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23 sprawy o przekro-
czenie uprawnień przez 
wałbrzyskich policjantów 
ponownie pod lupą proku-
ratorów! Z kolei Prokura-
tura Okręgowa w Świdnicy 
przejęła sprawę stosowania 
przemocy �zycznej przez 
policjantów z Komisariatu I 
Policji w Wałbrzychu wobec 
Michała Zaborowskiego. 
Trwają także inne postępo-
wania.

Czarne chmury powoli zbie-
rają się nad niektórymi funk-
cjonariuszami wałbrzyskiej 
policji, którzy - nie zważając na 
tekst składnej roty ślubowania, 
na przepisy obowiązującej ich 

ustawy o policji i innych prze-
pisów resortowych, na zasady 
etyki zawodowej, a przede 
wszystkim na kodeks karny 
- dopuścili się czynów, które 
nie tylko z tymi przepisami, 
ale i ze zwykłą przyzwoitością 
nie mają wiele wspólnego. Jak 
nas poinformowała prokura-
tor Ewa Ścierzyńska, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okręgo-
wej w Świdnicy, z uwagi na 
prowadzone aktualnie śledz-
twa w sprawie przekroczenia 
uprawnień i używanie przemo-
cy �zycznej i psychicznej przez 
wałbrzyskich funkcjonariuszy 
policji, dążąc do wszechstron-
nego rozpoznania problemu, 

poddano ponownej analizie 
akta 23 umorzonych wcześniej 
postępowań przygotowaw-
czych, prowadzonych o czyny 
z artykułu 231 § 1 Kodeksu kar-
nego, których sprawcami mieli 
być funkcjonariusze Komisa-
riatu I Policji w Wałbrzychu. 
Jednocześnie zostaliśmy poin-
formowani, że zarządzeniem 
z dnia 7.12.2015 r., Zastępca 
Prokuratora Okręgowego w 
Świdnicy zdecydował o prze-
jęciu do dalszego prowadze-
nia w Wydziale V Śledczym tej 
prokuratury, śledztwa, które 
do tej pory prowadziła Proku-
ratura Rejonowa w Świdnicy, 
dotyczącego przekroczenia 

uprawnień (art.231 k.k.) przez 
funkcjonariuszy Komisariatu I 
Policji w Wałbrzychu, poprzez 
stosowanie przemocy �zycz-
nej wobec Michała Zaborow-
skiego, o czym w Tygodniku 
DB2010 pisaliśmy kilkakrotnie.

Przypomnijmy: Michał Za-
borowski został zatrzymany i 
przewieziony do tego komisa-
riatu latem 2015 roku, gdzie, 
pod wpływem bicia, przyznał 
się do rzekomej kradzieży zło-
mu. Fakt przyznania się do 
tego czynu, funkcjonariusze 
udokumentowali w trakcie 
przeprowadzonej w sposób 
procesowy wizji lokalnej. Mi-
chał Zaborowski złożył zażale-

Policjanci nie będą bezkarni?
nie na to zatrzymanie i sprawę 
rozpoznał Sąd Rejonowy w 
Wałbrzychu, który wprawdzie 
uznał zasadność samego za-
trzymania, ale jednocześnie 
wskazał, że funkcjonariusze 
dopuścili się przestępstwa 
niedozwolonego użycia prze-
mocy �zycznej. Mimo tego 
potwierdzonego procesowo 
faktu, Prokuratura Rejonowa 
w Świdnicy umorzyła śledztwo 
uznając, że do żadnego prze-
stępstwa nie doszło. To posta-
nowienie świdnickiego pro-
kuratora zostało zaskarżone i 
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 
uchylił je, przez co sprawa do 
tej prokuratury ponownie wró-
ciła. W międzyczasie sprawa 
kradzieży złomu została przeję-
ta przez Komisariat V Policji w 
Wałbrzychu, gdzie - w wyniku 
przeprowadzonych czynno-
ści - uznano, iż M.Zaborowski 
nie dokonał przypisywanej mu 
kradzieży, ale dopuścił się pa-
serstwa, czyli kradziony przez 
kogoś (przez kogo - niestety 
- nie ustalono) złom sprzedał, 
więc skierowano do sądu akt 
oskarżenia. Całkiem niedawno, 
bo na początku stycznia, Sąd 
Rejonowy w Wałbrzychu uznał, 
że M. Zaborowski nie dopuścił 
się do żadnego z zarzucanych 
mu czynów. I to również bada-
ją świdniccy śledczy.

Obecnie Prokuratura Okrę-
gowa w Świdnicy prowadzi też 
śledztwo dotyczące pobicia 
przez funkcjonariuszy Komisa-
riatu I Policji w Wałbrzychu Da-
miana Czemarnika, który został 
zatrzymany na stadionie przy 
ul. Kusocińskiego w Wałbrzy-
chu, pod pretekstem wulgar-
nej odzywki do funkcjonariu-
sza, których chciał sprawdzić, 
co znajduje się w butelce, którą 
schował do torby. Jak twierdzi 
D.Czemarnik, po przywiezieniu 
do komisariatu został tam bru-
talnie pobity, na co ma dowód 
(tak jak M.Zaborowski) w po-
staci obdukcji lekarskiej i foto-
gra�i ujawniających doznane 
obrażenia. W przypadku tego 
postępowania prokuratura za-
bezpieczyła prywatny telefon 
jednego z funkcjonariuszy, któ-
ry dokonał bezprawnego sfo-
tografowania D.Czemarnika i 
okazało się, że zostały usunięte 
z niego rożne pliki fotogra�cz-
ne. Po ich odzyskaniu zostały 
one wyłączone do wszczętego 
na ich podstawie odrębnego 
śledztwa, dotyczącego znęca-
nia się nad osobami zatrzyma-
nymi w komisariacie.

W innej sprawie skazani 
zostali (na razie nieprawo-
mocnie) dwaj inni funkcjona-
riusze z Komisariatu I, którzy 
11.05.2014 r. dopuścili się 
pobicia Pawła Ryziewicza, 
chcąc zmusić go do złożenia 

samooskarżających wyjaśnień 
w sprawie o wykroczenie (zje-
dzenie batonika na terenie 
jednego z supermarketów). I 
tu również oskarżyciel (Proku-
ratura Rejonowa w Świdnicy), 
jak i Sąd Rejonowy w Wałbrzy-
chu, mieli do dyspozycji nie 
tylko obdukcję lekarską, ale 
również fotogra�e dokumen-
tujące odniesione obrażenia.

W dalszym ciągu toczy się 
również śledztwo w sprawie 
śmiertelnego pobicia Piotra 
Grucy na terenie Komisariatu 
V, co miało miejsce 09.08.2013 
r. Jego zakończenie przewidy-
wane jest w II kwartale tego 
roku. Jakby tego było mało, 
niedawnym wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Świdnicy, utrzy-
mującym w mocy wyrok Sądu 
Rejonowego w Wałbrzychu, od 
zarzutu znieważenia funkcjo-
nariuszy uniewinniony został 
Jacek Doleżał z Lichenia. Na 
podstawie dowodu w postaci 
nagrania �lmowego z przepro-
wadzonej interwencji, wałbrzy-
ski sąd doszedł do wniosku, iż 
zeznający w charakterze świad-
ków funkcjonariusze policji mi-
jali się bardzo mocno z prawdą 
i w związku z tym nie dał wiary 
ich zeznaniom. Wyrok ten po-
zwolił Jackowi Doleżal wystąpić 
z wnioskiem o podjecie z umo-
rzenia śledztwa (Prokuratura 
Rejonowa Kłodzku) w sprawie 
pobicia go przez funkcjona-
riuszy KMP w Wałbrzychu (ob-
dukcja lekarska i fotogra�e ob-
razujące doznane obrażenia), a 
także złożyć zawiadomienie o 
popełnieniu przez tychże funk-
cjonariuszy przestępstwa skła-
dania fałszywych zeznań.

Nie wiadomo jak skończy się 
sprawa ze zgłoszonym zawia-
domieniem popełniania prze-
stępstwa niedopełnienia obo-
wiązków służbowych (art.231 
k.k.) przez Komendanta Miej-
skiego Policji w Wałbrzychu, al-
bowiem na postanowienie Pro-
kuratury Rejonowej w Bystrzycy 
Kłodzkiej o odmowie wszczęcia 
śledztwa, wpłynęło, kierowane 
do Sądu Rejonowego w Wał-
brzychu, stosowne zażalenie.

Przykro jest nam przekazy-
wać te informacje, albowiem 
mamy świadomość tego, że 
w wałbrzyskiej komendzie 
służy wielu naprawdę uczci-
wych funkcjonariuszy, którzy 
jako funkcjonariusze zdolni 
są do poświecenia własnego 
zdrowia, a nawet życia, o czym 
też niejednokrotnie pisaliśmy. 
Jednakże czas najwyższy, aby 
tego dobrego imienia tychże 
funkcjonariuszy nie plamili 
ludzie, którzy w policji znaleźli 
się najprawdopodobniej przez 
przypadek. Ich miejsce winno 
być zupełnie gdzie indziej.

Janusz „Bartek” Bartkiewicz
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Wspaniałe obiekty i profesjonal-
na kadra to atuty pozwalające spół-
ce „Uzdrowisko Szczawno – Jedli-
na” zorganizować na najwyższym 
poziomie każdą imprezę okolicz-
nościową.

- Zapraszamy do nas osoby, 
które planują chrzciny, komunię, 
przyjęcie weselne, urodziny lub 
imieniny, stypę czy rocznicę, a tak-
że �rmy planujące imprezy służbo-
we. Nasza wykwali�kowana kadra 
zaproponuje nie tylko odpowied-
nią salę i zadba o jej należyty wy-
strój, ale także przygotuje menu 
- wszystko zgodnie z oczekiwania-
mi klienta. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod numerami 
telefonów: 74 84 93 146 oraz 74 
84 93 236 – zachęcają pracownicy 
spółki „Uzdrowisko Szczawno – Je-
dlina”.

Jednak podstawową działalno-
ścią spółki jest lecznictwo uzdro-
wiskowe schorzeń: ortopedyczno-

Impreza? W Uzdrowisku Szczawno – Jedlina!

tel. 74 84 93 146, 74 84 93 236

Przyjęcia 
okolicznościowe

 chrzciny 
 komunie 
 przyjęcia weselne 
 urodziny/imieniny 
 stypy 
 imprezy służbowe 
 rocznice www.szczawno-jedlina.pl

-urazowych, górnych i dolnych 
dróg oddechowych, reumatolo-
gicznych, układu trawienia, układu 
krążenia, cukrzycy, otyłości, oste-
oporozy, nerek i dróg moczowych. 
Jako jedno z nielicznych uzdrowisk, 
prowadzi leczenie sanatoryjne 
dzieci i młodzieży, w zakresie cho-
rób górnych i dolnych dróg od-

dechowych, układu trawienia, cu-
krzycy, otyłości oraz chorób nerek 
i dróg moczowych. W Zakładach 
Przyrodoleczniczych w Szczawnie-
-Zdroju i Jedlinie-Zdroju można 
skorzystać z zabiegów z zakresu hy-
droterapii, elektroterapii, światło-
lecznictwa, laseroterapii i �zykote-
rapii oraz komory pneumatycznej. 

„Uzdrowisko Szczawno–Jedlina” 
S.A. - jako jedyne w Polsce - oferuje 
kuracjuszom i pacjentom zabiegi 
inhalacji pneumatycznych. Spółka 
dysponuje również kriokomorą - 
jednym z najnowszych rozwiązań 
w dziedzinie medycyny �zykalnej, 
z leczniczym oddziaływaniem eks-
tremalnie niskich temperatur na 
cały organizm ludzki. Bogatą ofertę 
uzupełniają m.in. masaż klasyczny, 
inhalacje oraz laseroterapia. Wszy-
scy zainteresowani tymi usługami 
dowiedzą się więcej pod numera-
mi telefonów: 74 84 93 252 oraz 
509 036 296.

Kolejną wizytówką spółki 
„Uzdrowisko Szczawno–Jedlina” 

jest także Fitness Zdrój, który mie-
ści się w największym Sanatorium 
Szczawna–Zdroju – w Domu Zdro-
jowym, zajmując powierzchnię 
900 metrów kwadratowych. Każdy 
może tu skorzystać z: siłowni, sali 
do treningu aerobowego, sali do 
aerobiku, sali do ćwiczeń siłowych 
dla mężczyzn, saunarium, sali do 
treningu fartlek i endurance, ga-
binetu masażu suchego, recepcji 
(gdzie istnieje możliwość zakupu 
uzdrowiskowych wód mineral-
nych) oraz pełnego zaplecza sa-
nitarnego. Więcej informacji na 
temat oferty Fitness Zdroju można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
74 84 93 296.

„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. to wielowiekowe tradycje lecznictwa 
uzdrowiskowego, połączone z najnowszymi osiągnięciami medycyny. 

To Fitness Zdrój, mieszczący się w największym Sanatorium Szczawna–Zdroju 
– w Domu Zdrojowym. To także miejsce, w którym można zorganizować 

każdą imprezę okolicznościową.

stopada 2015 r.! W trakcie tej 
burzliwej debaty, o odmo-
wie wszczęcia dochodzenia 
w sprawie przeciwko radne-
mu Lipińskiemu wspomniał 
prowadzący obrady prze-
wodniczący komisji Ryszard 
Gubernat.

- Nie jest sprawa zakoń-
czona i proszę nie wpro-
wadzać w błąd wszystkich 
– ripostował wtedy Marcin 
Raczyński.

W uzasadnieniu odmo-
wy wszczęcia dochodzenia 
w sprawie umyślnego uda-
remnienia dostawy wody 
do zbiornika w Sokołowsku, 
wskutek działań podjętych 
na miejscu przez Andrzeja 
Lipińskiego w warunkach 
przywłaszczenia funkcji pu-
blicznej, prowadzący sprawę 
policjant z Komisariatu Po-
licji w Boguszowie Gorcach 
napisał, że „w wyniku prze-
prowadzonych czynności i 
zaistniałego nieporozumie-
nia nie doszło w tej sytuacji 
do złamania przepisów”.

1 grudnia 2015 r., za po-
średnictwem poczty elektro-
nicznej, skierowaliśmy do bur-
mistrza Mieroszowa prośbę o 
informację kiedy do Urzędu 

Miejskiego w Mieroszowie 
wpłynęła pisemna decyzja 
Komisariatu Policji w Bogu-
szowie Gorcach o odmowie 
wszczęcia postępowania w 
sprawie rzekomego przy-
właszczenia funkcji publicznej 
przez Andrzeja Lipińskiego, 
ale odpowiedzi nie dostali-
śmy. Odpowiedzi nie dosta-
liśmy także 10 grudnia 2015 
r., gdy w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie 
zwróciliśmy się z ustnym 
wnioskiem w trybie dostępu 
do informacji publicznej… 
Dopiero 30 grudnia 2015 r. 
dostaliśmy odpowiedzi na 
dwa pisemne wnioski złożo-
ne w trybie dostępu do in-
formacji publicznej. W jednej 
burmistrz Marcin Raczyński 
stwierdził, że: „ (…) do Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie nie 
wpłynęło pismo z Komisariatu 
Policji w Boguszowie Gorcach 
w sprawie odmowy wszczę-
cia dochodzenia w sprawie 
umyślnego udaremnienia 
dostawy wody do zbiornika 
w Sokołowsku przez Andrze-
ja Lipińskiego. W związku z 
powyższym nie jest możliwe 
wskazanie wpływu w/w pi-
sma”.

Co innego twierdzą 
przedstawiciele policji.

- Pismo tra�ło do Miero-
szowa 12.11. 2015r. Zwrotkę 
podpisała Sekretarka w Re-
feracie Organizacyjno-Praw-
nym i Obsługi Klienta – po-
informowała naszą redakcję 
nadkomisarz Magdalena Ko-
rościk z Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu.

A w drugiej odpowie-
dzi, na wniosek o udostęp-
nienie treści zawiadomie-
nia złożonego na policji 
05.10.2015 r. przez burmi-
strza Mieroszowa w spra-
wie radnego Lipińskiego, 
czytamy że: „ (…) nie zosta-
ło złożone przez Burmistrza 
Mieroszowa zawiadomie-
nie dotyczące umyślnego 
udaremnienia dostawy 
wody do zbiornika w So-
kołowsku, wskutek działań 
podjętych na miejscu przez 
Andrzeja Lipińskiego w wa-
runkach przywłaszczenia 
funkcji publicznej do Komi-
sariatu Policji w Boguszo-
wie Gorcach. W związku z 
powyższym nie jest moż-
liwe udostępnienie treści 
w/w zawiadomienia”.

Robert Radczak

Kłamstwa burmistrza Mieroszowa

5 października 2015 r. na 
swoim o�cjalnym pro�lu na 
Facebooku Marcin Raczyński 
opublikował wpis, w którym 
zarzucił radnemu powiato-
wemu Andrzejowi Lipińskie-
mu udaremnienie dostawy 
wody do zbiornika w Soko-
łowsku.

- (…) 02.10.2015 r. w go-
dzinach porannych, pracow-
nicy Lasów Państwowych 
przybyli z ciężkim sprzętem 
w celu usunięcia dłużyc z 
placu manewrowego. Tu 
doszło do sytuacji wręcz nie-
słychanej. Na miejscu ujęcia 
wodnego czekał na leśników 
p. Andrzej Lipiński (radny 
powiatu wałbrzyskiego oraz 
pracownik spółki Sanatoria 
Dolnośląskie Sp. z o.o.), który 
podając się za osobę umoco-

waną i działającą w imieniu 
ZGKiM Mieroszów Sp. z o.o., 
wydał dyspozycję mającą na 
celu odstąpienie przez leśni-
czego od wykonania prac 
związanych z przesunięciem 
dłużyc. Leśniczy odwołał 
zatem całą akcję i rozesłał 
pracowników do innych 
prac. (…) Zachowanie p. 
Andrzeja Lipińskiego, który 
usiłował udaremnić przepro-
wadzenie zaplanowanych 
przez Gminę Mieroszów 
oraz Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w 
Mieroszowie Sp. z o.o. czyn-
ności związanych z zapew-
nieniem dostaw wody pitnej 
dla mieszkańców sołectw 
Sokołowsko oraz Kowalo-
wa trudno komentować. 
Sprawa w dniu dzisiejszym 

(poniedziałek, 05.10.2015) 
została zgłoszona na policję 
– napisał burmistrz Miero-
szowa (pisownia oryginalna, 
a skróty pochodzą od redak-
cji - całość dostępna w por-
talu db2010.pl).

Te same zarzuty Marcin 
Raczyński powtórzył ustnie 
16 listopada 2015 r., podczas 
posiedzenia Komisji Ogólnej 
Rady Miejskiej Mieroszowa, 
które było poświęcone sytu-
acji hydrologicznej w gminie 
(nagranie jest dostępne na 
stronie www.bip.mieroszow.
pl). Stało się tak, choć w mię-
dzyczasie (4 listopada 2015 
r.) zapadła decyzja o odmo-
wie wszczęcia dochodzenia 
w tej sprawie, a informacja o 
tym dotarła do Urzędu Miej-
skiego w Mieroszowie 12 li-

Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa, w odpowiedzi na zadane 
przez nas pytania, pisemnie udzielił nam nieprawdziwych informacji! 

Sprawa dotyczy odmowy wszczęcia dochodzenia przez Komisariat 
Policji w Boguszowie Gorcach w sprawie o rzekome udaremnienie 

dostawy wody do zbiornika w Sokołowsku.
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Familia

Wałbrzych – Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 69

Zmiana godzin otwarcia: pn.-czw. do 20.00, pt. – sb. do 22.00

na miejscu • na wynos • z dowozem

DANIA OBIADOWE 
PIEROGI ręcznie lepione

teraz również PIZZA

DOWOZIMY
74 300 32 31

PROMOCJA

druga PIZZA za 5 zł
po godz. 17.00  - 20 % taniej!

pierogarnia – w czwartki 20 % taniej!

na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy
tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

KREDYTY GOTÓWKOWE od 1 tys. zł do 15 tys. zł
na OŚWIADCZENIE dla osób z dochodami

decyzja w 10 minut

KREDYTY  KONSOLIDACYJNE
+ dodatkowa gotówka

POŻYCZKI  BEZ  BIK-U DO 30 TYS. ZŁ
ddla osób z kłopotami w bazach

CHWILÓWKI  do 2000 zł
na dowód dla każdego - wiek minimum 21 lat

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

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

Zbigniew Hołdys, felieto-
nista „Newsweeka”, muzyk 
i kompozytor, niegdyś lider 
grupy Perfect, opowiedział o 
swoim internetowym ekspery-
mencie, któremu poddał hej-
terów kilka dni po wyborczym 
zwycięstwie PiS.

„(...) Na Twitterze wypuści-
łem kilka postów parodiują-
cych wpisy niedawnych „nie-
pokornych”, czyli prawicowych 
dziennikarzy i sekundujących 
im trolli, którzy z chwilą wygra-
nych wyborów nieoczekiwanie 
stali się – że użyję ich języka – 
reżimowymi cynglami (…). W 
kolejnych postach odtwarza-
łem ich język, z jedną różnicą: 
nie szydziłem z nikogo perso-
nalnie jak oni, nie groziłem ni-
komu (bo to nie jest zabawne), 
nie pisałem, że go powieszę, 
kraty właśnie dla niego spa-
wam, że ma wypier...do Izra-
ela, Moskwy czy Afryki banany 
prostować. Nic z tych rzeczy. 
Po prostu pisałem ich codzien-
nym językiem (…), że trzeba 
im teraz patrzeć na ręce, bo są 
reżimowi, że niektórzy skazani 
idą do Sejmu i w ten sposób 
unikają odsiadki, a więc są kry-
ci przez mocodawców (…). Co 
kilka wpisów zadawałem im 
pytanie, czy dobieram stosow-
ne słowa.

Dostali szału. Chyba nigdy 
nie otrzymałem tyle bluzgów 
w ciągu kwadransa. Jakbym ich 
okradł z dziedzictwa narodo-
wego. Znaczna ilość bluzgów 

Co się z nami stało?
Andrzej
Basiński

pochodziła od ludzi, których 
pro�le zdobiły fotogra�e z 
polskim orłem, biało-czerwoną 
�agą, kotwicą Polski Walczącej 
(…).

Pisząc próbował przekony-
wać, ale był to wysiłek Syzyfa. 
„Po paru (…) postach siła mi 
siadła. Mimo zachęty ze strony 
licznych fanów tej zabawy na-
pisałem: „Sorry, więcej nie daję 
rady”. I wyjaśniłem: „Hejterzy, 
to było wasze lustro, zajrzeli-
ście w nie właśnie”. Nie wiem, 
jaki trzeba mieć mózg, by tak 
jechać 24 godz., miotać wia-
drami krystalicznej nienawiści, 
niszczyć innych ludzi, pastwić 
się, zastraszać i pohańbiać, 
bluzgać, kłamać, poniewierać, 
szmacić – a wszystko w imię 
wygrania jednych wymarzo-
nych wyborów. Niestety, jed-
nego jestem pewien: odwet 
będzie. Raz zasiana nienawiść 
rośnie bujniej niż dżungla”. 
Tyle Hołdys.

A teraz inny felietonista 
„Newsweeka”, Marcin Meller, 
który ma podobne do Hołdy-
sowych re�eksje.

„Internet puchnie od zapro-
szeń imigrantów do Polski, w 
której wystarczy tylko rozpalić 
piece w krematoriach i będzie 
po problemie (…). Żydków 
dorzucimy przy okazji, wytępi-
my lewackie szczury, spalimy 
śmieci napalmem. Pod nazwi-
skiem, ze słitfociami własnymi, 
uroczych żon, słodkich dzieci.

Po przełomie 1989 r. wielu 
sądziło, że oto po wielkiej woj-
nie, Hitlerze, Stalinie, komunie 
nastała wreszcie normalność. 
Nawet wojna na Bałkanach w 
latach 90., kilkaset kilometrów 
od naszej południowej granicy, 
nie wyrwała nas z błogostanu. 
Jednym się podobała III RP, 

innym nie, ale raczej nikt nie 
patrzył na swoje dzieci, zasta-
nawiając się, co z nimi zrobi, 
gdy nadejdzie pożoga.

Wojna na Ukrainie była ja-
snym sygnałem, że „normal-
ność” się kończy, zaś skumu-
lowane powstanie Państwa 
Islamskiego, fala imigrantów 
i nasilenie terroru obwieściły 
ostateczny koniec szczęśliwej 
ćwiartki wieku. Dopiero teraz 
widać, że „normalność” była 
słodką nienormalnością, o 
której możemy już na zawsze 
zapomnieć. U nas jeszcze nie 
strzelają, ale już żyjemy w świe-
cie kryzysu i wojny. Zawsze tak 
jest, że po zbyt długim czasie 
spokoju i dobrobytu część po-
lityków i młodych pragnie uto-
czenia krwi, oczyszczającej za-
wieruchy i rozpierduchy. Nuda 
mąci umysły, wkurza. Polski 
internet spływa krwią i żądzą 
mordu. I tylko się zastanawiam, 
ilu spośród tych, którzy pod na-
zwiskami (…) piszą, że chcieli-
by podsypywać węgiel pod 
piece komór gazowych, kopać 
masowe groby, rozstrzeliwać 
seriami – w razie czego prze-
szłoby od słów do czynów”. 
Tyle Meller, syn Stefana Mel-
lera, przez pół roku ministra 
spraw zagranicznych w rządzie 
Kazimierza Marcinkiewicza, a 
więc PiS.

Do powyższych słów nie 
dodam własnego, szerszego 
komentarza. Po prostu, nic do-
dać, nic ująć. Napiszę tylko, że 
w Polsce postępuje zdziczenie, 
a wielu spośród tych, którym 
nowe okoliczności i nowa wła-
dza do reszty wyprostowały 
mózgowe zwoje (co pokazują 
sondaże), gotowych jest wy-
tępić resztę rodaków i kogoś 
jeszcze. W imię dobrej zmiany.

Marek Tarnacki, były 
przewodniczący Rady Po-
wiatu Wałbrzyskiego, a 
obecnie opozycyjny radny, 
odniósł się do zarzutów 
stawianych mu przez Za-
rząd Powiatu Wałbrzyskie-
go oraz do planowanego 
na najbliższej sesji głoso-
wania nad wnioskiem o 
wygaszenie mu mandatu 
radnego.

Przypomnijmy: w nr 5 (277) 
Tygodnika DB 2010 z 4 lutego 
2016 r., w artykule „Wygaszą 
mandat radnemu?”, informo-
waliśmy o możliwości wy-
gaszenia mandatu radnemu 
Markowi Tarnackiemu, któ-
remu zarząd powiatu zarzuca 
bezumowne zajęcie gruntu 
w pasie drogi powiatowej. 
- Twierdzenia o wykorzysty-
waniu mienia powiatu wał-
brzyskiego jest niedopusz-
czalne, gdyż nie zakończyło 
się jeszcze postępowanie ad-
ministracyjne w tej kwestii, 
jak również procedura praw-
na dotycząca ustalenia tej 
kwestii oraz tryb odwoław-
czy przysługujący w sytuacji 
stwierdzenia niepomyślnego 
orzeczenia – tłumaczył na 
naszych łamach radny Marek 
Tarnacki. Z kolei w nr 7 (279) 
Tygodnika DB 2010 z 18 lute-
go 2016 r., opublikowaliśmy 
nadesłaną do naszej redakcji 
informację Zarządu Powia-
tu Wałbrzyskiego na temat 
wywłaszczenia gruntów pod 
budowę obwodnicy Czar-
nego Boru, co jest jednym z 
punktów spornych między 
władzami powiatu a radnym 
Tarnackim. Po tej publikacji 
ponownie głos zabrał były 
przewodniczący Rady Powia-
tu Wałbrzyskiego:

Marek Tarnacki.

Echa naszych publikacji:

- W związku z wyznaczo-
nym na 29 lutego 2016 r. 
terminem procedowania 
przez Radę Powiatu Wałbrzy-
skiego w sprawie dalszego 
sprawowania przeze mnie 
funkcji radnego Powiatu 
Wałbrzyskiego, czego po-
wodem stało się skierowane 
do wiadomości publicznej, 
w tym Radnych Powiatu 
Wałbrzyskiego oraz lokal-
nych mediów pismo z dnia 
15 lutego 2016 r. podpisane 
przez panów: Jacka Cichu-
rę – Starostę Wałbrzyskiego, 
Krzysztofa Kwiatkowskiego 
– Wicestarostę Wałbrzyskie-
go, Mirosława Potapowicza 
– Członka Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego informuję, 
że pismo to pod pozorami 
dbania o transparentność 
życia publicznego, stanowi 
w istocie brutalny, bezpraw-
ny zamach ukierunkowany 
na zdyskredytowanie mnie 
i pozbawienie zaufania ko-
niecznego do sprawowania 
funkcji radnego Powiatu 
Wałbrzyskiego. Zachodzi 
wysokie, graniczące z pew-
nością podejrzenie, iż jego 
sporządzenie i upublicznie-
nie wyczerpuje nie tylko na-

ruszenie znamion przestęp-
stwa z art. 231 § 1 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Ko-
deks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 
88, poz. 553 ze zm., dalej jako 
k.k.), ale również art. 49 ust. 1 
i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze 
zm.). Są to czyny ścigane z 
oskarżenia publicznego, a 
zatem sprawą z urzędu zaj-
muje się właściwa jednostka 
prokuratury. Inkryminowane 
działanie narusza również w 
rażący sposób § 50 pkt 5 Sta-
tutu Powiatu Wałbrzyskiego.

W tym stanie rzeczy, ko-
rzystając z niezbywalnego, 
przysługującego każde-
mu Człowiekowi prawa do 
ochrony swojej godności, 
zamierzam nie tylko podjąć 
działania ukierunkowane na 
pociągnięcie w/w osób do 
odpowiedzialności karnej, 
ale również zwrócić uwagę 
na sposób działania w/w 
osób jako Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego właściwych 
organów nadzoru. 

W tym celu zwrócę się 
do odpowiedniego organu 
nadzoru nad działalnością 
Powiatu Wałbrzyskiego, w 
myśl ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorządzie po-
wiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
, poz. 1445 ze zm.), wykorzy-
stując w tym zakresie pełnię 
swoich gwarantowanych 
ustawowo kompetencji, 
ukierunkowanych na zniwe-
lowanie skutków działania, 
które godzi w moje uzasad-
nione, chronione prawem in-
teresy – napisał do naszej re-
dakcji radny Marek Tarnacki.

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

R E K L A M A

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

SUPER  PRICE  2016
PROMOCJA WALENTYNKOWA NAWET DO 1000 PLN TANIEJ WAŻNA DO 29.02.2016!!

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.

BUŁGARIA - WSZYSTKO W CENIE!!! TURNUSY 4,7,9,10,12,13 DNIOWE!!!
• ZŁOTE PIASKI WCZASY AUTOKAREM 

V,VI i IX.2016 - 1499 PLN  - od  999 PLN!!!
VII, VIII.2016 - 1999 PLN  - 1599 PLN!!!

• ZŁOTE PIASKI WCZASY SAMOLOTEM
 V, VI, IX.2016 - 2799 PLN - od 1350 PLN!!! 
 VII, VIII.2016 - 3299 PLN - od 2299 PLN!!!

• ZŁOTE PIASKI OBÓZ TANECZNY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1499 PLN!!!

• BIAŁA WCZASY AUTOKAREM 
 VII, VIII.2016 - 1999 PLN - 1599 PLN!!!

• BIAŁA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1499 PLN!!!

CZARNOGÓRA Z WYŻYWIENIEM:
• DOBRA WODA WCZASY AUTOKAREM
 VI,VII,VIII,IX.2016 - 2099 PLN - od 1599 PLN!!!

• DOBRA WODA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
 VII,VIII.2016 - 1999 PLN - od 1799 PLN!!!

CHORWACJA Z WYŻYWIENIEM:
• PAKOSTANE, PODACA, ZAOSTROG WCZASY AUTOKAREM
 VI, VII, VIII, IX.2016 - od 1400 PLN!!!

HISZPANIA Z WYŻYWIENIEM:
• LLORET DE MAR WCZASY AUTOKAREM 
 VI, VII, VIII, IX.2016 - 2399 PLN  - od 1690 PLN!!!
• LLORET DE MAR OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 2099 PLN - od 1949 PLN!!!

POLSKA Z WYŻYWIENIEM:
• GRZYBOWO WCZASY Z PRZEJAZDEM LUB WŁASNY DOJAZD
 VII,VIII.2016 - 1399 PLN - od 1099 PLN!!!
• GRZYBOWO KOLONIE  VII,VIII.2016 - 1099 PLN - 999 PLN!!!
• JASTRZĘBIA GÓRA KOLONIE  VII,VIII.2016 - 1490 PLN - od 1160 PLN!!!
• SZCZAWNICA, REWAL, KUDOWA ZDRÓJ, GRZYBOWO 
 - WŁASNY DOJAZD - OD 80 PLN ZA NOCLEG Z WYŻYWIENIEM!!!

WEEKEND MAJOWY I BOŻEGO CIAŁA Z WYŻYWIENIEM!!!
• SZCZAWNICA, ZAKOPANE, KUDOWA ZDRÓJ, SOKOLEC, REWAL, 
 GRZYBOWO - WŁASNY DOJAZD - OD 299 PLN!!!

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 

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

- Bałem się, że mi nogę 
utną. Na szczęście tra�łem 
do pana Darka – pan Marian 
Michalica nie kryje wzrusze-
nia. Od ponad dwudziestu 
lat zmaga się z cukrzycą. Od 
kilku ze stopą cukrzycową. 
W ostatnim okresie leka-
rze zaczynali wspominać 
o konieczności amputacji. 
Siostra namówiła go jednak 
na wizytę u wałbrzyskiego 
uzdrowiciela.

- Bo sama miałam mięśnia-
ki i strasznie mnie kolana bo-
lały. Po kilku wizytach u pana 
Darka mięśniaki zniknęły, a 
kolana przestały boleć. No i 
zniknęła mi egzema na ręce, 
więc mówię do Mariana „po-
mógł mnie, pomoże i tobie. 
Przyjeżdżaj do Wałbrzycha!” 
– opowiada. I rzeczywiście, w 

październiku brat zjawił się u 
pana Darka. – Nie dawał wiel-
kich nadziei, mówił, że ze sto-
pą cukrzycową trudna sprawa. 
Ale spróbował. I jest efekt! – 
cieszy się pan Marian. Bo po 
siedmiu wizytach u uzdrowi-
ciela lekarze stwierdzili znacz-
ną poprawę. O amputacji na-
wet nie ma mowy.

- Ale i bez lekarzy przecież 
widziałem poprawę. Ranki i 
owrzodzenia zaczęły się goić. 
Teraz ich w zasadzie nie ma. 
I boleć przestało – cieszy się 
pan Marian. Przy okazji minęły 
mu też bóle kręgosłupa, choć 
nawet o nich uzdrowicielowi 
nie wspominał. – Najważniej-
sze, że pan Darek uratował 
mi życie. Bo co to za życie bez 
nogi? Ani na grzyby pójść, ani 
z wnukami się pogonić…

Uzdrowieni przez dotyk

Dłonie pełne 
energii

Z wnukiem dla odmiany 
przyszła pani Maria Lissek. 
Przed dwoma laty sama sko-
rzystała z jego pomocy, bo 
miała guzek w piersi. Po czte-
rech wizytach zmalał o poło-
wę, po kolejnych czterech nie 
było po nim śladu. – A moja le-
karka rodzinna po badaniach 
kontrolnych wzięła telefon 

od pana Dariusza. Dla swojej 
mamy – opowiada pani Maria. 
Więc teraz przyszła do pana 
Darka z wnukiem, bo bardzo 
chciał mieć zwierzątko, a był 
alergikiem. – Na wszystko 
uczulony, na trawy, na pyłki, 
na sierść. Długo przekonywa-
łam córkę, że zabiorę Kubusia 
do pana Darka. Bo córka mó-
wiła, że w gusła nie wierzy.

Teraz już wierzy, bo po 
czterech wizytach u pana 
Darka wybrała się z Kubą do 
znajomych, u których jest 
pies i kot. Chłopak bawił się ze 
zwierzętami i nic się złego nie 
działo. A przecież jeszcze nie-
dawno od zetknięcia ze zwie-
rzęciem zaczynał się dusić, 
twarz czerwieniała, pojawiała 
się wysypka. Teraz nic.

- Jak pomógł synowi, to i 
ja spróbowałam. I faktycznie, 
bóle migrenowe zmniejszyły 
się już po pierwszej wizycie, 
po drugiej jeszcze bardziej. 
I pomyśleć, że gdyby się te-
ściowa nie uparła, to bym 
tam nigdy syna nie zaprowa-
dziła. Zresztą, pan Darek nie 
obiecywał, że pomoże. Mówił 
tylko, że może spróbować, 
a słysząc, że jestem �zykiem 
sam zapytał, czy wierzę w tę 
energię. Powiedziałam, zgod-
nie z prawdą, że nie, a on na 
to z uśmiechem: „No to zoba-
czymy, czy jest, czy jej nie ma”. 
Teraz już wiem, że w dłoniach 
pana Darka jest jakaś dziwna 
energia. I że ta energia czyni 
cuda.

(ego)

Mija termin
W Gminie Czarny Bór realizo-
wany jest program budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 4 lutego 2016 r. od-
były się spotkania informacyjne 
dla mieszkańców, związane z 
wdrożeniem programu budo-
wy oczyszczalni przydomowych 
współ�nansowanych ze środ-
ków unijnych. Osoby zainte-
resowane przystąpieniem do 
programu mają czas na złożenie 
kompletu dokumentów 29 lute-
go 2016 r. Dokumenty dostępne 
są na stronie internetowej gmi-
ny Czarny Bór.

(RED)

Pytają mieszkańców
- W związku z działaniami 
Urzędu Miejskiego w Bogu-
szowie – Gorcach, dotyczą-
cymi możliwości pozyskania  
środków �nansowych z Unii 
Europejskiej na realizację 
projektu E-usługi publiczne, 
prosimy o wypełnienie i ode-
słanie ankiety zamieszczonej 
na naszej stronie interneto-
wej. Pozwoli ona na poznanie 
Państwa potrzeb z zakresu e-
-usług, czego skutkiem będzie 
możliwość wdrożenia rozwią-
zań preferowanych przez klien-
tów urzędu – mówi Waldemar 
Kujawa, burmistrz Boguszowa 
Gorc. Ankiety można składać do 
4 marca 2016 r.

(RED)
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Twoje pieniądze

   

Dodatkowe zajęcie
w branży �nansowej

Nie wymagamy
doświadczenia - nauczymy

ZADZWOŃ

668 682 334 *

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

R E K L A M A  

Pani Marii Romańskiej
Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

 

Siostry
 

składają
Radni Rady Miejskiej Wałbrzycha

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej

Jest wiosennie
odchodzi zimna zima
ściśnięci przy piecu
zamknęliśmy się w sobie

więc może już czas
odtajać zamarznięte serca
otworzyć usta
i zacząć mówić prawdę

w imię prawdy
ludzie ginęli na barykadach
słów prawdy łaknęli Polacy 
jak kwiat dżdżu
w pielgrzymkach Jana Pawła II

odtajnienia prawdy
domagają się politycy
wszystkich opcji i nacji 

prawda jest tylko jedna
grzmi falsetem ksiądz na ambonie

czy rzeczywiście jest
a może jej nie ma?

Przejąłem się do szpiku kości 
odsłonięciem prawdy smoleńskiej. 
To przecież niemożliwe, by samo-
lot z parą prezydencką, orszakiem 
najważniejszych osób w państwie, 
przywództwem wojskowym, ochro-
ną i załogą statku powietrznego, 
mógł ulec normalnemu wypadkowi z 
powodu li tylko złej pogody i deter-
minacji pilotów, by - mimo wszystko - 
zdążyć na zaplanowane uroczystości 
katyńskie. Uległem presji medialnej, 
bombardującej świadomość prze-
ciętnego odbiorcy coraz to nowymi 
odkryciami. Każde z nich było jeszcze 
bardziej przekonywujące. Spisek Tu-

Stanisław 
Michalik

W poszukiwaniu prawdy
ska z Putinem, wytworzenie sztucz-
nej mgły, celowa dezinformacja 
pilotów tupolewa z wieży lotniska 
w Smoleńsku, kamu�aż Rosjan przy 
ekshumacji zwłok, próby zwalenia 
całej winy na Polskę. Trudno się dzi-
wić, co parę tygodni poznawałem 
inną prawdę. Dziś wiem, że dalej jej 
nie znam. Ukaże się jeszcze wiele 
nowych prawd. Po latach być może 
znajdą się kolejni odkrywcy spod zna-
ku PiS-u i IPN-u, którzy tak samo jak z 
katastrofą samolotu gen. Władysława 
Sikorskiego pod Gibraltarem, zaczną 
od nowa wyjawiać prawdę. Mam już 
tego dość, domagam się prawdy, je-
dynej prawdy, prawdy prawdziwej, 
lecz coraz bardziej dochodzę do 
przekonania, że je nie ma.

Od paru dni prawdę smoleńską 
przesłoniła w naszych mediach inna 
prawda. Tym razem chodzi o to, czy 
Lech Wałęsa w latach 70-tych był 
agentem bezpieki, a jeśli tak, to jaki 
miało to wpływ na zawarcie poro-
zumień „okrągłego stołu”. Rzecz 
wybuchła ponownie w związku z 
ujawnieniem przez IPN dokumen-
tów zagarniętych z szafy zmarłego 
generała Czesława Kiszczaka. I znów, 
jak ze Smoleńskiem, mamy do czy-
nienia z kilkoma prawdami.

- Tradycja to u nas świętość, a 
obrzucanie łajnem bohaterów tra-
dycję w Polsce ma długą. Agentem 
i zdrajcą był przecież Piłsudski, dla-
czegóż więc agentem i łajdakiem nie 
miałby być Wałęsa? - pisze Tomasz 
Lis w „Newsweeku”.

Szef tygodnika nie ma wątpli-
wości, że w obecnej rozgrywce, nie 
tylko o zniszczenie Lecha Wałęsy 
chodzi. Celem ofensywy, którą ob-
serwujemy, jest „napisanie na nowo 
całej niedawnej historii”.

- To proste. Wałęsa musiał się 
okazać agentem i zdrajcą, by uznać 
1989 rok nie za koniec niewolenia, 
ale za jego nową odsłonę. I na tych 
gruzach zbudować IV RP, Polskę je-

dynie prawdziwą, czyli taką, którą 
rządzi pan Jarosław - napisał Tomasz 
Lis w najnowszym wydaniu „New-
sweeka”.

Publicysta przypomina, że obec-
ny prezes PiS był jednym z najbliż-
szych współpracowników Lecha 
Wałęsy.

- W 1990 r. postanowił on użyć 
Wałęsy, by załatwić Mazowieckiego, 
Geremka, Kuronia i Michnika. Okaza-
ło się jednak, że Wałęsa nie chce być 
popychadłem Kaczyńskiego i wy-
rzucił go ze swojej kancelarii. Czym 
przesądził swój los - uważa Lis.

Bo to właśnie zaraz po burzli-
wym politycznym rozstaniu Lecha 
Wałęsy z braćmi Kaczyńskimi, na 
scenę wkroczył „Bolek”.

„Washington Post” i inne media, 
zamieściły na swych stornach inter-
netowych depeszę agencji Asso-
ciated Press, w której też zwrócono 
uwagę, że decyzja IPN, by „otworzyć 
te akta tak szybko i umożliwić dzien-
nikarzom ich zobaczenie zanim zba-
dają je historycy, wzbudziła wielkie 
kontrowersje”.

- Obrońcy Wałęsy oskarżają wła-
dze o próbę zniszczenia dziedzictwa 
człowieka uważanego za jednego z 
największych bohaterów narodo-
wych. Wiele osób broni go, w tym 
byli działacze Solidarności, którzy 
przypominają, że policja używała 
brutalnych metod, by zmusić kryty-
ków reżimu do podpisywania zgody 
na współpracę, jako narzędzia szan-
tażu w przyszłości, niezależnie od 
tego, czy współpracowali, czy nie 
- pisze AP.

Diametralnie inne zdanie ma 
Antoni Macierewicz, który w wy-
wiadzie telewizyjnym twierdzi, że są 
osoby, które ostatnie 24 lata straciły 
na budowaniu systemu niesprawie-
dliwości społecznej, niszczyły istotę 
Solidarności, m.in. przez tworzenie 
mitu Wałęsy, które spychały na mar-
gines takich ludzi jak Anna Walenty-

nowicz czy Jan Olszewski. Proszę się 
zastanowić, czy warto tracić czas na 
nieustannie przypominanie tych lu-
dzi, którzy - dzięki Bogu - przegrali, 
a teraz koncentrują się na powtarza-
niu kłamstw. Wraz z tymi kłamstwa-
mi, mam nadzieję, odeszli już do złej 
części historii Polski.

To, że jest duża grupa osób, któ-
ra mówi: nie damy szargać dobrego 
imienia Wałęsy nawet jeśli akta są 
prawdziwe, nawet jeśli donosił, to 
się nie liczy dla Macierewicza i jego 
klasy politycznej.

- Polskę zmienili robotnicy W4, 
Polskę zmieniła Anna „Solidarność”, 
a nie ci, którzy współpracowali z 
komunistami, wspierali Kiszczaka - 
stwierdza Macierewicz.

Moją prawdą jest to, że w Smoleń-
sku miała miejsce katastrofa lotnicza 
spowodowana fatalną pogodą i błę-
dami ludzi, dla których ważniejszym 
stał się cel polityczny lotu niż bez-
pieczeństwo pasażerów. Tak samo 
moją prawdą jest to, że Polska miała 
za mego życia dwa niepodważalne 
autorytety – Jana Pawła II i Lecha 
Wałęsę. Jeśli znaleźli się tacy katoli-
cy, którzy mają czelność podważać 
autorytet naszego papieża, poddając 
w wątpliwość jego świętość, bo mógł 
w swoim życiu kierować się takim 
uczuciem jak miłość do kobiety (gdy-
by nawet tak było) i są również tacy 
polscy katolicy - patrioci, którzy są w 
stanie zdeptać autorytet człowieka 
uznanego przez cały świat jako sym-
bol wolności i demokracji (gdyby 
nawet współpracował z UB, zanim 
stanął na czele strajku), to pytam: czy 
istnieje na świecie jakakolwiek nik-
czemność, której nie może dopuścić 
się człowiek, dzieło wszechmogące-
go Stwórcy? To bardzo gorzkie pyta-
nie. Niestety, jestem jednak pewien, 
że nie tra� ono do świadomości tych 
malutkich stworków, które w dążeniu 
do władzy i pro�tów gotowe są na 
wszystko.

Na pierwszym tegorocznym 
posiedzeniu, Rada Wspólno-
ty Samorządowej Podzamcze 
w Wałbrzychu, podsumowała 
swoją działalność w 2015 r.

Realizując postulat miesz-
kańców największego osiedla, 
powołano zespoły do spraw bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego 
oraz bezpieczeństwa sanitarno-
-epidemiologicznego. W ich pra-
cach uczestniczyli przedstawiciele 
policji, straży miejskiej, straży po-
żarnej, sanepidu i innych instytucji 
oraz organizacji.

Podczas kolejnej edycji miej-
skiego budżetu partycypacyjne-
go, podjęto przygotowania do 
promocji projektu siłowni ple-
nerowej na skwerze zieleni przy 
al. Podwale. Dzięki wzmożonym 
zabiegom organizacyjnym, przy 
współpracy z proboszczem pa-
rafii Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, ks. prałatem Ryszardem 
Szkołą oraz radą parafialną, a 
także wieloma osobami szcze-
gólnie zaangażowanymi, zebra-
no setki podpisów osób popie-
rających projekt. Dzięki temu 
zwyciężył zdobywając 1873 gło-
sy, z dużą przewagą nad innymi 
projektami.

W ramach edukacji ekologicz-
nej wśród dzieci, zorganizowano 
konkurs sadzenia dyni. Jeden z 
jej okazów zdobył I miejsce w 
konkursie owoców i warzyw Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego 
„Podzamcze”.

W ramach Dni Podzamcza i 
Dnia Dziecka, przeprowadzono 
konkurs wiedzy ekologicznej dla 
dzieci z nagrodami rzeczowymi.

Zorganizowany został corocz-
ny konkurs plastyczny z nagro-
dami dla dzieci „Barwy jesieni” , 

w którym uczestniczyli uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 26.

Uczczono święto narodowe, 
składając kwiaty pod Pomnikiem 
Niepodległości oraz wspierając 
rzeczowo i organizacyjnie Cross 
Niepodległości.

Z inicjatywy RSW w sali Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Podzam-
cze” zorganizowano „Mikołajki” 
z prezentami dla dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytu-
acji materialnej. Podobna uroczy-
stość, w którą zaangażował się 
proboszcz para�i i rada para�alna, 
odbyła się w kościele. Ufundowa-
no 200 prezentów.

Innymi wydarzeniami inspiro-
wanymi przez RWS, była wyciecz-
ka ekologiczna dla osób niepeł-
nosprawnych ze Stowarzyszenia 
Osób Szczególnej Troski „Reedu-
kacja”, debata na temat bieżą-
cych problemów nurtujących 
społeczność osiedla, z udziałem 
prezydenta Wałbrzycha dr Roma-
na Szełemeja, przewodniczącej 
Rady Miejskiej Wałbrzycha Marii 
Romańskiej, radnych miejskich 
z Podzamcza i działaczy spo-
łecznych oraz uroczysty wieczór 
wigilijny, także z udziałem pre-
zydenta miasta, podczas które-
go wręczono dyplomy, nagrody 
i upominki osobom szczególnie 
zasłużonym w pracy społecznej 
na rzecz osiedla. Prezydent za-
poznał zebranych z bieżącymi 
działami Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu.

Na wakujące stanowisko za-
stępcy przewodniczącego RSW 
powołano Kazimierza Luzińskie-
go, a nowym skarbnikiem został 
Radosław Białkowski.

(A.Bas.)

RWS Podzamcze 
podsumowała rok
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      1000 zł w gotówce      1000 zł w gotówce
oraz laptop do domU
dla każdego dziecka

zapisanego do Językowej Szkoły 
Podstawowej „Młody Kopernik”

Nabór już trwa do 0, kl. I i II.

MŁODY KOPERNIK
Językowa Szkoła Podstawowa

      1000 zł w gotówce
oraz laptop do domU
dla każdego dziecka

Niepubliczna Językowa Szkoła Podstawowa

Młody KoPerNIK 
w Wałbrzychu

Piaskowa Góra, ul. obrońców Westerplatte 39
tel. 510 442 495

www.mlody-kopernik.pl
mail:sekretariat@mlody-kopernik.pl

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Zakończyła się kolejna edycja 
plebiscytu Osobowość Roku 
2015. To wyjątkowy konkurs, 
dzięki któremu można było 
nagrodzić mieszkańców re-
gionu za rok pracy. Docenio-
no tych, którzy angażowali się 
w życie mieszkańców, działali 
na rzecz lokalnej społeczności, 
wszystkich tych, którzy zda-
niem mieszkańców zasługiwali 
na wyróżnienie. Jacek Cichura, 
Starosta Powiatu Wałbrzyskiego 
zajął w plebiscycie III miejsce, 
zdobywając 2428 głosów. - To 
bardzo miła informacja. Czuję, 
że moja praca, naszego zarządu 
na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego 
jest dostrzegana i pozytywnie 
oceniana. Takie wyróżnienie to 
wielka przyjemność, zaszczyt, 
ale i zobowiązanie do dalszej, 
spotęgowanej w wysiłkach pra-
cy. Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy oddali na 
mnie swoje głosy. Jednocześnie 
gratuluję osobom, które zajęły I 
i II miejsce -powiedział Jacek Ci-
chura po przyjęciu informacji o 
tym wyróżnieniu.

Starosta 
na podium

W Komendzie Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu odbyła 
się odprawa roczna podsu-
mowująca stan bezpieczeń-
stwa na terenie Powiatu 
Wałbrzyskiego i miasta Wał-
brzych. Na zaproszenie Ko-
mendanta uczestniczył w 
niej między innymi Starosta 
Powiatu Wałbrzyskiego Ja-
cek Cichura.

Podczas odprawy omówio-
no wyniki działań prowadzo-

Roczna odprawa policji

Ogłoszony przez Powia-
tową Poradnię Psycholo-
giczno - Pedagogiczną Kon-
kurs plastyczny dla klas 0-III 
pt. „Mój pomysł na zawód” 
przyciągnął szerokie grono 
zainteresowanych uczniów 
ze szkół podstawowych Po-
wiatu Wałbrzyskiego.

Celem konkursu było roz-
budzenie zainteresowań za-
wodowych, kształtowanie 
wyobraźni dotyczącej przy-

szłości zawodowej, wspiera-
nie dziecka w rozwijaniu zain-
teresowań oraz sprawdzenie 
własnych umiejętności. Za 
najciekawsze prace laureatom 
konkursu nagrody wręczali 
starosta i wicestarosta Powia-
tu Wałbrzyskiego.

Na zaproszenie starosty 
Jacka Cichury dzieci miały nie-
codzienną szansę zobaczyć 
jak wygląda praca Zarządu 
Powiatu Wałbrzyskiego. Od-

wiedziły kancelarię i gabinety 
członków zarządu. Było wiele 
uśmiechu, radości i ciekawych 
pytań - być może od przyszłe-
go starosty... Nie obyło się bez 
pamiątkowych zdjęć, drob-
nych gadżetów i łakoci. 

- To wspaniała idea, która 
- jak widać - przyniosła dzie-
ciom wiele radości i pozwoliła 
odkryć ich zainteresowania 
zawodowe. Sądzę, że właśnie 
takie inicjatywy pozwalają od-

Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu Andrzej Basztura 
podziękował za wspólną prace na rzecz bezpieczeństwa.

nych przez Komendę Miejską 
Policji w Wałbrzychu oraz 
wszystkie jej jednostki organi-
zacyjne w roku minionym. Po-
ruszono kwestie współpracy z 
samorządami oraz prokuratu-
rą, programy i działania pre-
wencyjne realizowane w roku 
2015, a także inne przedsię-
wzięcia mające wpływ na po-
prawę bezpieczeństwa w mie-
ście i powiecie. Rok 2015 był 
więc dla policji wałbrzyskiej 

rokiem dobrym w zakresie 
ograniczenia przestępczości i 
utrzymania wysokiego pozio-
mu skuteczności. Na zakoń-
czenie poruszono kwestie za-
sadniczych kierunków działań 
na rok 2016. Komendant Miej-
ski Policji w Wałbrzychu An-
drzej Basztura złożył podzię-
kowania przybyłym gościom 
za wspólną, konstruktywną 
pracę nad poprawą bezpie-
czeństwa powiatów.

Mój pomysł na zawód

kryć dziecięce talenty, które 
pielęgnowane, mogą w przy-
szłości zaowocować wspania-
łą karierą zawodową. Dzięku-
jemy Pani Reginie Marciniak 
- Dyrektor Powiatowej Porad-

ni Psychologiczno - Pedago-
gicznej oraz Pracownikom Po-
radni za organizację konkursu. 
Małym zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy - mówi staro-
sta Jacek Cichura.
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2 marca - JELENIA GÓRA, 3 marca - ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC,
4 marca - WAŁBRZYCH, 5 marca  - LUBIN i GŁOGÓW,

6 marca - WROCŁAW 

R E K L A M A

1 zł za parkowanie
Na płatnych miejscach po-
stojowych wzdłuż ulic Wał-
brzycha będzie obowią-
zywała nowa taryfa. Za 20 
minut postoju kierowca za-
płaci 1 zł, a dotychczas trzeba 
było z góry opłacać godzinne 
parkowanie za 3 zł. Na placach 
parkingowych została utrzy-
mana dotychczasowa stawka 
2 zł za godzinę. Wyjątkiem jest 
parking miejski przy ul. Kaszta-
nowej koło ZUS. Tam za 1 go-
dzinę postoju opłata wynosi 
1 zł. Zwiększy się także liczba 
miejsc postojowych w cen-
trum miasta za sprawą parkin-
gu na ul. Młynarskiej.

(RED)

Kwali�kacja 
wojskowa
W powiecie wałbrzyskim 
kwali�kacja wojskowa prze-
prowadzana będzie od 1 
marca do 18 marca 2016 
r. (18 marca 2016 r. termin 
kwali�kacji wyznaczony dla 
kobiet). Osoby wezwane do 
kwali�kacji wojskowej są obo-
wiązane zgłosić się na we-
zwanie w miejscu i terminie 
określonym w wezwaniu. In-
formacje o szczegółowych ter-
minach i miejscach kwali�kacji 
wojskowej podane zostały do 
publicznej wiadomości w for-
mie obwieszczeń. Dodatko-
wo, każda osoba podlegająca 
obowiązkowi kwali�kacji woj-
skowej otrzyma od wójta lub 
burmistrza bądź prezydenta 
miasta imienne wezwanie, w 
którym określony zostanie do-
kładny termin i miejsce, w któ-
rym należy się stawić oraz do-
kumenty, jakie należy ze sobą 
zabrać. Termin przeprowadze-
nia kwali�kacji dla Gminy Bo-
guszów-Gorce ustalony został 
w dniach 1 - 4 marca. Kwali�-
kacja będzie przeprowadzana 
w Starostwie Powiatowym w 
Wałbrzychu (al. Wyzwolenia 
22, pok. 229-231) w godz. od 
14.00 do 18.00.

(RED)

Nowy ciąg 
pieszo-rowerowy
Jedlina-Zdrój otrzymała 
pisemne potwierdzenie z 
Dolnośląskiej Służby Dróg i 
Kolei we Wrocławiu o pozy-
tywnym zakwali�kowaniu i 
przyjęciu do realizacji prze-
budowy drogi wojewódzkiej 
nr 381 w zakresie budowy 
ciągu pieszo-rowerowego w 
Jedlinie-Zdroju. Prace obej-
mą przebudowę chodnika 
łączącego Glinicę (od ulicy 
Reymonta) z centrum miasta 
(do ulicy Narutowicza). Pla-
nowana jest wymiana całej 
nawierzchni oraz wydzielenie 
pasa dla rowerów.

(RED)

Tadeusz Widła i Tadeusz 
Zakrzewski - kombatanci, 
żołnierze II wojny świato-
wej, Sybiracy, zasłużeni 
dla kraju ludzie, otrzymali 
wysokie odznaczenia pań-
stwowe, nadane przez Mi-
nistra Obrony Narodowej. 
Uroczysta dekoracja obu 
weteranów odbyła się pod-
czas XVII Sesji Rady Miej-
skiej w Świebodzicach.

Starszy sierżant Tadeusz 
Widła to żołnierz i zesłaniec 
na Sybir, uczestnik walk wy-
zwoleńczych w czasie II woj-
ny światowej, jeden z  zało-
życieli związku Sybiraków 
i członek świebodzickiego 
oddziału tego związku. Czło-
nek Zarządu Związku Wete-
ranów i Rezerwistów WP im. 
2 Berlińskiego Pułku Piechoty 
w Wałbrzych, odznaczony 
Srebrnym Krzyżem Zasługi 
i Krzyżem Zesłańców Sybi-
ru, obecnie popularyzator 
wśród młodzieży wiedzy hi-
storycznej i losów Sybiraków. 
Losy starszego szeregowego 
Tadeusza Zakrzewskiego są 
podobne, również został ze-
słany na Sybir, gdzie spędził 
wiele lat i wrócił do kraju 
ostatnim transportem repa-

Bohaterowie odznaczeni

Tadeusz Widła i Tadeusz Zakrzewski wraz z Bogdanem Kożuchowiczem, 
ppłk Krzysztofem Kowalskim i Łukaszem Kwadransem.

triacyjnym. Wieloletni czło-
nek świebodzickiego Koła 
Związku Sybiraków, zaanga-
żowany w jego działalność. 
Odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Odrodzenia Polski i 
Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Odznaczenia wręczył 
przedstawiciel Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w 
Kłodzku, podpułkownik 
Krzysztof Kowalski. Nada-
nie medali poprzedzone 

było odczytaniem bogatych 
i budzących wielki szacu-
nek życiorysów obu panów. 
Obaj panowie byli wyraźnie 
wzruszeni przyjmując od-
znaczenia w obecności całej 
Rady Miejskiej, serdeczne 
gratulacje i podziękowania 
złożyli na ich ręce burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz oraz 
przewodniczący rady miej-
skiej Łukasz Kwadrans.

(RED)
W związku z dużym za-

interesowaniem bezpłat-
nymi szkoleniami dotyczą-
cymi zmian przepisów o 
ubezpieczeniach społecz-
nych z tytułu umowy zlece-
nia oraz z Interaktywnego 
Programu Płatnik (IPP), 
wałbrzyski Oddział Zakła-
du Ubezpieczeń Społecz-
nych organizuje kolejne 
spotkania w marcu.

4 marca 2016 r. w godz. 
10-12:30 zostanie przepro-
wadzone szkolenie z Interak-
tywnego Programu Płatnik. 
Jest ono skierowane głów-
nie do płatników przekazują-
cych dokumenty do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w 
postaci elektronicznej przy 
użyciu prywatnego certy-
�katu kwali�kowanego. 16 
marca 2016 r. w godz. 10-
12.30 odbędzie się szkole-
nie nt. zmiany przepisów o 
ubezpieczeniach społecz-
nych z tytułu umowy zle-

cenia (zbiegi  tytułów do 
ubezpieczeń, obowiązki 
płatników składek w zakresie 
zgłaszania do ubezpieczeń i 
opłacania składek – zmiany 
od 2016 r.).

- Wszystkie szkolenia 
będą miały miejsce w siedzi-
bie wałbrzyskiego Oddziału  
ZUS, przy ul. Kasztanowej 1 
(sala 205 ). Na każde ze szko-
leń obowiązują zapisy. Dane 
(imię, nazwisko, nazwę �rmy, 
NIP �rmy oraz nazwę szkole-
nia) należy przesłać na adres: 
monika.bisek-graz@zus.pl w 
terminie do 29 lutego 2016 r. 
O udziale w szkoleniach de-
cyduje kolejność zgłoszeń. 
Zgłaszający, o zakwali�ko-
waniu na szkolenie, zostaną 
powiadomieni  w terminie 
do 1 marca br.- wyjaśnia 
Monika Bisek-Grąz, rzecznik 
prasowy Oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w 
Wałbrzychu.

(RED)

85 tys. zł - tyle z budżetu 
gminy otrzyma Komisariat 
Policji w Świebodzicach 
na zakup nowego samo-
chodu. Dodatkowo 10 tys. 
zł samorząd, jak co roku, 
przeznaczy na dodatkowe 
patrole piesze.

Uchwała w tej sprawie 
została jednogłośnie pod-
jęta 23 lutego podczas sesji 
Rady Miejskiej Świebodzic. 
Samorząd miejski od wielu 

lat systematycznie wspiera 
miejscową jednostkę policji, 
przekazując środki na nowy 
sprzęt - m. in. w 2009 roku 
gmina przekazała 15.000 zł 
a modernizację dyżurki, a 
w 2010 kwotę 11 tys. zł na 
zakup laptopów dla dzielni-
cowych. Od 2010 roku do-
�nansowywane są patrole 
ponadnormatywne - średnio 
jest to kwota 15.000 zł rocznie.

(RED)

Auto i patrole

Bezpłatne szkolenia 
w ZUS
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczawno Zdrój.

Na wstępie chcę poinformować, że jako właściciel terenu po 
byłym basenie w Szczawnie Zdroju przy ul. Mickiewicza 5 nie 
będę budował hipermarketu ani Biedronki, jak również Centrum 
Logistycznego charakteryzującego się dużym ruchem transpor-
tu ciężarowego.

Należy zadać sobie pytanie, czy obiekt typu hala targowa 
przy ulicy Hetmańskiej na Podzamczu lub obiekt na Pl. Zamen-
hofa na Piaskowej Górze, mimo swojej powierzchni około 2 tys. 
m2 jest hipermarketem? Oczywiście nie.

Obiekt o podobnej powierzchni, spełniający najwyższe stan-
dardy architektoniczne, planuję między innymi zrealizować na 
terenie byłego basenu. Do tego typu obiektów zaopatrzenie 
można dowozić samochodami o całkowitej masie do 2,5 tony. 
Dlatego też nie ma zagrożenia wzmożonego ruchu samocho-
dów ciężarowych.

Informuję, że na przedmiotowym terenie planuję budowę 
kompleksu obiektów o funkcji: sportu, rekreacji, funkcji mieszkal-
nej i biurowej oraz funkcji usługowej. Każdy z zainteresowanych 
mieszkańców będzie miał możliwość wynajęcia powierzchni i 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej w naszym kom-
pleksie. Na przedmiotowym terenie powstanie między innymi 
plac zabaw dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, funkcja mieszkal-
na, oraz cała gama usług potrzebnych do zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców. Planuje się również lokalizację gabinetów medy-
cyny estetycznej, gabinetów wellness i spa, które będą służyły 
nie tylko mieszkańcom, ale również kuracjuszom odgrywającym 
znaczącą rolę w naszym uzdrowisku. Powstanie również bez-
płatny parking na około 150 miejsc postojowych, który będzie 
służył nie tylko potencjalnym klientom inwestycji, ale również 
mieszkańcom i osobom przyjeżdżającym, chociażby do nowo-
powstałej hali sportowej. W niedalekiej przyszłości z bezpłat-
nego parkingu będą mogli skorzystać mieszkańcy, przywożący 
swoje dzieci do przedszkola czy szkoły, która ma być budowana 
w bezpośrednim sąsiedztwie byłego basenu przez naszą Gminę. 

Jestem przekonany, że kompleks obiektów takich jak hala 
sportowa, szkoła, przedszkole i planowany w przyszłości basen 
kryty typu Del�nek doskonale będą współgrać i uzupełniać się 
wzajemnie z planowaną przeze mnie inwestycją. Nadmieniam 
również, że Gmina z tytułu prowadzenia przeze mnie działalno-
ści gospodarczej na terenie byłego basenu, uzyska wpływy do 
budżetu Gminy na poziomie 100 tys. złotych rocznie. Szacuję, że 
dzięki mojej inwestycji zostanie utworzonych około 50 nowych 
miejsc pracy, co pozwoli zmniejszyć lokalne bezrobocie.

Jestem lokalnym przedsiębiorcą, działającym na terenie Gmi-
ny Szczawna Zdrój od 15 lat i wciągu swojej kilkunastoletniej 
działalności wybudowałem i wyremontowałem kilka obiektów, 
które wpłynęły pozytywnie na wizerunek i atrakcyjność tury-
styczną Gminy.

Proszę dać mi szansę na realizację kolejnej inwestycji, któ-
ra pozwoli na zagospodarowanie i uporządkowanie terenu po 
byłym basenie, wpływając znacząco na rozwój Gminy. Jestem 
przekonany, że zrealizowanie przez Gminę inwestycji oświato-
wo-sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie byłego basenu oraz 
mojej inwestycji przyczyni się do wzrostu wartości wszystkich 
nieruchomości sąsiednich oraz ich atrakcyjności, bo przecież 
większość z nas chce mieć w bliskim sąsiedztwie przystanek 
autobusowy, szkołę, przedszkole, halę sportową, basen kryty i 
kompleks obiektów usługowych, w których będziemy mogli zre-
alizować nasze potrzeby dnia codziennego.

Niestety, niektóre osoby wypowiadają się w mediach i celo-
wo podają nieprawdę, iż na terenie basenu powstanie hipermar-
ket czy też Biedronka. Uważam, że takie twierdzenia są daleko 
idącą spekulacją i przekazywaniem nieprawdziwych, niepopar-
tych żadnymi faktami informacji.

Apeluję do wszystkich tych osób o zaprzestanie rozpo-
wszechniania fałszywych informacji i twierdzeń, że mam zamiar 
budować hipermarket pod oknami mieszkańców, co w konse-
kwencji spowoduje wzmożony ruch samochodów ciężarowych. 

Nie wolno okłamywać i wprowadzać mieszkańców w błąd!
Nie wolno manipulować opinią publiczną!

Nie wolno podawać nieprawdziwych informacji, a - niestety 
- tego typu sytuacje w ostatnim czasie miały miejsce w medial-
nych przekazach.

Informuję również, że temat mojej inwestycji na terenie ba-
senu był wielokrotnie poruszany z radnymi zarówno na komi-
sjach jak i sesjach Rady Miejskiej Szczawna Zdroju, w których 
osobiście uczestniczyłem. Koncepcję zagospodarowania terenu 
przedstawiłem radnym na sesji już w marcu 2015 roku, a nie jak 
niektórzy nieuczciwie twierdzą, że była to „wrzutka w ostatniej 
chwili”.

Odnośnie podjętej ostatnio uchwały przez radnych, dotyczą-
cej przesunięcia Uzdrowiskowej Strefy C i B uświadamiam, że 
jest to uchwała, która nie przesądza o zmianie granic strefy, a co 
najwyżej umożliwia wszczęcie długotrwałej procedury zmiany 
granic.

Informuję również, że dzięki mojej dobrej woli oraz ważnego 
celu społecznego, zgodziłem się na przesunięcie granicy dzia-
łek między moją działką, a działką na której stoi hala sportowa. 
Nadmieniam, że bez mojej przychylności i pomocy, inwestycja 
gminna w istniejącym zakresie nie mogłaby być zrealizowana. 
Fakt ten dowodzi, że zależy mi na dobru ogółu Mieszkańców 
Szczawna Zdroju.

Apeluję do wszystkich Mieszkańców, Radnych, Pana Burmi-
strza o poparcie i zrozumienie potrzeby realizacji przedstawio-
nej przeze mnie inwestycji, która znacząco wpłynie na wizeru-
nek Gminy. Zapewniam wszystkich, że nie zawiodę.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wszelkich wątpliwości je-
stem do Państwa dyspozycji.

Wróblewski Szymon

List otwarty

Poznaj prawdę o planowanej inwestycji na terenie 
byłego basenu w Szczawnie-Zdroju
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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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Nigdy mi się Lech Wałę-
sa nie podobał i od zawsze 
byłem w stosunku do niego 
nastawiony krytycznie. Mo-
mentami bardzo krytycznie. 
Wielokrotnie dawałem temu 
wyraz publicznie, a jeszcze 
częściej w rozmowach pry-
watnych prowadzonych 
czy to w rodzinie, czy wśród 
bliższych lub dalszych zna-
jomych. Nigdy też nie przy-
puszczałem, że będę musiał 
stanąć w jego obronie, a czas 
ten przyszedł właśnie teraz.

Niezależnie od tego ja-
kim darzyłem go uczuciem, 
zawsze wiedziałem, że wyro-
kiem Losu stał się on częścią 
Historii, zresztą nie tylko Pol-
ski. Jestem Polakiem i jeżeli 
mam wybierać pomiędzy 
jankeskim szpiegiem Kukliń-
skim, pomiędzy „Ogniem”, 
„Burym”, czy innym jakimś 

Bolek
Janusz
Bartkiewicz

„Żelaznym”, to zawsze wy-
biorę „Bolka”, bo na jego 
rękach nie ma krwi pomor-
dowanych niewinnych ludzi, 
których jedyną winą było to, 
że po zakończeniu krwawej 
wojny chcieli żyć normalnie. 
Bez strachu przed śmiercią 
czyhającą na każdym kroku. 
Chcieli pracować, uczyć się 
i cieszyć się życiem. Wałęsa, 
słusznie czy nie, uosabiał 
sobą wiarę w to, że Polska 
może być domem napraw-
dę wszystkich, a że wiara 
ta okazała się złudna, to już 
zupełnie inna historia. Ge-
nerałowa Kiszczakowa, być 
może z faktycznej biedy 
(wszak rządy Platformy Oby-
watelskiej i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego odebrały 
mężowi znaczną część jego 
emerytury, a ona na dodatek 
otrzymuje rentę rodzinną w 
wysokości 75% tego, co gen. 
Kiszczakowi zostało po deu-
bekizacji), a może z naiw-
ności swojej (stawiam na to 
drugie), chciała sprzedać IPN 
„pamiątki” po mężu, przez 
co przyczyniła się do total-

nego pogrążenia L.Wałęsy 
ku niewyobrażalnej radości 
tych wszystkich, którzy w 
czasach, kiedy L.Wałęsa „wal-
czył” z tzw. komuną, znajdo-
wali się w bardzo dalekich 
szeregach, bądź zgoła po 
przeciwnej stronie baryka-
dy, przez co na tzw. represje 
rządzących mniej lub wcale 
byli narażeni. Niektórzy na-
wet nie byli internowali, ani 
nawet nie zatrzymywano ich 
„na czterdzieści osiem go-
dzin”. Zadra ta tkwi w nich 
do dziś, albowiem kiedy było 
już bezpiecznie, to im się ja-
kaś – chociażby troszeczkę 
krwawa – rewolucja zama-
rzyła. I marzy się im do dziś 
i dlatego wciąż walczą upo-
rczywie z „komuną”, chociaż 
od lat nikt już nawet śladu 
po nie dostrzec nie jest w 
stanie. Ale oni widzą i dlate-
go potrzebny im jest Wałęsa 
z całą bandą sprzedawczy-
ków, którzy w uzgodnieniu 
z Gorbaczowem (prawdo-
podobnie nowym, ale super-
tajnym, wcieleniem Stalina) 
i szefostwem KGB, ustalili 

tajny plan działania, który na 
wieki miał spowodować po-
lityczną i gospodarczą pod-
ległość ZSRR. Wiadomo, że 
obecna Rosja i prezydent Pu-
tin, to tylko nowe wcielenie 
Związku Radzieckiego, Sta-
lina, Chruszczowa, Breżnie-
wa, Andropowa, Czernienki i 
Gorbaczowa do kupy, a Lech 
Wałęsa oraz Donald Tusk, 
to wierne służki tychże, do 
czego generalnie przyczynił 
się Lech Wałęsa, jako tajny 
współpracownik (TW) Służby 
Bezpieczeństwa pseudonim 
„Bolek”. Wygląda więc na to, 
że cała ta „Solidarność” to nic 
innego, jak tylko stworzona i 
sterowana z Moskwy (z Mo-
skwy, bo jak wiadomo Polska 
Rzeczpospolita Ludowa od 
1944 do 1990 roku znajdo-
wała się pod radziecką oku-
pacją) organizacja mająca 
służyć tak naprawdę wielkim 
i wiecznym interesom ZSRR. 
Wychodzi więc na to, że we-
dług dzisiejszych rewolucjo-
nistów, Związek Radziecki, 
tak jak i jego twórca, jest 
wiecznie żywy. Przynajmniej 
w umysłach tychże rewolu-
cjonistów z „bożej łaski”.

Jedna rzecz zastana-
wia mnie bardzo: idiotycz-
na niekonsekwencja tych 
wszystkich dzisiejszych „re-
wolucjonistów”, doskonale 
oddająca stan ich umysłów. 
Otóż, jeżeli Lech Wałęsa, 
jako TW „Bolek” pozosta-
wał na usługach „komuni-
stycznej jaczejki” do końca 
trwania radzieckiej okupa-
cji, to dlaczego „jaczejka” 
ta, tak bardzo starała się 
Wałęsę skompromitować w 
oczach świata, kiedy okaza-
ło się, że został laureatem 
nagrody Nobla? Dlaczego 
wytwarzano rożnego rodza-
ju fałszywki o współpracy 
„Bolka” w czasach tzw. „zry-
wu sierpniowego 1980” i w 
czasach stanu wojennego, 
oraz okrągłego stołu? Prze-
cież nie potrzeba byłoby 
żadnych fałszywek, jeżeli w 
osobistym władaniu szefa 
Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, generała Cze-
sława Kiszczaka, znajdowały 
się najważniejsze oryginal-
ne dokumenty świadczące o 
sprzedajności Wałęsy. Zdaję 
sobie doskonale sprawę, że 
odpowiedź na takie pytania 
mogą znaleźć jedynie ci, 
którzy potra�ą nie tylko sa-
modzielnie myśleć, ale i wy-
ciągać samodzielne wnioski. 
Zastanawiam się: dlaczego 
ci wszyscy opluwacze Wa-

łęsy tak bardzo wierzą w es-
beckie kwity, a jednocześnie 
bez przerwy opowiadają, 
jaka wredna była to orga-
nizacja, jak niszczyła ludzi 
i jak łamała im kręgosłupy, 
a nawet odbierała życie? 
Czy te „kwity” w domu gen. 
Kiszczaka, to nie esbecki chi-
chot zza grobu? Bo przecież 
archiwista z IPN stwierdził, 
że „kwity” te są oryginalne 
ponieważ pochodzą z „epo-
ki”, ale to nie znaczy, że są 
prawdziwe, albowiem mogą 
to być zwykłe fałszywki wy-
tworzone przez SB w cza-
sach trwania PRL.

Swoją drogą raz jeszcze 
potwierdził L.Wałęsa swoje 
nieszczególne przymioty in-
telektualne, prowadząc od 
lat idiotyczną obronę, po-
przez wygłaszanie dziesiątek 
sprzecznych ze sobą tłuma-
czeń własnych zachowań z 
tamtego czasu. A powinien, 
jak prawdziwy bojowiec, 
wziąć sprawę na klatę i po-
wiedzieć: tak, jako młody 
chłopak, zastrachany wypad-
kami z grudnia 1970 dałem 
się zmanipulować i odpo-
wiedziałem na apel Edwarda 
Gierka, że jako stoczniowcy 
„pomożemy”. Później jednak 
(1974) narzucone mi chomą-

to zrzuciłem i nie dałem się 
ponownie wykorzystać, cze-
go dowodem jest cała póź-
niejsza historia mojego ży-
cia. Nie potra� tego uczynić 
i dalej brnie w ten swój nie-
przetłumaczalny słowotok. 
Mówiąc szczerze, wcale nie 
jest mi go żal, tak jak nie jest 
mi żal tych milionów człon-
ków „Solidarności”, których 
zwycięstwo okazało się zwy-
kłym oszustwem. Przekonali 
się sami, kiedy zlikwidowano 
im zakłady pracy, a oni wylą-
dowali na ulicy, gdzie do dziś 
pozostaje ich bardzo duża 
grupa, a bieda stała się dzie-
dziczna. Dzisiaj część z nich 
daje się znów manipulować 
i swego dawnego idola, za 
którym gotowi byli pójść do 
piekła, zrzuca z piedestału 
i smaruje błotem. Tak jak 
w czasach jego wielkości 
smarowali błotem takich jak 
generałowie Jaruzelski i Kisz-
czak. Dzisiaj stawiają ich w 
jednym szeregu z L. Wałęsą, 
na co ja – z zupełnie innych 
powodów – się nie godzę. 
Mogę tylko powiedzieć, że 
sami tego chcieliście Grze-
gorzowie Dyndałowie. Sam 
tego chciałeś Lechu Wałęso, 
niegdysiejszy „Bolku”.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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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 A M A R E K L A M A

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

Radny Gminy Walim Łu-
kasz Kazek oraz Centrum 
Kultury i Turystyki w Wa-
limiu zapraszają na pokaz 
�lmów, który odbędzie się 
5 marca 2016 roku w sali 
kinowej CKiT.

O godz. 17:00 rozpocznie 
się projekcja �lmu w reży-
serii Krzysztofa Dzięciołow-
skiego pt. “Efekt Chopina”. 
Autorzy �lmu postawili so-
bie za zadanie pokazanie 
aktualności muzyki polskie-
go największego kompozy-
tora. Główną bohaterką jest 
badaczka życia i twórczości 
Chopina, wokalistka jazzowa 
Marita Alban Juarez, wycho-
wywana w Polsce córka Pe-
ruwiańczyka i Polki. Każdego 
z artystów, występujących w 
�lmie, inspirowało co innego 
– by grać Chopina…

Z kolei na godz .18:00 
zaplanowany został pokaz 

filmu w reżyserii Małgorza-
ty Kozery pt. ” Był BUNT”. 
Okrągły Stół oraz pierwsze 
częściowo wolne wybory 
z czerwca 1989 roku niosły 
Polakom nadzieję na lepszą 
przyszłość. Także więźniom 
– często skazanym surowy-
mi wyrokami za niewielkie 
przestępstwa kryminalne i 
gospodarcze. Rozbudzone 
początkowo wielkie na-
dzieje na amnestię szybko 
przerodziły się w rozcza-
rowanie, niezadowolenie i 
bunt. Dokument przedsta-
wia historię największych 
zamieszek więziennych w 
Europie po II wojnie świa-
towej, które miały miejsce 
w zakładach karnych w No-
wogardzie, Czarnem i Gole-
niowie.

Wstęp  na walimski wie-
czór �lmowy jest bezpłatny.

(RED)

W Gminnym Centrum 
Edukacyjno - Społecznym w 
Starych Bogaczowicach do 
pisania dyktanda zasiadło 
39 osób. Celem tego wyda-
rzenia jest popularyzowa-
nie kultury języka polskiego 
wśród młodzieży i dorosłych 
oraz uświadamianie jak wiel-
kie znaczenie w życiu czło-
wieka ma edukacja. Tego-
roczne dyktando dotyczyło 
fauny i �ory gminy Stare Bo-
gaczowice a przygotowała je 
Radosława Stramel - Świteń-
ka. Mistrzem ortogra�i 2016 
została mieszkanka Starych 
Bogaczowic Marta Białczak, 
która uzyskała 192 pkt. na 
200 możliwych. Zwycięż-
czyni otrzymała pióro ufun-
dowane przez wójta gminy 

Mirosława Lecha. Wicemi-
strzami zostały: Agnieszka 
Stokłosa także ze Starych Bo-
gaczowic oraz Gabriela Rosz-
czyk ze Strugi. Mistrzowskim 
sołectwem została Struga, 
przed Cieszowem i Lubo-
minem. W kategorii VIP mi-
strzem została Monika Dżu-
gała.

- Jak co roku dziękujemy 
polonistkom z Zespołu Szkół 
w Starych Bogaczowicach 
za pomoc przy organizacji 
dyktanda, które przyciąga 
wielu sympatyków języka 
polskiego. Dziękujemy także 
sołtysom za zaangażowanie 
i udział drużyn. Wszystkim 
gratulujemy odwagi i dzię-
kujemy za przybycie – doda-
ją organizatorzy.

Z kolei Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głuszycy po raz 
czwarty zorganizowała dyk-
tando miejskie. Do rywaliza-
cji o tytuł mistrza ortogra�i 
2016 w sobotni poranek 
przystąpiły 22 osoby. Stani-
sław Michalik - autor tego-
rocznej edycji głuszyckiego 
dyktanda - przygotował dwa 
teksty: pierwszy dotyczył hi-
storii naszej ojczyzny, drugi 
poruszał tematykę związaną 
z kosmosem. W wyniku lo-
sowania do odczytania tra�ł 
tekst „kosmiczny”, który - 
oprócz prozy - zawierał także 
wiersz. Sam autor dyktował 
go uczestnikom.

Prace konkursowe spraw-
dzała komisja w składzie: 
Marta Borowiec, Aneta Ka-

Mistrzowie ortografii
W Głuszycy i Starych Bogaczowicach odbyły się gminne dyktanda. 

W ten sposób po raz kolejny obchodzono Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego.

Uczestnicy V Dyktanda Gminnego o Pióro Wójta Gminy Stare Bogaczowice.

lenik , Barbara Miszczuk, 
Renata Sokołowska, Bożena 
Waliszewska i Stanisław Mi-
chalik. W przerwie uczestni-
cy ortogra�cznych potyczek 
relaksowali się słuchając gry 
na akordeonie w wykonaniu 
Huberta Janasa - ucznia Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w 
Wałbrzychu. Następnie obej-
rzeli prezentację o najczę-
ściej popełnianych błędach 
językowych oraz dowcipne 
�lmiki pt. „Błyskawiczne 
dzieje polszczyzny”. Chętni 
mogli także wziąć udział w 
quizie językowym przygo-
towanym przez instrukto-
ra CK-MBP Angelikę Szpat. 
Zwycięzcy quizu - Elżbieta 
Kaszuba-Sycz, Aleksandra 
Pawłowska oraz Tadeusz 
Bańkowski - otrzymali nagro-
dy książkowe.

Po sprawdzeniu wszyst-
kich prac komisja konkur-
sowa przyznała: miejsce 
pierwsze i tytuł mistrza 
ortogra�i 2016  Tadeuszo-
wi Bańkowskiemu. Miejsce 
drugie zajęła Katarzyna Her-
da, a trzecie Laura Halweg. 
Zwycięzcą w kategorii do 
18 roku życia został Domi-
nik Przybylski , który ode-
brał nagrodę ufundowaną 
przez burmistrza Głuszycy. 
Dla wszystkich uczestników 
przygotowano pamiątko-
we dyplomy uczestnictwa 
w IV Dyktandzie Miejskim. 
Fundatorami nagród dla 
zawodników pełnoletnich 
byli: John Cotton Europe Sp. 
z o.o. oraz Centrum Kultury- 
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Głuszycy.

(RED)

Wieczór �lmowy

Łukasz Kazek
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R E K L A M A

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI
WENTYLACJA TO:

• świeże powietrze 
• jakość życia
• pozytywna atmosfera
PROFESJONALNY MONTAŻ NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH

Nawiewnik to niewielkie nakłady i świetne efekty

Tylko u nas:
regulacja i naprawa okien PCV,

wymiana szyb i uszczelek

R E K L A M A

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L A M A

Porażka 
z pół�nalistą PP
Piłkarze Górnika Wałbrzych 
przegrali w sparingu z benia-
minkiem I ligi Zagłębiem So-
snowiec 1:2. Warto dodać, że 
rywali biało–niebieskich jest 
jednym z kandydatów do 
awansu do ekstraklasy oraz 
pół�nalistą Pucharu Polski. 
Wałbrzyszanie zagrali mocno 
osłabieni, ponieważ duża część 
zespołu wyjechała na �nał Aka-
demickich Mistrzostw Polski 
w futsalu. Nieobecni byli: Jan 
Rytko, Dominik Radziemski, 
Mateusz Krawiec, Mateusz Sa-
wicki oraz Kamil Jarosiński. W 
dodatku zabrakło kontuzjowa-
nego Sławomira Orzecha, który 
będzie pauzował przez ok. 3–4 
tygodnie. Już po kilkudziesię-
ciu sekundach sędzia odgwiz-
dał rzut karny za faul na Ro-
bercie Bartczaku w szesnastce, 
jednak arbiter po chwili zmienił 
decyzję. W 30 min., po podaniu 
Bartczaka, Jakub Arak znalazł 
się na czystej pozycji, ograł Da-
miana Jaroszewskiego i wpa-
kował piłkę do pustej bramki 
Górnika. Cztery minuty później, 
po dośrodkowaniu z kornera 
Sebastiana Dudka, najwyżej w 
polu karnym wyskoczył Dimi-
tyr Wezałow, który podwyższył 
wynik meczu. Przy zamieszaniu 
przytomność stracił Grzegorz 
Michalak, który musiał opuścić 
plac gry i pojechać do szpitala. 
W 60 min. kontaktową bramkę 
zdobył Mateusz Krzymiński, 
który ustalił wynik sparingu na 
1:2.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych – Zagłębie Sosno-
wiec 1:2 (0:2)
Bramki: 0:1 Arak (30), 0:2 Wezałow 
(24), 1:2 Krzymiński (60).

Olimpijczycy 
w normie
Nieźle wypadła na Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich Mło-
dzieży w norweskim Lilleham-
mer dwójka biathlonistów z 
UKS Mela�r Czarny Bór. Nie 
błysnęła tam znakomitymi wyni-
kami, ale też nie przyniosła wsty-
du. Przemysławowi Pancerzowi 
i Wojciechowi Filipowi towarzy-
szyła na igrzyskach delegacja z 
Czarnego Boru w osobach wój-
ta Adama Góreckiego, Urszuli 
Filip, prezesa klubu i Zbigniewa 
Filipa,rodziców Wojtka. Warto 
przypomnieć, że tata to olimpij-
czyk z Albertville (1992), gdzie 
wypadł najlepiej z Polaków, 
zajmując 16. miejsce na 10 km. - 
Najlepiej wypadł Pancerz, który 
w biegu na dochodzenie był 15., 
awansując pod dobrym strzela-
niu(w 20 strzałach chybił tylko 
3 razy) z 27. miejsca uzyskując 
6. czas dnia, Wojtek był 38. W 
sprincie Pancerz zajął 27. loka-
tę, a Wojtek 37. W supermikście 
Pancerz z Joanną Jakiełą z BKS 
WP Kościelisko był 21., a sztafetę 
mieszaną Pancerz ukończył jako 
15., uzyskując 11. czas swojej 
zmiany. Podsumowując trzeba 
stwierdzić, że mimo wszystko 
strzelanie jest ciągle naszą bo-
lączką, chociaż na treningach 
chłopcy dobrze sobie z nim ra-
dzą. Na zawodach daje o sobie 
znać presja wyniku, więc muszą 
się wzmocnic psychicznie. Dla 
Wojtka był to pierwszy tak waż-
ny start w karierze, a poza tym 
wystąpił przeziębiony, co odbiło 
się wyraźnie na jego samopo-
czuciu. Pierwsze koty za płoty. 
Liczę, że dwójka z Czarnego 
Boru będzie systematycznie na-
bierać doświadczenia i rutyny, 
co powinno owocować coraz 
lepszymi wynikami w między-
narodowej rywalizacji. W grupie 
z Czarnego Boru, trenowanej 
przez Jerzego Szydę, panuje at-
mosfera zdrowej rywalizacji i to 
cieszy – ocenił Zbigniew Filip.

Andrzej Basiński

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych wy-
grali we własnej hali z 
Sudetami Jelenia Góra 
aż 81:47. Jednak za spra-
wą kolejnej wygranej 
Jamalexu Polonii Lesz-
no, biało–niebiescy nie 
mają już szans na awans 
na pozycję lidera grupy 
D II ligi.

W składzie Sudetów 
zabrakło Łukasza Nie-
sobskiego (brata Rafała), 
który jest obecnie najlep-
szym strzelcem zespołu z 
Jeleniej Góry. Spotkanie 
zaczęło się od wsadu Paw-
ła Bochenkiewicza oraz 
„trójki” Rafała Glapińskie-
go w pierwszych 60 se-
kundach. Potem zrobiło 
się tylko 5:4, ale to było 
najniższe prowadzenie w 
tym meczu. Jeleniogórza-
nie mieli problemy przede 
wszystkim z powstrzyma-
niem Rafała Niesobskie-
go, który w ciągu 5 minut 
zdobył 10 punktów i w 
dużej mierze dzięki nie-
mu gospodarze wygrali 
I kwartę aż 27:9. Drugą 
odsłonę rozpoczęły za to 
rzut zza linii 6,75 i celne 
trafienie z wyskoku Karla 
Obarka oraz dobitka Mar-
cina Wróbla (34:9). Wynik 
długo oscylował koło 25 
oczek przewagi Górnika 
Trans.eu, a w końcówce 
zawodnicy tego klubu 
jeszcze powiększyli doro-
bek i po pierwszej poło-
wie prowadzili 46:17.

Na początku trzeciej 
ćwiartki trener Arkadiusz 
Chlebda dokonał aż 4 
zmian w wyjściowej piąt-
ce. Po około 4 minutach 

gry przewaga gospodarzy 
wzrosła już do 38 oczek 
(!) i dopiero w końcówce 
goście zaczęli zmniejszać 
straty, głównie za sprawą 
Pawła Minciela. Nie byli 
jednak w stanie odrobić 
tak dużej liczby punktów, 
dlatego na 10 minut przed 
końcem meczu miejscowi 
wygrywali 64:32. Ostatnia 
partia wyglądała bardzo 
podobnie do poprzedniej, 
a w wałbrzyskim zespole 
szansę dostali rezerwowi: 
Maciej Krzymiński, Mar-
cin Rzeszowski, Łukasz 
Kołaczyński oraz Marcin 
Ciuruś. Jednak „pierwsze 
skrzypce” w ekipie bia-
ło–niebieskich grał Bar-
tłomiej Ratajczak, który 
zdobył 8 z 17 punktów 
zdobytych przez całą dru-
żynę i ostatecznie gospo-
darze zwyciężyli w derbo-
wym meczu aż 81:47.

W następnej kolejce 
Górnik Trans.eu zagra w 
Lesznie z Jamalexem Po-
lonią. Rywalizacja odbę-
dzie się w sobotę, 27 lute-
go o godz. 18:00.

Radosław Radczak

Górnik Trans.eu Wałbrzych – Sudety 
Jelenia Góra 81:47 (27:9, 19:8, 18:15, 
17:15)

Górnik Trans.eu: Niesobski 16, Rataj-
czak 14, Obarek 12, Wróbel 10, Glapiń-
ski 10, Kołaczyński 5, Bochenkiewicz 
4, Rzeszowski 4, Piros 3, Krzymiński 3, 
Podejko 0, Ciuruś 0.

Sudety: Minciel 18, Zuber 9, Wojciul 
8, Raczek 7, Wilusz 3, Serbakowski 
2, Drąg 0, Rudnicki 0, Kleinowski 0, 
Walkowiak 0, Pawłowski 0.

Panują w Sudetach

Gospodarze rozpoczęli 
w składzie: Lipiński, Macek, 
Rutecki, Białek, Szczygiel-
ski, Filipiak oraz Mierzejew-
ski jako libero. Zawodnicy 
Victorii PWSZ od początku 
ruszyli do ataku, aby zrewan-
żować się za 2 porażki (w li-
dze i Pocharze Polski) 0:3 w 
Zawierciu (w lidze i Pocharze 
Polski). Szybko wyszli na pro-
wadzenie 6:3, a potem utrzy-
mywali długo1–2 punktową 
przewagę. Goście wyrównali 
do stanu 12:12, ale utrata 
prowadzenia miejscowych 
była chwilowa. W samej koń-
cówce siatkarze Warty obro-
nili 2 piłki setowe i zrobiło się 
nerwowo, ale gospodarze 
wykorzystali trzecią okazję 
i wygrali seta 25:23. Druga 
partia zaczęła się jednak źle, 
bo podopieczni Krzysztofa 
Janczaka przegrywali 2:6, 
a przed pierwszą przerwą 
techniczną było 4:8. Potem 
rzucili się do odrabiania 
strat, dzięki czemu najpierw 
wyrównali rezultat, a przed 
drugą pauzą już prowadzili 
16:15. Pod koniec wynik jed-
nak oscylował koło remisu i 
znów było bardzo nerwowo 
– ale dzięki dobrym atakom 
Bartosza Filipiaka miejscowi 
wygrali partię 26:24 i było 
już 2:0.

Po wyrównanym począt-
ku trzeciej odsłony szybko 

odskoczyli goście, którzy 
bardzo skutecznie budo-
wali przewagę i nie dawali 
za wygraną. Prowadzili już 
19:13, trener Janczak po-
prosił wówczas o czas, ale 
niewiele to dało, ponie-
waż ostatecznie jego ekipa 
przegrała odsłonę 19:25. 
Czwarty set wyglądał jesz-
cze gorzej – mistrzowie I 
ligi ani razu nie prowadzili 
w tej części spotkania. Na 
początku utrzymywała się 
2–punktowa strata, jednak 
później przyjezdni „poszli 
jak burza”. Przed drugą 
przerwą techniczną Victo-
ria PWSZ miała już 8 oczek 
mniej od rywala. Tę partię 
gospodarze przegrali aż 
13:25 i znów potrzebny był 
piąty set do rozstrzygnięcia 
rywalizacji. Po spokojnym, 
remisowym starcie znów 
przewagę osiągnęli zawier-
cianie. Mimo dosyć nerwo-
wej gry obu zespołów, le-
piej tie–breaka wytrzymali 
goście, którzy nie oddali 
prowadzenia do końca i w 
konsekwencji gospodarze 
przegrali seta 10:15 i cały 
mecz 2:3.

W następnej kolejce Vic-
toria PWSZ zagra w Kętach z 
miejscowym KPS. Spotkanie 
odbędzie się w sobotę, 27 
lutego.

Radosław Radczak

Warta nie do przejścia
Siatkarze Victorii PWSZ Wałbrzych przegrali 

we własnej hali z Aluronem Wartą Zawiercie. 
Było to już siódme spotkanie z udziałem 
wałbrzyszan w tym roku kalendarzowym 

zakończone tie–breakiem.
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
OPAŁ WORKOWANY po 25 kg

Wieczorek, Marcel, Silesia, Ekoret

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

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

www.maximus.walbrzych.pl

Poszukujemy osoby 
(mile widziane Panie) 

obdarzonej zdolnościami 

manualnymi do oprawy 

i pakowania fotoobrazów. 

CV prosimy wysyłać na email: 

rekrutacja@citydruk.pl

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

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.

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

i 74-854-17-12

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)

Pracuj jako opiekun seniora 

w Niemczech i Anglii. 

Atrakcyjne zarobki, 

sprawdzone kontrakty. 

Tel. 509892436

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

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

www.duotravel.pl

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
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Na górze Dzikowiec odbyła 
się 2 edycja Sudeckiej Ligi Nar-
ciarskiej. Jest to cykl zawodów 
stworzony przez dolnośląskie 
kluby narciarskie i stanowi 
jedyny cykl zawodów narciar-
skich skierowany do dzieci i 
młodzieży w południowo-za-
chodniej Polsce.

Organizatorem sobotniej edy-
cji był Klub Narciarstwa Alpejskie-
go Dzikowiec, wspomagany przez 
OSiR w Boguszowie-Gorcach, 
ZGM w Boguszowie-Gorcach oraz 
załogę stacji narciarskiej na Dzi-
kowcu. Zawody gościły na stoku 
Dzikowca po raz drugi, była to 
jednocześnie druga edycja tego-
rocznej ligi. Na starcie stawiło się 
157 Zawodniczek i Zawodników 
z 13 dolnośląskich klubów. Walka 
o puchary, medale oraz przede 
wszystkim o punkty w klasy�kacji 
generalnej odbywała się na profe-
sjonalnie przygotowanym stoku, 
zawodnicy wykonali 2 przejazdy 
w slalomie specjalnym.

21 lutego OSiR w Boguszo-
wie-Gorcach, we współpracy z 
Klubem Narciarstwa Alpejskiego 
Dzikowiec, ZGM w Boguszo-
wie-Gorcach oraz załogą stacji 
narciarskiej na Dzikowcu, zorga-
nizował na boguszowskim sto-

ku zawody amatorów o Puchar 
Dzikowca w Slalomie Gigancie. 
Mimo pogody straszącej desz-
czem, w sportowe szranki stanęło 
52 zawodników z województwa 
dolnośląskiego. Startujący, w za-
leżności od kategorii wiekowej 
mieli do wykonania jeden lub 
dwa przejazdy. W zawodach star-
tować mogli zawodnicy od lat 6 
bez górnej granicy wieku, więc 
atmosfera była bardzo rodzinna.

Wyniki, oraz obszerne galerie 
zdjęć na stronach: www.osir-bo-
guszow.eu, www.dzikowiec.info, 
www.knadzikowiec.pl oraz www.
facebook.com/osirbg.

W nadchodzący weekend 
szykuje się kolejna porcja nar-
ciarskiego białego szaleństwa. 
Sudecka Liga Narciarska wraca 
na Dzikowiec już 27 lutego z ko-
lejną edycją tym razem organi-
zowaną przez Klub Piast Nowa 
Ruda, dzień później – 28 lutego 
Rozegrane będą Otwarte Mi-
strzostwa Wałbrzycha w Narciar-
stwie Alpejskim. Góra Dzikowiec 
jest teraz jedynym profesjonalnie 
przygotowanym stokiem w oko-
licy, na którym warunki śniego-
we umożliwiają przygotowanie i 
przeprowadzenie zawodów.

(RED)

Narciarski weekend 
na Górze Dzikowiec

Podium dla KO Gym
Trzy razy na najniższym 
stopniu podium Pucharu 
Polski K-1 Rules w Nowym 
Targu, zorganizowanego 
przez Polski Związek Kick-
boxingu, stawali zawodni-
cy KO Gym, klubu ze Świd-
nicy i Świebodzic, który 
prowadzi Mariusz Cieśliński: 
Arkadiusz Osienienko (57 
kg), Artur Gabryelski (63,5) 
oraz junior młodszy Marek 
Marecki (71). Zawody były 
jedną z kwali�kacji do World 
Games 2017, które odbęda 
się we Wrocławiu. Następną 
okazją zakwali�kowania się 
do kadry narodowej, będą 
mistrzostwa Polski we Wro-
cławiu.

(BAS)

Warcaby 
na Podzamczu
W lokalu „Mini Max” na 
wałbrzyskim Podzamczu, 
odbył się turniej warcabo-
wy zorganizowany przez Ka-
zimierza Kaczugę. Zwyciężył 
Mirosław Piotrowski – 19 pkt, 
przed Januszem Sieńko – 16, 
Sławomirem Gromniakiem – 
15, Witoldem Rybickim – 14 i 
Jerzym Rytko – 13.

(BAS)

W turnieju wzięło udział 39 
drużyn z następujących klu-
bów piłkarskich: Orlik Kłodzko, 
Pogoń Wleń, Pogoń Pieszyce, 
Lechia Dzierżoniów oraz Szko-
ła Mistrzostwa Sportowego 
w Dzierżoniowie,  KS Zdrój 
Jedlina – Zdrój, Gwarek Wał-
brzych, Victoria Świebodzice, 
AZS PWSZ Wałbrzych, Baszta 
Wałbrzych, Górnik Wałbrzych, 
MKS Szczawno – Zdrój, Victoria 
Wałbrzych, Sudety Dziećmo-
rowice, Bielawianka Bielawa, 
Włókniarz Głuszyca, Olimpij-
czyk Wałbrzych, Zagłębie Wał-
brzych oraz gospodarze SP 
Szczyt Boguszów-Gorce.

W pierwszej kolejno-
ści zmierzyło się 8 drużyn 
trampkarzy. Zwycięstwo w 
tej kategorii odniosła Victoria 
Świebodzice. W drugim dniu 
turnieju w szranki stanęło 
7 zespołów młodzików. Tu 
najokazalszy puchar tra�ł do 

Pogoni Pieszyce. Kolejnego 
dnia rywalizowało 8 drużyn 
młodzików młodszych. W tej 
kategorii wiekowej 1 miejsce 
zajęła drużyna dziewcząt z 
Bielawianki Bielawa. Następ-
nego dnia konkurowało 8 ze-
społów żaków, a najlepszym 
okazała się Victoria Wałbrzych. 
Ostatniego dnia rywalizowały 
drużyny w kategorii żak młod-
szy – w tej kategorii wszystkie 
drużyny wygrywały. Drużyny, 
które znalazły się na podium 
otrzymały pamiątkowe pu-
chary oraz upominki od spon-
sorów. Nagrodzeni zostali 
również zawodnicy w kate-
goriach: najlepszy bramkarz, 
najlepszy zawodnik, najlepszy 
strzelec. Specjalny puchar dy-
rektora Gimnazjum nr 1 został 
przekazany najmłodszemu 
uczestnikowi turnieju – 6 let-
niemu zawodnikowi Szczytu 
Boguszów – Gorce Patrykowi 

Puziakowi. Rozgrywki prze-
biegały w świetnej atmosfe-
rze wszystkim meczom to-
warzyszyło mnóstwo emocji 
i okrzyków licznie przybyłych 
kibiców. Szkółka Piłkarska 
Szczyt Boguszów-Gorce ser-
decznie dziękuje sponsorom 
oraz wszystkim osobom, które 
pomogły w organizacji turnie-
ju: �rmie „Textim” – główne-
mu sponsorowi, burmistrzowi 
Boguszowa-Gorc, dyrektoro-
wi Gimnazjum nr 1 w Bogu-
szowie-Gorcach, �rmie JAKO 
Polska Sp. z o.o., �rmie Almar 
Sport, Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Boguszowie-
-Gorcach, �rmie „Mikrus” Mał-
gorzaty i Jacka Rosiak, �rmie 
SajBud Szymona Beszterechy 
oraz rodzicom zawodników i 
sympatykom SP Szczyt, którzy 
licznie włączyli się w pomoc w 
organizacji turnieju.

(RED)

VI Turniej Piłki Nożnej Halowej 
o Puchar Firmy Textim

400 zawodników z Dolnego Śląska zagrało w VI Turnieju Piłki Nożnej Halowej 
o Puchar Firmy Textim, zorganizowanym przez Szkółkę Piłkarską Szczyt 

Boguszów-Gorce. Turniej został rozegrany w pięciu kategoriach wiekowych.
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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, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z wc w dzielnicy  Nowe Miasto, 
35m2 , 33 tys.zł. stan dobry, 1 
piętro, 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 2 pokoje na 
Stary Zdroju, 3 piętro, 42m2, cena 
82 tys.zł.  co gaz, po remoncie,74 
666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupo-
ziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, 
po remoncie, cena 195 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2, 
P.Góra, parter, stan dobry, cena 
80 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy szereg na 
P.Górze, 3 pokoje, 70m2 cena 299 
tys.zł. 666 42 42, 507 153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 40m2 
na P.Górze, 2 pokoje, co gaz, 
ul.Wrocławska, 2 piętro, 55 tys. zł. 
do negocjacji, 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter, 
cena 65000zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.

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, 45m2, Piaskowa Góra, 
cena 120 tys.zł.  74 666 42 42 , 881 
424 100.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia, 

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 – Szczawno Zdrój, 64,5 
m2, 1 piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wysoki standard. Cena: 
299 000 zł (nr: 2125) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON - Do wjnajęcia : Glinik Stary, 
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 – OKAZJA ! OBNIŻKA CENY, 
Podzamcze, 40 m2, 2 piętro, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie, 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc oraz przedpokój. 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 -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
Górny Sobęcin, 48 m2, parter, 2 
pokoje, jasna kuchnia, łazienka 
z kabiną prysznicową oraz WC , 
przedpokój, ogródek, 2 piwnice.

Cena sprzedaży: 85 000 zł (nr: 
2039) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

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

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

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, kawalerka, 
29 m2 , jasna kuchnia, łazienka, 
ogrzewanie miejskie. Cena: 95 

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z 
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2, 
cicha okolica, cena  55 000 zł. 74 
666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy kawaler-
kę, 31m2,  na Rusinowie, cena 
50000zł. -  co gaz, 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, 507 153 166.

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, 41 m2, cena 90 
tys.zł. 4 piętro, do wprowadzenia, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 34m2, kawalerka na 
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ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

58-309 Wałbrzych, Główna 11,

 74 842 90 60,

WGN sprzedaż mieszkania na 
Szczawienku, parter, 70m,  bardzo 
atrakcyjna oferta ,wolne do 
wprowadzenia, cena 179 tys. do 
negocjacji, dobra lokalizacja,  kon-
takt  74 842 90 60.

WGN mieszkanie na Podzamczu, 
3 pokoje, 53m , pierwsze piętro, 
atrakcyjna lokalizacja, 

cena 135 tys. zł , kontakt 74 842 
90 60.

WGN  Podzamcze, mieszkanie 2 
pokoje, 38m, ładne na 8 piętrze, 
wolne do przekazania od zaraz, 
kontakt tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, bardzo ład-
ne mieszkanie 3 pokoje, 51 m, 4 
piętro, dobra lokalizacja, cena 139 
tys. kontakt 74 8942 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
mieszkanie 2 pokoje, 33m,  
balkon, wolne, do przekazania od 
zaraz,  83 tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
mieszkanie 3 pokoje, 45m, do 
wprowadzenia, 2 piętro, cena 125 
tys. zł , kontakt 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, małe miesz-
kanie na sprzedaż  25m,  balkon, 
wolne, do przekazania od zaraz, , 
61,5 tys. zł. kontakt 74 842 90 60.

WGN mieszkanie na sprzedaż 
38m, 2 pokoje ,Piaskowa Góra, 
parter, cena 118 tys. zł.

telefon 74 842 90 60.

WGN Śródmieście,  mieszkanie na 
sprzedaż 2 pokoje, 46m, parter, 
mało rodzin, ogródek , wolne, do 
przekazania , cena 69,5 tys. neg.  
kontakt 74 842 90 60. 

WGN Nowe Miasto, na sprzedaż 
mieszkanie 50 m, 2 pokoje, na 3 

cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy po remoncie 
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro, 
co gaz, 90 tys.zł!!! 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie na B.Kamieniu, cicha 
lokalizacja, 25m2, cena 70000zł!!! 
74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
58m2, 2 piętro, cena 80 tys.zł. co 
gaz, 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 57 tys.zł. – do nego-
cjacji! 666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro, 
55tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro, 
po remoncie, b.dobra lokalizacja, 
cena 72 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.

R E K L A M A

000 zł (nr: 2121) - (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

piętrze, wolne od zaraz, cena 39,8 
tys. zł, kontakt 74 842 90 60.

 WGN sprzedaż mieszkania na 
Szczawienku, parter, 70m,  bardzo 
atrakcyjna oferta ,wolne do 
wprowadzenia, cena 179 tys. do 
negocjacji, dobra lokalizacja,  kon-
takt  74 842 90 60.

WGN Szczawno-Zdrój, dom w 
zabudowie bliźniaczej, 5 pokoi, 
duża działka, atrakcyjna cena, do 
przekazania od zaraz, cena 340 
tys. kontakt 74 842 90 60.

WGN Nowe Miasto, mieszkanie 
1 pokojowe, 25m,  1 piętro, do 
wprowadzenia, cena 29,2 tys. zł,  
kontakt 74 842 90 60.

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

WGN  Sobiecin, na sprzedaż duże 
mieszkanie 68m, 3 pokoje na 1 
piętrze, wolne, do przekazania 
od zaraz 50 tys. zł, kontakt tel. 74 
842 90 60. 
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

Stary Zdrój ulica Bardowskiego 
2pok 30m2 bardzo słoneczne po 
remoncie. Cena 45,5tys kontakt 
535-416-014

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

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

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

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE 
mieszkanie w doskonałej lokaliza-
cji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2  piętro, 
kameralna kamienica, osiedle w 
sąsiedztwie lasu, DO WPROWA-
DZENIA!, CENA 199 tys. Zł do neg, 
TEL. 535- 285 -514

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

STARY ZDRÓJ, 1 piętro, kawalerka 
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, 1 piętro, 34m2, OGRZE-
WANIE GAZOWE Cena 54.000zł. 
Kontakt  535- 311- 265

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

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

Do wynajęcia dwa pokoje w 
Śródmieściu 700zł, OGRZEWANIE, 
GAZ I WODA W CENIE. Tel: 535-
311-265

NOWE MIASTO 2pok 44m2  
ogrzewanie gazowe  parter Kon-
takt 535-416-014 

Cena 49.000,-zł  DO NEGOCJACJI

DOM WOLNOSTOJĄCY w Mi-
chałkowej, pow. 92m2  4pokoje 
działka 660m2. Cisza spokój, cena 
185.000,-zł  Kontakt 535-416-014

NOWE MIASTO, kawalerka z 
kuchnią i łazienką, budynek zamy-
kany, 1 piętro, okna na podwórko, 
boczna uliczka, CENA 33.000,- zł 
Kontakt 530-998-374

STARY ZDRÓJ, 38m2, 2 pokoje, 
mieszkanie po remoncie, do za-
mieszkania, okazja CENA 65.000zł  
kontakt 530- 998-374

NOWE MIASTO, 50m2, po remon-
cie, wykończone, ładna okolica, 2 
pokoje,  CENA 79.000 zł. Kontakt 
530-998-374

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 6 piętro 
w 10, cena 127.000zł, po kapital-
nym remoncie  w 2016roku! 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. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro 
w 4, cena 125.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

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

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 1 
piętro w 10, po remoncie cena 
120.000zł, 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 133.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 52m2, 2 piętro 

w 4, cena 139.000zł, 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 – PIASKOWA GÓRA, 
ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje, 
33m2, do odświeżenia, 4 piętro w 
4, cena 79.900zł, 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 –  Nowe Miasto, ul. 
Prusa, 34m2, 2 pokoje z łazienką 
i WC, C.O. gazowe, 1 piętro, cena 
79.000zł po remoncie!, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

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

RENOMA –  GŁUSZYCA, dwupo-
ziomowe mieszkanie, 4 pokoje, 
173m2, cena 210.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – DOM MIEROSZÓW,  
120m2, działka 800m2, C.O. wę-
glowe, 4 pokoje, cena 169.000zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

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

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

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 33m2, 
po kapitalnym remoncie, cena 
119 tys. Tel. 606 976 630

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2, 
po kapitalnym remoncie, cena 
139 tys. Tel. 606 976 630

MS-2496 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
35m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 129 tys. Tel. 883 334 486

MS-2360 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
40m2, do wprowadzenia, cena 
109 900 tys. Tel. 793 111 130

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

MS-2475 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 37m2, cena 85 tys. Tel. 793 
111 130

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

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

MS-2505 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, po remoncie, cena 119 tys. 
Tel. 606 976 630

MS-2502 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 127 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 118 tys. Tel. 
883 334 481

Podzamcze 3 pokoje, 65m2, cena 
129 tys. Tel. 606 976 630

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

1.SOWA&VICTORIA Śliczna kawa-
lerka na Górnym Sobięcinie, 36m2 
, do wprowadzenia, ogrzewanie w 
budynku. 79 000zł Tel: 502-657-
353 

2. SOWA&VICTORIA Szeregówki 
na Konradowie w stanie dewelo-
perskim 350 000 Tel: 502-657-353

3. SOWA&VICTORIA Dwupozio-
mowe mieszkanie na Gliniku, 
cztery pokoje, po remoncie. Tel: 
502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
w Wałbrzychu - 83 m2. 3 pokoje. 
Podgórze. Do remontu. Cena 72 
tys. Cena do negocjacji. Tel: 519-
121-102

5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
w Świdnicy - 43 m2. 2 pokoje. Do 
remontu. Cena 89 tys. Cena do 
negocjacji. Tel: 519-121-102

6.SOWA&VICTORIA Dom w 
Boguszowie - 65 m2. Do remontu. 
Cena 179 tys. Cena do negocjacji. 
Tel: 519-121-102

7. SOWA&VICTORIA Działka w 
Łomnicy - 2209m2. Media na 
działce. Cena 59 tys. Cena do 
negocjacji. Tel: 519-121-102

8.SOWA&VICTORIA Blizniak na 
Szczawienku 101 m2 do remontu 
z działką 500m2. Cena 250 000 do 
negocjacji!!! Tel. 530-913-259

9. SOWA&VICTORIA Na sprze-
daż 3- pokojowe mieszkanie do 
remontu, spokojna część Białego 
Kamienia. Cena 115 000 do nego-
cjacji!!! Tel: 530-913-259

10. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kawalerka do remontu 33 m2. 
Na pograniczu Białego Kamienia 
i Szczawna Zdroju, spokojna, 
zielona okolica. Atrakcyjna cena 
45 000 do negocjacji!!! Tel: 530-
913-259

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
2 -pokojowe mieszkanie po remo-
cie z kominkiem. Sobięcin Górny 
- zielona okolica. Cena 88 000 do 
negocjacji!!! Tel: 530-913-259

12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kawalerka do kapitalnego remon-
tu na Nowym Mieście 35 m2 cena 
33.000 Tel: 506-717-014
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13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaz 
mieszkanie po kapitalnym remon-
cie do wejścia Jedlina Zdrój cena 
80.000 Tel: 506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Białym Kamieniu 
50.000 do kapitalnego remontu, 
2 duże pokoje, widna kuchnia, 
ogrzewanie węglowe Tel: 506-
717-014

15. SOWA & VICTORIA Ładne, 
dwupokojowe mieszkanie na 
Piaskowej Górze, do częsciowego 
remontu. Cena: 79 000zł do nego-
cjacji! Tel: 502-665-504 

16. SOWA&VICTORIA Duże, ładne 
mieszkanie, trzy pokoje, jasna 
kuchnia, do delikatnego odświe-
żenie, Piaskowa Góra, cena: 145 
000zł Tel: 502-665-504

17. SOWA&VICTORIA Biały Ka-
mień- dwupokojowe mieszkanie 
w nowym budownictwie po kapi-
talnym remoncie! Cena 109 000zł 
do negocjacji! Tel: 502-665-504

18. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra- kawalerka po remoncie z 
dużym balkonem i jasną kuchnią, 
27m2 cena 77500 zł Tel: 519-121-
104

MS-2447 Biały Kamień, kawalerka 
41m2, cena 47 tys. Tel. 793 111 
130

MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje, 
do wprowadzenia 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-2499 Podgórze, kawalerka, 
50m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 65 tys. Tel. 534 210 153

MS-2467 Szczawno Zdrój, 2 
pokoje, 52m2, do remontu, cena 
94 tys. Tel. 883 334 481

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

USŁUGI

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

(1) Szukasz pracy? Zostań dorad-
cą! Tel. 22 228 71 00, wyślij sms: 
696 006 100.

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

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

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

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

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

MOTORYZACJA

(1) Samochód osobowy matiz, 
po przeglądzie, 2000 r. przebieg 
64 tys. km. Cena 2 tys. zł. Tel. 609 
334 270.

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam szeregówkę na 
Piaskowej Górze, ul. Przelotowa 
5; nieruchomość na ul. Wrocław-
skiej 5 obok komina – były klub 
Pokusa. Tel. 609 334 270.

(1) ŚWIEBODZICE, OS. PIASTÓW, 
3 POKOJE, 60,3 M2, PO KAPITAL-
NYM REMONCIE, 4 PIĘTRO, TEL. 
883 744 560

(1) ŚWIEBODZICE, OS. PIASTÓW, 
GARAŻ 16 M2, Z KANAŁEM I 
ENERIĄ. TEL. 883 744 560.

(4) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontakto-
wego: 693 069 486. 

(2) DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 
37 M2 NA NOWYM MIEŚCIE, UME-
BLOWANE, 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, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...
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R E K L A M A

RESTAURAC JA GOŚCINIEC SUDECKI

GŁUSZYCA UL. WARSZAWSKA 2A 

TEL. 534 636 516, 609 150 579

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

R E K L A M A

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

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

 Wałbrzych, dnia 15.02.2016 r

1. przy ul. Senatorskiej 17/34 – położonego na XI piętrze, składającego się z pokoju 
z aneksem kuchennym, pokoju, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użyt-
kowej 41,40m². Cena wywoławcza wynosi 71 300,00 zł, wadium 3 565,00 zł. Prze-
targ odbędzie się 15.03.2016 r o godzinie 12,00 w siedzibie Spółdzielni.

2.  przy ul. Palisadowej 29/33 – położonego na X piętrze, składającego się z dwóch po-
koi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 48,40m². 
Cena wywoławcza wynosi 103 086,00 zł, wadium 5 154,00 zł. Przetarg odbędzie 
się 15.03.2016 r o godzinie 12,20 w siedzibie Spółdzielni. 

3.  przy ul. Grodzkiej 21/2 - położonego na I piętrze, składającego się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,20m². Cena 
wywoławcza wynosi 143 784,00 zł, wadium 7 189, 00 zł. Przetarg odbędzie się 
15.03.2016 r o godzinie 12, 40 w siedzibie Spółdzielni. 

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu 
się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. Warunkiem przystą-
pienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółdzielni 92 
2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 14.03.2016 r. lub w kasie Spółdziel-
ni pok. Nr 34 w dniu przetargu 15.03.2016 r. w godz. od 8, 00 do 10, 00.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu 
środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium, w przypadku wygrania 
przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej 
w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wygra-
ły przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego nie 
później niż następnego dnia po dacie przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium w kasie 

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

 ZARZĄD


