ul. Kasztano-
wa). 9 października (piątek) 
- eksperci z ZUS na Sali Ob-
sługi Klienta przy ul. Kaszta-
nowej 1, w godz. 9-17 oraz w 
Galerii Victoria (poradnictwo 
oraz zakładanie pro�li na 
PUE umożliwiających inter-
netowy dostęp do swojego 
konta w ZUS), w godz. 14-17.

(RED)
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Pobyt leczniczy na 7 nocy obejmuje:
•  7 noclegów,
•  śniadania w formie bufetu,
•  serwowane obiadokolacje 
•  15 zabiegów przez cały pobyt dla każdej osoby
•  1 x wizyta lekarska na początku pobytu,
•  nielimitowany wstęp na basen hotelowy z atrakcjami min. bicze wodne, 

gejzer, przeciw fala, łaźnia parowa, łóżka do hydromasażu, jacuzzi,
•  bezpłatny parking przy hotelu,

•  bezpłatny bilard,
•  bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do internetu,
•  możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking,
•  możliwość korzystania z rowerków rekreacyjnych.

CENA JUŻ OD 999 PLN ZA POBYT ZA OSOBĘ!!!
Możliwe także pobyty weekendowe tematyczne!!!

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

KUDOWA ZDRÓJ HOTEL ADAM & SPA****!!!

• PRAGA 26.09.2015 - 99 PLN!!!
• BERLIN - 03.10.2015 - 120 PLN!!!
• DREZNO PERŁA BAROKU - 10.10.2015 - 119 PLN!!!
• ANDRZEJKI W ZAKOPANEM - 27.11 - 29.11.2015 - CENA 399 PLN/OSOBĘ!!!
• PRAGA - JARMARK BOŻONARODZENIOWY - 05.12.2015 

- 119 PLN   99 PLN!!! PROMOCJA DO 31.10.2015
• DREZNO - JARMARK BOŻONARODZENIOWY - 28.11.2015 i 05.12.2015 

- 129 PLN  99 PLN!!!PROMOCJA DO 31.10.2015
• PRAGA - SYLWESTER - 31.12.2015/01.01.2016 - 

199 PLN   149 PLN!!! PROMOCJA DO 31.10.2015
• BERLIN SYLWESTER -  31.12.2015/01.01.2016 

- 199 PLN  149 PLN!!! PROMOCJA DO 31.10.2015
• POBYT ŚWIĄTECZNY W ZAKOPANEM 23.12 - 27.12.2015 - CENA 399 PLN/OSOBĘ

• POBYT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY W ZAKOPANEM 23.12.2015 - 03.01.2015 - 1 399 PLN/osobę
• POBYT ŚWIĄTECZNY W SZCZAWNICY 23.12 - 27.12.2015 - CENA 590 PLN/osobę
• POBYT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY W SZCZAWNICY 23.12.2015 - 03.01.2015 

- 1 599 PLN/osobę
• POBYTY SYLWESTROWE W ZAKOPANEM 4 i 5 DNIOWE - CENA OD 580 PLN/osobę!!!
• POBYTY SYLWESTROWE W SZCZAWNICY 3, 4, 6 DNIOWE - CENA OD 699 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH k/RABKI 5 i 7 DNIOWE 

- cena od 490 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ZAKOPANEM 7 DNIOWE - 650 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W SZCZAWNICY 2,5,7,10 DNIOWE 

- CENA OD 299 PLN/osobę!!!
• ZIMOWISKO W ZAKOPANEM  7 DNIOWE - CENA 700 PLN/osobę!!!
• ZIMOWISKO W SZCZAWNICY - 7 DNIOWE - CENA 899 PLN/osobę!!!

Rozpoczynamy sprzedaż ofert jesienno - zimowych!!!

PIELGRZYMKA DO WŁOCH - WSZYSTKO W CENIE!!! NOWOŚĆ W OFERCIE - SANKTUARIUM ŚW. RYTY!!!
RZYM – WATYKAN - MONTE SAN ANGELLO - SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO - MANOPELLO - CASCIA - ASYŻ

TERMINY:     18-25.10.2015         29.04 – 06.05.2015!!!  
CENA: 800 PLN + 200 EURO/OSOBĘ  OSTATNIE 18 MIEJSC W DRUGIM AUTOKARZE!!!

PARYŻ
11.11.2015 - 15.11.2015
OSTATNIE 18 MIEJSC!!!

CENA: 899 PLN

promocja!!!

Miłym akcentem rozpo-
częła się wrześniowa sesja 
Rady Miejskiej Świebodzic. 
Na salę posiedzeń wjecha-
ły dwa potężne, obwiązane 
kokardą pudła, które powę-
drowały do rąk dwójki świe-
bodzickich policjantów. 

Prezent za bohaterską po-
stawę wręczyli funkcjonariu-
szom burmistrz Świebodzic 
Bogdan Kożuchowicz oraz 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Świebodzic Łukasz Kwa-
drans. - Ocalenie ludzkiego 
życia zawsze zasługuje na naj-
wyższe uznanie, proszę przy-

jąć serdeczne podziękowania 
i gratulacje - mówił burmistrz, 
wręczając sierżant Karolinie 
Bar i sierżantowi Piotrowi Wit-
ce dyplomy uznania i prezen-
ty. Gratulacje usłyszał także 
obecny na sali Komendant 
Komisariatu Policji w Świebo-
dzicach nadkom. Piotr Galicki. 
Nagrodzeni policjanci urato-
wali kobietę, która usiłowała 
sobie odebrać życie. Miało to 
miejsce podczas weekendo-
wej służby patrolowej, �nan-
sowanej przez świebodzicki 
samorząd.

(RED)

Podczas poniedziałkowej 
sesji Rada Miejska Świebo-
dzic podjęła uchwałę o zmia-
nach w tegorocznym budże-
cie gminy.

Istotną zmianą jest wzrost 
po stronie dochodów, spowo-
dowany otrzymaniem dotacja 
z budżetu państwa. Kwota 1,8 
mln zł to pieniądze z „Narodo-
wego programu przebudowy 

dróg lokalnych”, a zostaną 
przeznaczone na realizowany 
właśnie II etap budowy ulicy 
Strefowej - komunikującej te-
reny aktywizacji przemysłowej 
przy ul. Strzegomskiej i Prze-
mysłowej. W zakresie wydat-
ków także pojawiły się zmiany 
- to np. 61 tys. zł na zakup no-
wych iluminacji świątecznych.

(RED)

Więcej na drogi

Podziękowanie 
za ocalenie życia

Saperów oraz Centrum Szko-
lenia Wojsk Inżynieryjnych 
i Chemicznych sprawdzą 
grunt do głębokości 100 
cm, by umożliwić władzom 
lokalnym ewentualną dal-
szą, bezpieczną eksplorację 
terenu – wyjaśnia ppłk Artur 
Goławski z Oddziału Komu-
nikacji Społecznej Dowódz-
twa Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych.

Sprawdzenie terenu 
przez wojsko s�nansuje Gmi-
na Wałbrzych. - Koszt spraw-
dzenia tego terenu wyniesie 
kilka tysięcy złotych,. S�nan-
sujemy także pobyt żołnie-
rzy w Wałbrzychu, którzy 
zamieszkają w ośrodku nale-
żącym do gminy – wyjaśnia 
prezydent Wałbrzycha Ro-
man Szełemej.

Nadal nie wiadomo, czy i 
kiedy rozpoczną się poszu-
kiwania „złotego pociągu”. 
- Na tym etapie skupiamy 
się na zabezpieczeniu tere-
nu. Ewentualne dalsze kroki 
będziemy podejmowali po 
uprawdopodobnieniu zna-
leziska – dodaje wojewoda 
dolnośląski Tomasz Smo-
larz.

(RED)

Wojsko wkroczyło do akcji
Żołnierze przeszukują teren, w którym może być ukryty „złoty 

pociąg” w Wałbrzychu. Nie szukają pociągu, a materiałów 
wybuchowych i niebezpiecznych.

- Na wniosek wojewody 
dolnośląskiego, po zawar-
ciu umowy na wykonanie 
zadania (co nastąpiło 24 
września), wojskowe zgru-

powanie zadaniowe rozpo-
częło 29 września w gminie 
Wałbrzych oczyszczanie te-
renu z przedmiotów wybu-
chowych i niebezpiecznych 

w rejonie domniemanego 
miejsca ukrycia tzw. pan-
cernego pociągu z czasów 
II wojny światowej. Zgodnie 
z umową, saperzy z 1 Pułku 

Dostępu do sprawdzanego przez żołnierzy terenu, na którym ma być ukryty „złoty pociąg” bronią barierki 
oraz patrole straży miejskiej, policji i służby ochrony kolei.
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Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce

• keratynowe prostowanie włosów

• wizaż

• manicure artystyczny

• depilację pastą cukrową

• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

już w Galerii Victoria!

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!

Wałbrzych, 
ul. 1 Maja 68 (I piętro)

rejestracja telefoniczna: 

535 115 115

•  szeroką gamę usług kosmetycznych 
z wykorzystaniem m.in. najnowocześniejszego 
w regionie kombajnu kosmetycznego ALL 
INCLUSIVE GOLD II generacji, m.in.:
peeling kawitacyjny, jonoforeza, światło terapia LED, mezoterapia 
bezigłowa, ultradźwięki, jonoforeza, galwan, mikrodermabrazja 
diamentowa i korundowa, dermomasaż, liposukcja 
ultradźwiękowa, infrared, fale radiowe (RF) 
z laserem biostymulacyjnym, oxybrazja, tlenoterapia 

„Mamy coś w narodzie, że 
łykamy kit w ciemno. Wszystko 
można nam wcisnąć, największą 
durnotę czy szwindel, podsunąć 
jawne kłamstwo – i już jest na-
sze. Zawsze znajdzie się ekipa, 
która na to poleci. Garniemy się 
ochoczo do oferowanych prze-
wałów, a potem skamlemy ni-
czym kojoty na prerii, że nas ktoś 
wydymał”.

Tak oto rzecze w kolejnym 
felietonie w Newsweeku” Zbi-
gniew Hołdys, chyba bardziej 
dotychczas znany jako kompo-
zytor i muzyk; były lider grupy 
Perfect. Ale ja cenię go równie 
wysoko za produkcje dzienni-
karskie, przenikliwe, wyraziste i 
brutalnie szczere. Czy do pierw-
szego akapitu można coś dodać? 
Nic. Autor mówi w nim krótko, a 
zarazem wiele o jednej z najwięk-
szych naszych przywar. Jestem 
tego samego zdania, co on (a 
może on tego samego, co ja? - 
spróbuję być nieskromny, a co?). 
Przerażająca naiwność sporej 
części elektoratu, 25 października 
może zapewnić zwycięstwo w 
wyborach Zjednoczonej Prawi-
cy, przede wszystkim PiS i jego 
odpychającemu (nie wszystkich, 
nie wszystkich!) guru. Jestem 
nieomal pewien, że ta data bę-
dzie jeszcze gorzko wspominana 
przez zdrowszą część społeczeń-
stwa, ale i przez naiwniaków, jed-
nak wtedy będzie już za późno.

Coraz skuteczniej dociera do 
mnie gorzka prawda, że należy 
być ostrożnym, gdy w grę wcho-
dzi duma ze swojego narodu w 
obecnych czasach (historia to 
odrębny temat). Coraz częściej 
natomiast jestem dumny z poje-
dynczych obywateli i zespołów, 
jak np. z lekkoatletycznych me-
dalistów z Pekinu, siatkarzy, czy 
Roberta Lewandowskiego.

Hołdysowe mądrości
Andrzej
Basiński

„Jesteśmy narodem, który 
sam sobie zafundował kup-
no niejednego kitu w historii 
i nieraz postawił na durniów, 
oszustów, cwaniaków tudzież 
kiciarzy najwyższego sortu, a oni 
nas potem dymali, wpędzali w 
tarapaty, doprowadzali do wrze-
nia i wielkiej frustracji. Wszystko 
po czasie. To my jako naród za-
pragnęliśmy Stana Tymińskie-
go, peruwiańskiego oszusta na 
stanowisko prezydenta. Omal 
nie wygrał głosami Polaków. Co 
miał dla nas? Czarną teczkę. Co 
w niej nosił? Nigdy nie pokazał” 
- wytyka nam Hołdys.

Odwołuje się do historii, któ-
ra tylko w teorii i pobożnych ży-
czeniach jest nauczycielką życia. 
Niestety, z reguły niczego z niej 
nie czerpiemy.

„To my zagłosowaliśmy na 
wiejskiego żula Andrzeja Lep-
pera, człowieka bez wiedzy, z 
długami, skazanego za rozróby 
chama czystej wody – na wzór i 
podobieństwo nasze dźwignęli-
śmy go do roli wicepremiera” - 
pomstuje muzyczny idol nie tyl-
ko swojego pokolenia i przenosi 
się do niedawno minionych dni.

„To my zapragnęliśmy wi-
dzieć mojego kolegę Pawła Ku-
kiza na stanowisku prezydenta 
Polski. Totalny odjazd. (…) Rów-
nie dobrze mógłbym zgłosić 
kandydaturę psa Presleya – być 
może i on zdobyłby 20 proc. 
głosów, kto wie? Przecież uroczy 
jest. A serio: byliśmy skłonni od-
dać prezydenturę znerwicowa-
nemu facetowi, który o niczym 
nie ma pojęcia, zero wiedzy, 
brak rozwagi, permanentny 
wkurw, zrujnował JOW-y na lata, 
ma krańcowo sprzeczne myśli 
każdego dnia – a naród go po-
lubił. Czyż może być piękniejsze 
seppuku? Tacy jesteśmy. Mogli-
byśmy operację transplantacji 
serca naszego dziecka powie-
rzyć miłej pani z mięsnego za-
miast prof. Zembali” - przeuro-
czo, a zarazem obezwładniająco 
kpi Hołdys.

Jakie ma przemyślenia na te-
mat nowego prezydenta RP? 

„Nasza polska większość za-
głosowała niedawno na faceta, 
który nie podaje rąk (ostatnio 
podał, oklaski!), nie spotyka się z 
premierem (…) i od razu wycofał 
się z wcześniejszych obietnic. W 
kampanii sprzedał nam tramwaj 
(aluzja do frajerów, których w 
taki sposób nabierali tuż po woj-
nie warszawscy cwaniacy – dop. 
AB), naród go kupił, a on potem 
oznajmił, że nie sprzedał – i na-
ród znowu to kupił”- rechocze 
felietonista. Głupota jest nieule-
czalna, a beznadziejne rokowa-
nia dotyczą szczególnie głupoty 
politycznej. Wpycha nam ona 
co rusz w objęcia produkty nie-
dorobione, bez charyzmy i liczą-
cych się dokonań w sprawach 
ważnych dla państwa, z potoka-
mi słodko-mdłych, powodują-
cych odruch wymiotny, górno-
lotnych i oklepanych, w zasadzie 
nic nie mówiących haseł o naro-
dzie i Polakach oraz obietnicami 
obliczonymi na idiotów, którzy 
zawyli w ekstazie, że oto nawie-
dził ich wysłannik Pana Boga.

Inni też sobie i słuchaczom 
nie żałują i zupełnie ich nie ob-
chodzi, że po spełnieniu obiet-
nic (o ile w ogóle do nich się 
zabiorą) wszyscy pójdziemy z 
torbami, a nasze dzieci i wnuki 
będą musiały zapomnieć o eme-
ryturach.

„Pani Szydło sprzedaje nam 
cały tabor (tramwajów – dop. 
AB). Nie odpowiada na pytania 
na konferencjach, skąd weź-
mie pieniądze na 50 miliardów 
obietnic – pokazuje dwie ryzy 
papieru. Co w nich jest? Nie 
powie. „Program pokażemy po 
wyborach”. He, he...” - gorzko za-
śmiewa się Hołdys.

I na koniec dodaje:
„JEJ TRENER KACZYŃSKI KŁA-

MIE OD KILKUDZIESIĘCIU LAT, 
NAŁOGOWO ZMYŚLA, SZCZUJE, 
RZUCA OSZCZERSTWA BEZ PO-
KRYCIA, MAMI, MA NARÓD ZA 
DURNIÓW – I SŁUSZNIE. IDZIE W 
GÓRĘ. DOSTAJEMY TO, CO LUBI-
MY: KIT...”. Słowa te, ku pamięci, 
pozwoliłem sobie przepisać du-
żymi literami.

Wrócę do jego niedawnego 
wystąpienia w Sejmie podczas 
debaty o uchodźcach. Po raz ko-
lejny per�dnie i cynicznie zagrał 
na najniższych instynktach Pola-
ków, by wykorzystać ich lęk przed 
obcymi na potrzeby wyborczej 
kampanii. Zapewne się nie prze-
liczył. „Zajęcze serca”, jak nazywa 
elektorat PiS red. Jacek Żakowski 
oraz inni, którym prezes zamącił 
w głowach, pójdą jak w dym za 
swoim kapłanem, bo nie życzą 
sobie w Polsce „przybłędów” i 
pomogą mu wygrać. Dlatego 
nie jestem dumny z rodaków w 
ogóle. Tacy przynoszą wstyd cy-
wilizacji i wierze, którą wyznają. 
I jeszcze o prezesie. Swoją dzia-
łalność opozycyjną rozpoczynał 
od Helsińskiego Komitetu Praw 
Człowieka. To podkreśla, jak się 
stoczył od tamtych czasów. Mam 
satysfakcję, że to, co z uporem 
próbuję na tych łamach od wielu 
miesięcy tłumaczyć, jest sztan-
darem ludzi znacznie ode mnie 
godniejszych zaufania. Tylko 
szkoda, że na głupotę rady nie 
ma żadnej oraz że nie pomogą 
w tym względzie ani większe, ani 
mniejsze autorytety.

PS. W moim felietonie „Pły-
wanie w wazelinie”, jeden z 
fragmentów dotyczył tekstów 
Pana Janusza Bartkiewicza, cze-
go autor trafnie się domyślił. Z 
przykrością informuję, że akapit 
jemu poświęcony, pomieści-
łem nieszczęśliwie w bliskim 
sąsiedztwie moich rozważań o 
wazeliniarzach, co można było 
odczytać, że P. Bartkiewicza za-
liczam do ludzi tego pokroju. 
Stwierdzam z naciskiem, że nie 
miałem takiego zamiaru i prze-
praszam Autora, którego cenię 
i szanuję. Co wcale nie oznacza, 
że odnoszę się ze zrozumieniem 
do jego oczekiwań związanych 
z najbliższymi wyborami. Ab-
solutnie ich nie popieram. Przy 
okazji: obiecuję naczelnemu i 
Czytelnikom, że będę pisał krót-
sze teksty, by nie wystawiać ich 
cierpliwości na ciężką próbę. Co i 
Szanownym Kolegom po piórze 
polecam. A.B.

Projekt ustawy, zapropo-
nowany i przeprowadzony 
w Sejmie przez wałbrzyską 
posłankę i przewodniczącą 
sejmowej podkomisji ds. ryn-
ku pracy Izabelę Katarzynę 
Mrzygłocką (PO), wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom 
kobiet zrzeszonych w grupie 
„Matki na Działalności Go-
spodarczej”. 

Przedsiębiorcze matki, pro-
wadzące działalność gospodar-
czą krócej niż dwa lata, będą 
miały od początku 2016 wyższe 
zasiłki macierzyńskie. Zwolnio-
ne z obowiązku płacenia skła-
dek zdrowotnych będą właści-
cielki �rm, których zasiłek byłby 
niższy niż 1000 zł miesięcznie.

Ważnym postulatem przed-
siębiorczych matek było tak-
że przedłużenie vacatio legis, 
przez co nowe regulacje objęły-
by również kobiety znajdujące 
się już w ciąży. Przedstawiona 
przez Izabelę Katarzynę Mrzy-
głocką ustawa została niemal 
jednogłośnie przegłosowana 
w Sejmie (za głosowało 427 
posłów, 4 wstrzymało się, 1 był 
przeciw).

- Dziękuję wszystkim wspa-
niałym paniom - przedsiębior-
com, z którymi miałam okazję 
współpracować przy okazji tej 
sprawy - mówi Izabela Katarzy-
na Mrzygłocka. - Cieszę się, że 
udało mi się pomóc rozwiązać 
tak poważny problem - dodaje 
posłanka.

Grupa „Matki na Działalno-
ści Gospodarczej” powstała 
jako wyraz protestu przeciwko 
proponowanym przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej 
zmianom w zasadach wypła-
cania zasiłków macierzyńskich 
dla kobiet odprowadzających 
składki ubezpieczeniowe w 
ramach własnej działalności 
gospodarczej. Regulacje te ude-
rzyły szczególnie dotkliwie w 
grupę kobiet-przedsiębiorców 

Przedsiębiorcze matki 
z wyższym zasiłkiem 

korzystających z tzw. małego 
ZUS-u, czyli ulgowej składki 
ubezpieczeniowej, przysługu-
jącej przez pierwsze dwa lata 
działalności gospodarczej. Wy-
płacany tej grupie zasiłek ma-
cierzyński wynosiłby w niektó-
rych wypadkach zaledwie 18 
złotych miesięcznie. Minister-
stwo pracy podkreślało z kolei, 
że celem zmian jest ukrócenie 
zdarzających się faktycznie 
pewnych przypadków nadużyć.

- Ważne jest, by nie wyle-
wać dziecka z kąpielą. Walka z 
nadużyciami jest bardzo waż-
na, ale wspólnie w zaintereso-
wanymi kobietami i ministrem 
Władysławem Kosiniakiem-
-Kamyszem udało się znaleźć 
rozwiązanie satysfakcjonujące 
wszystkie strony - tłumaczy Iza-
bela Katarzyna Mrzygłocka.

 - Pomoc pani poseł Mrzy-
głockiej była kluczowa - mówi 
Karolina Popławska z grupy 
„Matki na Działalności Gospo-
darczej”. - Wcześniej rozmowy 
ślimaczyły się i nie wiedziałyśmy 
same na czym stoimy, a po włą-
czeniu się pani poseł wszystko 
nabrało tempa. Przegłosowana 
w Sejmie ustawa jest mądrym, 
satysfakcjonującym kompromi-
sem, który bardzo nas cieszy. 
Najważniejsze jest w nim to, że 
matki znajdujące się już w ciąży 
nie zostaną zaskoczone zmia-
nami nabytych wcześniej praw- 
dodaje.

(RED)

Izebala Katarzyna Mrzygłocka 
wsparła przedsiębiorcze matki
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, przy ul. Czerwonego Krzyża 1 
(hotel Villa Art., obok pogotowia i stacji krwiodawstwa) . 

Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

R E K L A M A

- W to aż uwierzyć trudno. Żona 
miała być warzywem do końca 
życia, a chodzi i rozmawia – mówi 
pan Karol Paryszyn z Wrocławia, A 
jego żona, choć z trudem i powoli, 
dodaje: - To prawda, pan Darek dał 
mi drugie życie.

Danuta Paryszyn trzy lata temu 
miała ciężki udar mózgu. Leżała po 
nim sparaliżowana, nie mówiła, robiła 
do pampersa. Rehabilitacji przyniosła 
niewielkie efekty. Półtora roku temu 
mąż przywiózł ją do wałbrzyskiego 
uzdrowiciela: - Upewniałem się, czy 
jest winda, bo przecież po schodach 
bym Danusi na wózku nie wytaszczył.

Pierwsze efekty pojawiły się po 
czterech wizytach. Pani Danuta za-
częła ruszać sparaliżowaną ręką. Po 
dwunastu wizytach powiedziała kil-
ka sensownych i zrozumiałych słów. 
Dziś chodzi o lasce, sama przyrządza 
posiłki, dość wyraźnie mówi. I cieszy 
się życiem, spotkaniami z dziećmi, 
wnukami. – Dwa lala temu mogłam 
tylko, leżąc bez słowa, wzrokiem za 
nimi wodzić – opowiada, choć przy-
chodzi jej to dość ciężko. Ale wierzy, 
że dzięki uzdrowicielowi wróci zupeł-
nie do formy. On sam jest ostrożny, 
podkreśla, żeby nie zaniedbać reha-
bilitacji. Że energoterapia ją wspo-
maga, a nie zastępuje. Dodaje też, że 
nie zawsze są takie efekty, jak u pani 
Danuty.

Je mąż jednak protestuje. – Prze-
cież nie tra�łem do niego przypad-
kiem. Siostrzenica miała guza w piersi 
i pod wpływem pana Darka zniknął. 
Koleżankę żony bolały jak diabli ko-
lana i biodra. Niemal się nie ruszała. 

Co to znaczy być Dolnośląza-
kiem? Czy to znaczy to samo co 
być Mazurem, Kurpiem, krakowia-
ninem, albo karpackim góralem? 
Wiadomo, że mieszkańcy central-
nej Polski mają swoje głębokie ko-
rzenie, bo żyją tam od wieków z po-
kolenia na pokolenie. Mają swoją 
sztukę i kulturę, tradycje i obyczaje, 
regionalne stroje, przyśpiewki lu-
dowe, muzykę i gwarę. My, Dol-
noślązacy, jesteśmy w większości 
związani z tą ziemią najdłużej od 
siedemdziesięciu lat. Pochodzi-
my z różnych stron Polski, trudno 
więc mówić o specy�cznych zjawi-
skach w kulturze i obyczajowości. 
Czy możemy więc mówić o swojej 
tożsamości regionalnej? Myślę że 
tak, ale póki co jej fundamentem 
jest przynależność geogra�czna 
do określonego obszaru. Czujemy 
się mieszkańcami Dolnego Śląska, 
wielu z nas jest tu urodzonych i za-
korzenionych na stałe. Tworzymy, 
w miarę upływu lat, odrębną oby-
czajowość i kulturę, czym będzie-
my się różnić od innych, ale na to 
potrzeba jeszcze trochę czasu, by 
ukształtowały się i umocniły wła-
sne, regionalne tradycje. Jest to 
jednak nieuchronne i bardzo po-
trzebne.

Swego czasu znalazłem się na 
łamach piątkowego dodatku „Ga-
zety Wyborczej” (16 maja 2014 r.), 
a uczyniła to wrocławska dzienni-
karka, Lucyna Róg, autorka artyku-
łu „Z tego powinniśmy być dum-
ni”, ostatniego już odcinka z cyklu 
„Tożsamość Dolnoślązaków – Unia 
Wielu Kultur”.

Dolnoślązakom - ku pokrzepieniu serc
Stanisław 
Michalik

- Zapytaliśmy kilku Dolnoślą-
zaków, co nas, mieszkańców tego 
regionu, powinno napawać dumą 
– pisze we wstępie artykułu Lucyna 
Róg – i dalej zamieszcza odpowie-
dzi na to pytanie kilku osób: bur-
mistrza Zgorzelca Rafała Gronicza, 
autorki blogu „Wrocławskie Ka-
mienice” Eweliny Kodzis, prezesa 
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej 
Zbigniewa Ładzińskiego, Prezesa 
Stowarzyszenia na rzecz Promocji 
Dolnego Śląska Sławomira Najni-
giera, dyrektora biura Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej Rajmunda 
Papiernika, marszałka wojewódz-
twa dolnośląskiego Cezarego 
Przybylskiego, inicjatorki i koor-
dynatorki projektów kulturalnych 
w Świdnicy Bożeny Pytel, prezesa 
wrocławskiej Fundacji Ekorozwoju 
Krzysztofa Smolińskiego. W tym 
znakomitym towarzystwie zmieści-
łem się również i ja. Nie ukrywam, 
że z tego powodu czułem się bar-
dzo usatysfakcjonowany. A oto 
treść mojej wypowiedzi:

Urodziłem się na Podkarpaciu, 
w miasteczku Stary Sącz, a lata 
młodości spędziłem nad Jeziorem 
Otmuchowskim, ale nieomal całe 
moje dorosłe życie jest związane z 
Dolnym Śląskiem. Mogę więc z peł-
nym przekonaniem powiedzieć, że 
czuję się Dolnoślązakiem i jestem z 
tego dumny. Już ponad pół wieku 
mieszkam w małym miasteczku 
Głuszyca, do niedawna znanym z 
przemysłu włókienniczego, dziś - 
ze względu na atrakcyjne położe-
nie krajobrazowe - stawiającym na 
turystykę i wypoczynek. Od ponad 
pół wieku tu jest mój dom. Mam 
stąd dwa kroki w przeurocze Góry 
Suche, część Gór Kamiennych, a po 
drugiej stronie w Góry Sowie. To 
właśnie tutaj znajdują się tajem-
nicze podziemne sztolnie Osówki 
budowane przez Niemców pod 
koniec wojny początkowo jako 

kwatera Hitlera, a potem jako fa-
bryka broni. Znaczna część mojej 
kariery nauczycielskiej jest związana 
z sąsiednią Jedliną-Zdrój, miastem-
-uzdrowiskiem, które w ostatnich 
latach przeżywa swój ponowny re-
nesans. To atrakcyjne historycznie i 
przyrodniczo miejsce, według mnie 
powód do dumy nie tylko dla miesz-
kańców regionu wałbrzyskiego, ale 
i całego Dolnego Śląska. Czuję się 
po trochu wałbrzyszaninem, bo to 
w tym mieście miałem okazję roz-
winąć skrzydła jako powiatowy sa-
morządowiec. Wałbrzych to jedno 
z najpiękniejszych pod względem 
krajobrazowym miast w Polsce. To 
miasto przyszłości, co widać coraz 
wyraźniej w postępie inwestycyj-
nym i przemianach społecznych i 
kulturalnych. Wierzę, że wkrótce 
będą z niego dumni nie tylko ja, ale 
i wszyscy Dolnoślązacy. Najcudow-
niejsze wspomnienia łączą mnie 
z moim miastem uniwersyteckim 
– Wrocławiem. Każdy przyjazd do 
tego miasta to dla mnie emocjo-
nalne święto. Ale dziś Wrocław stał 
się metropolią i zaczynam się w nim 
gubić. Kocham kilka innych miast 
dolnośląskich: Szczawno-Zdrój, 
Świebodzice, Świdnicę, Kłodzko. A 
w ogóle to jestem przekonany, że 
Dolny Śląsk nie odbiega zbyt wiele 
od Zachodu i jest jednym z najpięk-
niejszych i najnowocześniejszych 
regionów Polski.

Wypowiedzi wszystkich wy-
mienionych powyżej osób są w 
podobnym tonie. Jesteśmy dum-
ni z naszych zabytków, przyrody, 
gospodarki i z nas samych. Cieszy 
nas także bycie częścią Unii Euro-
pejskiej i to, jak się rozwinęliśmy 
w ostatnich latach. Tak właśnie 
podsumowała nasze opinie Lucyna 
Róg i myślę, że tak ocenia nasz re-
gion zdecydowana większość Dol-
noślązaków. Po prostu, mamy być 
z czego dumni.

Fenomenalne dłonie 
zdrowia

A po kilku wizytach u 
pana Darka chodzi. A 
znajomy miał nie go-
jącą się ranę na ręce. 
Przez rok. Pod dotykiem pana Darka 
zagoiła się w miesiąc. Jego dotyk lu-
dzi uzdrawia. Po prostu. Nie wiem, jak 
on to robi, ale wiem, że robi.

Rzeczywiście, w poczekalni wał-
brzyskiego uzdrowiciela można 
spotkać setki ludzi, którym pomógł. 
Mama małego Szymona opowiada, 
że chłopiec miał alergię na niemal 
wszystko, a po trzech wizytach może 
bawić się z psem, jeść rzeczy po któ-
rych jeszcze pół roku temu się dusił. 
Dominika Marciniak ze Świdnicy też 
miała guza piersi. Po czterech wi-
zytach zmalał o połowę, po pięciu 
kolejnych znikł zupełnie. A panią 
Wandę Kocjan z Wałbrzycha stale 
bolał brzuch. – I to strasznie. Robiłam 
wszystkie badania, wykazywały, że 
nic mi nie jest. A ja wyłam z bólu. Po 
każdej kolejnej wizycie u pana Dar-
ka czułam, jak ból maleje. Dziś, po 
ośmiu wizytach, nie odczuwam go 
prawie wcale – opowiada z radością 
w oczach. Dodaje, że miała też bóle 
stawów i nerwowy tik. Wszystko to 
minęło pod dotykiem uzdrowiciela.

- To fenomen. I pewnie dlatego, 
gdy inni uzdrowiciele mówią, żeby 
nie chodzić do lekarzy, pan Darek 
przeciwnie. Namawia, żeby koniecz-
nie iść na badania. One pokażą, na 
ile stan się poprawił. Ja nie potrzebo-
wałam. Ale sąsiadka miała cukrzycę 
i nadciśnienie. Mówi, że prawie po 
każdej wizycie było widać poprawę.

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

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, 
którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.

Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-
robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-

zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch 
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczo-

łu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się 
mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan 

Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG 
potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina 
z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który był 
przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent lu-
dzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. 
Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to 
skromnej osobie Pana Juna.

UZDROWICIEL z FILIPIN 

JUN LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

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

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

693-788-894, 784-609-208

10 października - WAŁBRZYCH, 11 października - WROCŁAW
12 października - JELENIA GÓRA, 13 października -  ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC

JUN LITAWEN       przyjmuje:

którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-

zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczo-

łu prostaty. Pani Maria z Krakowa

R E K L A M A

Nie masz zdolności kredytowej ?
Bank odmawia ci kredytu ?

NOWA OFERTA na oświadczenie
do  10,000 zł na 48 rat z ratą 286 zł

oferta ważna do 20 października.

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 793-793-005

Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 2/1

(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

GABINET KOSMETYCZNY
mgr kosmetolog

na zabieg
z kwasami
do 08.10.2015

ul. Szmidta 1/2 (przy Pl. Grunwaldzkim) 
Tel: 608-065-074

- Po upalnym lecie nale-
ży zadbać o odpowiednią 
pielęgnację skóry, która 
pod wpływem działania 
słońca, wiatru i morskiej 
wody może być wysuszona 
i podrażniona – mówi mgr 
kosmetolog Agnieszka 
Owczarczak, właścicielka 
gabinetu kosmetycznego 
Madame przy ul. Szmidta 
1/2 w Wałbrzychu.

- Jeżeli dodatkowo masz 
problemy z przebarwienia-
mi, blizny potrądzikowe, 
drobne zmarszczki zasto-
suj eksfoliację kwasami. 
Pozwala ona na dogłębne 
oczyszczenie i odżywienie 
skóry, stymulując proces 
odnowy komórkowej oraz 
mikrokrążenie. Peeling 

chemiczny to nałożenie na 
skórę odpowiednio dobra-
nej mieszaniny związków 
chemicznych w określonym 
stężeniu. Zabieg kwasami 
może być wykonywany za-
równo przy skórze suchej, 
mieszanej, jak i tłustej, jest 
nawet wskazany w przypad-
ku umiarkowanego trądziku 
pospolitego. Oczywiście, 
jeden zabieg nie zdziała cu-
dów, choć wyraźnie zmini-
malizuje problemy skórne. 
Kilka powtórzeń eksfoliacji, 
z zachowaniem pomiędzy 
nimi odpowiednich przerw, 
może na stałe pomóc w po-
zbyciu się niedoskonałości 
skóry – wyjaśnia Agnieszka 
Owczarczak.

(RED)

Eksfoliacja kwasami, 
czyli pomagamy skórze

Skóra, pod wpływem działania słońca, wiatru i morskiej wody może być 
wysuszona i podrażniona.

Znamy już regional-
nych mistrzów eko-jazdy! 
Podczas 5. Dolnośląskiego 
Rajdu o Kropelce odbyła 
się nie tylko zacięta rywa-
lizacja, ale również pano-
wała wspaniała atmosfera. 
Komandor zawodów Ro-
bert Jagła zadbał o to, aby 
wszyscy uczestnicy wyje-
chali ze Świdnicy z nagro-
dami. Grand Prix powędro-
wało do załogi Paweł Kawa 
i Monika Kawa.

Ta edycja była nie tylko ju-
bileuszowa, ale i rekordowa. 
W 5. Dolnośląskim Rajdzie o 
Kropelce, który ze Świdnicy 
jechał przez pięć powiatów, 
wystartowało prawie sto 
osób i jeden pies. W składzie 
jednej z rodzinnych załóg 
było nawet 5-miesięczne 
dziecko. Na trasę ostatecznie 
wyruszyły 32 załogi.

- Naszą zabawę, w której 
liczyły się zarówno eko-jazda 
jak i spostrzegawczość, zdo-
minowały rodziny i grupy 
przyjaciół. W zdecydowanej 
większości załóg mieliśmy 
ponad dwuosobową ob-

Ekonomicznie, ekologicznie 
i z uśmiechami

sadę – mówi Robert Jagła, 
pomysłodawca i komandor 
5. Dolnośląskiego Rajdu o 
Kropelce. - Gratuluję wszyst-
kim, którzy z uśmiechami i 
bezpiecznie dotarli do mety. 
Dziękuję za dzień pełen wra-
żeń i wspólnie spędzony czas. 
Tu zwycięzcami jesteśmy 
wszyscy, bo mamy swój mały 
wkład w troskę o środowisko. 

Eko-jazdę naprawdę warto 
promować i codziennie wcie-
lać w życie. Serdecznie dzię-
kuję też naszym patronom i 
partnerom – dodaje.

Triumfatorzy 5. Dolnoślą-
skiego Rajdu o Kropelce, czyli 
Paweł Kawa i Monika Kawa 
samochodem Renault Sce-
nic osiągnęli spalanie ok. 3,7 
oleju napędowego na 100 

km i najtaniej pokonali trasę. 
Niemal taki sam wynik uzy-
skała załoga Daniel Dymurski 
i Katarzyna Dymurska. Pilot 
Tomasza Kuchara w Skodzie 
Citigo z silnikiem benzyno-
wym, w klasy�kacji Grand 
Prix ostatecznie zajął drugie 
miejsce, ale triumfował za to 
w swojej klasie – I PB.

Puchary za najlepsze osią-
gnięcia otrzymali wszyscy 
triumfatorzy klas, utworzo-
nych zgodnie rodzajem pa-
liwa i pojemnością silnika. 
Przyznano także nagrody 
specjalne. Klasy�kację ko-
biet Volkswagenem Passa-
tem wygrała Agnieszka Po-
roś-Łojewska, mama trójki 
dzieci, jadąca z mężem w 
roli pilota. Wyróżniono za-
łogę Patryk Korbel i Magda-
lena Rotuska-Korbel, jadącą 
40-letnim Trabantem. A fair 
play przyznano m.in. zało-
dze Fiata 126p Aleksander 
Ćwirko i Agnieszka Ćwirko, z 
dwójką dzieci i psem na po-
kładzie, która ratując z opre-
sji trabanta, poświęciła swój 
akumulator.

Jubileuszowemu, 5. Dol-
nośląskiemu Rajdowi o Kro-
pelce towarzyszył Piknik 
Bezpieczeństwa w świdnic-
kim Rynku. Dla wszystkich 
dostępne były symulatory 
eko-jazdy i bezpiecznej jaz-
dy Toyoty oraz Wałbrzyskiej 
Akademii Bezpiecznej Jazdy 
oraz symulator zderzeń Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego we Wrocławiu. 
Uwagę przyciągały też wy-
stawy - luksusowych samo-
chodów Suhorovsky Design 
oraz zabytkowych rajdówek 
z �rmy Jerzego Mazura. Były 
też atrakcje dla dzieci - spo-
tkanie z Komisarzem Lwem, 
gry i zabawy, baloniki i malo-
wanie twarzy.

(RED)

Uczestnicy 5. Dolnośląskiego Rajdu o Kropelce z komandorem imprezy Robertem Jagłą.
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DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK OPIEKI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 
„Biały Orzeł” W SOKOŁOWSKU
Przyjęcia pensjonariuszy już trwają. Ośrodek przyjmuje 
osoby pełnoletnie, które posiadają ograniczenia spraw-
ności, oczekują najwyższej jakości usług opiekuńczych 
oraz bezpieczeństwa medycznego. 
„Biały Orzeł” posiada 95 miejsc w przytulnych pokojach 1, 2, 
3 osobowych z łazienkami.
Ośrodek w Sokołowsku wyposażony jest w pełni profesjo-
nalny sprzęt medyczny, zapewniający bezpieczeństwo i wy-
godę m.in.: łóżka rehabilitacyjne, system powiadamiania 
alarmowego dla każdego pensjonariusza, udogodnienia dla 
niepełnosprawnych – windy, łazienki z uchwytami, monito-
ring obiektu. Oferujemy profesjonalną obsługę w oparciu o 
długoletnie doświadczenie, wyszkolony personel, własną no-
woczesną bazę rehabilitacyjną, wykorzystanie najnowszych 
osiągnięć wiedzy i nauki w dziedzinie opieki krótko i długo-
terminowej.
Przestronny Dział Fizjoterapii znajdujący się na parterze 
obiektu, oferuje szerokie spektrum zabiegów �izjoterapeu-

tycznych. Wykonujemy zabiegi z zakresu: elektroterapii, te-
rapii ultradźwiękowej, terapii krótkofalowej, magnetoterapii, 
laseroterapii, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, kinezyte-
rapii, krioterapii, hydroterapii oraz masażu. Oferujemy moż-
liwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka na 
podstawie skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
Na terenie obiektu znajduje się także pełen zieleni Ogród 
Zimowy, własna kuchnia serwująca domowe specjały oraz 
wymagane stanem zdrowia diety, czytelnia z biblioteczką, 
jadalnia, poradnia rehabilitacyjna oraz poradnia tlenoterapii 
domowej.

Proponujemy pobyty długoterminowe i krótkoterminowe 
już od 7 dni, pobyty zastępcze (w czasie urlopów opiekunów) 
oraz pobyty próbne (adaptacyjne).

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej 
„Biały Orzeł”

ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko
tel: 74 845 82 40, kom. 660 679 538

Zapraszamy także do naszych obiektów sanatoryjnych: Azalii w Szczawnie – Zdroju i Zimowita w Dusz-
nikach – Zdroju na pobyty lecznicze, rehabilitacyjne i hotelowe oraz zabiegi rehabilitacyjne. 
Aktualne oferty specjalne: „Zacznij od nowa”, „Wzmocnienie przy kijkach”, „Przepis na zdrowie – moc-
ne stawy” „Oczyść swój organizm”.                                                              Więcej na www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

R E K L A M A :

Witam Panie Senatorze, za 
kilka tygodni kończy się 
kadencja Senatu RP i na 
podsumowanie Pana ak-
tywności w Izbie Wyższej, 
jak i w regionie mamy jesz-
cze trochę czasu. Dzisiaj 
chciałbym przybliżyć Pana 
naszym czytelnikom od 
prywatnej strony.
Wiesław Kilian: – Witam, je-
stem do dyspozycji.

Panie Senatorze, będę 
Pana prosił o rozwijanie 
konkretnych haseł, na po-
czątek rodzina.

 – Cieszę się życiem w 
wielopokoleniowej ro-
dzinie i jest ona dla mnie 
najważniejsza, chociaż 
osobiście jestem kawa-
lerem z wyboru. Moi 
wiekowi już rodzice w 
zdrowiu mieszkają na 
wsi blisko Barda. Tam też 
mieszkają moi czterej żo-
naci bracia, prowadząc 
wspólne gospodarstwo. 
Moi rodzice doczekali 
się już prawnuków, a ja 
uroczych bratanic i bra-
tanków.

Wiara.

Senator Wiesław Kilian jakiego nie znamy
 – Jestem głęboko wie-
rzącym katolikiem, tak 
zresztą jak i cała moja ro-
dzina. Wiara daje mi siłę w 
podejmowaniu trudnych 
decyzji, a tych w polityce 
nie brakuje. Daje mi moż-
liwość dystansu do wielu 
przyziemnych proble-
mów, daje mi wewnętrzny 
spokój. W wielu przypad-
kach korzystam z mądrych 
homilii księdza biskupa 
Ignacego Deca – ordyna-
riusza Diecezji Świdnickiej.

Wieś.
 – To mój żywioł. Pochodzę 
ze wsi leżącej w byłym wo-
jewództwie wałbrzyskim, 
tam spędziłem swoją mło-
dość w wieku szkolnym, 
tam postawiłem swój dom 
i tam spędzę resztę życia 
na emeryturze. Znam pra-
cę rolnika i ją bardzo cenię. 
Nieprzypadkowo jestem 
członkiem senackiej Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Moją nową pasją jest 
winnica, którą niedawno 
założyłem w Ożarach w 
pobliżu mojego wiejskie-
go domu. Z niecierpliwo-
ścią czekam na pierwszy 

łyk wina z moich wino-
gron. A wiejskie dożynki 
to wyjątkowe przeżycie, 
także kulinarne.

No to pasje.
 – O winnicy już wspo-
mniałem. Polityka, w za-
kresie tworzenia dobrego 
prawa i rozwiązań dla lu-
dzi, byłem posłem, obec-
nie jestem senatorem. No 
oczywiście sport, w mło-

dości czynnie uprawiałem 
lekkoatletykę, a dokładnie 
biegi średniodystansowe. 
Jestem kibicem piłki noż-
nej, tenisa, lekkoatletyki. 
No i jeszcze konie, byłem 
nawet właścicielem jedne-
go. Mam wielu przyjaciół i 
znajomych w stadninach 
koni, m.in. w Książu, któ-
rych z przyjemnością od-
wiedzam. Chodzę też na 
wyścigi konne i wszech-

stronne konkursy konia 
wierzchowego, a jeden z 
najciekawszych i prestiżo-
wych odbywa się w Mora-
wie koło Strzegomia.

Ludzie.
 – Mam do nich szczęście. 
Jestem człowiekiem to-
warzyskim, mam bardzo 
wielu przyjaciół, mogę na 
nich liczyć, oni na mnie 
też. Z wieloma łączy mnie 

również praca. Przykła-
dem jest Ryszard Kabat, 
były Dyrektor Politechniki 
w Wałbrzychu, osoba zna-
na i szanowana w regio-
nie, który sprawnie kieruje 
moim biurem.

Niespełnione marzenie.
 – Leśniczy. Marzyłem o 
tym od dzieciństwa, ale 
życie potoczyło się inaczej. 
Skończyłem prawo i admi-
nistrację na Uniwersytecie 
Wrocławskim, ale później 
podjąłem zaocznie naukę 
w… Technikum Leśnym 
w Tucholi. Niewiele bra-
kowało, kilku egzaminów, 
aby to się powiodło. To 
były lata osiemdziesią-
te, zaangażowałem się w 
działalność opozycyjną i 
marzenia o pracy w lesie 
się skończyły. Rekompen-
sują mi to świetne relacje z 
nadleśniczymi ze Świdnicy 
i Wałbrzycha, co sobie bar-
dzo cenię.

Dziękuję za rozmowę.
 – Ja też dziękuję i życzę Czy-
telnikom wszystkiego naj-
lepszego.

(RED)
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szybka decyzja

niskie raty
bez BIK

mała
rata!

na spłatę
komornika

tel. 74 635 10 52
Świdnica ul. Trybunalska 11-13, lok.26, p. II

tel.74 635 10 68
Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307bez

ukrytych
 opłat

R E K L A M A

R E K L A M A

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

- spawacz (E, MIG, MAG)
- ślusarz

- kierowca kat. C
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preferowana znajomość języka niemieckiego

Po raz trzeci zorganizo-
wany został przez poseł 
na Sejm RP Agnieszkę Ko-
łacz – Leszczyńską, sena-
tora RP Wiesława Kiliana 
oraz PTTK Odział Ziemi 
Wałbrzyskiej - Wałbrzyski 
Marsz Seniora. W tym roku 
seniorzy spędzili niezapo-
mniany czas w przepięknej 
scenerii zamku Grodno w 
Zagórzu Śląskim.

W sobotnie przedpołu-
dnie marsz wystartował z 
pętli w wałbrzyskiej dziel-
nicy Rusinowa, skąd wszy-
scy uczestnicy udali się do 
zamku Grodno w Zagórzu 
Śląskim. Wycieczka przebie-
gała w radosnej atmosferze, 
a dodatkowym atutem była 
słoneczna pogoda, która to-
warzyszyła seniorom przez 
cały dzień. Po wspólnym 
przemarszu, wszyscy spotka-
li się na dziedzińcu zamku 
Grodno, gdzie poseł na Sejm 
RP Agnieszka Kołacz – Lesz-
czyńska oraz prezes wałbrzy-
skiego PTTK Jan Niewczas 

o�cjalnie przywitali wszyst-
kich uczestników, zapra-
szając na poczęstunek oraz 
wspólną zabawę przy ogni-
sku. Organizatorzy marszu 
przygotowali liczne konkur-
sy i zabawy, dzięki którym 
Seniorzy mieli okazję po-
chwalić się swoją wiedzą na 
temat Wałbrzycha i okolic. 
Wszyscy uczestnicy zabaw 
nagrodzeni zostali pamiąt-
kowymi gadżetami. Przez 
całą imprezę wspaniałą at-
mosferę zapewniał zespół 
muzyczny „Trubadurzy”.

A w piątek seniorzy opa-
nowali plac Magistracki w 
Wałbrzychu w ramach II Wał-
brzyskich Senioraliów. Od-
było się uroczyste przejęcie 
kluczy do bram miasta i wrę-
czenie listów gratulacyjnych 
dla najstarszych mieszkań-
ców Wałbrzycha i powiatu 
Wałbrzyskiego. Senioralia 
zakończą się 1 października 
w Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

(RED)

Seniorzy świętują

Seniorom dopisały pogoda i dobre humory, co sprzyjało wspólnej 
zabawie.

Inicjatywa JEREMIE jest 
formą pomocy oferowa-
ną mikro, małym i śred-
nim firmom od 2010 roku. 
Zakłada ona odejście od 
tradycyjnych dotacji, na 
rzecz zwrotnej pomocy 
finansowej w formie unij-
nych kredytów, pożyczek 
i poręczeń. O pożyczkę na 
finansowane działalności, 
w tym wyposażenie, inwe-
stycje, tworzenie miejsc 
pracy, wdrażanie innowacji, 
mógł się ubiegać praktycz-
nie każdy przedsiębior-
ca. Zakończenie realizacji 
Inicjatywy JEREMIE przez 
Fundusz Regionu Wałbrzy-
skiego, było okazją do pod-
sumowania 5 lat funkcjono-
wania programu.

Miliony wsparcia 
dzięki JEREMIE

6 milionów złotych tra�ło do dolnośląskich przedsiębiorców dzięki VII edycji 
Inicjatywy JEREMIE. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponował środki 

w ciągu pół roku. W ramach wszystkich edycji Inicjatywy JEREMIE, trwających 
od 2010 roku, do lokalnych �rm tra�ło aż 113 mln zł.

Ostatnia umowa w ramach Inicjatywy JEREMIE podpisana 
przez Wioletę Dudek i prezesa Roberta Jagłę.

- JEREMIE jest zdecy-
dowanie tra�oną formą 
pozadotacyjnego wspar-
cia, która zdobyła uzna-
nie przedsiębiorców oraz 
ogromną popularność. 
Istnieje duże zapotrzebo-
wanie na preferencyjne in-
strumenty zwrotne wśród 
dolnośląskich przedsię-
biorców, dlatego mamy 
nadzieję, że program zo-
stanie wznowiony jak naj-
szybciej. W ciągu ostatnich 
5 lat, dzięki inicjatywie JE-
REMIE, Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego rozdyspo-
nował aż 113 mln zł pomię-
dzy 947 przedsiębiorstw z 
czego 250 było nowopow-
stałymi �rmami. Liczby są 
imponujące – mówi prezes 
Zarządu Funduszu Regio-
nu Wałbrzyskiego Robert 
Jagła.

Ostatnia umowa w ra-
mach Inicjatywy JEREMIE 
została podpisana z panią 
Wioletą Dudek. Pieniądze 
przekazane w ramach pro-
gramu pani Wioletta prze-
znaczy na remont siedziby 
swojej �rmy „Finezja”, któ-
ra zajmuje się sprzedażą 
okien, drzwi i bram garażo-
wych.

Wśród tych, którzy sfi-
nansowali inwestycje z 
Inicjatywy JEREMIE znaj-
duje  się wielu wałbrzyszan 
i świdniczan, w tym m.in. 
Jerzy Mazur – znany polski 
kierowca rajdowy, właści-
ciel J.M. Mazur - autoryzo-
wanego salonu Nissana. 
Dzięki preferencyjnej po-
życzce na jego salonie 
powstała nowoczesna 
instalacja fotowoltaiczna 
umożliwiająca wykorzy-
stanie energii słonecznej. 
Z unijnego wsparcia sko-
rzystał również Sławomir 
Suchorowski - właściciel 
firmy Suhorovsky Design, 
który mówi, że JEREMIE 
zawdzięcza możliwość 
realizowania swojej pasji, 
jaką jest tworzenie uni-
katowych egzemplarzy 
samochodów i ich sprze-
daż do kilkunastu krajów 
świata. 

FRW jest jednym z po-
średników �nansowych 
oferujących pożyczki JERE-
MIE. Wszelkie informacje 
na temat wsparcia udziela-
nego przez fundację moż-
na znaleźć na stronie www.
frw.pl.

(RED)
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• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: 

 działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

• Doradztwo na rynku nieruchomości

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

• Zarządzaniem nieruchomościami

• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

• Przewóz osób

ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

więcej informacji na creditia.pl 
Creditia sp. z o.o., ul. Żeromskiego 21, 60-544 Poznań

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności

Gotówka od ręki AnaNas zawsze możesz liczyć

R E K L A M A

Wałbrzych,
ul. Sienkiewicza 1,
tel.: 609-585-124

Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17, 

sob. 10- 14

Marynarki od 49 zł     Kurtki od 99 zł

Garnitury od 149 zł     Koszule od 15 zł

jesienne promocje

Nowość!
Garnitur Majorka

80% wełny!

Tylko 599 zł!

Proste plecy
Publiczne Gimnazjum nr 6 
im. Janusza Korczaka Wał-
brzychu wraz ze Specjali-
stycznym Szpitalem dra A. 
Sokołowskiego w Wałbrzy-
chu organizują 3 paździer-
nika 2015 r. bezpłatne ba-
dania w kierunku skolioz 
dla dzieci. Akcja pod hasłem 
„Zbadaj swoje dziecko – to 
takie proste mieć plecy pro-
ste” organizowana jest w so-
botę, w godzinach od 10.00 
do 16.00 w centrum handlo-
wym w wałbrzyskiej dziel-
nicy Sobięcin.  - W tym dniu 
będzie możliwość przebada-
nia dzieci w wieku od 5 do 18 
roku życia w kierunku wad 
postawy (m.in. skrzywienie 
kręgosłupa, plecy okrągłe, 
plecy wklęsłe, wady stóp). 
W przypadku stwierdzenia, 
przez specjalistów – lekarzy 
ortopedów wady postawy, 
dzieci będą kierowane na 
bezpłatne zajęcia rehabilita-
cyjne do ognisk gimnastyki 
korekcyjnej (prowadzonych 
przez Publiczne Gimnazjum 
nr 6 im. J. Korczaka) na te-
renie Wałbrzycha – wyjaśnia 
Ewa Gratzke, dyrektor Pu-
blicznego Gimnazjum nr 6 
im. Janusza Korczaka w Wał-
brzychu.
Bezpłatna akcja pro�laktycz-
na „Zbadaj swoje dziecko 
– to takie proste mieć plecy 
proste” organizowana jest 
pod patronatem prezydenta 
Wałbrzycha dra Romana Sze-
łemeja.

(RED)

17 września 2015 roku 
odeszła od nas na zawsze 
Anna Dądela - kobieta 
której sprawy Boguszo-
wa - Gorc i jego mieszkań-
ców nie były obojętne. 
Pedagog z wykształcenia 
i zamiłowania, przez wiele 
lat pracy nauczycielskiej 
przekazywała dzieciom i 
młodzieży wiedzę i uczy-
ła lepszego życia poprzez 
harcerstwo.

Harcmistrz Anna Dądela 
jako wieloletnia komendant-
ka Hufca Boguszów - Gorce 
organizowała dla młodzie-
ży z Boguszowa - Gorc czas 
wolny na zbiórkach, biwa-
kach, obozach i festiwalach. 
Czas, który mile wspominają 
tysiące mieszkańców mia-
sta. Gdy odeszła na emery-
turę nie zaprzestała swojej 

działalności społecznej. 
Pełniąc funkcję radnej Rady 
Miejskiej Boguszowa  - Gorc 
wraz z koleżankami dopro-
wadziła między innymi do 
powstania świetlic socjote-
rapeutycznych na terenie 
miasta, będąc jednocześnie 
wychowawcą w tych świe-
tlicach. Zainicjowała zajęcia 
dla dzieci z miasta, które nie 
miały możliwości wyjazdu 
na wakacje pod nazwą ,,Wa-
kacje w mieście”. Dzięki jej 
zaangażowaniu i pracy dzie-
ci przeżywały swoje przygo-
dy na biwakach i wyciecz-
kach. W 1999 roku otrzymała 
tytuł „Zasłużony dla Miasta 
Boguszowa - Gorc”. Do koń-
ca swoich dni starała się być 
potrzebna temu miastu. 
Cześć jej pamięci!

(RED)

Odeszła harcmistrz 
Anna Dądela

Harcmistrz Anna Dądela przez całe życie była związana z młodzieżą.

W najbliższą sobotę 
(3.10), w godz. 12.00 - 
15.00, na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 5 w wał-
brzyskiej dzielnicy Pod-
górze odbędzie się festyn 
„Dbamy o bezpieczeństwo 
dzieci na drodze”. Wystą-
pi popularny zespół dla 
najmłodszych „Centrum 
Uśmiechu”, na czele z Pa-
nem Światełko. Będą też 
animacje,  konkursy, upo-
minki i darmowy poczęstu-
nek. Wstęp wolny.

Festyn organizują Rada 
Wspólnoty Samorządowej 
Podgórze w Wałbrzy-
chu, Stowarzyszenie 
Mieszkańców Podgórza 
oraz Kopalnie Surow-
ców Skalnych w Bart-
nicy. W trakcie imprezy 
wystąpi zespół Centrum 
Uśmiechu, znany m.in. 
z telewizji MiniMini czy 
letnich tras koncerto-
wych Lata z Radiem. Ich 
przeboje mają na You 
Tube nawet po 17 milio-
nów odsłon!

 - Do Wałbrzycha przy-
wieziemy ze sobą Pana 
Światełko, który poprzez 
piosenki i zabawy przy-
pomni dzieciom zasady 
bezpiecznego przecho-
dzenia przez jezdnię, po-
ruszania się po drogach 
itp. Zachęcamy dzieci, 
aby koniecznie przyszły! 
Będziemy się razem bawić 
i uczyć - zapraszają artyści z 
Centrum Uśmiechu.

Przyjemne z pożytecznym
Podczas festynu maluchy 

będą mogły m.in. obejrzeć 
z bliska wielką ciężarówkę 
i policyjny radiowóz, straż 
miejska przywiezie żywą 
maskotkę Kruka i zapewni 
dzieciom malowanie buziek. 
Będą też inne atrakcje, np. 
upominki od urzędu miasta, 
wśród nich poprawiające 
widoczność na drodze od-
blaski, odbędzie się konkurs 
„Śmiecioland”. Będzie także 
darmowa grochówka, wata 
cukrowa i słodycze.

- Wspólnie z Radą Wspól-
noty Samorządowej Podgó-

nie dzieciom wraz z począt-
kiem roku szkolnego zasad 
bezpieczeństwa na drodze 
jest bardzo ważne. Sam je-
stem rodzicem i uważam, że 
takiej nauki, która poprawia 
bezpieczeństwo maluchów, 
nigdy nie jest dość - mówi 
Jakub Madej, prezes Kopalń 
Surowców Skalnych w Bart-
nicy.

 - Tym bardziej, że dni 
są coraz krótsze, nadejdą 
opady i mgły ograniczają-
ce kierowcom widoczność. 
A przecież wszystkim nam 
zależy, aby dzieci zawsze 

wracały do domów bez-
piecznie. Dlatego bardzo 
dziękujemy szkole pod-
stawowej nr 5, urzędo-
wi miasta, policji, straży 
miejskiej i wszystkim in-
stytucjom oraz wolonta-
riuszom za  włączenie się 
do naszej akcji - dodają 
Wiesław Bielawski, radny 
i przewodniczący RWS 
Podgórze oraz Krzysztof 
Gołosz, prezes Stowa-
rzyszenia Mieszkańców 
Podgórza.

Na festynie obecny 
będzie wieloletni radny 
miejski Jerzy Krzyżowski, 
od lat działający na rzecz 
Podgórza. Organizatorzy 
zachęcają więc rodziców, 
aby przyszli ze swoimi 
pociechami, gdyż będzie 
to też okazja do poroz-

mawiania o problemach 
dzielnicy.

(RED)

rze oraz Stowarzyszeniem 
Mieszkańców Podgórza 
uznaliśmy, że przypomnie-
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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 12

Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Boguszów-Gorce

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu Pierwszej Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce  w dniach od 
8 października do 5 listopada br. w siedzibie Urzędu Miejskiego, Pl. Od-
rodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium roz-
wiązaniami odbędzie się w dniu 5 listopada w siedzibie Urzędu Miej-
skiego o godz. 11oo.

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym powyżej na 
wyłożenie ww. projektu zmiany studium istnieje możliwość zapoznania 
się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków 
na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne 
i �zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-
ści prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi 
i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Boguszowa-
-Gorc z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 26 listopada br.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Burmistrz Miasta Bo-
guszowa-Gorc.

Zastępca Burmistrza Miasta
Boguszów-Gorce

Paweł Sosialuk

R E K L A M A

Czarownice
w pałacu
Klub Integracji Społecznej w 
Strudze oraz Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Starych Bogaczowicach ser-
decznie zapraszają na pod-
sumowanie projektu „Odlo-
towe Czarownice”. W ramach 
imprezy odbędzie się wystawa 
poplenerowa, prezentacja 
prac z warsztatów malarskich, 
niespodzianki „bajkowe” 
przygotowane przez dzieci ze 
świetlic z terenu gminy oraz 
spotkanie „gminnych” - i nie 
tylko - czarownic. W ramach 
projektu - do�nansowanego 
ze środków programu „Działaj 
Lokalnie”, Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności reali-
zowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Stowarzyszenie „Granica” 
w Lubawce - we wszystkich 
świetlicach na terenie gminy 
przeprowadzono warsztaty 
malarskie dla grupy 40 dzieci, 
odbyły się także dwa plenery 
malarskie: na zamku Świny 
i w pałacu Struga. Tematem 
wszystkich prac malarskich 
były czarownice oraz zamki. 2 
października 2015 r. o godz. 
17.00 czarownice zlecą się do 
pałacu w Strudze by osobiście 
uczestniczyć w tym nieco-
dziennym wydarzeniu.

(RED)

Zmiany
w opłatach
Od 1 stycznia mieszkańcy 
Świebodzic będą wnosić 
opłaty za śmieci albo bez-
pośrednio do zarządców 
nieruchomości albo do ma-
gistratu. Stawka będzie tak-
że mniejsza o dwa grosze. 
Uchwała w tej sprawie zosta-
ła podjęta na sesji w dniu 28 
września. Zmiany mają miej-
sce z koniecznością dostoso-
wania stawek do przepisów 
ustawy o postępowaniu egze-
kucyjnym. Stąd potrzeba wy-
równania stawki do pełnych 
„dziesiątek groszy” - stawka 
będzie wynosić 12,90 zł od 
osoby (obecnie wynosi 12,92 
zł). Z kolei w związku ze zmia-
ną ustawy o utrzymaniu po-
rządku i czystości w gminach z 
dnia 28 listopada 2014 opłaty 
za śmieci w imieniu właścicieli 
i członków będą wnosić za-
rządcy wspólnot mieszkanio-
wych oraz zarządy spółdzielni 
mieszkaniowych. Wszystkie 
opłaty będą wnoszone bezpo-
średnio do Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach a nie, jak to 
obowiązuje obecnie, do ZGK 
Świebodzice sp. z oo.

(RED)

Mieszkańcy gminy szyb-
ko zorganizowali się i za po-
średnictwem mediów spo-
łecznościowych prowadzą 
akcję, której celem ma być 
zmuszenie zarządcy drogi 
do wycięcia śmierciono-
śnych drzew.

- My mieszkańcy Dolnego 
Śląska, gminy Stare Bogaczo-
wice, apelujemy o CAŁKOWI-
TĄ wycinkę drzew w trakcie 
drogi nr 375D na odcinku 
Struga -Stare Bogaczowice 
na tzw. „górach wałbrzy-
skich”. Od wielu lat jest to 
droga śmierci. Od 2010 roku 
na tym odcinku drogi doszło 
do 37 zdarzeń drogowych-11 
wypadków oraz 26 kolizji. 
Droga ta zebrała tragiczne 
żniwo w postaci 6 zabitych 
oraz 12 ciężko rannych. Su-
che korony drzew stanowią 
zagrożenie w trakcie burz, 
silnych wiatrów- dziesiątki 
razy na jezdnie spadały su-
che konary, które uszkadzały 
pojazdy, a w licznych przy-
padkach wpłynęły na gwał-
towną reakcję kierowcy w 
postaci gwałtownego hamo-
wania lub utraty panowania 
nad kierownicą w momencie 
próby ominięcia przeszkody. 
Wierzymy, że wycinka drzew 
pozwoli na uratowanie wie-
lu istnień- jeżeli z różnych 
względów auto wypadnie 
z drogi to brak drzew daje 
realną szansę na przeżycie. 
Auto wjedzie w pole, a nie 
w pień drzewa. Brak kona-
rów nad przejeżdżającymi 
autami daje komfort jazdy w 
trakcie wiatru i burzy, a brak 
utrudnień w postaci spada-
jących gałęzi w znaczny spo-
sób przyczyni się do wzrostu 
bezpieczeństwa na tym od-
cinku drogi. Drzewa spełniały 
swoją rolę kiedy tą drogą po-
dróżowano powozami- rzu-
cały cień na konie w zaprzę-
gu-czasy się zmieniły, a ten 
odcinek drogi nadal stwarza 
zagrożenie. STOP DRZE-
WOM, KTÓRE ZABIJAJĄ! Pe-
tycję do 5 października 2015 
można podpisać w siedzibie: 
sekretariatu Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice, Gminnej 
Bibliotece Publicznej, Gmin-

Stop drzewom, 
które zabijają!

Droga wojewódzka na odcinku Struga – Stare Bogaczowice należy 
do najniebezpieczniejszych w regionie. Od 2010 roku w 37 wypadkach 

i kolizjach zginęły tam 4 osoby, a 12 zostało rannych. Przed dwoma tygodniami 
na tym odcinku zginęła młoda kobieta, co po raz kolejny wstrząsnęło lokalną 

społecznością, która domaga się wycięcia przydrożnych drzew.

nym Centrum Edukacyjno 
- Społecznym, Zespole Szkół 
w Starych Bogaczowicach, a 
także u sołtysów poszczegól-
nych miejscowości – czytamy 
w apelu.

O poprawę bezpieczeń-
stwa od lat zabiegają także 
władze Gminy Stare Boga-
czowice. W poniedziałek w 
urzędzie gminy odbyło się 
spotkanie samorządowców 
z Markiem Czapulą, naczelni-
kiem Sekcji Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu.

- Od 2012 roku gmina zło-
żyła do Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei we Wrocławiu 
12 pism o wycinkę drzew 
na drodze wojewódzkiej 
375D. Od grudnia 2014 roku 
wnioskowała aż 6 razy w 
sprawie wycinki drzew na 
tej drodze. Wnioski dotyczy-
ły wycinki drzew, które są w 
fazie obumierania, posiadają 
liczny, gruby posusz w ko-
ronie drzew, a także wycin-
ki krzewów. Stanowią one 
największe zagrożenie dla 
ruchu drogowego, zwłasz-
cza podczas niekorzystnych 
warunków atmosferycznych 
jak np. porywiste wiatry, in-
tensywne burze. Spadające 
konary oraz możliwy upadek 
bądź złamanie całego drze-
wa stanowią bezpośrednie 
zagrożenie użytkowników 
drogi podczas silnego wiatru 
oraz są przyczyną utrudnień 
związanych z blokadą drogi. 
Gęstość nasadzenia drzew 
przy tej drodze zwiększa za-
grożenie dla ruchu pojazdów 

oraz ryzyko wypadków, gdyż 
każde wypadnięcie pojazdu 
z drogi i zderzenie z pniem 
drzewa zwykle kończy się 
tragicznie. Teraz, w okresie 
jesiennym, niebezpieczne 
są również leżące na jezdni 
liście zwiększające ryzyko 
poślizgu. Drzewa ogranicza-
ją także pole widoczności 
kierowcy oraz spowalniają 
topnienie śniegu i osuszanie 
nawierzchni. Zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu jest ustawowym 
obowiązkiem zarządców 
dróg. Zdajemy sobie spra-
wę, że wycinka drzew będzie 
wzbudzać zaniepokojenie 
opinii publicznej i protesty 
obrońców drzew. Jednak gę-
stość nasadzenia drzew przy 
drodze wojewódzkiej 375D 
oraz ich stan nie pozwalają 
na to, aby ten temat zbaga-
telizować tym bardziej, że 
na tej drodze w wypadkach 
ponoszą śmierć mieszkań-
cy naszej gminy. Trzeba na 
marginesie zauważyć, że 
utrzymywanie zadrzewień to 
nie tylko problem ich wycin-
ki, ale również odpowiedniej 
pielęgnacji. Gmina Stare Bo-
gaczowice nie jest zapewne 
jedyną gminą, która ma takie 
zagrożenia na swoim terenie 
dlatego istotnym jest, aby 
wypracować wspólnie ze 
wszystkim zarządcami dróg 
odpowiednie standardy go-
spodarki zadrzewieniami 
oraz ich pielęgnacji – mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

Robert Radczak

Na ruchliwej drodze między Strugą a Starymi Bogaczowicami zginęły 
4 osoby, a mieszkańcy domagają się wycięcia drzew, o które rozbijają 
się pojazdy.



Czwartek, 1 października 2015 r.

www.db2010.pl

Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań 

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L A M A

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

www.ubezpieczenia.regional.pl

74 66 06 100Twój kod rabatowy: 200

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:
majątkowe, komunikacyjne, rolnicze, 

życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe

Ta
ni

ej

pl

R E K L A M A

LISTONOSZ
Doręczyciel korespondencji InPost

Jeśli jesteś osobą serdeczną, lubiącą poznawać nowych ludzi i bardziej 
od siedzenia za biurkiem ceniącą aktywne życie ...

TO WŁAŚNIE PRACA DLA CIEBIE :)
Praca na terenie Wałbrzycha i okolicznych gmin.

PRACA

Telefon kontaktowy 798303060

Wymagania:
• dobra organizacja pracy 

w tym prowadzenia
dokumentacji

•  niekaralność,
•  wysoka kultura osobista,
•  dyspozycyjność 

i punktualność,
• uczciwość i rzetelność,
•  własny samochód 

osobowy oraz czynne 
prawo jazdy mile widziane

•  doświadczenie w pracy 
kurierskiej mile widziane.

Oferujemy:
•  zatrudnienie 

w dynamicznie 
rozwijającej się firmie,

•  pełne przeszkolenie,
•  pracę w zgranym 

i doświadczonym zespole,
•  atrakcyjny, motywacyjny 

i stabilny system 
wynagrodzeń łącznie 
z rozliczeniem 
kilometrów.

Średniowieczne 
potyczki
Turniej Miast i Gmin Powiatu 
Wałbrzyskiego 2015 „Śre-
dniowieczne potyczki” odbę-
dzie się 3.10.2015 r. od godz. 
12 na stadionie w Starych 
Bogaczowicach. Na boisku roz-
stawiony zostanie obóz średnio-
wieczny, w którym odbędzie się 
9 konkursów: turniej bojowy 
pieszy (zawodnik w zbroi wypo-
sażony w bezpieczną broń); tur-
niej łuczniczy (3 rundy); turniej 
oszczepniczy (3 rundy); ścinanie 
kapusty (konkurencja podczas 
której najpierw zawodnik jest 
dezorientowany a następnie 
ma wykazać się celnością w cię-
ciu mieczem); siłowanie się na 
rękę; walka na kije (bezpieczne) 
na równoważni; bieg w nartach 
Bolka (konkurencja grupowa na 
zręczność i współpracę); wbi-
janie gwoździa (konkurencja 
grupowa na dokładność i cier-
pliwość) oraz przeciąganie liny 
(konkurencja grupowa na siłę i 
współpracę).

(RED)

Bezpłatna zumba
Gmina Głuszyca otrzyma-
ła dotację z Dolnośląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego w 
wysokości 5 tys. zł na realiza-
cję zajęć tanecznych dla dzieci 
i młodzieży pt. „Dolnośląskie 
Stokrotki”. Projekt, obejmują-
cy zajęcia zumby dla dzieci i 
młodzieży w dwóch grupach 
wiekowych: 7-12 lat i 13-18 lat, 
realizowany będzie od paździer-
nika do grudnia br. i zakończy 
się międzygminnym pokazem. 
Bezpłatne zajęcia, odbywają-
ce się dwa razy w tygodniu dla 
każdej z grup, prowadzić będzie 
instruktor zumby Magdalena 
Truszczyńska. Spotkanie orga-
nizacyjne 2 października br. o 
godz. 17.00 w sali widowiskowej 
CK – MBP w Głuszycy.

(RED)

II Głuszycki Marsz 
Nordycki
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód zaprasza pasjonatów cho-
dzenia z kijkami na II Głuszycki 
Marsz Nordycki w sobotę, 3 paź-
dziernika. Start o godz. 9.00 z par-
kingu przy ul. Granicznej, meta w 
restauracji „Pod Dwiema Lipami” 
w Bartnicy. W razie deszczu orga-
nizatorzy zastrzegają możliwość 
odwołania marszu.

(RED)

Muzyka i fotogra�e
3 października o godz. 17.00 
Centrum Kulturalno - Kongre-
sowe „Witold” w Boguszowie 
Gorcach organizuje koncert 
piosenki francuskiej w wyko-
naniu Joanny Wolnej, która wraz 
z zespołem zabierze wszystkich 
w muzyczną, nostalgiczną po-
dróż. Melancholijne nastroje 
przeplatać się będą z humorem, 
a wszystko to w lekkiej, łatwo 
wpadającej w ucho, swingowej 
aranżacji. Koncertowi towarzy-
szyć będzie wernisaż wystawy 
fotogra�i Bartłomieja Kosińskie-
go pt. „Moje Miasto - tak to wi-
dzę”. Wystawę oglądać będzie 
można do 29 listopada br.

(RED)

Drogi jak nowe
Mieszkańcy ulicy M. Dąbrow-
skiej w Jedlinie Zdroju mogą 
korzystać z nowego asfaltowe-
go dojazdu do swoich posesji. 
Również dojazd do nieruchomo-
ści przy ul. Chrobrego 2 został 
zmodernizowany, a dotychcza-
sową drogę szutrową zastąpiono 
asfaltową. Przy budynku na ul. 
Chrobrego 2 wyłożono kostką 
nowe dojście do posesji, po-
szerzono chodnik, a zakres prac 
obejmował urządzenie nowego 
skweru, który poprawi wizerunek 
posesji znajdującej się w sąsiedz-
twie głównego skrzyżowania.

(RED)

W Gminie Mieroszów 
podziękowania za plony 
oraz symboliczne dary zło-
żone zostały 26 września 
w kościele św. Michała Ar-
chanioła. Podczas mszy 
świętej poświęcono chleb 
oraz trzy wieńce przynie-
sione przez sołectwa Uni-
sław Śląski, Sokołowsko, 
wspólny z sołectw Kowalo-
wa, Nowe Siodło i Golińsk.

Ceremonii dożynek prze-
wodniczyli starostowie: 
Krzysztof Borowicz oraz 
Barbara Borowicz. Korowód 
dożynkowy przeszedł z ko-
ścioła na ulicę Sportową, 
prowadzony śpiewem kape-
li „Janicki” z Czarnego Boru. 
Góralskie dźwięki rozległy 
się również ze sceny stadio-
nu witając wszystkich przy-
byłych, a dzielenie chleba 
rozpoczęte na scenie prze-
niosło się na murawę między 
społeczność lokalną. Stojące 
w słońcu wieńce, bogate w 
różnorodność użytych owo-
ców, warzyw, zbóż, różne 
techniki wykonania, ma-
teriał, kształt, kompozycje 
prezentowały się wspaniale. 
Jury w składzie: ks. Stanisław 
Piskorz, burmistrz Miero-

szowa Marcin Raczyński, wi-
cemarszałek województwa 
Andrzej Kosiór, przewodni-
cząca Rady Miejskiej Miero-
szowa Maria Chmielnicka 
oraz radny Henryk Hnatiuk 
nagrodziło nagroda główną 
wieniec z Sołectwa Sokołow-
sko. Potem 5 sołectw walczy-
ło w konkurencjach: narty, 
tor przeszkód, rzut wałkiem 
do chłopa, rzut kaloszem, 
przecinanie drewna, obie-
ranie ziemniaków oraz poza 
klasy�kacja ogólną - prze-
ciąganie liny. W klasy�kacji 
ogólnej miejsce V przypadło 
sołectwu Golińsk, miejsce IV 
zajął Unisław Śląski , miejsce 
III zajęło sołectwo Łączna, II 
lokatę zajęło Nowe Siodło, 
a wygrało sołectwo Soko-
łowsko. Rywalizacja przepla-
tana była występami dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w 
Mieroszowie, sekcji wokalnej 
MCK oraz kabaretu z przed-
stawieniem pt „Czerwo-
ny kapturek”. Po o�cjalnej 
części dożynek gminnych 
mieszkańcy całej gminy ba-
wili się przy dźwiękach ze-
społu muzycznego „Marko-
ni” z Mieroszowa.

(RED)

Mieroszowskie dożynki

Podziękowania za plony oraz symboliczne dary złożone zostały 
w kościele św. Michała Archanioła w Mieroszowie.

Uniwersytet III Wieku, dzia-
łający przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Starych 
Bogaczowicach, po raz kolej-
ny otwiera swoje drzwi przed 
aktywnymi i młodymi duchem 
seniorami, którzy wzorem lat 
minionych będą uczestniczyli 
w różnorodnych wykładach  i 
warsztatach.

Uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2015/2016 
odbędzie się 8 październi-
ka 2015r. o godz. 15.00 w 
Gminnym Centrum Eduka-
cyjno-Społecznym w Starych 
Bogaczowicach. Uroczystość 
uświetni wykład, który popro-
wadzi Stanisław Michalik - au-

tor książek o Walimiu, Jedlinie 
Zdroju i Głuszycy oraz pasjo-
nat historii naszego regionu.

- Zapraszamy wszystkich 
seniorów, którzy chcieli by 
dołączyć do grona naszych 
słuchaczy – z nami macie 
Państwo możliwość spędzić 
ciekawie czas i zdobyć nową 
wiedzę! Szczegółowe informa-
cje można uzyskać od ponie-
działku do piątku w godzinach 
7.30-15.30 pod numerem te-
lefonu 74 8452-730 lub oso-
biście w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Bogaczowicach – 
zachęcają pracownicy GOPS.

(RED)

Już po raz 22 została zor-
ganizowana akcja Sprzątanie 
Świata Polska 2015, pod ha-
słem „Wyprawa – poprawa”. 
Jak co roku tysiące wolontariu-
szy: młodzież i dorośli – wszy-
scy którym zależy na czystym 
środowisku, prowadzili działa-
nia propagujące ograniczenia 
powstawania odpadów, selek-
tywną zbiórkę i recykling.

W ramach tegorocznej akcji 
organizatorzy zwracali uwagę 
na rolę, jaką każdy z nas może 
odegrać w funkcjonowaniu 
systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi w gmi-
nie. - W gminie Walim w akcji 
biorą udział najmłodsi miesz-
kańcy – uczniowie miejsco-
wych szkół pod opieką swoich 
wychowawców. Uczniowie 
Zespołu Szkół im. Polskich 
Noblistów w Walimiu posprzą-
tali w Walimiu między innymi: 

Park Jordanowski, Kwaterę 
O�ar Terroru Hitlerowskiego, a 
także Szlak do Osówki. Z kolei 
dzieci z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka 
w Jugowicach posprzątały te-
reny w Jugowicach, a wycho-
wankowie Zespołu Placówek 
Resocjalizacyjnych w Walimiu, 
zadbały o ulicę Kościuszki i 
Przełęcz Walimską. W tym roku 
uczestnicy zostali zaopatrzeni 
w worki na odpady i rękawicz-
ki ochronne, zakupione przez 
Urząd Gminy Walim. Dzieci 
bardzo angażują się w tę akcję 
i dokładnie wykonują swoje 
zadanie. Wszystkie zapełnione 
worki złożyły w wyznaczonych 
miejscach. I będą pamiętały, że 
należy dbać i szanować otacza-
jącą nas przyrodę – wyjaśniają 
organizatorzy akcji „Wyprawa 
– poprawa” w gminie Walim.

(RED)

Nowy rok akademicki

Wyprawa – poprawa
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ogłasza III przetargi 
ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Głuszyca

Przedmiotem przetargów są nieruchomości położo-
ne w Głuszycy Obręb 0001 
- działki budowlane oznaczone w ewidencji grun-
tów numerami od 820/1 do 820/11, o powierzch-
ni od 0,0791 ha do 0,1352 ha, cena za działkę od 
21.000,00 zł netto do 40.000,00 zł netto
 

UWAGA:
Dodatkowo sprzedaje się na własność udział wyno-
szący 1/11 w prawie własności działki nr 820/13 
o powierzchni 0,1770 ha położonej w Głuszycy 
Obręb 1 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdo-
wą
- Nieruchomości będące przedmiotem przetargu 
są nieuzbrojone, stanowią teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, symbol planu A-NN-1.2
- Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku 
przetargu.
- Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zo-
stanie podatek od towarów i usług według stawki 
obowiązującej w dniu sprzedaży.
- Przetargi odbędą się w dniu 3.11.2015 r. 
w godz. od 10:40 do 14:00 w Urzędzie Miejskim 
w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyj-
na, pokój nr 11 (parter).
- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne 
i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na kon-
to Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdziel-
czy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 
9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, 
w terminie do dnia 29.10.2015 r. włącznie z dopi-
skiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nie-
ruchomości ze wskazaniem numeru działki.
- Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do 
dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieru-
chomości.
- Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości na-
bywca.
- Zastrzega się prawo odwołania przetargu z waż-
nych przyczyn.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamiesz-
czona jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego 
w Głuszycy www.bip.gluszyca.pl 
- Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości 
i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Głuszycy, pokój nr 14, tel. 74 88 66 
740.

R E K L A M A Bieg przełajowy
W sobotę, 3 października, 
o godz. 11.00,  wystartu-
je XXXV Bieg  Przełajowy 
Podzamcze.  Od godz. 9.00 
do 10.45  w Ośrodku  Spo-
łeczno-Kulturalnym SM „Pod-
zamcze”, trwać będą zapisy 
zawodników. Ponadto z okazji 
Światowego Dnia Chodzenia, 
zorganizowany będzie marsz 
nordic walking o Puchar poseł 
na Sejm RP Katarzyny Mrzy-
głockiej.

(BAS)

Dobre przetarcie
Wicemistrz Europy Tomasz 
Jabłoński pokonał wicemi-
strza Polski Bartosza Gołę-
biewskiego 3:0 w pokazowej 
walce, która otwierała galę 
boksu zawodowego Polsat 
Boxing Night w Atlas Arenie 
w Łodzi. Amatorski pojedynek 
w wadze średniej był jedną z 
kilku walk poprzedzających 
starcie wieczoru, w którym To-
masz Adamek pokonał Prze-
mysława Saletę. - Sędziowie w 
mojej walce punktowali 30:27, 
30:25 i 30:26 dla Tomka Ja-
błońskiego. Z mojego punktu 
widzenia dwie pierwsze rundy 
były wyrównane, ale w trzeciej 
zabrakło mi już trochę sił, a 
rywal wykorzystał swoje więk-
sze doświadczenie i wgrał. 
Dla mnie udział w tej gali to 
kolejne cenne doświadczenie. 
Mam nadzieję, że będzie ono 
procentowało w kolejnych 
walkach – powiedział nam 
Bartosz Gołębiewski z Jedli-
ny – Zdroju, trenujący w DKB 
Dzierżoniów.

(RED)

Wraca do kadry
Igor Łasicki, wychowanek 
Górnika Boguszów – Gorce, 
otrzymał kolejne powołanie 
do młodzieżowej reprezen-
tacji Polski. Piłkarz włoskiego 
trzecioligowca SS Maceratese 
1922 będzie miał szansę za-
grać w towarzyskich spotka-
niach: 8 października o godz. 
17:00 w Lublinie przeciwko 
Izraelowi oraz 13 października 
o godz. 17:00 w Białymstoku z 
Rumunią.

(RED)

Derby dla AZS 
PWSZ
Piłkarki nożne AZS PWSZ II 
Wałbrzych pokonały w Bo-
guszowie Gorcach Victorię 
Aglomeracja Wałbrzyska 
1:0. Zwycięskiego gola w 
drugoligowych derbach Wał-
brzycha zdobyła w 51 minucie 
Julia Kowalczyk. Akademiczki 
w tabeli grupy śląskiej II ligi 
zajmują 3 miejsce, a Victoria 
Aglomeracja, która do tej pory 
nie zdobyła nawet punktu, jest 
przedostatnia.

(RED)

Henryk Fortoński, nie-
pełnosprawny (proteza 
nogi) kolarz z Wałbrzy-
cha, przypomniał o sobie 
dwoma medalami, złotym 
i srebrnym, zdobytymi na 
mistrzostwach Polski w 
tego rodzaju rywalizacji w 
kategorii C4. Popularny w 
środowisku „Żelazny Hen-
ryk”, liczący sobie 58 wio-
sen, dobrze przygotował 
formę na najważniejszą 
imprezę sezonu.

W miejscowości Rzyki 
koło Andrychowa, przy sło-
necznej aurze, odbyła się 
indywidualna jazda na czas 
na dystansie 6 km. - Wolę 
dłuższe trasy czasówek, ale 
czułem się dobrze. Zaczęli-
śmy od podjazdu, a potem 
nastąpił zjazd, w którym je-
chałem na maksa. Drugiego 
zawodnika pokonałem o 3 
sek. Dysponowałem jeszcze 
rezerwami – relacjonuje.

70-kilometrowy wyścig ze 
startu wspólnego, rozegrano 
w miejscowości Wieprz. - 
Trasa odznaczała się licznymi 
podjazdami, ale tym razem 
pogoda się popsuła – wiało 
i padał deszcz. Uciekałem 
z jeszcze jednym zawodni-
kiem, Zbigniewem Adam-
skim z Katowic, do którego 

IV Ultra Maraton Zielone 
Sudety odbył się na dystan-
sie 45 km. Trasa przebiega-
ła szlakami turystycznymi 
Parku Krajobrazowego Su-
detów Wałbrzyskich oraz 
polsko-czeskiego pograni-
cza. Start i metę usytuowa-
no w Mieroszowie.

Podczas rywalizacji wbie-
gano na Średniak (782 m 
npm), Ruprechticki Szpiczak 
(880), Jeleniec (902) i Wali-

górę (926). Wyniki: mężczyź-
ni – open: Filip Szuszkiewicz 
(Mieroszów) – 3:56.54, 2. 
Krzysztof Spychalski (Legni-
ca) – 4:13.39, 3. Leszek Zając 
(Świebodzice) – 4:24.14; ko-
biety – open – 1. Aysen Solak 
(Turcja) – 4:56.27, 2. Agniesz-
ka Fogiel-Pawłowska (Wro-
cław) – 5:01.51, 3. Ewa Sobie-
raj (Głuszyca) – 5:30.17.

Imprezie towarzyszył II 
Maraton Leśników, nordic 

walking, mini maraton dla 
dzieci oraz dożynki gminne. 
Organizatorzy, Klub Biega-
cza TeMMPo Wałbrzych, 
dziękują partnerom i spon-
sorom: Sanatoriom Dolno-
śląskim, Nadleśnictwu Wał-
brzych, Gminom Mieroszów, 
Głuszyca i Czarny Bór, PWSZ 
im. Angelusa Silesiusa w 
Wałbrzychu oraz MCK Mie-
roszów.

(BAS)

Żelazny Henryk trzyma poziom

na mecie straciłem 2 sek. Ale 
mój rywal był starszy o... 30 
lat – wyjaśnił.

Fortoński, który na mi-
strzostwach Polski repre-
zentował barwy Startu Biel-
sko-Biała, odczuwa pewien 
niedosyt, bo w ubiegłym 
roku wywalczył w tych sa-
mych konkurencjach dwa 
złote krążki. Ale należy wziąć 
pod uwagę, że w tym sezo-
nie dwa miesiące pauzował 
z powodu kontuzji. Do tego-

rocznych mistrzostw przy-
gotowywał  się w towarzy-
stwie wałbrzyszanina Leona 
Grodzickiego oraz Krzysztofa 
Kieceńki i Jarosława Zawadz-
kiego ze Świebodzic, którym 
tą drogą dziękuje. Wałbrzy-
ski olimpijczyk Radosław 
Romanik żartuje, że też ma 
swój udział w sukcesie pana 
Henryka, bo... przygotował 
mu opony ze swojego skle-
pu.

Andrzej Basiński

Henryk Fortoński z medalami mistrzostw Polski.

Zielone Sudety nie znają granic

Impreza cieszyła się dużą frekwencją zawodników.
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10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo

promocja ważna do 30 listopada 2015 r.

OKNA z Wałbrzycha

JESIENNA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

R E K L A M A

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B,  58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792  fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Biuro Rachunkowo-Doradcze

Zacznij działać jeszcze dziś:
• założenie i zarejestrowanie w KRS 
 spółki z o.o. w 24 godziny!!!
• założenie i zarejestrowanie działalności 
 gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę !!!
• pozyskiwanie środków unijnych 
  oraz z Urzędu Pracy na start !!! oraz rozwój !!!
• prowadzenie bieżącej obsługi 
 rachunkowo – księgowej oraz kadrowej
• doradztwo finansowe

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

DB2010 .PL
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R E K L A M A

Sportowy raport
Piłkarki nożne AZS PWSZ 

Wałbrzych przegrały w Łęcz-
nej z miejscowym Górni-
kiem aż 0:5 w 7. kolejce naj-
wyższej klasy rozgrywkowej 
kobiet. Jednak wyniki tak 
się ułożyły, że wałbrzyskie 
akademiczki pozostały na 4. 
miejscu w tabeli ekstraligi.

W spotkaniu w Łęcznej fa-
worytkami były gospodynie, 
choć AZS PWSZ nie był na stra-
conej pozycji, a trener zespołu 
z Wałbrzycha nie mógł skorzy-
stać jedynie z kontuzjowanej 
Klaudii Miłek.

Początek należał do gości, 
które grały na początku spo-
tkania bardziej ofensywnie 
i zepchnęły do obrony za-
wodniczki Górnika. W 15 min. 
bliska otwarcia wyniku była 
Agata Sobkowicz, ale jej strzał 
tra�ł w słupek. Sześć minut 
później, po złym wybiciu piłki 
przez Darię Antończyk, fut-
bolówkę przechwyciła Anna 
Sznyrowska, która dograła w 
pole karny do Anny Żelazko, 
a ta dała prowadzenie gospo-
dyniom. Tuż przed przerwą w 
sytuacji sam na sam z bram-
karką Górnika znalazła się Da-
ria Pluta, jednak Dorota Wilk 
świetnie obroniła uderzenie 
pomocniczki gości.

Niestety, druga połowa 
była rozgrywana pod dyktan-
do łęcznianek. W 53 min. po 
dośrodkowaniu z rzutu wolne-
go Eweliny Kamczyk tor lotu 
piłki zmieniła Patricia Hmiro-
va, która podwyższyła wynik 
spotkania. W 65 min., po za-
graniu z boku boiska Weroniki 
Zawistowskiej, Anna Żelazko 
zagrała futbolówkę w szes-
nastkę do Anny Sznyrowskiej, 
która strzeliła na 3:0. Cztery 
minuty później Patricia Hmi-

Sroga lekcja w Łęcznej
rova podała piłkę do Kasandry 
Parczewskiej, a zawodniczka 
zespołu z Lubelszczyzny po-
konała Darię Antończyk. W 82 
min. swojego drugiego gola w 
tej potyczce zdobyła Sznyrow-
ska, po dograniu Agnieszki 
Jędrzejewicz, ustalając wy-
nik meczu na 5:0 dla Górnika 
Łęczna.

Radosław Radczak

Górnik Łęczna - AZS PWSZ Wałbrzych 
5:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Żelazko (21), 2:0 Hmirova 
(53), 3:0 Sznyrowska (65), 4:0 Parczew-
ska (69), 5:0 Sznytowska (82). 
Górnik: Wilk – Parczewska (75 Iwa-
niszyn), Hajduk, Górnicka, Szewczuk, 
Kamczyk (60 Zawistowska), Kawalec, 
Guściora, Hmirova (70 Jędrzejewicz), 
Żelazko, Sznyrowska.
AZS: Antończyk - Bosacka, Mesjasz (18 
Pluta), Konat (50 Iwańczuk), Botor 
- Aszkiełowicz, Brzeska, Lizoń, Rędzia - 
Sobkowicz, Gonzalez.

Tabela (mecze, punkty, bilans bramek):
1. Zagłębie Lubin 7 19 17:4
2. Medyk Konin 6 16 15:0
3. Górnik Łęczna 6 13 25:2
4. AZS PWSZ Wałb. 6 10 11:10
5. GOSiR Piaseczno 7 9 13:17
6. AZS PSW Biała P. 6 9 3:10
7. AZS Wrocław 6 7 11:8
8. Sztorm Gdańsk 6 7 4:7
9. Czarni Sosnowiec 6 6 9:10
10. Mitech Żywiec 6 6 8:15
11. KKP Bydgoszcz 6 4 5:16
12. Olimpia Szczecin 6 0 3:25

Następna kolejka:
AZS PWSZ Wałbrzych - KKP Bydgoszcz 
(sobota, 3 października, godz. 11:00)
GOSiR Piaseczno - Mitech Żywiec
AZS PSW Biała Podlaska - Zagłębie Lubin
Sztorm Gdańsk - Olimpia Szczecin
Medyk Konin - Górnik Łęczna
AZS Wrocław - Czarni Sosnowiec

• Piłkarze Górnika Wał-
brzych rozgromili na wła-
snym stadionie Budow-
lanych Lubsko aż 7:1 w 9. 
kolejce III ligi dolnośląsko-
-lubuskiej. Było to piąte li-
gowe zwycięstwo z rzędu 
podopiecznych Roberta Bub-
nowicza. Bohaterem spotka-
nia został Marcin Orłowski, 
który zdobył aż 5 goli w tym 
pojedynku, choć nie zdołał 
wykorzystać rzutu karnego. 
W środę wałbrzyszanie ro-
zegrali ligowe spotkanie ze 
Ślęzą we Wrocławiu (relacja 
na sport.db2010.pl), a w nie-
dzielę, 4 października o godz. 
15.00 będą podejmowali 
Miedź IILlegnica.
• Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych pokonali we wła-
snej hali 5 zespół niemiec-
kiej ekstraklasy TV Ingersoll 
Buhl 3:2.  To był bardzo dobry 
sprawdzian dla podopiecz-
nych trenera Krzysztofa Jan-
czaka przed rozpoczynają-
cym się w następny weekend 
– 3.10 – nowym sezonem I 
ligi. Możliwe, że w nadcho-
dzącym tygodniu wałbrzy-
szanie zagrają jeszcze jeden 
sparing z jakimś II-ligowcem. 
Z Niemcami – niemal już tra-
dycyjnie – siatkarze Victorii 
PWSZ zagrali pięć setów. W 
pierwszej partii goście wygra-
li 25:21. Potem bardzo dobra 
gra wałbrzyszan dała im zwy-
cięstwo w II secie 25:22. Trze-
cia odsłona ponownie nale-
żała do siatkarzy z Niemiec, 
którzy wygrali 25:22. Czwarta 
partia była najbardziej wy-
równana, ale końcówka nale-
żała do wałbrzyszan, wygrana 
na przewagi 28:26. O wyniku 
meczu zadecydował tie-break, 
bardzo wyrównany, ale zakoń-

czony zwycięstwem wałbrzy-
szan 15:13. A już w sobotę, 3 
października o godz. 16.00 
Victoria PWSZ na inaugurację 
rozgrywek I ligi będzie podej-
mowała SMS Spała.
• Koszykarze Górnika Wał-
brzych przegrali w Jeleniej 
Górze mecz kontrolny z Su-
detami 58:60. O zwycięstwie 
gospodarzy zadecydował rzut 
za 2 punkty Łukasza Niesob-
skiego, choć w ostatniej akcji 
meczu wynik mógł odwrócić 
jego brat Rafał, który nie tra�ł 
zza linii 6,75 m. Wałbrzyszanie 
zagrali bez powracającego do 
zdrowia Rafała Glapińskiego. 
A już 3 października inaugu-
racja rozgrywek II ligi: Górnik  
– MKS Otmuchów. Początek o 
godz. 19.00 w hali Aqua Zdrój 
w Wałbrzychu. Sudety Jele-
nia Góra – Górnik Trans.eu 
Wałbrzych 60:58 (18:15, 9:13, 
17:19, 16:11). Górnik: R.Nie-
sobski 18, Wróbel 12, Piros 
10, Glapiński 7, Krzymiński 5, 
Bochenkiewicz 4, Rzeszowski 
2, Obarek 0, Ratajczak 0.
• Aqua Zdrój oraz Stowa-
rzyszenie Górnik Wałbrzych 
2010 zapraszają na Turniej 
Koszykówki Aqua Basket 
Cup pod honorowym pa-
tronatem Agnieszki Kołacz 
– Leszczyńskiej. Zawody zo-
staną rozegrane 04.10.2015 
godzina 10:00 w hali Centrum 
Aktywnego Wypoczynku 
Aqua Zdrój przy ul. Ratuszo-
wej 6  w Wałbrzychu. W za-
wodach zagrają: KK Górnik 
Wałbrzych I, KK Górnik Wał-
brzych II, MKS Nysa Kłodzko, 
MKS Basket Szczawno Zdrój 
oraz KKS Śnieżne Wrony Świd-
nica. Zespoły złożone są z 12 
zawodników z rocznika 2004 i 
młodszych.

• Zakończył się Kubot Kids 
Cup – najbardziej presti-
żowy w naszym regionie 
cykl turniejów tenisa ziem-
nego dla najmłodszych. 
Zawodnicy rywalizowali w 
pięciu turniejach w rożnych 
kategoriach (niebieska do lat 
6, czerwona do lat 8, poma-
rańczowa do lat 9 i zielona do 
kat 10) zgodnie z programem 
Tenis10, gromadząc punkty 
tak, aby zakwali�kować się do 
�nałowego turnieju masters. 
W tak dużym przedsięwzię-
ciu (w całym cyklu startowało 
blisko 150 graczy) nie mogło 
zabraknąć zawodników MKS 
Szczawno Zdrój, a do naj-
lepszej ósemki (masters) w 
swoich kategoriach awanso-
wali Dawid Okopniak, Klaudia 
Owcarz, Filip Kosiński (wszy-
scy w pomarańczowej kate-
gorii) oraz Kornelia Ejsmont 
(kategoria zielona). Ostatecz-
nie to właśnie w kategorii zie-
lonej tenisistka z uzdrowiska 
Kornelia Ejsmont zwyciężyła 
w całym cyklu, gromadząc 
największą liczbę punktów.
• Na kortach w Szczawnie 
Zdroju rozegrany został XII 
Memoriał Jerzego Jasinskie-
go. Zawody zgromadziły na 
starcie sporą liczbę uczestni-
ków, zapewniając fantastycz-
ne emocje. Rywalizacja toczyła 
się w dwóch kategoriach. Sys-
temem pucharowym, z turnie-
jem pocieszenia, rywalizowała 
prestiżowa kategoria open. 
Tutaj prym wiedli szczawień-
scy trenerzy, bowiem w �nale 
Damian Bartosiak pokonał Da-
niela Juszczyka 6:3, 6:1. Trze-
cie miejsca zajęli Wojciech Sa-
wicki (Częstochowa) i Łukasz 
Rzepka (Bolków). W kategorii 
szczawieńscy ligowcy grano 

systemem grupowym. Każdy 
z uczestników rozegrał mini-
mum pięć spotkań, a najlep-
szym zawodnikiem turnieju 
był Tomasz Pieśla (Boguszow 
Gorce), który dopiero po tie-
breaku pokonał Grzegorza Ku-
śmierka z Jeleniej Góry. Trzeci 
był Marian Spendel z Orzysza 
i Ryszad Błażnik (Wałbrzych). 
Każdy z �nalistów otrzymał 
puchar oraz nagrodę a wszy-
scy zawodnicy mogli uczest-
niczyć w sobotnim spotkaniu 
integracyjnym w Kawiarni 
Kortowej.
• Szkolny Związek Spor-
towy Dolny Śląsk ogłosił 
wyniki współzawodnictwa 
sportowego szkół woje-
wództwa dolnośląskiego w 
roku szkolnym 2014/2015. 
- Publiczne Gimnazjum Spor-
towe Nr 11 zajęło 1 miejsce 
wśród szkół wałbrzyskich i 
5 miejsce wśród 345 szkół 
gimnazjalnych z Dolnego 
Śląska. Liceum Sportowe i Li-
ceum Ogólnokształcące Nr 4 
z Oddziałami Integracyjnymi 
również osiągnęły 1 miejsce 
w wałbrzyskiej rywalizacji 
szkół ponadgimnazjalnych, a 
3 miejsce na Dolnym Śląsku 
wśród 194 szkół ponadgim-
nazjalnych startujących we 
współzawodnictwie. Wynik 
szkoły to suma punktów 
uzyskiwanych w zawodach, 
które są brane pod uwagę w 
Dolnośląskiej Gimnazjadzie 
Młodzieży i Dolnośląskiej Li-
cealiadzie Młodzieży. Szkoły 
zdobywają także punkty w 
zawodach na szczeblu gmi-
ny, powiatu i w �nałach dol-
nośląskich – wyjaśnia Edyta 
Walkowiak- Zając, nauczyciel 
ZS nr 4.

(RED)
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BON – Szczawno Zdrój, 28m2, 2 
piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia 
w zabudowie, łazienka z wc oraz 
prysznicem. Cena: 79 000 zł  (nr: 
2079)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON - Nieruchomość za spłatę 
zadłużenia: Piaskowa Góra  39 000 
zł . (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 
pokoje, garderoba, kuchnia, ła-
zienka z kabiną prysznicową oraz 
WC. Cena: 179 000 zł.Możliwa 
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( 
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON - Piaskowa Góra, 48 m2, 3 
piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z wanna , osobno wc, 
balkon. Cena: 89 000 zł (nr : 2070) 
- (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33

BON - Nowe Miasto, 30,5 m2, 
wysoki parter, pokój, jasna 
przechodnia kuchnia, łazienka 
z kabina prysznicową oraz wc. 
Cena: 67 000 zł. (nr: 2062) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Śródmieście, 32 m2, 
3 piętro, pokój, przechodnia 
kuchnia, łazienka z wc oraz kabiną 
prysznicową. Cena: 55 000 zł. (nr: 
2066)- (74) 666 66 09, (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33

BON – Nowe Miasto,46 m2, par-
ter, 2 pokoje, jasna przechodnia 
kuchnia w zabudowie, łazienka 
z kabina prysznicową i wc oraz 
przedpokój. Cena: 125 000 zł (nr: 
2061) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON - Podzamcze, 75,5 m2, 4 
piętro, 4 pokoje, jasna kuchnia 
w zabudowie, łazienka z kabiną 
prysznicową oraz bidetem, 
osobno wc, balkon. Cena: 199 000 

zł (nr: 2025) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - Kołobrzeg, 37 m2, 3 piętro, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon. Zamienię na mieszkanie 
w Wałbrzychu lub w Szczawnie 
Zdroju. - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON - Boguszów Gorce, 40 m2, 
wysoki parter, 2 pokoje, jasna 
kuchnia w zabudowie, łazienka 
z kabiną prysznicową i wc oraz 
przedpokój. Cena 77 000 ( nr: 
2069 )- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON - Biały Kamień,50 m2, wysoki 
parter, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc, przedpokój.Cena: 87 000 zł 
(nr: 2064) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, Dom w 
zabudowie szeregowej, 120 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 - Głuszyca, Dom wolnosto-
jący, 150 m2, Działka 1600 m2, 
garaż w bryle budynku. Cena: 215 
000 zł (nr: 2004) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON-  Biały Kamień, dom wolno-
stojący, 133 m2, działka 1454 m2. 
Cena: 295 000 zł (nr: 2051) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON - Piaskowa Góra,dom wolno-
stojący, 160 m2,działka 1400 m2, 
garaż w bryle budynku. Cena: 400 
000 zł (nr: 2057) - (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON - Biały Kamień, dom wolno-
stojący, 120 m2 , działak 600 m2. 
Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON - Piaskowa Góra, dom w 
zabudowie szeregowej, 107 m2, 
działka 170 m2, garaż. Cena: 439 
000 zł (nr:2049) - (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

 BON – Boguszów-Gorce, działka 
inwestycyjna, 3167 m2. Me-
dia: woda na działce, energia 
elektryczna ok 10 m od działki, 
ścieki na sąsiedniej działce. Droga 
dojazdowa: gminna. Cena: 58 000 
zł (nr: 1993) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09

BON - Śródmieście, 50 m2, parter, 
3 pomieszczenia biurowe, wc, 
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokac-
kich. Cena najmu: 1300 zł Cena 
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09

BON - Zagórze Śląskie, działka 
budowlana, 2800 m2, droga asfal-
towa. Woda- studnia, kanalizacja- 
szambo, prąd- na działce. Cena: 
196 000 zł. (nr:2012) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON – 7 km od granicy Wałbrzy-
cha budynek stodoły (3*250m2) 
kryty dachówką na działce 2500 
m2. Cena: 79 000 zł ( nr: 2023) - 

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

Kawalerka na Piaskowej Górze, PO 
KAPITALNYM  REMONCIE . balkon, 
piwnica Cena 57tys. Kontakt 535-
416-014

Biały Kamień, 3 pokoje, 67m2, 
parter z samodzielnym wejściem 
do mieszkania, dwa ogródki! bar-
dzo atrakcyjna lokalizacja, cisza, 
spokój, Cena 130.000zł DO NEGO-
CJACJI! Kontakt  535- 311- 265

Nowe Miasto, spokojna lokali-
zacja, 3 pokoje, 57m2, wysoki 
parter, cena 105.000zł DO NEGO-
CJACJI Kontakt 535-311-265

Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2, 
garaż, duży potencjał, dwa 
mieszkania w cenie jednego 
(66m2+19m2), cena 125.000zł DO 
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265

Podgórze, 2 pokoje, rozkład, 
58m2, instalacje po wymianie, 
cena 59.000zł. Tel: 535-311-265

3 pokoje, rozkład, balkon, 
spokojna lokalizacja w dzielnicy 
Śródmieście, 60m2- 142.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

BOGUSZÓW-GORCE 2 pokoje, 
OSIEDLE, OGRZEWANIE MIEJSKIE, 
parter, 42 m2, słoneczne miesz-
kanie w rozkładzie, 70.000 tys. Do 
negocjacji Tel: 535-285-514

BIAŁY KAMIEŃ, ogródek, 2 piętro, 
2 pokoje, 44 m2, centralne ogrze-
wanie gazowe, kilkurodzinna 
kamienica, urokliwa lokalizacja, 
SUPER CENA 105.000 ZŁ, tel. 535- 
285 -514

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE 
mieszkanie w doskonałej lokaliza-
cji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2  piętro, 
kameralna kamienica, osiedle w 
sąsiedztwie lasu, DO WPROWA-
DZENIA!, CENA 205 tys. Zł do neg, 
TEL. 535- 285 -514

PIASKOWA GÓRA, 51 m2, 3 poko-
je, wysoki parter, widna kuchnia, 
ogrzewanie miejskie, CENA 
120.000,-zł Kontakt 535-285-514 

NOWY DOM Z PEŁNYM WYPO-
SAŻENIEM  W CENIE, Konradów, 
wolnostojący, piękna okolica, 
127 m2, 5 pokoi, garaż, ogród, 
480.000 zł. Tel: 535-285-514

DOM 90m2, cicha lokalizacja, 
garaż, ogród, 4 pokoje, CENA 
198.000,-zł  zł! tel. 530-998-374

SZCZAWIENKO, 3 pokoje, parter 
domu, wyremontowany budynek, 
ogród, garaż 70 m2, super loka-
lizacja CENA 185.000,- zł Kontakt 
530-998-374

PODZAMCZE, 71m2,  mieszkanie 
z  balkonem, OGRZEWANIE MIEJ-
SKIE, Rozkładowe, CENA 143.000zł  
kontakt 530- 998-374

Świebodzice, 38m2, po remoncie, 
ogrzewanie miejskie, centrum 
CENA 65.000 zł. Kontakt 530-998-
374

Do wynajęcia  luksusowe miesz-
kanie w willowej część białego 
kamienia. Metraż 65m2 plus taras. 
Mieszkania jest  zupełnie  nowe! 
Cena 1500,-zł/1m-c   Dostępne  
od listopada. Kontakt 535-416-
014

Podzamcze, 54 m2, rozkładowe, 
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna 
cena 113.900,-zł. Kontakt 535-
416-014

APARTAMENT DWUPOZIOMOWY 
w Szczawnie Zdroju, pow. 60 
m2,osiedle zamknięte, wysoki 
standard, zabudowa kuchenna 
w cenie, 249 tys. zł. Kontakt 535-
416-014

Dom wolnostojący w okolicach 
Zagórza, pow. 90m2  4pokoje 
działka 660m2. Cisza spokój, cena 
185.000,-zł  Kontakt 535-416-014

Głuszyca ul. Grunwaldzka 
20A tel./fax  748447889, 
882068300, 600186884

e-mail:info@zolnieruk.pl

Oferujemy naszym Klientom 
bezpłatną pomoc w załatwieniu 
formalności związanych z uzyska-
niem kredytu na zakup nierucho-
mości. Ponadto proponujemy 
bezpieczne i sprawne przejście 
przez cały proces zakupu aż do 
momentu umowy końcowej zwią-
zanej z jej nabyciem. Oferujemy 
pomoc w sprawdzaniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów do kredytu i Notariusza. 
Pomagamy w negocjacjach ceny i 
warunkach transakcji z właścicie-
lem. Polecamy i zapraszamy do 
bliższej prezentacji! 

Posiadamy mieszkania i domy 
do sprzedaży w Głuszycy w 
atrakcyjnych cenach! Mieszkania 
jedno- dwu- trzy i czteropokojo-
we do zamieszkania i do remontu. 
Serdecznie zapraszamy do nasze-
go biura w Głuszycy.

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
Górnej na parterze. Cena 60 tys. 
Pow. 46 m2

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy. 
Cena 55 tys. 45,67 m2 – czynsz 
46 zł

Sprzedam dom w Głuszycy z dużą 
działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186 
m2, część warsztatowa 80m2, 
dział. 673m2

Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul. 
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena 
85 tys. zł

Sprzedam mieszkanie Głuszyca 
ul. Ogrodowa,  kawalerka, 27m2. 
Cena 49 tys. zł

Sprzedam ½ domu w Głuszycy. 
Pow. 180 m2- Cena 260 tys.zł.

Sprzedam lokal mieszkalny w Je-
dlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy 
Pl. Zwycięstwa- cena 70  tys. zł.

Sprzedam działkę rolno-budow-
laną w Kolcach. 3000 m2. Cena 
70 tys. zł.

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje. 
Cena 79 tys. 

Sprzedam dom w Jugowicach, 
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy 
1983. NOWA CENA 200 tys. 

Sprzedam dom w zabudowie bliź-
niaczej w Głuszycy 105 m2 działka 
361 m2. Cena 290 tys. zł.

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne

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

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

DREWNO 

ROZPAŁKOWE

TEL: 695-079-900

Sprzedam 
mieszkanie 

własnościowe na Padgórzu, I 
piętro, 3 pok., kuchnia, przedpokój, 
strych, piwnica, 3 komórki i piękny, 

duży ogródek za budynkiem. Budynek 
jest ocieplony panelami, ogrzewanie 

gazowe, niskie opłaty, 
cena 135 tys. do negocjacji. 
Tel. 695-871-994. 

Sprzedam lokal użytkowy w 
Głuszycy 200 m2, przy głównej 
drodze, parter. Cena 99 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację.

PILNIE KUPIĘ
Kawalerkę 

lub 2 pokoje 
na  Piaskowej Górze

Może  być  do remontu.
Kontakt: 530-998-374

(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843  33 33

BON-  Wałbrzych, działka budow-
lana, 1827 m2. Media: prąd i woda 
w znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie działki.Cena: 25 000 
zł (nr: 1371) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843  33 33
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Wałbrzycha. Cena: 125 000zł, Tel: 
502-665-504

14.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie 60 m2 w Śródmieściu 
do remontu w bardzo atrakcyjnej 
cenie 45.000 Tel: 506-717-014

15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kawalerka 28 m2 po kapitalnym 
remoncie okolice Aqua Zdroju 
cena 61 000 Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Do wynaję-
cia mieszkanie Osiedle Piastow-
skie Świebodzice 2 pokoje 48 m2 
800 zł Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Na 
sprzedaż ponownie bliźniak do 
remontu Boguszów Gorce 130 
000 zł. TEL: 506-717-014

18. SOWA&VICTORIA  Boguszów, 
mieszanie po remoncie z pełnym 
wyposażeniem, 2 pokoje, aneks 
kuchenny, łazienka i WC, cena 
50000 zł. Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Wałbrzych, 
Psie Pole, mieszkanie do remontu, 
2 pokoje, 44m2 cena 79000 Tel: 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA dom wolno-
stojący w Jugowicach do częścio-
wego remontu, działka 2000 cena 
240000 Tel: 519-121-104

Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.pl DB2010 .PL
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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 3 pokoje z 
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2, 
cicha okolica, cena  55 000 zł. 74 
666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
53m2,  Nowe Miasto, 4 piętro, 
cena 55000zł!!! -  Cicha lokalizacja, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 1piętro w 
czteropiętrowcu, balkon, j. kuch-
nia, cena 98zł. - do negocjacji, 74 
666 42 42, 507153166 .

WILLA-  Sprzedamy kawalerkę, 
34m2, Rusinowa, parter , cena 50 
tys.zł. – do negocjacji! ogrzewanie 
gazowe, 74 666 42 42, 881 788 
200.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 265 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Do sprzedania  2 pokoje, 
P.Góra, 37 m2, cena 85 tys.zł. roz-
kładowe, jasna kuchnia, 4 piętro, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Okazja! Sprzedamy 
mieszkanie po remoncie 127m2, 
4 pokoje na Starym Zdroju, cena 
169 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy po remoncie 
2 pokoje, 39m2, Śródmieście, 
2piętro, cena 69 tys.zł. z wyposa-
żeniem, 74 666 42 42,  881 424 
200.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, 
działka: 722m2 cena 210 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 788 200.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Nowe Miasto, 25m2 , 33 
tys.zł. stan dobry, 74 666 42 42, 
507153166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
j.kuchnia, balkon, po remoncie, 
P.Góra, 26m2, 2p(4). cena 76 tys.zł 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na P.Górze, po remoncie, 19m2, 
cena 64 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 1 piętro, 37m2, cena 
44 tys.zł. okolice Pionierów, 74 
666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy parter domu  
w Śródmieściu okolice Lotników, 
4 pokoje, ogród, cena 169 tys.zł.  
74 666 42 42, 507 153 166.

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. For-
teczna, 2 pokoje, 51m2, 10  piętro 
w 11, cena 112.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Se-
natorska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro 
w 10, cena 160.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 3 pokoje, 63m2, 10 piętro 
w 11, cena 129.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 42m2, parter w 
10, cena 115.000zł, po remoncie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, kawalerka, 21m2, 11 piętro 
w 11, po remoncie, cena 59.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w 
4, cena 95.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym 
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł, 

po remoncie, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro 
w 4, cena 117.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul. 
Wrocławska,  2 duże pokoje z 
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w 
2, 52.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Kruczkowskiego, 2 pokoje, 37m2, 
2 piętro w 4, cena 109.000zł po 
remoncie!, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
okolice Wyszyńskiego, 40m2, C.O. 
Gaz, 3 piętro w 3, 50.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! BIAŁY 
KAMIEŃ, ul. Daszyńskiego,  2 
pokoje, 50m2, C.O. Gaz, parter w 
3, 45.000zł do negocjacji! tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – STARY ZDRÓJ, kawa-
lerka, 31m2, 1 piętro w 2, cena 
39.000zł tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – NOWE MIASTO, oko-
lice Ogińskiego,  2 pokoje z jasną 
kuchnią, 41m2, wysoki parter, 
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, w 
okolicy ul. LOTNIKÓW, 70m2, 3 
pokoje, całe 1 piętro, ogródek, 
bez czynszowe, po kapitalnym 
remoncie, cena 229.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE okolice 
LOTNIKÓW, 65m2, 3 pokoje, 2 
piętro, cena 105.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – GORCE, okolice Bie-
dronki, 47m2, 1 piętro w 2, ogród, 
cena 47.000zł tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – DOM W LUBOMINIE  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  DOM NA BIAŁYM 
KAMIENIU UL. BEMA, 200m2, 7 
pokoi, działka 600m2, garaż, cena 
495.000zł tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2, 
P.Góra, parter, cena 99 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 788 200.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
40m2 z ogrodem w Śródmieściu, 
do wprowadzenia, cena 59 tys.
zł. – do negocjacji!  666 42 42, 507 
153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania 
i domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 37m2 na 
P.Górze, 2 pokoje, ul.Dunikow-
skiego, 2 piętro w czteropiętrow-
cu, 99 tys. zł. do negocjacji, 74 666 
42 42, 881 788 200.

WILLA –  Sprzedamy 3 pokoje po 
remoncie z ogrodem i garażem, 
42m2, Podgórze, cicha lokalizacja, 
cena 85500zł. 74 666 42 42, 881 
788 200.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
po remoncie 41m2, Biały Kamień, 
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro, 
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
788 200.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 4 pokoje, działka 
765m2, cena 310 tys.zł. - do nego-
cjacji 74 666 42 42,  507 153 166.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 4 
pokoje, 57m2, Piaskowa Góra, 5 
piętro, 122,500zł.  74 666 42 42 , 
507 153 166.

WILLA-  Sprzedam  2 pokoje z ła-
zienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 
piętro, jasna kuchnia, cena 42 tys.
zł. 74 666 42 42, 881 788 200.

WILLA- Sprzedamy do remontu 3 
pokoje, 63m2, B.Kamień, parter, 
45 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA- Sprzedamy dom wolno-
stojący wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi w Głuszycy, 12 
pokoi, działka 5000m2, cena 
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy Boguszów 
- Gorce, 2 pokoje do remontu , 
43m2, 1 piętro z ogródkiem, cena 
45 tys.zł. – do negocjacji 666 42 
42, 507153166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do nego-
cjacji! 666 42 42, 881 788 200.

WILLA -  Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu, 51m2, 1 piętro, 89tys.
zł. po remoncie  74 666 42 42, 881 
788 200.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z 
ogrodem Szczawno-Zdrój, 50m2, 
po remoncie, b.dobra lokalizacja, 
cena 135 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 
153 166.

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

OKAZJA-OKAZJA-OKAZJA !!! Do 
sprzedania prawie nowy wolno-
stojący, pawilon handlowy o pow. 
24M, doskonały pod działalność 
gastronomiczną, oraz handlowo-
-usługową, cena 16 100 zł (cena 
nowego 40 tys.)  tel. 606 976 630

OKAZJA !!! MS-2262 Piaskowa 
Góra, 4 pokoje, 57m2, 4 piętro, po 
remoncie, cena 139 000, Tel. 606 
976 630

MS-2268 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
34m2, 6 piętro, cena 82 tys. Tel. 
606 976 630

Piaskowa Góra, kawalerka po 
kapitalnym remoncie, 2 piętro, 
cena 65 tys. Tel. 883 334 481

OKAZJA !!! MS-2255 Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, rozkładowe, 
42m2, cena 94 tys. Tel. 793 111 
130

MS-2218 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
39m2, 2 piętro w 4, duży balkon, 
cena 99 tys. Tel. 883 334 481

MS-2254 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, wysoki parter z balkonem, 
do wprowadzenia, cena 115 tys. 
Tel. 793 111 130

MS-2108 Podzamcze, PO KAPI-
TALNYM REMONCIE, 2 pokoje, 
48m2, pełen rozkład, balkon, 
budynek 4-piętrowy, cena 149 
tys. Tel 883 334 486

MS-2268 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 120 tys. Tel. 606 976 630

MS-2270 Gaj, 3 pokoje, 65m2, 
ogródek, garaż, do odświeżenia, 
cena 145 tys. Tel. 883 334 481

MS-2250 4 pokoje Nowe Miasto, 
ogrzewanie miejskie, 78m2, cena 
120 tys. Tel. 883 334 486

MS-2238 Biały Kamień, 2 pokoje, 
68m2, do odświeżenia, cena 89 
900, Tel. 883 334 486

MS-2233 Nowe Miasto, kawalerka, 
40m2, cena 59 tys. Tel. 883 334 
481

MS-2175 Szczawienko, 70m2, 3 
pokoje, ogródek, garaż, cena 195 
tys. Tel. 883 334 486

MS-2208 Konradów dom wolno-
stojący z 2011 r. z działką 700m, 
stan idealny, garaż, cena 480 tys. 
Tel. 883 334 486

OKAZJA !!! MW-2194 Mieszkanie 
do wynajęcia w Szczawnie Zdroju, 
53m2, 2 pokoje, umeblowane, 
cena 1000 zł. Tel. 883 334 481

LS-2258 Podzamcze, lokal na 
sprzedaż, pow. 27m2, cena 38 tys. 
Tel. 793 111 130

1. SOWA&VICTORIA Świebodzi-
ce, 3 pokoje, 60,50 m2 z widną 
kuchnią, łazienką wraz z toaletą 
i przedpokojem. 99,000 zł. Tel: 
502-657-640

2.SOWA&VICTORIA DO NEGO-
CJACJI! Śródmieście, okolice 
ul. Batorego, Czarnieckiego, 
Zakopiańskiej, I piętro 3 pokoje, 
69,50 m2 po kapitalnym remoncie 
z ogródkiem, 229,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
2 pokoje 45 m2, do wprowadze-
nia, w cenie 68,000 zł. DO NEGO-
CJACJI, Tel:502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój, 
48m2 do wprowadzenia 63,000 zł. 
DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102 

5. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
54 m2, 3 pokoje z balkonem do 
remontu w cenie 118,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
43 m2 na II piętrze po remoncie. 
110,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 
519-121-102

7. SOWA&VICTORIA Dom wol-
nostojący w dobrym stanie w 
Lubominie posadowiony na dużej 
działce, w cenie 210,000 zł. Tel: 
502-657-353

8. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w 
czterorodzinnym domu w pobliżu 
Szczawna Zdroju, cicha, spokojna 
uliczka, Dwa pokoje, ok.40m2. Tel: 
502-657-353

9. SOWA&VICTORIA Szczawno 
Zdrój, 54 m2, w atrakcyjnej i zielo-
nej okolicy w cenie 145,000 zł. DO 
NEGOCJAJCI! Tel. 502-657-353

10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na Solicowie w Szczawnie Zdroju, 
60m2 trzy pokoje. osiedle strzeżo-
ne. Tel: 502-657-353

11.SOWA&VICTORIA ATRAKCY-
NA CENA: Duże mieszkanie ok 
50m2, w cichej i spokojnej wsi 
Dziećmorowice, cena: 39 900zł 
Tel: 502-665-504

12. SOWA&VICTORIA Duże 2- po-
kojowe mieszkanie (+garderoba) 
na Nowym Mieście w zadbanej 
kamienicy, do odświeżenia. Cena: 
59 900zł Tel: 502-665-504

13. SOWA&VICTORIA 110m2 4 
pokoje (całe piętro) w pięk-
nej kamienicy w Śródmieściu 
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LW-2251 Centrum- Śródmieście, 
lokal do wynajęcia, pow. 38m2, 
cena 1500 zł. Tel. 793 111 130

LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o 
pow. 320 m w  Centrum Wałbrzy-
cha przy największym parkingu 
w mieście, cena 4500. tel. 606 
976 630

Szukasz nieruchomości we Wro-
cławiu – zadzwoń bogata oferta 
deweloperów. Tel. 883 334 481

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7
irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.

REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA 
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI, 

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport
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Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.pl

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...

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE

TARCZ HAMULCOWYCH 
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92

www.goliat.walbrzych.pl

montaż anten 
satelitarnych 
i naziemnych 
tel.: 501-674-338 

i 74-854-17-12
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

POŻYCZKI OD 100 ZŁ 
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.  
58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

USŁUGI

Instalacje: gaz, c.o., woda. Od 
projektu, przez montaż, po od-
biór. Serwis kotłów, przeglądy. 
Tel: 509 107 337, 501 252 870. 

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

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

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne. – TANIO! Tel. 
607-218-533.

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

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

(4) Naprawy sprzętu radiowo- 
telewizyjnego, wszystkie �rmy, 
gwarancja, dojazd do klienta. 
Kontakt: 505 87 49 92. 

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA- 
Całodobowo. Tel. 726-005-726 
tanio, szybko, profesjonalnie, 
www.speed24h.info

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTE-
RZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM 
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ 
DO UZGODNIENIA. TEL. 790-
709-590

MOTORYZACJA

Sprzedam samochód Subaru 

Forester 2 L, 1999 r., benzyna, 

automat, bogate wyposażenie, 

właściciel PL, zadbany, cena 

11500 zł. Tel. 668 292 848.

(4) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(4) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ 
TEL.725 248 935

Firma handlowa zatrudni młode, 
dyspozycyjne osoby do pracy 
przy promocjach i wyprzedażach. 
Praca stała, od zaraz. 550 zł/tyg. 
Tel.519-484-971.

NIERUCHOMOŚCI

(5) Do wynajęcia lokal użytkowy 

w centrum Wałbrzycha, 45 m2 na 

dowolną działalność, wszystkie 

media. Tel. 668-549-462.

Super okazja! Uzbrojone działki 

budowlane, usługowe – rejon 

Poniatów. Tel. 609-461-816. 

(1) Sprzedam mieszkanie (51m2) 

w Wałbrzychu – Biały Kamień, 

kuchnia, 2 pok. łazienka z WC, 3 

pomieszczenia gospodarcze. Niski 

czynsz, ogrzewanie elektryczne 

lub węglowe – do wyboru. Wspól-

nota mieszkaniowa, spokojna 

dzielnica. Tel. 784 543 159.

R E K L A M A

Zatrudnię 
instruktora 

nauki jazdy kat. B

Tel. 602 19 08 48

Głuszyca ul. Grunwaldzka 
20A tel./fax  748447889, 
882068300, 600186884

e-mail:info@zolnieruk.pl

Nieruchomość tygodnia: 
Sprzedam mieszkanie na 
osiedlu w Głuszycy- 4 pię-
tro. W skład lokalu wcho-
dzą dwa pokoje, łazienka z 
WC, kuchnia otwarta na sa-
lon. Kuchnia w zabudowie. 
Ogrzewanie miejskie- ko-
tłownia. Piec gazowy- cie-
pła woda. W pokoju szafa 
w zabudowie, podłogi- pa-
nele, łazienka- terakota. 
Klatka schodowa zadbana. 
Zapraszamy na prezen-
tację. Cena 80 tys. zł. Po-
wierzchnia 39,69m2.

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
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ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

Pracuj jako Opiekun Seniorów 

w Niemczech, Anglii, Polsce.

Od października do grudnia 

specjalne bonusy. Zarób 

1518EURO na rękę za miesiąc!

tel. 509 892 436

FIRMA 

POŻYCZKOWA 

ZATRUDNI 
DORADCÓW 

FINANSOWYCH

TEL. 737-477-759

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KAMERY
-MONITORING IP

SPRZEDAŻ
-MONTAŻ

WAŁBRZYCH 58-309
UŁ.DŁUGA 3A

TEREN STACJI BP

TEL.608442204


