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DLA KAŻDEJ OSOBY 
OSIĄGAJĄCEJ 

JAKIEKOLWIEK DOCHODY!!!

POŻYCZKA do  5000 zł 
decyzja w 7 minut 

bez sprawdzania  baz 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 16.00

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

ul. Bolesawa Chrobrego 2/1
58-300  Wabrzych

Z każdym dniem przy-
bywa osób, które w urzę-
dach skarbowych składają 
roczne rozliczenia podat-
kowe. Samorządowcy ape-
lują, by w deklaracjach 
wpisywać adres zamiesz-
kania, by pieniądze pozo-
stały w naszych gminach, a 
przedstawiciele organiza-
cji samorządowych przy-
pominają o przekazaniu 1 
procenta podatku na rzecz 
osób potrzebujących oraz 
instytucji pożytku publicz-
nego.

Apel o lokalny patrio-
tyzm kierują do swoich 
mieszkańców włodarze 
wszystkich gmin Aglome-
racji Wałbrzyskiej. Kolejną 
grupą, która liczy na nasze 
wsparcie przy okazji corocz-
nego rozliczania się z �sku-
sem, są organizacje pożytku 
publicznego, które między 
innymi opiekują się dziećmi 
niepełnosprawnymi, propa-
gują i wspierają twórczość 
literacką, dbają o interesy 
konsumentów, prowadzą 
domy dziecka, uczą tańczyć 
i śpiewać, organizują wy-

prawy do jaskiń. A to tylko 
niektóre z dziedzin, jakimi 
się zajmują. Każdy może im 
pomóc, przekazując 1 pro-
cent podatku. Bez tych sto-
warzyszeń, związków, towa-
rzystw i fundacji, wiele osób 
pozostawałoby bez żadne-
go wsparcia, marnowałby 
się talenty, młodzież i starsi 
mieliby mocno ograniczone 
możliwości pożytecznego 
spędzania wolnego czasu. 
Na szczęście są kluby spor-
towe, piłkarskie, sztuk walki, 
kolarskie, górski i jaskinio-
wy, które, oprócz treningów 
z różnych dyscyplin, uczą 
wytrwałości, szlachetnej ry-
walizacji, aktywnego trybu 
życia. Co poczęłyby rodziny 
nieuleczalnie chorych lu-
dzi, gdyby nie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej i prowa-
dzone przez nie hospicjum 
stacjonarne? Dokąd poszliby 
rodzice okrutnie potrakto-
wanych przez los chorych 
dzieci, gdyby nie Koło Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej? Wszyst-
kie te organizacje, funkcjo-
nujące głównie dzięki nie-

zmordowanym zapaleńcom, 
nie liczącym godzin spędza-
nych na pracy, czekają też na 
wsparcie podatników, od-
prowadzających obowiązko-
we kwoty do urzędu skarbo-
wego. Wielkim wsparciem 
są odpisy w wysokości 1 
procenta podatku, przekazy-
wane organizacjom pożytku 
publicznego, według wska-
zań indywidualnych osób.

- Każdy z nas musi zapła-
cić podatek, ale jego część 
można przekazać organiza-
cjom pozarządowym. Prze-
każcie nam ten 1 %, znacie 
nas, widzicie naszą pracę, 
jesteśmy blisko, możemy 
być przydatni każdemu 
mieszkańcowi naszego mia-
sta i powiatu. Rozliczymy się 
z każdego grosza, zawsze 
można sprawdzić, na co zo-
stały wydane wasze pienią-
dze – zapewniają przedsta-
wiciele instytucji trzeciego 
sektora.

Spis wszystkich organi-
zacji, wraz z numerami KRS, 
można znaleźć na stronach 
internetowych.

(RED)

Każdy może pomóc!
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Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka 
i Obywatela realizuje od kwietnia 2014 roku projekt pt.”Regio-
nalne Centrum Poradnictwa Społecznego”. Projekt korzysta z 
do�nansowania w kwocie 343 tys. zł pochodzącego z Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem pro-
jektu „Regionalne Centrum Poradnictwa Społecznego”, reali-
zowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców po-
wiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego poprzez udzielanie 
specjalistycznego wsparcia.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechten-
stein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności spo-
łecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z 
państwami bene�cjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpra-
cują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wartość fundu-
szy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia 
zapewnia około 97% łącznego �nansowania. Fundusze są dostępne 
dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyż-
szych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyję-
tych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. 
W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw 
darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Naj-
ważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmia-
ny 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 po-
rad prawnych i obywatelskich oraz 150 porad psychologicznych. Nasi 
klienci mogą także skorzystać z pomocy mediatora.

Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób, któ-
re znalazły się w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie porad 
informacji o możliwych sposobach jej rozwiązania, informowaniu o 
przysługujących prawach i obowiązkach oraz wzmocnienie umiejęt-
ności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi. Za-
sadniczą misją poradnictwa obywatelskiego jest kreowanie postaw 
aktywnego rozwiązywania własnych problemów przez osoby spo-
łecznie marginalizowane.

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

Porady i informacje prawne i obywatelskie udzielane są w spra-
wach: mieszkaniowych (zadłużenie, wynajem lokali, zaleganie z opła-
tami, sprawy spadkowe dot. mieszkań itp.), rodzinnych (rozwody, 
alimenty, podział majątku, szeroko pojmowana przemoc w rodzinie 
itp.), świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń socjalnych 
(pomoc rzeczowa i materialna, przysługujące dodatki, kryteria udzie-
lania 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.), migracji, repa-
triacji, �nansów, niepełnosprawności, relacji między obywatelem a in-
stytucjami, pozbawienia wolności, spadków, spraw konsumenckich, 
spraw międzyludzkich, własności. Pomagamy naszym klientom spo-
rządzać deklaracje podatkowe, pisma do sądów i organów admini-
stracji, 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 zwolnienie od kosztów są-
dowych. Pisaliśmy wnioski o przydział mieszkania, pisma w sprawie 
remontu czy o rozłożenie na raty, oddłużenie mieszkania, cofnięcie 
eksmisji. Pisaliśmy pozwy o rozwód, rozdzielczość majątkową oraz o 
alimenty.

Mediacje są szczególnie pomocne w naszej pracy. Mediacja to 
próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie 
strony rozwiązania kon�iktu na drodze dobrowolnych negocjacji 
prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron 
i ich kon�iktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, 
łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żad-
nego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. Mediacja ma na 
celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie 
dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autory-
tatywnego rozwiązania. W przypadku sporu na tle prawnym celem 
mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej 
przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość zadośćuczy-
nienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki 
i zobowiązania prawne). Mediacje różnią się od rozstrzygnięć auto-
rytatywnych (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 najczęściej zgła-
szano chęć uczestnictwa w mediacjach w sprawach rodzinnych i cy-
wilnych, m.in.: ustalenia: sposobu opieki nad dzieckiem, warunków 
rozwodu, podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, działu 
spadku itp.

Poradnictwo psychologiczne – to szereg działań dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb klienta, mających na celu: zdiagnozowa-
nie potrzeb klienta, zrozumienie przez niego problemu, z powodu 
którego przychodzi do specjalisty, jego wpływu na ten problem oraz 
rozpoznania czynników potrzebnych do dokonania zmiany; zaplano-
wanie konkretnych kroków (np. poprzez udział w warsztatach, gru-
pach edukacyjnych, treningach, rozpoczęcie indywidualnej terapii), 
które służą poradzeniu sobie z problemem przedstawionym przez 
klienta; wspieranie klienta, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających 
poradzeniu sobie w aktualnej trudności, w sytuacji psychologicznego 
kryzysu klienta.

Warto zapewne podzielić się doświadczeniami, jakie uzyskaliśmy 
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 nieszczęść, 
tragedii, a czasem lekkomyślności i naiwności, która doprowadzała 
ludzi do ostateczności. Nasza działalność spełnia społecznie doniosłą 
rolę: wspiera ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na komercyjnego 
prawnika, a przychodząc do naszego biura uzyskują pomoc równo-
ważną, a co najważniejsze bezpłatną. Praca i pomoc osobom przynosi 
niewątpliwą satysfakcje, można zauważyć jak dzięki naszej pomocy 
człowiek podnosi się z kolan, walczy o swoje prawa, interesy i często 
osiąga sukces. Uważam, że oprócz działalności doradczej nakierowa-
nej na pomoc w bieżących problemach klientów, spełniamy ważną 
rolę szerzenia edukacji prawnej w społeczeństwie. Nasi klienci uzy-
skując poradę, otrzymują materiały informacyjne i zdobywają wiedzę, 
która pozwala im lepiej funkcjonować w społeczeństwie i skutecznie 
bronić się przed kłopotami w przyszłości, które dotychczas mogły wy-
nikać z nieznajomości prawa. Klienci zgłaszający się do biura często 
nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą nie-
znajomość prawa. W szczególności jest to widoczne w kwestii dzie-
dziczenia 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 biu-

ra porady odbywały się na wcześniejsze zapisy i zawsze lista chętnych 
była zapełniona z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 - Najtrudniejszym w tego rodzaju działalności jest codzienne 
obcowanie z ludzkim bólem i cierpieniem - twierdzi Dorota 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 koń-
czą 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, zastępu-
jący dotychczasowe rozgoryczenie i bezradność. Obserwowanie jak 
osoba wychodzi z pokoju zdecydowanym krokiem, zmotywowana, 
gotowa stawić czoła przeciwnościom losu sprawia nam nieopisaną 
radość. Nie zawsze nasza jedna odpowiedź pomaga kompleksowo, 
na szczęście żaden doradca nie poprzestaje na jednorazowej pomo-
cy. Nadużyciem byłoby stwierdzenie, że uczestniczymy w Projekcie 
wyłącznie z altruistycznych pobudek. Robimy to  również dla siebie, 
ponieważ 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 przynosi również satysfak-
cję, słyszymy że nasza wiedza i doświadczenie pomagają układać ży-
cie od nowa. I nam również, bo każdy problem traktujemy niezwykle 
osobiście.

 - Przez pracę w niniejszym projekcie niejednokrotnie spotykałam 
się nie tylko z ludzkim nieszczęściem, ale i z przejawami niefrasobli-
wości, wręcz naiwności naszych petentów. Wielu z nas, wierząc w 
uczciwość i dobroć innych osób, �rm, czy instytucji �nansowych, po-
padło w bardzo poważne problemy życiowe, czy �nansowe. Dlatego 
chciałabym przestrzec przed pochopnym podpisywaniem umów, z 
którymi się dokładnie nie zapoznali, na przykład umów dotyczących 
zmiany dystrybutora energii, czy zmiany operatora telekomunika-
cyjnego, gdyż mogą się one okazać niekorzystne z punktu widzenia 
�nansowego, a odstąpienie od nich może się okazać niemożliwe lub 
zbyt kosztowne. Przestrzegam przed praktykami niektórych instytucji 
parabankowych - odsetki i koszty dodatkowe zaciągniętych zobowią-
zań 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 egze-
kucja - wręcz niemożliwa. I jeszcze jedna ważna uwaga - odbierajmy 
korespondencję sądowo-administracyjną, bo nie odbierając pisma 
niejednokrotnie odbieramy sobie możliwość skutecznej obrony. A 
w przypadku kon�iktów, przed obraniem drogi sądowej, spróbujmy 
ugodowo rozwiązać problem np. korzystając z mediacji - dodaje Mi-
chalina Bielańska, 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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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

Zakład Aktywności Za-
wodowej Nadzieja jest wy-
odrębnioną organizacyjnie i 
�nansowo jednostką, utwo-
rzoną przez Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Spe-
cjalnej w Wałbrzychu. Jego 
statutowym zadaniem jest 
rehabilitacja zawodowa i 
społeczna osób niepełno-
sprawnych. ZAZ funkcjonu-
je od 14 lutego 2014 roku 
i zatrudnia 20 osób niepeł-
nosprawnych, w tym 15 ze 
znacznym stopniem nie-
pełnosprawności oraz 5 z 
umiarkowanym.

- Przedmiotem działal-
ności zakładu, z punktu wi-
dzenia gospodarczego, jest 
wykonywanie usług pralni-
czych dla hoteli, restaura-
cji, domów dziecka, domu 
seniora oraz dla klientów 
indywidualnych – wyjaśnia 
Aleksander Słychan, kierow-
nik ZAZ Nadzieja. – Nasz 

Sprawny dwulatek
Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usługowy Nadzieja 

w Wałbrzychu świętuje drugie urodziny. Dzięki niemu zatrudnienie 
znalazło 20 osób niepełnosprawnych.

zakład pierze, krochmali, 
prasuje, magluje pościel, 
prześcieradła i wiele innych 
rzeczy, które nadają się do 
prania wodnego. Naszymi 
klientami są �rmy z terenu 
powiatu wałbrzyskiego tj. 
, Szczawna Zdroju, Jedliny 

Zdroju, Nowego Siodła, Wa-
limia, Zagórza Śląskiego oraz 
z Wałbrzycha. Zakład prowa-
dzi również usługi sprzątają-
ce na terenie całego powiatu 
wałbrzyskiego. Prowadzenie 
działalności usługowej po-
zwala na realizację główne-

go celu, jakim jest rehabili-
tacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych 
ze znacznym oraz umiarko-
wanym stopniem niepełno-
sprawności, orzeczonym w 
związku z upośledzeniem 
umysłowym, chorobą psy-
chiczną lub autyzmem. ZAZ 
przygotowuje wyżej wymie-
nioną grupę pracowników 
do zatrudnienia w zakła-
dach pracy chronionej lub 
na otwartym rynku pracy. 
Ponadto zakład podejmu-
je działania mające na celu 
poprawę stanu zdrowia pra-
cowników niepełnospraw-
nych oraz pomoc w ich usa-
modzielnieniu.

Jednym z głównych ce-
lów zakładu jest aktywizacja 
zawodowa osób niepełno-
sprawnych. Często podęcie 
zatrudnienia w ZAZ-ie jest 
jedyną szansą na wyjście z 
domu oraz próbą podjęcia 
zatrudnienia na otwartym 
rynku pracy. Osoby niepeł-
nosprawne, które tra�ają 
do zakładu przeważnie nie 
posiadają nawyków zwią-
zanych z obowiązkami pra-
cowniczymi. Ich adaptacja 
do nowej rzeczywistości wy-

maga czasu oraz mozolnej 
pracy kadry pracującej z nimi 
na co dzień.

- Specjalistyczna kadra 
koncentruje się na wytwo-
rzeniu u osób niepełno-
sprawnych nawyku syste-
matycznej pracy i nauczeniu 
odpowiedzialności za jej wy-
konanie. Równocześnie pra-

cują oni nad umiejętnością 
pracy w zespole z podzia-
łem na określone zadania. 
Obecnie kilku pracowników 
zakładu jest gotowych do 
podjęcia pracy na otwartym 
lub chronionym rynku pra-
cy – podkreśla Aleksander 
Słychan.

(RED)

Zakład Aktywności Zawodowej Nadzieja w Wałbrzychu świętuje drugie 
urodziny.

ZAZ zatrudnia 20 osób niepełnosprawnych, w tym 15 ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności oraz 5 z umiarkowanym.
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Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl
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Napisałem w poprzednim 
tygodniu, że w kolejnym fe-
lietonie powrócę do obietnic, 
jakie Prawo i Sprawiedliwość 
składało w kampanii wybor-
czej, ale zaczynając ten tekst 
doszedłem do wniosku, że 
raczej nie mam o czym pisać. 
Bo nie potrzeba przebłysku 
geniuszu Jarosława Kaczyń-
skiego (proszę odczytać to, 
jako określenie jednoznacznie 
ironiczne), aby dostrzec, że to, 
co dziś stanowi centrum uwa-
gi PiS, w kampanii wyborczej 
w ogóle nie wybrzmiewało. 
A to o czym PiS nie mówiło 
wprowadzane jest sprinter-
ską ścieżką, co powoduje, iż 
organ w którym publikuje się 
akty prawne Sejmu, powi-
nien zmienić nazwę z Dzien-
nika Ustaw na Nocnik Ustaw 
(określenie zapożyczyłem z 
lewicowego Dziennika Try-
buna) z uwagi na nocny tryb 
funkcjonowania Sejmu. Swoją 
drogą, bardzo ciekawe jest, że 
najważniejsze dla PiS (bo nie 

Takie państwo
Janusz
Bartkiewicz

dla Obywateli) ustawy przyj-
mowane są właśnie nocą, a 
wszystkie zgłoszone zostały, 
jako projekty poselskie, co 
powoduje, że nie muszą być 
wcześniej konsultowane z 
kimkolwiek. Rozumiałbym 
taką taktykę, gdyby Jarosław 
Kaczyński bałby się, że za dnia 
opozycja przegłosowałaby 
rządząca partię, ale przecież 
partia ta ma tak znaczną prze-
wagę, że nawet służalczego 
Kukiza15 nie potrzebuje, aby 
uchwalić wszystko, co się jej 
podoba. Oczywiście, pewną 
trudnością może okazać się 
Trybunał Konstytucyjny, ale 
specjalnie bym się tym – na 
miejscu prezesa – nie przejmo-
wał, bo wielokrotnie już ten 
trybunał w swoim orzecznic-
twie pokazywał, że zbyt często 
(jak dla mnie) stoi na straży 
aktualnych interesów rządzą-
cych, niż interesów obywateli 
i reguł demokracji. Przykła-
dów jest tak wiele, że miejsca 
w tym felietonie nie wystarczy, 
bym je chociażby w połowie 
przywołał, podam więc, tylko 
dla przykładu, jeden. Otóż ten-
że trybunał uznał, że dekret o 
stanie wojennym był złama-
niem Konstytucji PRL, ale już 
sprawy grabieży olbrzymiego 
majątku, umożliwionej przez 

Komisję Majątkową (rządu i 
Kościoła), nie zechciał rozpa-
trzeć, powołując się na to, że 
komisja ta została utworzo-
na w czasie obowiązywania 
Konstytucji PRL, więc obec-
nie nie ma podstaw, aby na 
jej podstawie Trybunał mógł 
rozstrzygał legalność działania 
komisji. I jakoś ten stojący na 
straży demokracji organ nie 
był w stanie zauważyć, iż de-
kret o stanie wojennym polski 
Sejm następnie konwalidował, 
czyli nadał mu moc prawną 
obowiązującej ustawy sejmo-
wej. Takie konwalidowanie 
przepisów nie jest czymś ob-
cym w demokratycznych bar-
dziej niż Polska krajach, a na-
wet i w III RP miało też miejsce.

Wracając zaś do nocnych 
obrad Sejmu - doskonale ro-
zumiem, o co w tym wszyst-
kim prezesowi chodzi. Jestem 
przekonany, że czyha on, aż 
zmęczeni sejmowym marato-
nem posłowie opozycji pójdą 
do łóżek albo na kielicha, a 
wtedy obecni na sali posłowie 
PiS i Kukiza15 będą mieli wy-
maganą konstytucyjną więk-
szość i szybciutko uchwalą 
nowiutką (ale przecież starą 
już) konstytucję „made in 
PiS”, która na czas wyborów 
ze stron internetowych PiS 
sprytnie zniknęła. Jedną z 
takich ustaw, o której PiS w 
kampanii nie wspominał, jest 
ustawa nowelizująca przepisy 
o policji, lecz konieczność jej 
znowelizowania wynikała z 
orzeczenia Trybunału Konsty-
tucyjnego z 2014 roku. Gdyby 
tego nie uczyniono, to od 7 
lutego policja i wszystkie inne 
służby specjalne, utraciłaby 
„oczy i uszy”, co dla obywa-
teli mogłoby się skończyć 
bardzo marnie. Przyjęta przez 
PiS ustawa jest autorstwa 
Platformy Obywatelskiej, co 
prezes wykorzystał sprytnie, 
aby wprowadzić w niej zapis 
o totalnej inwigilacji tego, 
czym się obywatele zajmu-
ją w Internecie. A także aby 
zalegalizować to, co od sa-
mego początku III RP organa 
bezpieczeństwa czyniły nie-
legalnie, więc to, co było nie-
legalne, zostało obecnie zale-
galizowane i obecnie policja 
(i inne służby) będzie mogła 
stosować sobie po uważaniu, 
bez jakiejkolwiek kontroli są-
dowej. Tym akurat niespecjal-
nie się przejmuję, albowiem 
doskonale (z własnej praktyki 
sprzed lat) wiem, jak bardzo 
iluzoryczną kontrola ta była. 
Policja zawsze korzystała z 
wszelkich metod inwigilacji, 
w tym podsłuchów i kontroli 
korespondencji, a także kon-
troli różnorakich poczynań 
obywateli podejrzewanych o 
jakieś niecne czyny i obywa-
tele owi nawet nie zdawali so-

bie z tego sprawy. Było i musi 
tak być, albowiem są to czyn-
ności tajne, czyli operacyjne, 
o których obywatele nie mieli 
prawa być informowani, co 
jest - zacytuję klasyka - „oczy-
wistą oczywistością”. Różnica 
jest jedynie taka, że obecnie 
zasadność takiej kontroli ope-
racyjnej (od 7 lutego) będzie 
sprawdzana przez sąd po jej 
zakończeniu, ale obywatel o 
takim fakcie w dalszym ciągu 
nie będzie powiadamiany, co 
dla mnie wydaje się zupełnie 
naturalne.

Jednakże, co muszę szcze-
gólnie podkreślić, wprowa-
dzona zmiana zawiera w so-
bie jedno niezwykle groźne 
dla obywateli uprawnienie 
funkcjonariuszy, konkretnie 
prawo stosowania kontroli 
w stosunku do wszystkich 
mieszkańców naszego kraju. 
A więc jeżeli policjant kogoś 
sobie upatrzy (z różnych po-
wodów, nawet prywatnych), 
to bez żadnej kontroli roz-
pocznie jego inwigilowanie, 
bez konieczności wszczyna-
nia jakiegokolwiek postę-
powania. Jak groźna może 
być taka dowolność, prze-
konałem się sam, kiedy jakiś 
policyjny siurek, realizując 
czyjeś zlecenie (wiem czyje, 
ale prokuratura nie potra-
� samodzielnie wykryć tak 
prostej sprawy), zaczął grze-
bać w mojej przeszłości, aby 
jakieś „haki” na mnie zna-
leźć i publicznie rozgłosić. I 
chociaż czynił to nielegalnie 
(co stwierdziła sama policja), 
pozostał bezkarny, albowiem 
prowadzący śledztwo proku-
rator stwierdził uczenie, że 
aczkolwiek policjant naruszył 
prawo, to jednak nie popełnił 
przestępstwa, bo takiego ro-
dzaju czyny są w policji zwy-
czajowo przyjęte. Kto mi nie 
wierzy, temu okażę stosowne 
postanowienie prokuratora. I 
gdyby takie brednie (powie-
działbym nawet, że bełkot 
rodem spod peerelowskiej 
budki z piwem) prawił jakiś 
znany mi absolwent szkoły 
zawodowej, to bym to zro-
zumiał i machnął ręką. Ale 
herezje te wypisuje ktoś, kto 
ukończył studia na wydziale 
prawa, a państwo (czyli my) 
płaci mu ciężkie pieniądze, 
aby ścigał sprawców czynów 
niezgodnych z prawem. Zgro-
za. Teraz więc będzie przy-
najmniej wszystko lege artis, 
czyli funkcjonariusze nie będą 
musieli już łamać prawa, aby 
się czegokolwiek o obywatelu 
(niekoniecznie prawo łamią-
cym) dowiedzieć. A że prawa 
obywatela będą notorycznie 
łamane? No cóż, jakie pań-
stwo, tacy jego urzędnicy, bo 
tak obywatele zadecydowali.

www.janusz-bartkiewicz.eu

10 lutego o godz. 17.00 
Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu zaprasza na wyjąt-
kowe walentynkowe spo-
tkanie.

W ramach spotkania od-
będzie się między innymi wy-
kład „Miłość i erotyka w sztuce 
dawnej i współczesnej”. Na 
uczestników czeka również 
wiele atrakcji i niespodzianek 
a także drobne upominki. 

- Spotkanie przeznaczone 
jest dla osób dorosłych! Prosi-
my o wcześniejsze telefonicz-
ne lub mailowe zgłoszenie 
obecności. Liczba miejsc na 
spotkaniu ograniczona. Wstęp 
na spotkanie bezpłatny. A z 
myślą o najmłodszych, a także 
seniorach i rodzicach z dzieć-

mi, Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu organizuje warsztaty 
plastyczne poświęcone tema-
tyce Walentynek. Warsztaty 
odbywają się od poniedziałku 
do piątku (8-12 luty), w godzi-
nach 10.00, 12.00 i 14.00. Na 
warsztatach wykonane zosta-
ną szkatułki w kształcie serca, 
zawieszki na okna i drzwi oraz 
tkane serca. Z masy solnej i 
czarnuszki zrobimy uśmiech-
nięte, zakochane ludziki! Za-
chęcamy również do udziału 
w zajęciach popołudniowych, 
w środy od godz. 15.00. Zapisy 
na warsztaty w Dziale Edukacji 
i Promocji wałbrzyskiego mu-
zeum – zachęcają organizato-
rzy.

(RED)

W restauracji Polskie Smaki w Wałbrzychu odbyło się kolejne 
wydarzenie kulturalne: wieczór poetycko - muzyczny. Spotkanie 
poświęcone było twórczości wałbrzyskiego poety Arturo 
Jarmułowskiego (na zdjęciu). Spotkanie uświetnił swoim 
wystąpieniem muzyk Filharmonii Sudeckiej - Aleksander Czajkowski. 
Ogromne zainteresowanie pięćdziesięciu gości wzbudził, wręcz 
rozchwytywany przez nich tomik z wierszami z dedykacją. – W 
poniedziałki o godz. 18.00 organizujemy warsztaty kulinarne. 
Zapraszamy na degustację, wstęp wolny – zachęca Liliana Krac, 
właścicielka restauracji Polskie Smaki w Wałbrzychu.

(RED)

Porcelanowe Walentynki

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

LAST MINUTE  - długi weekend majowy
Bułgaria - Złote Piaski 29.04 - 07.05.2016 r. 999 PLN - wszystko w cenie!!!

OSTATNIE 20 MIEJSC!!!

Chorwacja + Bośnia i Hercegowina 

29.04 - 07.05.2016 r. 800 PLN + 150 EURO

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!!!

SUPER  PRICE  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 29.02.2016 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!!!

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Dzień 
Pracownika 
Publicznego
W Powiatowym Urzędzie 
Pracy, 27 stycznia 2016 r. 
odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Pracownika 
Publicznego. Była to spo-
sobność do osobistego po-
dziękowania pracownikom 
urzędu za ciężką pracę na 
rzecz mieszkańców powiatu, 
za ich cierpliwość i zaanga-
żowanie w pomoc osobom, 
które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej, w braku 
zatrudnienia.
- Staramy się dbać o na-
szych pracowników, do-
strzegamy ich potrzeby ale 
i zaangażowanie - mówili 
przedstawiciele zarządu Po-
wiatu Wałbrzyskiego. Sta-
rosta Wałbrzyski Pan Jacek 
Cichura, Wicestarosta Pan 
Krzysztof Kwiatkowski, drugi 
Wicestarosta Pan Mirosław 
Potapowicz oraz Wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego Pan Stani-
sław Janor wręczyli Paniom 
pisemne podziękowania i 
symboliczne róże jako sym-
bol uznania.

Okno na świat

Inicjatorzy akcji oraz darczyńcy wspólnie przekazali chorej Sarze 
komputer wraz z osprzętem.

19 stycznia 2016r. w Re-
stauracji „Dwór Liczyrze-
py” w Karpaczu odbyło się 
Spotkanie Noworoczne 
zorganizowane przez Sta-
rostwo Powiatowe w Jele-
niej Górze. 
W corocznym spotkaniu 
noworocznym powiatu je-

leniogórskiego wzięli udział 
wójtowie, burmistrzowie i 
zaproszeni goście ,w tym 
Starosta Powiatu Wałbrzy-
skiego Pan Jacek Cichura. 
Spotkanie stało się okazją do 
zacieśnienia więzów pomię-
dzy gminami i miastami, a 
także do wymiany doświad-

czeń na wielu płaszczyznach. 
Event rozpoczęła prezenta-
cja osiągnięć Powiatu Jele-
niogórskiego w minionym 
roku. Były życzenia pomyśl-
ności na 2016r. zapieczęto-
wane toastem oraz występ 
grupy akrobatycznej i muzy-
ka na żywo.

 Noworoczne spotkanie

Powiat Wałbrzyski po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym rozpoczyna modernizację 9 km 780 m 
dróg powiatowych. Wyłoniony wykonawca –firma STRABAG- jeszcze przed okresem letnim zmodernizuje 
i wykona nową nawierzchnię na drogach powiatowych , w 6 ( sześciu) Gminach wchodzących w skład Powiatu 
Wałbrzyskiego.

Ruszają prace na drogach 
powiatowych! Czwartkowy wieczór 20 

stycznia 2016 r. był szcze-
gólny. W Głuszycy spotka-
li się Starosta Wałbrzyski 
Pan Jacek Cichura, Radna 
Powiatu Wałbrzyskiego 
Pani Grażyna Owczarek, 
Prezes Kopalni Surowców 
Skalnych w Bartnicy Pan 
Jakub Madej oraz przed-
stawiciel �rmy Media 
Expert –Wałbrzych, aby 
podarować Sarze kompu-
ter, router oraz słuchawki.

Inicjatorem akcji wparcia 
dla Sary jest Starosta oraz 
Pani Radna, jednakże bez 
ludzi o wielkim sercu nic nie 
byłoby możliwe. - Starostą 

czy prezesem się bywa, a 
człowiekiem się jest – zgod-
nie stwierdzili Panowie. Naj-
ważniejsze by nie zapominać 
o tym fakcie. Sara przyjmując 
prezenty z prawdziwą rado-
ścią stwierdziła:  - Dziękuję, 
to wszystko dzięki Wam!

Rodzice Sary, Państwo 
Młynarscy, wciąż poszu-
kują możliwości uzyskania 
wsparcia dla córki. Teraz 
najważniejszą kwestią jest 
uzbieranie funduszy na bu-
dowę windy, by Sara mogła 
wychodzić na świeże po-
wietrze. W obecnym czasie 
nadal nie ma takiej możli-
wości.
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„Wojcieszek o Polsce” – to 
tytuł artykułu w „Tygodniku 
Wrocław” z 29 stycznia 2016 
r., a w podtytule mrożące krew 
w żyłach uzupełnienie -  „De-
mony wojny według PiS”. Nie 
mam zamiaru odnosić się do 
sensacyjnego podtytułu i nie 
on obudził moje zaintereso-
wanie tekstem artykułu. Za-
fascynowało mnie rozmowa 
redaktor Magdy Piekarskiej z 
osobami, o których - przyznam 
się - czytałem już wcześniej, 
ale gubiły się one w coraz to 
nowych plikach sensacyjnych 
informacji o wyjątkowo inspi-
rującej postaci dyrektora le-
gnickiego Teatru Modrzejew-
skiej, Jacka Głąba.

Przemysław Wojcieszek, za-
pisał się złotymi zgłoskami w 
historii legnickiego teatru jako 
twórca spektaklu „Hymn naro-
dowy”, którego tekst napisał 
wspólnie z Emilią Piech, stu-
dentką PWST.

Ale tematem wywiadu jest 
nowy �lm pt. „Knivest out”, 
dzieło tej samej spółki au-
torskiej. W luźnej rozmowie 
domowej po przeczytaniu 
artykułu pomyliłem nazwisko 
Emilii Piech, i nazwałem ją Emi-
lią Plater. Po tym wszystkim 
co przeczytałem o obydwojga 
twórcach nowego �lmu myślę, 
że wcale to nie było na wyrost.

Zacznę od króciutkiej reko-
mendacji bohaterów mojego 
postu:

Przemysław Wojcieszek, 
scenarzysta, reżyser, drama-
turg. Autor kilku �lmów, a tak-
że głośnego spektaklu wysta-
wionego w legnickim Teatrze 
Modrzejewskiej „Made in Po-
land”.

Emilia Piech, studentka IV 
roku wrocławskiej PWST, gdzie 
można ją oglądać w spektaklu 
„Biesy”. Współautorka pisane-
go wspólnie z Wojcieszkiem 
tekstu „Hymn narodowy”, a 
także nowego �lmu „Knivest 
out”.

Co sądzą o Polsce Wojcieszek i Szczerek?
Stanisław 
Michalik

O nowym �lmie wrocław-
skiego reżysera powiem nie-
wiele, znacznie więcej możemy 
się dowiedzieć z obszernego 
wywiadu w „Tygodniku Wro-
cław”. Film jest artystycznym 
odbiciem aktualnej sceny po-
litycznej, a jego bohaterami są 
młodzi wyborcy prawicowych 
partii. Znacznie ciekawszymi w 
wywiadzie były opinie Przemy-
sława i Emilii na temat naszej 
współczesnej sytuacji w kraju.

O motywach zrobienia �l-
mu jego twórca mówi bardzo 
dosadnie:

„To były wybory prezydenc-
kie, które wygrał pozbawiony 
kompetencji prawnik, który ma 
zupełnie bzdurny, nie trzyma-
jący się kupy program, a poza 
tym jest człowiekiem znikąd? 
Kiedy stał się prezydentem 
manekinem, podpisującym 
wszystko co mu się podsunie 
pod nos? Kiedy niedługo po-
tem wybory parlamentarne 
wygrała partia sterowana z 
tylnego siedzenia przez demo-
nicznego starca, który przegrał 
wszystko w ciągu ostatnich 10 
lat? A może gdy okazało się, że 
ten wehikuł ciągnie za sobą re-
kordową liczbę miernot, które 
są kompletnie pozbawione po-
czucia wstydu i pną się coraz 
wyżej?”

Przemysław Wojcieszek 
przymierzał się wcześniej do 
�lmu, którego akcja toczyłaby 
się w Afryce, ale doszedł do 
wniosku, że w Polsce stało się 
znacznie ciekawiej. Bohate-
rami �lmu nie są jednak nasi 
politycy z górnej półki, ale paru 
młodych ludzi z kręgu tych co 
głosowali na Dudę, Kukiza i PiS. 
Co skłoniło młodych Polaków 
do takiego wyboru?

- To wydawało mi się intry-
gujące – mówi Przemysław 
Wojcieszek - Do tego wybuchła 
histeria związana z muzułma-
nami. Ludzie zaczęli się goto-
wać. To napięcie wciąż rośnie, 
po Nowym Roku przybrało wy-
miar zbiorowej schizofrenii.

Tak więc fabuła �lmu spro-
wadza się do pokazania po-
glądów i mentalności sześciu 
Polaków i Ukrainki, którzy 
spotykają się kilka lat po ma-
turze i spędzają razem wieczór. 
Podczas tego wieczoru wycho-

dzi na jaw nacjonalistyczna 
schiza, która się w nich nakrę-
ciła. Film trzyma w napięciu, 
dialogi są spiritus movens 
tego majstersztyku. Ideę �lmu 
potwierdza Emilia Piech, która 
wywodzi się z kręgu młodych 
adeptów sztuki teatralnej, oto 
co mówi w wywiadzie na ten 
temat:

 - Wielu moim rówieśnikom 
blisko do nacjonalizmu. I nie 
rozumiem tego. Jak można 
dziś, żyjąc w demokratycznym 
kraju, chcieć się tak zamykać? 
Jak można chcieć uni�kacji jed-
nej żelaznej ręki władzy?

A reżyser �lmu dodaje:
- To nie jest propisowski 

spektakl, ani też prokodowski, 
atakujemy wszystkich. Opo-
wiadamy o władzy PiS i bun-
townikach KOD. I o dawnym 
związkowcu, legendzie opo-
zycji, o którego się szarpią te 
dwie siły.

I dalej Przemysław stwier-
dza:

- Moim zdaniem trzeba zbu-
dować alternatywę polityczno-
-społeczną. Nie daje jej ani PO, 
która się kurczy i zanika, ani mi-
strzunio od kredytów we fran-
kach, ani partie lewicowe, w tej 
chwili bardzo słabe. Bo dopóki 
nie będzie alternatywnego 
programu społecznego, ludzie 
będą głosować na prawicę.

Na pytanie Magdy Piekar-
skiej: która postać ci poszła naj-
lepiej – Jarosław (Kaczyński), 
Krystyna (Pawłowicz), Antoni 
(Maciarewicz), Paweł (Kukiz)? 
Przemysław odpowiada:

- Największą frajdę sprawił 
mi Paweł. To najbardziej obłą-
kana postać, pełna sprzecz-
ności. Resztę można dość 
jednostronnie potraktować, 
obśmiać, ale on jest w jakiś 
sposób inspirujący. Jest jak 
kameleon, co chwila zmienia 
zdanie na każdy temat. Musia-
łem to wykorzystać.

I dalej:
- Nagle okazało się, że 

Polska nie przestaje mnie za-
dziwiać. Ale towarzyszy mi 
pesymizm, przyzwolenie na 
prawicową wizję świata…

Spodziewam się, że �lm 
„Knivest out”, może się ukazać 
w kinach w kwietniu b.r., ale 
tylko dlatego, że reżyser zain-

westował w to własne i poży-
czone pieniądze, koszty dys-
trybucji �lmu zamierza pokryć 
w wyniku akcji corwdfundin-
gowej, która będzie przy okazji 
promocją tego �lmu.

To wszystko co napisałem 
w moim felietonie, to tylko 
drobne wyimki niezwykle cie-
kawego wywiadu w gazecie. 
Muszę przyznać, że zrobił on 
na mnie duże wrażenie i do-
szedłem do wniosku, że nie 
należy przejść wobec niego 
obojętnie. Wielu z nas nie ma 
czasu na czytanie gazet. A - jak 
się okazuje - można z nich się 
dowiedzieć, co sądzą inni Po-
lacy o tym co się dzieje w kraju 
i co się dzieje dobrego i cieka-
wego w naszej dolnośląskiej 
kulturze.

Trudno się dziwić, że w 
mediach pojawia się coraz to 
więcej interesujących głosów 
o Polsce. Są one pokłosiem 
opętańczej gry politycznej 
PiS-u po zwycięskich wybo-
rach parlamentarnych, która 
godzi coraz wyraźniej w fun-
damenty demokracji i wolno-
ści. Pisze o tym w obszernym 
eseju „Dlaczego nie jesteśmy 
już w domu?” Ziemowit Szcze-
rek, dziennikarz, pisarz, tłu-
macz, autor  m. in. reportażu 
literackiego z Ukrainy „Przyj-
dzie Mordor i nas zje”, za któ-
ry dostał Paszport „Polityki”. 
Na kanwie obserwacji tego, 
co daje się dostrzec z okien 
samochodu w czasie podró-
ży z Polski przez Słowację na 
Węgry, snuje dość głębokie 
re�eksje o aktualnej sytuacji 
politycznej Polski:

- Polska nie jest środko-
woeuropejska. Polska jest 
wschodnia. Polska jest pod-
szyta wschodnimi demonami, 
obsesjami, wschodnim ruga-
tielstwem i tanim mistycy-
zmem.

Polski Kościół tylko z rytu 
jest zachodni, ale jego treść 
jest wschodnia: nie prowadzi 
dialogu, tylko huczy z ambony 
na wiernych. Urzędy i policja 
tylko teoretycznie przestrze-
gają tych wszystkich zachod-
nich reguł i procedur, ale każ-
dy kto ma z nimi kontakt wie 
dobrze, że w gruncie rzeczy 
nie służą one obywatelowi, 

tylko stanowią dlań dolegli-
wość”.

I dalej Szczerek kokluduje:
- Dopiero z perspektywy 

stereotypowego mistycznego 
wschodu można pojąć bełkot 
posłanki Pawłowicz i histerycz-
ną politykę ministrów Błasz-
czaka i Waszczykowskiego. 
Dopiero z tej pozycji można 
zrozumieć Kaczyńskiego, który 
rządzi krajem, nie wiedząc pra-
wie nic o świecie i niewiele o 
Polsce, ale który jest idealnym 
typem wschodniego jurodiwe-
go. Z głową w oparach Polski 
wyobrażonej, nieistniejącej już 
dawno, nie za jego życia.

Autor eseju dokonuje dość 
obszernej analizy obecnej 
sytuacji Polski w nawiązaniu 
do jej historycznych korzeni, 
a także sytuacji naszych są-
siadów – Słowacji i Węgier. 
Stwierdza, że w porównaniu 
do Polski małe Węgry liczyć 
się będą teraz bardziej w Euro-
pie, niż Polska, bo Orban jest 
szczwanym politykiem grają-
cym na dwa fronty - i z Brukse-
lą i z Putinem. Natomiast Pol-
ska straciła zaufanie Zachodu 
i USA z powodu euroscepty-
cyzmu obecnego polskiego 
rządu, a na Putina nie ma co 
liczyć w związku z naszym po-
parciem dla Ukrainy.

A ponadto obydwaj sąsiedzi 
- Węgry i Słowacja - są znacznie 
bardziej europejscy niż Polska, 
bo np. w konserwatywnych 
Węgrzech Orbana konstytucja 
chroni życie od poczęcia, ale 
aborcja jest dozwolona, można 
zawierać jednopłciowe związki 
partnerskie, a ścieżek rowero-
wych jest na kopy. W obydwu 
krajach można mówić o fak-
tycznym rozdziale Kościołów 
od państwa.

Jednym słowem dramat 
Kaczyńskiego polega na tym, 
że nie ma dokąd iść. Jeszcze 
dobrze nie przejął władzy, a 
już pozrywał wszystkie więzi 
sojusznicze, a skutkiem anty-
demokratycznej polityki we-
wnętrznej w kraju ciężko mu 
będzie odzyskać zaufanie ko-
gokolwiek na świecie, chyba 
że u Łukaszenki, z którym ma 
wiele wspólnego.

Niestety, nie wróży to Pol-
sce nic dobrego!

W poszukiwaniu 
pingwinów
W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Szczawnie-Zdroju 
odbyło się spotkanie z podróż-
nikiem, geografem i znakomi-
tym gawędziarzem Andrzejem 
Wojtoniem. Pan Andrzej w hu-
morystyczny i ciekawy sposób 
przedstawił swoje wrażenia z 
pobytu na Madagaskarze - wy-
spie prawie dwa razy większej od 
Polski. Słuchacze poznali sposób, 
w jaki najłatwiej dotrzeć do celu, 
co jedzą Malgasze (ludność wy-
spy), czym bawią się dzieci i… 
czego używają kobiety, aby wy-
glądać piękniej. Poza tym było 
wiele innych informacji i na koń-
cu odpowiedź, co z pingwinami. 
Prelekcja była ciekawym spędze-
niem wolnego czasu i cieszyła się 
powodzeniem przede wszystkim 
u młodzieży. Kolejne spotkanie 
z panem Wojtoniem planowane 
jest na wiosnę.

(RED)

Opiekun zabytku
Społeczny opiekun zabytków 
sprawuje opiekę nad zabytka-
mi, uzupełniania i wspomaga 
działalności organów ochrony 
zabytków. Status społecznego 
opiekuna zabytków nadaje się na 
podstawie Ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. 
Gimnazjum nr 1 w Boguszowie 
Gorcach rozpoczęło starania uzy-
skania tego zaszczytnego upraw-
nienia. Młodzież zamierza objąć 
opieką kościół św. Pawła Apostoła 
w Boguszowie – Gorcach. Złożony 
formalny wniosek w tej sprawie 
do Urzędu Ochrony Zabytków w 
Wałbrzychu uzyskał pozytywną 
opinię. Obecnie młodzież czeka 
na formalno – prawne stanowi-
sko Starostwa Powiatowego w 
Wałbrzychu. W ramach przed-
sięwzięcia uczniowie rozpoczęli 
akcję informacyjną na terenie 
szkoły oraz w przeprowadzili pra-
ce porządkowe przy kościele. W 
dalszych planach m.in. przewi-
dziano spotkanie z pracownikiem 
Urzędu Ochrony Zabytków oraz 
gromadzenie informacji i doku-
mentów o tym obiekcie objętym 
ochroną konserwatora zabytków. 
Działania dydaktyczno – wycho-
wawcze grona pedagogicznego 
i młodzieży związane są głównie 
z zachowaniem wartości kulturo-
wej tego zabytku i utrzymaniem 
go w jak najlepszym stanie oraz 
upowszechnianie wiedzy na jego 
temat.

(RED)
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Jelito drażliwe, bóle kręgosłupa i depresje
  

 Zespół jelita drażliwego to 
przewlekła choroba objawiająca 
się bólami brzucha oraz zaburze-
niami wypróżnień. Należy do 
najczęśtrzych chorób układu pokar-
mowego, występuje u około 20% 
populacji.
   Miałam bóle brzucha 
i biegunki- mówi Pani 
Ela. Wykonałam testy na 
alergię pokarmową i spożywczo 
chemiczną . Wynik był ujemny. 
Lekarz stwierdził zespół jelita 
drażliwego. Przepisane leki nie 
przyniosły ulgi.Przeczytałam o 
BRT i spróbowałam. Efekt 10 za-
biegów był zaskakujący, bóle 
ustąpiły a wypróżnienia się 
uregulowały. Bez tej uciążliwej 
choroby moje życie jest bardzo 
komfortowe i bez bólu.
     Cierpiałam bardzo 
długo. Diagnoza brzmiała 
- zmiany zwyrodnien-
iowe kręgosłupa z rwą 
kulszową. Z prasy dowiedziałam 
się o ponoć rewelacyjnej metodzie 
BRT. Nie mając innych możliwości, 

postanowiłam spróbować. Dziś 
kończąc terapię mogę stwierdzić, 
że okazała się ona bardzo skutec-
zna. Życie bez bólu sprawiło, 
że czuję się tak, jakby mi ubyło 
lat. Chorowałem na reu-
matyzm. Wszelkie zmi-
any pogody odczuwałem 
bardzo boleśnie. Środki 
przeciwbólowe, zastrzy-
ki - nie pomagały. Choroba 
dotknęła mnie tak poważnie, że 
przez dwa tygodnie praktycznie nie 
wstawałem z łóżka. Przy każdym 
stąpnięciu odczuwałem dokuczliwe 
bóle w kolanach i stopach. Po 10 
terapiach metodą biorezonansową 
dolegliwości minęły.
   Po śmierci żony 
załamałem się nerwowo - 
mówi pan Piotr. W nocy nie 
mogłem spać, płakałem. Bałem się 
wyjść z domu, przestałem spotykać 
się ze znajomymi, rodziną. Bez 
opamiętania łykałem tabletki. Po 
kuracji aparatem BRT mój stan 
się poprawił. Przestałem brać leki. 
W nocy śpię dobrze, wraca mi chęć 
do życia.

-   stany zwyrodnieniowe 
stawów i kręgosłupa, reu-
matyzm,

- choroby serca i układu krą-
żenia, nad i niedociśnienia 
tętniczego

- nerwice, tarczyce, zaburzenia 
hormonalne, alergię, astmę 
choroby dróg oddechowych

Wykonujemy bezbolesne 
komputerowe testy i odczula-
nie na 270 alergenów: pokar-
mowe, wziewne, roztocza 
kurzu, spożywczo - chemic-
zne, konserwanty, barwniki 
itd. Wykonywane w ten sposób 
test jest całkowicie bezbolesne, 
bezstresowe, a to dla dziecka 
jest bardzo istotne.  

Terapia BRT daje rewela-
cyjne efekty w likwidowaniu 
palenia (skuteczność 90%) 
. Pozbawia ona pacjęta głodu 
nikotynowego. Cała terapia 
to jednorazowy zabieg po 
którym palacz całkowicie 
traci ochotę na papierosa. 
Metoda opracowana przez 
lekarzy.Więcej informacji na 

www.odczulanie.pl
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BRT LECZY SIĘ

ALERGIA

RZUĆ PALENIE

Warto się spierać. Na-
wet wtedy, gdy pozosta-
nie oponentów na swo-
ich pozycjach wydaje 
się niemal przesądzone. 
Wymiana racjonalnych 
i pozbawionych emocji 
argumentów może bo-
wiem pozostawić ślady po 
jednej i po drugiej stro-
nie dyskursu, nawet gdy 
spierający się wydają się 
pozornie nieprzejednani, 
kierując się głównie ambi-
cjonalnymi motywami. Po 
raz kolejny zatem odniosę 
się do poglądów Pana Ja-
nusza Bartkiewicza, ryzy-
kując znudzenie, a nawet 
rozdrażnienie redaktora 
naczelnego.

Zapewniam, że nie 
mam antypisowskiej ob-
sesji, chociaż to, co zaj-
muje znaczną część mo-
ich wypowiedzi w tym 
miejscu, wiąże się właśnie 
z tym ugrupowaniem. 
Prawem felietonisty jest 
pewne elementy tekstu 
upraszczać, albo prze-
rysowywać, by osiągnąć 
zamierzony cel. Czasami 
więc wygląda to na dro-
gę na skróty, ale dla wta-
jemniczonych jest czymś 
czytelnym i oczywistym. 
Od kilku lat coraz bardziej 
utwierdzam się w przeko-
naniu, że PiS to najwięk-
sze zagrożenie dla Polski i 
robię, co mogę, by uświa-
domić mój osąd jak naj-
większej liczbie rodaków. 
PiS to destrukcja niemal 
w każdej dziedzinie życia, 
postępująca i przyspie-
szająca od dnia wyborów. 
Potrzeba szerokiej mobili-
zacji, by się jej przeciwsta-
wić. Mamy do czynienia z 
ludźmi bezwzględnymi i 
nieuznającymi kompro-
misu. Pojęcie społecznej, 
powszechnej zgody, to 
dla nich, a zwłaszcza dla 
prezesa, czysta abstrakcja, 
więc chociaż demokracja 
jest ustrojem ułomnym, 
należy szukać sposobów, 
by zgodnie z jej zasadami 
wyeliminować z politycz-
nej sceny zwolenników 
stałego konfliktu lub cho-
ciaż ograniczyć do mini-
mum ich wpływ na rzeczy-
wistość.

Pan Janusz Bartkie-
wicz podkreśla, że w 
swoich osądach kieruje 
się pragmatyzmem. Prag-
matyzm, wg Wikipedii, 

Pragmatyzm czy pobożne życzenia
Andrzej
Basiński

jest postawą polegającą 
na realistycznej ocenie 
rzeczywistości i liczeniu 
się z konkretnymi moż-
liwościami. Od siebie 
dodam, że pragmatyzm 
rozumiem jako twarde 
trzymanie się ziemi, prak-
tyczność. Ale czytając 
teksty wspomnianego 
autora, mam co do tego 
wątpliwości. Pisze: „Po-
doba mi się też planowa-
na reforma prokuratury 
i podporządkowanie jej 
ministrowi sprawiedli-
wości, którym przecież 
Zbigniew Ziobro w nie-
skończoność nie będzie”. 
Autor zna harce Ziobry 
w okresie poprzednich 
rządów PiS i jego koali-
cjantów, nieodpowie-
dzialność, prowokacje i 
usłużność wobec preze-
sa, do którego chodził z 
dokumentami śledztw. 
Wszechwładzy człowie-
ka, którego kiedyś Jerzy 
Miller nazwał zerem, oba-
wia się multum zdrowo 
myślących Polaków. Już 
nawet jego krótkotrwała 
omnipotencja może na-
robić wiele zła, ale autor 
dopuszcza, jak rozumiem, 
nawet dłuższą, byle nie w 
nieskończoność. To nie 
pragmatyzm, a pobożne 
życzenie i zgoda na nie-
jedną szkodę w jego wy-
konaniu. Należy się liczyć 
z tym, że Ziobro będzie 
się chciał wykazać swoimi 
inicjatywami, ile się tylko 
da i niejedna niewinna 
ofiara przez niego zapła-
cze. Mało było Barbary 
Blidy? Zatem piętnowa-
nie nowej ustawy w po-
łączeniu z jej głównym 
„bohaterem”, jest właśnie 
pragmatyzmem opartym 
na doświadczeniach z 
przeszłości.

Wiem i doceniam fakt, 
że J. Bartkiewiczowi za-
leży na praworządności i 
sprawności jej funkcjona-
riuszy, z którymi, jak kil-
kakrotnie pisał w swoich 
tekstach, były problemy 
za rządów PO-PSL. Ale to, 
co wyrabia PiS w tej mie-
rze, przeraża coraz bar-
dziej. Należy założyć (kła-
nia się pragmatyzm), że 
PiS nie uszanuje kolejnych 
ocen Unii Europejskiej w 
sprawie Trybunału Kon-
stytucyjnego i pokaże jej 
wała, co grozi zupełnym 
bezhołowiem władzy. I 
Szanowny Autor to akcep-
tuje? Liczy na jej dobrą 
wolę? Byłoby to li tylko 
pobożnym życzeniem, a 
nie twardym realizmem. 
Może mi to umknęło, ale 
nie dostrzegłem w Jego 

tekstach surowej oceny 
jazdy bez trzymanki pre-
zydenta Dudy, którego 
nie krytykuje chyba tylko 
pokrętny prokurator Pio-
trowicz oraz śmieszno-
-straszna posłanka Paw-
łowicz and company, a 
cała prawnicza Polska aż 
trzęsie się z oburzenia. J. 
Bartkiewicz, mówiąc naj-
ogólniej, liczy na proso-
cjalne dokonania PiS, a 
przecież na pewno zdaje 
sobie sprawę (doświad-
czenia z przeszłości; prag-
matyzm!), że ta dziedzina 
stanowi zupełny margines 
w zamierzeniach prezesa, 
któremu „socjal” zwisa i 
powiewa, bo ma ważniej-
sze sprawy na głowie, a 
prezydent i premier, jak 
mówili o dobru Polaków 
w kampaniach wybor-
czych, to... mówili. PiS ma 
przede wszystkim trzy-
mać ich za mordę, bredzić 
o kapiącym od krwi pa-
triotyzmie, ścigać spiski, 
odstraszać bogu ducha 
winnych sąsiadów, kpić 
z Unii Europejskiej, orga-
nizować prokuratorskie 
pokazówki, szkalować i 
pomawiać. Tak było, jest 
i będzie. Pragmatyk o 
tym wiedzieć powinien, 
a nie liczyć, że PiS nagle 
z głodnego wilka prze-
obrazi się w baranka lub 
gołąbka pokoju. To dopie-
ro marzycielstwo do kwa-
dratu. W pełni zgadzam 
się z autorami publikacji, 
że program 500 + zamą-
cił ludziom w głowach i 
wielu gotowych jest za te 
srebrniki sprzeniewierzyć 
się swoim ideałom. Mam 
dzieci, które mają swoje 
dzieci, a moje wnuki. Z 
pewnością przydadzą im 
się te pieniądze, ale ja, 
chyba nie taki straszny oj-
ciec i dziadek, wolałbym, 
by zamiast pobierać taki 
datek, żyli w Polsce, w 
której można oddychać 
pełną piersią, a nie w kra-
ju dusznym i smrodliwym. 
J. Bartkiewicz wprawdzie 
wyraża obawy co do PiS, 
ale jednocześnie formu-
łuje opinię, którą można 
streścić najkrócej: „Pocze-
kamy, zobaczymy. Może 
coś dobrego wyjdzie z ich 
pomysłów”. To nie jest 
pragmatyzm, to pobożne 
życzenie.

W swoim schyłkowym 
okresie Miller kokietował 
PiS, a między tą partią a 
PiS była jakaś „chemia”. 
Syndromem sztokholm-
skim nazwano lgnięcie 
ofiar do swoich prześla-
dowców. Może i ta skłon-
ność przyczyniła się do 

upadku lewicy? Miller na 
emeryturze jakby nie za-
uważał tego, co szykuje 
PiS Polakom. A ja kiedyś 
uważałem go za męża 
stanu... Niektórzy ludzie 
lewicy dziwnie godzą się 
na ekscesy nowej władzy. 
Taka lewica niech prze-
padnie na wieki, albo nie 
w końcu odrodzi się w 
nowej formule, ze świe-
żymi pomysłami. A kiedyś 
uznawałem lewicowość 
za lepszy i sprawiedliwszy 
pomysł na człowieczeń-
stwo...

Niektórzy, powodowa-
ni obawą o swoją przy-
szłość i karierę oraz o los 
najbliższych, wykazują 
nadgorliwość neofitów. 
„Nareszcie będzie po-
rządek!”, „Trzeba dać im 
szansę, niech się wykażą!”. 
I kurczowo trzymają się 
nawet cienia pozytywu. 
Oczywiście, należy zrozu-
mieć takie zachowania, 
nie każdy urodził się bo-
haterem, ale dla części z 
„szukających dobrej stro-
ny” są one dyskwalifiku-
jące.

Mam żal do Janusz 
Bartkiewicza za nazwanie 
Komitetu Obrony Demo-
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Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

kracji „zasłoną dymną dla 
przegranej Platformy”. 
PiS mówi o ludziach z 
nim związanych, jako o 
tych, co stracili koryta, a 
więc podobnie. Kaczyń-
ski: „Cała Polska z was 
się śmieje”, a Brudziński 
uzupełnia: „Komuniści i 
złodzieje”. Uważam KOD 
za zaczyn, który z czasem 

może przeistoczyć się w 
wielki ruch protestu prze-
ciwko pisowskim szkod-
nikom, za ruch, któremu 
każdy pragnący lepszej 
przyszłości kraju powi-
nien przyklasnąć, a nie 
kpić, bo KOD jest jakąś 
szansą. Oczywiście, to nie 
pragmatyzm, a moje po-
bożne życzenie...
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Burzliwie zapowiada się za-
planowana na 29 lutego sesja 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego. 
Jednym z punktów obrad może 
być wniosek o wygaszenie man-
datu byłemu przewodniczące-
mu rady Markowi Tarnackiemu, 
któremu zarząd powiatu zarzuca 
bezumowne zajęcie gruntu w pa-
sie drogi powiatowej. - Twierdze-
nia o wykorzystywaniu mienia 
powiatu wałbrzyskiego jest nie-
dopuszczalne, gdyż nie zakoń-
czyło się jeszcze postępowanie 
administracyjne w tej kwestii, jak 
również procedura prawna doty-
cząca ustalenia tej kwestii oraz 
tryb odwoławczy przysługujący 
w sytuacji stwierdzenia niepo-
myślnego orzeczenia – mówi Ma-
rek Tarnacki.

1 lutego 2016 r. Dorota Pio-
trzkowska, nowa przewodnicząca 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego, zosta-
ła przez Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego pisemnie poinformowana 
o sprawie radnego powiatowego 
z Boguszowa Gorc. Dotarliśmy do 
pełnej treści tego pisma, w którym 
czytamy:

W dniu 27 stycznia 2016 roku 
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
powziął informację, iż radny Marek 
Tarnacki w prowadzonej przez sie-
bie działalności gospodarczej wy-
korzystuje mienie powiatu, poprzez 
bezumowne zajecie gruntów w pa-
sie drogi powiatowej.

Radny Marek Tarnacki doko-
nał zajęcia pasa drogowego drogi 
powiatowej nr 3366 D - ul. Wał-
brzyska w Czarnym Borze poprzez 
wygrodzenie terenu zielonego o 
powierzchni 714 m² działki nr 70/2 
Obręb nr 2 Czarny Bór ogrodze-
niem z drutu pod napięciem i drutu 
kolczastego zamontowanych na 
słupkach drewnianych bez zezwo-
lenia zarządcy drogi.

Po przeprowadzonych wstęp-
nych wyjaśnieniach Zarząd Powiatu 
ustalił, iż radny Marek Tarnacki musi 
posiadać pełną świadomość tego 
bezprawnego zajęcia, gdyż w celu 
wydzielenia części granicy działek 
pod tę działalność w dniu 13 marca 
2015 r. korzystał z pomocy geode-
ty, który w terenie okazał radnemu, 
w jakich granicach może dokonać 
zajęcia działek i ich ewentualnego 
wygrodzenia. Geodeta uprawniony 
dokonywał pomiarów granicy dzia-
łek na zlecenie Starosty Wałbrzy-
skiego o które wnioskował radny 
Marek Tarnacki.

Dodatkowo wskazać należy, 
że Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, 
wykonując ustawowy obowiązek 
wynikający z ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 roku o drogach publicz-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
roku poz. 460 ze zm.) zmuszony był 
wszcząć postępowanie administra-
cyjne przeciwko radnemu Markowi 
Tarnackiemu, gdyż zajęcie pasa 
drogowego bez zgody zarządcy 
drogi jest zabronione i skutkuje na-
łożeniem kary pieniężnej stanowią-
cej 10-krotność opłaty z tytułu zaję-
cia pasa drogowego (art. 40 ust.12 
cyt. ustawy).

Biorąc pod uwagę powyższe 
– Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
uważa, iż ze względu na narusze-
nie art. 25b ust. 1 ustawy o samo-
rządzie powiatowym koniecznym 
jest zastosowanie sankcji z art. 25b 
ust. 2 ustawy, który wskazuje, że 
jeżeli radny przed rozpoczęciem 
wykonywania mandatu prowadził 
działalność gospodarczą, o której 
mowa w ust. 1, jest obowiązany 
do zaprzestania prowadzenia tej 
działalności gospodarczej ciągu 3 
miesięcy od dnia złożenia ślubowa-
nia. Niewypełnienie obowiązku, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, 
stanowi podstawę do stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego w 
trybie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, powiatów i sejmi-
ków województw (tj. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 176, poz. 1190 ze zm.).

Tym samym Rada Powiatu Wał-
brzyskiego winna podjąć czynności 
mające na celu wygaszenie man-
datu radnego poprzez podjęcie 
stosownej uchwały, po uzyskaniu 
ewentualnych wyjaśnień od radne-
go, co do zakresu wykorzystywania 
mienia powiatu pod działalność go-
spodarczą.

Powołując się na orzecznictwo 
sądów administracyjnych wska-
zać należy, że samo nawet tylko 
dzierżawienie gruntów rolnych 
będących własnością jednostki 
samorządu terytorialnego wystar-
czy do uznania, że radny prowadzi 
działalność gospodarczą z wyko-
rzystaniem mienia tej jednostki, 
bez względu na to, czy uprawia on 
dzierżawione działki i czy przynosi 
mu to realny dochód.

W tym przypadku – zasadność 
podjęcia wskazanych wyżej czyn-
ności jest tym bardziej uzasad-
niona, gdyż radny Marek Tarnacki 
działki stanowiące mienie powiatu 

zajmuje bez jakiegokolwiek przy-
zwolenia, a co więcej narusza usta-
wę o drogach publicznych.

Dodatkowo, dla podkreślenia 
powagi zaistniałej sytuacji Zarząd 
Powiatu wskazuje, że radny nie 
może więc posługiwać się mieniem 
samorządowym (czyli według art. 
44 k.c. własnością i innymi prawami 
majątkowymi) dla celów prowa-
dzonej działalności gospodarczej, 
niezależnie od prawnego tytułu 
władania tym mieniem (np. najem, 
dzierżawa) i niezależnie od tego, czy 
korzysta z tego mienia odpłatnie 
czy nieodpłatnie. Nie ma w związku 
z tym znaczenia, czy mienie samo-
rządowe zostało mu udostępnione 
do wykorzystania bezpośrednio 
przez jednostkę samorządową, czy 
też otrzymał je we władanie od oso-
by trzeciej.

Ustanawiając zakaz prowadze-
nia działalności gospodarczej z 
wykorzystaniem mienia komunal-
nego, ustawodawca chciał zapo-
biec ewentualnemu wykorzystaniu 
mandatu w celu ułatwienia dostępu 
do tego mienia (Wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 4 
sierpnia 2011 r. II OSK 1083/11).

Wprowadzenie tej regulacji mia-
ło bowiem na celu ochronę interesu 
publicznego poprzez zapobieżenie 
angażowaniu się radnych w sytu-
acje mogące poddawać w wątpli-
wość ich osobistą bezstronność czy 
uczciwość oraz podważać autorytet 
organów, w których działają, a także 
osłabiać zaufanie wyborców i opinii 
publicznej do prawidłowego funk-
cjonowania tych organów. Wobec 
tego, że radny - z racji wykonywania 
mandatu - ma ułatwiony dostęp do 
mienia samorządu terytorialnego, 
przepis ten miał na celu ogranicze-
nie możliwości wykorzystywania 
stanowiska radnego dla uzyskania 
tego mienia dla celów gospodar-
czych na uprzywilejowanych zasa-
dach.

Z wykładni celowościowej art. 
25b ust. 1 ustawy o samorządzie 
powiatowym wynika, iż o prowa-
dzeniu przez radnego działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem 
mienia komunalnego powiatu 
można mówić wtedy, gdy radny 
korzysta z mienia powiatu na uprzy-
wilejowanych zasadach, wykorzy-
stując swoją pozycję organach sa-
morządowych.

I tak również wykładnia pro-
konstytucyjna, uwzględniająca za-
sadę proporcjonalności, wzmacnia 

wyżej przedstawiony aspekt stoso-
wania przepisów art. 190 ust. 1 pkt 
2a Ordynacji w zw. z art 25b ust. 1 
ustawy o samorządzie powiato-
wym O potencjalnie korupcyjnym 
wykorzystywaniu mienia jednost-
ki samorządowej przez radnego 
można mówić wtedy, gdy radny, 
uczestnicząc w pracach organów 
właściwej jednostki samorządu, 
może wpływać na treść uchwał i 
decyzji podejmowanych przez te 
organy w prowadzonej działalno-
ści gospodarczej bądź zarządzaniu 
taką działalności (Wyrok Naczelne-
go Sądu Administracyjnego z dnia 
22 stycznia 2013 r. II OSK 2864/12). 
Stosując zatem te przepisy, w każ-
dej sprawie należy uwzględnić 
okoliczności obiektywne związane 
z naruszeniem przez radnego za-
kazu z art. 25b ust. 1 ustawy o sa-
morządzie powiatowym, w szcze-
gólności sposób, stopień i czas 
trwania tego naruszenia, celem 
rozważenia czy skutek w postaci 
stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu radnego, co stanowi istotną 
ingerencję w prawa wyborcze za-
równo radnego, jak i wyborców, 
jest w danym przypadku propor-
cjonalny do celów, którym służą 
nakazy i zakazy nakładane na rad-
nych (Wyrok Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z dnia 20 grudnia 
2012 r., II OSK 2818/12).

Tym samym – wszczęcie pro-
cedury wyjaśniającej w zakresie 
ujawnionych, a wyżej opisanych 
okoliczności jest w pełni uzasad-
nione – wnioskuje Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego.

Radny odpowiada
Poprosiliśmy radnego Marka 

Tarnackiego, by odniósł się do za-
rzutów stawianych mu przez zarząd 
powiatu.

- Twierdzenia Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego, dotyczące wykorzy-
stywania mienia powiatu wałbrzy-
skiego do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej jest nadużyciem. 
Czuję się pokrzywdzonym. Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego działa na 
moją szkodę. Działania te wynika-
ją z różnic światopoglądowych w 
kwestiach dotyczących sposobu 
zarządzania powiatem, jak również 
wyraźnego wskazywania przeze 
mnie zaniedbań jakich dopuszcza 
się ten zarząd.

Przypomnę, że do tej pory za-
rząd powiatu nie zakończył roz-
poczętego w kwietniu 2014 roku 

postępowania wywłaszczeniowe-
go na moich działkach, mimo iż 
ustawa określa termin 2 miesięcy. 
W czasie tego postępowania zarząd 
dopuścił do wycinki 96 drzew, za 
które oferuje mi w sporządzonym 
operacie 1100 zł, gdzie wartość jed-
nego klonu spośród tam rosnących 
to ok.1000 zł. Działania te dopro-
wadziły do ewidentnej mojej stra-
ty na kwotę ok. 30 000 zł. Ponadto 
nie otrzymałem do dziś żadnego 
odszkodowania za wywłaszczone 
grunty (2 rok).

Starostwo Powiatowe korzysta 
również z mojej działki nr 5/3, która 
jest w pasie drogi powiatowej 3396 
D, nie płacąc mi za to od 1995 roku 
żadnego wynagrodzenia, mimo 
złożonego przeze mnie stosow-
nego wniosku o wykup (zgodnie z 
ustawą wywłaszczeniową).

Twierdzenia o wykorzystywa-
niu mienia powiatu wałbrzyskiego 
jest niedopuszczalne, gdyż nie za-
kończyło się jeszcze postępowanie 
administracyjne w tej kwestii, jak 
również procedura prawna doty-
cząca ustalenia tej kwestii, oraz tryb 
odwoławczy przysługujący w sytu-
acji stwierdzenia niepomyślnego 
orzeczenia.

W obecnej chwili mamy do 
czynienia z problemem nieujaw-
nionych granic, które to nie były 
oznaczone z winy właściciela pasa 
drogowego, na którym to ciąży 
obowiązek utrwalenia granic jak 
również ich okazania. Granica ta 
nie została oznaczona od 1946 r. 
do dziś. Okazanie jej nastąpiło w 
27.01.2016 r. i obowiązkiem wła-
ściciela było poinformowanie stron 
postępowania. W obecnej sytuacji 
właściciele gruntów przyległych 
użytkują je po obu stronach pasa 
drogowego do granicy rowu, gdyż 
właściciel pasa drogowego nigdy 
nie dokonał rozgraniczenia. Jednak 
w stosunku do tych osób nikt nie 
prowadzi żadnego postępowania.

Postawione mi zarzuty wynika-
ją z sytuacji, iż na nabytych przeze 
mnie gruntach istniało ogrodzenie 
przenośne w formie drewnianych 
słupków, na których poprzedni 
właściciel umocował linkę ogrodze-
niową.

O wykorzystywaniu mienia po-
wiatu można byłoby mówić gdy-
by działanie to było prowadzone 
świadomie. Obecna sytuacja jest 
typowym przypadkiem nieujaw-
nienia granic, jakie to powszechnie 
się toczą z uwagi na nieutrwalone 

granice. Obowiązkiem właściciela 
pasa drogowego jest jego właściwe 
oznaczenie.

Kiedy dowiedziałem się iż gra-
nica została okazana, jeszcze w ten 
sam dzień przeniosłem przenośne 
ogrodzenie, co zajęło mi 1,5 godzi-
ny.

Do tego dnia dysponowałem 
aktualnymi orto-foto mapami z któ-
rych wynikało iż granica użytkowa-
nych przeze mnie działek przebiega 
tuż przy rowie drogi powiatowej. 
Potwierdzała to tez przeprowadzo-
na przez ARiMR kontrola obszarowa 
GPS.

Z przypadkiem podobnym 
mamy do czynienia w Świdnicy, 
gdzie właściciele posesji mają w pa-
sie drogowym od 20 lat odrodzenia 
trwałe (beton, żelazo) i spór toczy 
się o koszty przesunięcia ogrodze-
nia w związku z ujawnieniem gra-
nic.

W sytuacji tego przypadku istot-
na przesłanką jest ustalenie dobrej, 
bądź złej woli użytkownika co w za-
sadniczy sposób decyduje o kwali�-
kacji zdarzenia.

Zarząd Powiatu wybiega poza 
swoje kompetencje uzurpując so-
bie prawa organów państwa do 
stwierdzania prawomocnych wy-
roków.

Użytkowane przeze mnie działki 
w dniu nabycia były wyposażone w 
ogrodzenie przenośne po poprzed-
nim właścicielu, mapy którymi dys-
ponowałem potwierdzały właściwe 
jego zamontowanie. Po przepro-
wadzonym w dn 27.01.2016 przez 
Powiat Wałbrzyski okazaniu granic, 
okazało się że część słupków ogro-
dzeniowych stoi w poza granicą 
działki. Taka sytuacja powinna być 
przyczyną do wezwania mnie do 
przesunięcia ogrodzenia, a nie do 
narzucania dotkliwych kar, tym 
bardziej, że różnica dotyczy od 
metra, do dwóch, trzech, co w ca-
łej powierzchni kompleksu działek 
o powierzchni 130 000 m kw. jest 
wielkością błędu dopuszczalnego, 
kiedy granica nie jest wyznaczona 
geodezyjnie.

Opisana sytuacja jest typowym 
działaniem na moja szkodę, jak rów-
nież prześladowaniem mnie jako 
działacza samorządowego, który 
nie zgadza się z bezczynnością tego 
zarządu w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych mieszkań-
ców powiatu Wałbrzyskiego – pod-
kreśla Marek Tarnacki.

(RED)

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L AMA

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

Płać kartą 
za przejazd
Przypominamy miesz-
kańcom Świebodzic, ko-
rzystającym z miejskiej 
komunikacji, o zasadach 
związanych z korzysta-
niem z nowych autobu-
sów. Wiele osób z przy-
zwyczajenia, kupując bilet 
przyjmuje to za formę uisz-
czenia opłaty za przejazd - 
ponieważ tak funkcjonowało 
to u poprzedniego przewoź-
nika. Obecnie zakupiony 
bilet należy skasować, w 
przeciwnym razie podczas 
kontroli możemy zapłacić 
mandat. Wszyscy posiadacze 
kart płatniczych mogą za-
płacić za przejazd zbliżenio-
wo - wystarczy zbliżyć kartę 
do czytnika przy kasowniku 
(oznaczenie „zbliż kartę”). 
Ten najnowocześniejszy i 
bardzo wygodny z punktu 
widzenia pasażerów system 
posiada niewiele autobusów 
komunikacji miejskiej w Pol-
sce. W przypadku takiej for-
my płatności nie otrzymamy 
biletu ani żadnego potwier-
dzenia - opłata za przejazd 
w momencie kontroli jest 
bezpośrednio odczytywana 
z karty. Bilety można zakupić 
u kierowców, a także w sie-
dzibie ZGK Świebodzice sp. z 
o.o., ul. Strzegomska 30, oraz 
w kiosku z prasą przy ul. Że-
romskiego i na targowisku, 
w tamtejszym punkcie z pra-
są. Warto zakupić więcej bi-
letów, ponieważ w momen-
cie, gdy kilka osób dokonuje 
takiego zakupu u kierowcy, 
wydłuża się czas postoju na 
przystanku a co za tym idzie, 
występują także opóźnienia 
w przyjazdach na kolejne 
przystanki. U kierowcy otrzy-
mamy także bezpłatnie ak-
tualny rozkład jazdy. Osoby, 
które posiadają uprawnienia 
do darmowych przejazdów, 
nie muszą zgłaszać się do 
kierowcy po darmowy bilet 
- wystarczy, że podczas kon-
troli pokażą stosowną legi-
tymację czy inny dokument, 
poświadczający prawo do 
takiej ulgi. Nowa ulga, wpro-
wadzona dla osób będących 
dawcą szpiku, dotyczy osób, 
które zostały rzeczywistym 
dawcą, a nie np. takich, które 
deklarują gotowość oddania 
organu - poprzez np. reje-
strację w bazie dkms. W au-
tobusach od 1 stycznia 2016 
r. dostępne jest bezpłatne 
wi-� dla pasażerów - w celu 
połączenia należy wybrać 
Hot_Spot Autobus.

(RED)

Od 1 marca 2016 r. służby 
miejskie w Świebodzicach 
zaczną sprawdzać, czy wła-
ściciele nieruchomości pod-
łączyli już swojej posesje do 
miejskiej kanalizacji. Miesz-
kańcy są zobligowani do wy-
konania przyłączy, a do koń-
ca czerwca 2016 roku można 
skorzystać z dotacji celowej 
na pokrycie części kosztów 
budowy przyłącza do istnie-
jącej sieci sanitarnej - w wyso-
kości do 50 procent wartości 
zadania.

Przypominamy, że - zgodnie 
z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 
z późn. zm.) - właściciel nieru-
chomości zapewnia utrzymanie 
czystości i porządku poprzez 
przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej. 
Oczywiście, istnieją wyjątki, 
które ustawa de�niuje, jednak 
większość prywatnych posesji 
na terenie Świebodzic powinna 
zostać podłączona do nowo wy-
budowanej instalacji.

Oto krótka instrukcja postę-
powania przy budowie przyłą-
cza kanalizacji sanitarnej, przy-
gotowana przez urzędników ze 
świebodzickiego magistratu:

1. Składamy wniosek o za-
pewnienie odbioru ścieków oraz 
wydanie technicznych warunków 
przyłączenia do sieci kanalizacji 
sanitarnej w Centrum Obsługi 
Klienta WZWiK Sp. z o.o. przy Al. 
Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu 
lub w Zakładzie Wodociągów i 
Kanalizacji przy ul. Kasztanowej 
1 w Świebodzicach (zależnie od 
tego, kto jest właścicielem sieci 
kanalizacji sanitarnej).

2. Zlecamy projektantowi, z 
uprawnieniami budowlanymi w 

zakresie sieci sanitarnych, wyko-
nanie projektu przyłącza kana-
lizacji sanitarnej oraz uzyskanie 
niezbędnych uzgodnień w/w 
projektu.

3. Zatrudniamy wykonawcę  
przyłącza kanalizacji sanitarnej 
(realizacja tej inwestycji, jak i 
wpięcie do komunalnej sieci na-
leży wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną oraz obowiązujący-
mi przepisami prawa).

4. Przed zasypaniem wykopu 
wybudowane przyłącze kanali-
zacyjne należy zgłosić w WPWiK 
Sp. z o.o. lub ZWiK Sp. z o.o. do 
przeglądu i dokonania odbioru 
technicznego.

5. Po zakończeniu budowy 
przyłącza kanalizacji sanitarnej 
należy zlecić uprawnionemu 
geodecie (jednostce geodezyj-
nej) wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonaw-
czej.

6. Po zakończeniu budowy 
i odbiorze technicznym przy-
łącza należy zawrzeć umowę 
(podpisać aneks do umowy) na 
odbiór ścieków sanitarnych z 
właścicielem sieci.

Warto także pamiętać, że 
- zgodnie z obowiązującym 
prawem - właściciele nierucho-
mości, którym umożliwiono 
przyłączenie budynków do sieci 
kanalizacji sanitarnej, są zobo-
wiązani do niezwłocznego przy-
łączania swojej nieruchomości 
do sieci. Nie wykonanie tego 
obowiązku może skutkować na-
łożeniem mandatu.

Wszelkich informacji doty-
czących przyłączy udziela Wy-
dział Ochrony Środowiska UM, 
ul. Świdnicka 7, tel. 74 666 98 
15-16, od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 7:30-15:30, we wtor-
ki do 16:00.

(RED)

Sprawdzą przyłącza

Wyczyn jest nie tylko 
dowodem na ogromne 
umiejętności i doskonałe 
wyszkolenie świebodzickich 
pilotów, ale także dowodzi 
jednoznacznie, że Świebodzi-
ce mają jedne  z najlepszych 
warunków powietrznych 
do lotów sportowych. W tej 
sytuacji może się okazać, że 
Świebodzice staną się czwar-
tym, górskim ośrodkiem w 
Polsce, w którym występuje 
zjawisko tzw. fali górskiej. 

Co to jest fala górska? To 
zjawisko ruchu falowego po-
wietrza powstaje wówczas, 
kiedy silny wiatr wiejący ze 
stałą prędkością napotyka 
na przeszkodę, jaką jest pa-
smo górskie. Na zawietrznej 
stronie masywu tworzą się 
zawirowania, przypomina-
jące obracające się młyńskie 
koło – to rotory. Ich widocz-
ną oznaką są fractocumulu-
sy, pulsujące wraz z ruchem 
powietrza. Gwałtowne 

Rekordowy lot
Na ok. 7 km wzniósł się szybowiec, który wystartował w sobotę rano ze 

świebodzickiego lotniska. To rekordowa wysokość zważywszy, 
że standardowo szybowce latają na pułapie 1,5-2 km. Tego 

niesamowitego wyczynu dokonał doświadczony pilot szybowcowy 
i instruktor Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach Jacek Zowczak.

Jacek Zowczak, instruktor Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach wzniósł szybo wiec na ok. 7 km!

ruchy pionowe powietrza 
nierzadko przekraczają 30 
m/s, co pozwala na szybkie 
wznoszenie się szybowców. 
Loty falowe przy sprzyjają-
cych warunkach pozwalają 
wznieść się nawet do wyso-
kości 10 km, czyli na wyso-
kość wykorzystywaną przez 
regularne loty pasażerskie.

Sobotni wyczyn świebo-
dziczanina odbił się szero-
kim echem w środowisku 
lotniczym, o Świebodzicach 
znów mówi się głośno i do-
brze, napływają zgłoszenia 
od pilotów z całej Polski 
chcących wykonać u nas ta-
kie właśnie loty. 

- Ten niecodzienny lot po-
twierdził, że lotnisko w Świe-
bodzicach ma bardzo dobre 
warunki startu i lądowania - 
komentuje Grzegorz Glego-
ła, prezes Towarzystwa Lot-
niczego w Świebodzicach. 
- Można nawet zaryzykować 
stwierdzenie, że nasze wa-
runki startowe są lepsze, niż 
lotniska w Jeleniej Górze, bo 
tam musiano przerwać loty 
ze względu na silny, boczny 
wiatr.

Sobotni lot trwał ponad 4 
godziny, pilot przeleciał po-
nad 500 km, na tej wysokości 
musiał używać aparatury tle-
nowej i dość grubego kom-
binezonu, ponieważ tempe-
ratura na zewnątrz wynosiła 
około minus 30 stopni Cel-
sjusza.

(RED)
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Dziękujemy tym wszystkim którzy corocznie wspierają 
działalność hospicjum w postaci przekazania 1%

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum, to już 22 lata jak pomagamy chorym w za-
awansowanej fazie choroby nowotworowej. Leczymy ból i inne przykre dolegliwości, nie zawsze jest to 
pasmo sukcesów, mamy też porażki dla nas jest to lekcja pokory, ale także nowych doświadczeń,  dzięki 
którym możemy bardziej efektywnie leczyć objawy choroby. Środki  przekazywane przez NFZ nie wystar-
czają na pokrycie potrzeb naszych podopiecznych, tych będących w domach jak i leżących w hospicjum, w 
ubiegłym roku objęliśmy opieką ponad 1800 pacjentów i ich rodzin. Tylko dzięki Państwa wsparciu jeste-
śmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.

Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa  do� nansowana była przez 
zbierane przez kilka lat środki  z 1% oraz darowizny. Na ten cel przekazaliśmy 577 tys. zł, 1500 tys. zł 
pochodziło z budżetu partycypacyjnego gminy Wałbrzych. Zebrane środki zebrane z 1% pozwoliły nam 
na wyposażenie naszego hospicjum. Zwiększyliśmy liczbę łóżek z 12 na 18, powstał dział rehabilitacji, 
gabinet zabiegowy, oraz miejsce dla zmarłych, gdzie rodzina może pożegnać się ze swoim bliskim. Dzięki 
rozbudowie powstało okazałe atrium na które można wyjechać z chorym na wózku a nawet z pacjentem 
leżącym w łóżku. Chwile spędzone na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni są wielką radością dla na-
szych podopiecznych.

Dzięki przekazaniu 1% mogliśmy przyjąć dodatkowo do naszego hospicjum 57 pacjentów z obszaru 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dzięki 1% możemy opiekować się rodzinami chorych i osieroconymi dziećmi. W 2015r. pod naszą 
opieką było 30 rodzin i 23 dzieci.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%. 

R E K L AMA

Zaproszenie 
na koncert
Towarzystwo Miłośników 
Szczawna-Zdroju zaprasza na 
koncert z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Języka Ojczyste-
go, który odbędzie się 21 lutego 
2016 roku (niedziela) o godzinie 
16.00 w Domu Zdrojowym. W 
programie m.in. występ orkie-
stry dętej z Głuszycy, recytacja 
poezji, piosenki, skecze, quiz dla 
publiczności.

(RED)

Wspierają rodziny
Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu zgłosiło do programu 
“Karta Dużej Rodziny” zarów-
no Sztolnie Walimskie jak i 
Zamek Grodno. Zgodnie z pod-
pisaną z wojewodą dolnoślą-
skim umową, osoby posiadające 
“Kartę Dużej Rodziny”, mogą od 
1 stycznia 2016 r. korzystać ze 
zniżki na cenie każdego biletu 
w wysokości 2 zł. Ceny biletów 
dla posiadaczy Karty Dużej Ro-
dziny, przedstawiają się nastę-
pująco: bilet ulgowy KDR – 10 zł, 
bilet normalny KDR – 12 zł, bilet 
łączony ulgowy Sztolnie Walim-
skie + zamek Grodno KDR – 16 
zł, bilet łączony normalny Sztol-
nie Walimskie + zamek Grodno 
KDR – 20 zł.

(RED)

Klub Seniora 
w Dziećmorowicach
Wiejski Dom Kultury w Dzieć-
morowicach oraz inicjatorki 
powstania “Klubu Seniora” 
zapraszają mieszkańców 
Dziećmorowic na spotkanie 
integracyjno – informacyjne. 
Spotkanie zostało zaplanowane 
na 10 lutego 2016 roku. Począ-
tek o godzinie 16.00.

(RED)

Rozwój turystyki, wypo-
czynku, rekreacji oraz ochro-
na walorów krajobrazowych i 
przyrodniczych Gór Sowich i ich 
okolic – takie są założenia „De-
klaracji Sowiogórskiej”, podpi-
sanej przez samorządowców i 
kolejarzy.

-Mając na uwadze wielostron-
ne korzyści płynące ze współpracy 
Kolei Dolnośląskich S.A., Miasta 
Bielawa, Gminy Dzierżoniów , Mia-
sta Dzierżoniów, Miasta Głuszyca, 
Miasta Pieszyce, Gminy Nowa 
Ruda, Gminy Stoszowice, Gminy 
Walim, a także Stowarzyszenia 
Turystycznego Gmin Gór Sowich, 
wyrażamy intencję nawiązania 
współpracy w zakresie integra-
cji połączeń kolejowych z lokal-
nym transportem autobusowym, 
wspólnej organizacji promocji 
turystyki w rejonie Gór Sowich, a 
także wydłużenia połączenia kole-
jowego Wrocław - Dzierżoniów do 
Bielawy. Jesteśmy przekonani, że 
nasza współpraca będzie bardzo 
dobrze służyć całej społeczności 
lokalnej, a korzyści wynikające z 
integracji transportu zbiorowego 
trwale poprawią warunki życia 
mieszkańców i atrakcyjność ob-
szaru dla turystów” – czytamy w 
„Deklaracji Sowiogórskiej”, której 
podpisanie odbyło się 31 stycz-

nia w pociągu relacji Wałbrzych 
– Kłodzko, na jednej z najpiękniej-
szych tras kolejowych Dolnego 
Śląska.

Poprzez podpisanie listu in-
tencyjnego, wolę współpracy i 
chęć promowania wspólnego 
produktu turystycznego, jakim 
są Góry Sowie, zadeklarowali 
włodarze ośmiu gmin tworzą-
cych Stowarzyszenie Turystyczne 
Gmin Gór Sowich oraz przedsta-
wiciele Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego i 
Kolei Dolnośląskich S.A. Podróż 
pociągiem uatrakcyjniła dwugo-
dzinna przerwa, przeznaczona na 
zwiedzanie Podziemnego Miasta 
Osówka leżącego na terenie Gmi-
ny Głuszyca.

- Celem statutowym Stowarzy-
szenia Turystycznego Gmin Gór 
Sowich jest podejmowanie róż-
nego rodzaju działań mających na 
celu rozwój turystyki, wypoczyn-
ku, rekreacji oraz ochrona walo-
rów krajobrazowych i przyrod-
niczych regionu Gór Sowich. Do 
międzygminnego stowarzyszenia 
promującego Góry Sowie Głuszy-
ca przystąpiła 29 września 2015 r. 
za zgodą rady miejskiej wyrażoną 
w formie uchwały– dodaje bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód.

(RED)

Deklaracja 
Sowiogórska

Sygnatariusze Deklaracji Sowiogórskiej.

Około 90 osób przyjęło 
zaproszenie Adama Górec-
kiego, wójta Gminy Czarny 
Bór, i wzięło udział w III 
Spotkaniu Noworocznym 
z Przedsiębiorcami. Była 
to okazja uhonorowania 
„Przyjaciół gminy”.

Uroczystość rozpoczął, 
jak co roku, wójt Adam Gó-
recki, który najpierw złożył 
wszystkim przybyłym go-
ściom życzenia noworoczne, 
a następnie skrótowo pod-
sumował 2015 rok w gminie 
Czarny Bór. Zaznaczył też, że 
tak prężny rozwój gminy jest 
nierozerwalnie związany z 
działalnością na jej terenie 
tak wielu �rm i przedsię-
biorstw. Kolejną prelegentką 
była Iwona Ślusarczyk - in-
spektor ds. ewidencji działal-
ności gospodarczej, która w 
liczbach i wykresach przed-
stawiła przedsiębiorczość 
na terenie naszej gminy oraz 
nowe propozycje wspierania 
przedsiębiorców w Czarnym 
Borze. Z kolei Bożena Peł-
diak, prezes Lokalnej Grupy 
Działania „Kwiat Lnu”, przed-
stawiła bardzo realną moż-
liwość pozyskania środków 
na rozwój przedsiębiorczości 
na lata 2016-2020, a Marze-
na Radochońska - dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wałbrzychu - zapropono-
wała konkretne narzędzia 
wsparcia dla przedsiębior-
ców. Ostatni z prelegentów - 
Tadeusz Choczaj ze Związku 
Dolnośląskich Pracodawców 
- opowiedział krótko o misji 
związku i dlaczego warto być 
jej członkiem.

Tradycją już jest, że co 
roku, przy okazji spotkania 
noworocznego, wójt wręcza 

Przyjaciele gminy

statuetki „Przyjaciel gmi-
ny”. W tym roku jednostki 
organizacyjne gminy wska-
zały te �rmy i ich właścicieli, 
którzy najbardziej aktyw-
nie wspierają ich działania 
na rzecz mieszkańców i ich 
podopiecznych: Sławomir 
Leśniak - właściciel Firmy 
MON – TECH; Stanisław 
Rutkowski - właściciel �rmy 
Usługi Transportowe; Eu-
geniusz Kapuła - właściciel 
�rmy Usługi Remontowo Bu-
dowlane; Robert Wasilewski- 
właściciel Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowe Import Eks-
port; Edward Kaczor - prezes 
PKS Kamienna Góra.

W drugiej części statuet-
ki wręczył wójt tym �rmom, 
osobom lub stowarzysze-
niom, które w szczególny 
sposób wspierały gminę 
lub ją promowały: Kopalnia 
Surowców Mineral, którą 
reprezentowała Maja Sa-
dowy - dyrektor �nanso-
wy. Statuetkę przyznano za 
wspólną inwestycję czyli II 
etap budowy Obwodnicy; 
Uczniowski Ludowy Zapa-
śniczy Klub Sportowy Heros 
- prezes Dariusz Piaskowski. 

Statuetka przyznana za or-
ganizację Międzynarodowe-
go Turnieju Zapasów Kobiet 
oraz promocję gminy Czar-
ny Bór; Ksiądz Janusz Ospa 
- proboszcz para�i pod we-
zwaniem Zwiastowania Naj-
świętszej Marii Panny, który 
otrzymał statuetkę za troskę 
o ochronę zabytków i po-
zyskanie z RPO znaczących 
środków na remont zabytko-
wego kościoła w Witkowie.

Oprawę muzyczną całej 
uroczystości przygotowała 
i wykonała Maja Nowicka, 
wokalistka Zespołu Pieśni i 
Tańca oraz uczestniczka wał-
brzyskiego konkursu „Mam 
Talent”.

- Takie coroczne spotka-
nie osób reprezentujących 
różne branże i różnej wiel-
kości �rmy, daje okazję do 
zawarcia znajomości, posze-
rzenia wiedzy ale też stwarza 
szansę na rozwój partner-
skiej współpracy na lokal-
nym rynku, a większa współ-
praca z przedsiębiorcami to 
także lepszy rozwój gminy 
– podkreślają organizatorzy 
spotkania.

(RED)

W trakcie spotkania noworocznego wójt Adam Górecki wręczył 
statuetki „Przyjaciel gminy”
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R E K L AMA

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

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

Gmina Stare Bogaczowice

Ferie bez nudy
Uczniowie z gminy Stare 
Bogaczowice mogą sko-
rzystać z atrakcji przygo-
towanych na najbliższe dni 
wolne od nauki przez bi-
bliotekę, Gminne Centrum 
Edukacyjno – Społeczne i 
szkołę. Piątek – 05.02., godz. 
10.00 – wyjazd do Czarnego 
Boru na rozgrywki gier plan-
szowych – młodzież – zapisy 
w GCES; 16.00 – 18.00 - Za-
bawa karnawałowa dzieci 
GCES. Niedziela – 7.02. godz. 
17.00 – stadion Stare Boga-
czowice Wielkie: ognisko 
dla wszystkich i małych i du-
żych– gitara, śpiew, piecze-
nie kiełbasek i ziemniaków. 
Poniedziałek – 08.02 – Środa 
10.02 godz. 9.00 – wyjazd na 
półkolonię do Myśliborza, za-
pisy w GCES tel. 748443503, 
dopłata 60 zł. (2 noclegi, 
warsztaty, wyżywienie, opie-
ka, dojazd ). Piątek – 12.02 
godz. 09.40 –wyjazd na lo-
dowisko Świdnica, zapisy w 
bibliotece, dopłata 5 zł./os., 
godz. 18.00 – 21.00 - dysko-
teka walentynkowa w GCES. 
Zajęcia dla uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum 
prowadzi także Zespół Szkół 
w Starych Bogaczowicach – 
szczegółowy plan na stronie 
internetowej placówki.

(RED)

Odpracuj dług
Najemcy lokali komunal-
nych, będący w trudnej 
sytuacji materialnej i ży-
ciowej oraz mający pro-
blemy z spłatą należno-
ści z tytułu zaległości za 
użytkowanie gminnych 
lokali mieszkalnych, mają 
możliwość uregulowania 
zaległości na rzecz Gmi-
ny Stare Bogaczowice w 
formie świadczenia rzeczo-
wego. Zawierając umowę z 
Gminą Stare Bogaczowice 
można zamienić zadłużenie 
pieniężne na świadczenie 
rzeczowe - wykonywanie 
prac porządkowych w obiek-
tach i na terenach zewnętrz-
nych oraz prace remontowe. 
Wartość tych prac ustalono 
na 10 zł za godz. Wykonanie 
zleconych prac spowoduje 
wygaśnięcie zadłużenia z 
tytułu zaległości. Istotne jest 
to, że można odpracować 
nie tylko własne zadłużenie, 
ale również zaległości człon-
ków bliższej i dalszej rodzi-
ny. Wszyscy najemcy, którzy 
chcą w ten sposób uregulo-
wać zaległości, powinni zgła-
szać się do pokoju nr 112 w 
Urzędzie Gminy Stare Boga-
czowice.

(RED)

19 lutego 2016 roku o 
godz. 17.00 w Gminnym 
Centrum Edukacyjno – 
Społecznym w Starych 
Bogaczowicach odbędzie 
się V Gminne Dyktando o 
Pióro Wójta Gminy Stare 
Bogaczowice. Organizato-
rzy będą wybierali Mistrza 
Ortogra�i oraz Mistrzow-
skie Sołectwo.

Inicjatywa ma na celu 
popularyzowanie kultury 
języka polskiego wśród mło-
dzieży i dorosłych, a także 
uświadomienie mieszkań-
com jak ważna w życiu czło-
wieka jest ciągła edukacja. 
Pomysł współzawodnictwa 
oraz tej formy edukacji po-
doba się mieszkańcom i jest 
organizowany cyklicznie w 
ramach obchodu „Między-
narodowego Dnia Języka 
Ojczystego”. Z roku na rok 
bogaczowickie dyktando ma 
coraz więcej zwolenników – 
w 2015 r. wzięły w nim udział 
42 osoby.

Do zorganizowania 
dyktanda udało się za-
angażować polonistki z 
Zespołu Szkół w Starych 
Bogaczowicach oraz polo-
nistki – mieszkanki Starych 
Bogaczowic, którym bardzo 
spodobał się pomysł. Jadwi-
ga Harmak - polonistka z ZS 
Stare Bogaczowice w 2014 
r. przygotowała dyktando 
będące podaniem o Starych 
Bogaczowicach. A ubiegło-
roczne zaczęło się tak: „Pakt 
myśliwego z piekielnym 
arcyłgarzem to dla co po-
niektórych legenda wszech 
czasów. Warto zatemby 

przypomnieć rozstrzygnię-
cie tej historii”. Mistrzem Or-
togra�i 2015 została Beata 
Mołda, mieszkanka Starych 
Bogaczowic, która zdoby-
ła 183 na 200 możliwych 
punktów. Wicemistrzyniami 
zostały: Katarzyna Ludwig, 
Monika Piwowarska i Anna 
Kunicka, a drużynowo zwy-
cięstwo wywalczyła ekipa z 
Jabłowa w składzie: Katarzy-
na Ludwig, Edyta Kościel-
niak, Nikola Foryś. II miejsce 
wywalczyło sołectwo Lubo-
min, a III Stare Bogaczowice. 
Mistrzem w kategorii VIP-
-ów, czyli przedstawicieli 
różnych organizacji oraz 
powiatu, został Adam Mi-
chalak - mieszkaniec Wał-
brzycha, a wicemistrzami 
zostały: Joanna Bankowska 
i Ilona Zalejska.

- Pełnoletni mieszkańcy 
biorą udział w dyktandzie w 
kategorii: indywidualnej, a 
także grupowej, reprezentu-
jąc każde z 8 sołectw naszej 
gminy. W tym roku, oprócz 
dyktanda, drużyny wezmą 
udział także w łamigłówkach 
słowno – językowych – wy-
jaśnia Agnieszka Lechowicz, 
pomysłodawczyni dyktanda. 

Na uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody.

- Zapraszamy wszystkich 
chętnych, nie tylko mie-
szańców naszej gminy oraz 
kibiców na to wydarzenie. 
Wszelkich informacji na te-
mat dyktanda udzielamy 
pod nr. tel. (74) 844 35 03 
– dodaje Agnieszka Lecho-
wicz.

(RED)

Dyktando o pióro 
wójtaPod koniec listopada 

2015 r. w Starych Bogaczo-
wicach hucznie obchodzono 
jubileusz 70-lecia urucho-
mienia pierwszej polskiej 
szkoły po II wojnie świato-
wej. - Zawsze w naszej szko-
le panowała dobra atmos-
fera – podkreślali zgodnie 
uczestnicy jubileuszowych 
obchodów. To samo mówią 
obecni uczniowie.

Zespół Szkół w Starych 
Bogaczowicach to szkoła 
podstawowa i gimnazjum. 
Do dyspozycji uczniów i na-
uczycieli jest nowoczesny 
budynek, w skład którego 
wchodzi wielofunkcyjna 
hala z siłownią, które poza 

godzinami lekcyjnymi są 
ogólnodostępne. Jest tak-
że mała sala gimnastyczna 
oraz - oddane do użytku w 
ubiegłym roku - boisko wie-
lofunkcyjne, a przyszłym 
roku szkolnym ma powstać 
boisko typu „orlik”.

- Mając taką bazę, w przy-
szłym roku szkolnym chcemy 
utworzyć klasę usportowio-
ną o pro�lu piłki nożnej i pił-
ki siatkowej, a w najbliższej 
przyszłości planowana jest 
budowa przy szkole kom-
pleksu lekkoatletycznego z 
bieżnią oraz stanowiskami 
do rzutu dyskiem i pchnięcia 
kulą. W szkole działa Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy 

Skazani na sukces
Coraz więcej uczniów z Wałbrzycha, Szczawna Zdroju i Świebodzic uczy się w 

Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach. Skąd to zainteresowanie tą placówką? 
– W naszej nowoczesnej szkole oferujemy naukę w komfortowych warunkach 

i całą gamę zajęć pozalekcyjnych. Jest bezpiecznie i panuje bardzo dobra 
atmosfera – wylicza dyrektor Adrian Furmaniak.

Lider Stare Bogaczowice, 
którego zawodnicy od lat 
odnoszą sukcesy w kolar-
stwie górskim. Prowadzimy 
także zajęcia dodatkowe ze 
strzelectwa, lekkoatletyki, 
czy nauki pływania – wylicza 
dyrektor Adrian Furmaniak.

Szkoła ma bogato wyposa-
żone klasy do nauki języków, 
biologii, chemii i �zyki oraz 
dwie pracownie komputero-
we. Ma także pracownię do 
zajęć technicznych oraz do 
zajęć kulinarnych, dzięki cze-
mu oferuje naukę zajęć go-
towania. - Uczniów spoza na-
szej gminy przyciąga przede 
wszystkim dobry poziom na-
uczania. Wyniki egzaminów 
gimnazjalnych pokazują, że 
nasza szkoła plasuje się po-
wyżej średniej wojewódz-
kiej, zarówno z przedmiotów 
humanistycznych jak i mate-
matyczno - przyrodniczych, 
natomiast języki stoją dużo 
powyżej średniej. Oferujemy 
dużo zajęć pozalekcyjnych, 
zgodnych z zainteresowania-
mi i oczekiwaniami uczniów, 
co owocuje sukcesami w róż-
nych dziedzinach – podkreśla 
Adrian Furmaniak.

Co ważne, szkoła oferuje 
transport uczniów z przy-
stanku przy ul. Solickieja w 
Szczawnie Zdroju. - Jest tak-
że możliwość zlokalizowania 
kolejnego przystanku w oko-
licach wałbrzyskich osiedli 
Piaskowa Góra i Podzamcze. 
Jest to jednak uzależnione 
od zainteresowania naszą 
szkołą uczniów z tych dziel-
nic  - dodaje dyrektor Zespo-
łu Szkół w Starych Bogaczo-
wicach.

(RED)
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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

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

III Głuszycki Marsz 
Nordic-Walking
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód i Centrum Kultury w 
Głuszycy zapraszają na zi-
mową edycję Głuszyckie-
go Marszu Nordic-Walking 
w sobotę 6 lutego. Start o 
godz. 10.30 spod Centrum 
Kultury w Głuszycy przy ul. 
Grunwaldzkiej 26, rozgrzew-
ka z trenerem nordic-wal-
king i przemarsz na Kamyki, 
by zobaczyć głuszyckie lo-
dospady. Meta w „Kolibie 
Łomnickiej” oraz wspólne 
ognisko.

(RED)

Łasicki w Rimini
Igor Łasicki - obrońca pił-
karskiej reprezentacji Pol-
ski do lat 21 - zadebiuto-
wał w barwach AC Rimini 
1912. W meczu 20. kolejki 
trzeciej ligi włoskiej z Lupa 
Roma jego drużyna zremiso-
wała 1:1, a urodzony w Wał-
brzychu zawodnik wszedł 
na boisko w 50 min. Jego 
ekipa wtedy prowadziła jesz-
cze 1:0, ale grała od 24 min. 
w osłabieniu. Defensor jest 
wypożyczony do Rimini z SS 
Maceratese.

Radosław Radczak

Ligowcy 
w Wałbrzychu
W Centrum Aktywnego 
Wypoczynku AQUA ZDRÓJ 
w Wałbrzychu trenowały 
aktualne mistrzynie, wie-
lokrotne wicemistrzynie 
oraz zdobywczynie Pucharu 
Polski, uczestniczki elitarnej 
Ligi Mistrzyń w piłce nożnej 
kobiet – drużyna Medyka 
POLOmarket Konin. Zespół 
lidera damskiej ekstraklasy 
pod okiem trenera Romana 
Jaszczaka przygotowywał 
się do rundy rewanżowej pił-
karskiej ekstraklasy sezonu 
2015/2016. Na zakończenie 
zgrupowania – 3 lutego na 
boisku w Świebodzicach Me-
dyk rozegrał mecz kontrolny 
z AZS PWSZ Wałbrzych. Z ko-
lei II-ligowy Raków Często-
chowa w ramach przygoto-
wań do rundy wiosennej do 
10 lutego będzie przebywał 
na zgrupowaniu w Wałbrzy-
chu. Warto dodać, że w dru-
żynie Przemysława Cecherza 
jest 2 byłych zawodników 
Górnika Wałbrzych: Rafał 
Figiel oraz wychowanek Do-
minik Bronisławski.

Radosław Radczak

Tytuł „Złotego Biegu” dla 
Półmaratonu Górskiego Je-
dlina-Zdrój został przyznany 
drugi raz z rzędu. A już w lutym 
zostaną uruchomione zapisy 
do trzeciej odsłony Półmara-
tonu Górskiego Jedlina-Zdrój, 
którego start odbędzie się 22 
maja 2016 r. Limit miejsc wy-
znaczono na 500 osób, więc 
zapisy zakończą się zapewne 
w kilka chwil.

- Jednym w najlepszych pre-
zentów walentynkowych dla 
biegaczy górskich może być 
w tym roku pakiet startowy na 
3. Półmaraton Górski Jedlina-
-Zdrój organizowany w dniu 22 
maja 2016 r. przez miejscowe 
Centrum Kultury. Nie będzie 
go łatwo zdobyć. Miejsc star-
towych jest zaledwie 500, a 
chętnych kilka tysięcy. Data 14 
lutego 2016 r., godz. 20:00 jest 
terminem rozpoczęcia zapisów 

– wyjaśnia Grzegorz Kalinowski 
z TMMP. - Co przyciąga biegaczy 
do Jedliny-Zdroju i na tamtejszy 
półmaraton? Niewątpliwym 
atutem jest widokowa trasa, 
która prowadzi wokół tego ka-
meralnego dolnośląskiego ku-
rortu. Dodatkowym atutem jest 
świetna organizacja i atmosfera 
biegu. Potwierdzają to sami 
uczestnicy, głosując na kolejne 
nagrody największego portalu 
biegowego MaratonyPolskie.pl. 
Półmaraton uzyskał status Naj-
lepszego Biegu Górskiego i Naj-
lepszego Biegu Dolnośląskiego 
za rok 2015 . „Jedlina-Zdrój – 
źródło aktywności” w tym przy-
padku nie jest tylko sloganem 
o czym przekona się każdy kto 
odwiedzi miasto. Szczegóły 
znajdują się na stronie interne-
towej www.biegajwjedlinie.pl i 
na Facebooku.

(RED)

Piłkarka nożna AZS PWSZ 
Wałbrzych Małgorzata Me-
sjasz zagrała w towarzyskim 
spotkaniu kadry Polski U-19, 
w którym polska drużyna po-
konała SMS Łódź 3:0.

Był to pierwszy mecz kontro-
lny reprezentacji do lat 19 w tym 
roku i miał on charakter przygo-
towania do turnieju Elite Round 
- eliminacji Mistrzostw Europy w 
Irlandii. Mesjasz grała w pierw-
szej połowie, a w przerwie zo-
stała zastąpiona przez Patrycję 
Falborską. Drużyna Marcina Ka-
sprowicza będzie miała kolejne 
zgrupowanie już 18 lutego w 
Grodzisku Wlkp.

Z kolei pierwsza  reprezen-
tacja Polski kobiet w niedzie-

lę, 14 lutego zagra towarzyski 
mecz z Islandią. Spotkanie 
odbędzie się w Niecieczy o 
godz. 12:00. Do kadry zostały 
powołane 3 zawodniczki AZS 
PWSZ Wałbrzych: Daria An-
tończyk, Weronika Aszkieło-
wicz oraz Aleksandra Bosacka. 
Dla ostatniej będzie to szansa 
na debiut w reprezentacji, a 
dzięki temu kapitan wałbrzy-
skiego zespołu może na dłu-
żej zagościć w kadrze narodo-
wej. Za to do drużyny polskiej 
do lat 17 zostały powołane 
Edyta Botor oraz Klaudia Mi-
łek na dwumecz z Irlandią, 
który zostanie rozegrany 14 i 
16 lutego. 

Radosław Radczak

Złota Jedlina-Zdrój

Powołania dla wałbrzyszanek

Inauguracją zbiórki było 
zorganizowanie przez  klub, 
we współpracy z burmi-
strzem Głuszycy Romanem 
Głodem, balu charytatywne-
go, który odbył się 30 stycz-
nia w bezpłatnie użyczonej 
sali widowiskowej głuszyc-
kiego centrum kultury. 
Dzięki zaangażowaniu wielu 

osób o wielkim sercu, udało 
się zorganizować świetną 
zabawę dla setki osób. Cał-
kowity dochód z balu prze-
znaczony jest na pomoc dla 
Andrzeja.

- Serdecznie dziękujemy 
za każdy gest wsparcia i 
pomoc wszystkich wolon-
tariuszy. Obecny na balu 

Pomagają 
Andrzejowi

Mieszkańcy Głuszycy włączyli się do akcji pomocy Andrzejowi – byłemu bramkarzowi miejscowego 
Włókniarza.

burmistrz Głuszycy Roman 
Głód przekazał szczególne 
podziękowania zarządowi 
MKS Włókniarz Głuszyca w 
osobach: Sławomira Kuli-
ka, Andrzeja Włodarczyka, 
Grzegorza Bachmatiuka, 
Dariusza Gluzy oraz żonom 
klubowych piłkarzy, DJ Da-
riuszaowi Dydrych, Monice 
Rejman - dyrektorowi i pra-
cownikom CK-MBP w Głu-
szycy, za ciepły posiłek Wio-
lecie Olszewskiej ze „Starej 
Piekarni” i Grzegorzowi Cze-
pilowi z Jadłodajni Finezja. 
W ramach zbiórki publicz-
nej o numerze 2016/392/
KS „Pomagamy Andrzejowi” 
na terenie Gminy Głuszyca 
do końca sierpnia br. w wie-
lu miejscach publicznych 
będą usytuowane skarbony 
stacjonarne. O ich rozmiesz-
czeniu będziemy Państwa 
na bieżąco informować, 
także o imprezach, którym  
będzie towarzyszyć kwesta. 
Wysokość zebranych środ-
ków �nansowych zostanie 
podana do publicznej wia-
domości po zakończeniu 
zbiórki, czyli po wakacjach. 
Informacje dotyczące naszej 
zbiórki znajdą Państwo tak-
że na stronie www.zbiorki.
gov.pl – wyjaśniają organi-
zatorzy akcji.

(RED)

- Nasz kolega, były bramkarz Miejskiego Klubu Sportowego Włókniarz Głuszyca 
ciężko zachorował, przeszedł operację kości udowej, ma endoprotezę. Niestety, 

dojście do pełni zdrowia wymaga kosztownej rehabilitacji. Postanowiliśmy 
wspomóc Andrzeja  psychicznie, i �nansowo. W tym celu powołaliśmy Komitet 
Społeczny pod nazwą „Przyjaciele Andrzeja” i do 31 sierpnia w gminie Głuszyca 

przeprowadzamy zbiórkę publiczną - mówi Sławomir Kulik, prezes MKS 
Włókniarz Głuszyca.
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R E K L AMA

Mariusz Cieśliński dzie-
li swój zawodowy czas 
pomiędzy treningi swo-
je i z młodymi adeptami 
sportów walki a ćwiczenia 
z żużlowcami. - To tylko 
pozornie dwie różne dys-
cypliny. W obu pracujemy 
nad doskonaleniem cech 
motorycznych, które prze-
kładają się na determina-
cję oraz odwagę i często 
decydują o wyniku – wyja-
śnia.

W tych dniach, razem z 
trenerem Markiem Cieśla-
kiem czuwał w Karkonoszach 
nad przygotowaniami do ko-
lejnego sezonu żużlowców 
kadry, a następnie zawodni-
ków Sparty Wrocław.

Od 2009 roku prowadzi 
w Świdnicy i Świebodzicach 
klub KO Gym, w którym on 
sam i jego podopieczni zaj-
mują się boksem, kickboxin-
giem, mma i muay thai (bok-
sem tajskim) oraz treningiem 
ogólnorozwojowym, a w ka-
drze żużlowców i Sparcie jest 
trenerem przygotowania 
�zycznego. - Z wrocławskimi 
żużlowcami pracuję od po-
przedniego sezonu, w któ-
rym zajęli drużynowo drugie 
miejsce w Polsce i sprawili 
sporą niespodziankę. Wcze-
śniej ze Spartą związany by-
łem w latach 1999 – 2009, a 
w 2006 roku świętowaliśmy 
mistrzostwo kraju. Mam na-
dzieję, że dołożyłem swoją 
cegiełkę do tego sukcesu – 
stwierdził.

Od 7 lat służy swoimi 
umiejętnościami i doświad-
czeniem polskiej kadrze. 
Speedway zapisał w swoim 
tygodniowym rozkładzie za-
jęć od wtorku do czwartku 
we Wrocławiu. - Czasami, 
jak ostatnio, przenosimy tre-
ningi do Świdnicy. Podczas 
mojej nieobecności wszyscy 
realizują opracowaną wcze-
śniej rozpiskę ćwiczeń - wy-
jaśnił. - Treningi motoryczne, 
to baza, na której można 
rozwijać umiejętności tech-
niczne i taktyczne w spor-
tach walki i na torze żużlo-
wym. Podnosimy na wyższy 
poziom takie cechy, jak siła, 

Zaczyna się najtrudniejszy 
i najcięższy okres  podczas zi-
mowych przygotowań piłka-
rek nożnych AZS PWSZ Wał-
brzych.

Przed zespołem trenera Mar-
cina Gryki obóz dochodzeniowy, 
treningi w hali, na siłowni i na 
boisku i mecze sparingowe. Naj-
bliższe dni to treningi w Wałbrzy-
chu. 29 stycznia rozpoczął się 
obóz dochodzeniowy - piłkarki 

będą spędzać ze sobą kilkana-
ście godzin, rano trening, potem 
obiad i rehabilitacja, a po połu-
dniu kolejny trening. Znamy też 
plan zimowych springów: 6.02 - 
Bohemians Praga ( Praga, godz. 
13.00), 13.02  - Zagłębie Lubin ( 
Wałbrzych godz.13.00), 20.02 
- Zagłębie Lubin (Lubin godz. 
12.00), 27.02 - ULKS Bogdańczo-
wice (Wałbrzych).

(RED)

Piłkarze Górnika Wał-
brzych pokonali w sparin-
gu beniaminka I ligi MKS 
Kluczbork 2:1. Jest to dru-
ga wygrana wałbrzyszan w 
towarzyskich spotkaniach 
w ramach przygotowań do 
rundy wiosennej.

Dla biało-niebieskich był 
to już trzeci sparing po rywa-
lizacjach z Cracovią (wygrana 
3:2) oraz Lechią Tomaszów 
Mazowiecki (porażka 1:3). Za 
to MKS przybył do Wałbrzy-
cha w ramach zgrupowania 
przed rundą i spotkanie z Gór-
nikiem było jedyną potyczką 
dla tej drużyny podczas po-
bytu pod Chełmcem. Trener 
Robert Bubnowicz w kadrze 
meczowej nie wystawił żad-
nego testowanego piłkarza, 
za to postawił w bramce Ka-
mila Jarosińskiego, który do-
tychczas przygotowywał się 
w futsalowych spotkaniach. 
Łącznie szkoleniowiec Górni-
ka skorzystał w rywalizacji z 
20 zawodników. Za to szko-
leniowiec klubu z Kluczborka 
wystawił kilku kandydatów do 
gry w jego zespole i postawił 
m. in. na Piotra Madejskiego, 
znanego z występów w pol-
skiej ekstraklasie. Do przerwy 
wygrywali zawodnicy Górnika, 
którzy wyszli na prowadzenie 
już w 6 min., po bramce zdo-
bytej bezpośrednio z rzutu 
wolnego przez Grzegorza Mi-
chalaka. W 56 min. było już 2:0, 
a na listę strzelców wpisał się 

Michał Oświęcimka, pokonu-
jąc golkipera rywali pięknym 
strzałem z dystansu. Tuż przed 
zakończeniem potyczki, po za-
mieszaniu w polu karnym wał-
brzyszan, po samobójczym 
strzale Grzegorza Michalaka 
piłka wpadła do siatki i osta-
tecznie Górnik wygrał 2:1. 

Biało-niebiescy następny 
mecz kontrolny zagrają z Sołą 
Oświęcim (3. drużyna III ligi 
małopolsko-świętokrzyskiej). 
Sparing odbędzie się w sobo-
tę, 6 lutego. 

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
- MKS Kluczbork 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 G. Michalak (6), 2:0 Oświę-
cimka (65), 2:1 G. Michalak (90 - s).
Górnik Wałbrzych: Kamil Jarosiński 
- Dariusz Michalak, Bartosz Tyktor, 
Sławomir Orzech, Jan Rytko, Michał 
Oświęcimka, Dominik Radziemski, 
Grzegorz Michalak, Mateusz Krawiec, 
Damian Migalski, Marcin Orłowski. 
Grali także: Damian Jaroszewski, 
Marcin Morawski, Sebastian Surmaj, 
Mateusz Krzymiński, Mateusz Sobie-
sierski, Radosław Brzeziński.
MKS Kluczbork: Oskar Pogorzelec - 
Adam Orłowicz, Paweł Gierak, Bartosz 
Brodziński, Łukasz Uszalewski - Piotr 
Madejski, Piotr Kasperkiewicz, Marcin 
Nowacki, Rafał Niziołek, Adrian Drosz-
czak - Maciej Kowalczyk. Grali także: 
Łukasz Ganowicz, Sebastian Deja, 
Michał Kojder, Kamil Kuczak, Miłosz 
Reisch, Jakub Skoczylas, Kamil Nykiel, 
Piotr Giel.

Czekają je znoje

Wygrali test 
z I-ligowcem

Między ringiem a żużlem

szybkość, wytrzymałość, dy-
namika, gibkość i koordyna-
cja ruchowa. Dbam też o do-
bór optymalnego żywienia.

Ostatnio prowadził zimo-
we zgrupowania żużlow-
ców. - Najpierw zaplanowali-
śmy treningi z kadrowiczami 
w Karkonoszach. Naszą bazą 
był trzygwiazdkowy pensjo-
nat „Orla Skała” w Szklarskiej 
Porębie Dolnej, malowniczo 
położony wśród ośnieżo-
nych Gór Izerskich, a do na-
szej dyspozycji oddano m. 
in. salę ośrodka Startu przy 
stadionie – wyjaśnił.

W zgrupowaniu wzięli 
udział najlepsi aktualnie pol-
scy zawodnicy. - Przyjechali 
m. in. Maciej Janowski, aktu-
alny mistrz Polski, z którym 
często trenuję indywidual-
nie, a także Maksym Drabik, 
Piotr Pawlicki, Piotr Protasie-
wicz, Jarosław Hampel i Bar-
tosz Zmarzlik – wyliczył.

Dodał, że zajęcia często 
prowadzone były w terenie, 
by wykorzystać zimową aurę. 
- Doskonałym miejscem 
na ćwiczenia oraz zaprawę 
narciarsko - lekkoatletycz-
ną jest Polana Jakuszycka. 
Tam pracowaliśmy nad siłą 
i wytrzymałością. Były więc 
marszobiegi, a także zajęcia 
na nartach biegowych i zjaz-
dowych oraz snowboard. 
Trenowaliśmy również w 
czeskim Harrachovie.

Potem na tydzień prze-
niósł się, tym razem z zawod-
nikami Sparty, do Świerado-
wa-Zdroju, gdzie treningi 
miały podobny charakter.

Jak wspomniał, obserwa-
torzy jego pracy z zawod-
nikami „czarnego sportu” 
podkreślają, że ich siła i 
sprawność �zyczna stale ro-
śnie oraz że są odważni i bar-
dziej zdecydowani.

Takie opinie, zaznaczył, 
sprawiają mu satysfakcję i 
umacniają w przekonaniu, 
że stosuje właściwe metody 
treningowe, a między nim, a 
jego podopiecznymi panuje 
pełne zrozumienie. Jak po-
wiedział, bardzo pożyteczna 
jest współpraca z wrocław-
ską Akademią Wychowania 
Fizycznego, co przejawia się 
m in. w opracowywaniu te-
stów wydolnościowych. - Li-
czę na udany sezon zarówno 
jeśli chodzi o reprezentan-
tów Polski, jak i zawodników 
Sparty, którzy powinni po-
walczyć o prymat w kraju – 
zauważył.

W KO Gym przekazuje 
swoje bogate doświadcze-
nie �ghtera. Klub ma na kon-
cie wiele sukcesów ogólno-
polskich i zagranicznych.

Obiecująco rozwija się ka-
riera Michała Leśniaka, nie-
gdyś bokserskiego młodzie-
żowego mistrza Polski, który 
teraz przygotowuje się do 

kolejnej, piątej walki zawo-
dowej w kategorii junior pół-
średniej. Dotychczas wszyst-
kie wygrał. Na ostatnich MP 
w muay thai Grzegorz Ciosek 
zwyciężył w �nale kategorii 
superciężkiej. Inny przedsta-
wiciel boksu tajskiego, Bar-
tosz Batra, w noc kończącą 
stary rok stoczył emocjonu-
jący pojedynek w Bangko-
ku, na prestiżowej gali Thai 
Fight Count Down. Przegrał 
z Tajlandczykiem Payakiem 
Samui 1:2, posyłając go na 
deski w I rundzie. Warto do-
dać, że walkę oglądało ok. 
100 tys. widzów, a ulice do-
jazdowe do Central Plaza 
zamieniono w strefy kibica 
z telebimami. Czołowym 
zawodnikiem KO Gym jest 
Arkadiusz Osienienko, który 
w boksie tajskim stawał na 
podium w Pucharze Świata, 
jak również Jarosław Zawod-
ni i Marcel Marecki, medaliści 
MP w kickboxingu.

43-letni Mariusz Cieśliń-
ski to pierwszy Polak, który 
został mistrzem świata w 
boksie tajskim. W 2005 roku, 
podczas gali „Best of the 
Best” na nowojorskim Man-
hattanie, pokonał jedno-
głośnie na punkty w wadze 
126 funtów (58 kg) słynnego 
Tajlandczyka Faphimai Bun-
kerda i zdobył pas federacji 
ISKA. Długa jest lista między-
narodowych sukcesów �gh-
tera ze Świebodzic. M. in. był 
mistrzem świata w boksie 
francuskim savate oraz mi-
strzem świata i Europy w kick 
boxingu. Nic dziwnego, że 
w KO Gym cieszy się dużym 
autorytetem. I nie zamierza 
przechodzić na sportową 
emeryturę. - W maju ubiegłe-
go roku na gali „Heroes Fight 
Night” w Berlinie wygrałem 
w formule K-1 z o połowę 
ode mnie młodszym Niem-
cem Ali El-Salehem. Przygo-
towuję się do następnej ber-
lińskiej gali i liczę na kolejne 
zwycięstwo. Mam nadzieję, 
że jeszcze długo będę mógł 
się oddawać moim sporto-
wym pasjom – zakończył 
Mariusz Cieśliński.

Andrzej Basiński

Mariusz Cieśliński z pasem zdobytym w Nowym Jorku.
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POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 5000 zł
Szybka decyzja kredytowa

Proste zasady
Zadzwoń na numer:

22 123 0000
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

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 
04.02.2016 r. do 25.02.2016 r. wykaz 

Nr 4/2016 z dnia  04.02.2016 r. 
nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do dzierżawy.

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

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

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

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

www.duotravel.pl

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

i 74-854-17-12

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

Salon fryzjerski 

TWIX 
Ul. Piastowska 41,

Jedlina-Zdrój
Salon czynny od poniedziałki 

do piątku w godz. 9- 17, 
w soboty w godz. 9- 14

Tel. 726 073 553

Koszykarze Górnika Trans.
eu Wałbrzych wygrali w Gnieź-
nie z miejscowym Sklepem Pol-
skim MKK Gniezno aż 101:62. 
Jest to pierwszy od bardzo 
dawna mecz, który biało-nie-
biescy kończą z 3-cyfrowym 
wynikiem.

Do Gniezna pojechała tylko 
8-osobowa kadra wałbrzyszan, ze 
względu na rozgrywany w Wał-
brzychu ćwierć�nałowy turniej 
mistrzostw Polski juniorów do lat 
20. Ale nie przeszkodziło im to w 
zdobyciu ważnych 2 punktów. 
Początek spotkania był dosyć 
wyrównany. Pierwsi punkty zdo-
byli gospodarze, a po ponad 5 
minutach prowadzili 9:8. Jednak 
na tym się skończyło, ponieważ 
potem do ataku ruszyli zawodnicy 
Górnika Trans.eu, którzy do końca 
rywalizacji byli nie do zatrzyma-
nia. Dzięki świetnej grze Rafała 
Niesobskiego, który w pierwszej 
części spotkania zdobył aż 16 
punktów (!), goście szybko odsko-
czyli od rywali i zbudowali dużą 
przewagę w przeciągu 4 minut, 
dzięki czemu wygrali premierową 
kwartę 28:14. Po dwuminutowej 
przerwie Paweł Bochenkiewicz 
zastąpił słabo grającego Marcina 
Wróbla i była to dobra zmiana, po-
nieważ zgarnął 4 oczka i zaliczył aż 
5 zbiórek. Podopieczni Arkadiusza 
Chlebdy starali się utrzymać prze-

wagę, dzięki czemu szansę dostali 
rezerwowi, m. in. Marcin Rzeszow-
ski oraz Paweł Piros. Po pierwszej 
połowie wałbrzyszanie prowadzili 
49:32.

Trzecia kwarta należała do 
będących w rewelacyjnej formie 
Rafała Niesobskiego i Pawła Piro-
sa, którzy zdobyli po 8 punktów 
w tej ćwiartce, powiększając swój 
dorobek odpowiednio do 26 i 19 
oczek na 10 minut przed końcem 
meczu. Ale nie tylko wałbrzyscy 
koszykarze się wyróżniali – zde-
cydowanie najlepszym zawodni-
kiem III odsłony był Michał Kafar-
ski, który powiększył swoje konto 
aż o 13 punktów, ale niewiele to 
dało jego drużynie, która bardzo 
źle grała w obronie i nie radzi-
ła sobie z przeciwnikiem, przez 
co przegrywała po przedostat-
niej części spotkania 51:75. W 
ostatniej kwarcie szkoleniowiec 
przyjezdnych znów dał szansę 
rezerwowym, m. in. Marcinowi 
Rzeszowskiemu, Batłomiejowi 
Ratajczakowi oraz Marcinowi 
Ciurusiowi. Ostatecznie wałbrzy-
szanie pewnie wygrali w Gnieź-
nie aż 101:62.

W następnej kolejce Górnik 
Trans.eu zagra na własnym par-
kiecie z Sokołem Marbo Między-
chód. Spotkanie odbędzie się w 
sobotę, 6 lutego o godz. 17:00.

Radosław Radczak

Mistrzowie lepsi 
od juniorów
W piątek, 29 stycznia 2016 
roku, odbyło się otwar-
cie po modernizacji Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
przy ul. Wysockiego oraz 
nadanie jej nazwy „Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów”. 
Podczas uroczystego otwar-
cia prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej oraz były 
koszykarz Reprezentacji Pol-
ski Mieczysław Młynarski 
odsłonili pamiątkową tabli-
cę Wałbrzyskich Mistrzów. 
Po części o�cjalnej w hali 
został rozegrany Mecz Po-
koleń Siatkówki „Wspaniałe 
Tradycje vs Nowa Siła”. W 
meczu wzięli udział weterani 
– Mistrzowie Chełmca i Vic-
torii pod kierunkiem trenera 
Ryszarda Kruka oraz aktualni 
Mistrzowie Dolnego Śląska 
– Juniorzy TS Victoria PWSZ 
Wałbrzych, prowadzeni 
przez trenera Janusza Igna-
czaka. Spotkanie 3:0 zwycię-
żyła drużyna weteranów, w 
której grali znani siatkarze 
m.in.: Kurek, Janczak, Rataj-
czak, Guzal, Kurzawińscy i 
Sobczyk.

(RED)

Przed rozpoczęciem wi-
dowiska wręczono junio-
rom wałbrzyskich siatkarzy 
medale Mistrzów Dolnego 
Śląska. Tymczasem pierwszy 
zespół Victorii PWSZ spotka-
nie z Krispolem rozpoczął w 
składzie: Lipiński, Superlak, 
Rutecki, Szczygielski, Zieliń-
ski, Filipiak oraz Mierzejew-
ski jako libero. Za to w ze-
spole z Wrześni od początku 
na parkiecie pojawili się dwaj 
byli zawodnicy klubu z Wał-
brzycha: Łukasz Karpiewski i 
Arkadiusz Olczyk.

Początek rywalizacji 
był wyrównany, ale przed 
pierwszą przerwą technicz-
ną wałbrzyszanie wyszli na 
prowadzenie 8:6 i potem 
dość długo utrzymywali 
1-2-punktową przewagę. W 
końcu rywale wyrównali do 
stanu 18:18 i dość długo wy-
nik oscylował koło remisu, 
przez co trudno było prze-
widzieć, kto wygra premie-
rowego seta. Ostatecznie 
końcówkę lepiej rozegrali 
miejscowi, którzy wygrali 

26:24 dzięki dobremu roze-
graniu ostatniej akcji Piotra 
Lipińskiego. . Za to druga i 
trzecia partia były bardzo złe 
w wykonaniu wałbrzyskiego 
zespołu, przez co zdobył tyl-
ko 2 punkty, a nie całą pulę w 
tym meczu. Druga część po-
tyczki miała inny przebieg: 
po wyrównanych pierw-
szych minutach coraz lepiej 
grali zawodnicy z Wrześni i 
nic nie było w stanie ich za-
trzymać. Początkowo mieli o 
1-3 oczka więcej od przeciw-
nika, ale po drugiej pauzie 
technicznej poszli jak burza 
i zakończyli partię wynikiem 
25:16. Trzecia odsłona zaczę-
ła się od prowadzenia dru-
żyny z Dolnego Śląska, ale 
to był dobry złego początek. 
Później ekipa z Wielkopol-
ski szybko odwróciła wynik 
i stopniowo powiększała 
przewagę. Pod koniec wy-
nosiła już 10 punktów, ale 
miejscowi obronili 3 setbole 
i ostatecznie przegrali 17:25.

W IV odsłonie, grając 
już pod dużą presją, przed 

pierwszą pauzą techniczną 
wałbrzyszanie prowadzili 
8:6. Potem goście szybko 
wyrównali i przed drugą 
przerwą to Krispol prowa-
dził 16:15. Wynik cały czas 
oscylował w okolicach re-
misu, ale potem przeciwnik 
gospodarzy już wygrywał 
20:18. Na szczęście pod-
opieczni Krzysztofa Jancza-
ka fenomenalnie rozegrali 
końcówkę (7:1) i wygrali 
IV seta 25:21. Początek tie-
-breaka zaczął się od 3:0 dla 
wrześnian, co zmusiło tre-
nera Janczak do przywróce-
nia na parkiet Piotra Lipiń-
skiego. Po asie serwisowym 
Bartosza Filipiaka wałbrzy-
szanie wyszli na prowa-
dzenie 6:5 i szkoleniowiec 
gości poprosił o czas. Od 
tego momentu mistrzowie 
I ligi zdobyli 5 oczek z rzę-
du, dzięki czemu wypraco-
wali 6-punktową przewagę 
i mogli spokojnie rozegrać 
koniec seta, wygrywając go 
15:11, a cały mecz 3:2.

Radosław Radczak

Górnik gromi w GnieźnieTrzeci tie-break z rzędu
Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych wygrali we własnej hali z Krispolem Września 3:2. 

Był to trzeci mecz z rzędu podopiecznych Krzysztofa Janczaka, w którym potrzeba 
było 5 setów do wyłonienia zwycięzcy.
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

Stary Zdrój okolice Placu 
Gedymina 2pok 30m2  bardzo 
słoneczne. Cena 42tys kontakt 
535-416-014

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

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
45 M2, parter, słoneczne 
mieszkanie, 109.000 tys DO 
NEGOCJACJI. Tel: 535-285-514

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIO-
MOWE mieszkanie w dosko-
nałej lokalizacji, 4 pokoje, 85 
m2, 1 i 2  piętro, kameralna 
kamienica, osiedle w sąsiedz-
twie lasu, DO WPROWADZE-
NIA!, CENA 199 tys. Zł do neg, 
TEL. 535- 285 -514

MIESZKANIE Z OGRÓDKIEM 
PRZED OKNAMI!, 57 m2, 2 
pokoje, duża kuchnia, parter, 
budynek czterorodzinny 
po termomodernizacji, po 
kapitalnym remoncie, CENA 
158.000,-zł Kontakt 535-285-
514 

STARY ZDRÓJ, 1 piętro, ka-
walerka po remoncie, 38 m2, 
ogrzewanie centralne, cena  
45.000 tys, Tel: 535-285-514

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

2 pokoje z ogródkiem, 1 
piętro, 56m2. Cena 78.000zł 
do negocjacji. Kontakt  535- 
311- 265

Śródmieście, 2 pokoje, 82m2. 
Spokojna lokalizacja. Cena 
90.000zł do negocjacji. Kon-
takt  535- 311- 265

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

Do wynajęcia dwa pokoje w 
Śródmieściu 800zł plus liczni-
ki, OGRZEWANIE W CENIE. Tel: 
535-311-265

BOGUSZÓW GORCE 1pok 
30m2 okolice rynku. Do 
wprowadzenia  cena 33tys   
Kontakt 535-416-014

OBNIŻKA 10tys ! Kawalerka w 
nowym budownictwie (94r) 
Nowe Miasto, ogrzewanie 
miejskie. Cena 41.900 tys. zł. 
Kontakt 535-416-014

DOM WOLNOSTOJĄCY w 
Michałkowej, pow. 92m2  

4pokoje działka 660m2. Cisza 

spokój, cena 185.000,-zł  Kon-

takt 535-416-014

NOWE MIASTO, kawalerka z 

kuchnią i łazienką, budynek 

zamykany, 1 piętro, okna na 

podwórko, boczna uliczka, 

CENA 33.000,- zł Kontakt 530-

998-374

STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 poko-

je, mieszkanie po remoncie, 

do zamieszkania, okazja CENA 

65.000zł  kontakt 530- 998-

374

NOWE MIASTO, 50m2, po 

remoncie, wykończone, 

ładna okolica, 2 pokoje,  CENA 

79.000 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! 
80 m2, 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- 2382 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 37m2, do remontu, cena 79 tys. 
Tel. 883 334 481

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

MS-2134 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
54m2, do wprowadzenia, cena 
139 tys. Tel. 793 111 130

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

MS-2479 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
56m2, do odświeżenia, 2 pietro , 
cena 130 tys. Tel. 883 334 481

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

MS-2453 Podzamcze, 2 pokoje, 
48m2, 1 piętro, cena 119 tys. Tel. 
883 334 481

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

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

MS-2433 Podzamcze, 2 pokoje, 
49m2, po remoncie, cena 149 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-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-2447 Biały Kamień, kawalerka 

41m2, cena 47 tys. Tel. 793 111 

130

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

(4) Szukasz pracy? Zostań do-
radcą! Tel. 22 228 71 00, wyślij 
sms: 696 006 100.

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

KOMPUTERY-SERWIS-NA-
PRAWA - Całodobowo. Tel. 
726-005-726. Tanio, szybko, 
profesjonalnie. www.spe-
ed24h.info. Zapraszamy do 
sklepu przy ul Słowackiego 
5 w Wałbrzychu. 

(4) Usługi remontowo – 
wykończeniowe: malowanie, 
gładzie, płytki, su�ty podwie-
szane, panele, tapety itp. Tel. 
694-922-059.

(4) „SZOP PRACZ” PRANIE 
TAPICERKI MEBLOWEJ, 
SAMOCHODOWEJ, DYWA-
NÓW, SPRZĄTANIE BIUR I 
MIESZKAŃ, MYCIE OKIEN 
– KONKURENCYJNE CENY!!! 
Tel. 535-424-624 

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

(4) Naprawa i sprzedaż 
maszyn do szycia domowych 
i przemysłowych, ul. Hetmań-
ska 1. Tel. 723-265-731.

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocy-
klowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(2) Zatrudnimy pracowników 
ochrony - Sklep DINO Czarny 
Bór. Tel: 726-007-707

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

NIERUCHOMOŚCI

(5) DO WYNAJĘCIA MIESZ-
KANIE 37 M2 NA NOWYM 
MIEŚCIE, UMEBLOWANE, 
WSZYSTKIE MEDIA, CO. TEL; 
668-549-462

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

Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługo-
we – 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 – Zamienię kawalerkę z 
jasną kuchnią na Piaskowej Górze 
na mieszkanie 2,3-pokojowe w 
nowym budownictwie z dopłatą. 
(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 –  OBNIŻKA CENY!Boguszów 
Gorce, 1 piętro, 2 pokoje z anek-
sem kuchennym, kominkiem, oraz 
łazienka z kabiną  prysznicową  i 
wc. Świeżo po kapitalnym remon-
cie. Cena: 89000 zł.  Ewentualność 
zamiany na dom na wsi z dopłatą 

(nr: 2111 ) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Piaskowa Góra, 41 m2, 4 
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, ogrzewaniw miejskie. Cena: 99 
000 zł (nr: 2118) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - Do wjnajęcia : Śródmieście, 
41 m2, 1 piętro, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka  i WC, ogrzewanie miej-
skie, umeblowane. Cena: 690 zł/ 
mc ( nr: 1912)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09(nr: 2122)

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 –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje, 
garderoba, kuchnia, łazienka z 
kabiną prysznicową oraz WC. 
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana 
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – 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

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, 

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

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, 
eleganckie 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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ul. Wysockiego 27 
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(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)
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do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590
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Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne

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

tel.: 791 87 34 77
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• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi
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