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dla zadłużonych w bankach,
dla osób z problemami 
w bazach BIK, BIG, KRD,
niezależnie od dochodów.

GOTÓWKA w 10 min

NOWA OFERTA POŻYCZKI
DOSTĘPNA TYLKO U NAS !!!

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

tel. 793-793-005 
tel. 531-483-291
e-mail bcisak7@tlen.pl

ul. Bolesawa Chrobrego 2/1
58-300  Wabrzych

Bezkarny opiekun 
z promilami

Ani prokuratura, ani sąd w Złotoryi nie dopatrzyły się naruszenia prawa 
przez byłego nauczyciela i trenera kolarskiego z Zespołu Szkół w Starych 

Bogaczowicach, który w ubiegłym roku, podczas wyścigu kolarskiego 
w Chojnowie, sprawował opiekę nad bogaczowicką młodzieżą będąc 
pod wpływem alkoholu. – Decyzja prokuratury i sądu to informacja 

dla innych, że - sprawując opiekę nad dziećmi w stanie upojenia 
alkoholowego - mogą czuć się bezkarni – oburzają się mieszkańcy Gminy 

Stare Bogaczowice.
O sprawie pisaliśmy 16 paź-

dziernika 2014 r. w artykule 
„Opiekun z promilami” w nu-
merze 39 (214) Tygodnika DB 
2010. Przypomnijmy:

- 4 października 2014 roku, 
podczas Mistrzostw Dolnego 
Śląska w Kolarstwie Górskim w 
Chojnowie, patrol policji, który 
zabezpieczał tę imprezę, pod-
jechał do karetki, w której była 

udzielana pomoc uczennicy, 
która doznała kontuzji. Obok 
karetki stał opiekun opatry-
wanej uczennicy, od którego 
policjant wyczuł alkohol. Po 
zbadaniu alkotestem okazało 
się, że mężczyzna ma 0,86 mg 
alkoholu w wydychanym po-
wietrzu, czyli 1,7 promila. Cała 
grupa młodzieży została prze-
kazana pod opiekę nauczy-

cielki i o sprawie poinformo-
wano organizatora zawodów. 
W tej chwili trwają czynności 
sprawdzające, czy doszło do 
popełnienia przestępstwa – 
relacjonował w ubiegłym roku 
nam podinspektor mgr Sławo-
mir Masojć, o�cer prasowy Ko-
mendanta Miejskiego Policji w 
Legnicy.

cd. na str. 3



Czwartek, 10 grudnia 2015 r.

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

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 

R E K L AMA

Kilka dni temu dowiedzia-
łem się od jednego z wysokich 
o�cerów policji o sporządzo-
nej w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
liście komendantów i zastęp-
ców komend wojewódzkich, 
miejskich i powiatowych, ma-
jących być odwołanymi z peł-
nionych stanowisk. Jedynym 
powodem odwołania ma być 
rozpoczęcie służby w czasach 
PRL, czyli każdy kto był funk-
cjonariuszem Milicji Obywa-
telskiej, funkcjonariuszami 
obecnej policji, ze szczebla 
powyżej komisariatu, dowo-
dzić już nie może. I nie ma 
znaczenia, czy jest to dobry fa-
chowiec, czy zwykła miernota, 
posadzona na stanowisku we-
dług zasady BMW, czyli bierny, 
mierny, ale wierny. Nie wiem, 
czy nie jest to tylko plotka, któ-
ra krąży w środowisku policyj-
nym, ale sam o takim zamiarze 
słyszałem jakiś czas temu z 
ust ważnego polityka Prawa i 
Sprawiedliwości. Jeżeli więc to 
prawda, to oznaczać będzie, iż 
dekomunizacyjne szaleństwo 
rodem z IV RP objawia się w 
nowej odsłonie. I - co cieka-
we - dotyczyć ma o�cerów z 
długoletnim doświadczeniem 
zawodowym, którzy przez 26 
lat sprawdzili się w walce ze 
światem przestępczym, do 
czego przecież zostali powoła-
ni. W zasadzie nikt im krzywdy 
nie zrobi, bo każdy z nich ma 
wysłużoną pełną emeryturę, 
ale odejście nie z merytorycz-
nych, a z politycznych powo-
dów, spowoduje poczucie 
wielkiego rozżalenia. Mnie 
to nie dotyczy i właściwie nie 
powinienem sobie tym głowy 
nie zawracać, ale z racji moich 
silnych związków z tym resor-

Dlaczego?
Janusz
Bartkiewicz

tem – oczywiście jedynie już 
sentymentalnych i emerytal-
nych – pozwalam sobie na 
komentarz.

Wedle mojej oceny plany 
takie to nic innego, jak swoista 
„wery�kacja” policyjnych sze-
regów i od razu przypominają 
mi się lata 1989 - 1990, kiedy 
wery�kacji zostało poddanych 
14 038 funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa, z czego aż 10 
439 (74,36%) z nich zaopinio-
wano pozytywnie. Mogli służ-
bę swą kontynuować, czy to w 
szeregach nowo utworzonej 
policji, czy też w nowej for-
macji policji politycznej, jaką 
był w istocie Urząd Ochrony 
Państwa. Liczby te świadczą 
o tym, że ówczesne komisje 
wery�kacyjne, składające się z 
członków zwycięskiej „Solidar-
ności”, nie widziały w osobach 
tych żadnego zagrożenia dla 
nowego ustroju i nowych 
władz polskiego państwa. 
Mało tego. W bardzo licznych 
przypadkach powierzano im – 
jako szczególnym fachowcom 
– bardzo wysokie stanowiska 
nie tylko w organach policji, 
ale także w UOP. Na przykład 
w Wałbrzychu przez kilka dłu-
gich lat szefem Wojewódzkiej 
Delegatury Urzędu Ochrony 
Państwa był o�cer z byłej Służ-
by Bezpieczeństwa, którego 
dopiero w połowie 1998 roku 
„poproszono” o nieprzycho-
dzenie do pracy. Odbyło się to 
w ten sposób, że ktoś w środ-
ku nocy do niego zadzwonił i 
poinformował, aby już do sie-
dziby urzędu nie przychodził, 
ponieważ już tam nie pracuje. 
Tak się wtedy to załatwiało i 
pozostaje jedynie nadzieja, że 
dzisiejszych „niezwery�kowa-
nych” o�cerów policji zwolni 
się bez naruszania ich god-
ności osobistej i o�cerskiego 
honoru. W tym czasie, od 31 
października 1997 roku, stery 
władzy objął ponownie zwy-
cięski obóz solidarnościowy, 
którego emanacją była Akcja 
Wyborcza Solidarność, a tekę 

ministra koordynatora ds. 
służb specjalnych otrzymał 
dawny opozycjonista, historyk 
sztuki, Janusz Pałubicki. Za-
iste wysokiej klasy fachowiec 
w zakresie bezpieczeństwa 
państwa – oczywiście słowa 
te piszę z wielką ironią. I ten 
absolutny amator dokonał 
swoistej rzezi naprawdę do-
skonałych fachowców, którzy 
od 1990 roku szkolili nowe 
kadry UOP, składające się w 
pierwszych latach z takich jak 
on amatorów. Mogłem się o 
tym amatorstwie, wraz z kil-
koma kolegami z ówczesnego 
wydziału kryminalnego KWP 
w Wałbrzychu, kilkakrotnie 
osobiście przekonać.

Wracam jednak do infor-
macji o zamiarze zwolnienia 
funkcyjnych funkcjonariuszy, 
rodem z PRL, którzy od 1989 
roku wiernie służyli PAŃSTWU 
i OBYWATELOM, bo przecie 
nie partiom, które w tym cza-
sie władze w Polsce sprawo-
wały. Na tak wysokie stanowi-
ska mianowani zostali  z uwagi 
na posiadaną wiedzę służbo-
wą i zdolności organizacyjne, 
a także inne, niezbędne na 
stanowiskach kierowniczych, 
przymioty. Zwalnianie ze służ-
by za „peerelowską” skazę ko-
jarzy mi się jak najgorzej, bo 
z ciemnymi latami – które na 
szczęście znam tylko z historii, 
�lmu u literatury - tzw. kultu 
jednostki, kiedy nie osobiste 
zalety, ale „złe” życiorysy  de-
cydowały o tym, czy można 
było służyć w wojsku, milicji, 
czy też spełniać się w innych 
dziedzinach życia społeczne-
go i gospodarczego kraju. To 
właśnie wtedy, we wczesnych 
latach PRL, żarliwi „komuniści” 
wyrzucali z szeregów milicji 
wszystkich tych, którzy służyli 
w tej formacji przed 1939 ro-
kiem i zaraz po wyzwoleniu 
włączyli się do jej organizo-
wania oraz szkolenia nowych 
kadr. Los taki dosięgną też 
mojego dziadka Piotra Bart-
kiewicza, który po zakończe-

niu wojny został wykładowcą 
w jednej z milicyjnych szkół, 
ale już w 1949 roku został z mi-
licji wyrzucony za to, że przed 
wojną był policjantem (służył 
początkowo w Komendzie 
Stołecznej w Warszawie, a na-
stępnie w miejscowości Mied-
na pow. Prużany, gdzie był 
zastępcą komendanta poste-
runku), o czym przecież było 
wiadomo, bo właśnie dlatego 
na szkoleniowca go przyjęto. 
Lecz – niestety - nie wiedza fa-
chowa i doświadczenie wtedy 
się liczyły, tylko to, że służył we 
„wrażej” formacji. I dokładnie 
o to samo chodzi dziś, co mnie 
wielkim smutkiem napawa, bo 
pamiętam zapiekły żal mego 
dziadka, trwający aż do jego 
śmierci, za to, że go „wredna 
komuna” uznała za obywatela 
gorszej kategorii.

Zastanawiam się czym 
mogą kierować się dzisiejsi au-
torzy pomysłu wyrzucania ze 
służby doskonałych fachow-
ców, którzy przecież z powo-
dów czysto biologicznych, w 
szeregach MO byli przez krót-
ki przecież czas i - siłą rzeczy 
- żadnych istotnych stanowisk 
nie piastowali. Wiem przecież 
doskonale, że w szeregach 
PiS, na bardzo eksponowa-
nych miejscach, znajdują się 
byli członkowie PZPR, w tym 
czynni w czasie stanu wojen-
nego prokuratorzy. Dlaczego 
zatem ci o�cerowie policji 
mają stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państwa? A 
może chodzi tylko o formę ja-
kiejś niezrozumiałej dla mnie 
zemsty? A jeżeli tak, to za co? 
Wszak Naczelnik Państwa Jó-
zef Piłsudski, kiedy to państwo 
odbudowywał, nie obawiał się 
sięgnąć po wojskowych, poli-
cjantów, urzędników, nauczy-
cieli itp., którzy przed rokiem 
1918 wiernie służyli zabor-
com, a w tym zaborcy rosyj-
skiego. I Polska źle na tym nie 
wyszła. Zastanawiam się więc: 
dlaczego?

www.janusz-bartkiewicz.eu

Ponad 16 mln zł na pobu-
dzenie aktywności sektora 
organizacji pozarządowych 
oraz ekonomii społecznej 
przeznaczy Dolnośląski Wo-
jewódzki Urząd Pracy z unij-
nych funduszy. W trwającym 
właśnie konkursie 5 ośrod-
ków ubiega się o pieniądze 
pochodzące z Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

– Fundusze przeznaczone 
zostaną na tworzenie nowych 
podmiotów, a także lepsze 
funkcjonowanie już działają-
cych. Unijne wsparcie zosta-
nie wydane na doradztwo, 
szkolenia, warsztaty, pomoc 
w tworzeniu przedsiębiorstw 
społecznych, czy też wspar-
cie �nansowe, organizacyjne 
i wiele więcej. Zadania tego 
podejmą się już sprawdzone 
i akredytowane organizacje, 
które mają doświadczenie w 
sprawnym działaniu – opo-
wiada Ewa Grzebieniak, wice-
dyrektor Dolnośląskiego Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy.

Unijne pieniądze zostaną 
podzielone na subregiony. Z  
puli 16,1 mln zł każdy z czte-

rech subregionów (wałbrzy-
ski, wrocławski wraz z mia-
stem Wrocław, jeleniogórski i 
legnicko-głogowski) otrzyma 
po 4,025 mln zł. O do�nanso-
wanie ubiega się 5 akredyto-
wanych Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej z Dol-
nego Śląska, które przygoto-
wały w sumie 10 wniosków o 
do�nansowanie projektów. W 
�nale wybrane zostaną w su-
mie 4 projekty – po jednym na 
każdy subregion, które będą 
realizowane przez 3 lata.

- Efektem realizacji projek-
tów będzie: powstanie niemal 
300 pełnoetatowych miejsc 
pracy w nowych i już działają-
cych przedsiębiorstwach spo-
łecznych, zaktywizowanie 120 
środowisk lokalnych do pod-
jęcia działalności w sektorze 
ekonomii społecznej, podjęcie 
działalności odpłatnej pożytku 
publicznego lub działalności 
gospodarczej przez 60 orga-
nizacji pozarządowych -  wyli-
cza Stefan Augustyn, Rzecznik 
prasowy Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy.

(RED)

Trzeci sektor będzie 
mocniejszy

W czasie świąt Bożego 
Narodzenia plac przy ko-
ściele pw. Chrystusa Króla 
w Głuszycy po raz kolejny 
zamieni się w „Żywe Betle-
jem”. 

Miasteczko zatętni ży-
ciem już w Wigilię Bożego 
Narodzenia. W 21 chatach 
zobaczmy ponad 30 akto-
rów, wykonujących trady-
cyjne czynności. Dodatko-
wą atrakcją będą zagrody 
z żywymi zwierzętami oraz 
betlejemska gospoda serwu-
jąca ciepłe potrawy i napoje. 
Zapraszamy do odwiedze-

nia „Żywego Betlejem” w 
Głuszycy (plac przy kościele 
parafialnym pw. Chrystusa 
Króla, ul. B. Chrobrego 4). 
Otwarcie nastąpi 24 grudnia 
2015 o godz. 22.30,  o  godz. 
24.00 Pasterka . Zwiedzanie 
w dniach  25 i 26 grudnia  w 
godz. od 16.00 do 19.00. Do 
przeniesienia się w czasy na-
rodzin Jezusa Chrystusa ser-
decznie zapraszają organiza-
torzy: parafia Chrystusa Króla 
w Głuszycy, Gmina Głuszyca, 
Fundacja Katolicka Inicjaty-
wa Berit.

(RED)

Betlejem w Głuszycy
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STACJA KONTROLI
POJAZDÓW
To m a l i k

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
Boguszów – Gorce

ul. Lipowa 2
tel. 728 968 355, 608 520 047

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Jedlina Zdrój

ul. Kłodzka 25 B
tel. (74) 845 58 70, 608 520 047

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, 
w soboty w godz. 8.00 – 14.00

Oferujemy pełną gamę przeglądów technicznych 
samochodów do 3,5 tony:
- przeglądy rejestracyjne: osobowe, ciężarowe, 

motocykli, ciągników rolniczych,
- badania pojazdów z napędem 4x4,
- przeglądy aut sprowadzonych z zagranicy 

przed pierwszą rejestracją,
- przeglądy samochodów używanych dla klientów 

kupujących auta na rynku wtórnym,
- posiadamy uprawnienia do przeglądów aut 

z instalacją gazową,
- przeglądy aut skierowanych przez policję i starostę,
- przeglądy pojazdów do ciągnięcia przyczep,
- badania dodatkowe samochodów zasilanych gazem.

Najpierw była Jedlina 
- Zdrój, a teraz także Bo-
guszów – Gorce. Kierowcy 
z całego powiatu mogą 
korzystać już z dwóch no-
woczesnych Stacji Kon-
troli Pojazdów Tomalik. 
– Dysponujemy najnowo-
cześniejszym sprzętem do 
badania stanu techniczne-
go pojazdów oraz wykwa-
li�kowaną kadrą, która 
nie tylko wykona przegląd 
techniczny każdego pojaz-
du, ale także udzieli facho-
wych porad – mówi Sławo-
mir Tomalik.

Od października w po-
wiecie wałbrzyskim działa 
nowa stacja kontroli pojaz-
dów. Została zbudowana w 
Boguszowie – Gorcach, przy 
ul. Lipowej 2, tuż przy wjeź-
dzie do Boguszowa od stro-
ny Wałbrzycha. - Nasza �rma 
posiada duże doświadczenie 
w zakresie kontroli stanu 
technicznego pojazdów, po-
nieważ jest to już nasza dru-
ga stacja kontroli pojazdów. 
Pierwsza, okręgowa stacja 
kontroli pojazdów bardzo 
szybko zdobyła zaufanie kie-
rowców z naszego powiatu i 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo 
ze Stacją Kontroli Pojazdów Tomalik

od kilku lat z powodzeniem 
działa w Jedlinie – Zdroju 
przy ulicy Kłodzkiej 25 B. W 
obu stacjach oferujemy usłu-
gi na najwyższym poziomie. 
Do dyspozycji naszych klien-

tów jest kadra wykwali�ko-
wanych diagnostów, którzy 
- oprócz okresowych badan 
technicznych - służą także 
poradami. Między innymi, 
w trosce o poprawę bezpie-

czeństwa na naszych dro-
gach w okresie zimowym, 
pracownicy w nowej  stacji 
kontroli pojazdów w Bogu-
szowie-Gorcach bezpłatnie 
sprawdzą i ustawią światła 
w Państwa samochodach – 
podkreśla Sławomir Tomalik.

Dziś każdy klient może 
skorzystać z kompleksowych 
usług oferowanych przez 
Stacje Kontroli Pojazdów 
Tomalik. - Wykonamy pro-
fesjonalne badania diagno-
styczne każdego pojazdu w 
oparciu o sprzęt kompute-
rowy najnowszej generacji. 
Przed okresem zimowym 
dodatkowo sprawdzimy 
stan zawieszenia oraz zbież-
ność kół. A jeśli zamierzają 
Państwo kupić używany 
samochód, to w naszych 
stacjach wykonamy kom-
pleksową kontrolę przed 
zakupem. Ponadto oferuje-
my pełną gamę przeglądów 
technicznych samochodów 
do 3,5 tony:
- przeglądy rejestracyjne: 

osobowe, ciężarowe, moto-
cykli, ciągników rolniczych

- badania pojazdów z napę-
dem 4x4

- przeglądy aut sprowadzo-
nych z zagranicy przed 
pierwszą rejestracją,

- przeglądy samochodów 
używanych dla klientów 
kupujących auta na rynku 
wtórnym,

-  posiadamy uprawnienia 
do przeglądów aut z insta-
lacją gazową,

- przeglądy aut skierowa-
nych przez policję i staro-
stę,

- przeglądy pojazdów do 
ciągnięcia przyczep,

- badania dodatkowe sa-
mochodów zasilanych ga-
zem.
Zapraszamy na przeglądy 

oraz na wszelkie konsultacje 
dotyczące stanu pojazdów 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00 – 18.00, a w sobo-
ty w godz. 8.00 – 14.00 – do-
daje Sławomir Tomalik.

(RED)

Pracownicy Stacji Kontroli Pojazdów Tomalik w Boguszowie – Gorcach 
bezpłatnie sprawdzą i ustawią światła w samochodach.

Cd. ze str. 1
Opiekunem uczniów z 

Zespołu Szkół w Starych 
Bogaczowicach był podczas 
tych zawodów nauczyciel 
wychowania �zycznego 
z tej placówki. Z naszych 
informacji wynika, że - po 
potwierdzeniu przez poli-
cjantów stanu nietrzeźwo-
ści opiekuna - do Chojnowa 
pojechała ówczesna dyrek-
tor ZS Stare Bogaczowice, 
która przejęła opiekę nad 
grupą uczniów startujących 
w tych zawodach. Nato-
miast nauczyciel, u którego 
stwierdzono 1,7 promila al-
koholu w wydychanym po-
wietrzu, od 6 października 
przebywał na zwolnieniu le-
karskim, a potem przeszedł 
na emeryturę. Ówczesna 
dyrektorka szkoły – zgodnie 
z regulaminem – ukarała 
nauczyciela (który prywat-
nie był jej mężem) jedynie 
naganą z wpisaniem do akt. 
Z kolei 30 kwietnia 2015 r. 
prokurator zatwierdził po-
stanowienie (z 3 kwietnia 
tego roku) o umorzeniu 
dochodzenia w sprawie o 
narażenie na niebezpie-
czeństwo utraty życia lub 

ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu uczniów Zespołu 
Szkół w Starych Bogaczowi-
cach przez nauczyciela wy-
chowania �zycznego, który 
- pełniąc funkcję trenera 
- sprawował nad nimi opie-
kę będąc w stanie nietrzeź-
wości. Prokurator uznał, że 
czyn ten nie zawierał zna-
mion czynu zabronionego. 
Jego decyzję zaskarżyła gru-
pa rodziców dzieci, które 
uczestniczyły w wyścigu w 
Chojnowie. Ale 30 paździer-
nika 2015 r. Sąd Rejonowy 
w Złotoryi (Wydział II Karny) 
utrzymał w mocy decyzję 
prokuratora o umorzeniu 
postępowania przeciwko 
pijanemu nauczycielowi - 
trenerowi.

 - (…) Wbrew temu, co 
podnoszą skarżący, (…) 
nie instruował uczestników 
zawodów co do sposobu 
jazdy, jak też nie sprawdzał 
stanu ich rowerów. (…) Brak 
jest podstaw, by zachowa-
nie oskarżonego, wynikają-
ce ze stanu nietrzeźwości, 
wytworzyło stan zagrożenia 
dla któregokolwiek z pod-
opiecznych, w szczególno-
ści stan zagrożenia wypad-

Bezkarny opiekun z promilami

kiem podczas zawodów. 
Skarżący co prawda dostrze-
gają charakter wypadku, bę-
dącego zdarzeniem nagłym, 
nieprzewidywalnym, spo-
wodowanym czynnikami 
zewnętrznymi. Wyciągają 
jednak błędne wnioski co 
do skutków wynikających 
ze stanu nietrzeźwości (…) 
– napisał sąd w uzasadnie-
niu.

Mieszkańcy Gminy Stare 
Bogaczowice nie kryją obu-

rzenia i zapowiadają dalszą 
walkę o ukaranie byłego już 
wue�sty i trenera.

- Chcemy wierzyć, że na 
decyzje prokuratury i sądu 
nie miał żadnego wpływu 
fakt, że w rodzinie byłego 
nauczyciela jest prokurator. 
Nie możemy jednak pozwo-
lić, by osoba, która sprawo-
wała opiekę nad dziećmi, 
mając we krwi aż 1,7 promila 
alkoholu, pozostała bezkar-
na. Dlatego tą sprawą zain-

teresujemy Rzecznika Praw 
Dziecka, Prokuratora Gene-
ralnego i Ministra Sprawie-
dliwości. Nam nie chodzi o 
zemstę, a o bezpieczeństwo 
innych dzieci, które przez 
takie decyzje organów ści-
gania i wymiaru sprawiedli-
wości mogą być narażone 
nie niebezpieczeństwo – za-
powiadają zbulwersowani 
rodzice (nazwiska do wiado-
mości redakcji).

Robert Radczak

Prokuratura i sąd nie dopatrzyły się czynu zabronionego w działaniach byłego nauczyciela i trenera 
kolarskiego z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach, który sprawował opiekę nad dziećmi pod wpływem 
alkoholu.

Świątecznie 
w Rynku
- Ozdoby choinkowe, świą-
teczne stroiki, ręcznie 
szyte zabawki, naturalne 
kosmetyki, wyroby cera-
miczne i drewniane, ozdo-
by szydełkowe, a także 
wędliny, pierogi, gołąbki, 
sery, przetwory z owoców 
i warzyw, soki, grzyby do 
świątecznych potraw, mio-
dy, że palce lizać: od naj-
bliższego poniedziałku, 
14 grudnia zapraszamy na 
XIII Wałbrzyski Jarmark 
Świąteczny. Jarmark potrwa 
do 23 grudnia. Szczególny 
będzie 21 grudnia. O godz. 
15.00 na wałbrzyskim Ryn-
ku odbędzie się koncert ko-
lęd. Wystąpią Justyna Piela 
i Justyna Medeksza, laure-
atki „Wałbrzych ma Talent”. 
Rozstrzygniemy konkurs 
„Anioły-muśnięcie skrzydeł”. 
Harcerze przekażą mieszkań-
com Światełko Betlejemskie. 
Będzie można skosztować 
świątecznych przysmaków 
na wigilii miejskiej. Panujący 
nastrój na długo pozostanie 
w naszej pamięci – zapew-
niają organizatorzy z Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury.

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

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

- spawacz (E, MIG, MAG)
- ślusarz

- kierowca kat. C
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Na początku był telefon 
od pani Agnieszki Heidinger, 
kierownik działu Biblioteki 
Regionalnej z zapytaniem, czy 
zgodzę się przyjechać do Bi-
blioteki Pod Atlantami na uro-
czystość 70-lecia Wałbrzyskich 
Bibliotek Publicznych, wkrót-
ce potem nadeszło pocztą gu-
stowne zaproszenie.

No i stało się. 1 grudnia 
tego roku o godzinie 16.00 
znalazłem się w wypełnionej 
po brzegi auli na II piętrze bu-
dynku znanego chyba więk-
szości wałbrzyszan i mieszkań-
ców powiatu wałbrzyskiego w 
Rynku „Pod Czterema Atlanta-
mi”. To tu znajduje się siedzi-
ba wałbrzyskiej Alma Mater, 

I ja tam byłem
Stanisław 
Michalik

niezwykle ważnej w dziedzi-
nie edukacji placówki biblio-
tecznej, prowadzącej od lat 
wszechstronną działalność 
upowszechniania czytelnic-
twa i kultury.

Okazuje się, że trwa to nie-
przerwanie od 70 lat, odkąd 
niezapomniana kierownik Re-
feratu Kultury i Sztuki w Urzę-
dzie Miejskim w Wałbrzychu, 
Fryderyka Liberman otwo-
rzyła 1 grudnia 1945 roku w 
ratuszowym pomieszczeniu 
pierwszą polską w tym mieście 
bibliotekę, a jej kierownikiem 
został nie kto inny, ale Marian 
Jachimowicz, późniejszy wy-
bitny poeta i pisarz sławny w 
całej Polsce.

Od 9 maja 1946 roku prawie 
50 lat biblioteka funkcjonowa-
ła w obszernych pomieszcze-
niach przy ul. Sienkiewicza 2, 
by w roku 1995 znaleźć się w 
okazałym gmachu pod Atlan-
tami, zdobiącym wałbrzyski 
rynek.

Dziś Biblioteka pod Atlan-
tami to nieomal „kombinat”, 
bo obok kilku działów wła-
snych podlegają jej liczne �lie 
w całym mieście, na czele z 
dużymi, nowoczesnymi bi-
bliotekami w takich wielkich 
dzielnicach mieszkaniowych 
jak Podzamcze, czy Piaskowa 
Góra.

Nic więc dziwnego, że uro-
czystość jubileuszowa przycią-
gnęła obok rzeszy pracowni-
ków bibliotek - aktualnych i w 
stanie spoczynku - także wielu 
znamienitych gości, na czele z 
prezydentem Romanem Sze-
łemejem i wiceprezydentem 
miasta Zygmuntem Nowaczy-
kiem, byłym wojewodą, po-
słem i senatorem Henrykiem 
Gołębiewskim oraz innymi 
osobistościami z Wałbrzycha, 
ale także z Warszawy. Dostoj-
nymi gośćmi byli małżonko-
wie Tywsowie z Wrocławia, 
zasłużeni dla wałbrzyskiej 
kultury jako prowadzący przez 

lata tę bibliotekę. Byli też dy-
rektorzy wszystkich bibliotek 
w powiecie i dyrektorzy kilku 
szkół wałbrzyskich, prezesi 
różnych stowarzyszeń i orga-
nizacji współpracujących z bi-
blioteką.

Jak napisałem w tytule – i 
ja tam byłem, i czułem się 
ogromnie zaszczycony, że zna-
lazło się dla mnie miejsce w 
tak wyśmienitym gronie osób 
rzeczywiście wnoszących wie-
le dla rozwoju edukacji i kultu-
ry miejskiej Wałbrzycha.

Była to uroczystość okaza-
ła, a zarazem pełna wzruszeń 
i serdeczności. Wysłuchali-
śmy krótkiego resume pani 
dyrektor Renaty Nowickiej o 
osiągnięciach i sukcesach bi-
bliotek wałbrzyskich, z których 
miasto może być dumne, bo 
plasują się one od kilku lat w 
czołówce krajowej. Ze strony 
prezydenta miasta usłysze-
liśmy szczere słowa podzię-
kowań i zapowiedź dalszego 
�nansowania renowacji bi-
bliotek, podobnie jak na Pod-
zamczu, w innych dzielnicach 
miasta, tak aby mogły one 
sprostać postępowi technicz-
nemu i stać się nowoczesne. 
Wiele ciepłych słów padało z 
ust byłego dyrektora biblioteki 
pod Atlantami, Andrzeja Tyw-
sa i byłego wojewody Henryka 
Gołębiewskiego, a prawdziwy 
koncert oratorski był dziełem 
Marii Tyws. To płynące z głębi 
serca osobiste re�eksje osoby, 
która przez lata była organiza-
torem w bibliotece różnego 
rodzaju wystaw i galerii sztuki, 
cieszących się ogromną sławą 
i uznaniem w środowiskach 
inteligencji miejskiej.

Jubileusz stał się okazją do 
wręczenia prestiżowego wy-
różnienia srebrny medal „Za-
służony Kulturze Gloria Artis” 
dla Biblioteki pod Atlantami 
w Wałbrzychu. Nie zabrakło 

także licznych gratulacji oraz 
podziękowań dla bibliote-
karzy, ale i partnerów wał-
brzyskiej instytucji oraz osób 
zaangażowanych w jej dzia-
łalność. Były też występy ar-
tystyczne chóru dziecięcego 
„Wałbrzyskie Wróbelki”, a tak-
że chóru dorosłych amatorów 
śpiewania, wałbrzyskiego 
„Canticium Novum”. No i na 
koniec był jeszcze poczęstu-
nek, w czasie którego można 
było porozmawiać z wieloma 
gośćmi.

Wśród osób, które otrzy-
mały od pani dyrektor biblio-
teki pisemne podziękowanie 
wraz z książką „Wałbrzyska 
Biblioteka Publiczna na prze-
łomie wieków (1996-2014) 
oraz różyczkę z rąk prezyden-
ta Wałbrzycha, znalazłem się 
również i ja. Byłem tym mile 
zaskoczony, bo była to praw-
dziwa niespodzianka, zwłasz-
cza, że to ja miałem poczucie 
wdzięczności, gdy bywałem 

zapraszany do biblioteki na 
spotkania z Czytelnikami mo-
ich książek. 

- Setki tysięcy czytelników, 
którzy przewinęli się przez bi-
blioteczne wnętrza, miliony 
przeczytanych książek, niepo-
liczalne wręcz ilości rozmów 
z okazji zorganizowanych im-
prez czy wystaw – to okazja do 
świętowania i ujęcia w jakieś 
jubileuszowe ramy sytuacji, 
zdarzeń i postaci z historii tej 
biblioteki – mówił podczas 
uroczystości 70 lat wałbrzy-
skich bibliotek dyrektor Dol-
nośląskiej Biblioteki Publicz-
nej we Wrocławiu Andrzej 
Tyws.

Zgadzam się z tym w całej 
rozciągłości, to rzeczywiście 
wyjątkowa okazja by zdać so-
bie w pełni sprawę z tego jak 
ważną rolę spełniły w życiu 
wielu ludzi wałbrzyskie biblio-
teki. A mam tu na uwadze tak-
że biblioteki w całym powiecie 
wałbrzyskim.

W związku z zapowie-
dzianym przez wałbrzyskie 
władze zamknięciem z koń-
cem tego roku basenu przy 
Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 21 im. Olimpijczy-
ków Polskich na Podzam-
czu, grupa mieszkańców 
tej dzielnicy wystosowała 
do posłanki, a zarazem Mi-
nister Edukacji Narodowej 
Anny Zalewskiej, pismo z 
prośbą o pomoc i interwen-
cję, by basen po remoncie 
mógł nadal służyć tamtej-
szej społeczności.

- Zamiar zamknięcia obiek-
tu, jest próbą zanegowania 
idei olimpijskich patronów 
tutejszej szkoły, a tym samym 

przydatności pływalni w pro-
cesie dydaktycznym i w har-
monijnym rozwoju �zycznym 
naszych dzieci - czytamy w 
piśmie, w którym podkreślo-
no ćwierćwiecze działalności 
obiektu.

W dalszej części pisma au-
torzy wskazują na szkodliwość 
zamknięcia pływalni w trakcie 
roku szkolnego, co - ich zda-
niem - spowoduje zdezorga-
nizowanie zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych. Jak twierdzą, 
swój sprzeciw przeciwko za-
mknięciu basenu wyraziło i 
potwierdziło podpisem ok. 4 
tys. osób.

Przypomnijmy, że w 
oświadczeniu Urzędu Miej-

skiego w Wałbrzychu, zapo-
wiedziano wyłączenie z eks-
ploatacji basenu przy PSP nr 
21 z końcem 2015 r. Decyzję 
podjęto w oparciu o opinię 
Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, mo-
tywując ją złym stanem tech-
nicznym i sanitarnym obiektu, 
który może zagrażać zdrowiu 
jego użytkowników oraz wy-
eksploatowaniem basenu, 
który zdaniem PPIS nie spełnia 
obowiązujących norm i stan-
dardów.

Pływalnia użytkowana była 
dotychczas przez uczniów, 
członków szkolnego klubu 
Olimpijczyk oraz osoby dorosłe.

(A.Bas.)

Nie chcą zamknięcia basenu
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, przy ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., obok pogotowia i stacji krwiodawstwa) . 
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

R E K L AMA

FIRST MOMENT JUŻ W SPRZEDAŻY!!! BUŁGARIA AUTOKAR DO 400 PLN TANIEJ!!! 
BUŁGARIA SAMOLOT DO 600 PLN TANIEJ!!! BUŁGARIA OBOZY I KOLONIE DO 200 PLN TANIEJ!!! 

CZARNOGÓRA I HISZPANIA DO 400 PLN TANIEJ!!! KOLONIE W POLSCE DO 130 PLN TANIEJ!!! 
OFERTA WAŻNA DO 31.01.2016 R.

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

FIRST MOMENT  - długi weekend majowy
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!!!

Chorwacja + Bośnia i Hercegowina 29.04 - 07.05.2016 r. 800 PLN + 150 EURO

Bułgaria - Złote Piaski 29.04 - 07.05.2016 r. 999 PLN - wszystko w cenie!!!

Praga - Detenice 30.04.- 02.05.2016 r. 770 PLN - wszystko w cenie!!!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami na stronie http://duotravel.pl/

TYGODNIOWE 
POBYTY LECZNICZE 

w Kudowie Zdroju 
w hotelu **** 
z zabiegami 

i wyżywieniem
CENA JUŻ OD 1050 PLN 

ZA POBYT ZA OSOBĘ!!!

• 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 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 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!

Wałbrzyska 
Akademia Zdrowia
Centrum Rehabilitacji Prof-Med przy 
ul. Obrońców Westerplatte 39 na 
Piaskowej Górze w Wałbrzychu za-
prasza w środę, 16 grudnia o godz. 
17.00, na uroczyste otwarcie najno-
wocześniejszej na Dolnym Śląsku 
kriokomory oraz na inaugurację 
Wałbrzyskiej Akademii Zdrowia. 
Centrum Rehabilitacji „Prof-Med” to 
jedna z najnowocześniejszych przy-
chodni rehabilitacyjnych w Wałbrzy-
chu. - W naszym centrum leczymy ludzi 
wymagających specjalistycznego le-
czenia rehabilitacyjnego: dzieci, osoby 
starsze, jak również osoby rekreacyjnie 
uprawiające sport oraz wyczynowych 
sportowców. Wysoki standard opieki 
medycznej oraz komfortowe warunki 
oferowane pacjentom sprawiają, że 
Centrum Rehabilitacji Prof-Med jest 
miejscem najwyższych kompetencji 
medycznych z zakresu rehabilitacji. A 
teraz będziemy dysponowali najno-
wocześniejszą w regionie kriokomorą. 
Jej otwarcie zbiegnie się z inaugura-
cją Wałbrzyskiej Akademii Zdrowia. W 
programie m.in. wystąpienia znanych 
lekarzy i rehabilitantów, bezpłatne wej-
ście do kriokomory i bezpłatne badanie 
poziomu cukru oraz ciśnienia. Wśród 
uczestników rozlosowanych zostanie 
10 bezpłatnych karnetów na zabiegi 
rehabilitacyjne - każdy o wartości ok. 
250 zł. Ponadto przygotowaliśmy wiele 
innych atrakcji. Wstęp jest bezpłatny i 
już dziś serdecznie zapraszamy do nas 
16 grudnia na godzinę 17.00 - zachęca 
Jowita Rząsowska, dyrektor placówki.

(RED)

- Niby nie jestem jeszcze taka 
stara, ledwo przekroczyłam sie-
demdziesiątkę. Serce w porządku, 
żołądek też, organizm pracuje jak 
należy. Cóż jednak z tego, kiedy 
kolana bolały tak, że każdy krok był 
udręką. Tak samo kręgosłup, stopy, 
biodra. Ręce mi puchły – opowia-
da pani Marta Widzisz z Wrocła-
wia. Aż pewnego dnia odwiedziła 
syna w Wałbrzychu i znalazła tekst 
o uzdrowicielu. – Postanowiłam 
spróbować! Po świętach miałam u 
niego zostać na cały styczeń, to po-
myślałam, że wybiorę się na parę 
wizyt.

Po pierwszej chciałaś zrezygno-
wać: - Ból w nocy był większy niż 
zazwyczaj, a do tego bolała mnie 
głowa. Ale poszłam na drugą wizy-
tę. I po niej poczułam znaczną po-
prawę. Po czwartej, gdy wracałam 
do Wrocławia, czułam się cudow-
nie. Mogłam wejść po schodach, 
nie jęcząc z bólu. W nocy ból mnie 
nie budził. No i zeszła opuchlizna 
z nóg, rąk. Więc w marcu znów 
przyjechałam do syna na miesiąc, 
i znów na cztery wizyty do pana 
Darka. Efekt? W listopadzie nie 
mogłam przejść 100 metrów, te-
raz chodzę z wnukiem na space-

Dotyk, który uzdrawia
ry, nawet na Górę Parkową! Mogę 
się schylać, nie krzywiąc się z bólu 
kręgosłupa. No i minęła mi zgaga, 
a nawet o niej panu Darkowi nie 
mówiłam – cieszy się pani Marta i 
dodaje: - Tego czego nie zdziałały 
maści, tabletki, rehabilitacje, zdo-
łał dokonać on, samym przykłada-
niem swoich dłoni.

Piotr Pulczyński z Wałbrzycha 
także tracił już nadzieję. Prostata, 
problemy z sercem i naczyniami, 
początki marskości wątroby, lekki 
paraliż po przebytym wylewie, bóle 
głowy… - Szybciej bym wymienił 
choroby, których nie mam, niż te, 
które mam. Od kilku lat całe moje 
życie to wędrówki od lekarza, do le-
karza. Piłem też ziółka zakonników, 
byłem u Filipińczyka. A stan co-
raz gorszy. Wreszcie siostra mówi 
„Piotrek, mnie pan Darek uzdrowił 
z wola tarczycowego, a mojego 
wnuka z alergii. Spróbuj u pana 
Darka”. I to był strzał w dziesiątkę. 
Okazało się, że jego dotyk napraw-
dę uzdrawia! Po miesiącu i czterech 
wizytach poprawiły mi się wszyst-
kie wyniki! Przestałem czuć ból w 
klatce piersiowej, przestała mnie 
boleć wątroba, nawet paraliż po-

Znany wałbrzyski uzdrowiciel Dariusz Dyda przyjmuje 
w hotelu Villa Art, który znajduje się między pogotowiem 

ratunkowym a stacją krwiodawstwa koło szpitala 
na ul. Czerwonego Krzyża 1. Często przychodzą 

do niego ludzie, którzy nie mają już nadziei na zdrowie. 
Bo wszystkie dotychczasowe kuracje zawiodły. I często 
okazuje się, że dotyk pana Darka działa cuda. Choroby 

cofają się, a ludziom wraca radość życia. woli się cofa. Wyniki tylko potwier-
dzają to, co sam czuję. Przestałbym 
całkiem chodzić do lekarzy, ale pan 
Darek mówi, że jeśli zrezygnuję z 
opieki lekarskiej, to do niego też 
mam nie przychodzić. Śmiać mi 
się nawet śmiało, bo czytałem, że 
uzdrowiciele namawiają, żeby do 
lekarzy nie chodzić, a on żąda, żeby 
chodzić.

- Jeśli ktoś odradza wizytę u le-
karza, to nie jest żadnym uzdrowi-
cielem, tylko oszustem – wyjaśnia 
pan Darek i dodaje: - Ja mam pe-
wien dar, ale medycyna to wspa-
niała nauka. Głupotą jest z niej re-
zygnować.

(ego)
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w krótkim czasie istotnie popra-
wią byt polskich rodzin. Między 
innymi istnieje ogromne zadłu-
żenie �nansów publicznych, 
z których PiS ma zrealizować 
swoje społeczne postulaty, więc 
ich realizacja nie będzie tak sze-
roka jak zapowiadano, albo ich 
realizacja pogłębi kryzys �nan-
sowy, co grozi zapaścią systemu 
�nansowego, co z kolei uderzy - 
jak zwykle - w najbiedniejszych, 
ograniczy lub spowolni inwe-
stycje infrastrukturalne, nie wy-
korzystamy na ten cel przyzna-
nych nam środków unijnych, 
itd., itp.

Po drugie: ludzie wybrali 
PiS, bo mieli dość aroganckich 
rządów PO, ale początek rzą-
dów PiS wydaje się bardziej 
arogancki patrząc na to, co 
dzieje się w Sejmie, czy obser-
wując styl zmian kadrowych w 
instytucjach publicznych i w 
służbach Specjalnych. A to do-
piero początek. Później nadej-
dą rozliczenia personalne, w 
tym komisje śledcze, Trybunał 
Stanu dla niektórych polityków 
PO i PSL oraz postępowania 
karne dla działaczy gospodar-
czych, dyrektorów i prezesów 
różnych instytucji, aż dojdzie 
do paraliżu decyzyjnego ludzi 
na tych funkcjach, którzy po 
prostu będą się bali podejmo-

PiS działa szybko i sprawnie, ale…

Po ostatnich wyborach par-
lamentarnych Prawo i Spra-
wiedliwość ma bezwzględną 
większość w Sejmie, Senacie 
i swojego wiernego PiS-owi 
Prezydenta RP, czyli ma pełną 
władzę w naszym kraju. Pierw-
szy raz po 25 latach od upad-
ku PZPR jedna partia ma tak 
ogromną władzę i w dodatku 
ma swojego I Sekretarza Partii, 
czyli Jarosława Kaczyńskiego, 
który wie jak tą wielką dla PiS-
-u chwilę bezwzględnie wyko-
rzystać. Ta sytuacja powoduje, 
że następują szybkie zmiany 
ustawodawcze w parlamencie, 
prezydent Duda nie wacha się 
podpisywać wątpliwych ustaw, 
przyjmowanych pod osłoną 
nocy i nie waha się zaprzysię-
gać sędziów Trybunału Kon-
stytucyjnego desygnowanych 
wyłącznie przez swoją macie-
rzystą partię. W najbliższym 
czasie PiS sprawnie przejmie 
resztę władzy w centralnych 
i regionalnych instytucjach 
administracji państwowej, 

Z okazji Mikołajek, w 
kościele para�i pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i 
Pawła na wałbrzyskim 
Podzamczu, odbyło się 
spotkanie wiernych ze św. 
Mikołajem, który dzie-
ciom i młodzieży rozdawał 
prezenty.

Gospodarzami uroczy-
stości byli: proboszcz para-
�i, ks. prałat Ryszard Szkoła 
oraz jej wikariusz, ks. Do-
minik Wargacki, a także re-
zydent, ks. Józef Michalski. 
Byli oni, wraz z członkami 
tamtejszej rady para�al-
nej, fundatorami upomin-
ków. W ich zakupie party-
cypowała również Rada 
Wspólnoty Samorządowej 

Podzamcze. Mikołajki zor-
ganizowane przez RWS, od-
były się także w sali Ośrod-
ka Społeczno-Kulturalnego 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze”. Św. Mikołaj 
obdarowywał paczkami 
dzieci uczęszczające do Pu-
blicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 21 im. Olimpijczyków 
Polskich, które przybyły na 
uroczystość wraz z rodzica-
mi. Urozmaiciły ją piosenki 
i wiersze w wykonaniu naj-
młodszych. 

W siedzibie RWS zorgani-
zowano świąteczny posiłek 
z wigilijnymi potrawami dla 
członków Wałbrzyskiego 
Stowarzyszenia Osób Szcze-
gólnej Troski „Reedukacja”.

W okresie poprzedzają-
cym Święta Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku, RWS 
będzie też gospodarzem 
spotkania z udziałem pre-
zydenta Wałbrzycha dr Ro-
mana Szełemeja oraz z m. 
in. przedstawicielami policji, 
straży miejskiej, kierownictwa 
przychodni zdrowia i radnymi 
Rady Miejskiej z Podzamcza.

RWS zaprasza do odwie-
dzania jej strony internetowej: 
www.walbrzyska-wspolnota-
-samorzadowa-podzamcze.
pl, na której można się zapo-
znać z najnowszymi informa-
cjami dotyczącymi działal-
ności Rady i wydarzeń z nią 
związanych.

(BAS)

Przedświąteczne Podzamcze

Uczestnicy Mikołajek w kościele parafialnym.

w spółkach skarbu państwa, 
czyszcząc do spodu wszyst-
kich ludzi spod znaku Platfor-
my Obywatelskiej i wszystkich 
potencjalnych przeciwników 
np. oponentów medialnych. 
Ta operacja potrwa najpóźniej 
do połowy przyszłego roku. 
W tych działaniach PiS postę-
puje bezpardonowo, szybko i 
sprawnie, ale czy takie działa-
nie przyśpieszy rozwój Polski 
i istotnie w najbliższym czasie 
poprawi byt polskich rodzin?

Dla szeregowego Polaka 
przejmowanie władzy przez 
PiS w takim stylu nie ma wiel-
kiego znaczenia, bowiem więk-
szość społeczeństwa czeka na 
realizację obiecanych świad-
czeń socjalnych, np. na 500 zł 
na dziecko, na walkę rządu z 
marketami i bankami w ogra-
niczeniu ich nadmiernych zy-
sków, na uzdrowienie sytuacji 
w górnictwie, na usprawnienie 
decyzji rządu w celu lepsze-
go funkcjonowania państwa i 
zwiększenia pozycji Polski na 
arenie międzynarodowej i w 
strukturach Unii Europejskiej. 
Ludzie po prostu czekają na 
cud, który - moim zdaniem - się 
nie wydarzy. Dlaczego?

Otóż w Polsce nie ma pro-
stych i szybkich rozwiązań spo-
łecznych i gospodarczych, które 

R E K L AMA

wać jakichkolwiek znaczących 
decyzji. Zawłaszczanie poli-
tyczne struktur państwa przez 
PiS będzie się działo na wielką 
skalę.

Jeśli w tym wszystkim do-
szłoby do rozpadu Unii Euro-
pejskiej (co jest prawdopodob-
ne) lub jej zmarginalizowania 
(co do formy i obecnej struktu-
ry Unii), to w Polsce zapanuje 
chaos, zamieszanie, niepew-
ność jutra polskich rodzin, kło-
poty gospodarcze i �nansowe 
kraju, a PiS za to wszystko za-
płaci totalną przegraną w naj-
bliższych wyborach. Tylko, co 
z tego, skoro najwyższą cenę 
takiej polityki zapłaci polskie 
społeczeństwo i Państwo Pol-
skie? Po prostu idąc tą drogą 
wrócimy do zaścianka Europy. 
A może tam jest nasze miejsce?

Marek Dyduch
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Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA w Szczawnie – Zdroju” oferuje możliwość 
skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych osobom spoza naszego Ośrodka 
na podstawie skierowania NFZ. Ponadto proponujemy wszystkim chętnym,  
zabiegi oczyszczające organizm „Body Detox” oraz z zabiegi relaksacyjne 
w tężni solankowej. 

Zapraszamy na zabiegi:

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł” w Sokołowsku 
zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych 
na podstawie skierowania NFZ. 

Proponujemy zabiegi z zakresu:
• fala uderzeniowa,
• krioterapii,
• elektroterapii,
• terapii ultradźwiękowej,
• terapii krótkofalowej,
• magnetoterapii,
• laseroterapii,
• światłolecznictwa,
• ciepłolecznictwa,
• kinezyterapii,
• krioterapii,
• masażu.

PROMOCJA: Każdy kto zadzwoni do nas do dnia 30.09.2015 roku 
i poda hasło: „WAKACJE NA FALI” otrzyma rabat na:

Pakiet 3 zabiegów falą uderzeniową w cenie 150 zł -15% rabatu
Pakiety: „STOP DLA BÓLU” oraz „NO STRES” 

każdy pakiet w cenie 50 zł – 20% rabatu
oraz 20% rabatu na pozostałe zabiegi.

Konsultacje GRATIS!

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Szczegóły promocji oraz umawianie terminu zabiegów – telefonicznie.
Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA”, ul. O�iar Katynia 3-5, 58-310 Szczawno – Zdrój

tel: +48 74 664 26 30, kom. 784 564 137, 
mail: biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Prosimy wcześniej umówić termin telefonicznie.
Zapraszamy: DOOM „Biały Orzeł” w Sokołowsku

Ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowosko, tel. 74/845 82 40 wew. 52
sekretariat@sanatoria-dolnoslaskie.pl

PROMOCJA:
Przy wykupieniu pakietu zabiegów powyżej 150 zł 

rabat 20% lub konsultacja lekarska gratis.

• Masaże w tym masaże wirowe 
i na materacu,

• Hydromasaż,
• Aquavibron,
• Kąpiel hydroaktywna 

(perełka + borowina),
• Kąpiel solankowa,
• Kąpiel borowinowa,

• Lampa Sollux,
• Magnetronic,
• Diadynamik,
• Prądy Tens,
• Laser, ultradźwięki,
• Krioterapia,
• Gimnastyka indywidualna 

Z uwagi na duże zaintereso-
wanie osób chcących kwestować 
podczas styczniowego �nału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, wałbrzyski sztab otrzy-
mał z fundacji Jurka Owsiaka 
zgodę na zwiększenie liczby wo-
lontariuszy – ze 150 do 250 osób. 

24. �nał WOŚP jest organizowa-
ny pod hasłem: „Mierzymy wysoko! 
Na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorów”. Orkiestra zagra 
10 stycznia 2016 roku.

Osoby, które chcą kwestować 
powinny zapoznać się z regulami-
nem wolontariusza oraz wypełnić 
ankietę i wysłać ją wraz ze zdjęciem 
na maila walbrzych.wosp@wp.pl 
lub przynieść do: Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury w Starej Kopalni, 
ul. Wysockiego 29 – od poniedział-
ku do piątku, w godz. 8.30 – 18.00; 
Zespołu Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi, ul. Palisadowa 48, Wał-
brzych – od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 8.00 – 14.00 lub Hufca 
Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Przemysło-
wa 16 – od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00 – 14.00. Każdy wolon-
tariusz musi przesłać podpisane 
imieniem i nazwiskiem zdjęcie na 
e-mail: walbrzych.wosp@wp.pl. 
Format JPG, min. 800×800 pikseli. 
Na dobrej jakości zdjęciu musi być 
dokładnie widoczna twarz.

250 wolontariuszy WOŚP
12 grudnia br. o godz. 20.00, w 

klubie A’Propos w Wałbrzychu, 
odbędzie się koncert pod nazwą 
„Tribute to 12%” poświęcony 
legendarnej wałbrzyskiej sce-
nie muzycznej Music Club 12%, 
która funkcjonowała w latach 
dziewięćdziesiątych. Popularne 
„Dwunastki” gościły w tamtym 
czasie wszystkie liczące się pol-
skie zespoły rockowe oraz były 
miejscem kontestacji kulturowej 
młodego pokolenia ówczesnego 
Wałbrzycha.

Z „Dwunastkami” związany 
był wałbrzyski zespół Between – 
pierwszy band w mieście, który 

profesjonalnie wykonywał cove-
ry światowych standardów blu-
esowych i rockowych. Podczas 
koncertu w A”Propos wystąpi ze-
spół Between & the Kids. Dawny 
gitarzysta Between – Grzegorz 
Kuks oraz ówczesny wokalista 
zespołu – Robert Foks, zaprosili 
do współpracy swoje muzykujące 
dzieci, by razem zagrać standardy 
bluesowe i rockowe. Ta swoista 
międzypokoleniowa współpraca 
przyniosła efekt w postaci świet-
nie wykonywanej muzyki. Na 
koncert zostali zaproszeni bywal-
cy Music Club 12% – dzisiaj doj-
rzali już mieszkańcy Wałbrzycha. 

Otwarcia koncertu dokonają bra-
cia Jarosław i Lechosław Szmajo-
wie, dawni właściciele „Dwuna-
stek”, którzy przedstawią historię 
tego magicznego miejsca. Be-
tween & the Kids zagra w skła-
dzie: Robert Foks – wokal, gitara 
rytmiczna, klawisze; Monika Foks 
– gitara basowa, wokal; Grzegorz 
Kuks – gitara solowa; Piotr Kuks 
– perkusja, wokal, gitara basowa. 
Gość specjalny: Mieczysław Go-
rzała – dawny perkusista Betwe-
en. Po koncercie zaplanowano 
jam session z udziałem czoło-
wych wałbrzyskich muzyków.

(RED)

Organizatorzy już pracują nad 
programem „Wałbrzych dla WOŚP”. 
Gwiazdą tegorocznej imprezy bę-
dzie zespół Goya, który zaprezentuje 
piosenki z nowej płyty. W Wałbrzy-
chu wystąpi także Dagda. - Mierzymy 
wysoko, dlatego przed budynkiem 
WOK na terenie Starej Kopalni usta-
wimy gigantycznych rozmiarów ba-
lon. Zapraszamy także na pokazy: ra-
townictwa, ognia, motorów, modeli 
aut RC, taneczne, spektakle teatru 
tańca. 24. Finał WOŚP zakończymy 
światełkiem do nieba. Prowadzimy 
rozmowy z Telewizją Polską, która 
w tym dniu będzie transmitować 
wydarzenia WOŚP – mówi Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury.

Do WOK można przynosić 
przedmioty, które będą licytowane 
podczas �nału WOŚP.

(RED)

W hołdzie Dwunastkom

Podczas koncertu „Tribute to 12%” w A”Propos wystąpi zespół Between & the Kids.
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Zawiesili 
komendanta
- Z dniem 3 grudnia w obo-
wiązkach Komendanta Stra-
ży Miejskiej w Wałbrzychu 
został zawieszony Kazimierz 
Nowak. Sytuacja ta nie ma 
związku z wykonywaniem 
obowiązków służbowych, a 
zawieszenie potrwa do trzech 
miesięcy. W tym czasie obo-
wiązki komendanta przejmie 
Andrzej Piotrowski – mówi 
Arkadiusz Grudzień, rzecznik 
prasowy prezydenta Wałbrzy-
cha.

(RED)

Zmiany 
w stypendiach
Od 1 stycznia 2016 roku 
zmienia się uchwała Rady 
Miejskiej Wałbrzycha w 
sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyzna-
wania stypendiów dla osób 
zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszech-
nianiem kultury i opieką 
nad zabytkami. Wnioski na 
stypendia na drugie półrocze 
2016 roku, przyjmowane będą 
tylko do 14 stycznia 2016 roku. 
Szczegółowych informacji 
udziela Biuro Kultury, Sportu, 
Turystyki i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzy-
chu, tel. 74 66 55 106.

(RED)

Kulturalne 
nagrody
Do 31 grudnia 2015 r. w Biu-
rze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu 
można składać wnioski o 
przyznanie nagrody Rady 
Miejskiej Wałbrzycha za 
osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury za 2015 r. Wnioski 
o przyznanie nagrody mogą 
składać instytucje kultury, 
szkoły wyższe, stowarzysze-
nia społeczno – kulturalne, 
związki i stowarzyszenia za-
wodowe i twórcze, osoby �-
zyczne i prawne. Regulamin 
przyznawania nagród (stano-
wiący załącznik do Uchwały 
nr VIII/101/03 Rady Miejskiej 
Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 
2003 r.) i wzór wniosku do-
stępne są na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Wał-
brzychu (w zakładce „Kultura i 
sport”) oraz w Biurze Kultury, 
Sportu, Turystyki i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu (Pl. Magistracki 1, 
pok. nr 21, tel.: 74 66 55 106).

(RED)

W najbliższych dniach 
w gminie Czarny Bór od-
będzie się kilka impreza, 
które mają jeden cel - ze-
brać jak największą sumę 
pieniędzy dla chorego 
17-letniego Kamila Dropa 
z Czarnego Boru. Kamil, 
który jest piłkarzem dru-
żyny juniorów Skalnika 
Czarny Bór, niedawno do-
wiedział się, że jest poważ-
nie chory, a jego leczenie 
wymaga sporych środków 
�nansowych.

Mieszkańcy gminy zjed-
noczyli siły i chcą pomóc 
chłopcu i wesprzeć jego ro-
dzinę. W piątek, 11 grudnia 
o godzinie 17.00 w Centrum 
Kultury w Czarnym Borze 
odbędzie się przedstawienie  
„Marilyn w Krainie Czarów” 
w wykonaniu Grupy Teatral-
nej „Jestem, Hej”, działają-
cej w Wałbrzyskim Ośrodku 
Kultury. W przedstawieniu 
główna bohaterka nie radzi 
sobie z problemami współ-

Pomóżmy 
Kamilowi

czesności, dlatego pewnego 
dnia przenosi się do zacza-
rowanej krainy, do której 
tra�ają ludzie borykający się 
z życiowymi problemami. 
Nauczy się tam żyć od nowa, 
pozna nowych przyjaciół, a 
przede wszystkim zakocha 
się. Jednak będzie musiała 
wrócić do normalnego życia, 
aby załatwić swoje sprawy. 
W piątek przed i po przedsta-

wieniu będzie można kupić 
ciasta i ciasteczka oraz ozdo-
by świąteczne, a dochód ze 
sprzedaży przeznaczony zo-
stanie w całości na leczenie 
Kamila. Zapraszamy więc 
hojnych smakoszy słodkości 
do zakupów.

Dzień później, w sobo-
tę - 12 grudnia od godziny 
15.00, w hali sportowej w 
Czarnym Borze rozgrywany 
będzie gminny turniej piłki 
nożnej halowej pod hasłem 
„Pomóżmy Kamilowi!”. W 
turnieju udział zapowiedzia-
ły drużyny: Skalnika Czarny 
Bór, Iskry Witków, Jokera 
Jaczków, Płomyka Borówno 
i Husarii Grzędy. Podczas 
turnieju można będzie kupić 
ciasto, napić się kawy i her-
baty. Ponadto w niedzielę po 
mszach świętych w kościo-
łach para�alnych w Czarnym 
Borze, Borównie i Grzędach 
zostanie przeprowadzona 
zbiórka na leczenie Kamila.

(RED)

Tradycje górnicze na-
dal są kultywowane w 
Gorcach. W miejskich ob-
chodach barbórki uczest-
niczyli członkowie Sto-
warzyszenia „Witold”, 
emerytowani górnicy, 
przedstawiciele władz 
miasta i zaproszeni goście.

W CKK „Witold” ucznio-
wie klas: IIa, IIb i IVb Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 5 
w Boguszowie- Gorcach za-
prezentowali uroczysty pro-
gram z okazji dnia górnika. 
Dzieci przypomniały historię 
przemysłu górniczego w re-
gionie wałbrzyskim, okolicz-
nościowe wiersze , a także 
humor śląski. Dobrze znane 

piosenki: „ Basia- Barbórecz-
ka”, „Starzyk”, „Walczyk gór-
niczy” mali artyści zaśpiewali 
wspólnie z zasiadającymi na 
widowni członkami Stowa-
rzyszenia „Witold”. 

W barbórkę została także 
otwarta wystawa „Gustaw 
–Witold Symbol Niemieckie-
go i Polskiego Trudu Górni-
czego”. Prezentacja przed-
stawia wiele ciekawych 
eksponatów i dokumentów, 
także tych udostępnionych 
dzięki współpracy z Muzeum 
w Goerlitz.

W Wałbrzychu obchody 
dnia górnika odbyły się w 
kilku miejscach. Była uroczy-
sta msza święta w kościele 

pw. św. Aniołów Stróżów, 
złożenie kwiatów przed Po-
mnikiem Trudu Górniczego, 
a potem tradycyjna karcz-
ma piwna w Starej Kopalni. 
W sobotę w zabytkowych 
obiektach KWK Thorez od-
bywały się spotkania z cie-
kawymi ludźmi, związanymi 
z wałbrzyskim górnictwem, 
m.in. z Włodzimierzem Mań-
ko (nazywanym wałbrzyskim 
Gustawem Morcinkiem), któ-
ry prezentował swoją książ-
kę „Ostania szychta” oraz 
dr Kazimierzem Niemierką, 
który opowiadał o silnych 
związkach Wałbrzyskiego 
górnictwa ze sportem.

(RED)

Górnicze święto w Gorcach

Tradycje górnicze nadal są kultywowane w Gorcach.

GABINET
KOSMETYCZNY

mgr kosmetolog

ul. Szmidta 1/2 (przy Pl. Grunwaldzkim) 

Tel: 608-065-074

Z okazji zbliżających się Świąt
Gabinet Kosmetyczny Madame

zaprasza na zabiegi 

upiększające z 25% rabatem 

Nie masz pomysłu na prezent?
Podaruj bliskim 

Bon upominkowy

Życzę Wesołych Świąt

R E K L AMA
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R E K L AMA

10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 29 lutego 2016 r.

OKNA z Wałbrzycha

ZIMOWA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

Raport z naszych gmin

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

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

W świebodzickim Ryn-
ku, w dniach 13-20 grudnia 
2015 r. odbędzie się jar-
mark bożonarodzeniowy.

Podczas tego wyjątkowe-
go wydarzenia odwiedzający 
będą mogli nabyć od wy-
stawców różnorodne wyroby 
odwołujące się swą tematy-
ką do okresu świątecznego. 
Na dwunastu stanowiskach 
przygotowanych w stylo-
wych drewnianych domkach, 
nie zabraknie więc tradycyj-
nych choinkowych ozdób i 
stroików, świątecznych pysz-
ności, ceramiki, a także pro-
duktów lokalnych wytwór-
ców. Imprezie towarzyszyć 
będą dodatkowe atrakcje 
artystyczne. Osoby zainte-

resowane wystawieniem do 
sprzedaży swoich wyrobów 
i produktów zapraszamy do 
kontaktu z Wydziałem Pro-
mocji, Informacji i Współ-
pracy Zagranicznej Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach 
oraz zapoznania się z regula-
minem wydarzenia.

- W dniach 7.12.2015 r. – 
21.12.2015 r., ze względu na 
organizację jarmarku bożo-
narodzeniowego, wyłączona 
z ruchu będzie zachodnia pie-
rzeja Rynku (od strony księ-
garni). Za utrudnienia prze-
praszamy – informuje Wydział 
Promocji, Informacji i Współ-
pracy Zagranicznej Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach.

(RED)

Boguszów Gorce
• W listopadzie zakończona 
została przebudowa drogi 
gminnej a wraz z nią budo-
wa oświetlenia drogowego 
przy ul. Bema, na drodze 
dojazdowej do Dzikowca. 
Zakres zadania obejmował 
wykonanie m.in. robót roz-
biórkowych, nowej kon-
strukcji jezdni o nawierzchni 
bitumicznej, zatoki wraz ze 
zjazdem do zbiornika dla po-
trzeb straży pożarnej, zjazdów 
do lasu dla obsługi pojazdów 
leśnictwa, poboczy i przepu-
stów. Ponadto zamontowane 
zostały 22 punkty oświetle-
niowe wzdłuż drogi. Całkowi-
ty koszt inwestycji wyniósł 1 
084 031,08 zł. Zadanie to zo-
stało zrealizowane wspólnie 
z Nadleśnictwem Wałbrzych, 
na podstawie porozumienia 
zawartego we wrześniu 2014 
r. Udział Nadleśnictwa w kosz-
tach inwestycji wyniósł 63 
450,35 zł. Na realizację zada-
nia udało się pozyskać dotację 
w wysokości 525 803 zł w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność - Rozwój.
Czarny Bór
• Z inicjatywy wójta Adama 
Góreckiego, po raz pierw-
szy w historii Czarnego Boru 
zorganizowana została bie-
siada górnicza. Organizato-
rem barbórki był Zarząd Mine-
ral Polska Sp. z o.o oraz gmina 
Czarny Bór. Uroczystość roz-
poczęła mszą w intencji gór-
niczej braci, odprawioną w 
kościele p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Czarnym 
Borze. Następnie cała brać 
górnicza udała się do Karczmy 
Kamiennej gdzie rozpoczęła 

się tradycyjna karczma piw-
na, prowadzona przez śląski 
zespół Jorgusie. Gości przy-
witali wójt oraz Maja Sadowy 
- dyrektor �nansowy spółki 
Mineral, wraz z kierownikiem 
robot górniczych Czesławem 
Maciejczykiem. Przy stołach 
zastawionych tradycyjnym 
jadłem i piwem bawili się nie 
tylko górnicy, ale także zapro-
szeni goście. Nie zabrakło też 
górniczych przyśpiewek, dow-
cipów i konkursów.
Głuszyca
• Wspólne kolędowanie, 
prezentacja albumów „Tra-
dycje świąt Bożego Naro-
dzenia”, świąteczne ozdoby, 
stroiki, domowe wypieki - to 
atrakcje II Kiermaszu  Świą-
tecznego, na który zapraszają 
rodzice, uczniowie i nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej nr 
3 w Głuszycy. Kiermasz odbę-
dzie się w piątek, 11 grudnia 
od godz. 11.00 do godz. 13.00 
w Szkole Podstawowej nr 3.
• Remont ulicy Górnoślą-
skiej w Głuszycy wykonuje 
Wałbrzyskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanali-
zacji  Sp. z o.o. W trakcie prac 
na odcinku ok. 1 km drogi 
gminnej wbudowane zostaną 
3 rurociągi: kanał deszczowy, 
kanał sanitarny i wodociąg. Z 
kanału sanitarnego i wodne-
go wyprowadzone zostaną 
przyłącza do granic posesji 
usytuowanych na ulicy Gór-
nośląskiej. Z uwagi na trudny 
charakter drogi, niektóre pra-
ce zostaną wykonane meto-
dą bezwykopową za pomocą 
przycisku sterowanego, pozo-
stałe w wykopie otwartym. Ze 
względu na położenie drogi w 
pobliżu rzeki zabezpieczenie 
wykopów wymaga zużycia 

większej ilości materiałów, a 
zagęszczenie  i właściwe uło-
żenie materiału zajmuje wię-
cej czasu. Finał prac remon-
towych zaplanowany  jest na 
koniec bieżącego roku.
Mieroszów
• Gmina Mieroszów zamie-
rza przystąpić do realiza-
cji programu Prosument, 
umożliwiającego otrzymanie 
do�nansowania do Odna-
wialnych Źródeł Energii (OZE). 
Spotkanie informacyjne do-
tyczące realizacji inwestycji 
polegających na wykonaniu 
instalacji fotowoltaicznych w 
budynkach odbędzie się po 
złożeniu przez mieszkańców 
deklaracji wyrażających chęć 
przystąpienia do programu. - 
Prosimy o złożenie deklaracji 
do dnia 18 grudnia 2015 roku 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie (sekretariat, 
I piętro pokój nr 7), bądź za 
pośrednictwem poczty tra-
dycyjnej lub elektronicznej 
na adres: urzad@mieroszow.
pl Informacji w sprawie pro-
gramu udziela Referat Gospo-
darki Przestrzennej, Inwestycji 
i Ochrony Środowiska (tel. 74 
8494 318) oraz Referat Roz-
woju i Pozyskiwania Funduszy 
Zewnętrznych (tel. 74 8494 
335) – zachęcają pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Miero-
szowie.
• Zakończył się remont świe-
tlicy wiejskiej w Golińsku. 
Projekt został zrealizowany 
dzięki pozyskanej przez gmi-
nę dotacji celowej z budżetu 
województwa dolnośląskiego 
w ramach programu „Odno-
wa Dolnośląskiej Wsi”. Koszt 
wykonania zadania wyniósł 
ponad 37 000 zł, a dotacja po-
kryje 50 proc. kosztów.

Szczawno Zdrój
• Uroczyste otwarcie no-
wej hali sportowej przy ul. 
Słonecznej 1a w Szczawnie 
Zdroju zostało zaplanowane 
na 15 grudnia. W programie 
imprezy, która rozpocznie się 
o godz. 14.00 jest m.in. występ 
mistrza świata w trikach piłkar-
skich Krzysztofa Golonki, mecz 
siatkówki z udziałem zawodni-
ków Victorii PWSZ Wałbrzych, 
prezentacja szczawieńskich 
klubów sportowych, muzyka 
na żywo oraz loteria fantowa.
Walim
• Zapraszamy do Gminy Wa-
lim na Bożonarodzeniowe 
Spotkanie Wigilijne, które 
odbędzie się 15 grudnia ( wto-
rek). Program spotkania: godz. 
16.00 msza św. z udziałem ks. 
biskupa Ignacego Deca (ko-
ściół pw. św. Jadwigi  Śląskiej 
w Walimiu), godz. 17.15 ja-
sełka w hali sportowej w Wa-
limiu, 17.30 kolacja wigilijna i 
wspólne kolędowanie.
• Urząd Gminy Walim infor-
muje, że spotkanie w spra-
wie projektu pn. „Produkcja i 
dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych w powiecie 
wałbrzyskim i gminach Walim 
i Stare Bogaczowice” odbędzie 
się 14 grudnia 2015 r. o godzinie 
17.00 w Centrum Kultury i Tury-
styki w Walimiu ul. Kościuszki 2.
• Centrum Kultury i Turysty-
ki w Walimiu oraz Dolnoślą-
ski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego – Powiatowy Zespół 
Doradców w Wałbrzychu 
zapraszają 17 grudnia 2015 
roku na Kiermasz Bożona-
rodzeniowy. Kiermasz odbę-
dzie się w godzinach 10.00 – 
13.00 w sali bankietowej CKiT 
w Walimiu.

(RED)

Rządowy śmigłowiec 
W-3 Sokół z Ministrem 
Obrony Narodowej Anto-
nim Macierewiczem wylą-
dował w sobotni ranek na 
świebodzickim lotnisku.

Lotnisko zostało wybrane 
przez wojsko, by minister 
mógł dotrzeć na uroczysto-
ści w zamku Książ, związa-
ne z 50. rocznicą słynnego 
orędzia biskupów polskich 
do biskupów niemieckich. 
Inicjatorem obchodów tego 
wydarzenia była Diecezja 
Świdnicka. Szefa resortu 
obrony narodowej powitał 
gen. bryg. Wojciech Lewic-
ki, dowódca 3. Wrocławskiej 
Brygady Radiotechnicznej. 
Nie zabrakło także przed-
stawicieli Towarzystwa Lot-
niczego w Świebodzicach 

- gospodarzy obiektu - oraz 
Fundacji Wadera. Dariusz 
Błaszczyk, członek TLS i rad-
ny Rady Miejskiej w Świebo-
dzicach przekazał ministrowi 
upominek w postaci wydaw-
nictw związanych z Towarzy-
stwem i Świebodzicami.

- Świebodzickie lotnisko 
jest ujęte w Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2014-2020 jako 
lotnisko dyspozycyjno-spor-
towe dla małych statków 
powietrznych. Inwestycja ma 
znaczenie priorytetowe za-
równo dla Dolnego Śląska jak 
i Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
której Świebodzice są człon-
kiem – podkreśla Agnieszka 
Bielawska – Pękala, rzecznik 
burmistrza Świebodzic.

(RED)

Minister wylądował

Świąteczny jarmark
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• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: 

 działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

• Doradztwo na rynku nieruchomości

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

• Zarządzaniem nieruchomościami

• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

• Przewóz osób

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

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

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

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L AMA

Będą leczyć zęby

Zespół Szkół w Starych Boga-
czowicach nawiązał współ-
pracę z NZOZ „Przychodnia 
Piaskowa Góra” w zakresie 
pro�laktyki i leczenia stoma-
tologicznego. Przychodnia 
świadczy bezpłatną stałą opie-
kę stomatologiczną dla dzieci 
i młodzieży z Zespołu Szkół 
oraz młodzieży do 18 roku ży-
cia z terenu Gminy Stare Boga-
czowice. Na chętnych czeka 4 
stomatologów od poniedział-
ku do czwartku w godz.16.00 
- 17.30. Przy pierwszej reje-
stracji dziecko musi znać swój 
nr PESEL.

(RED)

Szkolenie urzędników
W związku z szkoleniem pra-
cowników, 15 grudnia (wto-
rek) Urząd Gminy Stare Boga-
czowice będzie pracował w 
ograniczonym zakresie (czyn-
ny będzie tylko sekretariat). - 
Przepraszamy za utrudnienia 
– mówi Mirosław Lech, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

Popracują w komisjach
Okres przedświąteczny będzie 
pracowity dla radnych Rady 
Gminy Stare Bogaczowice. 
Przed sesją, zaplanowaną na 
18 grudnia 2015 r. bogaczo-
wiccy radni spotkają się na 
posiedzeniach komisji stałych 
rady gminy. Komisja rolnictwa 
i infrastruktury technicznej 
zbierze się 14 grudnia o godz. 
9.00, a komisja spraw społecz-
nych tego samego dnia, ale 
o godz.13.00. Z kolei komisja 
�nansowo-budżetowa bę-
dzie obradowała 16 grudnia o 
godz.13.00.

(RED)

W Jedlinie – Zdroju 
rozpoczęła się realizacja 
pilotażowego programu 
ograniczenia niskiej emisji 
przez spalanie bezdym-
nego paliwa „błękitny 
węgiel”. Już pierwsze dni 
palenia ekologicznym 
węglem pokazały efekty 
w postaci zdecydowanie 
mniejszego zadymienia i 
zanieczyszczenia podwał-
brzyskiego kurortu.

Przypomnijmy: w poło-
wie października bieżącego 
roku burmistrz Jedliny Zdro-
ju Leszek Orpel podpisał 
porozumienie z Instytutem 
Chemicznej Przeróbki Węgla 
w Zabrzu o przystąpieniu 
gminy do pilotażowego pro-
gramu ograniczenia niskiej 
emisji poprzez spalanie bez-
dymnego paliwa „Błękitny 
węgiel”. Celem programu 
jest sprawdzenie w warun-
kach rzeczywistych wpływu 
spalania „błękitnego pali-
wa” na ograniczenie niskiej 
emisji. Na mocy porozumie-
nia Jedlina-Zdrój otrzymała 
nieodpłatnie do testowania 
400 ton bezdymnego węgla. 
Najpierw program skierowa-
ny był przede wszystkim do 
mieszkańców strefy uzdro-
wiskowej A i B miasta (od 
ulicy Wałbrzyskiej aż do Pla-
cu Zwycięstwa w stronę wia-
duktów). Warunkiem udziału 
w programie było użytkowa-
nie pieca, piecokuchni, pieca 
ka�owego, kotłów c.o. itp. 
z ręcznym zasypem paliwa 
stałego oraz podpisanie de-
klaracji udziału w programie 
będącej równoczesną ak-
ceptacją regulaminu progra-
mu. Każdy, kto zgłosił się do 
programu i wypełnił dekla-

Uzdrowisko bez dymu

rację, otrzymał nieodpłatnie 
węgiel, ponosząc jedynie 
koszt transportu ze składo-
wiska opału P.H.U. Tomalik 
przy ulicy Kłodzkiej do swo-
jej posesji.

Zainteresowanie tym 
przedsięwzięciem było tak 
wielkie, że burmistrz poczy-
nił starania i uzyskał w ra-
mach projektu badawczego 
dodatkowo 200 ton „błękit-
nego węgla”. Dzięki temu do 
uczestnictwa w programie 
włączono także mieszkań-
ców strefy C uzdrowiskowej 
gminy.

- Informujemy mieszkań-
ców strefy C (Glinica, Ka-
mieńsk, Jedlinka, Suliszów), 
że odbiór węgla ze składu 

opałowego przy ul. Kłodzkiej 
25B odbywać się będzie do 
15 grudnia. Koszt dostawy 
węgla przez skład opałowy 
wynosi 30 zł i jest płatny przy 
odbiorze węgla. W przypad-
ku korzystania z własnego 
transportu prosimy o zgło-
szenie tego faktu do składu 
opałowego pod nr telefonu 
74 845 58 70. Przypomina-
my, że obowiązkiem wyni-
kającym z udziału w projek-
cie jest wypełnienie ankiety 
dostarczonej wraz z węglem 
i przekazanie jej do Urzędu 
Miasta w Jedlinie Zdroju do 
16 stycznia 2016 r. – wyja-
śniają pracownicy jedlińskie-
go magistratu.

(RED)

Już pierwsze dni palenia „błękitnym węglem” pokazały efekty 
w postaci zdecydowanie mniejszego zadymienia i zanieczyszczenia 
Jedliny - Zdroju.

W Gminnym Centrum 
Edukacyjno-Społecznym w 
Starych Bogaczowicach od-
będzie się spotkanie infor-
macyjne dla mieszkańców 
Gminy Stare Bogaczowice, 
którzy są zainteresowani 
przystąpieniem do wspól-
nego projektu w zakresie 
zakupu i montażu instalacji 
prosumenckich. 

Spotkanie, w ramach pro-
gramu Prosument, do�nanso-
wanego ze środków unijnych, 
zostało zaplanowane na 15 
grudnia (wtorek), na godz. 
17.00.

Projekt skierowany jest do 
osób �zycznych będących 
właścicielami jednorodzin-
nych budynków mieszkal-

nych. Zakwali�kowani uczest-
nicy projektu będą mogli 
uzyskać do�nansowanie (do 
85 % kosztów kwali�kowal-
nych) na zakup i montaż in-
stalacji do produkcji energii 
elektrycznej (ogniwa fotowol-
taiczne, małe elektrownie wia-
trowe, itp.) lub do produkcji 
ciepła i energii elektrycznej 
(kolektory słoneczne, pompy 
ciepła, itp.). Osoby zaintereso-
wane przystąpieniem do pro-
jektu prosimy o udział w spo-
tkaniu. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Gminy. Osoby do kon-
taktu: Małgorzata Szczygielska 
(tel. 74 845 27 18) oraz Tomasz 
Fąka (tel. 74 845 21 59).

(RED

Spotkanie informacyjne

Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół i Gminne Centrum 
Edukacyjno-Społeczne w Starych Bogaczowicach zorganizowały 
kolejną edycję konkursu „W świątecznym nastroju” i Targi Lokalnej 
Twórczości. Twórcy szopek bożonarodzeniowych, ozdób choinkowych, 
kartek świątecznych i aniołków otrzymali od organizatorów 
okolicznościowe nagrody. W targach, obok lokalnych twórców, 
uczestniczyli też wystawcy z Dolnego Śląska. Z kolei 19 grudnia o 
godzinie 16 na plac przed Urzędem Gminy w Starych Bogaczowicach 
przybędzie Święty Mikołaj z upominkami. Będzie uroczyste zapalenie 
światełek na choince, śpiewanie kolęd, a na zakończenie pokaz 
sztucznych ogni.

(RED)

Idą święta
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www.ubezpieczenia.regional.pl

74 66 06 100Twój kod rabatowy: 200

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

życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
OPAŁ WORKOWANY po 25 kg

Wieczorek, Marcel, Silesia, Ekoret

CENY już od 18 ZŁ/WOREK
ul. Topolowa 23A  Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy

tel. 74 665 82 02,  603 195 875
DREWNO  ROZPAŁKOWE  7 ZŁ WOREK

www.maximus.walbrzych.pl

R E K L AMA

Pawła Pirosa i Bartłomieja 
Ratajczaka. Trzecia ćwiart-
ka zaczęła się od celnego 
rzutu zza lini 6,75 m Karola 
Obarka, ale gospodarze nie 
byli w stanie odrobić straty, 
ponieważ Poloniści byli „w 
gazie” i systematycznie po-
większali przewagę. Górnicy 
byli bardzo nieskuteczni w 
ataku i nieporadni w obronie 
i po pół godzinie gry lesz-
nianie prowadzili 68:41. W 
ostatniej odsłonie Jamalex 
powiększył przewagę do 31 
punktów, ale ostatnich 4 mi-
nutach odpuścił nieco rywa-
lom. W tym czasie statystyki 
poprawili sobie Maciej Krzy-
miński, Marcin Wróbel i Karol 
Obarek, odrabiając 12 oczek 
i zmniejszając rozmiary po-
rażki do stanu 57:76.

W następnej kolejce wał-
brzyszanie zagrają we wła-
snej hali w derbach z WKK 
Wrocław. Spotkanie odbę-
dzie się we czwartek, 10 
grudnia o godz. 18:00.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych - Jamalex 
Polonia 1912 Leszno 57:76 (14:15, 
15:33, 12:20, 16:8)
Górnik Trans.eu: Ratajczak 12, Obarek 
10, Niesobski 8, Glapiński 8, Krzymiń-
ski 6, Rzeszowski 5, Bochenkiewicz 
4, Piros 2, Ratajczak 2, Durski 0, 
Kołaczyński 0, Ciuruś 0. 
Jamalex Polonia: Sirijatowicz 17, 
Sanny 14, Zubik 12, Mowlik 10, 
Sobkowiak 8, Malinowski 6, Milczyński 
4, Krówczyński 3, Paszek 2, Nawrocki 
0, Nowak 0.

Surowa lekcja koszykówki
Koszykarze Górnika 

Trans.eu Wałbrzych prze-
grali w 10. kolejce grupy D 
II ligi na własnym parkiecie 
z Jamalexem Polonią 1912 
Leszno 57:76. Jest to druga 
porażka biało-niebieskich 
w tym sezonie.

Przed meczem okazało się, 
że w zespole gości nie zagra 
rozgrywający Jędrzej Janko-
wiak, co ucieszyło kibiców i 
zawodników z Wałbrzycha, 
ponieważ jest on jednym z 
najlepiej podających graczy 
w II lidze. A i początek spo-
tkania nie zapowiadał tak 
okazałego zwycięstwa lide-
ra rozgrywek, ponieważ w I 
kwarcie gra była wyrównana. 
Co prawda Polonia odskoczy-
ła na 5 pkt., po serii tra�eń 
Nikodema Sirijatowicza, lecz 
przed syreną kończącą tę 
ćwiartkę gospodarze odrobili 
4 punkty i przegrywali 14:15. 
Na początku drugiej części 
spotkania wynik oscylował 
koło remisu, ale częściej na 
prowadzeniu byli podopiecz-
ni Arkadiusza Chlebdy, mając 
1-2 oczka przewagi. Gra była 
zacięta i toczona w szybkim 
tempie. W końcówce II kwar-
ty lesznianie zmienili system 
obrony i z dużo większą agre-
sywnością natarli na gospo-
darzy. Dość powiedzieć, że 
przez ostatnie 3,5 minuty za-
wodnicy z Wałbrzycha stracili 
aż 22 punkty, a zdobyli tylko 
2. Po pierwszej połowie Gór-
nik przegrywał 29:48, co prze-
sądziło o końcowym sukcesie 
niepokonanych w tym sezo-
nie graczy z Leszna.

Po przerwie Arkadiusz 
Chlebda wpuścił na parkiet 
Marcina Wróbla i Rafała Nie-
sobskiego, którzy zastąpili 

Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych przegrali w Kra-
kowie z miejscowym AZS 
AGH 0:3 w 11. kolejce I ligi. 
Przez kolejną porażkę wał-
brzyszanie wrócili do strefy 
spadkowej.

Sobotnia konfrontacja pod 
Wawelem była to świetną oka-
zją na przełamanie dla obu 
zespołów, bo Victoria PWSZ 
nie wygrała jeszcze w tym se-
zonie na wyjeździe, a krako-
wanie nie pokonali nikogo we 
własnej hali. Goście rozpoczęli 
mecz w składzie: Olszewski, 
Matula, Rutecki, Białek, Szczy-
gielski, Filipiak oraz Mierze-
jewski jako libero. Początek 
należał do gospodarzy, którzy 
mieli już nawet 4 punkty prze-

wagi. Ale podopieczni Krzysz-
tofa Janczaka szybko wzięli 
się za odrabianie strat i przed 
drugą przerwą techniczną 
prowadzili 16:13. Po chwili wy-
grywali już 20:17, następnie 
mieli piłkę setową i… przegra-
li premierowego seta 25:27! 
Początek drugiej odsłony 
wyglądał odwrotnie: to przy-
jezdni prowadzili od początku 
i przed pierwszą pauzą tech-
niczną wygrywali 3 punktami. 
Akademicy z Krakowa jednak 
szybko wyrównali i wyszli na 
1-punktowe prowadzenie, 
ale potem znów prowadzili 
goście, a w końcówce remi-
sowali 24:24. Niestety, ekipa 
Krzysztofa Janczaka znów nie 
wykorzystała setbola i po ko-

lejnych błędach przegrała seta 
24:26. Trzecia partia wyglą-
dała najgorzej w wykonaniu 
wałbrzyszan, poneiważ ani 
razu nie prowadzili i choć kilka 
razy zdarzało im się wyrównać 
rezultat, to za chwilę gospoda-
rze odskakiwali na kilka punk-
tów. W końcówce goście mieli 
szanse wyjść na prowadzenie, 
a nawet wygrać seta, ale znów 
nie wykorzystali sytuacji, tak 
jak w poprzednich odsłonach, 
i przegrali partię 23:25, a cały 
mecz 0:3.

W następnej serii gier Vic-
toria PWSZ zagra na własnym 
parkiecie z GKS-em Katowice. 
Spotkanie odbędzie się w pią-
tek, 11 grudnia o godz. 17:00.

Radosław Radczak

Todor „Toto” Mołłow, 
trener reprezentacji Polski 
koszykarek, niegdyś przez 
10 lat związany z koszyka-
rzami Górnika Wałbrzych i 
Śnieżki ASPRO Świebodzice, 
bardzo zadowolony opuścił 
ze swoimi podopiecznymi 
zgrupowanie w wałbrzy-
skim Aqua Zdroju i planuje 
powrót do tego ośrodka w 
pierwszych miesiącach przy-
szłego roku.

- To, czego dokonaliśmy 
w Wałbrzychu, przeszło moje 
oczekiwania. Odnosi się to 
przede wszystkim do wspa-
niałego zwycięstwa z Biało-
rusinkami w meczu elimina-
cyjnym do EuroBasketu 2017. 
Poza tym jestem ogromnie 
zadowolony ze zgrupowania 
w Aqua Zdroju. W ośrodku 

stworzono nam znakomite 
warunki i być może wkrótce 
znowu do niego przyjedzie-
my, by przygotowywać się 
do kolejnych spotkań elimi-
nacyjnych. Dziewczyny czuły 
się tu bardzo dobrze. Dziennie 
trenowaliśmy zwykle po 4,5 
godz., półtorej godziny prze-
znaczając na analizę gry na 
wideo. Omawialiśmy taktykę 
oraz metody ataku i obrony. 
Podczas meczów, w boju szli-
fowaliśmy teorię i praktykę. 
Nie lubię określenia „ciężka 
praca”, gdyż kojarzy mi się ono 
z garbem na plecach. Po pro-
stu wykonaliśmy wiele pracy 
konkretnej. Sporo zrobiliśmy 
w sferze mentalnej, by prze-
łamać bariery na drodze do 
cementowania zespołu i stwo-
rzenia kolektywu. Przysłużyły 

Na wyjazdach bez zmian

Mołłow planuje powrót

się temu również wygrane z 
Niemkami, które wprawdzie 
stanowią zaplecze elity, ale dla 
nas ten sukces był ważny. Bar-
dzo pomogła nam atmosfera 
stworzona przez kibiców. Po-
winno to zaowocować awan-
sem do europejskiego czem-
pionatu – powiedział nam 
Todor Mołłow.

Wysłuchał Andrzej Basiński

Trener Todor Mołłow planuje 
kolejne zgrupowanie kadry 
koszykarek w Wałbrzychu.
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W podwałbrzyskiej wsi 
Czarny Bór odbył się 10. 
Międzynarodowy Tur-
niej Zapaśniczy Czarny 
Bór Open. - Rywalizowało 
około 300 zawodniczek z 
13 państw, co jest rekor-
dem imprezy – powiedział 
Dariusz Piaskowski, tre-
ner Herosa Czarny Bór, jej 
głównego organizatora, 
w której ramach odbył się 
Puchar Polski seniorek.

Dariusz Piaskowski, wi-
cemistrz Europy z 1991 r., 
był pierwszym trenerem 
Agnieszki Wieszczek-Kordus, 
jedynej jak dotychczas pol-
skiej medalistki olimpijskiej 
w zapasach (brąz w Pekinie 
w 2008 r.), która wywodzi się 
właśnie z Herosa. Teraz jed-
ną z jego podopiecznych jest 
córka, Katarzyna Piaskowska, 
walcząca wśród młodziczek 
w kategorii 52 kg.

W jubileuszowym turnie-
ju wystąpiły reprezentantki 
Białorusi, Czech, Finlandii, 
Francji, Litwy, Łotwy, Nie-
miec, Norwegii, Słowacji, 
Szwecji, Ukrainy, Węgier i 
Polski,w kategoriach: mło-
dziczek, kadetek, juniorek i 
seniorek. - Rolę turnieju Czar-

ny Bór Open w krajowych 
zapasach kobiet oceniam 
bardzo wysoko. Są to naj-
większe zawody dla zaple-
cza kadry, dublerek i uzdol-
nionej młodzieży w Polsce. 
Mają takie samo znaczenie w 
odniesieniu do pozostałych 
państw uczestniczących w 
imprezie – podkreślił Krzysz-
tof Ołenczyn, trener kadry 
pań. Szkoleniowiec dodał, że 
zawody zawsze przeprowa-
dzano sprawnie i z rozma-
chem, na wysokim poziomie 
sportowym, co szczególnie 
imponuje w zestawieniu z 
faktem, iż ich gospodarzem 
jest wieś, co stanowi świato-
wy ewenement.

Na podium wśród senio-
rek stanęło 9 Polek. W kat. 62 
kg młodziczek najlepsza była 
Weronika Kalisz z Herosa. 
Jedną z uczestniczek jubile-
uszowego turnieju, była Juli-
ta Omilusik z Herosa, startu-
jąca wśród seniorek w kat. 48 
kg. W 2012 i 2013 roku była w 
niej mistrzynią Polski, ma też 
na koncie czwarte miejsca na 
MŚ kadetek i juniorek. Długo 
trwał jej rozbrat z matą, gdyż 
w styczniu 2014 urodziła 
córeczkę, Amelię. Teraz w 

Rekordowo w Czarnym Borze

Czarnym Borze dwa razy wy-
grała i dwukrotnie przegrała. 
- Powoli, ale systematycznie 
wracam do dawnej dyspo-
zycji. Jesienią wygrałam tur-
niej Brandenburg Cup we 
Frankfurcie nad Odrą i byłam 
druga w Berlinie. Nie mam 
złudzeń, na igrzyska w Rio de 
Janeiro pojedzie prawdopo-
dobnie Iwona Matkowska, 
która ostatnio była trzecia 

w Golden Grand Prix Final w 
Baku – stwierdziła.

Zawodniczka Herosa 
dodała, że mimo, iż straciła 
sporo czasu, a w metryce 
�guruje 31 lat, nie myśli o 
zejściu z maty i ma nadzieję, 
że sprawi jeszcze niejedną, 
przyjemną niespodziankę w 
kraju i za granicą. Nie rezy-
gnuje z walki o igrzyska, ale 
te w 2020 roku.

Julita Omilusik, obecnie jako jedyna (najstarsza z sióstr) broni honoru 
zapaśniczej rodziny.

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

Pracuj jako Opiekun Seniorów 

w Niemczech, Anglii, Polsce.

Specjalne bonusy. 

Zarób 1518EURO 

na rękę za miesiąc!

tel. 509 892 436

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

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

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

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.
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Wyniki – seniorki:

48 kg – 1. Tatsiana Jafremienka, 2. Maryna Makiewicz (obie Białoruś), 
3. Weronika Sikora (Grunwald Poznań) i Karolina Tjapka (Łotwa).

53 kg – 1. Elena Brugger (Niemcy), 2. Noemi Szenttamasi (Węgry), 
3. Swiatłana Lamaszewicz (Białoruś) i Janika Vakkila (Finlandia).

55 kg – 1. Zalina Sidakowa (Białoruś), 2. Daria Szymeczko (Slavia Ruda Śląska), 
3. Hilary Honorine (Francja) i Johanna Lindberg (Szwecja).

58 kg – Aleksandra Wólczyńska (Suples Kraśnik), 2. Jowita Wrzesień CSiR Dąbrowa 
Górnicza, 3. Natalia Kubaty (Slavia Ruda Śląska) i Elin Nilsson (Szwecja).

60 kg – 1. Anastazja Huczok (Białoruś), 2. Eveline Neuman, 
3. Andrea Grasruck (obie Niemcy) i Charlotte Skanen (Norwegia).

63 kg – Lisa Holgersson (Szwecja), 2. Luzie Manzke (Niemcy), 
3. Olivia Henningsson (Szwecja) i Beata Fedorowicz (Cement-Gryf Chełm).

69 kg – 1. Moa Nygren (Szwecja), 2. Natalia Strzałka (Slavia Ruda Śląska) 
i Danute Domikaityte (Litwa).

75 kg – 1. Signe Marie Fidje Store (Norwegia), 2. Anna Wawrzycka (Cement- Gryf 
Chełm), 3. Marzena Horoszko (UKS Grapler Bieruń).

Jej siostry, Ilona i Re-
nata (wszystkie pochodzą 
z Witkowa Śląskiego), już 
pożegnały się z zapasami. 
Pierwsza z nich była w 2011 
r. brązową medalistką mi-
strzostw świata juniorek, 
a druga odnotowała iden-

tyczne osiągnięcie w 2009 
r., w którym była też piąta 
na mistrzostwach Europy se-
niorek. Teraz honoru rodziny 
Omilusików broni najstarsza 
z nich, Julita. Trzymamy kciu-
ki!

Andrzej Basiński
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58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

PIASKOWA GÓRA, OKAZJA,  2 
pokoje w bloku czteropiętrowym, 
41 m2, widna kuchnia, dwustron-
ne, balkon, ogrzewanie miejskie, 
standard – do wejścia, cena  
115.000 tys, Tel: 535-285-514

OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA, 3 
pokoje, 2 piętro w bloku cztero-
piętrowym po termomoderni-
zacji, balkon, cena 92 tys.!, Tel: 
535-285-514

PODZAMCZE, 2 piętro, 3 pokoje, 
blok czteropiętrowy, SŁONECZNE, 
rozkładowe, OFERTA GODNA 
POLECENIA!, CENA 139.000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI, tel. 535- 285 -514

OKAZJA! PIASKOWA GÓRA, 2 
pokoje W ROZKŁADZIE, 3 piętro w 
bloku czteropiętrowym, OGRZE-
WANIE MIEJSKIE, 42 m2, 105.000 
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

PODZAMCZE, 48 m2, 2 pokoje, 3 
PIĘTRO w wieżowcu, do remontu, 
CENA 105.000,-zł Kontakt 535-
285-514 

PIASKOWA GÓRA, kawalerka po 
remoncie, blok czteropiętrowy po 
termomodernizacji. Cena 70.000zł 
do negocjacji. Tel 535-311-265

Biały Kamień, 69m2, 4 pokoje, 
ogródek pod oknami. Cena 
159.000zł do negocjacji. Kontakt  
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

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

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

Do wynajęcia  3pokojowe luksu-
sowe mieszkanie na Piaskowej 
Górze. Metraż 53m2 plus balkon. 
Mieszkanie jest po remoncie, peł-
ne wyposażenie. Cena 950,-zł/1m-

-c plus czynsz 500zł  Dostępne od 

zaraz. Kontakt 535-416-014

OBNIŻKA 8tys ! Kawalerka w 

nowym budownictwie (94r) Nowe 

Miasto, ogrzewanie miejskie. 

Cena :51.900 tys. zł. Kontakt 535-

416-014

SUPER CENA Podzamcze 54m2 

4piętro duży balkon, niski czynsz 

kontakt 535-416-014

PODZAMCZE, 54m2, 3 pokoje,9 

piętro, piękny widok boczna 

SUPER CENA 110.000,-zł zł! tel. 

530-998-374

NOWE MIASTO, kawalerka z 

kuchnią i łazienką, budynek zamy-

kany, 1 piętro, okna na podwórko, 

boczna uliczka, CENA 34.000,- zł 

Kontakt 530-998-374

STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 pokoje, 

mieszkanie po remoncie, do za-

mieszkania, okazja CENA 65.000zł  

kontakt 530- 998-374

NOWE MIASTO, 50m2, po remon-

cie, wykończone, ładna okolica, 2 

pokoje,  CENA 79.000 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 – OKAZJA! PODZAM-
CZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 
48m2, 4 piętro w 4, cena 95.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 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 95.000zł, 
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 –  PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 41,5m2, 10 
piętro w 10, cena 104.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ZA-
MIANA - 2 pokoje ul. Broniewskie-
go, 37m2, 4 piętro, na kawalerkę 
BEZ DOPŁAT na niższym piętrze 
lub w bloku z windą, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

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

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
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 110.000zł tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA!  BIAŁY 
KAMIEŃ, ul. Wańkowicza, 40m2, 
kawalerka z łazienką i WC, ogród, 
parter, cena 47.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

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

OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w 
apartamentowcu, ul. Odlewnicza! 
120 m2, dwupoziomowe, cena 
200 000 zł Tel. 606 976 630

MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema, 
dom wolnostojący 190m2, działka 
662m2, cena 494 tys. Tel. 606 
976 630

OKAZJA !!! MS- 2392 Piaskowa 
Góra, kawalerka po remoncie, 1 
piętro, cena 76 tys. Tel. 606 976 
630

OKAZJA !!! MS- 2388 Piaskowa 
Góra, kawalerka do remontu, 
wysoki parter, cena 59 tys. Tel. 
883 334 486

MS-2385 Podzamcze, 2 pokoje, 
40m2, do remontu, cena 85 tys. 
Tel. 793 111 130

MS- 2382 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 37m2, do remontu, cena 83 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2381 Piaskowa Góra 2 pokoje, 
36m2, do wejścia, cena 99 tys. Tel. 
883 334 486

MS-2374 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 129 tys. Tel. 793 111 130

MS-2363 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
42m2, 1 piętro, do odświeżenia, 
cena 114.900 tys. Tel. 883 3334 
486

1. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
działka budowlana o powierzchni 
1127 m2 w Mieroszowie. Dosko-
nała lokalizacja. Media: prąd i 
woda na działce. Cena: 52,000 zł. 
Tel: 502-657-640

2.SOWA&VICTORIA Doskonała 
lokalizacja, kilkuletni dom wolno-
stojący, komfortowo wykończony. 
4 pokoje, 124 m2 powierzchni 
użytkowej. Cena: 410,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, kawalerka z widną kuchnią 
na II piętrze w budynku IV-
-piętrowym. Cena: 69,900 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel:502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
63 m2, 3 pokoje z dużym balko-
nem w pełnym rozkładzie, cena: 
130,000 zł. Tel: 502-657-640

5. SOWA&VICTORIA Kilkuletni, 
parterowy dom, z użytkowym 
poddaszem, w stanie idealnym w 
pobliżu Świdnicy Tel: 502-657-353

6. SOWA&VICTORIA Kawalerka na 
Piaskowej Górze z jasną kuchnią, 
gotowa do wprowadzenia cena 
77 tys. Tel: 502-657-353

7. SOWA&VICTORIA Lokal użytko-
wy na Podzamczu, przy  przystan-
kach i głównym ciągu pieszych 
27m2 cena 36 tys, do negocjacji. 
Tel.502-657-353

8.SOWA&VICTORIA Funkcjonujący 
pensjonat w Górach Sowich,10 
pokoi, dwa zarybione stawy, 
hektarowa działka. Cena 950 tys, 
Tel.502-657-353

9. SOWA&VICTORIA Duże, 
dwupokojowe mieszkanie do 
odświeżenia w pięknej kamie-
nicy w Śródmieściu. C.O gaz + 
kominek. 56m2 za 69 000zł!! Tel: 
502-665-504

10. SOWA&VICTORIA Piękny, duży 
dom w Strudze w trakcie remon-
tu, 169 000zł. Nowy dach, okna, 
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drzwi, reszta w trakcie moderniza-
cji. Polecam! Tel: 502-665-504

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

12. SOWA&VICTORIA Trzypoko-
jowe mieszkanie po remoncie na 
Piaskowej Górze, w doskonałej 
lokalizacji, cena: 145 000zł. Tel: 
502-665-504

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie w bloku I piętro, 2 
pokoje z balkonem, 40m2. cena 
59.000 Tel: 506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
dom wolnostojący 210 m2 z 
pomieszczeniami do prowadze-
nia działalności gospodarczej w 
Żarowie. Do natychmiastowego 
wprowadzenia się. Cena 400.000 
Tel: 506-717-014

15. SOWA & VICTORIA Na sprze-
daż mieszkanie 54m2 na Podzam-
czu wraz z całym umeblowaniem. 
Cena 170.000 Tel:506-717-014

16. SOWA&VICTORIA  Na sprzedaż 
dom wolnostojący w Gostkowie 
po. 166 m2. Pierwsza kondy-
gnacja do wprowadzenia druga 
do remontu. cena 170.000 Tel: 
506-717-014

17. SOWA&VICTORIA Śródmie-
ście - mieszkanie po kapitalnym 
remoncie 2 pokoje, 46m2 cena 
115000 zł Tel: 519-121-104

18. SOWA&VICTORIA Komo-
rów - mieszkanie po kapitalnym 
remoncie dwupoziomowe 80m2 
przy podłodze 120m2, 4 pokoje, 
cena 311000 zł Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Głuszy-
ca - mieszkanie do remontu, 2 
pokoje, 54m2, cena 75000 zł Tel: 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
w pełni rozkładowe 2 pokoje, 48 
m2, do remontu:115,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 519-121-104

MS-2360 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
40m2, do wprowadzenia, cena 
112 tys. Tel. 793 111 130

MS-2219 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2,4 piętro, cena 99 tys. Tel. 
883 334 481

MS-1320 Sobięcin, 2 pokoje, 51m 
2 drugie piętro nowe budownic-
two do wprowadzenia, cena 79 
tys. zł. Tel. 793 111 130

MS-2134 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
52 m2, 4 piętro cena 145 tys.zł. 
Tel. 793 111 130

MS-2002 Podzamcze, 3 pokoje, 
72m2, cena 143 tys. Tel 883 334 
481

MS-2276 Szczawienko, super 
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena 
78 tys.  Tel. 883 334 481

MS-2386 Nowe Miasto, spokojna 
lokalizacja, 2 pokoje, 50m2, do 
wprowadzenia, cena 79 tys. Tel. 
793 111 130

USŁUGI

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne. – TANIO! Tel. 

607-218-533.

(2) EKSPRES gotówkowy! Pożyczy-

my do 25.000 zł! 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. 

(2) Usługi remontowo – wykoń-

czeniowe: malowanie, gładzie, 

płytki, su�ty podwieszane, panele, 

tapety itp. Tel. 694-922-059.

(2) „SZOP PRACZ” PRANIE 

TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-

MOCHODOWEJ, DYWANÓW, 

SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ, 

MYCIE OKIEN – KONKURENCYJ-

NE CENY!!! Tel. 535-424-624 

(2) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(2) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

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

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Pilnie poszukuję mieszkania 
do wynajęcia w okolicach Walimia 
lub samym Walimiu. Docelowo 
powyżej 60m2, może być pół 
domu z garażem. Tel: 726-979-
138.

(4) Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie na Starym Zdroju i na 
Nowym Mieście - 52m2. Tel. 504 
78 24 55.

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. 
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działka: 722m2 cena 199 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 2 pokoje, 
39m2, stan dobry, P.Góra, 2piętro, 
jasna kuchnia, duży balkon, cena 
85 tys.zł 74 666 42 42, 881 424 
100.

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 70 tys.zł. ogrzewanie miej-
skie, 74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy przestronną 
kawalerkę na Podgórzu, cicho 
lokalizacja, 46m2, stan  b.dobry, 2 
piętro, kominek, cena 55 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2, 
P.Góra, parter, cena 95 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, balkon, 56m2, Śród-
mieście, cena 95000zł. 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 

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 - 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 - 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

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 132 
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 kawalerkę po 
remoncie na B.Kamieniu, cicha 
lokalizacja, 30m2, cena 65900zł!!! 
74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
58m2, 2 piętro, cena 81 tys.zł. co 
gaz, 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, 
55tys.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: Do 
sprzedania pokój z kuchnią na 3 
piętrze w kamienicy wielorodzin-
nej. Do mieszkania przynależą 
dwie komórki- wewnętrzna i 
zewnętrzna. W mieszkaniu brak 
jest toalety i łazienki, ale jest 
możliwość adaptacji jednego z 
pomieszczeń na ten cel. Nowa 
instalacja gazowa. Ogrzewanie: 
piec ka�owy. Lokal mieszkalny 
wymaga remontu. Cena 16 tys. zł. 
pow. 28,80m2

Posiadamy w sprzedaży działki 
budowlane w przepięknie położo-
nej miejscowości Łomnica- gmina 
Głuszyca. Wielkość działek od 
1100 m2- 1543m2. Dojazd drogą 
gminną, utwardzoną. Wokół 
tereny rekreacyjne, turystyczne i 
niezwykłe walory przyrodnicze. 
Cena 34zł/m2

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

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

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Głuszycy. Cena 70 tys. zł pow. 
54 m2.

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 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.

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-  OKAZJA! Sprzedamy 
kawalerkę, 39m2, P.Góra, 3 piętro 
, cena 50 tys.zł. – jeszcze do nego-
cjacji! 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 – OKAZJA! Sprzedamy 
po remoncie 2 pokoje, 39m2, 
Śródmieście, 2piętro, cena 69 tys.
zł. z wyposażeniem, 74 666 42 42,  
881 788 200.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, 
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ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty

BIURO: ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!
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R E K L AMA

www.gosciniec-sudecki.pl             Rezerwacja stolików Tel. 534 636 516
Cena od pary 400 zł.                          Ilość miejsc ograniczona do 90 osób.

Menu w formie stołu szwedzkiego:
• karczek pieczony w sosie pieczeniowym,
• udziec z kurczaka,
• gulasz wieprzowo-wołowy,
• kluski śląskie, ziemniaki tłuczone z wody,
• bukiet trzech różnych surówek,
• deski mięs z naszej wędzarni,
• sałatki warzywne,
• śledź w trzech odsłonach,
• swojski chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym.
W późniejszych godzinach:
• barszcz z pasztecikami drobiowymi 

w kruchym cieście, bigos staropolski.

Napoje:
• gazowane (coca cola, fanta, sprite) - 1L/OS.
• niegazowane (sok pomarańczowy, 

sok jabłkowy, woda niegazowana z cytryną) 
- 1L/OS.

Kawa, herbata w formie szwedzkiego stołu 
bez limitu.
Alkohol:
• 0,5L na Parę (Wódka WYBOROWA)
• piwo lane z baru 4x0,5l/OS
• szampan (będzie dolewany każdemu podczas 

przywitania Nowego Roku, będzie również 
dostępny w barze zewnętrznym.

Po północy 
MEGA POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

Powitanie NOWEGO ROKU  
przy ognisku w ogrodzie zewnętrznym.

Emisja na dużym zewnętrznym ekranie 
powitań Nowego Roku 
z różnych stron świata.

   Gościniec Sudecki w Głuszycy

zaprasza na

SYLWESTER 2015/16

Po północy godzinny  koncert 

na żywo zespołu LASER


