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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, e-mail: walbrzych@remax-praca.pl KR
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• sortowanie 
surowców wtórnych

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

NOWO OTWARTE BIURO 

Al. Wyzwolenia 49/2 w Wałbrzychu (pok. nr 1)
(na przeciwko marketu Biedronka)

tel. 730 935 087 
e-mail: biuro.kredytus@gmail.com

BIURO CZYNNE PN. – PT. 900-1600 

Tel. 730 935 087 

oferuje 

PUNKT KSERO

KREDYTY GOTÓWKOWE 
NA OŚWIADCZENIE

do 15 tys. zł dla pracujących, 
emerytów, rencistów

POŻYCZKI 
DLA ZADŁUŻONYCH 

W BAZACH DO 10 TYS. ZŁPOŻYCZKA DLA OSÓB 
PROWADZĄCYCH 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
BEZ FORMALNOŚCI!!!

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
WIELE OFERT 

W JEDNYM MIEJSCU

DRUGIE BIURO: ul. B. Chrobrego 2/1 w Wałbrzychu
(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

tel. 74 307-07-37, 
531-483-291

R E K L A M A

W powiecie wałbrzy-
skim jest go pełno. Przy-
ciąga uwagę swoim wyglą-
dem, ale jest trujący. Mowa 
o barszczu Sosnowskiego, 
który można spotkać na 
drodze w czasie wakacyj-
nych wędrówek. Lepiej 
omijać go z daleka.

W powiecie wałbrzyskim 
ta niebezpieczna roślina 
występuje najliczniej na po-
graniczu gmin Wałbrzych, 
Walim i Jedlina Zdrój. Jadąc 
drogą z wałbrzyskiej dziel-
nicy Rusinowa w kierunku 
Olszyńca, parzący barszcz 
można spotkać nie tylko na 
okolicznych polach, ale tak-
że nieopodal jezdni. Roślina 
ta należy do selerowatych i 
do Polski tra�ł z Kaukazu. Jej 
wysokość wynosi od 1 do 
nawet 4 m. Liście ma pierza-
stodzielne, składające się z 
dość szerokich i przeważnie 
tępo zakończonych odcin-
ków. Dolne liście są trójkąt-
ne, z podzieloną blaszką. Po 
roztarciu wydzielają zapach 
kumaryny. Jego kwiaty są 
zebrane w gęsty i bardzo 
duży baldach. Kielich jest 
pięcioząbkowy, a korona 

Barszcz znów parzy

ma 5 białych płatków i je-
den słupek. Najlepiej unikać 
kontaktu z tą rośliną, bo ma 
ona działanie toksyczne i 
alergizujące. Włoski na ło-
dygach i liściach wydzielają 
parzącą substancję, któ-
ra zawiera furokumaryny. 
Te szkodliwe właściwości 
ujawniają się w wysokich 
temperaturach i przy dużej 
wilgotności powietrza. U 

zwierząt powoduje podraż-
nienie przewodu pokarmo-
wego, biegunkę, nudności 
i krwotoki wewnętrzne. 
U ludzi - zapalenie skóry 
(fotodermatozę), powsta-
wanie pęcherzy, zapalenie 
spojówek. Uczulenie skóry 
podobne jest do oparzenia, 
w wyniku którego powstają 
trudno gojące się rany.

(RED)

W powiecie wałbrzyskim barszcz Sosnowskiego rośnie w wielu 
miejscach.
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Redaktorowi 

Andrzejowi Basińskiemu
wyrazy współczucia 

i słowa wsparcia 

w tych trudnych chwilach

po stracie 

siostry

składa zespół Tygodnika DB 2010

R E K L A M A

 

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy uczestniczyli we mszy św. 

poświęconej pamięci mojej siostry, 
Haliny Ewy Gulczyńskiej 

oraz towarzyszyli jej 
w ostatniej drodze na cmentarz 

w Szczawnie-Zdroju.

Andrzej Basiński z żoną i dziećmi 

 

Jak napisał Orwell: polityka zo-
stała wymyślona po to żeby KŁAM-
STWO brzmiało jak PRAWDA. Ktoś 
inny dodał, że to samo dotyczy re-
ligii. Niestety, żyjemy w świecie, w 
którym nie da się już żyć zarówno 
bez polityki jak i religii. Dziś nie po-
tra�my sobie wyobrazić państwa 
bez tych fundamentów. Czy ozna-
cza to, że żyjemy permanentnie w 
kłamstwie?

Inny �lozof i myśliciel opisał 
szczegółowo zjawisko tzw. aliena-
cji władzy świeckiej i duchownej. 
Alienacji, czyli wyobcowania, od-
osobnienia. Obie władze żyją w 
swoim szczelnie wyizolowanym 
świecie. Ten uczony nazywa się 
Karol Marks. Warto czytać tego au-
tora. Idea komunizmu w jego teorii 
wydaje się niezwykle mądra i po-
wabna. Jednak nie przewidział on 
tego, że może zostać wykorzystana 
w okrutny sposób przez polityków.

- Nie znam nikogo, kto od czy-
tania Marksa został komunistą, za 
to znam wielu, którzy stracili wiarę 
na skutek kontaktów z księżmi - to 
są słowa przypisywane księdzu Jó-
zefowi Tischnerowi.

Znany historyk Norman Davies 
nazwał pierwszą połowę XX wie-
ku w Europie – „Europą podczas 
zaćmienia”. Tę fazę zaćmienia spo-
wodowały nie tylko dwie wojny 
światowe, ale również mordercze 
reżimy polityczne, „w których we-
wnętrzna, rodzima nienawiść uni-
cestwiła jeszcze więcej dziesiątków 
milionów ludzi niż toczone przez 
nie wojny. (…) Totalitarne okro-
pieństwa komunizmu i faszyzmu, 
dodane do okropieństw wojny 
totalnej dają nieporównywalny z 
niczym rejestr śmierci, nieszczęścia 
i upodlenia.”

Czym jest totalitaryzm? Jakie 
są jego główne cechy? Czym się 
charakteryzuje? Słownikowe poje-
cie totalizm pochodzi ze średnio-
wiecznego terminu łacińskiego 

Brońmy się przed zaćmieniem
Stanisław 
Michalik

totalis, czyli całkowity, a cofając się 
w czasie: z łaciny- totus, czyli cały. 
Słownikowa de�nicja totalizmu to 
„faszystowski system organizacji 
państwa polegający na ingerencji 
państwa we wszystkie dziedziny 
życia społecznego, kulturalnego 
i politycznego, sprawowaniu nad 
nimi ścisłej kontroli odgórnej, przy 
jednoczesnym całkowitym znie-
sieniu kontroli społecznej; wyraża 
się w prześladowaniu elementów 
postępowych, w ograniczaniu 
większości praw obywatelskich i 
militaryzacji życia społecznego.”

Benito Mussolini głosił: „ 
wszystko w państwie, nic poza 
państwem, nikt przeciwko pań-
stwu”. I choć była to ogólnikowa 
fraza, wykorzystywana raczej do 
celów propagandowych niż w 
rzeczywistości, powiedzenie to 
dobrze de�niuje teoretyczne zało-
żenia nowotworzonego systemu. 
Kościół niezbędny był państwu 
włoskiemu do uzyskania poparcia 
dla faszyzmu, dlatego też w lutym 
1929 roku Mussolini i kardynał 
Gasparri podpisali traktaty late-
rańskie, mające na celu osiągnię-
cia porozumienia politycznego 
z Watykanem. Traktaty składały 
się z trzech dokumentów: uzna-
jącego wzajemną suwerenność 
państwa włoskiego przez kościół 
i suwerenność papieża w Waty-
kanie; konwencję �nansową, we-
dług której państwo włoskie pła-
ciło Watykanowi odszkodowanie 
za utratę Państwa Kościelnego; 
konkordat regulujący stosunki 
państwa i kościoła we Włoszech, 
naruszający świecki charakter 
państwa. Traktaty laterańskie były 
dużym sukcesem propagando-
wym. Mussolini przedstawił sie-
bie, jako tego, który położył kres 
niezgodzie pomiędzy państwem 
a kościołem i zdobył w tenże spo-
sób poparcie do tej pory wrogich 
lub obojętnych mas.

Przymiotnik „totalitarny” po raz 
pierwszy został użyty w 1924 roku 
we włoskiej publicystyce liberalno- 
antyfaszystowskiej na określenie 
państwa, w którym partia będąca u 
władzy starała się zniszczyć wszel-
kie inne ugrupowania, stosowała 
ostre represje wobec opozycji, 
ograniczyła wolność polityczną i 
cywilną oraz coraz bardziej kon-

trolowała społeczeństwo. Włoski 
historyk Massimo Salvatori, pisząc 
o różnych obliczach systemu to-
talitarnego, podaje następującą 
kombinację czynników:

- obecność jedynej partii w 
systemie instytucjonalnym, kiero-
wanej przez charyzmatycznego 
wodza, będącego obiektem kultu 
jednostki oraz przez wąską grupę 
przywódczą, która za pomocą swej 
dyktatury zdominowała całkowicie 
kraj i jego organizmy;

- utworzenie sieci organizacji, 
mających na celu stałe mobilizo-
wanie wielkich mas, począwszy 
od młodzieży, do służby na rzecz 
dyktatury i rozpowszechniania jej 
haseł w celu uzyskania poparcia;

- systematyczne represje za po-
mocą środków terrorystycznych, 
używając do tego zarówno specjal-
nego sądownictwa, jak i organów 
policyjnych oraz uciekając się do 
akcji bojówek podporządkowa-
nych władzy dyktatorskiej;

- użycie środków masowego 
przekazu do natrętnej propagandy 
reżimu;

- służalczość instytucji kultural-
nych;

- silny wpływ państwa na go-
spodarkę w celu wzmocnienia sił 
zbrojnych;

- podniesienie roli ideologii 
partyjnej do swoistej „religii poli-
tycznej”, mającej na celu wielbie-
nie wodza i apoteozę reżimu.

Z historii wiemy, że we Wło-
szech urodził się system faszy-
stowski i totalitarny, ale jego suk-
cesorami stały się hitlerowskie 
Niemcy i leninowsko-stalinowski 
Związek Radziecki. Jedynie przez 
krótki okres termin totalitaryzm 
odnoszono tylko do faszyzmu wło-
skiego, już od 1928 roku używano 
go jako wspólnego mianownika, 
obejmującego zarówno faszyzm, 
jak i komunizm. Oba reżimy nigdy 
nie były identyczne: zmieniały się 
z upływem czasu i każdy system 
rodził własne potomstwo. Ale oba 
miały ze sobą o wiele więcej wspól-
nego, niż byli skłonni przyznać ci, 
którzy je wprowadzali w czyn.

Wciąż trwają dyskusje, który z 
ustrojów państw można określić 
jako czysto totalitarny. Wszyscy 
zgodnie twierdzą, iż nazistow-
skie Niemcy, stalinowski Związek 

Radziecki oraz Chiny w erze Mao 
Zedonga były państwami tota-
litarnymi w pełnym znaczeniu 
tego pojęcia. Natomiast Hiszpania 
generała Franco, Włochy Musso-
liniego, Chile Augusta Pinocheta 
bywają określane jako systemy au-
torytarne lub częściowo totalitar-
ne. Współcześnie system rządów 
totalitarnych istnieje w Korei Pół-
nocnej od czasów rządów Wiecz-
nego Prezydenta Kim Ir Sena.

Dogłębną krytyką totalitary-
zmu i autorytaryzmu jest dwu-
tomowe dzieło �lozofa Karla R. 
Poppera, opublikowane po raz 
pierwszy w 1944 roku, zatytuło-
wane „Społeczeństwo otwarte i 
jego wrogowie”. Społeczeństwo 
otwarte to takie, w którym jed-
nostka uzyskuje prawo do osobi-
stych decyzji, ludzie są równi na 
starcie do konkurencji i są trakto-
wani w równy sposób - bez przy-
wilejów, jakie może dawać uro-
dzenie, bogactwo lub władza. Jest 
to po prostu wizja demokracji. 
Termin społeczeństwa otwarte-
go, którego głównymi cechami są 
wolność i indywidualizm jednost-
ki przeciwstawiał Popper totalita-
ryzmowi, którego społeczeństwo 
nazywał zamkniętym.

Dlaczego poruszam ten te-
mat, być może znany wielu moim 
Czytelników z lekcji historii i z 
mediów? Otóż dlatego, że wciąż 
jeszcze nie potra�my z przeszłości 
wyciągać wniosków dla teraźniej-
szości. Jakże często mówimy o lek-
cjach historii, że trudno przecenić 
ich wartość, niestety rzadko robi-
my z tego użytek. Rzeczywistość 
najdobitniej świadczy o tym, że 
do perfekcji opanowaliśmy sztukę 
zapominania. Lekceważymy sobie 
wynikającą z doświadczeń z prze-
szłości prawdę, że historia kołem 
się toczy.

Nie jest jeszcze za późno, by 
odwrócić w naszym kraju trend 
polityczny, tak bliski totalitary-
zmowi we Włoszech, Niemczech 
i Rosji z I połowy XIX wieku. Trze-
ba zrobić wszystko, by to grożące 
nam niebezpieczeństwo nareszcie 
zrozumieć. Chyba, że ulegliśmy tak 
jak to miało miejsce nie tak prze-
cież dawno, bo mniej więcej sto 
lat temu, ponownemu zaćmieniu 
umysłu.

Wszystkim, którzy wsparli nas 

w trudnych chwilach

i towarzyszyli nam 

w ostatniej drodze

naszej mamy i babci

Danusi Młynarskiej 
bardzo dziękujemy, 

że byliście z nami.

Anna Starczukowska

Justyna Młynarska

Sonia Starczukowska
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ul. Skarżyska 6
58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
Godziny otwarcia:
pn-pt: 8.00 - 17.00
sb: 7.00 - 14.00

NASZE NOWOŚCI 
- kompleksowa naprawa alternatorów i rozruszników wszystkich 
   typów 12 V i 24 V
- kompleksowe sprawdzanie zawieszenia na profesjonalnych 
   „szarpakach”
- przetaczanie tarcz hamulcowych na aucie
- pias- piaskowanie części
- pompowanie kół azotem
SILNIK 
- remonty kapitalne silnika
- wymiana rozrządu
- diagnostyka komputerowa silnika
- naprawy bieżące - wymiana płynów eksploatacyjnych
ZAWIESZENIEZAWIESZENIE
- diagnostyka zawieszenia
- wymiana części eksploatacyjnych zawieszenia - bieżące naprawy
WULKANIZACJA
- sprzedaż opon (samochody osobowe, ciężarowe) - pełen serwis
- naprawa ogumienia
- wyważanie kół
- se- sezonowe przechowywanie opon
- prostowanie felg stalowych i aluminiowych
KLIMATYZACJA
- sprawdzanie szczelności klimatyzacji
- napełnianie układów klimatyzacyjnych
- ozonowanie i czyszczenie układów klimatyzacyjnych
- dezynfekcja układów klimatyzacyjnych

Szczegóły na nowej stronie

www.goliat.walbrzych.pl

Od 4 lipca do 2 sierpnia 
br. granicę można przekro-
czyć tylko w wyznaczonych 
punktach - nie wolno prze-
kraczać granicy w lesie! MSW 
ostrzega, że przejście grani-
cy w miejscu, którego nie ma 
w rozporządzeniu, będzie 
naruszeniem przepisów. 
Grozi za to 500 zł mandatu.

Na przejściu granicznym 
w Golińsku kontrola prze-

prowadzana jest w kierun-
ku wjazdowym na jednym 
pasie ruchu oraz w kierun-
ku wyjazdowym na jednym 
pasie ruchu. W Górach Su-
chych oraz Zaworach przej-
ścia na szlakach: Głuszyca 
Górna – Jannovičky (pieszy 
i rowerowy – całodobowo); 
szlak turystyczny w rejo-
nie znaku granicznego nr 
III/207 - dawne przejście 

graniczne (turystyczne) 
Łomnica – Ruprechtický 
Špičák (pieszy i rowerowy 
– całodobowo); szlak tury-
styczny w rejonie znaku gra-
nicznego nr III/215. - w rejo-
nie szczytu Ruprechtický 
Špičák (Łomnica – Ruprech-
tický Špičák, pieszy i rowe-
rowy – całodobowo); szlak 
turystyczny w rejonie znaku 
granicznego nr III/215/11. 

- w rejonie szczytu Ru-
prechtický Špičák (Łączna 
– Zdoňov, pieszy i rowero-
wy – całodobowo); szlak 
turystyczny w rejonie znaku 
granicznego nr III/234. Peł-
na lista wszystkich przejść 
znajduje się w rozporzą-
dzeniu: http://dzienniku-
staw.gov.pl/du/2016/840/
D2016000084001.pdf.

(RED)

Obywatelską postawą 
wykazał się jeden z miesz-
kańców Wałbrzycha, który 
znalazł skradziony przed 
tygodniem rower należący 
do mężczyzny z Finlandii. 
O fakcie tym bezzwłocznie 
powiadomił o�cera dyżur-
nego wałbrzyskiej komen-
dy. Dzięki błyskawiczne-
mu zgłoszeniu, policjanci z 
wydziału prewencji zabez-
pieczyli utracone mienie.

- Oficer dyżurny wał-
brzyskiej komendy przyjął 
zgłoszenie od 36-letniego 
mieszkańca miasta o zna-
lezieniu roweru w pobliżu 
ulicy Chrobrego, który kil-

ka dni temu został skra-
dziony przebywającemu w 
tym czasie w Wałbrzychu 
obywatelowi Finlandii. Na 
miejsce natychmiast wy-
słani zostali policjanci z 
wydziału prewencji, którzy 
potwierdzili, że rower od-
powiada opisowi skradzio-
nego jednośladu. Zabez-
pieczyli utracone mienie. 
Zaangażowanie i działania 
wałbrzyskiej policji trwają 
nadal w celu ustalenia i za-
trzymania sprawcy kradzie-
ży jednośladu, do której do-
szło 27 czerwca 2016 roku 
około godziny 17.30 przy 
hotelu przy ulicy Czerwo-

Nabór 
na wolne stanowisko 

urzędnicze
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc 

ogłasza II nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

- podinspektor/inspektor 

ds. promocji i współpracy z zagranicą  
w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach. 

Termin składania ofert - do 27.07.2016 r. 

Szczegóły naboru na stronie BIP pod adresem: 

bip.boguszow-gorce.pl

R E K L A M AUwaga na granicach!

Odzyskali rower Fina

nego Krzyża – mówi pod-
kom. Joanna Żygłowicz, 
Oficer Prasowy Komendan-
ta Miejskiego Policji w Wał-
brzychu.

Sprawa kradzieży rowe-
ru oraz błyskawicznej po-
mocy udzielonej Oliverovi 
z Finlandii przez mieszkań-
ców Wałbrzycha obiegła 
środki masowego w kraju 

i za granicą. Grupa miesz-
kańców zorganizowała Fi-
nowi nie tylko nowy rower 
i ekwipunek niezbędny do 
kontynuowania podróży 
do Włoch, ale także nocleg 
i rowerową wycieczkę po 
najciekawszych miejscach 
Wałbrzycha i Szczawna 
Zdroju.

(RED)
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Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307
tel. 74 635 10 68, 74 635 10 72

Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II
tel. 74 635 10 52, 74 660 67 30

KREDYT
z małą ratą

bezBIK
KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA

•  TYLKO SPRAWDZONE OFERTY BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH  •

NA DOWOLNY CEL • elastyczny okres spłaty
również z małym dochodem • MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA SPŁATY RAT

DO 120 MIESIĘCY KREDYTOWANIA • bez ograniczeń wieku

R E K L A M A

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

Towarzystwo Miłośników 
Szczawna-Zdroju zostało 
uhonorowane odznacze-
niem „Zasłużony dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego”. 
Towarzystwo działa na rzecz 
Szczawna-Zdroju i całego 
regionu od 35 lat.

Celem założycieli towarzy-
stwa była integracja miesz-
kańców, kultywowanie pol-
skich tradycji narodowych, 
historii oraz dorobku przeszło-
ści. Towarzystwo od lat jest 
organizatorem życia kultu-
ralnego i inicjatorem działań 
społecznych. Organizowało i 
organizuje imprezy o charak-
terze kulturalnym, społecz-
nym i patriotycznym, m.in. Dni 
Szczawna-Zdroju, uroczystość 
patriotyczną pod pomnikiem 
Ułanów Nadwiślańskich w 
rocznicę bitwy 15 maja, uro-
czystości 3 Maja, rocznice 

odzyskania Niepodległości 
i wiele innych. Odznaczenie 
takie zostało również przyzna-
ne Stefanowi Okoniewskie-
mu – członkowi Towarzystwa 
Miłośników Szczawna-Zdro-
ju, który jest przewodnikiem 
Sudeckiego Koła Przewodni-
ków Sudeckich i Terenowych 
przy Oddziale PTTK Ziemi 
Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. 
Przypomnijmy, że również 
Iwona Czech – prezes towa-
rzystwa i nauczyciel Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-
-Curie otrzymała za swoje za-
sługi honorowe odznaczenie 
Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego, które zosta-
ło wręczone 8 maja 2016 r. 
podczas II Dolnośląskich Dni 
Pionierów Osadnictwa na 
Ziemiach Odzyskanych w Le-
gnicy.

(RED)

Rok 2016 jest dla strażni-
ków miejskich z Boguszowa-
-Gorc rokiem szczególnym. 
15 lipca minie 25 lat od po-
wołania do służby na rzecz 
mieszkańców miasta Straży 
Miejskiej Boguszowa-Gorc.

Sużba ta, choć czasami jest 
niewdzięczna, przynosi też 
wiele satysfacji z jej pełnienia. 
Strażnicy miejscy, pracując 
na rzecz społeczności lokal-
nej dbają o bezpieczeństwo i 
porządek publiczny. To dzięki 
ich interwencjom wiele spraw 
porządkowych zostało wy-
konanych, co przekłada się 
bezpośrednio na wizerunek 
miasta.

- W uznaniu zaangażowa-
nia w pracę na rzecz społecz-

Jubileusz strażników

ności lokalnej, funkcjonariu-
sze straży miejskiej w czasie 
sesji Rady Miejskiej Boguszo-
wa - Gorc otrzymali z rąk bur-
mistrza Waldemara Kujawy 

oraz przewodniczącej rady 
miejskiej Sylwii Dąbrowskiej 
pamiątkową statuetkę. Straż-
nicy miejscy zostali także uho-
norowani pamiątkową plakie-

tą oraz awansem zawodowym 
– podkreśla Jacek Kliszewski 
ze Straży Miejskiej Boguszowa 
- Gorc.

(RED)

Straż Miejska Boguszowa-Gorc świętuje 25-lecie.

Wyróżnienie dla TMSZ

W miniony weekend do 
Głuszycy przyjechał znany 
bokser, mistrz świata za-
wodowców federacji WBO, 
WBA, IBF w kategorii półcięż-
kiej – Dariusz „Tiger” Michal-
czewski.

Po spotkaniu w Urzędzie 
Miejskim w Głuszycy, burmistrz 
Roman Głód zaprosił sportow-
ca do odwiedzenia największej 
atrakcji turystycznej w gminie - 
Podziemnego Miasta Osówka. 
Tego dnia w restauracji „Gości-
niec Sudecki” Dariusz Michal-
czewski uczestniczył w prezen-
tacji produktów �rmy TIGER 
Speed. Champion wszechcza-
sów obecny był także na star-
cie zawodników Półmaratonu 
Szlakiem Riese.

O początkach swojej karie-
ry, pierwszych sukcesach spor-
towych, zawodowym boksie i 
życiu osobistym opowiadał w 
czasie spotkania zorganizowa-
nego w głuszyckim Centrum 
Kultury. Zgromadzona publicz-
ność aktywnie uczestniczyła w 
spotkaniu, zadawała mistrzowi 
pytania i sama wykazała się 
znajomością biogra�i gościa 
w czasie przeprowadzone-
go przez burmistrza Głuszycy 

Tiger w Głuszycy

Od lewej: Romuald Szmidt, 
Dariusz Michalczewski i Krystian 
Jóźwiak, właściciel Gościńca 
Sudeckiego.

quizu, w którym można było 
zdobyć koszulkę z autografem 
mistrza świata. Po spotkaniu 
wiele osób uwieczniło chwilę 
na pamiątkowej fotogra�i z 
Dariuszem Michalczewskim. 

Pochodzący z Gdańska, 
znany na całym świecie bokser 
było oczarowany naszym re-
gionem i życzliwością, z którą 
się spotkał w gminie Głuszyca, 
gdzie przybył na zaproszenie 
swojego kolegi, z którym kie-
dyś boksował – głuszyczanina 
Romualda Szmidta.

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

Że lżej oddycham, pylica mniej dolega, 
poczułem już po pierwszej wizycie. 
Potem było coraz lepiej. Po trzeciej mniej 
bolał kręgosłup, a po siódmej, albo ósmej, 
zupełnie o bólu kręgosłupa zapomniałem. 
Poprawiły mi się też wyniki prostaty 
i ciśnienie. No i wyniki wątroby, zresztą 
i bez wyników czułem, że już mnie nie 
boli, nawet jak zjem tłusto. Z cukrzycą też 
poprawa. Byłem wrak, a teraz jestem zdrowy 

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

HOT LAST 2016 
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***

wczasy z wyżywieniem AUTOKAREM wszystko w cenie
• 23.07 - 03.08 -         1 999 PLN         1 100 PLN!!!   OSTATNIE 14 MIEJSC!
• 10.08 - 21.08 -         1 999 PLN         1 199 PLN!!!   OSTATNIE MIEJSCA! 

PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW DO 15.07
• 19.08 - 30.08 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!

DZIECI DO LAT 12 - 999 PLN!!! 

BUŁGARIA OBÓZ MŁODZIEŻOWY Z ZUMBĄ 
AUTOKAREM!!!

• 23.07 - 03.08 -         1 699 PLN         1 100 PLN!!!   OSTATNIE 14 MIEJSC!
• 10.08 - 21.08 -         1 699 PLN         1 199 PLN!!!   OSTATNIE MIEJSCA! 

PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW DO 15.07
• 19.08 - 30.08 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!

OSTATNIE MIEJSCA 
TYLKO DLA CZYTELNIKÓW 

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem SAMOLOTEM wszystko w cenie

• 08.08 - 18.08 -        3 299 PLN        2 199 PLN!!!
• 18.08 - 29.08 -        3 299 PLN        2 299 PLN!!!
• 29.08 - 08.09 -        2 599 PLN        1 999 PLN!!!
• 08.09 - 19.09 -        2 599 PLN        1 999 PLN!!!
• 19.09 - 26.09 -        2 299 PLN        1 599 PLN!!!

WCZASY I OBOZY W POLSCE!!!
GRZYBOWO    • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB   

• od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB

REWAL    • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB   
•  od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB

SZCZAWNICA    • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB   

• od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
JASTRZĘBIA GÓRA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY    • od 1 199 PLN

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

SUPER PRICE - PROMOCJA DO 31.07
PIELGRZYMKA DO WŁOCH 11-20.09.2016

TRASA: PADWA - ASYŻ  - CASCIA - WATYKAN – RZYM -  MORZE TYRREŃSKIE 
– MONTE SAN ANGELO -  S.G.ROTONDO – LANCIANO – MANOPELLO – LORETO -  SAN MARINO

2999 - 900 PLN + 300 EURO - WSZYSTKO W CENIE!!!

LISTOPADOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU SAMOLOTEM!!!
13-16.11.2016 - CENA 500 PLN + 180 EURO

szczegóły dostępne na www.duotravel.pl

TRANSPORT AUTOKAREM NAD MORZE 
DO 31.08 - CODZIENNIE!

Pieniądze dla gmin
Samorząd Województwa Dol-
nośląskiego w ramach Dolno-
śląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej udzielił Gminie 
Miasto Boguszów-Gorce pro-
mesy w wysokości 150 tys. zł 
na przebudowę ul. Sporto-
wej w Boguszowie-Gorcach, 
wraz z budową oświetlenia 
drogowego. W ramach zadania 
przewidziana jest realizacja ro-
bót budowlanych związanych z 
przebudową drogi oraz budową 
oświetlenia drogowego. Wyko-
nana zostanie nowa nawierzch-
nia po trasie istniejącej drogi z 
dostosowaniem do nowej sze-
rokości oraz odwodnienie drogi 
poprzez wpusty deszczowe od-
prowadzające wodę deszczo-
wą do kanalizacji deszczowej. 
Powstanie nowe oświetlenie 
drogi, co podniesie bezpieczeń-
stwo użytkowników drogi. Z 
kolei gmina Głuszyca otrzymała 
promesę w wysokości 150 tys. 
złotych na �nansowanie zadania 
realizowanego przy wsparciu �-
nansowym Dolnośląskiego Fun-
duszu Pomocy Rozwojowej w 
roku 2016. Promesa dotyczy za-
dania „Sportowe Przedmieście 
– modernizacja boiska sporto-
wego przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Głuszycy”. Wkład własny 
Gminy Głuszyca wynosić będzie 
50 tys. zł.

(RED)

- Ja to miałem cały wór 
chorób. I prostata, i pylica, 
i nadciśnienie, i cukrzyca. I 
jeszcze kolana i kręgosłup 
bolały jak cholera. Normal-
nie wrak. Leczyłem się niby 
i leczyłem, ale od pylicy 
wciąż się dusiłem, chodzić 
nie mogłem, a jeszcze od le-
ków wysiadała mi wątroba. 
Na szczęście kuzynka przy-
prowadziła mnie do pana 
Darka – mówi pan Rajmund 
Pociecha, niegdyś wałbrzy-
szanin, obecnie mieszkający 
we Wrocławiu.

- No przyprowadziłam go 
– wtrąca się kuzynka – bo ja 
wiosną zeszłego roku tra�-
łam do pana Darka z wolem 
tarczycowym. Ogromnym, 

lekarze chcieli operować. A 
pod dotykiem pana Darka 
zaczęło maleć w oczach i już 
po dwóch miesiącach zapię-
łam pod szyją bluzkę, której 
nie mogłam dopiąć od kilku 
lat. Po prostu cud, więc po-
myślałam sobie, że pomógł 
mnie, to pomoże i Rajmun-
dowi.

- I faktycznie! – opowiada 
dalej pan Rajmund. – Że lżej 
oddycham, pylica mniej do-
lega, poczułem już po pierw-
szej wizycie. Potem było co-
raz lepiej. Po trzeciej mniej 
bolał kręgosłup, a po siód-
mej, albo ósmej, zupełnie o 
bólu kręgosłupa zapomnia-
łem. Poprawiły mi się też 
wyniki prostaty i ciśnienie. 

Często można tu usłyszeć słowo: cud!

Dotyk niosący zdrowie
Przed gabinetem wałbrzyskiego uzdrowiciela często można usłyszeć, 

że to cud. Chociaż on nigdy nie obiecuje poprawy, mówi tylko, że 
może spróbować. I, jak przyznaje, nie każdemu udaje się pomóc. Ale 

czasem efekty przekraczają oczekiwania ludzi, którzy tu przyszli.

No i wyniki wątroby, zresz-
tą i bez wyników czułem, że 
już mnie nie boli, nawet jak 
zjem tłusto, albo wypiję dwa 
piwa. Z cukrzycą też popra-
wa. Tylko kolana bolą dalej, 
ale w końcu jak człowiek ma 

siedemdziesiątkę, to coś go 
boleć musi. Jednak jestem 
bardzo szczęśliwy, byłem 
wrak, przejście z kuchni do 
łazienki to była cała wypra-
wa, a teraz rybki chodzę 
połowić, na grzyby chodzę, 
na działce pracuję jak przed 
dwudziestu laty. Ręce pana 
Darka po prostu przyniosły 
mi zdrowie.

- Mnie też – dodaje pani 
Anna Masterek. I wyjaśnia, że 
była po udarze mózgu. Miała 
lekki niedowład lewej strony, 
ale co gorsza nie umiała mó-
wić, bo nie pamiętała słów. 
Rozumiała wszystko, ale gdy 
miała powiedzieć, pustka 
w głowie. Mimo, że minęły 
trzy lata, mowa nie wracała. 
– A po trzech wizytach… u 
pana Darka zaczęłam. Teraz 
mówię wszystko… Prawie 
wszystko. No i niedowład 
odchodzi.

Pani Anna mówi, że to 
cud. Nie ona jedna.

(wir)
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Nowy towar

11 lipca (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Główna 13

15 lipca (piątek)

Szczawno-Zdrój, ul. Równoległa 1

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

R E K L A M A

Gmina Stare Bogaczowice
Bezpieczeństwo 
najważniejsze
5 lipca rozpoczęła się bu-
dowa chodnika w Starych 
Bogaczowicach na odcinku 
292 m. w pasie drogi po-
wiatowej 3463 D. Duży ruch 
samochodów osobowych 
i ciężarowych przy stosun-
kowo wąskich poboczach 
stwarza poważne zagrożenie 
bezpieczeństwa pieszych. 
Celem budowy chodnika jest 
poprawa bezpieczeństwa 
ruchu pieszego i kołowego. 
Inwestycję realizuje Gmina 
Stare Bogaczowice w poro-
zumieniu z Powiatem Wał-
brzyskim.

(IL)

Dożynkowe dekoracje
Gmina Stare Bogaczowice 
przygotowuje się do te-
gorocznych dożynek. Or-
ganizatorzy mają w planach 
mnóstwo atrakcji, zarówno 
dla dorosłych, jak i najmłod-
szych mieszkańców gmi-
ny oraz gości. Wśród nich 
planowany jest konkurs na 
dożynkowe udekorowanie 
posesji znajdującej się w 
Gminie Stare Bogaczowice. 
Chęć udziału w projekcie 
należy zgłaszać do 26 lipca 
osobiście lub telefonicznie w 
Gminnej Bibliotece Publicz-
nej (74 845-22-98) lub Gmin-
nym Centrum Edukacyjno-
-Społecznym (74 844 35 03).

(IL)

1000 zł za zdjęcie
Gmina Stare Bogaczowice 
zaprasza do udziału w kon-
kursie na najlepszą foto-
gra�ę zabytków i atrakcji 
turystycznych gminy. Na-
grodą główną w konkursie 
jest 1000 zł, za drugie miej-
sce 600 zł, a za trzecie 300 zł. 
Konkurs „Zabytki i atrakcje 
turystyczne Gminy Stare Bo-
gaczowice” skierowany jest 
do osób, które nie zajmują 
się fotogra�ą profesjonalnie. 
Swoje prace mogą zgłaszać 
także osoby niepełnoletnie, 
które przedłożą organizato-
rowi pisemną zgodę rodzi-
ców lub prawnych opieku-
nów. Każdy uczestnik może 
zgłosić maksymalnie 10 
fotogra�i pojedynczych lub 
ułożonych w 1 zestaw. Prace 
należy przesyłać na płycie 
CD lub DVD na adres organi-
zatora do 30 września 2016 
roku. Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpi 15 październi-
ka. Wszystkie szczegóły na 
temat przedsięwzięcia znaj-
dują się w regulaminie do-
stępnym na stronie Urzędu 
Gminy Stare Bogaczowice.

(AL)

We wtorek odbyła się nie-
formalna akcja odnowienia 
przez mieszkańców przy-
stanku autobusowego na 
wysokości ul. Głównej 39-41 
w Starych Bogaczowicach.

Z inicjatywą odnowienia 
przystanku wyszła mieszkają-
ca nieopodal Irena Ślawska. 
Do tej pory przystanek stra-
szył, był zaniedbany. Teraz 
stał się czystym, kolorowym 
miejscem, przyjaznym zarów-
no dla dzieci jak i dla podróżu-
jących komunikacją zbiorową.

- Dziękujemy tym miesz-
kańcom, którzy przybyli na 
akcję. Podziękowania szcze-
gólnie kierujemy do Ireny 

Ślawskiej za pomalowanie ca-
łego przystanku podkładem i 
przygotowanie go do odno-
wienia oraz naszym artystom 
- plastykom: Joannie Ban-
kowskiej, Anicie Mularz, Ilonie 
Zalejskiej, Annie Wieliczko, 
Ernestowi Zalejskiemu, Marle-
nie Lechowicz. Podziękowania 
szczególne dla najmłodszych 
pomocników: Amelki, Tereski, 
Oliwii, Jadzi i Frania. Artykuły 
malarskie i farby podarowa-
li: GCES, Partnerstwo Wokół 
Trójgarbu, Urząd Gminy Stare 
Bogaczowice i Fundacja „Po-
lny Kwiat” – podkreślają orga-
nizatorzy akcji.

(RED)

Przystanek jak nowy

Gmina Stare Bogaczowice otrzymała pomoc finansową z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego. Pomoc udzielona jest w formie dotacji 
celowej w ramach projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku. 
Zostanie ona przeznaczona na realizację zadania publicznego pt. 
„Budowa wielofunkcyjnego boiska wielofunkcyjnego w Lubominie na 
działce nr 208/2”.

(IL)

Nowe boisko 
w Lubominie

W Gminie Stare Boga-
czowice wakacje ruszyły 
pełną parą. Na brak wra-
żeń nie mogą narzekać tak 
dzieci, jak i dorośli miesz-
kańcy gminy.

30 czerwca odbyła się 
wycieczka do Juraparku w 
Krasiejowie, która zainau-
gurowała cykliczne wyjazdy 
w ramach projektu „Waka-
cje 2016”. Centrum Nauki i 
Rozrywki sprawdziło się jako 
atrakcja zarówno dla małych, 
jak i starszych dzieci. Piękna 
pogoda pozwoliła uczest-
nikom wycieczki skorzystać 
ze wszystkich atrakcji parku: 
było zwiedzanie, tunel cza-
su, cyfrowe oceanarium, za-
bawy w wodzie i na dwóch 
placach zabaw. W ciągu 
dwóch najbliższych miesięcy 
planowane są kolejne wyjaz-
dy, m.in. do Kletna, Złotego 
Stoku, Zamku Czocha, Jezio-
ra Leśniańskiego, Kompleksu 
„Włodarz”, Muzeum Molke 
oraz Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie. Uczestnicy 
projektu „Wakacje 2016” we-
zmą także udział w zajęciach 

Nie narzekają na nudę

Pełen atrakcji dla miesz-
kańców gminy był także 
weekend. W sobotę odbył 
się rodzinny festyn w Chwa-
liszowie. Organizatorzy 
zapewnili uczestnikom im-
prezy szereg atrakcji, m.in. 
wyścigi ciągników, walki 
koparek, gry i konkursy, 
animacje dla dzieci i dmu-
chańce. Podczas festynu 
sprzedawane były cegiełki, 
dające udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród. Do-
chód z akcji przeznaczony 
zostanie na budowę nowe-
go skweru w Chawliszowie 
„Zielony Róg”.

Niedziela także upłynęła 
pod hasłem rozrywki. 3 lipca 
odbył się �nał podsumowu-
jący drugi projekt z dotacji 
Fundacja Banku Zachod-
niego WBK - tym razem z 
programu grantowego „Tu 
mieszkam. Tu zmieniam”. 
W ramach projektu po-
wstał punkt panoramiczny 
dla mieszkańców i tury-
stów odwiedzających Stare 
Bogaczowice. Wytyczony 
został także szlak pieszo-
-rowerowy i do uprawiania 
nordic walking. Punkt pa-
noramiczny znajduje się 
między kaplicą św. Anny 
a Przysiółkiem Wrony. Do 
punktu panoramicznego 
prowadzą trzy drogi: ozna-
kowane obok posesji nr 90 
w Starych Bogaczowicach, 
obok urzędu gminy w kie-
runku kaplicy św Anny oraz 
nieoznakowana od strony 
Przysiółka Wrony. Powstały 
punkt panoramiczny po-
zwala z jednego miejsca 
podziwiać m.in. Ślężę, za-
mek Książ, Wielką Sowę czy 
Śnieżkę w Karkonoszach.

(IL)

edukacyjnych wałbrzyskiego 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia.

Punkt panoramiczny to kolejna atrakcja Gminy Stare Bogaczowice.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Gościniec Sudecki
Głuszyca 

ul. Warszawska 2a
tel. 534 636 516

Nasza specjalność 
- dania z dziczyzny! Zapraszamy kibiców 

do oglądania najważniejszych 
wydarzeń sportowych 

na naszym wielkim ekranie! 
Wstęp wolny!Organizujemy wesela i przyjęcia okolicznościowe

Zapraszamy na tradycyjne dania kuchni 
polskiej, włoską pizzę pieczoną na kamieniu.

W budynku Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzy-
chu przez okres wakacyj-
ny dostępna jest wystawa 
„Polskie Malarstwo Histo-
ryczne”. Wystawa zorgani-
zowana w ramach projektu 
Dolnośląska Stolica Kultury 
do�nansowanego z budże-
tu Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnoślą-
skiego.

- Malarstwo historyczne, 
znane od starożytności, swój 
największy rozkwit przeżywa-

ło w XIX stuleciu. Głównym 
tematem nurtu są wydarzenia 
historyczne związane z dzie-
jami państw, narodów lub 
wybitnych osobistości. Artyści 
największą uwagę przywią-
zywali do detali – elementów 
uzbrojenia, elementów stroju 
itp. Na naszym terenie szczyt 
rozwoju malarstwa historycz-
nego to II poł. XIX wieku – wte-
dy tworzyli Jan Matejko, Artur 
Grottger, bracia Kossakowie, 
Józef Chełmoński – choć jemu 
bliżej do realizmu. Najwięk-

sze dzieła jak „Chrzest Litwy”, 
„Hołd pruski”, „Puławski pod 
Częstochową” można obej-
rzeć na I piętrze w wałbrzyskim 
starostwie. Obrazy są prawie 
naturalnych rozmiarów i ro-
bią ogromne wrażenie. Za-
praszamy wszystkich bardzo 
serdecznie. W razie potrzeby 
o wystawie opowie pracownik 
starostwa ( pok. 112) – mówi 
Aneta Błaszkiewicz, naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego, 
Promocji i Oświaty Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu.

Na gościnnej ziemi głu-
szyckiej Starosta Powiatu 
Wałbrzyskiego Jacek Ci-
chura i Dyrektor Departa-
mentu Spraw Społecznych 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go Wanda Gołębiowska, w 
asyście Chóru „ Renoma” z 
Głuszycy, powitali zgroma-
dzonych na I Powiatowym 
Sejmiku Regionalistów orga-
nizowanym w ramach Dolno-
śląskiej Stolicy Kultury.

W Centrum Kultury - Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w 
Głuszycy regionaliści rozma-
wiali o tajemnicach ziemi wał-
brzyskiej i potrzebie przekaza-
nia miłości do małej ojczyzny 
kolejnym pokoleniom. O tej 
potrzebie mówił również bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód. 
W spotkaniu brali udział radni 
powiatu wałbrzyskiego, pre-
zes PSL w Wałbrzychu Piotr 
Zimnicki, przedstawiciele in-
stytucji kultury, eksploratorzy, 
przewodnicy i pasjonaci histo-
rii. Konferencje poprowadziła 
Renata Nowicka - dyrektor 
Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej „Biblioteka 
pod Atlantami”. Prelegentami 
byli dr hab. Dorota Sula z Mu-
zeum Gross Rosen, Krzysztof 
Szpakowski, Grzegorz Czepil, 

I Powiatowy Sejmik Regionalistów

Sława Janiszewska oraz Bar-
tłomiej Romanowicz z PTTK 
Wałbrzych.

Drugi dzień I Powiatowego 
Sejmiku Regionalistów odbył 
sie w Centrum Turystyczno - 
Muzealnym Włodarz. Regiona-
liści ziemi wałbrzyskiej zwie-
dzali podziemia Włodarza. 
Wymieniali się doświadcze-
niami, a w trakcie spotkania 
poznawaliśmy się nawzajem. 
Odkryły się niesamowite ta-
lenty, bardziej znane w kraju 
niż w naszym regionie. Henryk 
Janas - metalopastyk z Głu-
szycy, artysta wszechstronnie 
uzdolniony - wykonał insy-
gnia dla Senatu RP. Pan Hen-
ryk planuje swój wernisaż 25 
września 2016 r., w Centrum 
Kultury MBP w Głuszycy. Nasi 

eksploratorzy robią karierę nie 
tylko w kraju ale i za granicą. 
Marcin Kozłowski współpra-
cował z telewizją Discovery z 
USA przy �lmie o tajemnicach 
złotego pociągu i Riese.

Wszyscy uczestnicy I Po-
wiatowego Sejmiku Regiona-
listów doszli do wniosku, że 
wydarzenie powinno się na 
trwałe wpisać w kalendarz im-
prez powiatowych.

 - W przyszłym roku na 
pewno odbędzie się Sejmik 
Regionalistów nr II. Dzięku-
jemy wszystkim gościom za 
udział, a Urzędowi Marszał-
kowskiemu Województwa 
Dolnośląskiego za wsparcie 
�nansowe i zapraszamy za rok 
– podkreślają członkowie Za-
rządu Powiatu Wałbrzyskiego.

Starosta Jacek Cichura otworzył I Powiatowy Sejmik Regionalistów.

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

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

 Wałbrzych, dnia 24.06 2016 r. 

1. przy ul. Grodzkiej 21/2 położonego na I piętrze, składającego się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,20 m². Cena 
wywoławcza wynosi 116 465,00 zł, wadium – 5 824,00 zł. Przetarg odbędzie 
się w dniu 26.07.2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni. 

2. przy ul. Senatorskiej 17/34 położonego na XI piętrze, składającego się z pokoju 
z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 
użytkowej 41,40 m². Cena wywoławcza wynosi 64 170,00 zł, wadium – 3 209,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 26.07.2016 r. o godz. 1120 w siedzibie 
Spółdzielni. 

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówie-
niu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek 
bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 25.07.2016 
r. lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 26.07.2016 r. w godz. od 800 do 
1000. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpły-
wu 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 wygrały prze-
targu,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 zakończeniu przetargu. 

W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium w terminie jak wyżej. Wy-
jątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właści-
we 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 uczest-
nik 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 lokalu bez udostęp-
nienia świadectwa, o którym mowa wyżej. 

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia od-
rębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie do 
dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty wylicytowa-
nej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. 

Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz 
koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą prze-
targ.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście w pok. 
Nr 21. 

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 ZARZĄD

W Jedlinie-Zdroju czynny jest Park Aktywności Czarodziejska Góra. 
Na chętnych czeka park linowy z pięcioma trasami, przystosowanymi 
dla osób w różnym wieku i o różnych umiejętnościach oraz wieża 
wspinaczkowa. Największym powodzeniem wśród odwiedzających 
cieszy się jednak całoroczny tor saneczkowy, który w tym roku 
zyskał nowa atrakcję. Na jego trasie wybudowany został tunel. Jest 
to miniaturowa wersja najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce, 
znajdującego się pod górą Mały Wołowiec - pomiędzy Jedliną-Zdrój a 
Wałbrzychem - który ma 1601 m długości.

(RED)

Tunel na torze 
saneczkowym

- We Wrocławiu odbyła 
się ważna narada w sprawie 
linii kolejowej 285 Jedlina-
-Zdrój – Świdnica Kraszewi-
ce. Przedstawiono „mapę 
realizacji” tej największej 
inwestycji komunikacji ko-
lejowej Aglomeracji Wał-
brzyskiej. To już prawie 
pewne - do 2018 powinien 
być zrealizowany pierwszy 
kilometr tej najbardziej 
atrakcyjnej trasy kolejowej 
w Polsce. Dla nas to kolejna 
wielka atrakcja turystyczna 
- mówi Leszek Orpel, bur-
mistrz Jedliny - Zdroju.

W spotkaniu wzięli udział 
między innymi dyrektorzy 
PKP oraz prezydent Wał-
brzycha Roman Szełemej 
i burmistrz Jedliny-Zdroju 
Leszek Orpel. Było ono kon-
sekwencją decyzji Zarządu 
Województwa Dolnośląskie-
go, który dwa lata temu pod-
jął uchwałę o przejęciu linii 
kolejowej nr 285 Wrocław 
Główny – Jedlina Zdrój. 

Przypomnijmy: Polskie 
Koleje Państwowe 8 lipca 
2014 roku ogłosiły przetarg 
na rozbiórkę torów na li-
nii kolejowej 285 Wrocław 
Główny – Jedlina Zdrój. Ta 

Linia 285 ożyje!

informacja zelektryzowała 
samorządowców, miłośni-
ków kolei, wielbicieli dolno-
śląskich zabytków i turystów, 
którzy za pośrednictwem 
mediów społecznościowych 
zaczęli organizować prote-
sty. Nic dziwnego, ponieważ 
jest to jedna z najpiękniej-
szych tras kolejowych w 
Polsce, wiodąca m.in. przez 
Sobótkę, Świdnicę, Zagórze 
Śląskie do Jedliny Zdroju.

– 8.06.1897 rząd pruski 
przyznał 4,15 mln marek na 

budowę przedłużenia linii 
kolejowej 285 od stacji Świd-
nica Dolne Miasto (obecnie 
Świdnica Przedmieście) do 
stacji w Jedlinie Zdroju. Po 
dokładnie 117 latach dnia 
8.07.2014 r. spółka PKP ogło-
siła przetarg na rozbiórkę 
odcinka Świdnica Kraszowi-
ce – Jedlina Zdrój, w której 
zakłada się rozebranie to-
rowiska (bez wiaduktów i 
torów przy trwałych przejaz-
dach kolejowych). (…) Czy 
trudno zagospodarować ten 

trakt, który jest jednym z naj-
piękniejszych w kraju, gdzie 
trasa wije się przez głębokie 
doliny rzeki Bystrzycy, góry 
i lasy…? To mógłby być po-
tok turystów, praca dla wie-
lu ludzi, nie raz ratunek dla 
biednych samorządów – py-
tał Adam Grabicki na stronie 
Świdnickiego Forum Rozwo-
ju (sfr.org.pl).

Na plany PKP szybko za-
reagowały wówczas władze 
województwa dolnośląskie-
go, które od kilku lat prze-
mierzały się do przejęcia linii 
285 Wrocław Główny – Jedli-
na - Zdrój.

– Zarząd województwa 
podjął wtedy uchwałę inten-
cyjną w sprawie przejęcia tej 
linii, co oznaczało odwoła-
nie procedury przetargowej, 
ogłoszonej przez PKP. Kolej-
nym etapem były negocja-
cje w sprawie ceny przejęcia 
tej linii. Docelowo zostaną 
skierowane tam szynobu-
sy, które będą kursowały na 
trasie Wrocław – Sobótka – 
Jedlina-Zdrój – Wałbrzych – 
mówił Jerzy Tutaj, ówczesny 
członek zarządu wojewódz-
twa.

(RED)

W spotkaniu dotyczącym linii kolejowej 285 Jedlina-Zdrój – Świdnica 
Kraszewice uczestniczył m.in. burmistrz Jedliny Zdroju Leszek Orpel.

Jedlina – Zdrój źródło aktywności
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10 lipca  - WROCŁAW, 11 lipca  - ZIELONA GORA i GŁOGÓW,
12 lipca -  LUBIN i LEGNICA,

13 lipca - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH

Niedawno („Dla kogo piszę?”) 
pozwoliłem sobie na zilustrowanie 
pytaniami i odpowiedziami przewi-
dywanych przeze mnie zachowań 
elektoratu PiS, akceptującego bez 
zastrzeżeń wszystko, co spycha resz-
tę społeczeństwa ku głębokiej nie-
normalności, której skutki mogą na 
wiele lat wyrzucić Polskę poza gro-
no krajów cywilizowanych i narazić 
na różnorakie niebezpieczeństwa. 
Tegoż elektoratu nie zniechęcają na-
wet jaskrawe kompromitacje i aber-
racje umysłowe jego przedstawicieli, 
ordynarne zachowania i poniżająca 
głupota, w której wyborcy PiS (ci po-
przedni i nowi) zawzięli się na amen.

Jestem w stanie sobie wyobrazić 
Jarosława Kaczyńskiego (zwanego 
dalej oberprezesem) spuszczającego 
spodnie na partyjnym konwentyklu 

Bez politycznej poprawności
Andrzej
Basiński

oraz pokazującego wszem i wobec 
gołą sempiternę, oczywiście z infor-
macją, że adresatem tej ekspozycji 
jest opozycja, Donald Tusk lub cała 
Unia Europejska. Zarówno delegaci, 
jak i reszta pisowskiego wojska, za-
wyliby wtedy z podziwu dla ekspre-
sji oberprezesa, deklarując mu pełne 
oddanie i naśladownictwo oraz pod-
kreślając jego geniusz. Jeszcze nigdy 
w najnowszej historii Polska nie mia-
ła przywódców tak żałosnych, a zara-
zem przerażających, oklaskiwanych 
entuzjastycznie przez część żegnają-
cego się z rozumem społeczeństwa. 
Ciągle jest to mniejszość jego ogółu, 
a to dlatego, że wśród pozostałych 
obywateli RP lokuje się pokaźna rze-
sza leniuchów, którzy postanowili 
na wybory nie chodzić, choćby mieli 
to przypłacić nieszczęściem swoim i 
bliskich. Powalający brak wyobraźni, 
ale może jeszcze nadejdzie otrzeź-
wienie. Reszta robi co może, by Bia-
ło-Czerwona zachowała dobre imię 
sprzed minionej jesieni. Jak długo 
się to będzie udawało?

Demokracja nie jest ustrojem 
idealnym, ale, jak podkreślało wielu 
budzących szacunek przywódców 
z Winstonem Churchillem na czele, 

nie wymyślono jeszcze lepszego. 
Co pewien czas dochodzi pod jej 
szyldem do gorszących ekscesów. 
Polska demokracja wykonała przed 
dziewięcioma miesiącami, a więc 
standardowym okresem ciąży, 
przewrót w tył ze staniem na rzę-
sach, a na koniec wywinęła jeszcze 
salto mortale. Rozumiem tych, co 
się zawiedli na poprzedniej władzy, 
przede wszystkim za niskie płace, 
rozumiem przeklinających swoją 
pracę na umowach śmieciowych, 
odbierających nadzieję na normalne 
życie i pogłębiających świadomość, 
że państwo o nich zapomniało. Wie-
lu wyborców nie wiedziało, czym 
pachnie PiS, inni zapragnęli szalone-
go happeningu, by pokazać elitom 
środkowy palec, chociaż te ułomne 
elity zrobiły wiele dla wzrostu mię-
dzynarodowej rangi kraju, zwłaszcza 
w obliczu światowego kryzysu. Ale 
od 25 października minęło już tro-
chę czasu, by zacząć się otrząsać z 
kubłów lodowatej wody wylewanej 
na społeczność przez skrzeczącą, 
pisowską rzeczywistość i wyciągać 
mniej lub bardziej twórcze wnioski. 
Jednak to nie działa. Jak w telewi-
zyjnej reklamie: „A Vidaron nic!”. 

Najwyraźniej elektorat PiS cieszy się 
polskim poniżeniem, butą i bezczel-
nością nowych elit, mając w nosie 
łamanie prawa i ochoczo ogłasza po-
mieszanie zmysłów na skalę dotych-
czas niespotykaną, bo bardzo mu się 
ten stan podoba. Dlatego nie wiem, 
czego oberprezes i spółka musieliby 
się dopuścić, jaka gigantyczna kom-
promitacja i afera z ich udziałem mu-
siałaby się wydarzyć, by sprowadzić 
na ziemię suwerena, który oszalał na 
haju. Obawiam się, że nie znormal-
niałby nawet jedząc codziennie ko-
rzonki i popijając octem. To upadek 
na skalę niebywałą. Polska hańba, 
która wyrosła z demokratycznych 
wyborów.

„Na razie przegrywamy ten mecz 
o Jutro, z własnej po części winy, sa-
mobója sobie strzeliliśmy, lekcewa-
żąc wybory, bo za mało nas poszło” 
- to słowa Janusza Rudnickiego, pi-
sarza, które przytacza „Newsweek”. 
„Upraszczając, ryzykując i nadsta-
wiając łba, powiem tak: lud nas tak 
urządził. Prosty lud polski i odłamy 
jakiejś polskiej inteligencji, robiącej 
mu populistyczną laskę, ale pies po-
grzebany jest w ludzie. On głosował 
tak, jakby kraj był rzeczywiście w ru-
inie i nędzy. Wychodzi na to, że im 
lepiej, tym gorzej dla tej masy. Mach-
nęli jej pięćsetką przed nosem, wrzu-
cili do urny wyborczej ten ochłap i 
krzyknęli: aport! I po nas! (…). Tak, 
ja, polski inteligent, odcinam się od 
polskiego ludu. On ciągle jeszcze nie 
przejrzał na te kaprawe ślepia, bo 
jak wytłumaczyć tak wysokie wciąż 
notowania w sondażach? Już mi się 
nie chce udawać, żeśmy jak równy z 
równym. Mam go gdzieś i wolno mi, 
ponieważ on mnie, inteligenta, ma 
jeszcze głębiej gdzieś. Jakiś komplet-
ny rozbrat, nie mamy nic wspólnego 
oprócz wspólnego języka, a i ten tak 
nas różni, że się właściwie nie rozu-
miemy”- mówi Rudnicki.

Podpisuję się oburącz pod jego 
opinią. Obecne władze i faktyczne 
16-18 proc. wyborców, nie mogą so-
bie uzurpować prawa do pomiatania 
resztą, doprowadzania do degradacji 
naszego wspólnego dorobku i sta-
wiania państwa na głowie jakąś cho-
rą rewolucją. A czynią to z upojnym 
cynizmem. Nie mam najmniejszego 
szacunku dla ludzi zaślepionych wła-
dzą, której nigdynieoddanie im się 
marzy. Nie mam krzty zrozumienia 
dla tej części społeczeństwa, która 
po wpędzeniu reszty współobywa-
teli w kłopoty po wyborach, co jesz-
cze można zrozumieć i wybaczyć, 
odwołując się do wcześniejszych 
argumentów (wspomniane śmie-
ciówki), nie tylko, że nie przejrzała 
z czasem na oczy, to jeszcze szydzi 
z pozostałych i niebezpiecznie na-
ciąga strunę. Nie tylko oberprezes i 
jego wazeliniarskie, zapiekłe otocze-
nie, które sponiewierało, naznaczy-
ło i wykluczyło inaczej myślących, 
są polskim problemem i piekącym 
wstydem. Także przekleństwem jest 
wielbiący oberprezesa na drabince 
elektorat PiS. Za jego sprawą polska 
demokracja poniosła ciężką porażkę. 
Dlatego ani mi w głowie polityczna 
poprawność. W obliczu zabójczej dla 
Polski jazdy PiS, mówię: g.... mnie ta 
poprawność obchodzi. Za skierowa-
ne również pod moim adresem sło-
wa: komuniści, złodzieje, rebelianci, 
zdrajcy, targowica, gorszy sort, odpo-
wiadam: jesteście opętanym pospól-
stwem, burakami, mimo że macie 
w swoich szeregach ludzi wykształ-
conych, zakompleksionym i zdewo-
ciałym, przerażoną nowoczesnym 
światem hordą ciemnogrodzian, 
gawiedzią przypominającą tych pa-
ryżan, którzy z dziećmi przychodzili 
pod gilotynę, z wrzaskami uciechy 
przyjmując kolejne spadające głowy. 
Dobro wspólne was nie obchodzi, 
wszystkich spoza waszego plemienia 

strącilibyście w niebyt, utopilibyście 
w kałuży. I dlatego jesteście niebez-
pieczni, i należy mieć się przed wami 
na baczności, robiąc wszystko, co le-
galne, by odsunąć popaprańców od 
władzy. Polska to nie tylko Podlasie 
i Podkarpacie, z całym szacunkiem 
dla rozsądnej części społeczeństw 
tych regionów. Żelazny elektorat 
PiS gotów jest oberprezesa uznać za 
świętego, ale miałem pewne nadzie-
je, w stosunku do tych spoza sekty, 
którzy go wsparli w wyborach. Nie-
stety, zaraza się rozprzestrzeniła za 
przyczyną pospolitego przekupstwa. 
Nowi wyborcy PiS, wyrzucili z pamię-
ci zbudowane w dużych ilościach 
żłobki i przedszkola oraz zapomnieli 
o korzyściach dla młodych matek, 
będących dziełem poprzedniej ekipy, 
która nie zasługuje tylko na opluwa-
nie. Za 500 + i nowe obietnice oparte 
na majaczeniu, gotowi są wesprzeć 
nawet dyktaturę oraz prokuratorską 
samowolę. Wyborcom PiS zabrakło 
godności i odrobiny krytycyzmu. 
Zgodzili się być dobrze opłacanymi 
niewolnikami, podnóżkami prezesa, 
którymi on gardzi. 

W felietonie „Uroki demokracji” 
(Newsweek) Zbigniew Hołdys pisze:

„Aleksander Smolar powiedział 
niedawno, że demokracja ma nie-
czyste sumienie. Demokratyczny 
system doprowadził do władzy wielu 
złodziejaszków i kłamców, durniów i 
awanturników, także morderców, 
ostatnio zamordystów w rodzaju 
Łukaszenki na Białorusi, Erdogana 
w Turcji czy Orbana na Węgrzech. Ci 
wybrani przez swoje ludy wodzowie 
wsadzają właśnie swoich wyborców 
do więzienia za słowa krytyki. Ta 
sama demokracja – i to jest straszne 
– wybrała Adolfa Hitlera. Już za samo 
to powinna zostać uznana za system 
niebezpieczny. I myślę, że pewnego 
dnia zostanie za taki uznana”. Tyle 
Hołdys cytujący Smolara.

Bezwzględną koniecznością jest 
obrona przed wynaturzeniami PiS. 
Obecnej opozycji jeszcze wiele bra-
kuje, by im się przeciwstawić, zna-
leźć sposób na siebie i wybić na zjed-
noczoną siłę z dużym autorytetem, 
zdolną do pokierowania państwem 
i oczyszczenia pozostawionej przez 
oberprezesa i s-kę stajni Augiasza. 
Aby to osiągnąć, potrzeba rezygna-
cji z indywidualnych ambicyjek sze-
fów poszczególnych ugrupowań, 
wspólnego, codziennego ich współ-
działania i podejmowania razem 
decyzji (wydaje mi się, że z udziałem 
KOD-u jako �laru, który jednak powi-
nien znaleźć inną formułę dla swojej 

działalności, by nowa władza się go 
bała). Opozycji potrzeba nieprze-
ciętnych przywódców, ludzi z cha-
ryzmą, jednolitego, dalekosiężnego 
i realnego, z żelazną konsekwencją 
wdrażanego programu przemian 
w każdej dziedzinie życia (żadnego 
populizmu w rodzaju „a my wam 
damy tysiąc na osobę!”), systema-
tycznego przekazywania społe-
czeństwu prostych, ekonomicznych 
zasad, których przestrzeganie może 
przyczynić się do jego dobrobytu, 
nieustannego uzmysławiania, że 
patriotyzm to także dbanie o pra-
worządność, praca dla kraju oraz 
codzienne obywatelskie obowiązki, 
a nie ciągłe rozpamiętywanie krwa-
wiących ran, przegranych powstań, 
nurzania się w smoleńskim obłędzie 
i kretyńskie wstawanie z kolan. Rolą 
opozycji ma być też odbudowanie 
szacunku dla Unii Europejskiej, któ-
rej jesteśmy członkami i dla naszych 
sąsiadów, oczyszczenie się z ludzi 
wcześniej skompromitowanych, z 
nagłaśnianiem takich przypadków, 
uporczywe nękanie władzy wskazy-
waniem jej nieprawości, zaniechań 
i niekonsekwencji. Potrzeba głośne-
go ośmieszania każdej jej bzdury. Bo 
śmiechem i kpiną można zabić.

Będzie to zadanie arcytrudne, 
być może nawet niemożliwe do wy-
konania w stosunkowo niedalekiej 
przyszłości, bo jak i czym zjednać 
sobie ludzi (poza stałym elektora-
tem PiS), którzy popierają łamanie 
prawa i deptanie konstytucji, ocze-
kują nawet na zamordyzm władzy 
i będą przy niej trwali choćby tylko 
dla materialnych korzyści, nawet 
gdyby Polska miała stać się pośmie-
wiskiem świata? Ale próbować trze-
ba. Bo grozi nam opanowanie przez 
pisowską tłuszczę do końca świata i 
jeszcze dzień dłużej, wszystkiego, co 
się rusza, a nadejdzie czas, że sekta 
będzie próbowała się dobrać także 
do naszych myśli. 

Stanisław Tym (znowu „New-
sweek”) felieton „Przeczekam ich” 
rozpoczął w te słowa:

„Dziś rano, po dłuższych przemy-
śleniach, postanowiłem poważnie 
zadbać o swoje zdrowie. Powód jest 
prosty. Muszę doczekać, aż runą. A 
nie tacy się przewracali za mojego 
życia, więc mam nadzieje, że mi się 
uda”.

A zakończył takimi oto:
„Przeczekam ich. Umrę w nie-

podległej, tej rozpoczętej 4 czerwca 
1989 r.”.

Pod nimi też podpisuję się obu-
rącz.
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KONTAKT: ul. Stacyjna 11, 58-306 Wałbrzych
tel : 748463040, tel. kom.: 883-359-937

e-mail: info@my-textim.com

CZYŚCIWO
BAWEŁNIANE
szeroki asortyment

ceny już od 
1,20 zł netto 

za 1 kg

www.my-textim.com
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

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

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług za przystępną cenę!

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia

sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań

Wiesław Zalas został od-
wołany z funkcji zastępcy 
burmistrza Mieroszowa. 
Jego miejsce zajął Rafał Dzi-
mira z Sokołowska.

Wiesława Zalas pracę na 
stanowisku zastępcy burmi-
strza Mieroszowa zakończył 
30 czerwca. - To nie była na-
gła decyzja. Rozmawialiśmy o 
naszej współpracy i doszliśmy 
do wniosku, że jesteśmy już 
trochę zmęczeni. Wiesław do-
stał propozycję współpracy na 
innym polu i teraz się nad nią 
zastanawia – powiedział nam 
burmistrz Marcin Raczyński.

Co na to były już wicebur-
mistrz Mieroszowa? - Rozma-
wialiśmy w czwartek i rzeczy-
wiście padła propozycja, bym 
działał w gminie Mieroszów 
na polu kultury. Ale po namy-
śle doszedłem do wniosku, 
że nie jestem zainteresowany 
ta propozycją – powiedział 
nam Wiesław Zalas, który był 
jednym z �larów zwycięskiej 
kampanii wyborczej Marcina 
Raczyńskiego. Z naszych nie-
o�cjalnych informacji wynika, 
że dotychczasowy zastępca 
burmistrza dostał propozycję 
kierowania Mieroszowskim 
Centrum Kultury. A zwolniony 
przez niego fotel wiceburmi-
strza zajął Rafał Dzimira.

Nowy zastępca burmi-
strza Mieroszowa 1 marca 
2016 roku wygrał konkurs 
na stanowisko inspektora do 
spraw projektów w Referacie 
Rozwoju i Pozyskiwania Fun-
duszy Zewnętrznych Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie. - 
Kandydat spełnił niezbędne 
i w dużym stopniu dodatko-

we wymagania. Wykazał się 
dużym zakresem posiadanej 
wiedzy, doświadczeniem oraz 
predyspozycjami gwarantują-
cymi prawidłowe wykonywa-
nie zadań. Ponadto uzyskał 
pozytywny wynik rozmowy 
kwali�kacyjnej – uzasadnił 
wtedy wybór Rafała Dzimiry 
burmistrz Mieroszowa Marcin 
Raczyński.

Po 4 miesiącach pracy na 
tym stanowisku Rafał Dzimira 
został 1 lipca 2016 r. awanso-
wany na stanowisko zastępcy 
burmistrza Mieroszowa. - 
Nowy zastępca jest magistrem 
ochrony środowiska Uniwer-
sytetu Opolskiego. Pracował 
m.in. w Fundacji Krzyżowa i 
spółce Sanatoria Dolnośląskie. 
Jest społecznikiem, uczest-
nikiem i współtwórcą wielu 
projektów na terenie Gminy 
Mieroszów, doświadczonym 
organizatorem w dziedzinie 
turystyki, marketingu, współ-
pracy międzynarodowej. Po-
sługuje się 4 językami obcymi. 
- Do głównych zadań powie-
rzonych zastępcy burmistrza 
należy koordynowanie pracy 
Referatu Gospodarki Nieru-
chomościami, Rolnictwa i 
Działalności Gospodarczej, Re-
feratu Oświaty i Kultury oraz 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Witając o�cjalnie nowego 
zastępcę, burmistrz Marcin 
Raczyński skierował również 
podziękowania za dotychcza-
sową współpracę odchodzą-
cemu z tego stanowiska Wie-
sławowi Zalasowi – czytamy 
w komunikacie Gminy Miero-
szów.

Robert Radczak

Mieszkańcy Unisławia 
Śląskiego walczą o urato-
wanie przedszkola prowa-
dzonego w tej wsi przez 
Stowarzyszenie „Słonecz-
ko Unisławia”. Ich zdaniem 
wypowiedzenie przez 
gminę lokalu, w którym 
działa przedszkole, będzie 
równoznaczne z jego za-
mknięciem. - Likwidacja tej 
placówki nie leży w gestii 
burmistrza – broni się Mar-
cin Raczyński, burmistrz 
Mieroszowa.

- W nawiązaniu do pi-
sma z dnia 16.06.2016 r., 
w którym wypowiada Pan 
bez żadnych konsultacji z 
mieszkańcami oraz człon-
kami Stowarzyszenia najem 
lokalu położonego w Unisła-
wiu Śląskim 4B, w którym od 
2007 r. działa niepubliczne 
przedszkole „Słoneczko Uni-
sławia”, w którym do dnia 
dzisiejszego wychowanie 
przedszkolne zdobyło około 
100 dzieci w wieku od 3 do 
6 lat, w imieniu oburzonych 
tą decyzja mieszkańców Uni-
sławia Śląskiego prosimy o 
merytoryczne uzasadnienie 
tej decyzji – piszą w interpe-
lacji Dorota Skibska - radna 
Rady Miejskiej Mieroszowa i 
Iwona Bandurska-Szewczyk 
– sołtys Unisławia Śląskiego 
oraz prezes Stowarzysze-
nia „Słoneczko Unisławia”. 
- Stowarzyszenie generuje 
dla Gminy Mieroszów wpły-
wy z tytułu dzierżawy loka-
lu w kwocie około 12 tys. zł 
rocznie - część dotacji na 
przedszkole wraca do Gmi-
ny (w 2015 r. dotacja Gminy 
wynosiła 16 tys. zł). W pla-
cówce zatrudnionych jest 
2 pracowników etatowych 

oraz dwóch na podstawie 
innych umów, co rodzi za 
sobą kolejne korzyści dla 
Gminy Mieroszów w postaci 
odprowadzanych podatków 
od wynagrodzeń. Likwida-
cja przedszkola spowoduje 
nieodwracalne straty edu-
kacyjne unisławskich dzieci 
w wieku 3-6 lat z uwagi m.in. 
na fakt, iż dzieci nie będą ko-
rzystać z przedszkola w odle-
głym Sokołowsku lub Miero-
szowie, gdyż te w wieku 3-4 
lata są za małe na transport 
„gimbusem” bez indywi-
dualnej opieki np. rodzica. 
Zgodnie z art. 84 ust. 3 usta-
wy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.) osoba prowadząca 
szkołę lub placówkę może ją 
zlikwidować z końcem roku 
szkolnego. W tym przypad-
ku osoba prowadząca szkołę 
lub placówkę jest zobowią-
zana co najmniej na 6 mie-
sięcy przed terminem likwi-
dacji zawiadomić o zamiarze 
i przyczynach likwidacji: 
rodziców uczniów, organ, o 
którym mowa w art. 82 ust. 
1 i 1a, oraz gminę, na której 
terenie jest położona szkoła 
lub placówka – obowiązek 
taki winien spoczywać szcze-
gólnie na Gminie Mieroszów 
jako organie nadzorującym 
przedszkole i przedmioto-
we wypowiedzenie narusza 
postanowienia w/w usta-
wy. Likwidacja przedszkola, 
a tym samym jak sądzimy 
�nalna sprzedaż lokalu, w 
którym się znajdowało do-
prowadzi do nieodwracalnej 
sytuacji likwidacji miejsca 
spotkań mieszkańców, gdyż 
na terenie przynależnym do 

nieruchomości mieści się 
plac biesiadny, boisko wie-
lofunkcyjne i plac zabaw, a 
tym samym zakończą się cy-
kliczne imprezy typu: „Bieg 
Słoneczek”, turnieje siatkar-
skie, odpusty para�alne itd. 
Ponadto twierdzenie za-
warte w Pana piśmie, iż Sto-
warzyszenie od 31.08.2011 
r. bezumownie zajmuje 
nieruchomość położoną w 
Unisławiu Śląskim 4b wy-
daje się niezasadne, gdyż w 
okresie do dnia dzisiejszego 
(5 lat) naliczana i wypłacana 
była przez Gminę Mieroszów 
Stowarzyszeniu dotacja, a 
Stowarzyszenie regulowało 
należności z tytułu najmu lo-
kalu argumentują.

Do tych stwierdzeń od-
niósł się burmistrz Mieroszo-
wa.

- Gmina Mieroszów w roku 
2008 ratując „Małe Przed-
szkole” w Unisławiu Śląskim, 
przejmując jego prowadze-
nie na 6 miesięcy od wro-
cławskiej Fundacji Kalos kai 
Agathos umożliwiła tworzą-
cemu się wówczas Stowarzy-
szeniu Słoneczko Unisławia 
poprowadzenie przedszkola. 
Stowarzyszenie otrzymało 
w roku 2008 w nieodpłatne 
użytkowanie do 30 sierpnia 
2011 część nieruchomości w 
budynku nr 4B w Unisławiu 
Śląskim. Po okresie na jaki 
została zawarta umowa Sto-
warzyszenie, jako organ pro-
wadzący niepubliczne „Małe 
Przedszkole”, nie dopełniło 
warunków zapisanych w 
ustawie o systemie oświaty 
m.in. zapewnienie warun-
ków działania placówki, nie 
uregulowało spraw dotyczą-
cych dalszego użytkowania. 

Ustawa o systemie oświaty 
mówi wyraźnie, że organ 
prowadzący placówkę oświa-
tową, w tym przypadku jest 
to Stowarzyszenie Słoneczko 
Unisławia, musi zapewnić 
odpowiednie warunki i bez-
pieczeństwo swoim wycho-
wankom. Budynek, w którym 
funkcjonuje przedszkole 
wymaga natychmiastowej 
wymiany ogrzewania. Piec 
oraz instalacja są w bardzo 
złym stanie technicznym, 
szacunkowa wycena mówi 
o koszcie ponad 60 tys. zł. 
W związku z tym, że Gmina 
corocznie dopłaca do funk-
cjonowania „ Małego Przed-
szkola” (w roku 2014 było to 
ponad 42 tys. zł, w roku 2015 
kwota ponad36 tys. zł) jest 
to dużym obciążeniem dla 
Gminy. Tegoroczny budżet 
nie przewiduje środków na 
wymianę instalacji centralne-
go ogrzewania w budynku. O 
ewentualnej likwidacji przed-
szkola dowiedziałem się z 
interpelacji złożonej przez 
Panią Skibską, ale to organ 
prowadzący zgodnie z prze-
pisami, a jest nim Stowarzy-
szenie Słoneczko Unisławia, 
może zamknąć placówkę. 
Likwidacja tej placówki nie 
leży w gestii Burmistrza. Jeże-
li okazałoby się, że Stowarzy-
szenie chciałoby zaprzestać 
prowadzenia przedszkola, 
pragnę poinformować, że na 
terenie gminy funkcjonują 
dwa publiczne przedszkola, 
w których znajdą się miejsca 
dla dzieci objętych obowiąz-
kiem przedszkolnym, a w 
każdej szkole podstawowej 
są oddziały przedszkolne – 
wyjaśnia Marcin Raczyński.

Robert Radczak

Zgaśnie Słoneczko Unisławia? Nieoczekiwana zmiana 
miejsc
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Gmina Mieroszów

Delegacja gminy Mieroszów 
w składzie: burmistrz Marcin 
Raczyński, przewodnicząca rady 
miejskiej Maria Chmielnicka, 
zastępca burmistrza Rafał Dzi-
mira oraz radni Dariusz Szmulik 
i Wojciech Oleszkiewicz, uczest-
niczyła w XXI Spotkaniach Miast 
Frydlandzkich w Mirosławcu.

Już od 21 lat delegacje gmin, 
które współtworzą „partnerstwo 
friedlandzkie” spotykają się by za-
cieśniać więzi i planować współ-
pracę. Wspólnota friedlandzka 
łączy Miasta, które do dziś lub w 
przeszłości nosiły nazwę Friedland. 
Oprócz gospodarzy tegorocznego 
spotkania z Mirosławca, uczestni-
kami byli goście z Niemiec: Frie-
dland in Brandenburg, Friedland in 
Mecklenburg Vorpommern, Frie-
dland in Niedersachsen, z Czech: 
Frydlant , Frydlant nad Ostravivci, z 
Rosji : Pradwinsk i z Polski: Korfan-
tów, Debrzno i Mieroszów.

Spotkania miast frydlandzkich 
to miejsce wymiany poglądów, 
pomysłów planowanie dalszej 
współpracy czasem też podpatry-
wanie w jaki sposób rozwijają się i 
radzą sobie inne gminy. Kontynu-
acją współpracy są turnieje piłkar-
skie dla dzieci i młodzieży, które co 
dwa lata organizowane są w jed-
nym z „Friedlandów” - w roku 2017 
drużyna młodych piłkarzy z Miero-
szowa wyjedzie do Mecklenburgii.

XXI Spotkanie Miast Frydlandzkich

Rozwinięciem tej współpracy 
jest - powstały z inicjatywy burmi-
strza Marcina Raczyńskiego i opra-
cowywany w Urzędzie Miejskim w 
Mieroszowie - pomysł wzajemnej 
promocji turystyki oraz przedsię-
biorczości. Mieroszowskie oferty 
z branży turystycznej w języku 
niemieckim, czeskim i rosyjskim 
będą mogły pojawić się na stro-
nach, a być może i w gazetach na 
terenie zaprzyjaźnionych gmin. W 
zamian za to mieroszowianie będą 
także promowali przedsięwzięcia 
swoich przyjaciół, a realizację tego 
zadania powierzono zastępcy bur-
mistrza Rafałowi Dzimirze.

Pomysłem, któremu patronu-
je burmistrz Mieroszowa Marcin 
Raczyński, wspierany przez bur-

mistrza Friedlandu Andreasa Frie-
drichsa, jest organizacja spotkań 
piłkarskich „+35 still alive” dla pił-
karzy - amatorów z Niemiec i Pol-
ski, którzy mają nie mniej niż 35 lat.

- Friedland/Frydlant w wolnym 
tłumaczeniu to „kraina pokoju” i 
dlatego przesłanie oraz życzenia, 
aby mieszkańcy naszych gmin, 
obywatele Europy i świata żyli 
w pokoju, powinno być mottem 
każdego z naszych międzynaro-
dowych spotkań - powiedział na 
spotkaniu w Mirosławcu burmistrz 
Marcin Raczyński, pozdrawiając 
przybyłe delegacje w imieniu gmi-
ny Mieroszów.

W 2017 roku organizatorem 
XXII Spotkań Miast Frydlandzkich 
będzie Gmina Mieroszów.
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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

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L A M AR 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!!!

Zobaczą Borussię
Drużyna Górnika Nowe 
Miasto Wałbrzych w kate-
gorii U-11 wygrała wyjazd 
na mecz Borussi Dortmund! 
Wyjazd był nagrodą główną 
w loterii Finału Finałów Deich-
mann Minimistrzostw 2016. 
W losowaniu wzięło udział 
łącznie 2 000 drużyn z całej 
Polski. Wśród szczęśliwców 
znalazł się również zespół Tur-
cji Kraków. W mistrzostwach 
wałbrzyszanie grali jako repre-
zentacja Polski. Przez dwa dni 
w piłkarskich rozgrywkach w 
Wałbrzychu rywalizowały naj-
lepsze drużyny z całej Polski. 
W kategorii U9 Niemcy Byd-
goszcz pokonały w pełnym 
emocji meczu �nałowym Ar-
gentynę Grudziądz. Trzecie 
miejsce zajęła Anglia Szczecin. 
W kategorii U11 mistrzowski 
tytuł zdobył zespół Holan-
dii Szczecin, drugie miejsce 
wywalczyli młodzi piłkarze 
Brazylii Tychy, a kolejne Cze-
chy Łódź. Zwycięzcy - oprócz 
pucharu i medali - otrzymali 
bilety na mecz Bayernu Mona-
chium.

(RED)

Bartkowiak 
bez klubu
Wychowanek Górnika Wał-
brzych Michał Bartkowiak 
odszedł ze Śląska Wrocław. 
Powodem odejścia 19-let-
niego zawodnika był brak 
przedłużenia kontraktu i te-
raz pomocnik będzie szukał 
klubu (najprawdopodobniej 
w I lidze). Zawodnik do wro-
cławskiego zespołu przyszedł 
latem 2014 r. z Górnika Wał-
brzych i dotychczas w ekstra-
klasie w 12 rozegranych spo-
tkaniach strzelił jednego gola. 
Jednak zdecydowanie więcej 
grał w III-ligowych rezerwach 
i... dużo częściej był kontuzjo-
wany.

Radosław Radczak

Urszula Włodarczyk na-
leży do najbardziej uty-
tułowanych lekkoatletek 
wywodzących się z Górnika 
Wałbrzych, co należy pod-
kreślić zwłaszcza przy okazji 
obchodzonego 70-lecia „kró-
lowej sportu” pod Chełm-
cem. Jej śladami zmierza 
konsekwentnie 19-letnia 
zawodniczka tego klubu We-
ronika Grzelak, najlepsza w 
Polsce siedmioboistka wśród 
juniorek. - Moim marzeniem 
jest występ na Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio w 
2020 r. - deklaruje ambitna 
zawodniczka. Na razie przy-
gotowuje się do mistrzostw 
świata w jej kategorii, które 
odbędą się w lipcu (19-24) w 
Bydgoszczy.

Jej rekord kraju wynosi 
5625 pkt. Podczas niedawnych 
wielobojowych mistrzostw 
Polski w Warszawie, zwyciężyła 
gromadząc 5523 pkt., w po-
szczególnych konkurencjach 
osiągając wyniki (w nawia-
sie jej rekordy życiowe): 100 
m p. pł. - 14,39, wzwyż – 166 
(180), kula – 11,59 (12,45), 200 
m – 24,86, w dal – 6,06 (6,18), 
oszczep – 37,55 (37,77), 800 m 
– 2.23,94.

Rekord Polski seniorek Mał-
gorzaty Guzowskiej-Nowak, 
jest już bardzo wiekowy, bo 
ustanowiła go w 1985 r. Wyno-
si 6616 pkt, a złożyły się niego 
rezultaty: 13,27, 195, 15,35, 
24,20, 6,37, 43,46, 2. 20,39, - 
Myślę, że stać mnie będzie w 
tym sezonie na osiągnięcie 
5800 pkt. – twierdzi Weronika.

Zamiar ten uważa za realny 
jej trener klubowy Grzegorz 
Banaszek, zajmujący się bie-
gami, skokami i wielobojami, 
a nad tą ostatnią konkurencją 

czuwa ponadto jako szkolenio-
wiec kadry od 2008 r. - Weroni-
ka zdecydowanie dominuje w 
kraju. Następną zawodniczkę 
wyprzedza o ok. 700 pkt., to w 
tej kategorii niemal przepaść. 
Sądzę, że na mistrzostwach 
świata Weronika może znaleźć 
się w „8”, a im bliżej znajdzie się 
czoła, tym większa będzie na-
sza radość i satysfakcja. Na dziś 
jej wynik jest 6. na świecie – za-
znacza trener dodając, że w jej 
wieku Włodarczyk legitymo-
wała się rezultatem 5173 pkt., 
poprawiając rekord kraju. - Na 
to, czy i kiedy dogoni Ulę, złoży 
się wiele czynników, ale wierzę, 
że to się mojej podopiecznej 
uda. W każdej konkurencji jest 
wiele do poprawienia. Najle-
piej sobie radzi w skokach, ale 
Weronika ma także duże pre-
dyspozycje szybkościowe, co 
powinno dobrze wpłynąć na 
wyniki w biegu na 100 m pł. i na 
200 m. Uzyskanie rezultatów 
zbliżonych do rekordu Polski 
seniorek, to przy sportowym 
szczęściu i unikaniu kontuzji, 
kwestia ok. 3-5 lat. To utalen-
towana, ambitna i bardzo pra-
cowita dziewczyna, profesjo-
nalnie podchodząca do swoich 
obowiązków. Potra� słuchać, 
widzi swoje błędy i, co ważne, 
szybko się uczy. Poza tym jest 
koleżeńska i służy innym radą 
- podkreślił Banaszek, a Werka 
dodaje, że ma jeszcze spore re-
zerwy w kuli.

Zdobyła dotychczas dla 
Górnika 10 medali mistrzostw 
Polski w różnych kategoriach 
wiekowych, 5-krotnie stając na 
najwyższym stopniu podium. 
Jeszcze jako młodziczka usta-
nowiła rekord Polski wynikiem 
4669 pkt. Na mistrzostwach 
Świata juniorów młodszych w 

Doniecku (2013) była 20. (5100 
pkt), ale już wtedy wpadła w 
oko znawców przedmiotu, cze-
go rezultatem były składane 
jej oferty.  - Proponowano mi 
treningi w Stanach Zjednoczo-
nych. Zgłosił się uniwersytet w 
Memphis, a także uczelnie sta-
nowe Michigan i Virginia. Po-
stanowiłam jednak pozostać w 
Wałbrzychu – wyjaśniła Werka.

Wracając do Włodarczyk, 
przez wiele lat odnosiła suk-
cesy w wielobojach, dopro-
wadzając swój rekord w sied-
mioboju do 6542 pkt, czego 
dokonała na MŚ w Atenach 
w 1997 r., na których zajęła 
4. miejsce. W tej konkuren-
cji zdobyła srebrny medal na 
mistrzostwach Europy w Bu-
dapeszcie (1998) i brązowy w 
Helsinkach (1994). Poza tym 
zwyciężyła na Uniwersjadzie w 
Bu�alo (1993), a druga była na 
studenckim czempionacie w 
She�eld (1991). Zasłynęła tak-
że osiągnięciami w pięcioboju, 
z których największe to zwycię-
stwo na Halowych ME w Wa-
lencji (1998) oraz srebro na Ha-
lowych MŚ w Toronto (1993). 
Trzecia była w światowym 
rankingu w 1998 r. Trzykrot-
nie uczestniczyła w igrzyskach 
olimpijskich, startując w Bar-
celonie (1992), Atlancie (1996) 
i Sydney (2000). W dwóch 
ostatnich kończyła rywalizację 
na 4. miejscu. 5-krotnie zdoby-
wała „Złote Kolce”, nagrody dla 
najlepszej polskiej lekkoatletki 
sezonu. W 2015 r. otrzymała ty-
tuł „Ambasadora Wałbrzycha”. 
Grzelak ma się więc do czego 
przymierzać.

Rekordzistką świata jest od 
28 lat Amerykanka Jackie Joy-
ner-Kersee, która na IO w Seulu 
wyśrubowała wynik do 7291 

Werka po śladach Uli

Od lewej: Stanisław Grędziński, Weronika Grzelak i Grzegorz Banaszek.

pkt, a w Europie najlepszym 
rezultatem legitymuje się od 
2007 r. Szwedka Carolina Kluft 
(7032 pkt). Jak dowodzi życie, 
z oszałamiającymi dokonania-
mi lekkoatletycznymi różnie w 
przeszłości bywało...

Weronika, która urodziła 
się w Wałbrzychu, zaczynała 
w PSP nr 28 przy al. Wyzwole-
nia od... koszykówki (obecnie 
mierzy 181 cm). Później było 
Gimnazjum nr 11 przy ul. dr 
Sokołowskiego na Piaskowej 
Górze, gdzie trenowała pod 
okiem Marka Mazura, a następ-
nie po sąsiedzku „usportowio-
ne” IV LO, gdzie z kolei wziął ją 
pod swoją opiekę Janusz Styś. 
Jeszcze nie miała skonkrety-
zowanej specjalizacji la i m.in. 
biegała przełaje. W listopadzie 
2010 r. tra�ła do Górnika pod 
„skrzydła” trenera Banaszka, 
który, jak podkreśla, nie był 
wtedy szczególnie zbudowa-
ny jej wynikami. Z czasem w 
istotny sposób zmienił swoją 
opinię.

Werka może też służyć 
za wzór jako uczennica. Jej 
średnia ocen na świadectwie 
maturalnym to 4,93. Zamierza 
kontynuować naukę na wro-
cławskiej AWF (jak niegdyś 
Włodarczyk), ale możliwe, że 
jeszcze przez jakiś czas będzie 
reprezentowała Górnika. Cóż, 
najoględniej mówiąc, system 

stypendialny i sposoby jego 
przyznawania, pozostawiają 
sporo do życzenia... Dobrze 
się w nim czują członkowie 
lig z niskich półek, gorzej są 
traktowani nawet utytułowa-
ni indywidualiści. Sam zakup 
kolców pochłania w sezonie 
ok. 2,5 tys. zł., a przecież oso-
ba, która wkroczyła w wiek 
młodzieńczy, ma jeszcze wie-
le innych życiowych potrzeb. 
Trzeba podkreślić pomoc w 
zapewnieniu Grzelak opieki 
medycznej i rehabilitacyjnej 
przez Mariusza Gawlika, szefu-
jącego ośrodkowi Aqua Zdrój.  
- Jestem z natury optymistką i 
liczę, że wszystko poukłada się 
po mojej myśli, jak również, że 
zrealizuję najważniejszy spor-
towy cel – wyjazd za cztery 
lata na igrzyska do Japonii – 
zakończyła.

Największymi sukcesami 
w dyscyplinie „królowej spor-
tu” w mieście pod Chełmcem, 
może się wykazać Stanisław 
Grędziński, dwukrotny mistrz 
Europy (400, 4x400 m) z Bu-
dapesztu (1966), od wielu lat 
prezes lekkoatletów Górnika. 
Zawsze marzył, by doczekać się 
następców. Niekoniecznie mu-
szą nimi być czterystumetrow-
cy. Wiele przemawia za tym, że 
„schedę” przejmie Weronika 
Grzelak.

Andrzej Basiński
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Wójt Gminy Stare Bogaczowice
zawiadamia że w okresie od 07.07.2016r. do dnia 28.07.2016r. 

w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 
na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony wykaz nr 4/2016 

nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu, wykaz nr 5/2016 nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej oraz wykaz nr 6/2016 nieruchomości 

przeznaczonych na zamianę. 

Wójt Gminy Walim, 

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

 został wywieszony na okres 
od 05.07.2016 r. do 26.07.2016 r. 

wykaz Nr 13/2016 z dnia 05.07.2016 r. 
nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do sprzedaży.

Poszukujemy 

wychowawców 
na obozy i kolonie 

w lipcu i sierpniu 2016. 

Kontakt: 

wakacjewpracy@gmail.com

Przyjmę do pracy
w Wałbrzychu

SZLIFIERZA 
KAMIENIA

z doświadczeniem 
zawodowym 

Tel. 74 846-47-59

W okolicy Wałbrzycha 

do sprzedania 

jednorodzinny dom 

w budowie. 
Działka o pow. około 1200 m2. 

Telefon kontaktowy 605 424 429.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Zatrudnię opiekunki 
osób starszych 

do Niemiec i Anglii. 
Wysokie zarobki, krótkie 
wyjazdy, praca również 

dla studentów. 
Tel. 509 89 24 36

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

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

i 74-854-17-12

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

DB2010 .PL
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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...

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WIELKA PROMOCJA*

EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 
MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875
 * do wyczerpania zapasów.

Zatrudnię kierowcę 
z doświadczeniem 

w prowadzeniu 
busów

do pracy w kraju i za 
granicą

Tel. 887 488 001

O trudnej sytuacji piłkar-
skiego Górnika wiadomo 
było od dawna, ale nikt nie 
podziewał się, że jest aż tak 
źle. Na czerwcowym walnym 
zgromadzeniu członków 
klubu rezygnację złożył pre-
zes Tomasz Jakacki, który od 
wielu miesięcy był jedynym 
członkiem zarządu. Jednym 
z powodów dymisji był spór 
ze spółką Aqua Zdrój, zarzą-
dzającą stadionem przy ul. 
Ratuszowej w Wałbrzychu, 
która przeciwko Górnikowi 
skierowała do sądu sprawę o 
zaległości z tytułu wynajmu 
obiektów.

- Nie mieliśmy innego 
wyjścia, bo klub wielokrot-
nie łamał wcześniejsze poro-
zumienia – wyjaśnia prezes 
spółki Mariusz Gawlik. – Po 
wydaniu wyroku może zo-
stać podpisana ugoda – do-
daje.

Za około miesiąc rozpocz-
ną się rozgrywki nowej III ligi, 

w której Górnik miał walczyć 
nie tylko z zespołami z Dol-
nego Śląska i z wojewódz-
twa lubuskiego, ale także 
z silnymi ekipami z Górne-
go Śląska oraz Opolszczy-
zny. Jednak dziś przyszłość 
pierwszej drużyny stoi pod 
wielkim znakiem zapytania.

 - Coraz bliżej czarnego 
scenariusza dotyczącego 
piłkarskiego Górnika Wał-
brzych... w chwili obecnej 
wszystko na to wskazuje, że 
Górnik może w przyszłym 
sezonie zagrać w klasie 
okręgowej! Nasz klub opu-
ściło już dziewięciu piłka-
rzy. W dzisiejszym treningu 
uczestniczyło tylko 12 za-
wodników. Z biało-niebie-
skimi barwami pożegnali się 
Marcin Orłowski, Sławomir 
Orzech, Michał Oświęcim-
ka, Dominik Radziemski, 
Dariusz Michalak, Grzegorz 
Michalak, Mateusz Sawicki, 
Mateusz Krawiec oraz Kamil 

Jarosiński. Całej drużynie 
ustępujący prezes Tomasz 
Jakacki zakomunikował, że 
w przyszłym sezonie każdy 
zawodnik, który zostanie w 
Górniku może liczyć na mak-
symalnie 750 zł stypendium. 
Warunki te niestety nie są do 
zaakceptowania przez kogo-
kolwiek. Na obecną chwilę 
biało-niebiescy mają 800 ty-
sięcy złotych długu. Co gor-
sza klubem nikt nie rządzi, 
gdyż na tę chwilę Górnik nie 
ma prezesa. Wszyscy oczeku-
ją na powrót z urlopu prezy-
denta Wałbrzycha Romana 
Szełemeja, jako że gmina jest 
głównym sponsorem Górni-
ka. W najbliższych dniach wy-
jaśni się przyszłość Górnika 
Wałbrzych – komunikat tej 
treści pojawił się we wtorek 
na o�cjalnej stornie klubu 
gornik-walbrzych.pl. Dzień 
później wpis został usunięty, 
ale problemy zostały…

Robert Radczak

Patryk Łazarski i Joan-
na Hoja zwyciężyli w kate-
gorii open przełajowego 
XXVIII Biegu Książańskie-
go, którego 4,6-kilometro-
wa trasa prowadziła ścież-
kami malowniczego parku 
krajobrazowego.

Za nimi uplasowałi się: 
Jacek Baranowski i Daniel 
Kłosowski oraz Anna Pernej 
i Agnieszka Kluzek. Zawo-
dy zorganizował Ośrodek 

Społeczno-Kulturalny Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Pod-
zamcze” przy współudziale 
Fundacji na rzecz Odzyskiwa-
nia Aluminiowych Puszek po 
Napojach RECAL. Imprezie 
patronowało Miedzynaro-
dowe Stowarzyszenie Spor-
tu dla Wszystkich TAFISA. 
Zawodników uhonorowano 
pamiątkowymi medalami i 
nagrodami rzeczowymi.

(BAS)

Górnik w okręgówce?!Bieganie pod Książem

Na trasie podzamczanskiego przełaju.

Bez 9 podstawowych piłkarzy, bez pieniędzy, bez prezesa, 
za to z 800 tys. zł długu – tak wygląda dziś sytuacja piłkarskiego 
Górnika Wałbrzych. W 70-lecie powstania klubu, pierwszy zespół 

może wylądować w klasie okręgowej.
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA 
PODZAMCZU, 3 POKOJE do 
wejścia, ze spłaconą termomoder-
nizacją, TEL. 535 285 514

OKAZJA!, najtańsze 4 POKOJE 
NA PODZAMCZU, 72 m2, balkon, 
rozkład, 135 tys. Zł!, Kontakt 535-
285-514

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje PO 
REMONCIE, 41 M2, w czteropię-
trowcu po termomodernizacji! 
DO WEJŚCIA, NISKI CZYNSZ, 
wyposażenie w cenie! Cena 
135.000zł do negocjacji kontakt 
530- 998-374

PODZAMCZE, 2 POKOJE na trze-
cim piętrze w wieżowcu, BALKON,  
rozkład, 107 tys. zł do negocjacji, 
Kontakt 535-285-514

Górne Podgórze, 3 pokoje, 57m2, 
po remoncie. Cena 115.000zł DO 
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265

ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 pię-
tro w bloku, miejskie ogrzewanie. 
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI! 
Kontakt  535- 311- 265

2 pokoje, 39m2, okolice Batorego, 
kamienica po remoncie. Cena 
69.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt  
535- 311- 265

DWUPOZIOMOWE mieszkanie na 
Białym Kamieniu, 85m2, 3 pokoje, 
garaż, spokojna lokalizacja. Cena 
119.000zł DO NEGOCJACJI! Kon-
takt  535- 311- 265

BEZCZYNSZOWE, 2 pokoje w ka-
mienicy, 63m2, okolice Batorego. 
Bardzo dobra lokalizacja. Cena 
105.000zł do negocjacji. Kontakt  
535- 311- 265

STARY ZDRÓJ 55,50 m2, 3 pokoje. 
Spokojna, POŻĄDANA lokalizacja, 
OGRÓDEK. Cena 119.000zł do 
negocjacji. Kontakt  535- 311- 265

3 pokoje, 57m2, dodatkowo 
pokój na strychu, boczna ulica 
Nowego Miasta, cena 99.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

77m2, miejskie ogrzewanie, duży 
balkon. Cena 105.000zł DO NEGO-
CJACJI Kontakt 535-311-265

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

5. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
Dom, pow. 94, 40 m2, 6 pok., 
STARY ZDRÓJ, Cena 218 000 tys.
zł, Cena do negocjacji. Tel: 519-
121-102

6. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
DZIAŁKA, pow. 2300 m2, WITO-
SZÓW GÓRNY, Cena 145 000 tys.
zł, Cena do negocjacji. Tel. kom. 
Tel: 519-121-102

7. SOWA&VICTORIA Kawalerka 
na Piaskowej Górze, stan do 
wprowadzenia - 61 000 ! Tel: 530-
913-259

8.SOWA&VICTORIA Kawalerka w 
okolicach ul. Bema, po remon-
cie - 65 000 do negocjacji ! Tel. 
530-913-259

9. SOWA&VICTORIA 2 pokoje, 
Piaskowa Góra, 2 piętro - 90 000 
do negocjacji ! Tel: 530-913-259

10. SOWA&VICTORIA 2 pokoje z 
jasną kuchnią , piaskowa Góra ( 
Krasińskiego ), do wprowadze-
nia - 107 000 ! Cena 70.000 Tel: 
530-913-259

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie dwa poziomy 90 m2 
z zabudowaną kuchnią i szafami, 
4 pokoje, garaż w bryle Tel: 506-
717-014

12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
działki w Strudze 3 km od Szczaw-
na, malownicze krajobrazy cena 
od 80 zł/m2 Tel: 506-717-014

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie dwa poziomy stan 
idealny do zamieszkania 2 sypial-
nie, salon, zabudowana kuchnia, 
dwie łazienki. Osiedle Arkadia 

piętro, cena 80 tys. zł.Tel. 793 
111 130

MS-2669 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 28 m2, do remontu 61.500 ,Tel. 
883 334 481

MS-2616 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 18m2, cena 55 tys. Tel. 883 
334 486

MS- 2540 Podzamcze 2 pokoje 
pow. 53,5m do wprowadzenia, 
cena 140 tys.zł Tel. 793 111 130

MS-2597 Podzamcze 2 pokoje, 
pow. 38,50m piętro drugie, cena 
115 tys.zł Tel. 793 111 130

MS-2580 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2,4 piętro, cena 95 tys. Tel. 
883 334 481

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

MS-2612 Piaskowa Góra 3 pokoje, 
pow. 53,40m, stan dobry, cena 
155tys. zł. Tel. 793 111 130

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

MS-2534 Piaskowa Góra- nowy 
budynek 3 pok. po remoncie, 
54m2, 6 piętro, cena 159 tys. tel 
606 976 630

MS-1788 Szczawno-Zdrój, 2 poko-
je, 84 m2, wysoki parter, cena 139 
tys, tel. 883 334 486

MS-2564 Podzamcze, 3 pokoje, 
do remontu o pow.58m 4 piętro 
w 4, 98 tys, tel. 883 334 486

GS-2632 Działka na Rusniowie ul. 
Truskawkowa, 1360m2, cena 105 
tys. Tel. 883 334 481

USŁUGI

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

(1) Kompleksowe remonty. 
Wolne terminy czerwiec – lipiec. 
Tel. 668 60 55 55.

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 
607-218-533

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

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. 

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

(2) Zatrudnimy pracowników 
ochrony - sklep DINO w Czarnym 
Borze. Tel: 726-007-707.

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

NIERUCHOMOŚCI

(4) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808-
022. 

(3) Sprzedam mieszkanie po 
remoncie, 46 m kw., Biały Ka-
mień – ul. Przyjaciół Żołnierza, 
parter, kuchnia, 2 pokoje, ła-
zienka, wc, co gazowe, ogródek 
przydomowy - 200 m kw. Cena: 
110 tys. zł. Tel. 600 888 434. 

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

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, 
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, 
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

PIASKOWA GÓRA, 5 piętro, 2 po-
koje, 30 m2, słoneczne, BALKON, 
do wejścia! CENA 87.000 ZŁ, tel. 
535- 285 -514

BIAŁY KAMIEŃ, 25 m2, KAWALER-
KA PO KAPITALNYM REMONCIE, 
wyposażona,  w prestiżowej 
lokalizacji, CENA 48.000.zł, TEL. 
535- 285 -514

MIESZKANIE PO REMONCIE, 
52m2, 3 pokoje, OGRZEWANIE 
MIEJSKIE, do wprowadzenia, 4 
piętro, CENA 130.000zł , kontakt 
530- 998-374

NOWE MIASTO, OKAZJA! 21 M2, 
po remoncie, POKÓJ Z ANEKSEM 
KUCHENNYM, łazienka, parter, 
cena  35.500 tys! Tel: 535-285-514

Komorów cena 278.000 Tel: 506-
717-014

14. SOWA&VICTORIA >> SUPER 
OFERTA<< Na sprzedaż pół domu 
(109m2) w spokojnym rejonie 
Szczawienka. Po kapitalnym 
remoncie (stan deweloperski). 
ATRAKCYJNA CENA 220 000ZŁ 
Tel: 502-665-504 

15. SOWA & VICTORIA >> SUPER 
OFERTA<< 2 pokoje + kuchnia + 
łazienka z WC w atrakcyjnej części 
Szczawna Zdrój. Do remontu. 
Mieszkanie na I piętrze. cena: 69 
900zł!!! Tel: 502-665-504 

16. SOWA&VICTORIA Piękne 
dwupoziomowe mieszkanie w 
Śródmieściu, po remoncie, 3 
pokoje! Cena: 115 000zł Tel: 502-
665-504

17. SOWA&VICTORIA Biały Ka-
mień- dwupokojowe mieszkanie 
w nowym budownictwie po kapi-
talnym remoncie! Cena 104 000zł 
do negocjacji! Tel: 502-665-504

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
w spokojnym miejscu Białego 
Kamienia, wysoki parter, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka,wc, garderoba, 
50m2, cena124000 zł Tel: 519-
121-104

19. SOWA&VICTORIA Nowe Mia-
sto 2 pokoje wysoki parter 42m2, 
wysoki parter, po remoncie cena 
79000 zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra kawalerka z jasną kuchnią 
po remoncie 26m 78000 zł Tel: 
519-121-104

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

WYNAJMĘ- Serwis samochodo-
wy !!! Salon Samochodowy- la-
kiernia!!!  wraz ze osprzętem,  
Podzamcze- Szczawienko, cena 
26000zł. Tel. 606 976 630

MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema, 
dom wolnostojący 190m2, działka 
662 m2, cena 429 tys. Tel. 606 
976 630

MS-2703 Piaskowa Góra,3 pokoje 
45m2 po kapitalnym remoncie, 
cena 139000 tys. Tel. 606 976 630

OKAZJA-2322 Nowe mieszkanie z 
tarasem w apartamentowcu , ul. 
Odlewnicza! 80 m2, cena 225000 
zł Tel. 606 976 630

OKAZJA! MS-2705 Szczawno 
Zdrój, 2 pokoje, 60 m2, do remon-
tu, cena 65 tys tel. 883 334 486

MS-2644 Śródmieście, 2 pokoje 
36m, 1 piętro, cena 42 tys. tel. 793 
111 130

MD- 2579 Dom Szczawno Zdrój 
150 m2, działka ok.1500 m2, 259 
tys, tel. 883 334 486

MS-2573 Nowe Miasto 1 pokój  
36m. Pierwsze piętro cena 59900 
tys. tel. 793 111 130

MS-2654 OKAZJA - Osiedle Górni-
cze, 2 pokoje, 39 m2, cena 79 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-2622 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
z balkonem, pow. 33M, drugie 

1.SOWA&VICTORIA Kilkuletni, 
parterowy dom z użytkowym 
poddaszem położony na pięknej, 
zagospodarowanej działce w 
Witoszowie Dolnym Tel: 502-
657-353 

2. SOWA&VICTORIA Budynek 
gospodarczy wraz z duża działką 
-2800m2, nadający się na każdą 
działalność lub adaptację na dom 
mieszkalny. Tel: 502-657-353

3. SOWA&VICTORIA Trzypokojo-
we mieszkanie w spokojnej części 
śródmieścia. Tel: 502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
MIESZKANIE, pow. 57,95 m2, 2 
pok., NOWE MIASTO, Cena 99 000 
tys.zł, Cena do negocjacji. Tel: 
519-121-102

R E K L A M A

Super okazja! Uzbrojone działki 
budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 
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rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy po remoncie, 
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro, 
co gaz, 89 tys.zł. cicha lokalizacja, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bar-
dzo dobry, 41m2, cena 105000zł. 
74 666 42 42, 881 424 100

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110 
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 55 tys.zł. 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro, 
54tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 2 
ogródkami na Gagarina, Szcza-
wienko, 42m2, wys.parter, po 
remoncie, co gaz, cena 132 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.

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 -Podgórze, dom wolnosto-
jący 96 m2, z działką 900 m2, do 
remontu. Cena: 190 000 (nr: 2137) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Jedlina Zdrój mieszkanie 
na sprzedaż 49 m2, 2 pokoje, 
parter z tarasem oraz działka bu-
dowlana 841m2 w ksztalcie litery 
L, ogrodzona.Możliwość kupna 
razem lub osobno. Cena działki: 
52 000zł nr: (2075) (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – BON –Zamienie na mniej-
sze mieszkanie na Piaskowej Gó-
rze o pow.51,5, parter, 3 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, okna PCV, 
ogrzewanie miejskie (nr:2173 )  
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie dwupoziomo-
we 87m2 -Boguszów Gorce, 1 pię-
tro, 4 pokoje, ogrzewanie gazowe 
z garażem Cena : 179 000 tys. . (nr: 
2176)- (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 –  ZAMIANA Luksusowe 
mieszkanie w Świebodzicach  2 
pokoje,54m2 na ładny dom lub 
mieszkanie willowe. (nr:  ) - (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 – Szczawno Zdrój, do sprze-
dania mieszkanie 31,28 m2, przy 
promenadzie,1` pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój Cena:70 000 
( nr: 2142)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – OKAZJA ! OBNIŻKA CENY, 
Podzamcze, 40 m2, 2 piętro, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie, 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc oraz przedpokój. Cena 115. 
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 – Nowy Zieluń do sprzedania 
śliczny domek ,40m2,3 pokoje 

.300.000tyś.(nr: 2136) - (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
mieszkanie na sprzedaż w 
Boguszowie Gorcach, 42m2 na 1 
piętrze, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze Cena :69.000 zł (nr: 
2111) - (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 -  Do sprzedania mieszkanie 
na Podzamczu 84,8m2,3 poko-
jowe,łazienka i wc osobno,duży 
balkon.179.000tys.(2135) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON- Mieszkanie 41m2 w 
Wałbrzuchu ,2 pokojowe,jasna 
kuchnia,łazienka,przedpokój.Do 
remontu 59 .000tys. (nr: 2134) - 
(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 – Mieszkanie na sprzedaż 
w Śródmieściu, 46 m2, 2 pokoje, 
duża kuchnia w zabudowie, 
łazienka, przedpokój z szafą w 
zabudowie. Cena:119.000zł  (nr: 
2152) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju 1 piętro 
89m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, duży balkon Cena: 
390 000 zł (nr.118) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

 BON – OBNIŻKA CENY !!!Miesz-
kanie na sprzedaż w Boguszowie 
Gorcach, 1 piętro, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do 
odświerzenia.Spokojna okolica. 
(nr: 2065) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro, 
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 
42, 507153166 .

WILLA- Sprzedamy 2 pok. 54m2, 
N.Miasto, ul.Piłsudskiego, 2 piętro 
, cena 85 tys.zł. –  ogrzewanie ga-
zowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień, 
okolice Bema, 3 pokoje po remon-
cie, 54m2, cena 139 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  2 pokoje, 
Piaskowa Góra, 40 m2, cena 
109500zł. 3 piętro, po remoncie, 
74 666 42 42, 507 153 166.

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

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

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, 
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
w dzielnicy  Nowe Miasto, 25m2 
, 28tys.zł.  1 piętro, 74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
54m2, St.Zdrój , po remoncie, 
wys.parter, cena 69 tys.zł 74 666 
42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy garsonierę 
na P.Górze, po remoncie, 19m2, 
1 piętro, cena 57 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Podzamczu, 1 piętro w czwórce, 
48m2, cena 117 tys.zł. 74 666 42 
42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupo-
ziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, 
po remoncie, cena 185 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, 881 424 
100.

WILLA – Sprzedamy 36 na Pod-
zamczu, 2 pokoje, rozkładowe, 3 
piętro, winda, po remoncie, cena 
107 tys.zł. 666 42 42, 881 424 100.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 38m2, Śród-
mieście, 2 pokoje, ul.Batorego, 
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł. 
do negocjacji, 74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter, 
cena 59000zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje w 
Jedlinie Zdr. po remoncie, 43m2, 
parter, cena 65 tys.zł. 74 666 42 
42.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 3 pokoje, działka 
2000m2, cena 350 tys.zł.  74 666 
42 42,  881 424 100.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3 
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2 
piętro, cena 110 tys.zł.  74 666 42 
42, 881 424 100.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-

58-309 Wałbrzych, Główna 11, 
74 842 90 60, walbrzych@wgn.pl

WGN dom bliźniak Poniatów, 4 
pokoje, działka ca 800 m2,   bar-
dzo ładna lokalizacja, spokojne 
miejsce , cena 270 tys. zł  tel. 74 
842 90 60.

WGN dom bliźniak Poniatów, 
4 pokoje, piękna duża działka 
2000m2, -spokojna, Zielona lokali-
zacja, cena 299 tys. do negocjacji. 
tel. 74 842 90 60.

WGN dom wolno stojący Śród-
mieście, 4 pokoje, zagospodaro-
wana , ładna działka 900 m2, 

wolny od zaraz, cena 420 tys. zł  
74 842 90 60.

WGN dom szereg na Piaskowej 
Górze, 3 pokoje, działka 167 m2, 
poszukiwana spokojna lokalizacja, 
cena 288 tys. ,w rozliczeniu może 
być mieszkanie. Tel. 74 842 90 60.

WGN dom , zabudowa szeregowa 
na Piaskowej Górze, 5  pokoi, 
180m, działka 250 m2,  cena 380 
tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN dom szereg na Piaskowej 
Górze, 178 m2, działka 277 m2, 
poszukiwana spokojna lokalizacja, 
wolny od zaraz, cena 450 tys. zł. 
tel. 74 842 90 60.

WGN dom, zabudowa szeregowa 
, Piaskowa Góra, 5 pokoi,180m2, 
działka 169 m2, bardzo ładny, do 
wprowadzenia, cena 490 tys. zł 
tel. 74 842 90 60.

WGN dom bliźniak na Piaskowej 
Górze,  4 pokoje, działka 410 m2, 
w rozliczeniu może być mieszka-
nie 3 pokoje, Piaskowa. Cena 435 
tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN dom w zabudowie szere-
gowej, Szczawienko, 6 pokoi, 230 
m2, działka 326 m2, do zamiesz-
kania, cena 499 tys. zl tel. 74 842 
90 60.

WGN dom wolno stojący, Szczaw-
no- Zdrój, stan bardzo dobry, do 
zamieszkania, 6 pokoi, działka 
746m, zagospodarowana, cena 
679 tys. zl okazja, tel. 74 842 90 
60.

WGN dom wolno stojący Wał-
brzych, Rusinowa, 5 pokoi, 141m, 
działka 725 m2,  cena 360 tys. zl 
do negocjacji, okazja, tel. 74 842 
90 60.

WGN piękna willa w Szczawnie 
Zdroju. Wyjątkowa oferta domu 
dla poszukujących szczególnej 
nieruchomości , 5 pokoi, 240m, 
działka 840m2,  tel. 74 842 90 60.

WGN dom w zabudowie szerego-
wej , Świebodzice, 6 pokoi, działka  
206 m2, bardzo dobra lokalizacja, 
cena 479 tys. do negocjacji. tel. 74 
842 90 60.

WGN piękny duży dom w Rogoź-
nicy , na dom wielopokoleniowy, 
rodzinny dom dziecka, opieki, 7 
pokoi, 3 łazienki, 297m2, działka 
2700m2, cena 890 tys. zł tel. 74 
842 90 60.

WGN dom bliźniak, Biały Kamień, 
7 pokoi, 2 kuchnie, dla  dwóch 
rodzin z oddzielnym wejściem, 
,działka 570m, cena 650 tys. tel. 
74 842 90 60.

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, 35m2, 10 
piętro w 10, cena 99.900zł, 
do wprowadzenia, możliwa 
zamiana z dopłatą na 3 pokoje, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 35m2, 7 
piętro w 10, cena 85.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 3 pokoje, 63m2, 5 
piętro w 10, cena 145.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Forteczna, 2 pokoje, 54m2, 10 
piętro w 11, cena 109.000zł, 
dobry stan techniczny, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 4 
piętro w 4, do remontu, cena 
100.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, 3 pokoje rozkłado-
we, 60m2, 4 piętro w 4, cena 
114.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
SENATORSKA, 3 pokoje, 63m2, 

po remoncie, 8 piętro w 10, 
cena 149.900zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje, 
84m2, do odświeżenia, C.O. 
Gaz, wysoki parter w 2, cena 
139.000zł, MOŻLIWOŚĆ ZA-
MIANY NA PODZAMCZE tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ul. Krasińskiego, 2 pokoje 
z jasną kuchnią, 36m2, po 
remoncie, 2 piętro w 4, cena 
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 
11-go Listopada, kawalerka, 
21m2, po remoncie, parter w 3, 
cena 32.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuch-
nia z jadalnią, 60m2 z wyjściem 
na taras, po remoncie, cena 
147.500zł tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – OKAZJA! BIAŁY 
KAMIEŃ, nowe budownictwo, 
64m2, 3 pokoje, C.O. miejskie, 
3 piętro w 4, 95.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  OKAZJA! BIAŁY 
KAMIEŃ, ul. Miczurina, nowe 
bud. kawalerka, C.O. miejskie, 
1 piętro w 10 do remontu, 
45.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 
nowe bud. 38m2, C.O. miejskie, 
4 piętro w 4, okolice Aqua 
Zdroju, 75.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA! NOWE 
MIASTO, ul. Piłsudskiego, 
74m2, 2 duże pokoje, 2 piętro 
w 3, do remontu, 69.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  DOM Z MOŻLIWO-
ŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE 
- CIERNIE, 400m2, jednopiętro-
wy + poddasze, cena 196.000zł 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADE-
NIA DZIAŁALNOŚCI GOSP,  
162m2 + 150m2 na działal-
ność, działka 600m2, C.O. 
węglowe + kominek, 6 pokoi, 
cena 250.000zł tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – DOM W NOWYM 
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, cena 
160.000zł + STODOŁA do ka-
pitalnego remontu, 23000m2 
działki rolnej tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  DOM NA OSIEDLU 
PARKOWYM, 133m2, 4 pokoje, 
działka 600m2, garaż, po re-
moncie, cena 455.000zł tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

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 mieszkanie z 
ogrodem, 2 pokoje, 47m2, okolice 
Żeromskiego, cicha lokalizacja, po 
remoncie, cena  119 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 49 tys.
zł. -  co gaz, 74 666 42 42, 507 
153 166.
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R E K L A M A

•  Nagrody od partnerów oraz atrakcyjne 
upominki za wysoką frekwencję 

(koszulka, butelka, torba sportowa)

•  Konsultacje ze specjalistami (lekarze,  
dietetycy, fizjoterapeuci, trenerzy)

•  Profesjonalne treningi sportowe 
dostosowane do potrzeb uczestników

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 4LEVEL 3

Strefa Junior Strefa dla Początkujących Strefa dla ZaawansowanychStrefa Kobiet

•  Zabawy z animatorem 
przeznaczone dla dzieci 
w wieku 5 - 9 l.

•  Zajęcia sportowe 
z trenerem dla dzieci 
w wieku 9 - 12 l.

• Podstawowe ćwiczenia 
dla początkujących

• Trening ogólnorozwojowy

• Przeznaczony dla osób 
zaczynających swoją przygodę 
ze sportem oraz dla osób z nad-
wagą

• Doskonalenie umiejętności 
technicznych

• Spalanie tkanki tłuszczowej

• Trening Biegaj-Zapobiegaj

• Wzmacnianie i rzeźbienie mię-
śni

• Zajęcia fitness wraz z instruk-
torem (różne formy)

• Spalanie tkanki tłuszczowej

• Wzmacnianie mięśni

• Poziom zaawansowania 
dostosowany do grupy

SALA ZAPASÓW 
(pokój w pobliżu hali lekkoatletycznej)

HALA 
LEKKOATLETYCZNA

STADION/PARK 
J. SOBIESKIEGO

Intensywność: ŚREDNIA Intensywność: WYSOKA

SOBOTY  9:00 – 11:30
4 czerwca – 27 sierpnia
Hala Lekkoatletyczna przy ul. Chopina 1a

w Wałbrzychu

WODOCIĄGI WAŁBRZYCH
Al. Wyzwolenia 39, 58-300 

Wałbrzych
marketing@wpwik.pl 

www.wodociagi.walbrzych.pl

Zgłoś się do programu 
w w w.zwodapozdrowie.pl

CHCESZ
SCHUDNĄĆ?

DOŁĄCZ DO WYBRANEJ GRUPY:

ZAJĘCIA SĄ DARMOWE


