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TANI TRANSPORT!
Atrakcyjne RATY Credit Agricole !!!

DREWNO ROZPAŁKOWE
Zadzwoń i sprawdź:

74 665 82 02, 603 195 875
Wałbrzych, ul. Topolowa 23 a  
- teren giełdy Piaskowa Góra- teren giełdy Piaskowa Góra

TYLKO
POLSKI WĘGIEL

Ekogroszek EKORET, 
Wieczorek, Marcel, Silesia

OPAŁ WORKOWANY PO 25 kg

www.maximus.walbrzych.pl

SKŁAD WĘGLA 

Anna Zalewska urodziła 
się 6 lipca 1965 w Świebo-
dzicach, jest mężatką i ma 
dwie córki. W 1989 ukoń-
czyła studia na Wydziale 
Filologii Polskiej Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Po za-
kończeniu studiów podjęła 
pracę jako nauczyciel, a po-
tem zastępca dyrektora Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Świebodzicach. Na początku 
kariery politycznej należała 
do Unii Wolności, ale póź-
niej związała się z Prawem i 
Sprawiedliwością. W latach 
2002 - 2007 była radną Rady 
Powiatu Świdnickiego, a w 
latach 2006 – 2007 wicesta-
rostą powiatu świdnickiego. 
W 2005 roku nie dostała się 
z listy PiS do Sejmu RP, ale w 
wyborach parlamentarnych 
w 2007 została wybrana po-
słem na Sejm VI kadencji, 
uzyskując 10 584 głosy. W 
2011 ponownie została wy-
brana do Sejmu z wynikiem 

Minister edukacji ze Świebodzic!
Anna Zalewska ze Świebodzic zostanie nowym Ministrem Edukacji Narodowej. 

W wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku została ponownie wybrana 
do Sejmu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Posłanka Anna Zalewska ze Świebodzic zostanie nowym ministrem 
edukacji.

14 999 głosów, a w tegorocz-
nych wyborach parlamen-
tarnych zdobyła mandat 
poselski z wynikiem 22 402 
głosy.

W VI kadencji Sejmu po-
słanka Anna Zalewska była 
członkiem sejmowej Komisji 
ds. Edukacji, Nauki i Młodzie-

ży, Komisji ds. Unii Europej-
skiej, podkomisji stałej do 
spraw ekonomiki edukacji 
i nauki, podkomisji stałej 
ds. wykorzystania środków 
Unii Europejskiej oraz ko-
misji śledczej powołanej w 
celu zbadania okoliczności 
samobójstwa Barbary Blidy. 

W VII kadencji Sejmu była 
członkiem komisji ds. Unii 
Europejskiej oraz komisji 
zdrowia. Działała również 
w stałych delegacjach par-
lamentarnych i grupach bi-
lateralnych, m.in w Polsko-
-Czeskiej i Polsko-Ukraińskiej 
Grupie Parlamentarnej.

Mieszkająca w Świebo-
dzicach Anna Zalewska bę-
dzie drugim – po Tomaszu 
Siemoniaku (wicepremier 
i minister obrony narodo-
wej) – ministrem z okręgu 
wałbrzyskiego. Wcześniej 
wiceministrami byli między 
innymi: Krzysztof Budnik (Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji), Henryk 
Gołębiewski (Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Spor-
tu), Marek Dyduch (Minister-
stwo Skarbu państwa), Zbi-
gniew Dynak (Ministerstwo 
Finansów) i Jakub Szulc (Mi-
nisterstwo Zdrowia).

(RED)
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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 
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Stało się to co się stało. 
Polacy wybrali w wyborach 
parlamentarnych PiS jako 
remedium na wszystkie bo-
lączki dnia powszedniego. 
Mamy sytuację wyjątko-
wą, ponieważ PiS ma także 
większość w Senacie i swo-
jego prezydenta. Oznacza 
to, że rękach jednej partii 
- podobnie jak za PRL-u - 
znajduje się pełnia władzy. 
Mało tego. PiS ma za sobą 
także hierarchię kościelną, 
na czele z potentatem me-
dialnym z Torunia – ojcem 
Rydzykiem.

Rzecz jasna, że wielu 
Polaków z niepokojem za-
stanawia się nad tym, co 
nas czeka. Doświadczenia 
z czasów PZPR-u są jeszcze 
żywe. Tak jak wtedy nie 
miała nic do powiedzenia 
prawica, tak teraz będzie 
z lewicą, która nawet nie 
znalazła jednego miejsca w 
parlamencie. Tego się nikt 
nie spodziewał. Po dwu-
dziestu latach cieszenia się 
pluralizmem, zawisła nad 
nami jak miecz Damoklesa 
groźba władzy autorytarnej. 
Gdybyśmy mieli zaufanie 
do stojącego na czele tego 
obozu przywódcy i triumfa-
tora, Jarosława, gdybyśmy 
mogli liczyć, że spełni on 
nadzieje swoich wybor-
ców… Niestety, to co się 
działo na scenie politycznej 
w minionych latach budzi 
niepokój.

Pisałem wiele razy o 
maniakalnej wręcz woj-
nie politycznej jaka się to-
czyła od dłuższego czasu 
w naszym Sejmie, wojnie 
bezsensownej, haniebnej, 
złowrogiej, przekraczającej 

Służba Polsce
Stanisław 
Michalik

wszelkie granice przyzwo-
itości, uwłaczającej godno-
ści człowieka. Posłowie, w 
ferworze walki, zapomnieli 
zupełnie o swej roli, jaką 
mają do spełnienia w usta-
nawianiu dobrego prawa, 
a cały swój wysiłek koncen-
trowali na niszczeniu już nie 
kontrpartnera, ale wroga 
politycznego. W niwecz po-
szły wszystkie ideały „Soli-
darności” z 1989 roku. W tej 
karczemnej hucpie nie byli 
nawet w stanie się otrzą-
snąć z politycznego amoku 
i odpowiednio uczcić waż-
ne dla narodu Święto Nie-
podległości w zgodzie i jed-
ności, tak jak przystało na 
mądry, cywilizowany kraj.

Wpadł mi w ręce z lekka 
omszały już miesięcznik „Li-
teratury”, numer 2 z 2000 
roku, a w niej artykuł z pa-
ryskiej „Kultury” pt. „Dewa-
luacja słów”, autorstwa nie 
byle kogo, bo wybitnego 
publicysty katolickiego – 
Andrzeja Micewskiego. Do-
konuje w nim zwięzłej lecz 
przenikliwej analizy miejsca 
i stanu naszych umysłów 
u progu dwutysięcznego 
roku. Uderzyła mnie nie-
zwykła trafność wysnuwa-
nych już wtedy opinii i ocen 
w odniesieniu do minio-
nego dziesięciolecia, a co 
szczególnie zasługuje na 
uwagę, końcowy wniosek:

„Nie zapominam o żad-
nej krzywdzie w naszej 
przeszłości, lecz racja stanu 
państwa nakazuje Polakom 
poświęcić główne wysiłki 
przyszłości, choć będzie 
ona wymagać od społe-
czeństwa polskiego jeszcze 
większej determinacji w 
dążeniu do godnej pozy-
cji wśród możnych tego 
świata. Dawnego PRL-u i 
dawnej „Solidarności” już 
praktycznie nie ma, bo były 
to fenomeny historyczne. 
Natomiast w Polsce, jak we 
wszystkich krajach demo-

kratycznych, istnieje lewica 
i prawica polityczna, a tak-
że ważne - według mnie – 
formacje centrowe. Nasza 
odpowiedź na wyzwania 
przyszłości powinna wyra-
żać się w kulturze politycz-
nej, która zakłada istnienie 
odmienności poglądów i 
umiejętności choćby po-
rozumienia się i debaty 
między prawdziwymi i po-
ważnymi centrami politycz-
nymi. Żeby zaistnieć silnie 
i trwale w układach mię-
dzynarodowych powinni-
śmy czasem mówić jednym 
głosem w sprawach dobra i 
rozwoju państwa. Taki obo-
wiązek spada na prawdzi-
wych polityków, którzy nie 
będą chcieli tkwić wiecznie 
w zaściankach i sporach 
przeszłości.

A wniosek z tego tylko 
jeden. Należy powściągnąć 
w sobie emocje i nienawiść 
polityczną, bo prowadzi 
ona do tragedii gorszących 
cały świat. Nie powinniśmy 
mieć wrogów w gronie poli-
tyków, lecz tylko przeciwni-
ków, po prostu ludzi inaczej 
myślących. Państwu trzeba 
czasem służyć wspólnie, 
niezależnie od podziałów 
ideowych, czy politycznych. 
Jeśli nie będziemy tak słu-
żyć Polsce, to przegramy jej 
szanse, jakich od dawna nie 
miała.”

Andrzej Micewski patrzy 
na to, co się dzieje złego w 
naszej polityce pod kątem 
naszej pozycji w polityce 
światowej. Ja dodałbym od 
siebie, jako nauczyciel, na 
fatalne skutki wychowaw-
cze dla młodzieży wynikają-
ce z obserwacji tego, co się 
dzieje w najważniejszych 
organach państwowych. 
Jestem dzieckiem PRL-u, 
w tym systemie byłem wy-
chowywany przez rodzi-
ców i szkołę. Wyniosłem z 
niej przeświadczenie o nie-
podważalnym autorytecie 

takich organów państwo-
wych jak prezydent, Sejm, 
rząd. Przypominam sobie, 
że zwracano mi uwagę na 
to, że Sejm powinno się 
pisać dużą literą. Dziś nie 
mam już takich hamulców, 
ale to jest zasługą tych, któ-
rzy z trybuny sejmowej zro-
bili pomieszczenie magla 
lub baru piwnego. Tylko że 
w maglu nie wisi na ścianie 
godło państwowe i krzyż, 
a w sali sejmowej - jak na 
ironię - zajmują czołowe 
miejsce.

Szkoda, że wiele podob-
nych przestróg i apeli wy-
bitnych ludzi jak A. Micew-
ski, tra�a w próżnię. Trzeba 
robić wszystko, by usłyszeli 
je rządzący już na samym 
początku kadencji, bo nad-
szedł czas do powrotu w cy-
wilizowany świat przyzwo-
itości. Tylko w ten sposób 
można spełnić oczekiwania 
społeczne - autentyczną, 
niczym niezakłamaną, bez-
interesowną wolę służby 
Polsce.

***

Moje powyborcze 
dedykacje pospołu 
z Ildefonsem

A wszystko zaczęło się 
od gafy dziennikarza TVN-u, 
który - niepomny sławetnej 
„Ody do młodości” Adama 
Mickiewicza - podał na an-
tenie, że autorem słynnego 
powiedzenia „Tam sięgaj 
gdzie wzrok nie sięga” był 
zmarły niedawno biznes-
men Jan Kulczyk. Gafę tę, 
jak to się często zdarza na 
You Tube, wykorzystali od 
razu internauci i posypały 
się, jak z rogu obfitości, ak-
tualne memy, np.: Autorem 
powiedzenia „Litwo, ojczy-
zno moja” – jest Aleksander 
Guzowaty, zaś „Miej serce 
i patrzaj w serce” doktor 

Zygmunt Religa, a hamle-
towskiego „Być, albo nie 
być” – Beata Szydło. Słowa 
„Kocham Cię jak Irlandię” 
– przypisano Donaldowi 
Tuskowi, „Wiem, że nic nie 
wiem” – Antoniemu Macie-
rewiczowi, zaś „Młodości , 
ty nad poziomy wylatuj” – 
Leszkowi Millerowi.

Najwięcej linków „to 
lubię” zyskała sentencja 
przypisana Matce Teresie z 
Kalkuty, następującej tre-
ści: „Kiedy zaczynam grać 
w Mortal Kombat najlepiej 
wybrać Skorpiona albo Sab 
Zoro. Jak opanujesz ciosy i 
fortality, to bez problemu 
nauczysz się grać innymi 
postaciami”.

Postanowiłem pójść w 
ślady dowcipnisiów z You 
Tube i plonem mojej twór-
czości są memy dedyko-
wane z okazji zwycięskich 
wyborów najważniejszym 
osobom w państwie. Wy-
szedłem z założenia, że 
gdyby Konstanty Ildefons 
Gałczyński autor znakomi-
tego cyklu p.t. „Pieśni” pisał 
dziś swoje wiersze, istnieje 
prawdopodobieństwo, że 
ich końcowe fragmenty 
uległyby drobnym mody-
fikacjom i były skierowane 
do konkretnych adresatów. 
Zacznę od „Pieśni” ostat-
niej, ale za to najpiękniej-
szej, która z wiadomych 
względów musi być pierw-
sza, bo dotyczy architekta 
naszej nowej rzeczywisto-
ści. 

Do Jarosława Kaczyńskiego:
Cząstka pracy wykonana
I znów cząstka, i znów cząstka,
i znów noc, i znów od rana,
by z PO została chrząstka.

Jesteś jak pędziwiatr halny
drążysz skały bez wytchnienia.
Chciałbym twój gest triumfalny
ocalić od zapomnienia” 
(tu przydałby się obrazek z podniesioną 
ręką Jarosława z zaznaczonym palcami V)

A teraz po kolei dedykacje, 
z kolejnych „Pieśni”.

Do Andrzeja Dudy:
Smak twych ust jak morwa cierpki
I głosu pochmurna słodycz,
i uszy twe jak wysepki,
które z dala widział Odys

Wciąż nie wiemy co się zdarzy,
błyskawicznie świat się zmienia. 
Chciałbym grymas twojej twarzy
ocalić od zapomnienia. 

Do Beaty Szydło:
Bo ty jesteś ornamentem
w mroku nocy, jej księżycem,
trzymasz mocno władzę w ręku
z namaszczeniem jak rusznicę

Venus. A tyś lot i górność,
chybotliwy błysk płomienia.
Chciałbym oczu twoich chmurność
ocalić od zapomnienia.

Do Antoniego 
Macierewicza:
Ile lat oddanych wiernie
służbie Polsce oczywiście,
ile teczek w IPN-ie,
agentów na czarnej liście.

Twe czyny jak dobry trunek
dalekie są od trzeźwości,
więc chciałbym twój wizerunek
ocalić dla potomności.

Do PiS-owskiej trójcy -
Mariusza Błaszczyka, 
Marcina Mastelarka 
i Elżbiety Witek :
Parę by tu wron postawić
tak ze trzy pośrodku sali,
poobracać je dziobami,
by do siebie pokrakały.

Prezesowi będą kornie
snuć peany uwielbienia.
Chciałbym więc te trzy łby wronie
ocalić od zapomnienia.

Na koniec 
- Do Matki Boskiej:
Matko podnieść pięść nad domem,
gdzie władzę ogarnie chciwość,
gdy zostanie pustym dzwonem
- prawo i sprawiedliwość!
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Postaw na

SWÓJ
 biznes!

POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

WARUNKI*: KWOTA DO OK. 77 TYS. ZŁ, OPROCENTOWANIE 0,44%

* przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych | Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zarządza rządowym programem dla woj. dolnośląskiego i woj. lubuskiego

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych,
tel. 74 66 44 810, fax 74 66 44 822
e-mail: pierwszybiznes@frw.pl, biuro@frw.pl

Punkt Konsultacyjny we Wrocławiu
ul. Oławska 4/2
czynny w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00

Punkt Konsultacyjny w Świdnicy
Rynek 38

Rządowy program

120120120120120
nowopowstałych
przedsiębiorstw

wartość udzielonego 
wsparcia

mln
złotych88888
sprzedaż samochodów 
i części samochodowych

usługi motoryzacyjne

usługi budowlano-instalacyjne

sklepy spożywcze

POPULARNE RODZAJE 
DZIAŁALNOŚCI

S K L E P

Zamiast odpowiedzi na 
przesłane pytania – bezpardo-
nowy atak. Zamiast dyskusji 
- cenzurowanie wypowiedzi 
i usuwanie wpisów, które nie 
odpowiadają jedynie słusznej 
linii. Obrażanie i poniżanie 
oponentów. Lekceważenie 
problemów i mieszkańców. 
Oto polityka nowej jakości 
według burmistrza Mieroszo-
wa Marcina Raczyńskiego.

Przed tygodniem w artykule 
„Profanacja i skażenie” na ła-
mach Tygodnika DB 2010 opi-
sałem dwa problemy z gminy 
Mieroszów: profanację zwłok na 
Cmentarzu Komunalnym w Mie-
roszowie oraz kolejne skażenie 
wody – tym razem w Nowym 
Siodle. Prośbę o interwencję w 
obu sprawach (tak jak w kilku 
innych, poruszanych na naszych 
łamach), skierowali do naszej 
redakcji mieszkańcy gminy, za-
niepokojeni brakiem właściwej 
reakcji służb podległych burmi-
strzowi Mieroszowa.

- Podobno u nas jest takie 
samo skażenie wody, jak nie-
dawno w Sokołowsku. Ale nie 
ma w całej wsi ani jednego ko-
munikatu o tym zagrożeniu – 
powiedziała nam 4 listopada, w 
rozmowie telefonicznej, miesz-

kanka Nowego Siodła (imię i na-
zwisko do wiadomości redakcji). 
Potem było jeszcze kilka innych 
podobnych telefonów od za-
niepokojonych mieszkańców 
gminy. W środowe popołudnie 
na redakcyjną skrzynkę e-mail 
wpłynął komunikat Państwo-
wego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Wałbrzychu 
w sprawie skażenia wody w 
Nowym Siodle (publikujemy 
go w portalu db2010.pl), który 
stanowił potwierdzenie obaw 
mieszkańców tej miejscowości, 
zgłaszanych nam przez nich w 
godzinach przedpołudniowych. 
W artykule został zacytowany 
komunikat sanepidu, informu-
jący o skażeniu wody i zakazie 
używania jej na surowo w celach 
spożywczych i higienicznych. W 
czwartek nie doczekaliśmy się 
żadnej reakcji burmistrza Mie-
roszowa Marcina Raczyńskiego, 
więc w piątek przed południem 
został wysłany do Urzędu Miej-
skiego w Mieroszowie e-mail 
następującej treści:

W odpowiedzi na pytanie 
dotyczące skażenia wody w 
Sokołowsku, którą we wtorek 
otrzymałem od Pana asystenta 
Wojciecha Karczewskiego, bra-
kuje informacji na temat powia-

domienia mieszkańców i insty-
tucji w Sokołowsku o skażeniu 
wody. Proszę o informację czy, 
kiedy i w jakiej formie takie po-
wiadomienia zostały przez pod-
ległe Panu służby wystosowane, 
tak w przypadku skażenia wody 
w Sokołowsku, jak i w przypadku 
Nowego Siodła. Ponadto proszę 
o informację na temat efektów 
działań kontrolnych, podjętych 
przez gminę w sprawie profana-
cji zwłok na Cmentarzu Komu-
nalnym w Mieroszowie.

Zamiast odpowiedzi, która 
nie dotarła do naszej redakcji 
do chwili oddania tego wydania 
do druku, 6 listopada o godz. 
16.49, Marcin Raczyński na swo-
im pro�lu osoby publicznej na 
Facebook’u napisał (pisownia 
oryginalna):

„Apeluję do mieszkańców na-
szej gminy, aby nie sugerowali 
się artykułami zamieszczanymi w 
bezpłatnym tygodniku DB2010. 
Wprowadzanie w błąd i kłamstwa 
tam zawarte będą niebawem 
przedmiotem postępowania są-
dowego.

Niestety nierzetelne i kłamliwe 
artykuły zawarte w tym tygodniku 
doprowadzają do sytuacji, kiedy 
to zdezorientowani mieszkańcy 
Mieroszowa zaczynają się infor-

Polityka nowej jakości
mować, że woda w mieście jest 
skażona bakteriami, że nie moż-
na jej używać nawet do kąpania, 
a ZGKiM nie informuje o tym 
mieszkańców. Jest to oczywiście 
bzdura.

Śladowe ilości bakterii w wo-
dzie zostały zdiagnozowane przez 
SANEPiD na jednym z przyłączy 
wodociągowych w Nowym Sio-
dle w środę. Jeszcze tego samego 
dnia poproszono o ponowne ba-
danie, które wykazało całkowity 
brak zanieczyszczenia. Ze wzglę-
du na procedury, Nowe Siodło 
było tego dnia „oblepione” infor-
macjami dotyczącymi komuni-
katu SANEPiDu. Następnego dnia 
informacje te zostały zdjęte.

Tego typu zanieczyszczenia 
na ujęciach powierzchniowych i 
drenażowych mogą występować 
w przypadku długotrwałej suszy. 
Jednak za każdym razem działa-
nia podjęte przez ZGKiM Miero-
szów sprawnie je eliminują.

Apeluję również do osób, które 
za wszelką cenę chcą trudną sytu-
ację hydrologiczną wykorzystać 
do swoich szkodliwych gierek, aby 
się w porę opamiętały. Jedną z ku-
riozalnych spraw zajmuje się już 
prokuratura wałbrzyska i dotyczy 
radnego powiatowego z naszej 
gminy.”

Jak widać, burmistrz Mie-
roszowa nie tylko z lekcewa-
żeniem odnosi się do zaleceń 
sanepidu, pisząc o „śladowych 
ilościach bakterii”, ale także ma-
nipuluje faktami, pisząc m.in. 
„zdezorientowani mieszkańcy 
Mieroszowa zaczynają się in-
formować, że woda w mieście 
jest skażona bakteriami, że nie 
można jej używać nawet do ką-
pania”, choć o skażeniu wody 
w Mieroszowie nigdy nie pisa-
liśmy! Pisząc o „nierzetelnych i 
kłamliwych artykułach”, Marcin 
Raczyński nie pokazuje dowo-
dów na rzekome nierzetelność i 
kłamstwa. Co ważne, nigdy nie 
skorzystał z przysługującego mu 
prawa do sprostowania lub od-
powiedzi (na przykład publikacji 
w portalu db2010.pl komuni-
katu sanepidu informującego, 
że woda jest skażona lub że 
jest już zdatna do użytku). Poza 
tym usuwa ze swojego pro�lu 
(oczywiście ma do tego prawo) 
między innymi wpisy mieszkań-
ców gminy, potwierdzające brak 
informacji o skażeniu wody, czy 
odpowiedzi na stawiane tam 
przez niego zarzuty.

Mnie nie pozostaje nic inne-
go, jak zadedykować Marcino-
wi Raczyńskiemu jego własne 

słowa (z moimi skrótami), opu-
blikowane 8 marca 2013 r. na 
łamach nieistniejącego już „Ku-
riera Mieroszowskiego”:

„Mimo najszczerszych chęci, 
trudno oprzeć się wrażeniu, że 
burmistrz (…) marzy o tym, żeby 
to co obiecywał swoim wybor-
com, mieszkańcom gminy Mie-
roszów, spełniło się samoistnie 
– bez jego pracy i zaangażowa-
nia. Bez wsłuchiwania się w głos 
i opinię mieszkańców, którzy co 
miesiąc płacą mu za to, żeby roz-
wijał gminę i poprawiał jakość 
ich życia w rzeczywistości, a nie 
w wyimaginowanym świecie. 
Niestety (…), gmina marnieje z 
miesiąca na miesiąc. Marzenia 
o czarach i chowanie głowy w 
piasek w sytuacjach, kiedy ważą 
się istotne dla gminy sprawy 
świadczą o swego rodzaju bez-
radności. A może to już zwykłe 
zmęczenie materiału Panie Bur-
mistrzu?”

I uspokoję Pana Raczyńskie-
go: nie zamierzam kandydować 
na stanowisko burmistrza Mie-
roszowa. A jeśli Pan zdecyduje 
się wystąpić na drogę sądową, 
to niech Pan to zrobi z powódz-
twa prywatnego, by nie narażać 
gminy na zbędne wydatki.

Robert Radczak
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tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

POŻYCZKA 
BEZ BAZ do 5000 zł 

KREDYTY NA OŚWIADCZENIE do 8500 zł 

POŻYCZKA DLA TRUDNEGO KLIENTA do 3000 zł 

                                          
                                   

Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1
(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

tel. 74 307-07-37, 531-483-291
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600
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Nigdy, nikogo, kto ma 
inne niż ja poglądy politycz-
ne, nie nazwałbym, zwłasz-
cza publicznie, kretynem, 
co tak łatwo przyszło red. 
Andrzejowi Basińskiemu, 
który w felietonie z dnia 
05.11.br. pt. „Kretynizm ste-
rowany” uczynił mnie – być 
może przez roztargnienie 
- jednym z jego głównych 
bohaterów. Niezależnie od 
przyczyny, układ gra�czny 
felietonu może to sugero-
wać, że i ja jestem dorod-
nym okazem sterowanego 
kretyna. Umieszczenie mo-
jego nazwisko w niezbyt 

W odpowiedzi red. Andrzejowi Basińskiemu
Janusz
Bartkiewicz

korzystnym dla mnie kon-
tekście, zdarza się red. A. 
Basińskiemu już kolejny raz, 
ale z góry zakładam, że jest 
to efekt niezamierzony. Na 
jedno muszę jednak zwró-
cić uwagę. Otóż ja, poglądy 
innych, mimo, że krańcowo 
różniące się z moimi, sza-
nuję, chociaż się z nimi nie 
zgadzam. Zawsze wyraźnie 
staram się to wyartykuło-
wać, a swoich poglądów 
bronić. Dlatego tekst Pana 
Andrzeja (też pozwalam so-
bie – z sympatii – na tą bar-
dziej poufałą formę) wielce 
mnie zasmucił, aczkolwiek 
wcale nie przeraził. Zasmu-
cił, ponieważ zawsze uwa-
żałem mego adwersarza 
za człowieka z wyjątkową 
kindersztubą, a tu masz… 
Pozwalając sobie na może 
niezbyt wygórowanych 
lotów dowcip, wyrażę na-

dzieję, że w tym przypadku 
nie wyszło szydło z worka. 
Ale ad rem.

Przypuszcza Pan An-
drzej, że moja niechęć do 
Platformy Obywatelskiej 
ma swe źródła w jakichś 
osobistych urazach, co 
wskazywać ma jej bardzo 
intencjonalny charakter. 
Tak, Panie Andrzeju, tra�ł 
Pan w sedno. Prawdą jest, 
że mam bardzo osobisty do 
Platformy uraz za to, iż zro-
biła z Polski – wbrew swoim 
licznym przedwyborczym 
(dwukrotnie) obietnicom, 
prywatne poletko uprawia-
ne przez jej bezideowych, 
ale za to bardzo komercyj-
nie nastawionych, funk-
cjonariuszy publicznych i 
politycznych. Sprowadzili 
oni moją ojczyznę (niech 
mi Pan Andrzej i Czytelnicy 
wybaczą tę odrobinę pa-

tosu) do czegoś, co jeden 
z tych funkcjonariuszy cy-
nicznie określił, jako ch…, 
d… i kamieni kupa. Powie-
dział to w prywatnej roz-
mowie, a więc wyraził swój 
prawdziwy pogląd. Innych, 
podobnych opinii nie będę 
już przytaczał, bo szkoda mi 
miejsca i czasu. Mam bar-
dzo osobisty uraz do Plat-
formy również i o to, że naj-
pierw wydatnie pomogła 
PiS na wprowadzenie nie-
demokratycznych instytucji 
(jak chociażby IPN i CBA), a 
teraz ręce fałszywie załamu-
je i leje łzy krokodyle, przez 
to, że PiS wprowadzone 
wspólnymi siłami przepisy i 
instytucje wykorzystywało. 
Przypominają mi się słowa 
Jana Skrzetuskiego: „złapał 
Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn 
za łeb trzyma”, ponieważ – 
jak się rzekło – PiS wykorzy-
stywało jedynie to, w czym 
mu PO pomogła i na co po-
zwoliła.

W felietonie, którego, 
jako sterowany kretyn, je-
stem bohaterem, Pan An-
drzej szeroko rozwodzi się 
nad tym, jakich to niego-
dziwości, w przeszłości i 
obecnie, dopuszczało się 
PiS i jego funkcjonariusze. 
Pełna zgoda, dopuszcza-
li się, ale po zwycięskiej 
kampanii PO, premier rzą-
du i szef tej partii, jakoś nie 
kwapił się, aby np. Mariusza 
Kamińskiego ze sprawowa-
nego stanowiska zwolnić, 
postawić przed sądem, a 
przynajmniej - razem ze 
Zbigniewem Ziobro – przed 
Trybunałem Stanu. Dopiero 
w 2015 roku, czując na ple-
cach oddech zwycięskiego 
PiS, o tych niecnych czy-
nach Platforma sobie nagle 
przypomniała i zatrzęsła 
się z oburzenia. Ale dlacze-
go? Tego już Pan Andrzej 
nie dochodzi. A powinien 
starć się uzyskać chociażby 
odpowiedź na to, dlaczego 
tego, co widzi dziś, wczoraj 
widzieć nie zechciała? Pisze 
pan Andrzej ze zgrozą o 
tym, że ruszyła „szczujnia” 
PiS, czego ja jakoby nie po-
tra�ę dostrzec. Czyżby? Do-
strzegam, ale wpływu na to 
nie mam i - tak, jak Pan An-
drzej - nie popieram. Czy to 
jednak ma spowodować, że 
zapomnieć mam o byłym 
pośle PO (już nieżyjącym) 
Konstantym Miodowiczu i o 
tym jakiej cynicznej i brud-
nej prowokacji dopuścił 
się w stosunku do Włodzi-
mierza Cimoszewicza? Czy 
mam zapomnieć o tym, że 
to dzięki nikczemnemu za-
chowaniu się PO w Sejmie, 
przeforsowano tzw. raport 
Ziobry i chociaż później Z. 

Ziobro został ministrem 
sprawiedliwości i proku-
ratorem generalnym, to 
jednak „ani grupy trzyma-
jącej władzę” nie ustalił, ani 
Leszka Millera i innych poli-
tyków z SLD do prokuratury 
nie zaciągnął. Tzw. afera Ry-
wina była taką samą grą po-
lityczną PO (niezapomniany 
Jan Rokita), jaką teraz upra-
wia np. Joachim Brudziński, 
wspomniany przez Pana 
Andrzeja, jako dowód funk-
cjonowania owej „szczuj-
ni”. O innych przykładach 
nie będę pisał, ponieważ 
zabrakłoby tu na tych ła-
mach miejsca. Jednak Pan 
Andrzej tamtej „szczujni” w 
wykonaniu PO dostrzec lub 
zapamiętać nie potra�. Za 
to doskonale pamięta to, 
co czyniło „przerażające” w 
swej postaci Prawo i Spra-
wiedliwość.

Muszę więc przypo-
mnieć Panu Andrzejowi, 
że to dzięki takim jak On, 
Prawo i Sprawiedliwość 
czynić to może i będzie 
czyniło zgodnie z prawem. 
Stało się tak, ponieważ to 
Pan Andrzej, strasząc tym 
„przerażającym” PiS-em, 
spowodował, że część tzw. 
lewicowego elektoratu 
zagłosowała na Platformę 
Obywatelską, co skutkowa-
ło tym, iż Zjednoczona Le-
wica nie weszła do Sejmu, a 
co dało efekt tego rodzaju, 
że PiS uzyskała większość 
bezwzględną, a w koalicji 
z ugrupowaniem Pawła 
Kukiza, może doprowadzić 
do zmiany Konstytucji RP. 
Ja sobie żadnej winy z tego 
tytułu przypisywać nie mu-
szę, ponieważ we wszyst-
kich swoich tekstach ata-
kowałem (moim zdaniem 
jak najbardziej słusznie) 
Platformę Obywatelską, 

ale jednocześnie, równie 
bardzo wyraźnie, namawia-
łem, aby swoje głosy ludzie 
o poglądach lewicowych 
(lub zbliżonych) oddawa-
li na kandydatów lewicy, 
a już najlepiej tych z SLD. 
Niezależnie od bardziej lub 
mniej uzasadnionych pre-
tensji do tego, co Sojusz 
w przeszłości uczynił. Tak 
więc, to nie mnie, PiS win-
no teraz składać podzięko-
wania, tylko Panu Andrze-
jowi i jemu podobnym, 
którzy spowodowali, że ich 
zwycięstwo przeszło nawet 
oczekiwania strategów tej 
partii. Tak, Panie Andrzeju, 
przyczynił się Pan do tego 
świadomie bądź nie, ale 
przyczynił i teraz nazywa-
jąc tych, co poparli Prawo 
i Sprawiedliwość „stero-
wanymi kretynami”, budzi 
Pan we mnie konieczność 
znalezienia odpowiedzi na 
pytanie, jak nazwać tych, 
którzy postępowali tak jak 
Pan, nie zadając sobie pyta-
nia, czy takie postępowania 
nie pozbawi znacznej czę-
ści Polaków jej reprezen-
tacji w Sejmie. Dziś nawet 
poseł Niesiołowski ręce 
załamuje, że wyeliminowa-
nie lewicy z politycznej gry, 
dało PiS-owi tą upragnioną 
bezwzględną większość i 
możliwość samodzielnego 
rządzenia. Pytam zatem, 
dlaczego wspierał Pan PO, a 
nie SLD? Z nieświadomości, 
czy też ktoś, lub coś, Panem 
„sterowało”? Ostatni swój 
tekst w Tygodniku DB2010 
zatytułowałem, że również 
i ja czekam na Godota. Na 
pewno wie Pan, że Godot 
to postać, na którą się cze-
ka, lecz która nigdy nie na-
dejdzie. Mówi to Panu coś, 
Panie Andrzeju?

www.janusz-bartkiewicz.eu
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HITY LISTOPAD/GRUDZIEŃ:
MIKOŁAJKI 06.12.2015  BERLIN  TROPICAL ISLAND 90ZŁ + BILET WSTĘPU 

BERLIN JARMARK BOŻONARODZENIOWY 12.12.2015 110 PLN

ROZPOCZYNAMY PRZEDSPRZEDAŻ WCZASÓW I OBOZÓW W BUŁGARII 
LATO 2016 ZŁOTE PIASKI - NASZA DAHLIA GARDEN*** (wszystko w cenie!)
wczasy i obozy młodzieżowe do 20% rabatu do 31.01.2016! ;) ZAPRASZAMY!!!

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

PIELGRZYMKA DO WŁOCH - WSZYSTKO W CENIE!!!
NOWOŚĆ W OFERCIE - SANKTUARIUM ŚW. RYTY!!!

RZYM – WATYKAN - MONTE SAN ANGELLO - SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO - MANOPELLO - CASCIA - ASYŻ
TERMIN:   29.04 – 06.05.2016!!!  

CENA: 800 PLN + 200 EURO/OSOBĘ  OSTATNIE 18 MIEJSC W DRUGIM AUTOKARZE!!!

TYGODNIOWE 
POBYTY LECZNICZE 

w Kudowie Zdroju 
w hotelu **** 
z zabiegami 

i wyżywieniem
CENA JUŻ OD 1050 PLN 

ZA POBYT ZA OSOBĘ!!!

• POBYT ŚWIĄTECZNY 499 PLN/OS. I SYLWESTROWY W PRZESIECE, KOŁO KARPACZA 
HOTEL MARCUS  4 I 5 DNI W STYLU LAT 80TYCH. CENA OD 699 PLN/OS.

• PRAGA - SYLWESTER - 31.12.2015/01.01.2016 - 199 PLN   149 PLN!!! 
• BERLIN SYLWESTER -  31.12.2015/01.01.2016 - 199 PLN  149 PLN!!! 
• 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!!!

OFERTY ŚWIĘTA I SYLWESTER 2015 ORAZ ZIMA 2016!

Ale w tej, zakończonej 
wyrokiem, sprawie, wałbrzy-
ski sąd, a konkretnie sędzia 
Anna Giljerska-Socha, zdaje 
się przełamał istniejące tabu, 
które do tej pory nieformal-
nie chroniło policjantów, 
dokonujących rażącego na-
ruszania przepisów prawa. 
Dzięki temu, dwóch funkcjo-
nariuszy z I KP, Aleksander F. 
i Stanisław M., sędzia Giljer-
ska-Socha uznała winnymi 
przestępstwa przekroczenia 
uprawnień i niedopełnie-
nia obowiązków, poprzez 
dokonanie uszczerbku na 

zdrowiu, przez to, że po-
krzywdzonego, na terenie 
komisariatu, poddali prze-
mocy �zycznej. Za czyn ten 
obaj funkcjonariusze skazani 
zostali na karę 8 miesięcy po-
zbawienia wolności, warun-
kowo zawieszonej na okres 
2 lat, 5-letni zakaz służby w 
organach policji, nawiązki 
na rzecz pokrzywdzonego, a 
także obciążeni zostali obo-
wiązkiem pokrycia kosztów 
postępowania. Wyrok oczy-
wiście jest nieprawomocny 
i pełnomocnik procesowy 
skazanych już oświadczył, 

że obrona złoży apelację, 
albowiem skazani funkcjo-
nariusze nie przyznają się do 
winy. 

Sędzia Anna Giljerska-So-
cha, w bardzo szczegółowym 
i obszernym ustnym uzasad-
nieniu wyroku odniosła się 
do wszystkich aspektów tej 
sprawy, w tym również i do 
tego, iż obrona (oskarżeni) 
usiłowała sprawstwo pobicia 
przerzucić na pracowników 
ochrony supermarketu Te-
sco, a nawet sugerowano, 
że pobicia Pawła R. i spo-
wodowania powstałych 

Czyżby precedens?
6 listopada 2015 roku, w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, zapadł wyrok 

w procesie dotyczącym pobicia przez dwóch funkcjonariuszy z Komisariatu I Policji 
na Piaskowej Gorze, mieszkańca Wałbrzycha, Pawła R. Od jakiegoś już czasu, 
na łamach Tygodnika DB2010, wielokrotnie pisaliśmy o przypadkach skarg 

składanych przez mieszkańców Wałbrzycha (aczkolwiek nie tylko), dotyczących 
brutalnej przemocy �zycznej, stosowanej wobec nich przez wałbrzyskich stróżów 

prawa, co w jednym z przypadków miało skończyć się śmiercią 35 - letniego Piotra 
Grucy. Według ustaleń śledczych, został on wręcz skatowany w sierpniu 2013 roku 
przez policjantów z Komisariatu V Policji na Białym Kamieniu i mimo, że w grudniu 

2014 roku postawiono im zarzuty, akt oskarżenia do sądu 
w Wałbrzychu jeszcze nie wpłynął.

obrażeń, mógł dopuścić się 
jego ojciec, niezadowolo-
ny z zachowania syna. Pani 
sędzia bardzo precyzyjnie 
wskazała, że przeprowadzo-
na analiza dowodów w spra-
wie całkowicie potwierdza 
przebieg zdarzenia podany 
przez pokrzywdzonego, któ-
rego zeznania są wiarygod-
ne, a ocena jego nagannego 
zachowania nie mogła mieć 
wpływu na ocenę czynu obu 
oskarżonych.

Pokrzywdzony – zdaniem 
sądu - nie jest osobą krysz-
tałową, ale nie może to mieć 
to żadnego wpływu na oce-
nę jego wiarygodności, tym 
bardziej, że potra�ł krytycz-
nie odnieść się do swojego 
postępowania, będącego 
przyczyną interwencji i przy-
znał się, że to jego zawinione 
zachowanie, spowodowa-
ło, że znalazł się na komi-
sariacie policji. Natomiast 
zachowanie oskarżonych 
podważa zaufanie do policji 
-  szczególnie w Wałbrzychu 
– podkreśliła, chyba nie bez 
powodu, sędzia Glijerska-
-Socha i musi być bardzo 
negatywnie oceniane. Ska-
zani postępowaniem swym 

sprzeniewierzyli się podsta-
wowym obowiązkom policji, 
określonym w art. 1 ustawy o 
policji, a czyn ich jest wysoce 
niebezpieczny i niemoralny, 
przez co wpływa na pojawia-
jące się  negatywne opinie o 
policji, czego nawet jej nie-
wątpliwe sukcesy nie będą 
w stanie naprawić. W ocenie 
sądu kara jest nie tylko spra-
wiedliwa ale i adekwatna, 
uwzględniająca wszystkie 
faktyczne okoliczności zda-
rzenia, jak i dotychczasową 
postawę i osiągnięcia oskar-
żonych, którzy otrzymali od 
swych przełożonych bardzo 
wysokie oceny. Wymierzona 
kara – w ocenie sądu - ma 
naprawdę symboliczny cha-
rakter i jest nie tylko represją 
prawną, ale też i środkiem 
wychowawczym, a także 

czytelnym sygnałem dla 
innych funkcjonariuszy. W 
końcowej fazie ustnego uza-
sadnienia, sędzia Anna Gil-
jerska-Socha bardzo dobit-
nie podkreśliła, że u podstaw 
tego wyroku leży również to, 
iż w ocenie sądu oskarżeni 
utracili zaufanie, jakim winni 
być obdarzeni funkcjonariu-
sze policji.

Wychodziłem z sali sądo-
wej w absolutnym przeko-
naniu, że wydany wyrok jest 
wyrokiem sprawiedliwym i 
z nadzieją, że w nieuchron-
nym postępowaniu przed 
sadem apelacyjnym utrzyma 
się w mocy. O innych aspek-
tach tej sprawy i problemach 
związanych z wałbrzyską 
policją, napiszę w kolejnym 
numerze Tygodnika DB2010.

Janusz Bartkiewicz

W Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu zapadł wyrok w procesie 
dotyczącym pobicia mieszkańca Wałbrzycha przez dwóch 
funkcjonariuszy z Komisariatu I Policji w Wałbrzychu. 
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ZAPRASZAMY
poniedziałek – czwartek
   9:00-17:00
piątek  9:00-15.00

•  szkolenia na prawo jazdy kategorii
 B, B+E, C, C+E
•  kwalifikacje wstępne 
•  szkolenia okresowe

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

* najlepsza szkoła w 2011, 2012, 2013 i 2014 roku
w Wałbrzychu wg rankingu WORD

R E K L AMA

R E K L AMA

Oferujemy: 
• własną bazę zabiegową,
• tężnię solankową,
• zaplecze rekreacyjne, w tym: tenis stołowy, bilard, 
• bezpłatny dostęp do Wi - Fi.
Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń: układu dróg oddechowych, 
przewodu pokarmowego, układu moczowego, narządu ruchu, 
reumatologicznego i wielu innych.
Oferujemy możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka na 
podstawie skierowania NFZ lub pełnopłatnie! 
Zapraszamy na pobyt „Zacznij od nowa” dla osób szukających inspiracji, 
wypoczynku  i regeneracji. W pakiecie oferujemy m. in:
• specjalistyczną opiekę medyczną,
• program warsztatów relaksacyjnych w tężni,
• zabiegi oczyszczające organizm z toksyn „Body Detox”,
• „fajfy”- wieczorki taneczne,
• indywidualną dietę bogatowitaminową z elementami oczyszczania 

organizmu i apitoterapii.

Sanatorium „AZALIA” w Szczawnie - Zdroju
tel.+48 74 664 26 30, tel. kom. 784-504-137

biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

SANATORIUM UZDROWISKOWE „AZALIA”
w SZCZAWNIE - ZDROJU

świadczy usługi w zakresie leczenia uzdrowiskowego
oraz posiada uprawnienia do przyjmowania pacjentów

na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Podobno w każdej epoce 
wcale niemała część społe-
czeństwa ma skłonność do 
nadmiernego idealizowania 
lat swojej młodości. Inni chcą 
jej to wybić z głowy, szermu-
jąc głównie argumentami 
negatywnymi, czasami skraj-
nie. Dopiero po dłuższym 
czasie historia dokonuje w 
miarę sprawiedliwej i obiek-
tywnej oceny spornego 
okresu. Ale można i należy 
ten proces skracać, przede 
wszystkim z tego powodu, 
by nie mącić młodym w gło-
wach.

Nie tylko w mojej opinii, 
tak się dzieje w przypadku 
przedstawiania przez część 
politycznych komentatorów, 
„niepokornych” historyków, 
twórców kultury itp. lat sie-
demdziesiątych minionego 
stulecia. Dokonując podziału 
na „wczesnego” i „późnego 
Gierka”, ci bardziej obiektyw-
ni generalizują, że pierwsza 
połowa wspomnianego okre-

Andrzej
Basiński

Piękne lata siedemdziesiąte
su była czasem względnej 
poprawy warunków życia, 
a druga odznaczała się ich 
stopniowym pogorszeniem, 
wynikającym z powiększa-
jącego się zadłużenia kraju. 
Natomiast od radykałów 
młodzi otrzymują przekaz, że 
w sumie było smutno, szaro, 
siermiężnie, a nawet bezna-
dziejnie, a społeczeństwo 
było przez władzę gnębione 
i prześladowane. To jawna 
bzdura i potężne nadużycie, 
będące ilustracją złej woli 
ich autorów. Przeciwko takiej 
prezentacji lat siedemdzie-
siątych mogę tylko zdecy-
dowanie zaprotestować, bo 
wygląda na to, że ogromna 
większość obywateli tamtej 
Polski (zwanej pogardliwie 
Peerelem, które to określe-
nie wkurza mnie sakramenc-
ko) jęczało z biedy i działało 
w podziemiu, nieustannie 
walcząc z bezpieką. Oglą-
dając �lm „Miś”, śmieję się, 
ale zaraz potem szlag mnie 
tra�a. Wprawdzie został na-
kręcony na samym początku 
lat osiemdziesiątych, ale jest 
przykładem manipulacji i fał-
szu, z którym spotykamy się 
przy ocenach okresu wcze-
śniejszego. Talerze przytwier-
dzone do barowych stolików 

śrubami, a sztućce połączone 
łańcuchem, to wymysł mi-
strza Barei, którego skądinąd 
bardzo cenię. Ale jego ko-
mediowy nonsens, krańco-
we przerysowanie, po latach 
przyjmowane jest przez mło-
dych jako jeden z dowodów 
na upadek państwa i bardzo 
szkodzi wyrobieniu sobie 
przez nich zdania na temat 
tamtych czasów. Bronią je 
tylko ci, którzy byli rzetelny-
mi ich świadkami. Coraz ich 
mniej, a więc kolejne pokole-
nia będą otrzymywały obraz 
wypaczony. Mam nadzieję, 
że i stan wojenny zostanie 
kiedyś (chyba długo to po-
trwa) rzetelnie i sprawiedli-
wie osądzony przez historię, a 
ci, na których wypalono pięt-
no morderców i sługusów 
ZSRR, już zza grobu obronią 
się argumentami, które teraz 
nie są przyjmowane do wia-
domości.

Do końca moich dni będę 
lata siedemdziesiąte wspo-
minał przyjemnie, z wielkim 
sentymentem, a nawet ze 
wzruszeniem. Pierwsza pra-
ca, pierwsze mieszkanie, 
chociaż tylko jednopoko-
jowe. Wyjazdy z kolonij-
nymi grupami nad Bałtyk, 
wieczory przy ognisku ze 

śpiewem, który niósł się po 
lesie. Urozmaicone życie to-
warzyskie i sąsiedzkie, które 
teraz niemal powszechnie 
podupadło. Pierwsza Coca 
Cola, pierwszy kolorowy te-
lewizor „Rubin”, chociaż jego 
kineskop stanowił zagro-
żenie. Totalne zauroczenie 
zespołem ABBA, który wy-
stąpił w telewizyjnym Studio 
2. Jednak bezdyskusyjnie 
największym (z żoną) dorob-
kiem, były dzieci. Pierwszym 
był Robert, który z powodu 
zagrożenia gronkowcem 
złocistym w szpitalu na No-
wym Mieście, przyszedł na 
świat w Głuszycy. Teraz jest 
doświadczonym strażakiem 
w Wałbrzychu, służy o�ar-
nie zagrożonym i poszko-
dowanym, a czasami wraca 
pamięcią do swojego zawo-
dowego chrztu, który ode-
brał krótko po ukończeniu 
szkoły podczas ogromnego 
pożaru w Kuźni Raciborskiej, 
największego w Polsce oraz 
w Europie Środkowej i Za-
chodniej po II wojnie świato-
wej. Po Robercie urodziła się 
Marta, obecnie, do czasu od-
chowania dzieci, gospodyni 
domowa. Zainteresowania 
sportowe ma po ojcu i bar-
dzo liczy na powrót na ko-
szykarskie salony koszykarzy 
Górnika, których za czasów 
Daniela Puchalskiego i An-
drzeja Adamka była zapalo-
nym kibicem.

W latach siedemdziesią-
tych rozpocząłem współpra-
cę ze „Sztandarem Młodych”, 
która trwała 20 lat, do końca 
istnienia gazety. No i studia 
dziennikarskie na Uniwer-
sytecie Warszawskim, gdzie 
meldowałem się co dwa ty-
godnie. Jednymi z egzami-
natorów była legenda repor-

tażu, wspaniały obieżyświat 
Ryszard Kapuściński, literacki 
artysta bez Nobla oraz prof. 
Henryk Jankowski, �lozof i 
etyk, mający w tym czasie 
swój program w TVP; dyk-
tanda pisałem na zajęciach u 
prof. Andrzeja Markowskie-
go, obecnie przewodniczą-
cego Rady Języka Polskiego, 
odpytywał mnie też prof. An-
toni Rajkiewicz, późniejszy 
współuczestnik gdańskich 
Porozumień Sierpniowych 
oraz minister pracy, płacy i 
spraw socjalnych, a także dr 
Janusz Osica, historyk, wy-
bitny znawca i autor książek 
na temat okresu międzywo-
jennego, wspominany przez 
studentów przede wszyst-
kim z powodu wyjątkowej 
życzliwości i wyrozumiałości.

A poza tym był mundial w 
RFN, w którym Orły Górskie-
go wstrząsnęły futbolowym 

światem, wcześniej remisu-
jąc z Anglią na Wembley, a 
złote medale olimpijskie w 
Monachium i Montrealu (po 
7!) zdobywali m. in. piłkarze, 
Władysław Komar, Jacek 
Wszoła, Tadeusz Ślusarski, 
Irena Szewińska i siatkarze. 
Ileż było emocji, wzruszeń i 
radości! Piękne, wspaniałe 
lata!

Jaki ten świat mały... W 
1975 r. pracowałem w szko-
le podstawowej w Jedlinie-
-Zdroju, w której dyrektorem 
był Stanisław Michalik. Tam 
zakończyłem wtedy swoją 
siedmioletnią przygodę z 
belferstwem, gdyż korzyst-
niejsze warunki zaoferowała 
mi redakcja „Koksochemika 
Wałbrzyskiego”, gdzie uczy-
łem się nowego fachu. Te-
raz, po 40 latach, z Panem 
Michalikiem sąsiadujemy na 
łamach Tygodnika DB 2010...

Rada Wspólnoty Sa-
morządowej Podzamcze 
w Wałbrzychu zorganizo-
wała konkurs plastyczny 
„Barwy jesieni”, przezna-
czony dla uczniów klas I – 
III. Jego miejscem był Ze-
spół Szkół Integracyjnych 
nr 26.

W konkursie uczestniczyło 
20 uczniów. Pierwsze miejsce 
przyznano Klaudii Owczarz 
z kl. III a, drugie – Alicji Bebel 
z kl. II c, a trzecie – Oliwii Ja-
niszewskiej z kl. I c. Laureaci 
otrzymali w nagrodę puzzle, 
natomiast wszyscy uczestnicy 
napoje i słodycze. RWS Pod-

zamcze dziękuje dyrekcji pla-
cówki oraz nauczycielce zajęć 
plastycznych Ewie Pietraśko, 
za umożliwienie przeprowa-
dzenia konkursu i opiekę nad 
jego uczestnikami. Na zdjęciu 
uczestnicy konkursu z jego or-
ganizatorami.

(BAS)

Barwy jesieni
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„TAWERNA” 
ORGANIZUJEMY IMPREZY

OKOLICZNOŚCIOWE

● chrzciny
● wesela

● urodziny
● stypy

tel. 782 415 380
Wałbrzych ul. Broniewskiego 65D

(obok marketu REAL)

Zapraszamy!

godziny otwarcia
pon. - pt. 1000 - 2000

sobota 1100 - ......

R E K L AMA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poniatów” w Wałbrzychu
Wałbrzych, ul. Poselska 7/34

Tel. 74 664 44 84, fax. 74 664 44 85, e-mail: biuro@smponiatow.pl

Co nas wyróżnia ?
• ponad 20 lat działalności i doświadczenia na rynku 

nieruchomości
• znajomość potrzeb i wymagań Naszych Klientów
• elastyczność i dostosowanie oferty do indywidualnych 

potrzeb
• fachowa i rzetelna obsługa
• racjonalne gospodarowanie funduszami zapewniające 

minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom 
poczucia bezpieczeństwa

oraz osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu 
kosztów utrzymania nieruchomości

poprzez dostarczanie im pakietu usług najwyższej klasy.
Gwarantujemy pełny zakres usług oraz atrakcyjne ceny.

OFERTA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
na ADMINISTROWANIE LUB ZARZĄDZANIE

NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

Kolejna szkoła 
doceniona
Publiczny Zespół Szkół Integra-
cyjnych w Świebodzicach został 
wyróżniony tytułem Bezpieczna 
Placówka Oświatowa. To kolej-
na szkoła w tym mieście, która 
w ostatnim czasie została uho-
norowana prestiżowym tytułem 
za realizację oferty edukacyjnej. 
Tym samym placówka dołączyła 
do rankingu bezpiecznych w ca-
łym powiecie. Tytuł „Bezpieczna 
Placówka Oświatowa” otrzymują 
nieliczne placówki i jest uhonoro-
waniem działań na rzecz zapew-
nienia najwyższych standardów 
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia 
uczniów i podopiecznych jest on 
zatem wyróżnieniem szczegól-
nym. Nadanie tytułu to jednak 
nie tylko forma wyróżnienia, ale 
także zobowiązanie na przyszłość 
do dalszych starań nad zapew-
nieniem właściwych warunków. 
Udział w programie jest także 
potwierdzeniem, że szkoła posia-
da właściwą infrastrukturę i gwa-
rantuje bezpieczeństwo swoim 
uczniom.

(RED)

Jarmark świąteczny
W dniach 13-20 grudnia w 
świebodzickim Rynku odbywać 
się będzie jarmark bożonaro-
dzeniowy. Podczas 8 dni będzie 
można nie tylko kupić świąteczne 
pyszności i prezenty - organizato-
rzy czyli wydział promocji urzędu 
miejskiego, przygotowują także 
atrakcyjny program artystyczny. 
Wokół ratusza stanie kilkanaście 
stylowych domków, w których 
będzie można kupić prezent na 
gwiazdkę, zjeść smakowite piero-
gi czy zaopatrzyć się w choinkę. 
Wystawcy mogą się nadal zgła-
szać - oferty przyjmowane są do 
27 listopada. Szczegółowe infor-
macje dla wystawców dostępne 
są w Wydziale Promocji, Informa-
cji i Współpracy Zagranicznej, tel. 
74 666 95 71, e-mail: ilona.szczy-
gielska@swiebodzice.pl.

(RED)

Założony w 1990 roku 
w Zielonej Górze zespół 
RAZ, DWA, TRZY świę-
tuje 25-lecie powstania. 
Jeden z koncertów jubi-
leuszowej trasy muzycy, 
pochodzący między inny-
mi z Wałbrzycha, zagrają 
już 21 listopada o godz. 
19.00 w wałbrzyskiej Sta-
rej Kopalni.

- Należą do 
klasyki. Znają 
ich wszyscy. 
Prostotą i szcze-
rością tra�ają 
do każdego, 
są uniwersalni. 
Bez względu na 
wiek - swój i od-
biorcy, potra�ą 
tra�ć w sedno 
i uchwycić to 
coś szczegól-
nego, tu i te-
raz. Ich utwory 
mają niesamo-
witą zdolność 
p o b u d z a n i a 
do rozmowy, 
otwierają umysł 
i rozwiązują ję-
zyk. Niewiele 
zespołów w Pol-
sce może po-
chwalić się tak 
bogatą historią wspólnego 
grania. Razem przeszli długą 
drogę przez wiele nurtów i 
stylistyk, od jarocińskiej sce-
ny, po studio im. Agnieszki 
Osieckiej. Stale imponują 
wrażliwością, spostrzegaw-
czością i dystansem. Ser-
decznie zapraszamy na 
koncert! – zachęca Grzegorz 
Kruczyński, właściciel Agen-

RAZ, DWA, TRZY... 
25- lecie zespołu!

cji Aplauz Planet, która jest 
organizatorem jubileuszo-
wego koncertu w Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia 
w Wałbrzychu. - Bilety są już 
w sprzedaży w Starej Kopal-
ni - kasy Welcome Center, w 
Pasażu Tesco - Biuro Podró-
ży JOLKA oraz w systemie 
Ticketpro w sieci sklepów 
Empik i Media Markt na te-

renie całego kraju. Bilety na 
miejsca siedzące nienume-
rowane kosztują: 70 zł do 15 
listopada i 80 zł od 16 listo-
pada. Natomiast na miejsca 
stojące: 60 zł do 15 listopada 
oraz 70 zł od 16 listopada. 
Zamówienia grupowe bile-
tów pod numerem tel. 502 
309 541.

(RED)

Miasto Wałbrzych
zaprasza

Bilety do nabycia:  Stara Kopalnia - kasy Welcome Center. - Pasaż Tesco - Biuro podróży JOLKA. Biuro JOLKA ul. Moniuszki 17, - Bilety z systemu  
Ticketpro w sieci sklepów Empik, Media Markt na terenie całego kraju.  Miejsca siedzące nienumerowane: 60 zł do 6.11.2015, 70 zł  

wdo 15.11.2015, 80 zł od 16.11.2015.  Miejsca stojące: 55 zł do 6.11.2015, 60 zł do 15.11.2015, 70 zł od 16.11.2015.

21.11.2015
STARA 

KOPALNIA
ul. Wysockiego 29

godz. 19.00
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Grupa młodzieży ze 
Świebodzic brała udział 
w międzynarodowym 
projekcie, propagującym 
idee tolerancji i wielokul-
turowości współczesnego 
świata. Młodzi muzycy 
kilka dni spędzili w Lip-
sku, gdzie wzięli udział w 
warsztatach muzycznych i 
panelach dyskusyjnych.

Projekt pod nazwą „Songs 
about life”, którego pierw-
sza tura realizowana była w 
dniach 16-22 października, 
zakłada wymianę młodzieży 
pomiędzy Miejskim Domem 
Kultury w Świebodzicach 
a jego odpowiednikiem w 
Lipsku. Celem wymiany jest 

porównanie doświadczeń i 
wiedzy o prawach mniejszo-
ści oraz szeroko pojętej tole-
rancji dla odmienności kul-
turowych, rasowych, itd. W 
ramach zajęć, w których ze 
strony Świebodzic uczestni-
czyło dziesięcioro młodych 
muzyków w wieku od 15 do 
21 lat, realizowano warsztaty 
wokalne oraz dyskusje pane-
lowe, czego efektem �nal-
nym było nagranie utworu 
odwołującego się do idei to-
lerancji i multikulturowości.

- Cieszę się, że mamy w 
mieście tyle utalentowanej 
młodzieży, która wyraża się 
poprzez muzykę. To ważne, 
by poprzez swoją pasję re-

alizować również idee odno-
szące się do globalnych pro-
blemów - podkreślał podczas 
spotkania z młodzieżą i jej 
opiekunami burmistrz Świe-
bodzic Bogdan Kożuchowicz.

W dowód wdzięczności 
za okazaną pomoc przy or-
ganizacji wyjazdu, a także 
żywe zainteresowanie te-
matem, uczestnicy projektu 
oraz ich opiekunowie poda-
rowali burmistrzowi płytę 
z nagranym przez świebo-
dzicką młodzież utworem 
oraz lipską gazetę, w którym 
ukazał się obszerny artykuł 
na temat pobytu młodych 
świebodziczan w Lipsku.

(RED)

Nagrali piosenkę o tolerancji 

Schemat działania jest taki, 
że do osoby starszej dzwo-
ni młoda kobieta, podająca 
się za wnuczkę. Informuje, 
że uczestniczyła w wypadku 
samochodowym, w którym 
są o�ary śmiertelne. - Kobie-
ta mówi, że potrzebuje pie-
niędzy na kaucję - w jednym 
przypadku było to 30 tys. zł 
- informuje Piotr Galicki, Ko-
mendant Komisariatu Policji 
w Świebodzicach. - Po chwili 

dzwoni mężczyzna, przedsta-
wiający się jako policjant, któ-
ry z kolei instruuje, by z nikim 
się nie kontaktować i czekać 
na dalsze informacje.

Na szczęście ciągu dal-
szego nie było, a osoby, do 
których zadzwoniła fałszywa 
wnuczka, natychmiast poin-
formowały policję. - Prosimy 
o zgłaszanie takich sytuacji i 
apelujemy, by pod żadnym 
pozorem nie przekazywać 

nieznanym osobom gotów-
ki - przypomina komendant.

Jednocześnie warto za-
znaczyć, że policja nigdy nie 
postępuje w taki sposób tzn. 
nie kontaktuje się telefonicz-
nie w sprawie wypadku dro-
gowego czy innego wykro-
czenia. Prosimy o czujność 
i zgłaszanie każdorazowo 
tego typu zdarzeń pod nu-
mer alarmowy 997.

(RED)

Grasuje fałszywa 
wnuczka 

Przestrzegamy mieszkańców Świebodzic przed oszustami, 
którzy próbują wyłudzić pieniądze metodą „na wnuczka”. Policja 

odnotowała trzy takie próby, na szczęście bezskuteczne.
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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 AMA
R E K L AMA

Z TĄ GAZETĄ DODATKOWY RABAT -1O%
CH AUCHAN

 Henryka Wieniawskiego 19
Wałbrzych

 

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

• 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

Inwestycje nie tylko 
drogowe
Kończy się remont ulic Ka-
miennej i Ogrodowej w Jedli-
nie Zdroju. W ramach prowa-
dzonych prac ułożono nowe 
krawężniki, koryta ściekowe, 
zbudowano przy ulicy Kamien-
nej chodnik. Wymieniono balu-
strady pod wiaduktem. Na całej 
ulicy Kamiennej i Ogrodowej 
ułożono nową nawierzchnię as-
faltową. Na ukończeniu jest rów-
nież przebudowa drogi gminnej 
przebiegająca od stacji kolejo-
wej do pałacu Jedlinka. Powsta-
nie atrakcyjny turystycznie i 
piękny widokowo nowy trakt, 
biegnący skrajem lasu. Zadanie 
realizowane jest przy współ-
pracy gminy z Nadleśnictwem 
Wałbrzych. Czasowe utrudnie-
nie w ruchu jest na ulicy Kłodz-
kiej, bowiem trwa remont drogi 
wojewódzkiej nr 381 w Glinicy. 
300 metrowy odcinek tej dro-
gi uzyska nową nawierzchnię 
a także chodnik dla pieszych. 
Inwestycja realizowana jest w 
całości przez Dolnośląską Służ-
bę Dróg i Kolei. Jednocześnie, 
wykorzystując prowadzone pra-
ce ziemne, Wałbrzyski Związek 
Wodociągów i Kanalizacji ułożył 
na tym odcinku nowy wodo-
ciąg. Trwa konserwacja i czysz-
czenie rowów wraz z przepusta-
mi melioracji szczegółowej od 
sklepu „Stokrotka” w kierunku 
wiaduktu przy pl. Zwycięstwa 
oraz w Glinicy, w rejonie nieru-
chomości  przy ul. Moniuszki 21. 
Zadania te są do�nansowane 
przez województwo dolnoślą-
skie. Na ulicy Piastowskiej oraz 
Barbary trwają prace związane 
z budową kanalizacji sanitarnej. 
Mieszkańcy tych ulic będą mieli 
możliwość podłączenia się do 
sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu 
likwidacji ulegną przydomowe 
zbiorniki bezodpływowe. Inwe-
stycję realizuje Wałbrzyski Zwią-
zek Wodociągów i Kanalizacji.

(RED)

Zgodnie z tradycją Miej-
skiej Szkoły Podstawowej 
w Szczawnie-Zdroju, 4 li-
stopada odbyła się uroczy-
stość pasowania na ucznia. 
Uroczysta gala miała miej-
sce w pięknych wnętrzach 
Teatru Zdrojowego im. H. 
Wieniawskiego w Szczaw-
nie-Zdroju.

Swoją obecnością galę 
uświetnili: burmistrz Szczaw-
na-Zdroju Marek Fedo-
ruk, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Szczawna Zdroju 
Marzena Sobczyk, wice-
burmistrz Urszula Burek, 
proboszcz Jarosław Żmuda 
oraz dyrektorzy szczawień-
skich placówek oświato-
wych i kulturalnych. Wśród 
przybyłych gości byli ro-
dzice i dziadkowie pierw-
szaków, cała społeczność 
Miejskiej Szkoły Podsta-
wowej oraz reprezentacja 
Przedszkola Miejskiego i 

Publicznego Gimnazjum w 
Szczawnie-Zdroju. Był to 
niezwykle ważny dzień dla 
pierwszoklasistów i ich wy-
chowawców: Jolanty Sikory, 
Moniki Szmyt-Nowak oraz 
Ewy Myszkowskiej. Dzieci 
zaprezentowały na deskach 
teatru program artystyczny i 
tym samym udowodniły, że 
są gotowe do wstąpienia w 
poczet uczniów szkoły. Aktu 
pasowania na ucznia doko-
nała dyrektor szkoły Sylwia 
Kotarba. Uczniowie klas 
pierwszych otrzymali swój 
pierwszy ważny dokument 
- legitymację szkolną, pa-
miątkowy dyplom pasowa-
nia na ucznia oraz upominki 
od władz miasta i rodziców. 
Pierwszoklasistom życzymy 
radości, wspaniałych kole-
gów i koleżanek oraz wielu 
sukcesów w szkole! – relacjo-
nuje Marta Kicińska-Mnich.

(RED)

Pierwszak 
– jak to dumnie brzmi!

Aktu pasowania na ucznia dokonała dyrektor szkoły Sylwia Kotarba.

Zgodnie z wieloletnią 
tradycją, jesienią w Czar-
nym Borze spotykają się 
pary małżeńskie z terenu 
gminy, obchodzące jubile-
usze pożycia małżeńskie-
go. W sali widowiskowej 
Centrum Kultury w Czar-
nym Borze 3 pary obcho-
dziły piękny jubileusz 50 
lat wspólnie spędzonych w 
związku małżeńskim, jedna 
para 55 lecie i jedna 60 lecie 
pożycia małżeńskiego.

Uroczystość rozpoczęła 
się od występu gościnnego 
dzieci z zespołu „Kwiatuszki 
Lnu” z Chełmska Śląskiego. 
Doceniając rolę i trwałość 
małżeństwa, prezydent RP 
przyznał jubilatom medale za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie. Odznaczenia te i dyplo-
my, w jego imieniu, wręczył 
wójt gminy Adam Górecki 
oraz kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Boguszowie 
Gorcach Teresa Kropielnicka. 
Najpierw wszystkie pary od-
nowiły przysięgę małżeńską, 
a następnie odebrały medale, 

dyplomy i bukiety kwiatów. 
Wójt życzył dostojnym jubi-
latom dużo zdrowia, radości 
z każdego wspólnie przeży-
tego dnia, pogody ducha i 
kolejnych udanych rocznic. 
Wszystkim jubilatom, odna-
wiającym swoją przysięgę 
małżeńską oraz obchodzą-
cym urodziny, towarzyszyły 
najbliższe rodziny i przyjacie-
le. Dlatego też atmosfera była 
nie tylko wyjątkowo uroczy-
sta, ale też bardzo rodzinna.

W kolejnej części uroczy-
stości wójt wręczył kwiaty 
zaproszonym jubilatom, któ-
rzy ukończyli 90 lat i więcej. 
Najstarszy jubilat - Edmund 
Misiek - zrobił wszystkim nie-
spodziankę i zagrał pięknie 
na skrzypcach. Okazało się, 
że pomimo wieku, codzien-
nie gra dla swojej przyjem-
ności na skrzypcach i sak-
sofonie. Na uroczystości nie 
zabrakło marsza Mendelso-
na, toastu, wspólnych zdjęć, 
a także rozmów i dobrej 
zabawy w miłej atmosferze. 
Dla zaproszonych gości wy-

stąpił na zakończenie Robert 
Delegiewiecz który przygo-
tował repertuar piosenek lat 
30 -50-tych.

(RED)

Piękne jubileusze

Jubilaci

50 rocznica ślubu
1. Państwo Helena i Manfred Drewniok
2. Państwo Wiesława i Zbigniew 
Rybotyccy
3. Państwo Zo�a i Jerzy Ściśliccy

55 rocznica ślubu
Państwo Barbara i Antoni Jaworscy

60-ta rocznica ślubu 
Państwo Rozalia i Zdzisław Macowscy

Lista jubilatów, którzy ukończyli 90 
lat i więcej:
1. Edmund Misiek (96 lat)
2. Katarzyna Prysak (94 lat)
3. Antoni Szewczyk (94 lat)
4. Władysława Rutkowska (91 lat)
5. Józefa Morawa (90 lat)
6. Wiktoria Szewczyk (90 lat)
7. Roman Gut ( 90 lat)
8. Kazimiera Pińkowska (90 lat)
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R E K L AMA

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

PRACA
W NIEMCZECH

DLA FACHOWCÓW
KR

A
Z 

77
65

preferowana znajomość języka niemieckiego

R E K L AMA

Nowy towar
16 listopada (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Chrobrego 14

20 listopada (piątek)

Wałbrzych, ul. Główna 13 (Piaskowa Góra)

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 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

Tydzień przedsiębiorcy
Wałbrzyski Oddział Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych orga-
nizuje w dniach 23-27 listopada 
2015 r. „Tydzień Przedsiębior-
cy” – cykl bezpłatnych semina-
riów i szkoleń przeznaczonych 
dla wszystkich płatników, chcą-
cych skorzystać z fachowej wie-
dzy ekspertów ZUS. Szczegółowy 
program seminarium wraz z kartą 
zgłoszenia dostępne są między 
innymi na stronach interneto-
wych urzędów gmin. W związku 
z ograniczoną liczbą miejsc o za-
kwali�kowaniu na bezpłatne se-
minarium czy szkolenie decyduje 
kolejność zgłoszeń, które należy 
nadesłać do 16.11.2015 r.

(RED)

Ślad historii
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód przekazał staroście wał-
brzyskiemu Jackowi Cichurze 
dokumenty znalezione w czasie 
remontu dachu w budynku przy 
ul. Grunwaldzkiej 1 w Głuszycy. 
- Dokumenty pochodzą z lat 1887-
1902. To ręcznie spisane akta z 
sądu, który miał swoją siedzibę 
na terenie Głuszycy. Zapisane w 
języku niemieckim dokumenty 
procesowe dotyczą sporu o zie-
mię, jedną ze stron procesowych 
był miejscowy cieśla – powiedział 
Roman Głód, który, przekazując 
dokumenty, zwrócił się z jed-
nocześnie z  prośbą do starosty 
wałbrzyskiego, by po przeprowa-
dzeniu niezbędnych prac konser-
watorskich znalezisko przekazano 
do wyeksponowania na terenie 
gminy Głuszyca w obiekcie o 
statusie muzealnym, jakim jest 
Podziemne Miasto Osówka. Sta-
rosta przekaże teraz dokumenty 
do Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu, gdzie zostaną one 
odpowiednio zabezpieczone i 
zakonserwowane, a następnie w 
Archiwum Państwowym w Ka-
mieńcu Ząbkowickim poddane 
digitalizacji i skatalogowaniu. Zo-
staną także przetłumaczone na 
język polski.

(RED)

- Dolny Śląsk wzbo-
gacił się o unikatowy za-
bytek sztuki gotyckiej o 
wysokich walorach arty-
stycznych i historycznych 
– mówi Anna Kościów, 
konserwator dzieł sztuki. 
Wzbogacił się Dolny Śląsk, 
a przede wszystkim gmina 
Walim, bo to na jej terenie, 
w kościele pw. św. Mikoła-
ja w Niedźwiedzicy, w trak-
cie wykonywania badań 
stratygra�cznych w 2014 
r. i ich poszerzenia w roku 
bieżącym, odkryte zostały 
malowidła ścienne z końca 
XV w. lub początku XVI w. 
Malowidła przedstawia-
ją sceny z życia świętych 
i wykonane są w technice 
fresku.

Rozpoczęcie remontu ko-
ścioła to znakomity przykład 
inicjatywy oddolnej, bowiem 
to mieszkańcy wsi Niedźwie-
dzica wystąpili w roku 2014 
z propozycją przygotowania 
do prac zabezpieczających 
wewnątrz świątyni, czyli 
zbicia tynków i osuszenia 
ścian. Para�a pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w 
Zagórzu Śląskim przystąpiła 
do działań i w tych pracach 
mieszkańcy, wraz z miej-
scowym proboszczem, mo-
bilizują się nawzajem. I to 
wówczas, przed przystąpie-
niem do prac remontowych, 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków  we Wrocławiu 
zalecił najpierw wykonanie 
właściwego odwodnienia 
świątyni i wykonanie badań 
stratygra�cznych tynków 
wewnętrznych i zewnętrz-

Sensacyjne odkrycie 
w Niedźwiedzicy

nych  w kościele. Badania 
miały na celu sprawdzenie, 
czy pod warstwami farb na-
niesionych przez wieki pod-
czas kolejnych remontów 
kościoła, nie skrywają się za-
bytkowe polichromie. Zgod-
nie z planem, w roku 2014 
wykonane zostało jedno i 
drugie zalecenie konserwa-
torskie. W roku bieżącym, na 
podstawie pozwoleń kon-
serwatorskich, prowadzone 
są poszerzone badania stra-
tygra�czne oraz wykonywa-
na ekspertyza malowideł, a 
równocześnie z nimi dalsze 
prace zabezpieczające, ale 
już wewnątrz kościoła. Ba-
dania stratygra�czne prze-
prowadza konserwator dzieł 
sztuki Anna Kościów , a 
opinię dotyczącą czasu po-
wstania i określenia tematu 
odkrytych malowideł, po 
przeprowadzeniu szczegó-
łowej analizy, wyraziła kura-

tor sztuki średniowiecznej 
w Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu –Bożena Gul-
dan-Klamecka. Ponieważ w 
wielu źródłach, w tym w re-
jestrze zabytków, jako data 
powstania kościoła podawa-
ny jest koniec wieku XVI, w 
kontekście czasu powstania 
odkrytych malowideł, należy 
uznać za błędne ustalenie, 
które  wymagające korekty.

Dotychczasowe prace 
przy zabytku �nansowane 
są z budżetu gminy, czyli z 
dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru 
zabytków, z wyodrębnione-
go w budżecie gminy Wa-
lim funduszu soleckiego wsi 
Niedźwiedzica na rok 2015 
oraz ze środków zebranych 
przez para�an i darowanych 
przez sponsorów.

(RED)

Zabytkowy fresk z kościoła pw. św. Mikołaja w Niedźwiedzicy 
(fot. Anna Kościów).

Nowe huśtawki, ławki, 
ogrodzenie - plac zabaw 
w Rybnicy Leśnej jest jak 
nowy. Remont kosztował 
11 tys. zł, a s�nansowały 
go wspólnie Kopalnie Su-
rowców Skalnych w Bartni-
cy i rybnickie sołectwo.

- Ten klucz jest taki wielki, 
aby żadne dziecko w oko-
licy nie przeoczyło, że furt-
ka do wyremontowanego, 
bezpiecznego placu zabaw 
została otwarta - mówił pod-
czas otwarcia Jakub Madej, 
prezes KSS Bartnica, wrę-
czając symboliczny klucz 
Barbarze Kozubek, sołtysowi 
Rybnicy. - Nowych zabawek 
to dzieci na pewno nie prze-
oczą - uśmiechała się pani 
sołtys.

Plac o�cjalnie działa od 
2009 r. Urządziła go na swo-
jej działce KSS Bartnica, któ-
ra jest właścicielem Kopalni 
Mela�ru w Rybnicy Leśnej. 
Plac od samego początku 

jest dostępny dla wszystkich 
maluchów, dlatego decyzja 
o s�nansowaniu remon-
tu była wspólna - kopalni i 
sołectwa. Złożyli się po po-
łowie. A remont był już po-
trzebny: urządzenia do za-
baw były wyeksploatowane, 
drewniane ogrodzenie bu-
twiało. - Z funduszu sołeckie-
go kupiłam trzy huśtawki, w 
tym jedną tzw. wahadłową, 
zjeżdżalnię oraz dwie ławki. 
Urządzenia dostarczyła pro-
fesjonalna �rma, mają więc 
wszystkie atesty bezpieczeń-
stwa. Natomiast KSS Bartnica 
zajęła się wymianą ogrodze-
nia wokół placu. Drewniany 
płot został zastąpiony po-
rządną siatką z furtką. I teraz 
nasze dzieci mają ogródek 
do zabaw jak się patrzy! Za-
praszamy maluchy - mówi 
sołtys Barbara Kozubek.

W Rybnicy Leśnej mieszka 
ok. trzydzieściorga dzieci.

(RED)

Plac zabaw czeka
na dzieci 

Jakub Madej, prezes KSS Bartnica, wręczył symboliczny klucz do 
odnowionego placu zabaw Barbarze Kozubek.
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO 
Gostków  

12-13.11.2015 - zatoka autobusowa górna część wsi 
12-13.11.2015 - plac przy świetlicy wiejskiej 

Nowe Bogaczowice: 
16-17.11.2015 - przystanek autobusowy w górnej części wsi       
(koło kwietnika - wozu) 
16-17.11.2015 - plac przy świetlicy wiejskiej 

Stare Bogaczowice: 
18-19.11.2015 - gniazdo segregacji odpadów - Główna 8 
18-19.11.2015 - parking przy Świetlicy Wiejskiej-Główna 75 
20-23.11.2015 – plac nadleśnictwa obok Gminnego Centrum 
Edukacyjno - Społecznego 
20-23.11.2015 – okolice skrzyżowania na Sady 

Chwaliszów: 
24-25.11.2015 – plac przy Osiedlu Młodych 
24-25.11.2015 – gniazdo segregacji odpadów – Główna 50 
26-27.11.2015 – przy budynku Główna 93 

Cieszów: 
30.11-01.12.2015 - plac przed budynkiem Główna 40 (koło 
skrzynek pocztowych) 
30.11-01.12.2015 - koło przystanku autobusowego powyżej nr 
Główna 21 

Struga: 
02-03.12.2015 -  plac koło szkoły 
02-03.12.2015 - gniazdo segregacji odpadów za nr Główna 66 
04-07.12.2015 - gniazdo segregacji odpadów - Główna 27 
04-07.12.2015 - gniado segregacji odpadów – Główna 10 

Lubomin: 
08-09.12.2015 – teren za zabudowaniami -Główna 33 
08-09.12.2015 – zatoka autobusowa 

Jabłów: 
10-11.12.2015 – plac – koło Głównej 1 
10-11.12.2015 – plac  - koło Głównej 74 
 

Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do kontenerów zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach.Kontenery będą 
podstawiane o godz. 11.00 w dniu rozpoczęcia akcji w danym miejscu wg powyższego wykazu, a zabierane o godz. 09.00 
następnego dnia po zakończeniu akcji.  

 Organizator akcji: Urząd Gminy Stare Bogaczowice i PGK ,,Sanikom” Sp. z o.o. 

R E K L AMA
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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.

70-lecie szkoły
- Mamy zaszczyt zapro-
sić wszystkich absolwen-
tów, dawnych nauczycieli 
i pracowników szkoły na 
uroczystości obchodów 
70-lecia szkoły w Starych 
Bogaczowicach, które od-
będą się 28.11.2015 r. o godz. 
9.00 – zapraszają grono pe-
dagogiczne, uczniowie oraz 
dyrekcja Zespołu Szkół w 
Starych Bogaczowicach. - 
Jubileusz 70-lecia szkoły to 
uroczystość, która pozwala 
sięgnąć w przeszłość, przy-
wołać pamięć o zdarzeniach 
i ludziach współtworzących 
świadectwo, którego zosta-
liśmy spadkobiercami. Jest 
okazją do wspomnień, które 
pozostają w naszej pamięci. 
Czas je porządkuje i doda-
je blasku. Nieraz sprawia, 
że niektóre z nich umykają, 
giną w natłoku codzien-
nych spraw dorosłego życia. 
Jednak dźwięk szkolnego 
dzwonka przywołuje je z 
powrotem. Trudno jest być 
obojętnym wobec miejsca, 
w którym pozostawiło się 
część życia… „W przeszłość 
przenoszą nas wspomnie-
nia, a w przyszłość marzenia” 
– dodają organizatorzy jubi-
leuszu.

(RED)

W gminie Stare Bogaczo-
wice rozpoczęła się zbiórka 
odpadów wielkogabaryto-
wych oraz zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektrycz-
nego pochodzących z go-
spodarstw domowych. Od-
pady należy dostarczyć we 
własnym zakresie do kon-
tenerów zlokalizowanych w 
wyznaczonych miejscach.

- Kontenery będą podsta-
wiane o godz. 11.00 w dniu 
rozpoczęcia akcji w danym 
miejscu (wg poniższego wy-

kazu), a zabierane o godz. 
9.00 następnego dnia po za-
kończeniu akcji w danej miej-
scowości. Przypominamy, że 
odpady wielkogabarytowe 
to odpady komunalne, które 
powstają w naszych domach, 
ale ze względu na swoje wy-
miary nie mieszczą się w stan-
dardowych pojemnikach. To 
przede wszystkim: elementy 
wyposażenia mieszkań (dy-
wany, wykładziny, materace, 
kołdry, pierzyny, poduszki, 
walizki, torby podróżne, lam-

py i żyrandole bez żarówek, 
obudowy sprzętu elektro-
nicznego, itp.); meble ogro-
dowe (drewniane i z tworzyw 
sztucznych), sprzęt sportowy 
(rowery, narty, sanki, sprzęt 
do ćwiczeń, itp.); wózki i 
chodziki dziecięce; zabawki 
dużych rozmiarów; duże od-
pady plastikowe (doniczki, 
skrzynki, czyste wiadra, itp.); 
duże odpady opakowaniowe 
(w tym ze styropianu); zużyty 
sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny (m.in.  pralki, lodówki, 

telewizory, monitory, kom-
putery, kuchenki, radiood-
biorniki, sprzęt AGD, baterie 
itp.). Selektywna zbiórka tego 
typu urządzeń jest niezbęd-
na, ponieważ zawierają one 
szkodliwe substancje, takie 
jak rtęć i freony. Substancje 
te mogą przenikać do gleby, 
wód gruntowych lub atmos-
fery i stanowić zagrożenie dla 
środowiska, a przez to dla ży-
cia i zdrowia ludzi – wyliczają 
organizatorzy akcji.

(RED)

Zbiórka odpadów

Przed zimą wiele dzie-
je się na drogach w gminie 
Stare Bogaczowice. Między 
innymi naprawiane są na-
wierzchnie i sprzątane po-
bocza.

W Jabłowie zakończyły 
się prace przy remoncie 200 
- metrowego odcinka drogi 
gminnej. - Droga ta otrzymała 
nawierzchnię z kostki betono-
wej i uporządkowano przy niej 
pobocza. Wykonano również 
przepust pod drogą woje-

wódzką, pozwalający na od-
prowadzenie wody opadowej 
z tej drogi. Jest to już druga 
wyremontowana w tym roku 
droga w tej miejscowości. 
Natomiast w Nowych Boga-
czowicach został oddany do 
użytku most na rzece Strze-
gomka. Ponadto uporządko-
wane zostało koryto tej rzeki 
na odcinku około 100 metrów, 
znacznie zmiejszając zagro-
żenie podtopieniami sąsiadu-
jących budynków – wyjaśnia 

Po odbiorach

W Nowych Bogaczowicach został oddany do użytku most na rzece 
Strzegomka.

Daniel Owsianka z Urzędu 
Gminy w Starych Bogaczowi-
cach. Z kolei na odcinku dro-

gi wojewódzkiej ze Strugi do 
Starych Bogaczowic, Dolno-
śląska Służba Dróg i Kolei we 

Wrocławiu wykonała zespo-
jenie pomiędzy pasami poło-
żonego asfaltu, co ma zabez-
pieczyć nawierzchnię przed 
działaniem mrozu. Oczyszczo-
no także pobocza z nagroma-
dzonych przez lata nanosów 
oraz odnowiono biało-czer-
wone pasy ostrzegawcze na 

przydrożnych drzewach. - Jak 
zapewnia dyrektor do spraw 
inwestycji Tadeusz Sroka, na 
wiosnę zostaną wymalowane 
białe pasy na skrajni jezdni co 
również poprawi bezpieczeń-
stwo na drodze – dodaje Da-
niel Owsianka.

(RED)
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z miejscowym Zagłębiem II. 
Spotkanie odbędzie się w 
sobotę, 14 listopada o godz. 
13:00.

Radosław Radczak

Po meczu powiedzieli:
Dominik Radziemski 
(skrzydłowy Górnika 
Wałbrzych): 

- Nie uważam się za 
bohatera spotkania, bo to 
że wygraliśmy jest zasłu-
gą całej drużyny i dobrych 
dośrodkowań ze stałych 
fragmentów gry. Choć 
przegrywaliśmy 0:1, to 
potra�liśmy się podnieść 
i strzelić 3 gole, dlatego 
myślę, że dobrze to o nas 
świadczy i po takim zwy-
cięstwie będziemy jeszcze 
pewniejszą oraz mocniej-
szą drużyną.
Bartosz Tyktor (obrońca 
Górnika Wałbrzych):

- Takie zwycięstwa jak z 
Piastem najbardziej cieszą. 
Odbicie się z wyniku 0:1 na 
3:1 musi budzić szacunek 
dla całego zespołu. I nie 
ma znaczenia kto strzelał, 
ponieważ ważne jest to, 
że zareagowaliśmy tak jak 
powinniśmy i po wyrównu-
jącej bramce wyszliśmy na 
przeciwnika, dzięki czemu 
dobiliśmy go i zdobyliśmy 
kolejne 3 punkty.

Górnik Wałbrzych - Piast Żmigród 
3:1 (0:0)
Bramki: 0:1 Mazurek (52), 1:1 
Tyktor (74), 2:1 Radziemski (77), 3:1 
Radziemski (80). Żółte kartki: Rytko 
oraz Monasterski, Schmidt, Majbroda. 
Sędziował: Mateusz Gałuszka (Jelenia 
Góra). Widzów: 250.

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

PRACA
w Niemczech
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WALIM

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie Zagórza Śląskiego, gmina Walim.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Rade Gminy Walim uchwały nr. XI/55/2015 z dnia 27 października 2015r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w obrębie Zagórza Śląskiego, gmina Walim.
W związku z podjęciem uchwały podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu 
Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach za-
wierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu 
do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu 
ochrony środowiska dotycząc miejscowego planu w terminie do dnia 3 grudnia 2015, na adres 
Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmioty wnio-
sku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

R E K L AMA

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WALIM

o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie Zagórza Śląskiego, gmina Walim.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Rade Gminy Walim uchwały nr. XI/54/2015 z dnia 27 października 2015r. 
w sprawie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, gmina Walim.
W związku z podjęciem uchwały podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w Walimiu, ul. Boczna 9, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawie-
rających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do 
opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz wnioski z zakresu 
ochrony środowiska dotycząc miejscowego planu w terminie do dnia 3 grudnia 2015, na adres 
Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmioty wnio-
sku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

R E K L AMA

Piłkarze Górnika Wał-
brzych pokonali na wła-
snym stadionie Piasta 
Żmigród 3:1, mimo że 
przegrywali 0:1 do 74 min. 
Dzięki temu biało-niebie-
scy umocnili się na pozycji 
lidera grupy dolnośląsko-
-lubuskiej III ligi.

Po zwycięstwie nad KP 
Brzeg Dolny 2:0 (po 2 go-
lach z rzutów karnych) tre-
ner Robert Bubnowicz czuł 
duży niedosyt, ponieważ nie 
tak wyobrażał sobie tamto 
spotkanie. Konsekwencją 
było dokonanie 2 zmian w 
pierwszej jedenastce: wraca-
jący po pauzie za żółte kartki 
Michał Oświęcimka zastąpił 
Adriana Mrowca, a za Seba-
stiana Surmaja zagrał Mate-
usz Krzymiński.

Górnik od początku rzucił 
się do ataku i już w pierw-
szych minutach Michał 
Oświęcimka oddał centro 
strzał na bramkę Piasta, ale 
Piotr Bilakiewicz obronił 
czubkami palców. W 13 min., 
po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego Dominika Radziem-
skiego, głową w pole karne 
zgrał piłkę Bartosz Tyktor, do-
szedł do niej Marcin Orłow-
ski, ale zmarnował dogodną 
sytuację będąc 4 metry od 
bramki, a w dodatku sfaulo-
wał obrońcę Piasta. Dziewięć 
minut później odpowiedzieli 
goście: po dośrodkowaniu 
z lewej strony od Cezarego 
Kępczyńskiego, główkował 
Grzegorz Mazurek, jednak źle 
uderzył i piłka poleciała poza 
boisko. W 33 min., po poda-
niu Marcina Orłowskiego, z 
kąta uderzył Damian Migal-
ski, na jego nieszczęście mini-
malnie obok słupka.

Piłkarki nożne AZS 
PWSZ Wałbrzych prze-
grały w Białej Podlaskiej z 
miejscowym AZS PSW 0:1. 
Po ostatnich niepowodze-
niach wałbrzyszanki zaj-
mują 5. miejsce w tabeli 
ekstraligi.

W drużynie Marcina Gryki 
objawił się kryzys - przegrała 
2 mecze: ligowy w Radzie-
chowach z Mitechem Ży-
wiec 1:2 i na własnym boisku 
w Pucharze Polski aż 0:6 z 
AZS-em Wrocław. Powodem 
tych porażek byłą przede 
wszystkim plaga kontuzji w 
drużynie, ponieważ przed 
meczem z zespołem ze sto-
licy Dolnego Śląska urazy 
leczyło aż 9 zawodniczek. 
Na szczęście kilka zdążyło 
się wykurować do meczu na 
Podlasiu.

Sobotni mecz w Białej 
Podlaskiej był pierwszym w 
rundzie rewanżowej. Przy-
pomnijmy, że wałbrzyskie 
akademiczki zadebiutowały 
w ekstralidze właśnie z eki-
pą z AZS PSW i na stadionie 
przy ul. Ratuszowej pokona-
ły swoje rywalki 2:0 po go-
lach Agaty Sobkowicz.

Początek rewanżowego 
spotkania był dosyć wyrów-
nany. 2 sytuacje po rzutach 
rożnych miały zawodniczki 
gości, jednak piłka nie wpa-
dła do bramki. Potem prze-
waga wałbrzyskich akade-
miczek wzrastała, ale nic z 
niej nie wynikało. W 23 min. 
po strzale Klaudii Lefeld po 
raz pierwszy w spotkaniu in-
terweniowała Daria Antoń-
czyk. Pięć minut później, po 
dośrodkowaniu z rzutu wol-
nego Katarzyny Brzeskiej, 
strzeliła Agata Sobkowicz, 

Wyjazdowa klątwa

ale piłka poszybowała nad 
poprzeczką.

Po zmianie stron obraz 
gry nie uległ zmianie. Wał-
brzyszanki miały przewagę, 
ale nic z niej nie wynikało, 
ponieważ nie potra�ły jej 
przełożyć na sytuacje strze-
leckie. Tymczasem w 66 min. 
z rzutu wolnego uderzyła 
Ewa Cieśla, piłka odbiła się 
od muru, nie sięgnęła jej 
Daria Antończyk, i wpadła 
do siatki. Chwilę później wy-
równującym golem mogły 
odpowiedzieć wałbrzyszan-
ki, ale kontra Agaty Sob-
kowicz została przerwana 
przed szesnastką. Pod ko-
niec spotkania trener Marcin 
Gryka dokonał kilku zmian, 
jednak nic one nie dały. Koń-
cówka meczu była dość wy-
równana, jednak piłkarki z 
Wałbrzycha nie były w stanie 
chociażby wyrównać, przez 
co po raz kolejny wracają z 
wyjazdu bez punktów.

W najbliższej kolejce AZS 
PWSZ Wałbrzych zagra na 
własnym stadionie ze Sztor-
mem Gdańsk. Mecz odbę-
dzie się w niedzielę, 15 listo-
pada, o godz. 13:00.

Radosław Radczak

AZS PSW Biała Podlaska - AZS PWSZ 
Wałbrzych 1:0 (0:0)
Bramka: 1:0 Cieśla (66).
AZS PSW Biała Podlaska (skład wyj-
ściowy): Kanclerz - Sosnowska, Edel, 
M.Bujalska, J.Bujalska - Niedbała, 
Cieśla, Konieczna, Kusiak, Orzepowska 
- Lefeld.
AZS PWSZ Wałbrzych (skład wyj-
ściowy): Antończyk - Aszkiełowicz, 
Mesjasz, Botor, Bosacka - Brzeska, 
Gonzalez, Konat, Lizoń - Rędzia - 
Sobkowicz.

Pozostałe wyniki 12. kolejki ekstraligi 
kobiet:
GOSiR Piaseczno 
– Sztorm Gdańsk 0:1 (0:1)
Mitech Żywiec – Medyk Konin 0:6 (0:3)
Zagłębie Lubin – AZS Wrocław 0:0
Olimpia Szczecin 
– Czarni Sosnowiec 0:5 (0:2)
KKP Bydgoszcz 
– Górnik Łęczna 1:3 (0:1)

Tabela 
(mecze, punkty, bilans bramek):
1. Medyk Konin  10 28 39:1
2. Górnik Łęczna 11 23 37:9
3. Zagłębie Lubin 12 23 18:12
4. Mitech Żywiec 12 21 17:22
5. AZS PWSZ Wałb. 11 17 17:15
6. AZS PSW Biała Pod. 11 17 7:14
7. AZS Wrocław 11 15 18:14
8. Czarni Sosnowiec 11 14 19:14
9. GOSiR Piaseczno 12 13 14:23
10. Sztorm Gdańsk 11 12 7:11
11. KKP Bydgoszcz 12 7 8:26
12. Olimpia Szczecin 11 1 7:47

Następna kolejka:
AZS PWSZ Wałbrzych - Sztorm Gdańsk 
(niedziela, 15 listopada, godz. 13:00)
KKP Bydgoszcz - GOSiR Piaseczno
Górnik Łęczna - Olimpia Szczecin
Czarni Sosnowiec - Zagłębie Lubin
AZS Wrocław - Mitech Żywiec
Medyk Konin - AZS PSW Biała Podlaska

Piorunująca końcówka
W przerwie ani Robert 

Bubnowicz, ani trener Pia-
sta Grzegorz Podstawek nie 
dokonali zmian, ale druga 
część spotkania zaczęła się 
fatalnie dla wałbrzyszan. Po 
kolejnej stracie w środku 
pola, z kontrą poszedł Grze-
gorz Mazurek, który oddał 
płaski strzał obok Kamila 
Jarosińskiego, czym otwo-
rzył wynik spotkania. Chwi-
lę później skutecznie mógł 
odpowiedzieć Górnik, ale po 
podaniu Marcina Orłowskie-
go z 4 m fatalnie spudłował 
Damian Migalski, który miał 
przed sobą tylko bramkarza. 
W 61 min. do sytuacji sam na 
sam z bramkarzem doszedł 
Migalski, jednak zawodnik 
gospodarzy tra�ł w Bilakie-
wicza. W 74 min., po bardzo 
dobrym dośrodkowaniu Se-
bastiana Surmaja z kornera, 
najwyżej w polu karnym 
wyskoczył Bartosz Tyktor, 
który uderzeniem głową wy-
równał rezultat. Trzy minuty 
później, po wrzutce z rzutu 
wolnego Michała Oświę-
cimki, Bartosz Tyktor zagrał 
głową w szesnatce do Domi-
nika Radziemskiego, a skrzy-
dłowy Górnika szczupakiem 
wyprowadził swój zespół na 
prowadzenie. W 80 min., po 
podaniu Orłowskiego, z pił-
ką w polu karnym obrócił się 
Radziemski, który płaskim 
strzałem zdobył swoją dru-
gą bramkę w tym spotkaniu. 
Tuż przed końcem szansę na 
podwyższenie wyniku miał 
jeszcze Damian Migalski, 
lecz po jego huknięciu z 17 
m piłkę na poprzeczkę spa-
rował golkiper gości.

W następnej kolejce wał-
brzyszanie zagrają w Lubinie 

Plaga kontuzji wyeliminowała 
m.in. Klaudię Miłek. 
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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
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 AMA R E K L AMA

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
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Rekordowy pogrom
W 10. kolejce II ligi ślą-

skiej obie wałbrzyskie dru-
żyny kobiece poniosły po-
rażki. AZS PWSZ II Wałbrzych 
przegrał w Bytomiu z Polonią 
1:2, a Victoria Aglomeracja 
Wałbrzyska została rozgro-
miona w Bielsku-Białej przez 
miejscowy Rekord aż 0:13.

Radosław Radczak

Wyniki 10. kolejki II ligi śląskiej:
Polonia Bytom 
- AZS PWSZ II Wałbrzych 2:1
Rekord Bielsko-Biała - Victoria Aglome-
racja Wałbrzyska 13:0
Chemik Kędzierzyn-Koźle - Rolnik II 
Biedrzychowice 0:2
Mitech II Żywiec - KKS Zabrze 4:2
Darbor Bolesławice - AZS II Wrocław 1:1
SWD Wodzisław Śl. 
- Polonia Prószków 0:1

Tabela 
(mecze, punkty, bilans bramek):
1. Polonia Prószków 9 23 30:9
2. Darbor Bolesławice 10 23 26:11
3. Rekord Bielsko-B. 10 22 49:8
4. AZS PWSZ II Wałb. 10 21 27:17
5. AZS II Wrocław 9 19 33:8
6. Polonia Bytom 10 18 45:26
7. SWD Wodzisław Śl. 10 15 24:24
8. KKS Zabrze 9 9 22:24
9. Rolnik II Biedrz. 8 7 14:25
10. Mitech II Żywiec 9 6 19:23
11. Victoria A. Wałb. 10 4 22:58
12. Chemik K.-K. 10 0 3:81

Następna kolejka:
AZS PWSZ II Wałbrzych - SWD Wodzi-
sław Śląski (sobota, 14 listopada, 
godz. 13:00)
Victoria Aglomeracja Wałbrzyska - 
Mitech II Żywiec (sobota, 14 listopada, 
godz. 13:00)
Polonia Prószków - Chemik Kędzie-
rzyn-Koźle
AZS II Wrocław - Polonia Bytom
KKS Zabrze - Darbor Bolesławice
Rolnik II Biedrzychowice - Rekord 
Bielsko-Biała

Szkolna Liga 
Koszykówki
Po raz 9 rozpoczęły się roz-
grywki Szkolnej Ligi Koszy-
kówki Toyota Basket Liga 
2015/2016. W tym sezonie do 
rywalizacji przystąpiło 6 szkół 
podstawowych i 8 gimnazjal-
nych z powiatu wałbrzyskie-
go. Organizatorem Szkolnej Ligi 
Koszykówki jest Fundacja Zie-
lone Wzgórze, a Centrum Aqua 
Zdrój w Wałbrzychu po raz kolej-
ny zostało współorganizatorem 
tych rozgrywek. Inauguracyj-
ne spotkanie otworzył Roman 
Ludwiczuk, fundator Fundacji 
„Zielone Wzgórze”, który przed-
stawił zaproszonych gości, po-
dziękował wszystkim partne-
rom biznesowym oraz mediom 
za dotychczasową współpracę 
przy organizacji rozgrywek. Głos 
zabrali także: przedstawiciel 
partnera strategicznego ligi Da-
riusz Mikołajczak - wiceprezes 
Toyota Motor Manufacturing 
Poland, starosta wałbrzyskie 
Jacek Cichura oraz prezes Cen-
trum Aqua Zdrój Mariusz Gaw-
lik. Goście w swoich wypowie-
dziach podkreślali, że impreza 
na stałe wpisała się w kalendarz 
szkolnych imprez sportowych i 
zapewnili, że dalej będą wspie-
rać tę ideę współzawodnictwa. 
Na galę rozpoczęcia przybyły 
wszystkie zespoły uczestniczące 
w tej edycji wraz z opiekunami 
oraz dyrektorami szkół. Uroczy-
stość uświetnił występ grupy 
cheerleaderek z Publicznego 
Gimnazjum w Walimiu i - zgod-
nie z tradycją - pierwsze rzuty do 
kosza w tym sezonie oddali za-
proszeni goście. W IX edycji SLK 
będzie uczestniczyło 14 szkół 
(6 szkół podstawowych oraz 8 
gimnazjów), mecze będą roz-
grywane zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, raz w tygo-
dniu (we wtorki) w hali przy ul. 
Ratuszowej w Wałbrzychu.

(RED)

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych poko-
nali we własnej hali Sklep 
Polski MKK Gniezno 74:62. 

Końcowy wynik meczu 
może sugerować, że kibice 
zabrani w hali Aqua Zdrój w 
Wałbrzychu byli świadkami 
emocjonującego widowiska. 
Tymczasem gospodarze do 
rozstrzygnięcia konfrontacji 
z ekipą z Gniezna potrze-
bowali trzech kwart, a w 
ostatniej zadaniem młodych 
zmienników było utrzyma-
nie wypracowanej wcześniej 
przewagi na jak najwyższym 
poziomie.

O zwycięstwie biało-
-niebieskich zadecydowały 
głównie pierwsza i trzecia 
kwarta, w których wałbrzy-
szanie zdobyli ponad 20 
punktów. Pierwszą wygrali 
22:16, mimo że przegrywa-
li jeszcze na 4,5 min. przed 
końcem tej części spotkania. 
Gdy jednak drużyna zaczęła 
grać zespołowo, to szybko 
odrobiła straty i odskoczyła 
na 6 punktów. W trzeciej od-
słonie goście próbowali na 
początku zmniejszać prze-
wagę, (37:30), ale - głównie 
dzięki skutecznej grze Marcin 
Wróbla i Rafała Glapińskiego 
- gospodarze nie pozwolili 
na to i skutecznymi akcjami 
zwiększyli do 20 punktów 
(58:38). Za to druga i czwarta 
partia nie były najlepsze w 
wykonaniu podopiecznych 
Arkadiusza Chlebdy - w dru-
giej większość oczek zdobył 
również Marcin Wróbel (naj-
skuteczniejszy gracz Górnika 
w całym spotkaniu: 15 pkt. i 
12 zbiórek), jednak obie dru-
żyny grały dosyć chaotycz-
nie i nieskutecznie w ataku, 

Zgodnie z planem

przez co ta część spotkania 
skończyła się wynikiem tylko 
12:8 dla biało - niebieskich. W 
ostatniej ćwiartce najmniej 
doświadczeni podopieczni 
Arkadiusza Chlebdy zagrali 
słabiej w obronie i popełnili 
zbyt wiele strat, co wykorzy-
stali zawodnicy z Gniezna, 
którzy głównie rzutami za 3 
pkt. (w całym meczu tra�li 
12 razy zza linii 6,75 m) syste-
matycznie zmniejszali prze-
wagę. I choć wygrali ostatnią 
kwartę 24:16, to mecz zakoń-
czył się w pełni zasłużonym 
zwycięstwem gospodarzy 
74:62.

W następnej kolejce Gór-
nik Trans.eu Wałbrzych zagra 
w Międzychodzie z miejsco-
wym Sokołem Marbo. Mecz 
odbędzie się w sobotę, 14 
listopada o godz. 17:00.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych - Sklep 
Polski MKK Gniezno 74:62 (22:16, 12:8, 
24:14, 16:24)
Górnik Trans.eu: Wróbel 15, Niesobski 
12, Ratajczak 11, Bochenkiewicz 10, 
Glapiński 9 oraz Rzeszowski 6, Piros 
4, Ciuruś 3, Kołaczyński 2, Obarek 2, 
Krzymiński 0, Podejko 0.

Trener Victorii PWSZ Krzysztof 
Janczak.

Rafał Glapiński  poprowadził 
koszykarzy do kolejnego 
zwycięstwa.

Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych przegrali we 
własnej hali z Camperem 
Wyszków 0:3 w zaległym 
spotkaniu 4. kolejki I ligi. 
Jest to już czwarta porażka 
wałbrzyszan w bieżących 
rozgrywkach.

Po sobotnim zwycięstwie 
nad Energą Ostrołęka 3:1, siat-
karze Victorii PWSZ we wtorek 
znów zagrali we własnej hali. 
Mecz zapowiadał się bardzo 
interesująco przez pojedynek 
2 przyjmujących - Tomasza 
Ruteckiego, który jeszcze w po-
przednim sezonie występował 
w Wyszkowie oraz Szymona 
Piórkowskiego, który w ubie-
głych rozgrywkach cieszył się z 
Victorią z mistrzostwa I ligi.

Premierowa odsłona to 
była dominacja gości, głów-
nie dzięki Przemysławowi 
Gniewkowi, któremu raz za 
razem udawało się punkto-
wać gospodarzy atakami oraz 
skuteczną zagrywką. Niestety, 
w pierwszej części spotkania 
zawodnicy Victorii PWSZ ani 
razu nie wyszli na prowadze-
nie i przegrali ją 23:25. Drugi 
set wyglądał podobnie do 
pierwszego: również ani razu 
podopieczni Krzysztofa Jan-
czaka nie byli na prowadzeniu, 
ale cała partia była bardzo za-
cięta. W zespole wałbrzyszan 
bardzo dobre zawody rozgry-
wał Mateusz Frąc, który został 
wprowadzony za Bartosza Fili-
piaka, niestety nie dało to zbyt 
wiele. Bardzo wyrównaną koń-
cówkę lepiej wytrzymali go-
ście, a w szczególności Seba-
stian Wójcik, który się nie mylił 
w najważniejszych sytuacjach 
i druga odsłona zakończyła 
się również wynikiem 23:25. 
Ostatnią partię lepiej zaczęli 

Camper im odjechał

gospodarze, którzy utrzymy-
wali 1-2 punktową przewagę 
przez połowę seta. Niestety, 
wałbrzyszanie popełnili kilka 
błędów, dzięki czemu goście 
odrobili stratę i prowadzili 
przed drugą przerwą technicz-
ną 16:14. Jednak zawodnicy 
Victorii PWSZ nie odpuszczali, 
wyszli na prowadzenie 22:21, 
następnie mieli nawet pił-
kę setową przy stanie 24:23. 
Siatkarze Campera obronili 2 
meczbole, następnie wykorzy-
stał swoją piłkę meczową i wy-
grali tę partię 26:24 i cały mecz 
3:0. Zawodnikiem meczu jak 
najbardziej zasłużenie wybra-
no Przemysława Gniewka z 
zespołu z Wyszkowa.

W następnej kolejce Vic-
toria PWSZ Wałbrzych zagra 
w Szczecinie z miejscowym 
Espadonem. Spotkanie odbę-
dzie się w piątek, 13 listopada 
o godz. 18:00.

Radosław Radczak

TS Victoria PWSZ Wałbrzych – KS Cam-
per Wyszków 0:3 (23:25, 23:25, 24:26)
Victoria PWSZ: Matula, Rutecki, 
Smolarczyk, Macek, Szczygielski, 
Filipiak, Mierzejewski (L) oraz Białek, 
Frąc, Zieliński.
Camper: Wójcik, Piórkowski, Szulik, 
Woroniecki, Gniewek, Pruski, Nurczyń-
ski (L) oraz Główczyński, Bodzon.
Widzów: 500
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Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.pl

R E K L AMA

USŁUGI

KASA Potrzebujesz pieniędzy? 
ZADZWOŃ 728 874 282

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

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

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

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

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

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

(3) 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

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

GARAŻ DO WYNAJĘCIA: AL. 
PODWALE - UL. KASZTELAŃ-
SKA. TEL. 606-434-074

(1) Do wynajęcia kawalerka na 
Piaskowej Górze z dużym balko-

nem. 700 zł czynsz + liczniki + 
kaucja. Tel. 662 009 796.

(3) Sprzedam mieszkanie w 
Walimiu przy ul. Wyszyńskiego 89, 
pow. 56 m2, cenna 15 000 zł. Tel. 
607 48 34 47.

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

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

MEBLE I AKCESORIA Z IKEA
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU. 
ZOBACZ JAKIE TO PROSTE. NIE TRACISZ CZASU 

ANI PALIWA NA STANIE W KORKACH.

MY ZROBIMY WSZYSTKO ZA CIEBIE.
SKOMPLETUJEMY, KUPIMY, DOWIEZIEMY.

CENA KOMPLETNEJ USŁUGI JUŻ OD 29 ZŁ PŁATNE NA MIEJSCU.
WEJDZ NA STRONĘ: WWW.ZAKUPYZIKEI24.PL

TEL: 664-127-508

Eurokontakt(nr lic. 1109) 
do pracy za granicą: 

monterów wentylacji i klimatyzacji, 
murarzy, zbrojarzy, dociepleniowców, 
elektryków, hydraulików, płytkarzy, 
parkieciarzy, dekarzy, cieśli, stolarzy, 

malarzy, tynkarzy, lakierników, tapicerów 
meblowych, osób do zbiorów pieczarek 

z doświadczeniem, pracowników �zycznych 
z j. francuskim i niemieckim 

gazeta109@euro-kontakt.eu 
713 384 263

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE

TARCZ HAMULCOWYCH 
NA AUCIE

100 % GWARANCJI
serwis motocykli, skuterów i qadów

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

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.

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

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...
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Pracuj jako Opiekun Seniorów 

w Niemczech, Anglii, Polsce.

Specjalne bonusy. 

Zarób 1518 EURO na rękę 

za miesiąc!

Tel. 509 892 436

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

PIASKOWA GÓRA, OKAZJA 36m2, 
2 pokoje, bardzo dobra lokalizacja 
CENA 78.000,-zł  zł! tel. 530-998-
374

PODZAMCZE, 4 pokoje, budynek 
po termomodernizacji, super 
lokalizacja CENA 150.000,- zł 
Kontakt 530-998-374

PIASKOWA GÓRA, mieszkanie z  
balkonem, OGRZEWANIE MIEJ-
SKIE, po remoncie, CENA 63.000zł  
kontakt 530- 998-374

3 pokoje, 57m2, Nowe Mia-
sto, spokojna lokalizacja, cena 
105.000zł DO NEGOCJACJI Kon-
takt 535-311-265

Nowe Miasto Kawalerka w 
nowym budownictwie (94r) 
ogrzewanie miejskie  cena , 59 tys. 
zł. Kontakt 535-416-014

PODZAMCZE, 2 piętro, 3 pokoje, 
blok czteropiętrowy, SŁONECZNE, 
rozkładowe, OFERTA GODNA 
POLECENIA!, CENA 145.000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI, tel. 535- 285 -514

OKAZJA! BOGUSZÓW-GORCE 2 
pokoje, OSIEDLE, OGRZEWANIE 
MIEJSKIE, parter, 42 m2, sło-
neczne mieszkanie w rozkładzie, 
65.000 tys. 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 199 tys. Zł do neg, 
TEL. 535- 285 -514

SZCZAWIENKO, DOSKONAŁA 
LOKALIZACJA, kamienica kilku-
rodzinna, po elewacji, 41 m2, 2 
pokoje, 2 PIĘTRO, widna kuchnia, 
ogrzewanie GAZOWE, CENA 
93.000,-zł do negocjacji, Kontakt 
535-285-514 

ŚRÓDMIEŚCIE, 2 PIĘTRO, po re-
moncie, 32 m2,  1 pokój, kuchnia, 
łazienka z wc, ogrzewanie komin-
kowe, dwupiętrowa kamienica 
po remoncie eecena 45 tys. Do 
negocjacji, Tel: 535-285-514

PIASKOWA GÓRA, 1 PIĘTRO w 
bloku czteropiętrowym, kawaler-
ka po kapitalnym remoncie, 26 
m2,  widna kuchnia, duży balkon, 
cena 87 tys., Tel: 535-285-514

Biały Kamień, 41m2, kawalerka 
z dużym balkonem, 2 piętro, 
27.000zł. Mieszkanie z WTBS. 
Kontakt  535- 311- 265

PIASKOWA GÓRA, 41m2, 2 pokoje 
po remoncie, widna kuchnia, bal-
kon, blok czteropiętrowy po ter-
momodernizacji. Cena 120.000zł 
do negocjacji. Tel 535-311-265

Dwa mieszkania w cenie jednego, 
duży potencjał, Biały Kamień, 
3 pokoje, 85m2, garaż, cena 
125.000zł DO NEGOCJACJI! Tel: 
535-311-265

3 pokoje, 67m2, parter z samo-
dzielnym wejściem do mieszka-
nia, dwa ogródki! bardzo atrakcyj-
na lokalizacja Białego Kamienia, 
cisza, spokój, Cena 130.000zł DO 
NEGOCJACJI! Kontakt  535- 311- 
265

OKAZJA ! 39000  zł. Śródmieście 
45m2, 1 piętro. Kamienica w 
super stanie, klatka po remoncie. 
Kontakt 535-416-014

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

Dom wolnostojący w Jugowicach, 
pow. 90m2  5pokoje działka 
2500m2. Cisza spokój, cena 
200.000,-zł  Kontakt 535-416-014

NOWE MIASTO, 40m2, po 
remoncie, ogrzewanie gazowe, 
cicha lokalizacja CENA 80.000 zł. 
Kontakt 530-998-374
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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. Basz-
towa, 2 pokoje, 48m2, 3 piętro w 
4, cena 119.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 52m2, 2 piętro 
w 4, cena 145.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 3 pokoje, 66m2, 3 piętro 
w 4, cena 150.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 4 pokoje, 66m2, 4 piętro 
w 4, cena 149.900zł, 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 – OKAZJA! PODZAM-
CZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 
48m2, parter w 10, cena 99.900zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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 112.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  PIASKOWA GÓRA, ul. 
Broniewskiego „Mrówkowiec”, 
2 pokoje, 35m2, 10 piętro w 10, 
cena 95.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

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. 
Nałkowskiej, kawalerka, 27m2 z 
jasną kuchnią, 1 piętro w 4, cena 
89.000zł po kapitalnym remon-
cie!, tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! 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 KA-
MIEŃ, ul. Daszyńskiego,  2 pokoje, 
50m2, C.O. Gaz, parter w 2, ogród 
300m2, cena 45.000zł tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ, ul. 
Andersa, nowe bud. z cegły,  3 
pokoje, 64m2, C.O. Gaz, 3 piętro 
w 4, cena 120.000zł tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

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

RENOMA – STARY ZDRÓJ, 31m2, 
1 piętro w 2, cena 39.000zł, do 
odnowienia 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

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

DS- 2347 Piaskowa Góra Bliżniak 
pow, ok 94m z działką 710m cena 
339 tys.zł do negocjacji tel. 793 
111 130

MS-2292 Biały Kamień, dom wol-
nostojący 190m2, działka 662m2, 
cena 499 tys. Tel. 606 976 630

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

MS-2160 Poniatów, dom-bliźniak, 
działka 765m2, cena 289 tys, Tel. 
883 334 481

MS-2265 Piaskowa Góra kawaler-
ka pow 19m z balkonem bardzo 
ładna cena 63 tys. Zł tel. 793 
111130

MS-1852 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 30m2, cena 77 tys. Tel. 883 
334 481

MS-2288 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
37m2, 2 piętro, po remoncie, 102 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2301 Podzamcze 2 pokoje-
pow. 54M do wprowadzenia cena 
156 tys.zł Tel. 793 111 130

MS-1421 Podzamcze, 2 pokoje, 
51m2, cena 111 tys. Tel. 883 334 
481

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

MS-2308 Podzamcze, 2 pokoje, 
39m2 cena 100 tys. Tel. 883 334 
486

MS-2285 Nowe Miasto, 2 pokoje 
pow. 42m. Cena 60 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2253 Piaskowa Góra 3 pokoje 
pow. 45M do wprowadzenia cena 
135 tys. Zł tel. 793 111 130

1. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
komfortowe po kapitalnym 
remoncie, 3 pokoje z dużym bal-
konem, w pełni urządzone wraz 
z wyposażeniem: 160,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640

2.SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
32,50 m2 po kapitalnym remon-
cie. Okolice Pionierów, miłosnej i 
Dąbrowszczaków budynek ocie-
plony, po remoncie dachu. 67,000 
zł. DO NEGOCJACJI! 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
3 pokoje, 60 m2 na wysokim 
parterze w wieżowcu po termo-
modernizacji, 130,000 zł. Tel:502-
657-640

4. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 2 pokoje z balkonem na II 
piętrze do wprowadzenia, 37,50 
m2: 105,000 zł. DO NEGOCJACJI-
!Tel: 519-121-102 

5. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
2 pokoje, 48,50m2 na III piętrze, 
do wprowadzenia: 130,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
51m2, 3 pokoje z balkonem do 
częściowego remontu: 140,000 
zł. Możliwość kupna ogródka. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

7. SOWA&VICTORIA Sprzedamy 
po okazyjnej cenie lokal handlo-
wo- usługowy na Podzamczu
.28m2 cena 38 tys. do negocjacji!!! 
Tel: 502-657-353

8. SOWA&VICTORIA Dwupoko-
jowe, rozkładowe mieszkanie z 
jasną kuchnią na Piaskowej Górze, 
42m2 cena 107 tys. Tel: 502-657-
353

9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w 
Śródmieściu, 100m2,  z możliwo-
ścią dzierżawy  garażu , idealne na 
kancelarię. Tel.502-657-353

10.SOWA&VICTORIA Piękne dwu-
pokojowe mieszkanie w pięknej 
kamienicy w Śródmieściu. C.O gaz 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

58-309 Wałbrzych, Główna 11, 74 
842 90 60, wgnwalbrzych.

KUP  U NAS  PROWIZJA 0%

WGN Podzamcze, sprzedam lub 
zamienię na mniejsze z dopłatą  
,Podzamcze 2 pok.36m. cena 91 
tys. zł  tel. 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, 3 pok. 60m. 
sprzedam lub zamienię mieszka-
nie na 4 piętrze, cena 149 tys. zł, 
tel. 74 842 90 60.

WGN Nowe Miasto, mieszkanie 2 
pokoje, 46m,  ogrzewanie gazo-
we, wolne, cena 74,9 tys. parter,  
74 842 90 60, PROWIZJA 0%

WGN mieszkanie w śródmieściu, 
2 pokoje, 46m, parter, ogród, , 
cena 75 tys. do negocjacji, okolice 
Jagiellońskiej, 74 842 90 60, PRO-
WIZJA 0%.

WGN Wrocław, Bielany ul. So-
snowa, nowe mieszkanie 43m, 2 
pokoje, 2 piętro, cena 237 tys. zł  
74 842 90 60, PROWIZJA 0%

WGN mieszkanie na Piaskowej 
Górze, 2 pokoje, 33m, 4 piętro/4p. 
wolne od zaraz, cena 83 tys. zł ,  
tel. 74 842 90 60, 

WGN mieszkanie w śródmieściu 
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga 
remontu, cena 49 tys. do nego-
cjacji, tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 
0%.

WGN  Sobiecin, 1 Maja, mieszka-
nie 68m, 3 pokoje na 1 piętrze, 
cena okazyjna 50 tys. zł,   tel. 74 
842 90 60, PROWIZJA 0%. 

WGN Mieroszów, wieś  Różana 
dom  200m, działka 0,5 ha cena 
ofertowa 340 tys. do negocjacji,  
tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%..

WGN sprzedam dom Szczawien-
ko, nowy, bardzo ładny 170m, 
działka ca 10 a, cena 749 tys. zł. 
tel. 74 842 90 60, PROWIZJA 0%.

+ kominek. 56m2 za 80 000zł Tel: 
502-665-504

11. SOWA&VICTORIA Do czę-
ściowego remontu 3 pokojowe 
mieszkanie w pełnym rozkładzie 
w odrestaurowanej kamienicy 
na Piaskowej Górze. 89 000zł 89 
000zł Tel: 502-665-504

12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
w trakcie remontu (do wykończe-
nia) w śródmieściu, 40m2 w cenie 
45 000zł Tel: 502-665-504

13.SOWA&VICTORIA Dwupoko-
jowe mieszkanie po remoncie w 
pełnym rozkładzie na Podzamczu. 
41,5m2 za 115 000zł Tel: 502-
665-504

14. SOWA&VICTORIA SUPER 
OFERTA! Czteropokojowe 
mieszkanie w Świebodzicach, 
wymagające niewielkiego wkładu 
�nansowego, 84m2 za 169 000zł 
!!! Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie dwupoziomowe o 
pow. 73 m2 na Nowym Mieście. 
Zabudowa bliźniacza dzielona w 
poziomie do mieszkania przyna-
leży ogród i garaż. Bezczynszowe 
po remoncie. cena 220.00 Tel: 
506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Starym Zdroju 
w zielonej części 32m2 pokój 
z kuchnią. Nieruchomość do 
odświeżenia. Niski czynsz. Cena 
67.000 Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Na sprze-
daż mieszkanie o pow.46m2 na 
Nowym Mieście na I piętrze po 
kapitalnym remoncie w cenie 
szafa w zabudowie, nowe meble 
kuchenne oraz sprzęt AGD. Cena 
105.000 Tel:506-717-014

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
w Śródmieściu po kapitalnym 
remoncie, 2 pokoje, 45 m2, cena 
115000 Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
do remontu okolice szpitala, 
74m2, 3 pokoje, cena 170000 Tel: 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
po remoncie w Gorcach 99m2, 3 
pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
balkon. Do mieszkania przynależy 
ogródek. Cena 149000 zł Tel: 
519-121-104

MS-2337 Podzamcze 3 pokoje 
pow. 56M po kapitalnym remon-
cie cena 165 tys. Zł tel. 793 111 
130

MS-2299 Stary Zdrój 3 pokoje 
pow 56m. Cena 60 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2250 Nowe Miasto, 4 pokoje, 
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

OKAZJA !!! MW-2194 Do wyna-
jęcia mieszkanie w Szczawnie, 2 
pokoje, wolne od zaraz czynsz 
950 zł, kaucja 950 zł. Tel 883 334 
481

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

WGN  OKAZJA dom szereg na 
Szczawienku 240m, działka 365m, 
do wprowadzenia od zaraz, tylko 
449  tys. zł,  tel.  74 842 90 60, 
PROWIZJA 0%.

WGN sprzedam mieszkanie w 
śródmieściu, 3 pokoje, 71m, 2 
piętro, wolne od zaraz, cena 109 
tys. tel. 74 842 90 60.

WGN Komorów, bardzo ładne 
nowe mieszkanie 51m, 3 piętro, 2 
pokoje, wolne od zaraz, cena  168 
tys.zł  74 842 90 60, 

WGN Nowe Miasto, mieszkanie 
43m, 2 pokoje, po kapitalnym 
remoncie, 2 piętro, dobra lokaliza-
cja, cena 115 tys.zł, 74 842 90 60, 
PROWIZJA 0%..

WGN Piaskowa Góra, dom 99 m, 
działka 7 arów,  bardzo dobra 
lokalizacja, cena 339 tys. do nego-
cjacji, tel. 74 842 90 60.
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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, 4piętro, 
balkon, cena 77tys.zł. 74 666 42 
42, 507153166 .

WILLA-  Sprzedamy kawalerkę, 
39m2, P.Góra, 3 piętro , cena 50 
tys.zł. – do negocjacji! ogrzewanie 
gazowe, 74 666 42 42, 881 788 
200.

WILLA- Sprzedamy duży ponie-
miecki dom pod Świebodzicami, 
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2, 
wnętrza po remoncie, cena 265 
tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Do sprzedania  2 pokoje, 
Piaskowa Góra, 37 m2, cena 105 
tys.zł. 2 piętro, do wprowadzenia, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 34m2, kawalerka na 
Nowym Mieście, co gaz, cena 60 
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, 
parter, cena 64 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
w Gorcach, blok, 4 piętro, 38m2, 
cena 65 tys.zł. ogrzewanie miej-
skie, 74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy parter domu  
w Śródmieściu okolice Lotników, 
4 pokoje, ogród, cena 159 tys.zł.  
74 666 42 42, 507 153 166.

BON – Szczawno Zdrój, 140m2, 
dwupoziomowy apartement, 4 
pokoje, balkon, antresola, wysoki 
standard. Cena: 339 000 zł  (nr: 
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON - Nieruchomość za spłatę 
zadłużenia: Piaskowa Góra  39 
000 zł , Nowe Miasto 15 000 zł. 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON - Biały Kamień, 50 m2, 
DOBRY STAN, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, łazienka z kabiną prysz-
nicową i wc, przedpokój.Cena: 55 
000 zł (nr: 2064) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

BON – DO WYNAJĘCIA, Śródmie-
ście, 45 m2, 2 piętro, 1 pokój, duża 
kuchnia, łazienka z prysznicem i 
WC. Cena: 750 zł/ mc (nr: 1988) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Biały Kamień, 33 m2, wy-
soki parter, pokój, jasna kuchnia, 
łazienka z kabina prysznicową i 
WC. Ogrzewanie gazowe, całość 
po remoncie, spokojna okolica! 
Cena: 67 000 zł. (nr: ----) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 09

BON – Lubomin, 53 m2, wysoki 
parter, 3 pokoje, łazienka z wc 
i wanną, dodatkowo ogródek. 
Cena: 64 000 zł. (nr: ----)- (74) 666 
66 09, (74) 666 66 06, (74) 843 
33 33

BON – Podgórze, 1 piętro, 2 po-
koje, jasna kuchnia, oraz łazienka 
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr: 
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON – Górny Sobięcin, 34 m2, 
1 piętro, 1 pokój, duża kuchnia, 
do remontu. Cena: 35 000 zł (nr: 
2090) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - Świebodzice, okolica 
osiedla Piastowskiego, 46 m2, 1 
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka. Bardzo dobry stan, okna PCV,  
ogrzewanie elektryczne. Cena: 
110 000 zł (nr: 2068) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON - Podzamcze, 40 m2, 2 
piętro, 2 pokoje, kuchnia w 
zabudowie, łazienka z kabiną 
prysznicową i wc oraz przedpo-
kój. Cena 125 000 ( nr: 2097)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

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

BON - 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 w za-
budowie bliźniaczej, 80 m2,dział-
ka 710 m2, ogrzewanie gazowe, 
budynek ocieplony. Cena: 339 
000 zł (nr: 2088) - (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

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

BON – Unisław Śląski, dom wolno-
stojący, 145 m2, działka 4100 m2, 
garaż, ogrzewanie C.O. węglowe, 
dom do remontu. Cena: 180 000 
zł (nr:2080) - (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

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 – Śródmieście, lokal handlo-
wo-usługowy, 32 m2, blisko głów-
ne ciągi komunikacyjne, duża 
sala sprzedaży z witryną, pom. 
socjalne, łazienka z prysznicem. 
Cena: 750 zł/ mc (nr: 497) - (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 (3x250m2) 
kryty dachówką na działce 2500 
m2. Cena: 79 000 zł ( nr: 2023) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843  33 33

BON-  Wałbrzych, Szczawienko, 
działki budowlane, 1000-1200 
m2. Media znajdują się w bezpo-
średnim sąsiedztwie działki.Cena: 
90 zł/ m2 (nr: 1877) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843  33 33

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 3 
pokoje, 49m2, Piaskowa Góra, 1 
piętro, czteropiętrowiec, cena 135 
tys.zł.  74 666 42 42 , 507 153 166.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
788 200.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy do 
remontu 3 pokoje, 63m2, B.Ka-
mień, parter, co gaz, 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 – OKAZJA! Sprzedamy 
Boguszów - Gorce, kawalerka po 
remoncie, 29m2, parter, cena 29 
tys.zł.  666 42 42, 881 788 200.

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 kawalerkę 
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro, 
65tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 881 788 200.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
Szczawno-Zdrój, 54m2, po 
remoncie, b.dobra lokalizacja, 
cena 140 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 
153 166.

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

e-mail:info@zolnieruk.pl

Nieruchomość tygodnia: 48 m2 
cena 95tys.zł

 

Oferujemy do sprzedaży mieszka-
nie w Głuszycy ulica Łukasiewicza. 
Lokal znajduje się na 4 piętrze 
czteropiętrowego  bloku, składa 
się z dwóch pokoi, balkonu,   
łazienki, WC, widnej kuchni, oraz 
przedpokoju. Wszystkie okna 
plastikowe, podłogi: pokoje- 
panele, kuchnia, łazienka i WC- 
ka�e. Kuchnia w zabudowie ze 
sprzętami AGD z podświetleniem, 
barek.  Szafa w zabudowie. Miesz-
kanie umeblowane. Ogrzewanie 
miejskie. Spokojna, malownicza 
okolica w pobliżu sklepy, szkoła, 
kościół, las i miejsca spacerowe. 
Czynsz ok. 400 zł. Serdecznie 
polecam i zapraszam na darmową 
prezentację.

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 dom w niezwykle ma-
lowniczej okolicy, w miejscowości 
Łomnica- gmina Głuszyca. Dom o 
pow. 220 m2 z garażem i działką 
o pow. 320 m2- teren ogrodzony. 
Cena 390 tys. zł

Sprzedam działki budowlane w 
Łomnicy od 1100 m2-1540m2. 
Cena 34 zł/m2

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

Sprzedam lokal użytkowy w 
Głuszycy 200 m2, przy głównej 
drodze, parter. Cena 99 tys.

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.

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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