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Dla policjantów to co-
dzienność: kontrole pojaz-
dów, trzeźwości i uprawnień 
kierujących, stanu technicz-
nego samochodów i autoka-
rów przewożących dzieci. To 
też patrolowanie nartostrad 
– pilnowanie porządku oraz 
reagowanie na niebezpieczne 
i niezgodne z prawem zacho-
wania. Wszystko w trosce o 
bezpieczeństwo naszych mi-
lusińskich. Wałbrzyska policja, 
jak co roku, przypomina kilka 
zasad bezpiecznego wypo-
czynku zimowego.

- Większość dzieciaków, 
niestety, pozostanie w do-
mach. W takich wypadkach 
nieodzowne staje się przypo-
mnienie zasad bezpieczeń-
stwa, którymi powinny kiero-
wać się nasze dzieci podczas 

zabaw w domu i na podwórku 
– mówi nadkomisarz Magda-
lena Korościk z Zespółu Komu-
nikacji Społecznej Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu. - Jedną z metod może 
być spisanie przez rodziców i 
dzieci reguł obowiązujących 
w określonych sytuacjach, na 
przykład: rozmowy z obcym 
człowiekiem, nieznajomy 
przed drzwiami mieszkania 
podczas nieobecności rodzi-
ców, przyjmowanie słodyczy i 
prezentów od obcych, niezna-
nych osób, zabawa w lekarza 
prawdziwymi tabletkami z 
domowej apteczki. Musimy 
pamiętać, że zasady te obo-
wiązują nie tylko maluchy, ale 
również nastolatków. Aura, 
jak na razie, zachęca raczej 
do spędzania czasu w domu, 

przed komputerem. Zwracaj-
my uwagę na to, jakie strony 
odwiedzają nasze pociechy i z 
kim nawiązują komputerowe 
znajomości. Ale pogoda może 
się zmienić. Pamiętajmy aby 
przypomnieć naszym dzie-
ciom zasady bezpieczeństwa 
zabaw zimowych.

Ferie na drogach
- Policjanci wałbrzyskiej 

drogówki obecni będą rów-
nież na drogach całego po-
wiatu. Będą czuwać nad bez-
pieczeństwem wszystkich 
uczestników ruchu. Kontrolo-
wać będą stan trzeźwości kie-
rujących jak i stan techniczny 
pojazdów. Niestety doświad-
czenia lat ubiegłych wskazują, 
że wielu wsiada za kierownicę 
„na podwójnym gazie”. Takie 

Bezpieczne ferie
W nadchodzący weekend rozpoczynają się ferie zimowe dla uczniów 

m.in. z Dolnego Śląska. Dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas odpoczynku 
od obowiązków szkolnych i nauki, relaksu w domu i na świeżym powietrzu. 

Dla ich opiekunów to czas szczególnego zainteresowania się warunkami 
bezpieczeństwa podczas tego wypoczynku.

zachowania stwarzają realne 
zagrożenia nie tylko dla sa-
mego kierowcy, ale osób po-
dróżujących z nim, jak i innych 
użytkowników dróg – prze-
strzega Magdalena Korościk.

Jak co roku, policjanci ruchu 
drogowego rozpoczęli akcję 
„Bezpieczne ferie”. Czuwają 
nad bezpieczeństwem spraw-
dzając trzeźwość i uprawnienia 
kierowców, ale też prędkość i 
stan techniczny samochodów 
osobowych i autokarów. Szcze-
gólną uwagą objęci są kierow-
cy pojazdów przewożących 
dzieci i młodzież. Na drogach 
prowadzących do miejscowo-
ści, w których zorganizowane 
zostały zimowiska, jest zdecy-
dowanie więcej policyjnych 
patroli. W całej Polsce można 
sprawdzić stan techniczny 
autokarów. Podczas kontroli 
sprawdzany jest stan tech-
niczny autokaru, sprawność 
psycho�zyczna kierowcy, jego 
uprawnienia oraz trzeźwość. 
Po takiej kontroli kierowca au-
tokaru otrzymuje protokół.

Funkcjonariusze przypo-
minają rodzicom i opiekunom 

o kilku podstawowych zasa-
dach, aby podróż dziecka au-
tokarem była bezpieczna:

- sprawdź dokładnie prze-
woźnika – od kiedy działa �r-
ma, na jaką skalę działa, czy 
zapewnia odpowiednie ubez-
pieczenie i zastępczy trans-
port w przypadku awarii;

- poproś policjantów ruchu 
drogowego o skontrolowanie 
pojazdu, którym dziecko bę-
dzie podróżowało oraz jego 
kierowcy. Skontaktuj się z dy-
żurnym najbliższej jednostki 
policji i poinformuj o dokład-
nym terminie i miejscu od-
jazdu autokaru. Zanim dzieci 
wyruszą w podróż, policjanci 
sprawdzą stan techniczny au-
tobusu, trzeźwość kierowcy 

oraz wszystkie wymagane do-
kumenty;

- wezwij policję, jeśli tyl-
ko stan techniczny pojazdu 
(łyse opony, popękane szyby, 
wyciek oleju) lub zachowanie 
kierowcy (wyczuwalna woń 
alkoholu, bełkotliwa mowa) 
budzą wątpliwości.

Funkcjonariusze Wydzia-
łu Ruchu Drogowego KMP w 
Wałbrzychu, będą kontrolo-
wać na prośbę zainteresowa-
nych takie pojazdy. Należy 
jednak chęć kontroli zgłosić 
telefonicznie odpowiednio 
wcześniej – dzień lub dwa, te-
lefonując na numery: 997 lub 
74 842-04-20.

Czytaj dalej na str. 3

W nadchodzący weekend rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci 
i młodzieży z Dolnego Śląska.
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Projekt realizowany w ramach programu Obywatel dla Demokracji 
�nansowanego z funduszy EOG

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Obrona Praw 
Człowieka i Obywatela realizuje od kwietnia 2014 roku 
projekt pt.”Regionalne Centrum Poradnictwa Społecz-
nego”. Projekt korzysta z do�nansowania w kwocie 343 
tys. zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 
w ramach funduszy EOG. Celem projektu „Regionalne 
Centrum Poradnictwa Społecznego”, realizowanego w 
ramach programu Obywatele dla Demokracji, jest prze-
ciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców 
powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego poprzez 
udzielanie specjalistycznego wsparcia.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, 
Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania 
nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacnia-
nia relacji dwustronnych z państwami bene�cjentami w Eu-
ropie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Poro-
zumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG 
i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia 
zapewnia około 97% łącznego �nansowania. Fundusze są do-
stępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych 
i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 
12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Gre-
cji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka 
współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsię-
wzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary 
wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, 
badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę 
zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i 
dziedzictwo kulturowe.

W ramach tego Projektu udzieliliśmy do tej pory ponad 
3 000 porad prawnych i obywatelskich oraz 150 porad psy-
chologicznych. Nasi klienci mogą także skorzystać z pomocy 
mediatora.

Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób, 
które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzie-
lanie porad informacji o możliwych sposobach jej rozwiąza-
nia, informowaniu o przysługujących prawach i obowiązkach 
oraz wzmocnienie umiejętności samodzielnego radzenia so-
bie z problemami życiowymi. Zasadniczą misją poradnictwa 
obywatelskiego jest kreowanie postaw aktywnego rozwiązy-
wania własnych problemów przez osoby społecznie margina-
lizowane.

Poradnictwo prawne realizowane przez adwokata daje 
naszym petentom możliwość konsultacji prawnej w szcze-
gólnie zawiłych sprawach. Jest niejako „drugą instancją” w 
poradnictwie obywatelskim. To gwarancja, że osoba, która ze 
swoją sprawą tra�ła do biura porad, a nie kancelarii prawnej, 
nie zostanie pozostawiona bez potrzebnego wsparcia,  nie 
straci szansy na profesjonalną pomoc, oraz że pomoc ta nie 
będzie spóźniona.

Porady i informacje prawne i obywatelskie udzielane są 
w sprawach: mieszkaniowych (zadłużenie, wynajem lokali, 
zaleganie z opłatami, sprawy spadkowe dot. mieszkań itp.), 
rodzinnych (rozwody, alimenty, podział majątku, szeroko poj-
mowana przemoc w rodzinie itp.), świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego, świadczeń socjalnych (pomoc rzeczowa i ma-
terialna, przysługujące dodatki, kryteria udzielania pomocy 
itp.), zatrudnienia (kodeks pracy, rodzaje zatrudnienia, prawa 
kobiet w ciąży itp.) i bezrobocia (doradztwo w zakresie formu-
łowania CV, aktywne formy poszukiwania pracy itp.), migra-
cji, repatriacji, �nansów, niepełnosprawności, relacji między 
obywatelem a instytucjami, pozbawienia wolności, spadków, 
spraw konsumenckich, spraw międzyludzkich, własności. Po-
magamy naszym klientom sporządzać deklaracje podatkowe, 
pisma do sądów i organów administracji, a także wypełniać 
formularze sądowo-administracyjne. Pisma, które piszemy 
dotyczą różnych zagadnień i różnej problematyki. Do tej pory 

pisaliśmy między innymi pisma procesowe w postępowaniu 
cywilnym, np. odpowiedzi na pozwy, skargi na czynności 
komornika w postępowaniu egzekucyjnym, wnioski o zwol-
nienie od kosztów sądowych. Pisaliśmy wnioski o przydział 
mieszkania, pisma w sprawie remontu czy o rozłożenie na 
raty, oddłużenie mieszkania, cofnięcie eksmisji. Pisaliśmy po-
zwy o rozwód, rozdzielczość majątkową oraz o alimenty.

Mediacje są szczególnie pomocne w naszej pracy. Me-
diacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfak-
cjonującego obie strony rozwiązania kon�iktu na drodze 
dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby 
trzeciej, neutralnej wobec stron i ich kon�iktu, czyli media-
tora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające 
napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwią-
zania – w wypracowaniu kompromisu. Mediacja ma na celu 
stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie 
dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś 
autorytatywnego rozwiązania. W przypadku sporu na tle 
prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza 
w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji 
(ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub 
nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania praw-
ne). Mediacje różnią się od rozstrzygnięć autorytatywnych (w 
tym sądowych) przede wszystkim tym, że ich celem nie jest 
ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie 
zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą 
one przystać dobrowolnie. W trakcie trwania projektu najczę-
ściej zgłaszano chęć uczestnictwa w mediacjach w sprawach 
rodzinnych i cywilnych, m.in.: ustalenia: sposobu opieki nad 
dzieckiem, warunków rozwodu, podziału majątku dorobko-
wego małżeńskiego, działu spadku itp.

Poradnictwo psychologiczne – to szereg działań dosto-
sowanych do indywidualnych potrzeb klienta, mających na 
celu: zdiagnozowanie potrzeb klienta, zrozumienie przez nie-
go problemu, z powodu którego przychodzi do specjalisty, 
jego wpływu na ten problem oraz rozpoznania czynników 
potrzebnych do dokonania zmiany; zaplanowanie konkret-
nych kroków (np. poprzez udział w warsztatach, grupach 
edukacyjnych, treningach, rozpoczęcie indywidualnej tera-
pii), które służą poradzeniu sobie z problemem przedstawio-
nym przez klienta; wspieranie klienta, wspomaganie rozwoju 
cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej trudności, w 
sytuacji psychologicznego kryzysu klienta.

Warto zapewne podzielić się doświadczeniami, jakie uzy-
skaliśmy w trakcie realizacji projektu. Oto, co na temat pracy 
w projekcie sądzi wieloletni doradca Łukasz Zawojak, obecnie 
student prawa:

 - Poprzez pracę w Projekcie poznałem ogrom ludzkich nie-
szczęść, tragedii, a czasem lekkomyślności i naiwności, która 
doprowadzała ludzi do ostateczności. Nasza działalność speł-
nia społecznie doniosłą rolę: wspiera ludzi, którzy nie mogą 
sobie pozwolić na komercyjnego prawnika, a przychodząc do 
naszego biura uzyskują pomoc równoważną, a co najważniej-
sze bezpłatną. Praca i pomoc osobom przynosi niewątpliwą 
satysfakcje, można zauważyć jak dzięki naszej pomocy czło-
wiek podnosi się z kolan, walczy o swoje prawa, interesy i czę-
sto osiąga sukces. Uważam, że oprócz działalności doradczej 
nakierowanej na pomoc w bieżących problemach klientów, 
spełniamy ważną rolę szerzenia edukacji prawnej w społe-
czeństwie. Nasi klienci uzyskując poradę, otrzymują materia-
ły informacyjne i zdobywają wiedzę, która pozwala im lepiej 
funkcjonować w społeczeństwie i skutecznie bronić się przed 
kłopotami w przyszłości, które dotychczas mogły wynikać z 
nieznajomości prawa. Klienci zgłaszający się do biura często 
nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństw jakie niesie ze 
sobą nieznajomość prawa. W szczególności jest to widocz-
ne w kwestii dziedziczenia długów lub zawierania umów. O 
potrzebie realizacji tego Programu i o pozytywnym obrazie 
w społeczności lokalnej oraz o wielkich potrzebach istnienia 

bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego niech 
świadczy fakt, że od początku działalności biura porady od-
bywały się na wcześniejsze zapisy i zawsze lista chętnych była 
zapełniona z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 - Najtrudniejszym w tego rodzaju działalności jest codzien-
ne obcowanie z ludzkim bólem i cierpieniem - twierdzi Doro-
ta Drapisz, aplikant adwokacki. - Często obserwujemy, gdy 
osoby szukające pomocy, zjawiając się w naszych drzwiach, 
są pozbawione nadziei. Nieśmiało, łamiącym się głosem 
opowiadają o problemie. Gdy kończą ze znakiem zapytania, 
spoglądają na nas smutnym wzrokiem. Wszystkie te trudne 
chwile, wynagradza jednak ten jeden moment, gdy znając 
rozwiązanie problemu, prezentujemy je słuchaczowi. Nic nie 
jest w stanie lepiej wyrazić wdzięczności, niż błysk w oku, za-
stępujący dotychczasowe rozgoryczenie i bezradność. Obser-
wowanie jak osoba wychodzi z pokoju zdecydowanym kro-
kiem, zmotywowana, gotowa stawić czoła przeciwnościom 
losu sprawia nam nieopisaną radość. Nie zawsze nasza jedna 
odpowiedź pomaga kompleksowo, na szczęście żaden do-
radca nie poprzestaje na jednorazowej pomocy. Nadużyciem 
byłoby stwierdzenie, że uczestniczymy w Projekcie wyłącznie 
z altruistycznych pobudek. Robimy to  również dla siebie, po-
nieważ stale się uczymy i rozwijamy. Kolejne osoby pojawiają 
się z nowymi problemami, a to uczy pokory, pogodzenia się z 
tym, że nikt nie posiada wiedzy absolutnej. Doradztwo przy-
nosi również satysfakcję, słyszymy że nasza wiedza i doświad-
czenie pomagają układać życie od nowa. I nam również, bo 
każdy problem traktujemy niezwykle osobiście.

 - Przez pracę w niniejszym projekcie niejednokrotnie spo-
tykałam się nie tylko z ludzkim nieszczęściem, ale i z przeja-
wami niefrasobliwości, wręcz naiwności naszych petentów. 
Wielu z nas, wierząc w uczciwość i dobroć innych osób, �rm, 
czy instytucji �nansowych, popadło w bardzo poważne pro-
blemy życiowe, czy �nansowe. Dlatego chciałabym prze-
strzec przed pochopnym podpisywaniem umów, z którymi 
się dokładnie nie zapoznali, na przykład umów dotyczących 
zmiany dystrybutora energii, czy zmiany operatora telekomu-
nikacyjnego, gdyż mogą się one okazać niekorzystne z punk-
tu widzenia �nansowego, a odstąpienie od nich może się 
okazać niemożliwe lub zbyt kosztowne. Przestrzegam przed 
praktykami niektórych instytucji parabankowych - odsetki i 
koszty dodatkowe zaciągniętych zobowiązań zrujnowały już 
niejeden budżet domowy. Zastanówmy się trzy razy zanim 
pożyczymy także komuś pieniądze, czy poręczymy kredyt, bo 
późniejsze dochodzenie roszczeń może być czasochłonne, a 
egzekucja - wręcz niemożliwa. I jeszcze jedna ważna uwaga 
- odbierajmy korespondencję sądowo-administracyjną, bo 
nie odbierając pisma niejednokrotnie odbieramy sobie moż-
liwość skutecznej obrony. A w przypadku kon�iktów, przed 
obraniem drogi sądowej, spróbujmy ugodowo rozwiązać 
problem np. korzystając z mediacji - dodaje Michalina Bielań-
ska, od ponad 10 lat doradca obywatelski i mediator.

***

Projekt realizowany będzie do miesiąca kwietnia 2016 r. 
Wsparcia obecnie udzielamy w: 

- Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 29, w każdy wtorek 
w godz. 15:30 - 19:30, w środę w godz. 10:00 -  14:00 
i 15:00 - 19:00 oraz w czwartek w godz. 10:00 - 14:00.

- Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26 (Centrum Kultury), 
w każdy czwartek 13:00 - 17:00.

- Kamiennej Górze, ul. Tadeusza Kościuszki 6, II piętro, 
pokój 2, w każdą środę 16:00 - 20:00.

- Szczawnie - Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 19 
(Teatr Zdrojowy), poniedziałek 10:00 - 14:00.

Wanda Bielańska
koordynator projektu

Regionalne Centrum Poradnictwa Społecznego
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Ciąg dalszy ze str. 1

Ferie w miejscu zamieszkania
Warto przypomnieć dzie-

ciom podstawowe zasady 
poruszania się pieszych po 
drogach w warunkach złej wi-
doczności oraz gdy drogi są 
śliskie i zaśnieżone. Dzieci mu-
szą mieć świadomość, że piesi 
o zmroku są przez kierowców 
słabiej dostrzegani. Droga ha-
mowania na śliskiej nawierzch-
ni wydłuża się. Zatem prze-
chodzenie przez ulicę w porze 
jesienno-zimowej powinno być 
wykonywane przez dziecko ze 
szczególną ostrożnością, nawet 
na oznakowanym przejściu dla 
pieszych, czy przy zapalonym 
zielonym świetle dla ruchu 
pieszego. Należy pamiętać 
również o tym, że każdy pieszy, 
który porusza się po zmierz-
chu po drodze poza obszarem 
zabudowanym, musi mieć od-
blask umieszczony w sposób 
widoczny dla kierujących. Za 
brak elementu odblaskowego 
grozi mandat. Elementami od-
blaskowymi mogą być przed-
mioty doczepiane do ubrania, 
opaski, kamizelki oraz smycze. 
Ważne jest ich umieszczenie: 
odblaski zaleca się umieszczać 

na wysokości kolan, dłoni, w 
okolicy środka klatki piersiowej 
i pleców – wówczas będziemy 
mieli pewność, że są dobrze 
widoczne dla innych uczestni-
ków ruchu drogowego. Warto 
przypomnieć, że po zmroku 
pieszy ubrany w ciemny strój 
jest widziany przez kierującego 
pojazdem z odległości około 40 
metrów. Natomiast osoba pie-
sza, mająca na sobie elementy 
odblaskowe, staje się widoczna 
nawet z odległości 150 metrów. 
Te dodatkowe metry pozwalają  
kierowcy wyhamować i bez-
piecznie ominąć pieszego.

Rodzice i opiekunowie po-
winni też przypomnieć dzie-
ciom o tym, aby:

- do zabaw na śniegu, zjazdów 
na sankach wybierać miejsca 
bezpieczne, z dala od ruchliwych 
ulic, skrzyżowań i ciągów komu-
nikacyjnych. Pamiętajmy, że zimą 
znacznie wydłuża się droga ha-
mowania pojazdów, więc należy 
zachować szczególną ostrożność 
będąc w pobliżu jezdni;

 - nie rzucać w jadące pojaz-
dy śnieżkami, gdyż takie zacho-
wanie może być przyczyną koli-
zji lub wypadku drogowego;

- korzystać wyłącznie ze 
specjalnie przygotowanych 

lodowisk. Pod żadnym pozo-
rem nie wchodzić na lód za-
marzniętych zbiorników wod-
nych, jezior, kanałów, stawów, 
itp. Pozornie gruby lód może 
w każdej chwili załamać się 
pod naszym ciężarem;

- kulig organizować wy-
łącznie pod nadzorem osób 
dorosłych; sanki łączyć grubą, 
wytrzymałą liną, aby nie od-
czepiły się podczas jazdy;

- nie dołączać sanek do sa-
mochodu, gdyż może się to 
skończyć tragicznie;

podczas zabaw na śniegu 
i lodowisku należy pilnować 
swoich wartościowych przed-
miotów.

Jeśli to możliwe portfel lub 
telefon komórkowy oddać do 
depozytu lub pod opiekę za-
ufanej osobie.

Ferie na stokach
Wraz z nadejściem sezonu 

zimowego policjanci rozpo-
częli służbę na stokach nar-
ciarskich – są też tam obecni 
podczas ferii. Dzięki specjali-
stycznym kursom, policjanci są 
doskonale wyszkoleni – nie tyl-
ko świetnie jeżdżą na nartach, 
ale także wspomagają GOPR 
w czasie akcji ratunkowych. 

Bezpieczne ferie
Mundurowi na nartach przede 
wszystkim dbają o bezpieczeń-
stwo i porządek na trasach, 
zwracają uwagę na zbyt bra-
wurową jazdę oraz na pijanych 
narciarzy. Sprawdzają też, czy 
dzieci, które nie skończyły 16 
lat, jeżdżą w kaskach. W razie 
potrzeby mogą także udzielić 
pierwszej pomocy poszkodo-
wanym. Co ważne, mundurowi  
patrolują nie tylko nartostrady, 
ale także ich okolice – drogi do-
jazdowe i parkingi.

- Na koniec, wałbrzyscy 
stróże prawa życzą - wszyst-
kim dzieciom młodszym i star-
szym oraz wszystkim wypo-
czywającym - miłych, białych 
i bezpiecznych ferii 2016 roku 
– dodaje nadkomisarz Magda-
lena Korościk.

Wypadek w górach
Właściwa i szybka reakcja 

gdy ktoś ulegnie wypadko-
wi w górach jest kluczowa, 
zwłaszcza w przypadkach za-
grożenia życia.

- Sprawdź czy poszkodo-
wany jest przytomny. Jeśli jest 
przytomny zostaw poszkodo-
wanego w pozycji, w której go 
zastałeś, o ile nie zagraża mu 
żadne niebezpieczeństwo, do-

wiedz się jak najwięcej o stanie 
poszkodowanego i wezwij po-
moc, jeśli będzie potrzebna oraz 
regularnie oceniaj jego stan. Je-
śli poszkodowany jest nieprzy-
tomny udrożnij drogi oddecho-
we wykonując odgięcie głowy 
do tyłu jedną ręką umieszczo-
ną na czole poszkodowanego 
i uniesienie żuchwy do góry 
drugą ręką. Sprawdź oddech 
poszkodowanego. Jeżeli masz 
jakiekolwiek wątpliwości czy 
oddech jest prawidłowy, działaj 
tak, jakby był nieprawidłowy. 
Poproś o wezwanie lub wyślij 
kogoś po pomoc GOPR (tel. 
985 lub 601 100 300), a jeżeli 
jesteś sam, zostaw poszkodo-
wanego w pozycji bezpiecznej 
(bocznej ustalonej ) i wezwij 
GOPR, a następnie wróć do 
poszkodowanego. Pozycja 
bezpieczna pozwala zachować 
drożność dróg oddechowych 
(zapobiega zapadaniu się ję-
zyka na tylną ścianę gardła), a 
także przeciwdziała dostaniu 
się do układu oddechowego 
ciał obcych, wymiocin, krwi itp. 
Podaj służbom ratunkowym 
następujące informacje: CO się 
stało (opis wypadku, czy istnie-
je nadal zagrożenie); GDZIE się 
stało (miejsce zdarzenia); ILU 

jest poszkodowanych; RODZAJ 
USZKODZENIA poszkodowa-
nych; KTO wzywa pomoc (imię 
i nazwisko oraz nr telefonu). 
Nigdy nie odkładaj pierwszy 
słuchawki! Jeżeli warunki tere-
nowe uniemożliwiają udanie 
się po pomoc, wezwij pomocy 
międzynarodowym sygnałem:

- jakimkolwiek sygnałem 
optycznym lub akustycznym 
powtarzanym 6 razy na minutę 
(co 10 sekund), po czym na-
stępuje jedna minuta przerwy. 
Odpowiedź o zrozumieniu sy-
gnału przez służby ratownicze 
to taki sam sygnał trzy razy na 
minutę po czym minuta prze-
rwy.  Gdy sam usłyszysz taki sy-
gnał, pamiętaj, że ktoś znajduje 
się w niebezpieczeństwie i liczy 
na twoją pomoc; 

- sygnałem wzywania po-
mocy dla pilota śmigłowca jest 
uniesienie rąk do góry zacho-
wując sylwetkę litery Y (YES / 
TAK). W razie gdy pomoc jest 
nam niepotrzebna podnosi-
my prawą rękę do góry, a lewę 
trzymamy lekko pochyloną w 
dół  - sylwetka powinna przypo-
minać literę N (NO / NIE) – radzą 
ratownicy Wałbrzysko – Kłodz-
kiej Grupy GOPR.

(RED)

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 
na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

 Wałbrzych, dnia 18.01.2016 r 

1. przy ul. Palisadowej 93/11 – położonego na III piętrze, składającego się z dwóch po-
koi, kuchni,  łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35, 50 m² . 
Cena wywoławcza wynosi 70 650, 00 zł, wadium 3533, 00 zł. Przetarg odbędzie się 
11.02.2016 r o godzinie 12, 00 w siedzibie Spółdzielni.

2.  przy ul. Palisadowej 29/33 – położonego na X piętrze, składającego się z dwóch pokoi, 
kuchni,  łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 48, 40 m². Cena 
wywoławcza wynosi 103 086, 00 zł, wadium 5 154, 00 zł.  Przetarg odbędzie się 
11.02.2016 r o godzinie 12, 20 w siedzibie Spółdzielni. 

3.  przy ul. Grodzkiej 21/2 położonego na I piętrze, składającego się z trzech pokoi, kuch-
ni,  łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52, 20 m². Cena 
wywoławcza wynosi 159 760, 00 zł, wadium 7 988, 00 zł. Przetarg odbędzie się 
11.02.2016 r o godzinie 12, 40 w siedzibie Spółdzielni. 

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu 
się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek ban-
kowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 10.02.2016 r. 
lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 11.02.2016 r. w godz. od 8,00 
do 10,00.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu 
środków na  rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium, w przypadku wygrania 
przetargu zalicza się  osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej 
w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wygra-
ły przetargu, wadium zostaje  zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego nie 
później niż następnego dnia po dacie przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium w kasie 

Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po zakoń-
czeniu przetargu. W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium w terminie 
jak wyżej. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posia-
dający właściwe umocowanie notarialne lub potwierdzone przez pracownika spółdzielni.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do 
pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 
przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie 
zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada ( nie zostało dotych-
czas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu miesz-
kalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia 07.07.1994 r Pra-
wo Budowlane. Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odrębnej własności lokalu 
bez udostępnienia świadectwa , o którym mowa wyżej. Z osobą wygrywającą przetarg 
zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalne-
go, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawie-
nia lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej 
o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz kosz-
ty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 074 66-56-957 lub osobiście w pok. 
Nr 21. 
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD



Czwartek, 28 stycznia 2016 r.
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tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

Najskuteczniejsze biuro kredytowe
w Walbrzychu

Nie trać czasu na szukanie
KREDYTU czy POŻYCZKI

- wiele ofert w 1 miejscu
- decyzja w 7 minut

- g- gotówka w 15 minut
Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1

(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

tel. 74 307-07-37, 531-483-291
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

R E K L AMA

R E K L AMA

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

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
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Obecnie SLD znajduje się 
w takiej sytuacji, że aby prze-
trwać i podjąć skuteczną pró-
bę odbudowy politycznego 
znaczenia, musi jednoznacz-
nie pokazać swoją odrębność 
i samodzielność. A pokazać to 
może jedynie poprzez zde-
cydowane odcięcie się od 
aktualnych najważniejszych 
nurtów politycznych, na któ-
rych skupia się całe zaintere-
sowanie mediów. Nie może 
zatem iść w ręka w rękę z 
liberalną Platformą Obywa-
telską, nadmiernie bratać się 
z konserwatywnym Prawem 
i Sprawiedliwością, nie może 
też wchodzić w jakiekolwiek 
polityczne alianse z Nowo-
czesną, albowiem Ryszard 
Petru to człowiek, który - nie 
zważając na otaczającą nas 
rzeczywistość - reprezentuje 
wizję świata żywcem wziętą 
od Leszka Balcerowicza. A 
przecież to ten guru polskie-
go neoliberalizmu „wyciął 
numer” milionom Polaków, 

Kod lewicy
Janusz
Bartkiewicz

zmieniając ich – prawie z dnia 
na dzień - z dumnych bojow-
ników o wolność i kapitalizm, 
w masę bezrobotnych i po-
zbawionych praw socjalnych 
obywateli trzeciego sortu, 
którym w rezultacie już na-
wet na wybory chodzić się 
nie chce. Nie może również 
dać się zaczarować nowe-
mu zjawisku na politycznej 
scenie w postaci Komitetu 
Obrony Demokracji, który tak 
naprawdę jest tylko zasłoną 
dymną dla przegranej Plat-
formy. Całkowicie zgadzam 
się z prof. Rafałem Chwedo-
rukiem, że KOD jest zapewne 
komitetem obrony, ale nieko-
niecznie takiej demokracji, jak 
ją pojmują partie lewicowe, a 
ewentualny udział lewicy w 
tym komitecie będzie pod-
cinaniem gałęzi, na której 
lewica jeszcze siedzi. Bo to, 
kogo na manifestacjach KOD-
-u  widzimy i kto wchodzi w 
rodzące się jego struktury, 
dowodnie świadczy, że mamy 
do czynienia z budowaniem 
przybudówki PO i Nowocze-
snej, a więc partii o charakte-
rze wybitnie antylewicowym. 
Partii, które reprezentują 
głównie interesy bogatych 
i zadowolonych, banków i 
przedsiębiorców, tak zwaną 

szarą masę mając jedynie za 
dostarczycieli tanich rąk do 
pracy, wykonywanej zresztą 
w warunkach coraz bardziej 
przypominających pracę 
niewolniczą. Kod lewicy nie 
może mieć twarzy Balcerowi-
cza, Tuska, czy Petru. Musi być 
to twarz zaharowanego po 
łokcie bezrobotnego, zatrud-
nionego na śmieciówkach 
lub jedynie w szarej stre�e. 
Rozsądna i dbająca o swej 
interesy lewica nie powinna 
ponownie dać sobie narzucić 
linii postępowania wygodnej 
dla liberalnej prawicy, tak jak 
dała to sobie narzucić w prze-
szłości. Każdy kto pamięta, 
przecież nie tak odległe, czasy 
rodzącej się „nowej Polski”, 
pamięta hasło, że „lewicy 
wolno mniej” rzucone na ła-
mach „Gazety Wyborczej”, 
co miało oznaczać, że lewica 
z powodu swej historii, w III 
RP, w najważniejszych dla 
społeczeństwa sprawach, 
ma zająć pozycję myszy pod 
miotłą. Skutek przyjęcia takiej 
postawy jest dziś nadzwyczaj 
widoczny. Teraz ta sama li-
beralna prawica, a zwłaszcza 
nieoceniona dla niej „Gazeta 
Wyborcza” lansuje hasło, że 
kto nie z KOD-em, ten jest z 
PiS-em, co w zamyśle ma le-
wicę, a konkretnie SLD, usta-
wić na pozycji skrajnie anty-
pisowskiej, inaczej bowiem 
lewica pokaże swą prawdzi-
wą antydemokratyczne ob-
licze. I znów muszę powołać 
się na prof. R. Chwedoruka, 
który uważa (a pod czym ja 
się podpisuję), że „to nie PiS 
pogrążył SLD jako partię, ale 
– w różny sposób – od 2002 
roku pogrążyły tę partię post-
-solidarnościowe środowiska 
liberalne”.

Myślę więc, że po wybo-
rach nowych władz w SLD, 
partia ta nie powinna dać się 
ponownie ustawić na pozycji, 
która w rezultacie doprowa-
dzi ją do całkowitej marginali-
zacji, jeżeli nie do zagłady. Bo 
paradoksalnie, z czego lewica 
sobie powoli zaczyna zdawać 
sprawę, w aktualnej sytuacji 
jej naturalnym sojusznikiem 
staje się właśnie PiS, który 
walczy z PO, Nowoczesną 
i KOD-em o każdy procent 
społecznego poparcia, który 
rosnąca w siłę lewica, może 
przeciwnikom PiS skutecznie 
urwać. Oczywiście używając 
określenie „sojusznik” mam 
na myśli jedynie „sojusz” 
taktyczny, w myśl starochiń-
skiego powiedzenie, że wróg 
mojego wroga jest moim so-
jusznikiem. Tłumaczenie to 
zamieszczam, aby uspokoić 
red. Andrzeja Basińskiego (i 
innych zaniepokojonych rów-
nież), iż nie zamierzam do Pra-
wa i Sprawiedliwości się zapi-

sywać, aczkolwiek zauważam, 
że czego by o PiS nie powie-
dzieć i nie napisać, prezentuje 
ono (jak na razie) mocno pro-
społeczny i socjalny program, 
czy chociażby głosi tylko takie 
zamiary. A przecież lewica z 
de�nicji jest, a przynajmniej 
musi być, właśnie prospo-
łeczna i pro socjalna i dopóty 
PiS ten swój program będzie 
chciał realizować, dopóty le-
wica nie powinna mu w tym 
przeszkadzać, lecz skupić się 
na odbudowie swej lewico-
wej tożsamości. Bo ludziom, 
którym liberalna prawica nie 
ma zamiaru „robić dobrze”, 
winno zależeć na tym, aby 
nie hamować działań PiS za-
trzymujących proces ograni-
czania państwa polskiego i 
instytucji publicznych, o czym 
może np. świadczyć przy-
wrócenie niektórych funkcji 
publicznych Poczty Polskiej 
(odebranych za rządów PO). 
Wsparcia lewicy wymagają 
także działania PiS w zakresie  
próby ograniczenia komercja-
lizacji służby zdrowia, wpro-
wadzenia w życie planu do-
tyczącego programu „500+”, 
zniesienia „śmieciówek”, pod-
niesienia płacy minimalnej, 
podniesienia progu kwoty 
wolnej od podatku, zatrzyma-
nia wypływających z Polski 
miliardów złotych, wypro-
wadzanych przez zagranicz-
ne przedsiębiorstwa i spół-
ki, opodatkowania obcych 
banków (niekiedy znacząco 
ograniczających możliwości 
działania rodzimych małych 
i średnich przedsiębiorstw), 
czy wielkopowierzchniowych 
sklepów, które zabrały chleb 
tysiącom polskich właścicieli 
małych, osiedlowych (i nie 
tylko) sklepów.

Teraz liberalna prawi-
ca, pod przykrywką KOD, 
zaciekle udaje, że w czasie 
jej rządów w Polsce demo-
kracja i konstytucja nie była 
łamana, a ludziom żyło się 
dostatnie, bo Polska rosłą w 
siłę, co oczywiście, nie dając 
się otumanić, należy między 
bajki włożyć. PiS po przejęciu 
steru rządów robi dokładnie 
to, co robiła koalicja PO-PSL, 
tylko robi to jawnie, nadając 
tym działaniom formę praw-
ną, co widać np. w sprawie 
legalizacji pewnego rodzaju 
podsłuchów, zniesieniem 
ośmieszonych przez PO 
konkursów kadrowych, czy 
wymianie kadry na najważ-
niejszych stanowiskach pań-
stwowych. Jednym słowem 
zamiarów swych, ani celów 
przed społeczeństwem nie 
ukrywa, chociaż rzeczywiście 
nie mówiło o tym w czasie 
kampanii wyborczej. Więcej 
o tym napiszę za tydzień.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu ogłosił konkur-
sowy nabór wniosków o 
do�nansowanie przedsię-
wzięć zgodnych z gminny-
mi programami usuwania 
azbestu, w ramach którego 
gmina Głuszyca ma możli-
wość ubiegania się o środ-
ki �nansowe na usuwanie 
wyrobów azbestowych 
z terenu nieruchomości 
znajdujących się na jej ob-
szarze.

Gmina Głuszyca w 2016 
r. planuje wystąpić do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu o 
do�nansowanie tych przed-

sięwzięć. Kosztami kwali�-
kacyjnymi zadania, tzn. taki-
mi, na które można uzyskać 
do�nansowanie, są koszty 
dotyczące: demontażu, zbie-
rania, transportu i unieszko-
dliwiania wyrobów zawiera-
jących azbest. Maksymalne 
do�nansowanie ze środków 
WFOŚiGW oraz NFOŚiGW 
może wynieść do 85% kosz-
tów. Wnioski o przyznanie 
do�nansowania oraz oświad-
czenia o udziale w programie 
na zasadach określonych 
przez WFOŚiGW można skła-
dać w Urzędzie Miejskim w 
Głuszycy w do 1 lutego 2016 
r. Wnioski i oświadczenia są 
dostępne w Biurze Obsługi 
Klienta, pok. nr 1.

(RED)

Pozbądź się azbestu
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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

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 
OSTATNICH 12 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!!!
Kudowa, Rewal, Sokolec, Szczawnica - 29.04-03.05.2016 - od 299 PLN/osoba

ZIMA 2016!
• 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!!!

HITY ZIMA 2016 

FIRST MOMENT LATO  BUŁGARIA!  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.

WIELKANOC 2016:
Kudowa, Rewal, Sokolec 

25-29.03.2016 - 499 PLN - pakiet
26-29.03.2016 - 449 PLN - pakiet

Szczawnica 
25-28.03.2016 - 499 PLN - pakiet

Zakopane, Rokiciny Podhalańskie
25-28.03.2016 - 399 PLN - pakiet 

Wczasy POLSKA 2016:
Kudowa, Szczawnica, Rewal, Grzybowo 

- marzec-czerwiec, wrzesień 
- pakiety 8 noclegów z wyżywieniem - od 699 PLN!!!

Szczawno też 
z rekordem
W Szczawnie-Zdroju wo-
lontariusze z Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodow-
skiej-Curie i publicznego 
gimnazjum podczas XXIV 
Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy ze-
brali rekordową kwotę 21 
098,09 zł. To największa 
kwota, jaką zebrano w uzdro-
wisku od czasu kiedy Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy rozpoczęła swoje granie 
dla potrzebujących. Łącznie, 
od 2002 roku, na terenie 
Szczawna-Zdroju zebrano 
ponad 143 000 zł. Młodzież 
z Zespołu Szkół i Publiczne-
go Gimnazjum w Szczaw-
nie-Zdroju zawsze chętnie 
uczestniczy i angażuje się w 
tę ogólnopolską akcję chary-
tatywną. 60 wolontariuszom, 
jak co roku, gmina zapewniła 
ciepłe posiłki. - Wszystkim 
uczestniczącym w zbiórce 
WOŚP należą się podzięko-
wania za zaangażowanie i 
gratulacje za znaczący wynik 
�nansowy tegorocznej akcji 
– podkreśla Marek Fedoruk, 
burmistrz Szczawna - Zdroju.

(RED)

- Kiedy pierwszy raz sze-
dłem do pana Darka, to by-
łem dziad i tyle. Pylica płuca 
żre, bo górnikiem byłem 
przez lata. Nadciśnienie, 
zwężone tętnice grożące 
by-passami. To razem - ta 
pylica i choroba wieńcowa 
- powodowało, że pierwsze 
piętro było dla mnie stromą 
górą. A do tego prostata go-
niła co chwilę do ubikacji. 
Pięć razy u niego byłem, za-
nim poszedłem na badania. 
Ale i bez badań wiedziałem, 
że z prostatą się poprawiło, 
bo teraz wystarczy, jak trzy 
razy za dnia idę do ubikacji. 
Badanie tylko potwierdziło 

poprawę. Ciśnienie się wy-
równało i lekarze nie mogą 
się nadziwić, że by-passy 
są już zupełnie niepotrzeb-
ne. No i oddycha mi się lżej, 
chociaż pan Darek mówi, że 
na pylicę pomóc jest bardzo 
trudno – mówi pan Roman 
Mojsa i dodaje: - Teraz na to 
drugie piętro wchodzę szyb-
kim krokiem.

Podobnie opowiada pani 
Maria Lissek z Wałbrzycha. 
Miała guzka w lewej piersi. 
Po czterech wizytach zma-
lał o połowę, a po kolejnych 
czterech nie było po nim 
śladu. Lekarz długo patrzył 
na kolejne wyniki USG i po-

wtórzył badanie. – Bałam się 
operacji i chociaż nie wierzy-
łam w uzdrowicieli, to z tego 
strachu poszłam do pana 
Dariusza. No i miałam rację, 
bo guz znikł bez operacji! A 
moja lekarka rodzinna wzię-
ła telefon od pana Dariusza. 
Dla swojej mamy.

A pani Joanna Kurewicz 
nie potrzebowała żadnych 
badań. Bo tra�ła do ener-
goterapeuty z ogromnym 
wolem tarczycowym. Na 
tyle dużym, że utrudniało 
oddychanie i wydawało się, 
że jedynym ratunkiem jest 
operacja. Na skorzystanie z 

Niezwykłe uzdrowienia
Coraz częściej usłyszeć można w Wałbrzychu, Świdnicy i okolicznych 

miastach o tym uzdrowicielu. Pan Darek – bo tak mówią o nim 
chorzy – nie obiecuje poprawy, nie zapewnia o wyzdrowieniu. Mówi 
jedynie, że może spróbować. I proponuje, aby po czterech wizytach 
poddać się badaniom kontrolnym. Wielu chorych po tych badaniach 

wraca do niego ze łzami radości w oczach. Wyzdrowieli!

bioterapii namó-
wiła ją koleżanka 
z pracy.

- Po trzeciej 
wizycie u pana 
Darka jeszcze 
bałam się, że to 
złudzenie. Ale po 
piątej, gdy zało-
żyłam nie noszo-
ną od lat bluzkę, 
nie miałam już 
wątpliwości. To 
pomaga! A teraz, 
proszę spojrzeć 
– pani Joanna 
prezentuje swo-
ją szczupłą szyję 
i pokazuje zdję-
cie sprzed roku, na którym 
wygląda jak… pelikan.

Podobnie żadnych badań 
nie potrzebuje pan Dominik 
Kościuk z Opola, któremu 
przez kilka miesięcy nie goiła 
się rana na nodze. A pod do-
tykiem pana Darka wygoiła 
się w sześć tygodni. Ale sam 
energoterapeuta, kiedy tylko 
można, namawia na bada-
nia kontrolne: - Po pierwsze 

poprawa, którą odczuwamy 
sami, może być tylko złudze-
niem. A badania dają precy-
zyjną odpowiedź: czy i na ile 
mój dotyk pomaga. Po dru-
gie badania są okazją do wi-
zyty u lekarza. A ja uważam, 
że energoterapia powinna 
uzupełniać medycynę aka-
demicką, a nie zastępować 
– wyjaśnia.

(ego)
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ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE 
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

Tel.  509 52 60 11

zatrudni doświadczonego
wulkanizatora/mechanika

ul. Skarżyska 6, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 65 92

Serwis Samochodowy
Goliat

Mam taką nadzieję, że uda 
mi się moich wspaniałych Czy-
telników oderwać na moment 
od prozy życia i wprowadzić w 
subtelny świat fantasmagorii 
tworzący aurę książek znako-
mitej Olgi Tokarczuk. To będzie 
relacja z poszukiwań śladów z 
jej książki „Dom dzienny, dom 
nocny” w rodzinnych stronach, 
w czym miałem przyjemność 
uczestniczyć. Ale zacznę mową 
wiązaną. To moje motto do 
tego postu napisane w hołdzie 
dla wybitnej pisarki.

Motto:

Olga Tokarczuk śpiewa na melodię „Karu-
zeli z madonnami” Ewy Demarczyk:

„Słuchajcie madonny, madonny,
kreatorki ludzkich marzeń dozgonnych,
ludzie prości ciągle żyją nad ziemią
tam uroki i fantazje ich drzemią,
wszystkie barwnie malowane
w przepstrokate pąki
od spichlerza
od sadu
od łąki

Słuchajcie madonny, madonny,
mój głos czysty jak kłos kwiatu dziewanny,
póki śpiewam pieśni dzienne i nocne,
czuję dźwięki krystaliczne i mocne,
każda nuta wypełniona blaskami zenitu
od południa
od zmierzchu
od świtu…”

Słuchajcie madonny, madonny,
w mej pamięci zalśnił klejnot koronny,
tak jak pierwszy promyczek nad Pietnem
wnet ozłocił to miejsce sławetne
teraz tłumy tu szukają od nocy do świtu
zapomnienia,
wytchnienia,
zachwytu …”

To było bardzo intrygujące, 
najpierw sygnał mailowy od 
Sebastiana Linka, założyciela 
strony internetowej miłośni-
ków Głuszycy, potem telefon 
Grzegorza Czepila, prezesa 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Głuszycy: przyjeżdża do nas 

Gdzie jest Pietno? Śladami Olgi Tokarczuk.
Stanisław 
Michalik

w połowie października 2007 
roku Filip Springer z Poznania, 
dziennikarz pisma „Magazyn 
Turystyki Górskiej npm”, intere-
suje go Pietno z powieści Olgi 
Tokarczuk „Dom dzienny, dom 
nocny”. Miejsce, gdzie słońce 
kryje się jesienią za górami na 
całą zimę i można je ponownie 
zobaczyć dopiero na wiosnę, 
czy mogę mu pomóc w po-
szukiwaniach? Odpowiedzia-
łem, że tak, bo znam Krajanów, 
miejsce zamieszkania pisarki, 
przejeżdżałem tamtędy wielo-
kroć skracając drogę do Pola-
nicy-Zdroju przez Włodowice, 
Ścinawkę, Wambierzyce i za 
każdym razem powracały w 
mej wyobraźni, niczym w ka-
lejdoskopie, fascynujące obra-
zy życia bohaterów tej książki. 
Usiłowałem odnaleźć „zaczaro-
wany”, pełen melancholii dom, 
w którym spełnił się cud two-
rzenia, a w przechodzących 
kobietach doszukiwałem się 
chociażby perukarki Marty, za-
pracowanej, niezmordowanej 
półanalfabetki, zdumiewającej 
mądrością życiową. To właśnie 
ona była elementem natury, 
odprawiającej swój rytuał po-
wtarzających się niezmiennie 
pór roku. Być może zapadała 
nawet w sen zimowy, by zbu-
dzić się jak słońce w Pietnie 
dopiero na wiosnę. A było to 
w parę lat po ukazaniu się w 
1998 roku w wałbrzyskim wy-
dawnictwie „Ruta” powieści, 
za którą Olga Tokarczuk otrzy-
mała nagrodę literacką Nike od 
Czytelników.

Gość z Poznania miał się 
pojawić za kilka dni, miałem 
więc czas by przygotować mu 
niespodziewaną marszrutę. To 
fakt, że ukryty w głębokiej kotli-
nie u podnóża Wzgórz Włodzic-
kich Krajanów, ma swój niepo-
wtarzalny urok i specy�kę, ale 
podobnych miejsc zatopionych 
w górach, gdzie słońce zimą się 
chowa, jest więcej, także w na-
szej gminie Głuszyca. Może uda 
się namówić go na krótki reko-
nesans do Łomnicy, Sierpnicy 
lub Rybnicy Małej. 

Filip Springer zjawił się w 
uzgodnionym terminie - jak 
na turystę przystało – pieszo, 
z ogromnym plecakiem. Obok 
odzieży, przyborów toaleto-
wych i sprzętu fotogra�cznego, 

miał ze sobą - jak się okazuje - 
książki Olgi Tokarczuk, wśród 
nich ostatnio wydaną powieść 
„Bieguni”. Czekaliśmy na niego 
z Grzegorzem i samochodem, 
by nie tracić czasu, więc nasz 
plan podróży spotkał się z jego 
akceptacją. I takim oto sposo-
bem znaleźliśmy się w głuszyc-
kim Pietnie, u Jerzego Marszała 
w górnej Łomnicy, na początku 
drogi prowadzącej do Ustronia, 
skąd - po półgodzinnej wspi-
naczce - można dotrzeć do 
przejścia granicznego z Czecha-
mi i nowo zbudowanej, czeskiej 
wieży widokowej na Szpiczaku.

To nie jest żaden przypa-
dek, wybór tego miejsca. Już 
sam stylowy budynek w drew-
nie, ozdobiony płaskorzeźba-
mi, może wzbudzić zaintere-
sowanie przechodniów. Ale to 
co przy słonecznej pogodzie 
budzi zachwyt, powala z nóg, 
znajduje się obok budynku. 
To piękny ogród nad stawem 
i bystrym potokiem górskim, a 
w nim - pod rozłożystymi kasz-
tanami – otwarta pracownia 
rzeźbiarska. Bo Jerzy Marszał 
rzeźbi w pniach i konarach 
drzew wizerunki ludzkie, tu 
właśnie, w plenerze i poroz-
stawiał część swoich prac w 
różnych miejscach, gdzie się 
tylko dało. Wszystko jest bar-
dzo naturalne, wtapia się i 
harmonizuje z przestrzenią 
przełomu górskiego, wąskiej 
i krętej kotlinki na dnie której 
z trudem starczyło miejsca 
na drogę, potok i kilka zabu-
dowań. A poza tym jest to 
miejsce, o którym zapewne 
myślała powieściopisarka, 
Olga Tokarczuk, rysując obraz 
tajemniczego Pietna.

Najwyższy jednak czas, aby 
oddać głos naszemu gościowi, 
bo - jak łatwo się domyśleć - 
ukazał się niezwykle interesują-
cy plon jego wyprawy reporter-
skiej w grudniowym numerze 
„NPM” pt. „Szukając Pietna”:

„Tu słońce najwcześniej po-
jawia się na drodze przed do-
mem, około 16 lutego zagląda 
przez okno w kuchni i wtedy 
Jerzy Marszał, artysta rzeźbiarz, 
patrzy na te pierwsze promie-
nie i nachodzi go wielka ochota 
na rzeźbienie. Potem świetlista 
plama pełznie przez ogród, z 
każdym dniem jest coraz dalej. 

W końcu przekracza strumyk i 
zabiera się za lód, który co roku 
skuwa niewielki stawek. Pod ko-
niec lutego dociera do pracow-
ni i dalej pnie się po stoku…

Jeszcze będąc w wojsku 
wymarzył sobie pokój, w któ-
rym wszystkie ściany pokryte 
będą jego rzeźbami. Pracował 
w Bielsku, składał tam syrenki 
w Fabryce Samochodów Ma-
łolitrażowych. Miał książeczkę 
mieszkaniową, odkładał na nią 
każdy grosz, aby potem mieć 
swoje „M” w bloku w Nowej Ru-
dzie, a może nawet w Wałbrzy-
chu. A gdy już prawie uzbierał, 
pomyślał o Łomnicy i wiedział, 
że wróci do cienia.

- Bo ja kocham ten cień i 
życia sobie bez niego nie wy-
obrażam. To jest cały mój świat 
– zaciągnie się jeszcze raz pa-
pierosem, popatrzy w niebo i 
poklepie kolejnego drewniane-
go świątka po lipowym czole.”

Jerzy Marszał, głuszycki Wit 
Stwosz, jak go niektórzy nazy-
wają, zasługuje na bliższe po-
znanie. W maleńkiej Łomnicy 
zaszył się w ustronnej głuszy 
wraz ze swoimi ludzikami i 
zgodnie z porzekadłem – „nikt 
nie jest prorokiem w swoim 
kraju”, znalazł jak dotąd wzię-
cie w Stanach Zjednoczonych, 
Niemczech, Holandii, odwie-
dzają go chętnie zagraniczni 
turyści i kupują za grosze jego 
rękodzieła. W samej Głuszy-
cy poznał się na jego talencie 
tylko Andrzej Indrian i wyko-
rzystał do ozdobienia drewnia-
nymi ludzikami placu przy wej-
ściu do fabrycznego biurowca. 
Centrum Kultury urządziło wy-
stawy jego rzeźb, bywał też za-
praszany na coroczne Festiwa-
le Pstrąga. Ludzie przychodzą, 
oglądają rzeźbione �gurki, któ-
rych Jerzy Marszał ma niezłą 
kolekcję i na tym się to zwykle 
kończy.

Filip Springer dotrzymał 
słowa. Obiecał, że napisze o Je-
rzym Marszale w swoim piśmie i 
tak się stało. Być może wybierze 
się jeszcze nie raz w te strony 
w poszukiwaniu tematów do 
swych reportaży, bo zarówno 
zetknięcie się z miejscem, twór-
czością i osobą Jerzego Mar-
szała, jak i w dalszej kolejności 
z Walerianem Urbaniakiem i 
jego niezwykłym Pensjonatem 

w Rybnicy Małej, a wreszcie 
obejrzenie znakomitej kolekcji 
widokówek i fotogra�i Głuszy-
cy Grzegorza Czepila, wywarły 
- jak sam to stwierdza - duże 
wrażenie. Pisze o tym wszyst-
kim w swoim artykule. Warto 
go przeczytać i znaleźć asumpt 
do re�eksji w ślad za licznymi 
re�eksjami autora.

Moich Czytelników, jak są-
dzę, interesuje główny wątek 
artykułu: gdzie jest Pietno? Czy 
udało się dziennikarzowi po-
znańskiego „NPM” odnaleźć 
zagadkowe miejsce z powieści 
Olgi Tokarczuk?

Zrobiłem wszystko, co moż-
liwe, by ułatwić to zadanie. 
Zawiozłem go do Krajanowa, 
tam niżej kościółka wskaza-
łem miejsce, gdzie należałoby 
pójść, pytając miejscowych o 
dalszą drogę. Trzeba było się 
śpieszyć, bo już zmierzchało. 
Na szczęście nasz gość był w 
pełni przygotowany do nocle-
gu w tutejszym gospodarstwie 
agroturystycznym. Mogłem 
pozostawić go samego. Jaki 
był skutek tej niezwykłej pere-
grynacji? Oddaję głos ponow-
nie Filipowi Springerowi:

- Tuż za kościołem trzeba 
odbić w prawo z głównej dro-
gi. Szosa pobiegnie pod górę, 
między szpalerami drzew, a 
my zostaniemy na rozstaju. 
Szutrową drogą możemy zejść 
łagodnie w dół, z lewej poplu-
ska zarośnięty pnączami potok. 
Wyżej na szczytach Wzgórz 
Włodzickich będzie widać rude 
drzewa o zmierzchu zahaczane 
o ostatnie promienie słońca. 
Trzeba mocno zadzierać gło-
wę do góry, żeby to zobaczyć. 
Samego słońca próżno jednak 
szukać na niebie. W dolinie od 
dawna będzie panował cień. 
Można iść tak drogą, szukać 
pomrowików w trawie i ślizgać 
się w rudym błocie. Wystarczy 
przejść „niezwykły kamienny, 
łukowaty mostek” i już będzie 
się w Pietnie… Gdzieś tu jest 
też dom Olgi Tokarczuk… 
Dzwonię do Olgi.

- Mówiła pani, że Pietna nie ma, żeby go 
nie szukać?

- Znalazł Pan? Prawda, że tam pięknie.

***

Krótki kurs z historii Niemiec
Warto od czasu do czasu zaj-

rzeć do historii, by z niej wycią-
gnąć wnioski. Dla przypomnie-
nia króciutki kurs z nie tak znów 
odległej przeszłości naszego 
niemieckiego sąsiada:

Hitler na zjeździe prawników 
niemieckich powiedział: ”Mnie 
nie interesuje prawo, mnie inte-
resuje sprawiedliwość”.

Już niby przegrany, na fali 
kryzysu, jątrząc i dzieląc Hitler 
wygrał w demokratycznych wy-
borach!!!

W jaki sposób to osiągnął?
• prowokował zamieszki, aby 

deklarować potem, że wpro-
wadzi porządek

• uprawiał populistyczną pro-
pagandę i agresywną polity-
kę zagraniczną

• wskazywał winnych niedoli 
- to m.in. komuniści, Żydzi i 
liberałowie

• na początku był śmiesznym 
panem, który opowiadał 
dziwne rzeczy

• jego wyznawcy organizowali 
nocne marsze z pochodniami

• miał kompleks Edypa – uwiel-
biał matkę i potępiał ojca

• otaczał się bezrefleksyjnymi 
wykonawcami rozkazów

• miał kompleks Mesjasza – 
chciał zbawić swój naród

• był zakompleksionym kawa-
lerem z manią wielkości

• miał paranoiczne i narcy-
styczne usposobienie

• wdał się w awanturę ze 
wszystkimi sąsiadami

• wygłaszał pseudo-socjalne 
przemówienia

• naród ponad wszystko i „Bóg 
jest z nami”

• mówiąc o pokoju jątrzył, skłó-
cał i dzielił

• dla zdobycia władzy podpalił 
swój kraj

• skromność udawał, a żył w 
luksusie

• pozamykał nieprzychylne ga-
zety

• mamił naród swoimi wizjami
• zdominował całą prawicę

Niestety, historia lubi się 
powtarzać! W wolnych chwi-
lach zachęcam by zajrzeć do 
książki Alana Bullocka – „Hitler. 
Studium Tyranii”. Oczy nam się 
otworzą, jak łatwo można w 
określonych warunkach oma-
mić naród i zamienić demokra-
cję w dyktaturę i tyranię.
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Piaskowa Góra
ul. Obrońców Westerplatte 39

tel. 503 474 003

FIZYKOTERAPIA 

5 zł/zabieg

20 zł
Najtaniej w mieście  - bez kolejki!

za zabieg

TYLKO U NAS!

w pakiecie z badaniem lekarskim
KRIOKOMORA

Uroczyście obchodziły 
dzieci Dzień Babci i Dziad-
ka w Ośrodku Społeczno 
- Kulturalnym Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzam-
cze” w Wałbrzychu. 

W przygotowanym na tę 
okoliczność programie art-
ystycznym, zaprezentowały 
się maluchy z Przedszkola 
Samorządowego nr 14. Na 

scenie z piosenkami, wi-
erszami i układami taneczny-
mi wystąpiły wszystkie grupy 
wiekowe. Dzieci przybyły do 
OSK w towarzystwie swoich 
opiekunów, wśród których 
przeważały najważniejsze 
tego dnia osoby, nie kryjące 
zachwytu z występu swoich 
wnucząt.

(BAS)

Dla tych, co kochają 
nad życie

Sala OSK podczas obchodów Dnia Babci i Dziadka.

Dzień Babci i Dziadka w Młodym Koperniku
W obydwu klasach pierwszych Niepublicznej 

Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik” w 
Wałbrzychu hucznie obchodzony był Dzień Babci i Dzień 
Dziadka. Z tej okazji uczniowie tej szkoły przygotowali 
występ artystyczny i własnoręcznie wykonane upominki 
w postaci laurek i świeczników. Dzieci śpiewały, tańczyły i 
recytowały. Po występie wszyscy obecni goście zaproszeni 
zostali na słodki poczęstunek.

(RED)

Babcie i dziadkowie byli wzruszeni po występach pierwszoklasistów 
z „Młodego Kopernika”.

Dostojnych gości powitała Jowita Rząsowska, dyrektor Niepublicznej 
Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik” w Wałbrzychu.

Dzieci przygotowały występ artystyczny dla babć i dziadków.
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RESTAURAC JA GOŚCINIEC SUDECKI

GŁUSZYCA UL. WARSZAWSKA 2A 

TEL. 534 636 516, 609 150 579

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

Dane Ogólnopolskiego 
Monitoringu Stanu Zdro-
wia Jamy Ustnej dowodzą, 
że stan uzębienia dzieci i 
młodzieży jest bardzo zły. 
Próchnicę ma 69 procent 3 
latków, 88 procent 6- latków 
i 81 procent 12- latków. Nie-
leczona próchnica może być 
przyczyną groźnych dla ży-
cia chorób, między innymi: 
serca, stawów, nerek. Jest 
też przyczyną nieodwracal-
nych chorób miazgi, tkanek 
około wierzchołkowych, co 
w konsekwencji prowadzi 
do utraty zębów i wymaga 
drogiego leczenia zacho-
wawczego, chirurgicznego 
czy protetycznego.

- Chcemy to zmienić i 
jako pierwsi w Polsce wdro-
żyliśmy program, który ma 
charakter pro�laktyczny i 
leczniczy. Łączna liczba dzie-

ci objętych opieką docelowo 
wyniesie około 11 000, co 
stanowi blisko 10 procent 
całej populacji naszego mia-
sta – wyjaśnia prezydent Ro-
man Szełemej.

W walce z tą chorobą 
edukacja i promocja zdro-
wia jamy ustnej winna 
mieć w pro�laktyce zacho-
wawczej ważne miejsce. 
Najkorzystniejszym środo-
wiskiem promocji zdrowia 
jest szkoła, gdzie więk-
szość nawyków także tych 
związanych ze zdrowiem 
kształtuje się podczas okre-
su dzieciństwa. Szkoła jest 
także dobrym obszarem 
wdrażania i realizacji pro-
gramów prozdrowotnych, 
gdyż mogą one być kiero-
wane do znacznego kręgu 
zainteresowanych jak: ro-
dzice, nauczyciele, lekarze i 

higienistki szkolne, a także 
uczące się dzieci i młodzież 
szkolna. Oświata zdrowotna 
to przede wszystkim dzia-
łania dotyczące edukacji 
rodziców. Świadomy rodzic 
lub opiekun kształtuje pra-
widłowe nawyki higienicz-
ne, żywieniowe i postawy 
prozdrowotne dzieci. Zada-
niem rodziców jest zachę-
canie dzieci do właściwego 
mycia zębów, oraz dbanie o 
higienę jamy ustnej w tym 
do regularnych wizyt u sto-
matologa. Proponowanie 
wspólnego mycia zębów, 
uczęszczanie z dzieckiem na 
wizyty kontrolne i pro�lak-
tyczne, oraz decydowanie 
o wyborze potraw i produk-
tów zdrowych dla zębów. Za 
te działania odpowiedzialna 
jest higienistka stomato-
logiczna współpracująca z 

Wałbrzyszanie bez próchnicy
Wałbrzyski program pro�laktycznej opieki stomatologicznej ma zapobiegać 

rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży 
z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Program jest realizowany 

w latach 2015 – 2017, ponieważ dotychczasowe doświadczenia pokazują, 
że opieka stomatologiczna dzieci i młodzieży była niewystarczająca.

nauczycielami nauczania 
początkowego i rodzice.

- W ramach niniejszego 
programu podejmowane 
będą działania edukacyjne w 
szkołach w zakresie higieny 
jamy ustnej w formie poga-
danek, prelekcji lub wykła-
dów, prowadzonych przez 
higienistkę stomatologiczną 
lub lekarza stomatologa. 
Dla dzieci i młodzieży będą 
one prowadzone w ramach 
lekcji wychowawczych, a 
dla rodziców i opiekunów 
dzieci objętych programem 
- na specjalnych spotkaniach 
w szkole, na które dostaną 
pisemne zaproszenie od 
wychowawców. Będą także 
wspólne spotkania uczniów 
i ich rodziców oraz opieku-
nów w szkole, na które do-
staną pisemne zaproszenie 
od wychowawców. Będzie 
w ich trakcie mowa o roli 
węglowodanów w zapobie-
ganiu próchnicy zębów - jak 
ograniczyć ich szkodliwe 
działanie; o roli diety w pra-
widłowym rozwoju zębów. 
Dużo miejsca zajmie prawi-
dłowe szczotkowanie zębów 
– demonstracja i ćwiczenia 
na fantomach-metodą roll i 

Fonesa oraz właściwy dobór 
szczoteczki i pasty. Ponadto 
będzie mowa o roli płytki 
nazębnej w rozwoju próch-
nicy zębów – demonstracja 
wybarwiania płytki fuksyną 
oraz zapobieganiu wadom 
zgryzu przez eliminacje pa-
rafunkcji. Zostaną przygoto-
wane materiały dydaktyczne 
na te tematy, które zostaną 
wręczone dzieciom i rodzi-
com i opiekunom w czasie 
organizowanych spotkań. 
Założenia programowe 
przewidywały w pierwszym 
etapie realizacji utworzenie 
standardowych gabinetów 
stomatologicznych w pięciu 
placówkach szkolnych w 
roku 2015. Po zakończeniu 
pierwszego etapu progra-
mu przeprowadzona zosta-
ła ocena jego wdrażania i 
funkcjonowania, w wyniku, 
której podjęte będą ewentu-
alne działania usprawniające 
i dalsza realizacja założeń 
programowych, to jest uru-
chamianie nowych szkol-
nych gabinetów stomatolo-
gicznych, aby każde dziecko 
objęte było szkolną podsta-
wową opieką stomatologicz-
ną. Adresatami programu 

są uczniowie wałbrzyskich 
szkół podstawowych i gim-
nazjalnych oraz dzieci w 
wieku 6 lat uczęszczające do 
oddziałów przedszkolnych 
w szkołach. Wdrożenie pro-
gramu stanowi propozycję 
wypracowania rozwiązań w 
tworzeniu systemu podsta-
wowej medycyny i zdrowot-
nej pro�laktyki szkolnej, któ-
rej funkcjonowanie wydaje 
się być niezbędne dla lepszej 
dostępności podstawowych 
świadczeń zdrowotnych i 
poprawy zdrowia dzieci i 
młodzieży w ważnym dla tej 
grupy rozwojowym okresie 
życia. Program stawia nie tyl-
ko na indywidualne działa-
nia edukacyjne, promocyjne, 
ale także na badania stoma-
tologiczne i leczenie zacho-
wawcze. Wszystkie gabinety 
stomatologiczne w szkołach 
będą wyposażone w sposób 
standardowy, spełniając jed-
nocześnie warunki stawiane 
przez NFZ, stosowane będą 
tam takie same procedury 
i materiały – wyjaśnia Ar-
kadiusz Grudzień, rzecznik 
prasowy prezydenta Wał-
brzycha.

(RED)
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

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

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L AMA

Twoje pieniądze

   

Dodatkowe zajęcie
w branży �nansowej

Nie wymagamy
doświadczenia - nauczymy

ZADZWOŃ

668 682 334 *

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

R E K L AMA

Mieszkańcy Aglomeracji 
Wałbrzyskiej mają w swojej 
okolicy kilka ośrodków narciar-
skich. Najbardziej popularna 
jest Andrzejówka w gminie 
Mieroszów, gdzie można spę-
dzić czas nie tylko na nartach 
zjazdowych, ale także biego-
wych. Podobnie jest na Górze 
Dzikowiec w Boguszowie Gor-
cach. Niestety, nagła odwilż i 
dodatnie temperatury sprawi-
ły, że teraz niewiele jest miejsc 
do szusowania. – Czekamy na 
śnieg – mówią gestorzy infra-
struktury narciarskiej w Aglo-
meracji Wałbrzyskiej.

- Spotkałem się w Andrze-
jówce z właścicielami wyciągów 
Mu�on i Gwarek oraz z gospo-
darzem schroniska. Głównym te-
matem rozmów było zwiększenie 
ilości miejsc parkingowych oraz 
zimowe ich utrzymanie. Sprawa 
ta od wielu lat nie jest uregu-
lowana. Andrzejówka staje się 
coraz bardziej popularna wśród 
amatorów narciarstwa zjazdowe-
go jak i biegowego. (…) Ważną 
kwestią było również omówienie 
tematu odśnieżania jedynej dro-
gi prowadzącej do Andrzejówki. 
Jej szerokość niestety znacznie 
się zmniejsza po każdorazowym 
przejechaniu pługa. Konsekwen-
cją tego jest zmniejszenie przepu-
stowości i powstawanie zjawiska 
weekendowego armagedonu. 
Do standardu należy też bezmyśl-
ne pozostawianie samochodów 
wzdłuż i tak już wąskiej drogi. 
Efektem jest to, że auta jadące z 
dołu blokują tych co chcieliby się 
z Andrzejówki wydostać. Zator 
potra� mieć grubo ponad kilo-
metr. Dokładne odśnieżanie całej 
szerokości jezdni i karanie tych, 
którzy stają na zakazie z pewno-
ścią w dużej mierze rozwiąże pro-
blem – napisał na swoim o�cjal-

nym pro�lu na Facebooku Marcin 
Raczyński, burmistrz Mieroszowa.

Sprzyjająca aura pozwoliła na 
rozpoczęcie sezonu narciarskiego 
w Łomnicy w gminie Głuszyca. 
Stok był przygotowany i czekał 
na amatorów białego szaleństwa. 
Wyciąg przy „Kolibie Łomnickiej”, 
gdy są sprzyjające warunki, jest 
czynny codziennie w godz. od 
9.00 do 20.00. Także miłośnicy 
narciarstwa biegowego wyruszy-
li na trasy wokół Waligóry przy 
Andrzejówce oraz w rejonie Głu-
szyca Górna – Janovicky. Wypoży-
czalnia nart biegowych w Głuszy-
cy Górnej zaprasza osoby, które 
nie dysponują swoim sprzętem. 
Na miejscu działa także serwis.

Pomimo sporego opóźnienia, 
zima  - choć na krótko - w końcu 
dotarła także do Boguszowa – 
Gorc. Przez kilka dni panowały 
idealne warunki do rozpoczęcia 
sezonu na Górze Dzikowiec. Zi-
mie trzeba było jednak nieco do-
pomóc, rozpoczęto więc dośnie-
żanie stoku, tak aby warunki do 
uprawiania białego szaleństwa 
były jak najlepsze i bezpieczne. 
Gdy trwało naśnieżanie górnej 
części stoku, kolej krzesełkowa 
była nieczynna. Za to orczyk pręż-
nie działał, przyciągając zarówno 
mniej, jak i bardziej zaawansowa-
nych amatorów nart. W poprzed-
nią niedzielę pobity został rekord 
frekwencji - takiego oblężenia 
osób spragnionych zabawy na 
śniegu Dzikowiec jeszcze nie wi-
dział w całej swojej historii.

W miejscowości Rzeczka w 
gminie Walim działały wyciągi 
narciarskie, na których wprawni 
narciarze mogą do woli szusować 
na stokach. - Dla osób pragną-
cych nauczyć się obcowania z 
nartami czy też deską snowbo-
ardową przygotowano indywi-
dualne szkolenia. Każdy amator 

śnieżnych atrakcji znajdzie tu 
coś interesującego dla siebie – 
od profesjonalnego narciarstwa 
po wesołą i beztroską zabawę 
na śniegu. Świeże górskie po-
wietrze z pewnością pozwoli 
wypocząć, przynosząc odrobinę 
wytchnienia. – Zapraszamy do 
gminy Walim, do skorzystania z 
uroków zimy i odwiedzenia na-
szych atrakcji turystycznych – za-
chęcają włodarze gminy.

Na amatorów sportów zimo-
wych czekał także pełen atrakcji 
„Śniegowy Park” u zbiegu ulic 
Sienkiewicza i Poznańskiej w Je-
dlinie Zdroju. - „Śniegowy Park” w 
Jedlinie-Zdroju w miniony week-
end okazał się idealnym miejscem 
dla amatorów sportów zimowych, 
na których czekały atrakcje dla 
narciarzy, snowboardzistów i 
zwolenników jazdy na sankach. 
Pogoda dopisała, dzięki temu park 
tętnił życiem od rana do późnych 
godzin nocnych. Do dyspozycji 
amatorów białego szaleństwa był 
wyciąg orczykowy o długości 250 
m na naśnieżonej i wyratrakowa-
nej trasie, dostępna również była 
specjalna taśma transportująca 
dla narciarzy po przeciwległej stro-
nie stoku. Przygotowana została 
także trasa dla sanek, po której jeź-
dziły nie tylko dzieci i młodzież, ale 
również wspaniałą zabawę mieli 
dorośli. Najmłodsi pod czujnym 
okiem instruktora nabywali do-
świadczenia na specjalnej karuzeli 
rotondo, a także na stoku. Gdy wa-
runki śniegowe na to pozwalają, 
wyciąg orczykowy dostępny jest 
codziennie od godz. 9:00 do 21:00. 
Informację na temat warunków 
pogodowych, udzielą pracownicy 
obsługujący stok pod nr tel. 606 
786 569 – wyjaśniają pracownicy 
Centrum Kultury w Jedlinie Zdro-
ju.

(RED)

Z ciemnych i skłębionych 
chmur zalegających nad 
Polską, w asyście piorunów 
wychylił się Pan Bóg grożący 
palcem.

 - Upominam cię, Jarosła-
wie, upominam surowo. Dłu-
go przejawiałem świętą cier-
pliwość, ale dalej się nie da, 
miarka się przebrała. Rozdęła 
cię pycha, niewiele trzeba, 
abyś unosił się, jak balon i ta 
armia ochroniarzy cię już nie 
upilnuje. Plujesz kłamstwami 
i pogardą, lekceważysz pra-
wo i prawa twoich rodaków. 
Wciskanie się ojcu dyrekto-
rowi tam, gdzie nie powiem, 
bo mi nie wypada, nic ci nie 
pomoże. Nadszedł czas opa-
miętania. Wieki temu zapo-
wiedziałem, że koniec świata 
przyspieszą fałszywi prorocy 
i mnożenie się różnych sekt. 
Jesteś zatem motorem nad-
chodzącej katastrofy, a od-
bieram sygnały, że wielu do 
niej nie tęskni.

- Nie może być! Występu-
jesz przeciwko mnie?!

 - Zaczynasz mi zawadzać. 
I to mówię ja – Najwyższy 
Prawodawca!

 - Tere fere kuku! Dziesięć 
przykazań – wielkie mi dzie-
ło! Przymierzam się do jego 
nowelizacji i dodam jeszcze 
kilka punktów, które pogrą-
żą tych cholernych lewaków!

Rozmowa z Bogiem
Andrzej
Basiński  - Nie bluźnij! Przypomi-

nam ci, że to ja jestem istotą 
najwyższą i nic nie będziesz 
po mnie poprawiał!

 - To kwestia interpretacji. 
Wygrałem wybory i mogę 
robić co mi się tylko podoba. 
Suweren wyraźnie wskazał 
na mnie!

 - Nie żartuj i nie uprawiaj 
samowolki! Na twoją partię 
głosowało mniej, niż dwa-
dzieścia procent wszystkich 
uprawnionych. A ja władam 
światem!

 - To się jeszcze okaże! 
Pracujemy nad zmianą ordy-
nacji!

 - Czyś ty oszalał?!

 - Tracisz, Panie Boże, spo-
łeczny mandat. Jeżeli nadal 
będziesz przeciwko mnie, 
skarzesz się na marginali-
zację. Ci, co nam przeszka-
dzają, to zdrajcy i zaprzańcy, 
komuniści i złodzieje! Bru-
dziński celnie mi to podpo-
wiedział!

 - Już ja cię skarzę! Po-
pamiętasz mnie na Sądzie 
Ostatecznym!

 - Nie strasz, nie strasz, 
bo... Ani się obejrzysz, jak go 
sparaliżujemy i moja sprawa 
będzie rozpatrywana w na-
stępnych wiecznościach, a i 
tak skończy się umorzeniem, 
bo jesteś podobno miłosier-
ny. Prokurator Piotrowicz 
już szykuje odpowiednią 
ekspertyzę. Szlag tam z opo-
zycją, demokracja ma się 

dobrze! Możesz nam, Panie 
Boże, rzucać kłody pod nogi, 
a my i tak nie zejdziemy z 
obranej drogi. Alleluja i do 
przodu!

Rozszalała się burza. 
Ochrona szczelnie nakryła 
Jarosława i tak doprowadzi-
ła do siedziby PiS. Jeden z 
funkcjonariuszy przyniósł z 
jego domu kota. Po chwili 
mruczał czule głaskany przez 
prezesa, który wie, co to mi-
łość i potra� kochać.

***

Właśnie zapoznałem 
się z wynikami zaufania 
dla polityków oraz noto-
waniami partii. Jedna z 
sondażowni ogłosiła, że 
prowadzi Andrzej Duda 
przed Beatą Szydło i Paw-
łem Kukizem, a druga, że 
przewaga PiS rośnie. Prze-
kracza to moją zdolność 
pojmowania. Albo sonda-
żownie zupełnie nie zna-
ją się na swojej robocie i 
o kant taką rozbić, albo z 
rozmysłem kłamią, chcąc 
się przypodobać władzy, 
albo też chodzi o postępu-
jący proces lasowania się 
mózgów odpytywanych, 
ewentualnie o nasilenie 
się stanu zapalnego ich or-
ganu w czaszce. Jeśli tak, 
biedni to ludzie, którzy 
wskutek swoich dolegliwo-
ści nie wiedzą, co czynią, 
przyczyniając się do ponie-
wierania państwem prawa 
i jego reputacją za granicą. 
Ale najpewniej chodzi po 
prostu o krańcową głupo-
tę, dla której tolerancyjny 
nie jestem i nie będę.

Chwilowy raj dla narciarzy
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POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ 
ODDZIAł W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, ul. Krasińskiego 8, tel. 74 641 97 50, fax. 641 97 51
e-mail: op@opiekapaliatywna.hb.pl, www.opiekapaliatywna.hb.pl

Od 21 lat prowadzimy opiekę hospicyjną nad chorymi u schyłku życia

W 2014 roku pomagaliśmy ok.1300 pacjentom w najtrudniejszym okresie życia. 
Wspieraliśmy rodziny chorych oraz dzieci osierocone organizując wsparcie socjalne, 
psychologiczne i inne pozwalając wrócić do równowagi po stracie najbliższych
Dzięki Państwa o� arności w bieżącym roku zakończymy rozbudowę Hospicjum.

Pomożemy rozliczyć PIT

R E K L AMA

Siedemnastoletnia Inez
po wypadku komunikacyjnym potrzebuje 

POMOCY.
Dzięki Wam może być sprawna.

Przekaż 1% podatku wpisując w formularzu PIT 
KRS0000037904 w rubryce 

„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”

WPISZ:

25859 Pochmara Inez

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

R E K L AMA

Integracyjna zabawa
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej oraz Zespół Szkół 
Zawodowych Specjalnych w 
Wałbrzychu zapraszają na bal 
karnawałowy, który odbędzie się 
9 lutego 2016 r. o godz. 15.00 przy 
ul. Mickiewicza 24. W programie 
między innymi: zabawa przy mu-
zyce, występ taneczny Zespołu 
„Iskierki”, konkurs karaoke, słodki 
poczęstunek. Wśród gości będą 
podopieczni reprezentujący WTZ 
przy ul. Ogrodowej, Powiatowy 
Środowiskowy Dom Samopomo-
cy przy ul. Ogrodowej, Środowi-
skowy Dom Samopomocy przy ul 
Duracza, WTZ przy ul Nałkowskiej, 
PSON w Wałbrzychu oraz ZAZ 
„Nadzieja” przy ul. Mickiewicza 24.

(RED)

Bal seniorów
Seniorzy po raz kolejny udo-
wodnili, że wiek nie jest żadną 
przeszkodą dla tych, którzy 
lubią i potra�ą dobrze się ba-
wić. W sali sołeckiej w Starych 
Bogaczowicach odbył się kolejny 
bal seniora. Zaproszono również 
mieszkańców gminy w wieku 50+. 
Przy wspaniałej muzyce, bardzo 
smacznych potrawach i szampań-
skich humorach upłynęło kilka go-
dzin przedniej zabawy.

(RED)

Konkurs 
fotogra�czny
Wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce zaprasza do udziału w kon-
kursie na najlepszą fotogra�ę 
ilustrującą zabytki i atrakcje 
turystyczne gminy. Prace można 
nadsyłać do końca września, więc 
jest czas na znalezienie dobrych 
ujęć. W regulaminie, który jest 
dostępny na stronie internetowej 
www.starebogaczowice.ug.gov.
pl opublikowany został regulamin 
konkursu i wysokość nagród.

(RED)

Przeprowadzka 
wydziałów
W związku z remontem po-
mieszczeń Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach, zmianie uległy 
siedziby poszczególnych wy-
działów. Wydział infrastruktury 
technicznej (dotychczas Ratusz 
- parter) został przeniesiony na 
ul. Stefana Żeromskiego 15 (po-
mieszczenia po straży miejskiej). 
Wydział �nansowo-budżetowy 
- skarbnik miasta, kasa, podatki, 
księgowość, (dotychczas w bu-
dynku przy ul. Stefana Żerom-
skiego 27) został przeniesiony 
do Ratusza (parter). Straż miejska 
- dotychczasowa siedziba (ul. Ste-
fana Żeromskiego 13-15) została 
przeniesiona na teren Dworca PKP 
- Plac Dworcowy 1, telefony: 74 
6379070 - 6379071, 606 637 542. 
Wydział spraw obywatelskich, 
ochrony ludności i działalności go-
spodarczej (dotychczas w budyn-
ku przy ul. Żeromskiego 27) został 
przeniesiony do budynku Dworca 
PKP, ul. Plac Dworcowy 1.

(RED)

Kupią samochody
Przesunięcia po stronie wydat-
ków - to najważniejsze zmia-
ny w budżecie Świebodzic na 
2016 rok. Chodzi o kwotę 350 
tys. zł, która przeznaczona będzie 
na: programy polityki zdrowot-
nej – 21 000 zł, kulturę i ochronę 
dziedzictwa – 65 000 zł,zadania z 
zakresu kultury �zycznej – 63 400 
zł oraz 200 000 zł na zakupy inwe-
stycyjne. Chodzi o zakup samo-
chodu służbowego, który zastąpi 
wysłużonego, kilkunastoletniego 
busa. Gmina Świebodzice kolejny 
rok będzie szczepić dziewczynki 
przeciwko HPV - przeznaczono na 
to w budżecie 15 000 zł, a także 
�nansować dodatkowe patrole 
policyjne - również przewidziano 
na to kwotę 15 000 zł. I to nie je-
dyne wsparcie dla świebodzickiej 
policji. Samorząd przeznaczy 80 
000 zł na do�nansowanie zakupu 
samochodu dla funkcjonariuszy.

(RED)

Panie w gminie Walim 
mają go już za sobą, za to 
mieszkanki Boguszowa 
- Gorc nie mogą się go do-
czekać. Babski comber w 
tych gminach to już stała 
tradycja.

W sobotę, 23 stycznia, w 
Świetlicy w Wiejskiej w Za-
górzu Śląskim płeć piękna 
po raz kolejny spotkała się  
na babskim combrze. Tego-
roczna, czwarta edycja tej 
kostiumowej imprezy, która 
od dłuższego czasu cieszy 
się niesłabnącym powo-
dzeniem, przebiegała pod 
hasłem “Wszystkie jesteśmy 
hipiskami”. W trakcie za-
bawy nie zabrakło tańców, 
śpiewów, zabaw i konkur-
sów oraz oczywiście przebie-
rańców. A o dobrą atmosferę 
dbał “męski rodzynek” - Ar-
tur Husejko. Tymczasem 4 
lutego, tradycyjnie w tłusty 
czwartek, w byłej kopalni w 
Gorcach (szyb „Witold”) od-
będzie się „Babska Biesiada 
Combrowa” potocznie zwa-
na babskim combrem.

- Comber to połączenie 
tradycji oraz rozrywki na naj-

wyższym poziomie, to ko-
stiumowa biesiada dla pań, 
która od 20 lat z powodze-
niem organizowana jest w 
Boguszowie-Gorcach. Tego-
roczna impreza odbędzie się 
pod hasłem „Z kamerą wśród 
zwierząt”, a że pomysłowość 
bab combrowych w kwestii 
kostiumów nie ma granic na 
„Witoldzie” bawić się będą za-
pewne zwierzęta przeróżnej 
maści: kocice, lwice, potulne 
myszki, żaby, kaczuszki oraz 
zwiewne motylki. Nie zabrak-
nie wspólnych śpiewów, tań-
ca do upadłego, frywolnych 
konkursów z nagrodami, a na 
niepokorne uczestniczki bie-
siady czekają już dyby com-
browe, a nawet kary cielesne 
wymierzane leciwym „du-
pochlastem” i wiele wiele in-
nych atrakcji. Uwaga! Są jesz-
cze wolne miejsca, ale trzeba 
się spieszyć. Informacje oraz 
bilety w CK-K „Witold” oraz 
pod numerami telefonów: 
(74) 880 15 27 i 512 088 565 
– dodają organizatorzy Bab-
skiej Biesiady Combrowej w 
Boguszowie – Gorcach.

(RED)

Babskie combry

W gminie Walim panie bawiły się pod hasłem: wszystkie jesteśmy 
hipiskami (fot. W. Pańczyszak).

Inwestorzy mogą już ko-
rzystać z nowego odcinka 
ulicy Strefowej w Świebodzi-
cach, komunikującej tereny 
aktywizacji przemysłowej i 
Podstrefy Świebodzice Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”.

W 2013 roku powstała 
pierwsza część tej drogi, wio-
dąca od ul. Strzegomskiej do 
zakładu Segepo; w 2015 roku 
miasto wykonało II etap - odci-
nek, który połączył się z ul. Lot-
niczą. Zakres prac był bardzo 
duży, bo dotyczył zarówno bu-
dowy nawierzchni i chodników, 
jak i całej infrastruktury pod-
ziemnej. Wartość całego zada-
nia to 3 mln zł, z czego I etap 
-883 tys. zł, II etap - 2,2 mln zł. 
Gminie udało się pozyskać 50 

proc. do�nansowanie na reali-
zację drugiego odcinka ul. Stre-
fowej z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Zakończył się także pierwszy 
etap gruntownej moderniza-
cji ulicy Świerkowej na osiedlu 
Wilcza Góra. Wyremontowany 
został 150-metrowy odcinek 
nawierzchni drogi i chodników, 
wymieniono także sieć gazow-
niczą i wodną. Na jednym z 
fragmentów tego odcinka, w 
okolicach numeru 13, znajdu-
je się uszkodzone ogrodzenie, 
które musi zostać naprawione, 
dlatego w tym miejscu statecz-
ne prace będą dokończone po 
usunięciu usterki. Koszt prac to 
250 tys. zł, �nansowane w pełni 
z budżetu Gminy Świebodzice.

(RED)

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych Oddział w Wałbrzy-
chu zaprasza płatników na 
bezpłatne szkolenia z zakre-
su zmiany przepisów o ubez-
pieczeniach społecznych z 
tytułu umowy zlecenia oraz 
z Interaktywnego Programu 
Płatnik (IPP). 

18 lutego 2016 r. w godz. 
10.00 – 13.00 odbędzie się szko-
lenie nt. zmiany przepisów o 
ubezpieczeniach społecznych 
z tytułu umowy zlecenia (zbie-
gi  tytułów do ubezpieczeń, 
obowiązki płatników składek w 
zakresie zgłaszania do ubezpie-
czeń i opłacania składek – zmia-
ny od 2016 r.). 19 lutego 2016 
r. w godz. 11:00-13:30 zostanie 
przeprowadzone szkolenie z In-
teraktywnego Programu Płatnik. 

Jest ono skierowane głównie do 
płatników przekazujących doku-
menty do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w postaci elektro-
nicznej przy użyciu prywatnego 
certy�katu kwali�kowanego. 
Wszystkie szkolenia będą miały 
miejsce w siedzibie wałbrzyskie-
go Oddziału ZUS, przy ul. Kaszta-
nowej 1 (sala 205 ). Na każde ze 
szkoleń obowiązują zapisy. Dane 
(imię, nazwisko, nazwę �rmy, 
NIP �rmy oraz nazwę szkolenia) 
należy przesłać na adres: moni-
ka.bisek-graz@zus.pl w terminie 
do 12 lutego 2016 r. O udziale w 
szkoleniach decyduje kolejność 
zgłoszeń. Zgłaszający, o zakwali-
�kowaniu na szkolenie, zostaną 
powiadomieni  w terminie do 16 
lutego br.

(RED)

Strefowa gotowa

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L AMA

Po zasięgnięciu opinii 
kapituły Rada Miejska Bogu-
szowa Gorc, w uznaniu za 
działalność na rzecz gminy 
Boguszów-Gorce oraz jej 
mieszkańców, a w szczegól-
ności za wieloletnie zaanga-
żowanie w rozwój sportu, 
w tym niekwestionowany 
wkład w upowszechnianie 
wśród dzieci i młodzieży 
narciarstwa klasycznego 
i biathlonu, jak też 40-let-

nią działalność trenerską, 
uwieńczoną sukcesami wie-
lu wychowanków, podjęła 
21 grudnia 2015 r. uchwałę 
w sprawie nadania Janowi 
Szymaniakowi tytułu „Zasłu-
żonego”. Jan Szymaniak to 
wieloletni nauczyciel, wy-
chowawca i trener narciar-
stwa biegowego. To zasłużo-
ny działacz sportu szkolnego 
na terenie Dolnego Śląska. 
W latach 1971 – 2001 praco-

Zasłużony 
boguszowianin
Jan Szymaniak odebrał z rąk burmistrza Boguszowa Gorc Waldemara 

Kujawy statuetkę „Zasłużony dla Miasta Boguszowa – Gorc”. 
Z wnioskiem o nadanie tego zaszczytnego tytułu wystąpił Klub 
Narciarstwa Alpejskiego „Dzikowiec”, powołany przez Sudeckie 

Stowarzyszenie Strzeleckie.

Od lewej: przewodnicząca rady miejskiej Sylwia Dąbrowska, burmistrz 
Waldemar Kujawa i Jan Szymaniak.

wał w Szkole Podstawowej 
Nr 6 w Boguszowie-Gorcach 
jako nauczyciel wychowania 
�zycznego. Pod koniec lat 
70-tych w szkole rozpoczął 
działalność Szkolny Klub 
Sportowy, którego moto-
rem działania był właśnie Jan 
Szymaniak. Równolegle do 
pracy dydaktycznej w szkole, 
pracował jako trener narciar-
stwa klasycznego Międzysz-
kolnego Klubu Sportowego 
Atri, działającego przy Szkol-
nym Związku Sportowym 
w Wałbrzychu (1975-1995). 
W 1995 r. współtworzył 
Uczniowski Klub Sportowy 
– Klub Sportów Górskich, w 
którym działa do dziś, peł-
niąc funkcję prezesa. W 2003 
r. był założycielem Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 
Dzikowiec przy ówczesnym 
LO w Boguszowie-Gorcach. 
Jako delegat uczestniczy też 
w pracach Szkolnego Związ-
ku Sportowego Dolny Śląsk 
we Wrocławiu – prowadząc 
działania na rzecz dzieci, mło-
dzieży, sportu i narciarstwa. 
Od lat jest koordynatorem 
Szkolnego Związku Sporto-
wego Dolny Śląsk w powiecie 
wałbrzyskim. Jan Szymaniak 
przyczynił się do organizacji 
wielu imprez i zawodów jak 
np. Powiatowa Liga Narciar-
ska, Igrzyska Województwa 
w Narciarstwie Biegowym, 
Finał Ligii Przełajów. Był po-
mysłodawcą i organizatorem 
Mistrzostw o Puchar Dzikow-
ca w Narciarstwie Biegowym 
z liczbą ponad 300 uczest-
ników. W latach 80-tych Jan 
Szymaniak wspólnie z innymi 
trenerami (J. Pawlik, R. Gratz-
ke) rozwijał także biathlon w 
regionie wałbrzyskim i szko-
lił młodych sportowców do 
sekcji biegowej i biathlono-
wej. Wynikiem tej współpra-
cy była liczna grupa młodych 
biathlonistów odnosząca 
sukcesy w zawodach krajo-
wych oraz międzynarodo-
wych. Dzisiaj, jako emeryt 
nadal angażuje się w dzia-
łalność sportową na terenie 
gminy Boguszów-Gorce.

(RED)

Działająca w kilku miej-
scowościach ziemi wał-
brzyskiej Akademia Ko-
larska „seven.R.sport”, 
zakończyła rok nie tylko 
sukcesami młodych za-
wodników, ale i... osiągnię-
ciami lingwistycznymi. - 
Nasz kolarski narybek robi 
szybkie postępy nie tylko 
na trasach wyścigów, ale i 
w nauce języka angielskie-
go i hiszpańskiego – po-
wiedział Rafał Wiśniewski, 
generalny menedżer aka-
demii.

Podkreślił, że znajomość 
języków obcych wpłynie na 
zwiększenie poczucia wła-
snej wartości i pewności 
siebie młodych kolarzy oraz 
ułatwi im kontakty z rywala-
mi i mediami podczas zagra-
nicznych imprez i obozów. - 
Chcemy, aby mogli tam czuć 
się swobodnie. Każda po-
zaszkolna edukacja, to war-
tość dodana. Dzisiejszy sport 
to nie tylko trening �zyczny.

Szkoła językowa „empik 
school” została o�cjalnym 
partnerem akademii, zapew-
niając kursy językowe dla za-
wodników.

 - Jeśli chodzi o zajęcia 
�zyczne, dużą wagę przy-
kładamy do zajęć ogólnoro-
zwojowych, których mamy 
szerokie spektrum, m. in. z 
zakresu lekkiej atletyki i pły-
wania. 

- Członkowie akademii 
rekrutują się z klas I–VI szkół 
podstawowych oraz gim-
nazjów. Obecnie zrzeszamy 
34 zawodników, z których 
22 to licencjonowani żacy, 
młodzicy i juniorzy młodsi. 
Pozostała 12 to dzieci z klas 
I -III, które również startują w 
imprezach kolarskich. Ciągle 
prowadzimy nabór – wyja-
śnił Rafał Wiśniewski.

Dzieci z klas I-III trenują 3 
razy w tygodniu po 60 mi-
nut, z klas IV-VI też 3 razy, 
ale po 2 godziny. Młodzicy i 
juniorzy młodsi ćwiczą 4 razy 
tygodniowo. Do tego do-
chodzi nauka języków.

 - Nasi trenerzy, to byli 
renomowani kolarze: Rado-
sław Romanik, mistrz Polski 
na szosie w 2001 roku, wie-
lokrotny zwycięzca wyści-
gów etapowych, olimpijczyk 
z Aten i 33. kolarz Giro d’ 
Italia oraz Joanna Ignasiak, 
24-krotna medalistka mi-
strzostw Polski na szosie i 
torze, m. in. dwukrotna mi-
strzyni Polski elity w jeździe 
indywidualnej na czas – do-
dał.

Trenerem pływania jest 
Piotr Balcerzak, dwukrotny 
mistrz Polski ratowników.

 Akademia zapewnia za-
wodnikom profesjonalny 
serwis i opiekę medyczną. 

Kolarze uczą się języków

Nad ich zdrowiem czuwają 
�zjolodzy sportu, �zjote-
rapeuci i dietetycy, wśród 
których jest Marcin Modrze-
jewski, dwukrotny brązowy 
medalista mistrzostw Polski 
w kulturystyce i drugi w Pu-
charze Polski strongmanów.

Grupa składa się z szo-
sowców i „górali”. Jeśli cho-
dzi o tych drugich, starsi 
startują w maratonach MTB, 
a młodsi w cross country.

W kończącym się roku 
„akademicy” rywalizowali 
w 36 imprezach, np. w Nu-
tella Mini Tour de Pologne 
w Krakowie, Memoriale im. 
Stanisława Szozdy w Prud-
niku oraz w Mistrzostwach 
Polski Szkółek Kolarskich w 
Obiszowie.

 - W Mini Tour de Pologne 
Mateusz Ślawski był drugi, 
a Kamila Ślawska trzecia, 
Kamila wygrała z dużą prze-
wagą Memoriał Szozdy, a w 
mistrzostwach szkółek ko-
larskich trzecia była Hanna 
Demeszuk, a czwarta Kamila. 
Żakini Julia Gostomczyk wy-
grywa ze starszymi koleżan-
kami – prezentuje swoich 
najlepszych Radosław Ro-
manik.

Oprócz nich obiecująco 
zapowiadają się: Krzysztof 
Wierzelewski, Marcin Roz-
miarek i Kacper Andrejczuk.

 - Zajęcia językowe  spra-
wiają kolarzom wielką frajdę 
i żaden z nich się nie wyła-
mał. Konwersują, aż miło po-
słuchać – zaznaczył general-
ny menedżer.

W lutym 8 zawodniczek 
i zawodników wyjedzie na 
12-dniowe zgrupowanie do 
Francji.

 - Do sezonu przygotowy-
wać się będziemy w Nicei na 
Lazurowym Wybrzeżu, tre-
nując z tamtejszą grupą szo-
sową – zaznaczył Romanik.

Mottem akademii są sło-
wa amerykańskiego pisarza 
Roberta Colliera: „Sukces to 
suma niewielkiego wysił-
ku powtarzanego z dnia na 
dzień”.

 - Jestem przekonany, 
że systematyczna i konse-
kwentna praca z naszą mło-
dzieżą, zaowocuje w akade-
mii jeszcze wieloma dobrymi 
wynikami sportowymi, a 
także w nauce języków ob-
cych – podsumował Rafał 
Wiśniewski.

Andrzej Basiński

Kamila Ślawska trzecia w Mini Tour de Pologne.
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R E K L AMA

Bieg Gwarków 
odwołany
36. Bieg Gwarków, druga po 
Biegu Piastów masowa im-
preza narciarska w Polsce, 
zaplanowany na 7 lutego, 
został odwołany z powodu 
niesprzyjających warunków 
atmosferycznych – informu-
je dyrektor biegu Mariusz 
Gawlik. Wzrost temperatury 
spowodował topnienie śniegu 
na trasach wokół schroniska 
„Andrzejówka” w Rybnicy Le-
śnej, w Górach Suchych koło 
Wałbrzycha. - Prawdziwie zi-
mowa aura trwała zbyt krót-
ko, by trasy Biegu Gwarków 
zostały w pełni przygotowane 
i nie zagrażały sprawnemu 
przeprowadzeniu imprezy. W 
niedzielę nastąpiła odwilż, a 
prognozy meteorologiczne 
przewidują dalsze ocieplenie, 
co ostatecznie zadecydowa-
ło o odwołaniu zawodów – 
dodał Gawlik. Jak zaznaczył, 
śnieg leżał zbyt krótko, by 
wielu chętnych do startu mia-
ło okazję, by sprawdzić swoje 
możliwości. - W dotychczaso-
wej historii Biegu Gwarków 
już kilkakrotnie kłopoty ze 
śniegiem torpedowały tę im-
prezę. Względy ekonomicz-
ne, związane z organizacją w 
Wałbrzychu innych zawodów 
o charakterze ogólnopolskim 
sprawiły, że w tym roku nie 
przewidzieliśmy terminu re-
zerwowego – zakończył dy-
rektor. Bieg Gwarków po raz 
pierwszy odbył się 26 lutego 
1978 roku. Wystartowało w 
nim 3048 zawodników. Jego 
inicjatorem był Julian Goz-
dowski, późniejszy twórca i 
wieloletni komandor Biegu 
Piastów. Tymczasem na 14 
lutego na trasach biegowych 
koło Andrzejówki zaplano-
wano I Bieg Narciarski o „Pu-
char Gór Suchych” oraz bieg 
Par Walentynkowych. - Star-
tujemy przy Andrzejówce o 
godzinie 11.00. Przygotowali-
śmy, oprócz kategorii OPEN, 
kategorie Walentynkową oraz 
SPRINT. Wszelkie informację 
będziemy podawać w zakład-
ce Puchar Gór Suchych na 
stronie mck.pl – mówią orga-
nizatorzy z Mieroszowskiego 
Centrum Kultury.

(A. Bas.)

Wygrały z I-ligowcem
Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych pokonały w meczu 
kontrolnych KKS Bogdań-
czowice 5:2. Wałbrzyszanki 
rozpoczęły sparing w składzie: 
Ludwiczak - Borkowska, Botor, 
Mesjasz, Bosacka - Kowalczyk, 
Jędras, Konat, Lizoń, Brzeska 
- D. Pluta. W pierwszej jedena-
stce wyszła debiutantka: Ka-
rolina Jędras, a na ławce usia-
dła inna nowa zawodniczka 
– Dagmara Najbuk. Z różnych 
powodów nie mogły zagrać: 
Sobkowicz, Miłek, Antończyk, 
Konopka, Gonzalez, Aszkieło-
wicz oraz Rędzia. Po pół godzi-
nie akademiczki przegrywały 
0:1, ale Edyta Botor wyrównała 
z rzutu karnego, a przed prze-
rwą gola na 2:1 dla AZS PWSZ 
zdobyła Katarzyna Brzeska. 
Od początku drugiej części 
spotkania przewagę miały za-
wodniczki z Wałbrzycha, którą 
zamieniły na gole. Dwukrot-
nie na listę strzelczyń wpisała 
się rezerwowa, 16-letnia Julia 
Kowalczyk, kolejną bramkę 
zdobyła Małgorzata Mesjasz. 
Również raz została poko-
nana Jessica Ludwiczak, a w 
końcówce weszły na boisko 
jeszcze Żurawska, Iwańczuk, 
Jessica Pluta, Staranowicz oraz 
Najbuk, ale nic one zmieniły i 
ostatecznie AZS PWSZ wygrał 
5:2. W następnym spotkaniu 
towarzyskim wałbrzyszanki 
zagrają z Medykiem Konin i 
wyjdą najprawdopodobniej w 
silniejszym składzie, niż prze-
ciwko KKS Bodgańczowice.

Radosław Radczak

Turniej siatkówki
Centrum Kultury w Głuszycy 
przyjmuje zapisy na Zimowy 
Turniej Siatkówki o Puchar 
Burmistrza Głuszycy Roma-
na Głoda. Turniej odbędzie 
się 13 lutego w godz. od 9.00 
do 16.00 w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w 
Głuszycy. Wpisowe od druży-
ny wynosi 60 zł. Zgłoszenia 
przyjmowane będą do 29 
stycznia w siedzibie CK-MBP w 
Głuszycy przy ul. Grunwaldz-
kiej 26 w pok. nr 11 lub pod 
numerem telefonu 74 84 56 
334.

(RED)

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych prze-
grali w Oleśnicy z miejsco-
wym KK 71:73. To trzeci 
mecz przegrany przez 
podopiecznych trenera 
Arkadiusza Chlebdy w tym 
sezonie.

Początek spotkania nie 
zapowiadał sensacyjnego 
końca, gdyż biało-niebiescy 
wygrali I kwartę 23:18, głów-
nie dzięki Pawłowi Pirosowi, 
który zdobył aż 10 punktów. 
Mimo, że wynik przez więk-
szą część wynik oscylował 
koło remisu, to w końcówce 
lepiej zagrali goście. I choć 
mieli już 8 punktów przewa-
gi, to na 8 sekund przed koń-
cem Luka Małachau tra�ł zza 
linii 6,75 m i zmniejszył stra-
tę do rywala. Duży wpływ 
na losy meczu miała druga 
ćwiartka, ponieważ przez 4 
minuty zawodnicy Górnika 
nie mogli tra�ć do kosza, 
dzięki czemu na prowadze-
nie szybko wyszli gospoda-
rze, prowadząc 26:23. Potem 
tra�ali Paweł Bochenkiewicz, 
Marcin Wróbel oraz Paweł 
Piros, ale w tej części gry 
zapisali sobie na koncie za-
ledwie 9 oczek, przez co po 
pierwszej połowie ich zespół 
przegrywał 32:36.

Po długiej przerwie do 
ataku rzucili się przyjezdni, 
którzy chcieli uniknąć poraż-
ki. Zaczęło się od trójki Rafała 
Niesobskiego, ale oleśnicza-
nie nie chcieli utracić pro-
wadzenia i - podobnie jak w 
pierwszej kwarcie - co chwilę 

kto inny prowadził. Po ak-
cji 2+1 Niesobskiego pod-
opieczni Arkadiusza Chleb-
dy mieli już 4 punkty więcej 
od rywala, ale w ostatnich 
pięciu minutach tej partii 
gospodarze zaledwie 2-krot-
nie tra�li za 2, a wałbrzysza-
nie ani razu (!) i po trzeciej 
kwarcie był remis 47:47. W 
ostatniej odsłonie wydawa-
ło się, że koszykarze z Wał-
brzycha zagwarantują sobie 
zwycięstwo, gdyż przez dłu-
gi czas mieli 3-5 punktową 
przewagę, ale - niestety - nie 
wykorzystali tej sytuacji. W 
ostatnich 3 minutach stra-
cili prowadzenie i już go nie 
odzyskali. Przez faule gości 
koszykarze KK zdobyli więcej 
punktów i ostatecznie przez 
to górnicy przegrali po raz 3 
w tym sezonie, ulegając ole-
śniczanom 71:73.

W następnej kolejce wał-
brzyszanie zagrają w Gnieź-
nie ze Sklepem Polskim 
MKK. Spotkanie odbędzie 
się w niedzielę, 31 stycznia, o 
godz. 16:00.

Radosław Radczak

KK Oleśnica – Górnik Trans.eu 
Wałbrzych 73:71 (18:23, 18:9, 11:15, 
26:24)
Oleśnica: Kaczmarek 22, Kuta 17, 
Suprun 14, Zuber 13, Małachau 7, 
Kruk 0, Stach 0, Kilian 0, Piasecki 0, 
Jarmakowicz 0.
Górnik Trans.eu: Niesobski 23, Piros 
23, Wróbel 11, Bochenkiewicz 8, 
Kołaczyński 4, Glapiński 2, Krzymiński 
0, Jeziorowski 0, Ciuruś 0, Ratajczak 0, 
Rzeszowski 0.

Sensacja w Oleśnicy!
Siatkarze Victorii PWSZ 

Wałbrzych wygrali we 
własnej hali z dotychcza-
sowym liderem I ligi Ślep-
skiem Suwałki 3:2. Dzięki 
zwycięstwu wałbrzyszanie 
pozostaną na 11. miejscu 
w ligowej tabeli.

Gospodarze rozpoczęli 
w składzie: Lipiński, Rutec-
ki, Szczygielski, Smolarczyk, 
Macek, Filipiak oraz Mierze-
jewski jako libero. Początek 
meczu był trochę nerwowy 
w wykonaniu miejscowych, 
gdyż rywale szybko wyrów-
nali rezultat na 5:5, choć 
przegrywali 1:3. Przed pierw-
szą przerwą techniczną pod-
opieczni Krzysztofa Janczaka 
wyszli na jednopunktowe 
prowadzenie i dość długo 
je podtrzymywali. Następ-
nie zaczęli wykorzystywać 
słabą grę i błędy przeciwni-
ka, dzięki czemu stopniowo 
powiększali przewagę i tuż 
przed końcem mieli już 10 
punktów więcej. Ostatecznie 
premierowy set zakończył 
się wynikiem 25:16 dla wał-
brzyszan. Drugi partia była 
już bardziej wyrównana i 
bardziej widowiskowa. Na 
początku zawodnicy Ślepska 
prowadzili 5:3, a przed pauzą 
techniczną mieli punkt prze-
wagi. Przez długi czas goście 
mieli jedno oczko więcej, ale 
już przed drugą przerwą to 
Victoria PWSZ prowadziła 
16:14. Po świetnej grze Fi-

lipiaka drużyna z Dolnego 
Śląska miała już 3 punkty 
więcej, ale suwalszczanie 
starali się odrabiać straty 
i walka trwała do samego 
końca. Ostatecznie drugie-
go seta znów wygrali go-
spodarze, tym razem 25:23. 
Początek trzeciej partii nale-
żał do prowadzących w tej 
potyczce wałbrzyszan, ale to 
był miły złego początek. Po 
przerwie siatkarze z Suwałk 
szybko odskoczyli, powięk-
szając przewagę aż do koń-
ca tej części meczu i wygrali 
25:18. Czwarta odsłona była 
najgorsza w wykonaniu dru-
żyny z Wałbrzycha, której nie 
pomagały przerwy w grze i 
rotacje w składzie. Już na po-
czątku rywale prowadzili 8:3, 
a przez moment mieli już na-
wet 10-punktową przewagę. 
Ostatecznie wygrali 25:17 i 
kibice czekali na tie-break. 
Dzięki dobrym zagrywkom 
Filipiaka Victoria PWSZ pro-
wadziła 5:3, ale po zmianie 
stron to zawodnicy z Pod-
lasia wyszli na prowadzenie 
9:6. Wtedy o czas poprosił 
trener Krzysztof Janczak, a 
jego podopieczni szybko od-
robili straty i wynik aż do sa-
mego końca oscylował koło 
remisu. Na szczęście wał-
brzyszanie mieli meczbola i 
dzięki decyzji sędziego wy-
grali ostatniego seta 15:13 i 
cały mecz 3:2.

Radosław Radczak

Victoria nad liderem

Siatkarze Victorii PWSZ pokonali we własnej hali Ślepsk 3:2.

Koszykarze Górnika sensacyjnie przegrali w Oleśnicy.
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PILNIE KUPIĘ 
MIESZKANIE 

NA PODZAMCZU
LUB PIASKOWEJ 

GÓRZE
TEL. 535 285 514

Wójt Gminy Walim, 

podaje do publicznej wiadomości, 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,

 został wywieszony na okres 
od 28.01.2016 r. do 18.02.2016 r. 

wykaz Nr 3/2016 z dnia 28.01.2016 r.
 nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży.

Poszukujemy osoby 
(mile widziane Panie) 

obdarzonej zdolnościami 

manualnymi do oprawy 

i pakowania fotoobrazów. 

CV prosimy wysyłać na email: 

rekrutacja@citydruk.pl

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

SZUKASZ PRACY?
Zostań Doradcą 

Finansowym
Tel: 22 228 71 00

503 199 907
Wyślij SMS-a o treści „P” 

na numer:
696 006-100

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.

Pracuj jako opiekun seniora 

w Niemczech i Anglii. 

Atrakcyjne zarobki, 

sprawdzone kontrakty. 

Tel. 509892436

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

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

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

i 74-854-17-12

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

Piłkarze Górnika Wałbrzych 
przegrali w towarzyskim spo-
tkaniu z Lechią Tomaszów Ma-
zowiecki 1:3 w swoim drugim 
meczu kontrolnym podczas zi-
mowej przerwy. Wcześniej wał-
brzyszanie wygrali z ekstrakla-
sową Cracovią 3:2.

Lechia Tomaszów Mazowiecki 
jest wiceliderem grupy łódzko-
-mazowieckiej III ligi. Jeżeli Górnik 
skończy rozgrywki na pierwszym 
miejscu w tabeli grupy dolnośląsko 
– lubuskiej i dostanie się do baraży 
o awans do II ligi, to tra� właśnie na 
mistrza grupy łódzko – mazowiec-
kiej.

Trener Robert Bubnowicz w 
sparingu z Lechią nie mógł sko-
rzystać z Kamila Jarosińskiego, Do-
minika Radziemskiego, Jana Rytki 
oraz Mateusza Krawca. Niestety, 
brak tych piłkarzy – a szczególnie 
pierwszej trójki – odbił się na po-
stawie drużyny, której źle grało się 
w ciężkich warunkach i do prze-
rwy przegrywała 0:2. Tuż po roz-
poczęciu drugiej połowy piłkarze 
Lechii podwyższyli rezultat na 3:0 
i spokojnie kontrolowali przebieg 
spotkania. Potem z ławki weszli 
młodzieżowcy: Mateusz Krzymiń-
ski, Sebastian Surmaj oraz Damian 
Migalski i wałbrzyszanie w koń-
cówce zdobyli honorową bramkę 
na 1:3, a jej autorem był Sławomir 
Orzech.

W środę, 27 stycznia miał zo-
stać rozegrany sparing w Legnicy 
z miejscową Miedzią, ale został 
on odwołany. Z tego powodu naj-
prawdopodobniej Górnik zagra 
test wewnętrzny, a legniczanie po-
jawią się w Wałbrzychu 10 lutego, 
by zmierzyć się z… Rakowem Czę-
stochowa.

Plan sparingów Górnika:
1.02. godz. 16.00 – MKS Kluczbork (Wałbrzych)
6.02 – Soła Oświęcim (Wałbrzych)
6.02 – 14.02 - zgrupowanie w Żaganiu
10.02 – Szporotavia Szprotawa (Żagań)
12.02. – Zespół z IV Bundesligi (Żagań)
20.02. godz. 10.30 – Zagłębie Sosnowiec 
(Wałbrzych)
27.02. – Victoria Świebodzice i Olimpia Kowary

Piłkarze Górnika zaległe spotka-
nie III ligi dolnośląsko – lubuskiej 
z Karkonoszami w Jeleniej Górze 
rozegrają 3 maja. O ile pogoda na 
to pozwoli, zawody odbędą się w 
sobotę o godz. 12.00 na stadionie 
przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze.  
Przypomnijmy, że rewanżowe der-
by Sudetów miały być rozegrane 22 
listopada, ale po opadach deszczu 
obiekt w Jeleniej Górze nie nada-
wał się do gry. Jeśli wałbrzyszanie 
do końca rozgrywek utrzymają 
prowadzenie w swojej grupie, to 
w dniach 11-15 czerwca rozegrają 
mecze barażowe o awans do II ligi. 

Radosław Radczak

Dobrze, że to tylko sparingVictoria druga

Ekipa PUKS Victoria Wałbrzych.

W hali wałbrzyskiej Toyoty z udziałem 9 zespołów odbyła się 3. edycja piłkarskiego 
turnieju juniorów E-1 Victoria Cup, zorganizowanego przez PUKS Victoria 

Wałbrzych. W �nale Miedź Legnica pokonała Akademię Piłkarską Victoria 2:1 
(w normalnym czasie spotkanie zakończyło się wynikiem bezbramkowym).

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju wybrano Oskara Nowaka z 
Victorii, najskuteczniejszym strzel-
cem okazał się Mateusz Sroka z 
Amico Lubin (11 bramek), a za 
najlepszego bramkarza uznano 
Mateusza Jarzyńskiego z Górnika 
Wałbrzych.

AP Victoria wystąpiła w skła-
dzie: Kamil Gubała, Dominik Py-
tlak – Marta Sowa, Oskar Nowak, 
Dominik Janik, Damian Pałczyń-
ski, Magda Sowa, Bartosz Lesiak, 
Patryk Lasek, Krystian Worski, Fi-
lip Artelik. Trenerzy: Tomasz Sowa 
i Mirosław Furmaniak.

Kolejność końcowa: 1. Miedź, 2. 
Victoria, 3. Baszta Wałbrzych, 4. Ja-
voria Jawor, 5. Amico, 6. Górnik, 7. 
Victoria Świebodzice, 8. SP Szczyt 
Boguszów-Gorce, 9. Polonia-Stal 
Świdnica.

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

PODZAMCZE, 54m2, 3 pokoje,9 
piętro, piękny widok  SUPER CENA 
108.000,-zł zł! tel. 530-998-374

PODZAMCZE, OKAZJA, 48 m2,  2 
pokoje, widna kuchnia, dwustron-
ne, balkon, ogrzewanie miejskie, 
cena  95.000 tys. do negocjaci, 
Tel: 535-285-514

STARY ZDRÓJ, KAWALERKA, 1 pię-
tro, widna kuchni, po remoncie, 
cena 45 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! BOGUSZÓW-GORCE 2 
pokoje, OSIEDLE, OGRZEWANIE 
MIEJSKIE, parter, 42 m2, sło-
neczne mieszkanie w rozkładzie, 
59.000 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 103.000,-zł Kontakt 535-
285-514 

MIESZKANIE NA GAJU, GARAŻ, 
OGRÓDEK, parter, 43 m2,  2 po-
koje, widna kuchnia, WERANDA, 
ogrzewanie gazowe, cena  99.000 
tys, Tel: 535-285-514

ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 
piętro w bloku, Cena 79.000zł 
DO NEGOCJACJI! Kontakt  535- 
311- 265

Podzamcze, 2 pokoje, 35m2, 7 
piętro w wieżowcu. Cena 85.000zł 
do negocjacji. Tel 535-311-265

Biały Kamień, 69m2, 4 pokoje, 
ogródek pod oknami. Spokojna 
lokalizacja. Cena 145.000zł do 
negocjacji. Kontakt  535- 311- 265

3 pokoje, 57m2, Nowe Miasto, 
cena 105.000zł DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265

Do wynajęcia kawalerka z 
ogródkiem. 700zł plus liczniki, 
OGRZEWANIE W CENIE. 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

Dom wolnostojący w Jugowicach, 

pow. 90m2  5pokoje działka 

2500m2. Cisza spokój, cena 

200.000,-zł  Kontakt 535-416-014

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 5 

piętro, dobra lokalizacja CENA 

85.000,- zł Kontakt 530-998-374

STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 pokoje, 

mieszkanie po remoncie, do za-

mieszkania, okazja CENA 65.000zł  

kontakt 530- 998-374

3 pokoje, po remoncie, wykoń-

czone, ładna okolica, CENA 97.700 

zł. Kontakt 530-998-374

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! PODZAMCZE, 
ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 3 
piętro w 4, cena 107.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym 
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł, 
po remoncie, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro 
w 4, cena 112.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Poselska, 3 pokoje, 54m2, 1 piętro 
w 10, cena 147.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 52m2, 2 piętro 
w 4, cena 140.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

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

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Okrzei, 3 pokoje, 57m2 z jasną 
kuchnią, 1 piętro w 10, cena 
129.000, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PODGÓRZE, ul. Jagiel-
lońska,  kawalerka, 34m2, C.O. 
Gaz, parter w 2, cena 65.000zł 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 –  NOWE MIASTO, ul. 
11-go Listopada, 3 pokoje z 
balkonem, 72m2, 2 piętro w2 , 
cena 122.000zł 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 
225 000 zł Tel. 606 976 630

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

MS-2265 Piaskowa Góra, kawaler-
ka, 19m2, parter z balkonem, cena 
63 tys. Tel. 793 111 130

MS-2465 ul. Świdnicka, 2 pokoje, 
42m, 1 piętro , ogródek, ładne 
cena 75 tys. Tel. 793 111 130

MS- 2446 Nowe Miasto 2 pokoje, 
58m. Po kapitalnym remoncie, 
cena 129 tys. Tel. 793 111 130

MS-1516 Biały Kamień 2 pokoje, 
pow. 46,5m, cena 68 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2376 Biały Kamień 2 pokoje 
49m, 1 piętro, ogródek przed 
blokiem. Cena 75 tys. Tel. 793 
111 130

MS- 2382 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 37m2, do remontu, cena 79 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2463 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
42m2, do odświeżenia , cena 109 
tys. Tel. 606 976 630

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

MS-2453 Podzamcze, 2 pokoje, 
48m2, 1 piętro, cena 125 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2365 Podzamcze, 3 pokoje, 
54m2, po kapitalnym remoncie, 
nowocześnie wykończone, cena 
168 tys. Tel. 606 976 630

1.SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 2 pokoje z widną kuchnią 
na I piętrze w budynku IV-
-piętrowym. PO KAPITALNYM 
REMONCIE! Cena: 139,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel:502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w 
rejonie ulicy Batorego, 3 pokoje z 
balkonem, 61 m2. Cena 139 000 
do negocjacji!Tel: 530-913-259

3. SOWA&VICTORIA .Słoneczna 
kawalerka na Gaju, 35,7 m2. Cena 
33 000 !!! Tel: 530-913-259

4. Lokal użytkowy 20 m2 na 
Podzamczu. Cena 38 000!!!DO 
NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Śliczne, 
dwupoziomowe mieszkanie na 
Gliniku, cztery pokoje, po remon-
cie, cena 158000 do negocjacji 
Tel: 502-657-353

6.SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Białym Kamieniu ul.Obrońców Po-
koju, dwa pokoje, cena 76 tys. do 
Negocjacji. 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 Dwupozio-
mowy apartament w Świdnicy, 
114m2, ścisłe centrym miasta, sa-
lon z aneksem + 3 sypialnie. cena: 
298 000zł Tel. 519-121-102

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

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

11.SOWA&VICTORIA Niewielka 
kawalerka, 20m2 w doskonałej 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

cenie 22 000zł, Stary Zdrój Tel: 
502-665-504

12. SOWA&VICTORIA Mieszkanie, 
2 pokoje na Nowym mieście, od-
restaurowana, piękna kamienica, 
do częściowego remontu, cena: 
99500zł do negocjacji! Tel: 502-
665-504

13. SOWA&VICTORIA Apartament 
Świdnica z możliwością wydziele-
nia dwóch oddzielnych mieszkań 
z osobnym węzłem sanitarnym, 
pow: 90m2 cena: 342 000zł Tel: 
506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
do remontu o pow. 36m2, 2 poko-
je, odrestaurowana kamienica w 
centrum Boguszowa Gorce, cena: 
30 000zł Tel: 506-717-014

15. SOWA & VICTORIA Dom 
bliźniak 90m2 w Świdnicy, dobra 
cena! działka 400m2 Do zamiesz-
kania!!! cena: 360 000zł Tel:506-
717-014

16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
w Głuszycy, 35m2, 2 pokoje z bal-
konem, po remoncie, do wejścia, 
cena: 75000zł do negocjacji Tel: 
506-717-014

17. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra Kawalerka z jasną kuchnią 
i dużym balkonem na 9 piętrze, 
27m2 cena 79000 złTel: 519-121-
104

18. SOWA&VICTORIA Nowe 
Miasto, mieszkanie po remoncie, 
4 pokoje, duży taras, 70m2 cena 
160000 zł Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Podzam-
cze, Mieszkanie do częściowego 
remontu 2 pokoje bez balkonu, 
35m2 cena 85000 zł Tel: 519-121-
104

20. SOWA&VICTORIA Miesz-
kanie w Głuszycy, 59m2, duże 
możliwości, pełen rozkład, dobra 
lokalizacja, cena: 99000zł Tel: 
519-121-104

MS-2433 Podzamcze, 2 pokoje, 
49m2, po remoncie, cena 149 tys. 
Tel. 606 976 630

MS-2447 Podzamcze, 2 pokoje, 
52m2, do odświeżenia, cena 130 
tys. Tel. 883 334 486

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

MS-2469 Biały Kamień z ogród-
kiem, super lokalizacja, 2 pokoje, 
46 m2, po remoncie, cena 129 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje, 
56m2, cena 139 900 tys. Tel. 883 
334 481

MS-2442 Biały Kamień, 3 pokoje, 
59m2, budynek z cegły, balkon, 
cena 159 900 Tel. 883 334 481

MS-2439 Szczawno Zdrój – Os. 
Solicowo, apartament 65m2, 3 
pokoje, 299 tys. Tel. 883 334 481

USŁUGI

POŻYCZKA DLA KAŻDEGO. TEL. 

22-123-00-00.

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne. – TANIO! Tel. 

607-218-533.

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-

WA - Całodobowo. Tel. 726-005-

726. Tanio, szybko, profesjo-

nalnie. www.speed24h.info. 

Zapraszamy do sklepu przy ul 

Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

(1) Usługi remontowo – wykoń-

czeniowe: malowanie, gładzie, 

płytki, su�ty podwieszane, panele, 

tapety itp. Tel. 694-922-059.

(1) „SZOP PRACZ” PRANIE 

TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-

MOCHODOWEJ, DYWANÓW, 

SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ, 

MYCIE OKIEN – KONKURENCYJ-

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

(1) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(1) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(1) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(1) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ 

TEL.725 248 935  

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam mieszkanie po 

remoncie, 46 m kw., Biały Kamień 

– ul. Przyjaciół Żołnierza, parter, 

kuchnia, 2 pokoje, łazienka, wc, 

co gazowe, ogródek przydomowy 

- 200 m kw. Cena: 110 tys. zł. Tel. 

600 888 434.

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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38m2, cena 59 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy przestronną 
kawalerkę na Podgórzu, cicha 
lokalizacja, 46m2, stan  b.dobry, 2 
piętro, kominek, cena 52 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

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

WILLA – Sprzedamy nowo 
wybudowany dom wolnostojący 
w Lubominie, 4 pokoje, 130m2, 
działka 2760m2,  cena 470 tys.zł. 
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 
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 130 
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-

BON – Szczawno Zdrój, 140m2, 
dwupoziomowy apartement, 4 
pokoje, balkon, antresola, wysoki 
standard. Cena: 275 000 zł  (nr: 
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON -Śródmieście, OKAZJA, 60 
m2, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc, przedpokój.Cena: 79 000 zł 
(nr: 2108) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – Do wjnajęcia Biały Kamień, 
28,5 m2, 1 piętro, 1 pokój, kuch-
nia, łazienka  i WC, ogrzewanie 
miejskie, umeblowane. Cena: 690 
zł/ mc (nr: 1940)–(74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Okolice Wałbrzycha ( 5 km) 
, zadaszony dom w stanie suro-
wym o powierzchni 100 m2  na 
działce 1115 m2 piękna okolica! 
Cena: 290 000 zł. (nr: 2116) -(74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Lubomin, 53 m2, wysoki 
parter, 3 pokoje, łazienka z wc 
i wanną, dodatkowo ogródek. 
Cena: 58 000 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 – Boguszów Gorce, 1 piętro, 
2 pokoje z aneksem kuchennym, 
kominkiem, oraz łazienka z kabiną  
prysznicową  i wc. Świeżo po 
kapitalnym remoncje. Cena: 98 
000 zł.  Ewentualność zamiany na 
dom na wsi z dopłatą (nr: 2111 ) - 
(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 – OKAZJA -Nowe Miasto, 
33 m2, parter, 1 pokój, kuchnia , 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc oraz przedpokój. Ogrzewanie 
kominkowe. Cena 60 000 ( nr: 
1912)- (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 – Szczawienko, SUPER 
OKAZJA,ciekawa szeregówka, 220 
m2, 6 pokoi, ,3 łazienki, garaż (nr: 
885) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON - Śródmieście, 43 m2, parter, 
3 pomieszczenia biurowe, wc, 
poczekalnia/przedpokój.Cena 
sprzedaży: 95 000 zł (nr: 2107) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09

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

BON - Głuszyca, Dom wolnosto-
jący, 150 m2, Działka 1600 m2, 
garaż w bryle budynku.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  B.Kamień, ul.Pionierów, 
cena 45000zł!!! -  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. –  ogrzewanie ga-
zowe, 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, 36 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, ul.Fredry, co gaz, 
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy działkę, 
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45 
tys.zł.  74 666 42 42,  881 788 200.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, 
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, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, Szczawienko, 2piętro, cena 
53 tys.zł 74 666 42 42, 881 424 
100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na P.Górze, po remoncie, 19m2, 
parter, cena 62 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
w Szczawnie - Zdroju, 2 piętro, 

Cena: 185 000 zł (nr: 2004) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON-  Jaczków, dom wolnosto-
jący wraz z zabudowaniami go-
spodarczymi na działce 5000 m2. 
Cena: 99 000 zł (nr: –) możliwość 
dokupienia 2 ha - (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Okolice Wałbrzycha,e-
leganckie willowe mieszkanie 
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150 
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie 
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł 
(nr: 2114) - (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

mień, parter, co gaz, 47 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 kawalerkę, 
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro, 
po remoncie, b.dobra lokalizacja, 
cena 72 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

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
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Kupiê zegarki
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