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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

BEATU$ Centrum Kredytowe

POŻYCZKA do 10 000 zł 
z ratą 299 zł na 48 miesięcy 

na OŚWIADCZENIE 
dla pracujących, emerytów, rencistów 

Akceptujemy:
- opóźnienia w BIK

- krótkoterminowe umowy o pracę
- umowy zawierane przez pod� rmy

- umowy zlecenie 
- umowy o dzieło

- zajęcia komornicze za mieszkanie, telefon

Nie akceptujemy 
 ZAJĘĆ KOMORNICZYCH ZA KREDYTY < POŻYCZKI 

Bolesława Chrobrego 2/1  58-300 Wałbrzych
531-483-291 lub 792-015-421  

R E K L AMA R E K L AMA
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3 października 2016 roku. Zapa-
miętajmy tę datę. Mam wielką na-
dzieję, że przejdzie ona do naszej 
historii jako początek odradzania 
się usypiającego polskiego spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Spo-
łeczeństwa, które nie pozwoli na 
narzucenie sobie standardów bę-
dących zaprzeczeniem cywilizacji, 
równoznacznych z prostacką ciem-
notą i fundamentalizmem. Spo-
łeczeństwa, które potra� powie-
dzieć „dość!” ludziom o zapędach 
autorytarnych, którzy uroili sobie, 
że mogą sterować innymi według 
swojej woli i decydować o ich stylu 
życia.

Wprawdzie to Komitet Obrony 
Demokracji był pierwszym śro-
dowiskiem, które zaprotestowało 
przeciwko samowoli władzy, ale 
- moim zdaniem - dopiero Czar-
ny Poniedziałek uświadomił wielu 
myślącym z troską o Polsce obywa-
telom, że mają siłę zdolną do prze-
ciwstawienia się nieprawościom, 

Talibom na pohybel!
Andrzej
Basiński

a władzy, że musi liczyć się z wolą 
społeczeństwa, nie tylko z „suwe-
renem”, dzięki któremu wygrała 
wybory (czyli ze stosunkowo nie-
wielką częścią całego elektoratu). 
Ale we władzy nastąpiła z tego po-
wodu eksplozja pychy, a zarazem 
pogardy dla reszty obywateli, co 
trwa po dziś dzień.

Piszę: „społeczeństwo”, ale cho-
dzi przede wszystkim o kobiety, 
które energicznie upomniały się o 
swoje prawa, chociaż wiele z nich 
wsparli mężczyźni. W Czarny Po-
niedziałek (pozwoliłem sobie na 
takie określenie protestu pań ubra-
nych na czarno) kobiety bardzo mi 
zaimponowały. Należy się im po-
dziw, szacunek i pełne zrozumienie 
ich stanowiska w żywotnych dla 
nich sprawach. O nich mają decy-
dować tylko kobiety, a nie kościel-
ni hierarchowie, jak na razie sku-
tecznie podporządkowujący sobie 
władzę świecką i wymuszający 
określone przywileje, radiomaryjni 
czciciele ojca Rydzyka i różnej ma-
ści zdewociałe moherowe berety 
oraz zakażone nienawiścią niemal 
do wszystkiego stare panny i starzy 
kawalerowie. Cały omszały i sple-
śniały polski ciemnogród, rodzimi 
talibowie, fanatyczni i bezwzględ-

ni. Usłużni klerowi politycy, którzy 
stracili poczucie rzeczywistości, 
obezwładniający swoim prymi-
tywizmem, nie posiadający krzty 
empatii, jak minister Waszczykow-
ski, który manifestacje pań nazwał 
„zabawą” i „kpiną”. Na pohybel im!

W Czarny Poniedziałek kobiety 
nie manifestowały „za aborcją”, ale 
za prawem do samodzielnego de-
cydowania, przeciwko projektom 
ustaw z horroru rodem, skazują-
cych je na dramat i cierpienie. Są 
w naszym społeczeństwie środowi-
ska o zapędach średniowiecznych 
i inkwizytorskich, liczne jeszcze i 
wpływowe, które nieobliczalni po-
litycy pragną zaspokoić, by jak naj-
dłużej utrzymać kontakt z korytem. 
To one są właśnie polską hańbą, 
a nie walczące z ciemnogrodem 
kobiety. Dały wspaniały przykład 
innym, jak przeciwstawiać się opę-
tańczym zapędom. Jestem prze-
konany, że wielu u steru władzy, 
pysznym i hardym, opadły szczęki 
i poczuli, że to nie przelewki, cho-
ciaż za żadne skarby świata się do 
tego nie przyznają. Może niejedne-
mu zadrżały portki. Tak trzymać!

Zabić, zamordować dziecko. 
Takimi wrednymi i wysoce nie-
uprawnionymi słowami epatują 

polscy talibowie, by tym bardziej 
poniżyć kobietę, dodać jej bólu, 
poznęcać się nad nią. Po katolicku, 
z wszechogarniającym miłosier-
dziem. Bądźmy zawsze z kobietami 
i wspierajmy je, gdy zmagają się 
z koszmarami. Nie wiadomo, co 
jeszcze strzeli do głów fanatyków, 
czego będą próbowali zakazać i za 
co spróbują karać. W imię prawa i 
sprawiedliwości. I wydumanego w 
chorych czaszkach modelu „nowe-
go” państwa.

Kobiety wstrząsnęły także tymi, 
którzy zaczynali tracić nadzieję. 
Władysław Frasyniuk dla portalu 
koduj24pl napisał: „Najgorsze wyj-
ście to wybór świętego spokoju. 
(…) Święty spokój jest nawozem 
dla wszystkich totalitarnych władz, 
więc apeluję: nie dajcie z siebie zro-
bić nawozu dla pisowskiej forma-
cji, która na końcu tylko się wami 
pożywi”. Zapamiętajmy też słowa 
wypowiedziane w totalitarnej rze-
czywistości przez Stefana Kisielew-
skiego: „to, że jesteśmy w dupie, to 
jasne. Problem w tym, że zaczyna-
my się w niej urządzać”.

Oby Czarny Poniedziałek był po-
czątkiem drogi ku Polsce, z której 
będziemy dumni, a nie do ojczy-
zny, której będziemy się wstydzić.

Zmiana rozkładu jazdy
Od 1 października 2016 roku uległ 
zmianie rozkład jazdy darmowej ko-
munikacji gminnej w Gminie Miero-
szów. Korekta dokonana w rozkładzie 
polega na zmianie godziny odjazdów w 
kursach wykonywanych w soboty, nie-
dziele i święta: na odcinku Mieroszów 
– Nowe Siodło – Mieroszów z godziny 
16:45 na 17:45; na odcinku Mieroszów – 
Golińsk – Mieroszów z godziny 16:55 na 
17:55; na odcinku Mieroszów – Łączna 
– Mieroszów z godziny 17:13 na 18:13; 
na odcinku Mieroszów – Sokołowsko 
– Rybnica Leśna – Sokołowsko – Miero-
szów z godziny 17:31 na 18:31. Rozkład 
jazdy, który widnieje na przystankach, 
obowiązujący od 1 października 2016 
r., dostępny jest także na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Miero-
szowie – mieroszow.pl.

(RED)

Zamknięte drogi
Kierowcy poruszający się w okoli-
cach Wałbrzycha muszą uważać na 
objazdy spowodowane remontami 
dróg. Zamknięta jest droga z Zagórza 
Śląskiego do Dziećmorowic, a objazdy 
zostały wytyczone przez Niedźwiedzicę 
i Lubachów. W Szczawnie Zdroju za-
mknięta jest remontowana ul. Mickie-
wicza, a objazd poprowadzony został 
obwodnicą. Nie ma także przejazdu 
drogą z Wałbrzycha do Świdnicy przez 
Modliszów - objazd wiedzie przez Wi-
toszów.

(RED)
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Główny zakres zadań przewidzianych dla stanowiska:
1. przygotowywanie merytoryczne zajęć fi tness,
2. realizowanie zajęć ruchowo-sportowych,
3. zarządzanie zespołem sprzedawców,
4. opracowywanie biznes planu,
5. opracowanie nowych dróg i kierunków promocji, 
6. stała analiza tworzenia programów poprawy jakości świadczonych usług,
7. planowanie i koordynowanie działań marketingowo – sprzedażowych,
8. przygotowywanie i realizacja planów sprzedaży,
9. aktywne pozyskiwanie nowych klientów, 
10. budowanie marki i kreowanie wizerunku Spółki na rynku lokalnym i ogólnopolskim,
11. redagowanie promocyjnych materiałów tekstowych,
12. dbanie o wygląd i funkcjonowanie strony internetowej,
13. współpraca z instytucjami zewnętrznymi (agencje reklamowe, agencje PR, media itp.),
Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
1) wykształcenie wyższe, preferowane wychowanie fi zyczne lub wychowanie zdrowotne.
2) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
3) zmotywowany do ciężkiej pracy,
4) godny zaufania,
5) dyspozycyjny oraz dobrze organizujący pracę sobie oraz całemu zespołowi. 
6) komunikatywny z ludźmi w różnym wieku.
7) doskonale radzący sobie z obsługą komputera,
8) posiadać prawo jazdy kategorii B.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) projekt rozwoju, funkcjonowania i proponowanych usług strefy fi tness /jedna strona formatu A4/,
3) Curriculum Vitae,
4) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifi kacje,
5) kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji 

w Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. 
Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).

Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia”, należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie 
Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. (siedziba: 58-304 
Wałbrzych ul. Ratuszowa 6, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 
2016 r. do godz. 1500. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu 
Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, siedzi-
ba: 58-304 Wałbrzych ul. Ratuszowa 6. 

PREZES SPÓŁKI CELOWEJ WAŁBRZYSKIE CENTRUM
SPORTOWO-REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU 

ogłasza nabór kandydatów do pracy

KOORDYNATOR SPRZEDAŻY USŁUG FITESS
Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu

Miejsce wykonywania pracy – Wałbrzych

R E K L AMA

Wałbrzyski Związek 
Wodociągów i Kanalizacji 
rozsyła do odbiorców z te-
renu Świebodzic wypowie-
dzenia dotychczasowych 
umów na odbiór ścieków. 
Nie ma jednak powodów 
do niepokoju – ścieki będą 
nadal odbierane, ale przez 
miejskiego operatora, czy-
li spółkę Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji w Świe-
bodzicach. Należy tylko 
zawrzeć nową umowę.

- Wypowiedzenia są na-
turalnym skutkiem podjęcia 
przez Gminę Świebodzice 
uchwały o wyjściu z Wał-
brzyskiego Związku Wodo-
ciągów i Kanalizacji – taką 
uchwałę Rada Miejska Świe-
bodzic przyjęła w grudniu 
2015 roku. Procedura wyj-
ścia z WZWiK potrwa rok. 
Decyzja była rozważana od 
dłuższego czasu, ostatecz-

nie powodem stał się fakt, 
iż związek nie realizował na 
terenie Gminy Świebodzi-
ce obligatoryjnego zada-
nia, jakim jest dostarczanie 
wody oraz odprowadzanie 
ścieków dla wszystkich od-
biorców - Związek odbierał 
bowiem ścieki, natomiast 
głównym dostawcą wody 
dla miasta jest Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji sp. 
z o.o. w Świebodzicach). 
Konsekwencją opuszczenia 
przez gminę Związku stały 
się wypowiedzenia umów 
na odbiór ścieków. We wrze-
śniu tra�ły one do odbior-
ców, m.in. z osiedla domków 
przy ul. Pileckiego czy Cierni. 
Wzbudziły niepokój i pytanie 
– co dalej robić? Zapytanie 
w tej sprawie pojawiło się 
także na sesji Rady Miejskiej 
Świebodzic. Wyjaśniamy: - 
ścieki będą odbierane, tylko 

zmieni się operator. Będzie 
to robił Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji w Świebo-
dzicach, spółka należąca w 
100 % do gminy. Z nowym 
operatorem należy zawrzeć 
nową umowę. Najlepiej udać 
się do siedziby ZWiK przy ul. 
Kasztanowej 1 w Świebodzi-
cach i wypełnić stosowny 
druk. Warto to zrobić już te-
raz, natomiast umowa musi 
zostać zawarta do końca 
bieżącego roku tak, by mo-
gła obowiązywać od dnia 1 
stycznia 2017 r. Pamiętajmy, 
że do momentu wygaśnię-
cia umowy z WZWiK, czyli w 
okresie wypowiedzenia, na-
leżności za ścieki regulujemy 
u poprzedniego odbiorcy – 
mówi Agnieszka Bielawska 
– Pękala, Rzecznik prasowy 
Urzędu Miejskiego w Świe-
bodzicach.

(RED)

Zmiana odbiorcy ścieków

Podobnie jak w poprzed-
nich sześciu edycjach konkur-
su, Fundusz Toyoty nagradza 
oryginalne i ciekawe pomysły 
dotyczące małej rewitalizacji, 
z nastawieniem na ekologię, 
edukację i promocję zdrowe-
go stylu życia, które zakładają 
trwałą zmianę w otoczeniu 
i są realizowane w powiecie 
wałbrzyskim. Dla przykładu, w 
ostatnim roku do�nansowa-
nie uzyskały projekty budowy 
toru rowerowego, ekologicz-
nego szlaku turystycznego, 
placu zabaw, stacji meteoro-
logicznej przy szkole podsta-
wowej, czy też roweru produ-
kującego energię elektryczną. 
Osoby i instytucje chcące za-
poznać się z rodzajami projek-
tów, które otrzymały wsparcie 
w latach 2011-2016 mogą się 
z nimi zapoznać na stronach 
internetowych: www.zielony-
walbrzych.pl i www.fee.org.pl 
w zakładce „Fundusz Toyoty”.

W konkursie mogą wystar-
tować organizacje non-pro�t, 

Fundusz Toyoty 2017
5 października 2016 r. została ogłoszona VII edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty 

- „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, która będzie realizowana w roku 2017. Nabór 
wniosków o do�nansowanie rusza 5 października br. i trwać będzie do 30 listopada 2016r.

czyli jednostki nie nastawio-
ne na osiąganie zysku takie 
jak: fundacje, stowarzysze-
nia, szkoły, wyższe uczelnie, 
kluby sportowe, wspólnoty 
samorządowe. W tej edycji 
maksymalna kwota wsparcia 
projektu wzrosła z 17 000 do 
20 000 zł. Natomiast całko-
wita pula środków do rozdy-
sponowania wzrosła z 60 000 
do 80.000 zł. Było to możliwe 
dzięki nowemu pomysłowi 
Toyoty, w ramach którego �r-
my, które odwiedzają fabrykę 
i zdobywają wiedzę z zakre-
su systemu produkcyjnego 
Toyoty, przekazują określo-
ną kwotę właśnie na rzecz 
Funduszu Toyoty. Wszystkie 
zaplanowane działania w 
ramach projektów powinny 
być zrealizowane pomiędzy 
styczniem a czerwcem 2017 
roku.

W 2017 r. Fundusz Toyoty 
to partnerstwo trzech pod-
miotów. W przygotowaniu i 
realizacji projektów organi-
zacjom pomagają uczniowie 
technikum architektury kra-
jobrazu Zespołu Szkół nr 5 w 
Wałbrzychu, fabryka Toyoty 

�nansuje najlepsze pomysły, 
a Fundacja Edukacji Europej-
skiej pełni rolę koordynatora 
Funduszu Toyoty. Każda or-
ganizacja może skorzystać z 
konsultacji dot. zasad przygo-
towania wniosku i późniejsze-
go rozliczenia, których udziela 
Grzegorz Kruszyński z Funda-
cji Edukacji Europejskiej.

Dla wszystkich osób i 
organizacji zainteresowa-
nych udziałem w konkursie, 
partnerzy Funduszu Toyoty 
organizują spotkanie infor-
macyjne, które odbędzie się 
18 października 2016 r. o go-
dzinie 14.00 w Zespole Szkół 
nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w 
Wałbrzychu (sala konferen-
cyjna). Tematami spotkania 
będą informacje o zasadach 
ubiegania się o dotację oraz 
omówione zostaną zasady 
prawidłowego dokumento-
wania realizacji projektu oraz 
rozliczenia wydatków z przy-
znanej dotacji oraz wkładu 
własnego. Planowany termin 
ogłoszenia decyzji o przy-
znaniu wsparcia - 23 grudnia 
2016 roku,

(RED)

Regulamin i inne dokumenty konkursowe dostępne są na stronach:
www.fee.org.pl, www.toyota-walbrzych.pl, www.zielonywalbrzych.pl

Koordynator Funduszu: Grzegorz Kruszyński, Fundacja Edukacji 
Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, 

grzegorz@fee.pl, tel. 601 262 182.

Plac zabaw przy PSP nr 2 w Głuszycy powstał w tym roku dzięki Funduszowi Toyoty.
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Zaprasza na kursy
Zapisy

www.walbrzych.spw.pl 
tel. 609 216 163

Rezultaty treningu: 
• Opanowanie metod szybkiego uczenia się;

• Łatwość pamięciowego przyswajania wykładów 
czy tekstów;

• Rozwój pamięci trwałej i krótkoterminowej;
• Pobudzenie kreatywności;

• Rozwój wyobraźni
Wzrośnie Twoja wiara w siebie.

Zapamiętasz co chcesz - 100 dowolnych elementów: 
słówek, liczb, de� nicji, dat i wiele innych informacji. 

Październik, kto mógł wymy-
ślić taką ponurą nazwę?! Próbuję 
odgadnąć źródłosłów słowa paź-
dziernik. Zaglądam do słownika, 
paździerz – zdrętwiałe części 
suchych łodyg lnu lub konopi, 
odpadające z włókien przy mię-
dleniu. I to miałoby stanowić o 
nazwie miesiąca? Październik 
bywa miesiącem kapryśnym, 
od czasu do czasu oszałamia-
jącym przy słonecznej pogo-
dzie, zwłaszcza w górach lub w 
otoczeniu lasów, a zdarza się, 
że zimnym, deszczowym, mgli-
stym, kiedy niebo zasnute bywa 
czarnymi chmurami.

Z październikiem u nas w kra-
ju wiąże się nieodłącznie określe-
nie „złotej polskiej jesieni”. Bywa, 
że przesuwa się ono w czasie się-
gając połowy listopada. To jest 
czas, kiedy w obszarach górskich 
doświadczamy tego, co mo-
glibyśmy sobie wyobrazić jako 
niebiańskie rozkosze raju. Świat 
wokół nas staje się przecudowną 
mozaiką kolorów. W blasku słoń-
ca lub wieczornych zórz staje 
się on niepojęty, nieogarniony. 
Wobec tego, co nas otacza, nie 
ma żadnych egzystencjonalnych 
lub badawczo-naukowych inter-
pretacji. I właśnie dlatego myśl o 
Bogu, niepojętym stwórcy tego 
wszystkiego, co nas otacza, jest 
absolutnie na miejscu. Ktoś to 
musiał stworzyć. Próby wytłu-
maczenia, że stworzyła to natura 
w drodze ewolucji są tak samo 
abstrakcyjne jak zapisy Pisma 
Świętego, że Wielki Bóg załatwił 
to wszystko w ciągu sześciu dni, 
a siódmy przeznaczył na odpo-
czynek.

Październikowe re�eksje
Stanisław 
Michalik

Pomijmy wytwory żydow-
skich mędrców, rzekomo na-
tchnionych przez Boga, którzy 
spisali dzieje narodu żydowskie-
go w Piśmie Świętym, a przy oka-
zji pokusili się o wytłumaczenie, 
skąd się wziął świat i człowiek na 
ziemi, komu i czemu ma służyć. 
Trudno traktować poważnie 
opowieść o grzechu Adama i 
Ewy, którzy pokusili się - mimo 
zakazu - zerwać jabłko z drzewa 
mądrości. Skutkiem tego zostali 
oni ukarani zesłaniem na zie-
mię, stali się pierwszymi ludźmi 
na tym padole płaczu, a na ich 
potomstwie, czyli całej ludzko-
ści - aż do dziś - ciąży ten grzech 
pierworodny, za który musimy 
pokutować. Nawet będąc czło-
wiekiem dobrej wiary nie jeste-
śmy w stanie z tym się zgodzić.

Jest jedna zagadka, której nie 
jest w stanie rozwiązać jak do-
tąd nikt. Nosi ona nazwę – sens 
istnienia. Inaczej mówiąc: po co 
człowiek żyje na ziemi, skoro to 
wszystko, czego doświadczymy i 
osiągniemy kończy się tak samo, 
nieodwracalnie - śmiercią. Dla 
wielu z nas wiara w Boga jest 
ratunkiem, ona pozwala wytłu-
maczyć wszystkie absurdy Pisma 
Świętego, bo przecież wiara nie 
potrzebuje naukowych uzasad-
nień. Po prostu: to czego nie po-
tra�my zrozumieć przyjmujemy 
na wiarę.

Przypominam sobie aneg-
dotę z książki młodopolskiego 
pisarza Tadeusza Boya Żeleń-
skiego „Obiad literacki. Proust”: 
spotkali się nad jeziorem dwaj 
wędkarze, wierzący i ateista. Ten 
pierwszy zarzucił wędkę i po 
chwili wyciągnął ją, ale zamiast 
ryby na haczyku wisiała kartka 
z napisem: Nie istnieję. Bóg. A 
na to ateista mówi: A widzisz! 
Zapamiętał się ateista w prze-
świadczeniu, że przekonać wie-
rzącego może tylko za pomocą 
materialnych dowodów. Kiedy 

niedowiarstwo staje się wiarą, 
głupsze jest od religii.

W dalszej części dyskusji przy 
literackim, stole z udziałem kilku 
wybitnych paryskich pisarzy i 
myślicieli, jeden z braci Gonco-
urt oświadcza: największa siła re-
ligii chrześcijańskiej tkwi w tym, 
że ona jest religią smutków, nie-
szczęść, zgryzot, chorób, wszyst-
kiego, co utrapia duszę, serce, 
ciało… Zwraca się do tych, co 
cierpią. Przyrzeka pociechę tym, 
co jej potrzebują, nadzieję tym, 
co są zrozpaczeni. Religie staro-
żytne to były religie radości czło-
wieka, uczty życia. To jest różni-
ca taka, jak między wieńcem z 
róż, a chustką do nosa. Dlaczego 
więc najbardziej religijne są ko-
biety? A dlatego, że religia jest u 
kobiety częścią płci.

Religia dowartościowuje 
kobiety, jest dla nich miejscem 
spełniania się ukrytych, mistycz-
nych ciągot.

Nie znam nic piękniejszego, 
mówi Saint Victor, niż wielkie 
święto w katedrze Sw. Piotra w 
Rzymie: kardynałowie czytają-
cy swe brewiarze, rozwaleni w 
fotelach. Tak, religia katolicka 
to w gruncie rzeczy bajeczna 
mitologia. Spektakl teatralny 
najwyższej wody. Aktorzy – do-
świadczeni mistrzowie sceny. 
W świetle jupiterów stanowią 
doskonałe uosobienie mądrości 
i pokory. A do tego poprzebiera-
ni ministranci, kadzidła, muzyka 
organowa, śpiew i modlitwy. 
Nikt nie roztrząsa kim są w rze-
czy samej kardynałowie. Dla 
nich dogmaty wiary, to jak re-
guły w wiście, trzeba im się pod-
dać, ale nie przywiązują do nich 
wagi. Dogmaty są dla wiernych, 
a rolą kardynałów jest umieć 
przekonać wiernych do ich prze-
strzegania.

Zapędziłem się trochę w 
tym pierwszo październikowym 
rozmyślaniu. Ktoś może się za-

dziwić dlaczego akurat teraz. Za 
niecały miesiąc będzie lepsza 
okazja, bo będziemy 1 listopa-
da prawie wszyscy obchodzić 
uroczyście Dzień Wszystkich 
Świętych - na cmentarzu. Nieste-
ty, taką mamy tradycję. Trudno 
pojąć dlaczego na cmentarzu z 
okazji Wszystkich Świętych, ale 
nie jest to najważniejsze. Idzie-
my na cmentarz z zupełnie in-
nych powodów. I przy tej okazji 
skupiamy się - mimo woli - nad 
sensem życia ludzkiego.

Moje zaś dzisiejsze re�eksje 
wiążą się z pierwszą tego rodzaju 
akcją strajkową kobiet w prote-
ście przeciw PiS-owskim próbom 
absolutnego zakazu aborcji i sto-
sowania środków antykoncep-
cyjnych. To, że PiS zdecydował się 
rozpętać tę burzę, jest skutkiem 
nacisku hierarchów naszego Ko-
ścioła Katolickiego i toruńskiego 
możnowładcy, zwanego ojcem 
Rydzykiem. Trudno godzić się z 
taką ingerencją kościoła w pań-
stwie różnowyznaniowym, które 
konstytucyjnie zapewnia świec-
kość, a w ślad za tym oddzielenie 
kościoła od państwa.

Nasuwa mi się skojarzenie 
nazwy października od paździe-
rzy, czyli jak wspomniałem na 
wstępie od „zdrętwiałych części 
suchych łodyg, odpadających 
przy międleniu”. Tak mi się wy-
daje, że wcześniej czy później to, 
co próbują narzucić społeczeń-
stwu tzw. stróże moralności, 
niekoniecznie swojej, ale cudzej, 
ulegnie wkrótce zmiędleniu.

***
Co to znaczy się przepoczwarzać?

Odkąd żyję w państwie is-
lamskim, nie odważyłem się 
otworzyć TVP Kurskiego, choć 
nie jestem rasistą, ale po prostu 
boję się infekcji pislamu znacz-
nie bardziej niż Islamu i nie zno-
szę oglądania gęb, które wywo-
łują u mnie odruch wymiotny. 
Nie będę wymieniał których, bo 

szkoda czasu i mogło by to być 
uznane za próbę kompromitacji 
demokracji w nowoczesnej PiS-
-owskiej wersji, która kiedyś była 
nazwana demokracją ludową, 
a dziś demokracją narodową. 
W rzeczy samej należało by ją 
nazwać totalitarną, albo zainfe-
kowaną wirusem, który kiedyś 
zyska nazwę „pietrzakowski” 
od znanej kabaretowej chorą-
giewki, służącej jak nieodrodny 
wasal wszystkim systemom poli-
tycznym w Polce, zwanej Janem 
Pietrzakiem.

Ten kabareciarz stara się być 
po raz kolejny idolem mas, po-
dobnie jak w PRL-u, tak samo w 
III Rzeczpospolitej, a potem w IV 
Rzeczpospolitej Kaczyńskiego, a 
teraz w Rzeczpospolitej Pislam-
skiej, bo przecież trzeba być na 
ołtarzu tam, gdzie są pro�ty. Bra-
wo Janku, kiedyś śpiewałeś: „żeby 
Polska, żeby Polska, żeby Polska 
była Polską”, a już wtedy myśleli-
śmy wszyscy po cichu, żeby była 
przynajmniej Irlandią. Ale twój 
patriotyzm był niczym innym jak 
nihilizmem, albo po prostu prag-
matycznym podejściem do kasy, 
bo żyć trzeba i trzeba korzystać z 
politycznej mamony niezależnie 
od tego, czyja ona jest, byle była 
szczodra. Taki patriotyzm wywo-
łuje u mnie dreszcze.

Przyrodnicze zjawisko prze-
poczwarzania jest na tyle znane 
inteligentnym ludziom, a Jan 
Pietrzak do nich należy w ca-
łej swej okazałości, że trudno 
nie mieć zastrzeżeń, jeśli istota 
myśląca próbuje korzystać z 
tej przyrodniczej właściwości. 
Przecież człowiek mimo, że jest 
produktem naturalnej ewolucji 
gatunków, to jednak różni się od 
świata �ory i fauny tym, że ma 
rozum, wielu z nas uważa, że ma 
duszę, że powinien kierować się 
zasadami etyki. Wyznawcy religii 
katolickiej mówią o sumieniu, o 
miłości bliźniego, o odpuszcza-

niu grzechów. Mówią też nie 
czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

Chyba się jednak zapędziłem 
w oczekiwaniach tego, co sta-
nowi ideę człowieczeństwa, od 
tego czego można by oczekiwać 
od kabareciarzy pokroju Jana 
Pietrzaka. Ten człowiek czuje się 
Mesjaszem, ma manię prześla-
dowczą, ustawiczne pretensje 
do ograniczania jego wolno-
ści. Gdyby nie te ograniczania, 
twierdzi Jan Pietrzak, to byłby w 
stanie spowodować, że dzisiej-
sza Polska byłaby rajem:

- „Wolność słowa nie polega 
na tym, że można mówić, co się 
chce, tylko na tym, że jest do 
kogo mówić. Problem zaś po-
lega na tym, że ja jestem ogra-
niczany, zajmują się tym ludzie, 
których umownie nazywam 
świniami” - mówi w rozmowie 
z Magdaleną Rigamonti satyryk 
Jan Pietrzak. 

A może panie Janku chodzi o 
to, że kurczy się asortyment ludzi, 
którzy chcą pana słuchać. Jeśli dzi-
siaj w państwie pislamskim, pan 
- jako gorliwy wyznawca smoleń-
skiej hipotezy zamachowej - ma 
nadal pretensje do tego, że „świ-
nie” ograniczają panu możliwość 
śpiewania swoich songów, to 
może zmieni pan oborę?

Ja zaś cieszę się wolnością, 
bo mam (póki co…) nieogra-
niczoną swobodę w używaniu 
nośnika stop na pilocie telewi-
zyjnym i dzięki temu w telewizji 
oglądam tylko programy spor-
towe. Nie oglądam, nawet gdy-
by była taka możliwość, satyryka 
Jana Pietrzaka, bo po prostu on 
sam stał się dla mnie uosobie-
niem kpiny z poważnego artysty 
- kabareciarza.

Ale zdaję sobie sprawę z 
tego, że są nadal tacy, dla któ-
rych jest idolem. Wciąż przecież 
są widzowie, u których punkt 
widzenia zależy od punktu sie-
dzenia – w danej chwili.
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Viila Art, naprzeciw stacji krwiodawstwa). 
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989

Przyszłam do pana Darka z kilkoma chorobami, bo to i nadciśnienie, 
i tarczyca, i miażdżyca. I jeszcze kręgosłup mnie tak bolał. Ten ból zresztą 
zelżał już po pierwszej wizycie, a po trzeciej nie czułam go prawie wcale. 
Potem ciśnienie mi się obniżyło i unormowało na prawidłowym poziomie. 
A lekarz potwierdził, że mi wole tarczycowe maleje

R E K L AMA

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

WIELKA PROMOCJA OFERT JESIEŃ/ZIMA 

JUŻ NIEBAWEM KOLEJNE SUPER OFERTY!
ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl 

lub 
www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce 

oraz do naszych biur!

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

LISTOPADOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU 
SAMOLOTEM!!!

13-16.11.2016 - CENA 500 PLN + 180 EURO
szczegóły dostępne na www.duotravel.pl

PIELGRZYMKA DO IZRAELA 
11-18.02.2017 i 18-25.02.2017 

SUPER CENA - 3 300 PLN - 3 150 PLN* + 180 USD (WSZYSTKO W CENIE!!!) 
*promocja do końca września

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:
26.11.2016 DREZNO - 99 PLN
03.12.2016 PRAGA - 99 PLN

10.12.2016 BERLIN - 129 PLN

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND
04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
REWAL 22-27.12.2016 - 900 PLN 650 PLN 

SOKOLEC 22-27.12.2016 - 900 PLN 549 PLN 
SZCZAWNICA 22-27.12.2016 - 900 PLN 599 PLN 

OFERTA DO KOŃCA WRZEŚNIA

SYLWESTER:
REWAL od 850 PLN 549 PLN      SOKOLEC od 850 PLN 499 PLN

PRAGA - 140 PLN            BERLIN - 140 PLN
WENECJA - expres 30.12.2016 - 01.01.2017 - 399 PLN + 20 EURO

WENECJA 29.12.2016 - 01.01.2017 - 499 PLN + 50 EURO

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

- Nocą, po pierwszej wi-
zycie u pana Darka czułem 
w tej ranie straszny ból. Do 
tego rano lekko krwawiła, 
aż się bałem, co będzie da-
lej. Ale od tego dnia naresz-
cie zaczęła się normalnie 
goić. Po trzech dniach był 
strup, po miesiącu odpadł 
i mam zwyczajną, zdrową 
bliznę. A i wyniki cukrzycy 
zdecydowanie się popra-
wiły. Biorę mniej leków, le-
piej się czuje. Nie mówiłem 
panu Darkowi nawet o bó-
lach w krzyżu, ale i plecy po 
tych wizytach prawie mnie 
nie bolą.

Zdrowie 
od dotyku

Kiedy więc zachorowała 
siostra, zaczął ją namawiać 
na wizytę u uzdrowiciela. Nie 
było łatwo, bo siostra jest 
żoną lekarza, w bioenergote-
rapię i inne metody naturalne 
nie wierzyła. Do tego mieszka 
kawał drogi od Wałbrzycha, 
w Opolu. Ale w końcu ją na-

mówił. Bo miała guzka w 
piersi, a bała się operacji.

- Pan Darek zaleca bada-
nie kontrolne po czwartej 
wizycie. Ale kolega robił jej 
USG co drugą. I było za każ-
dym razem widać, jak guzek 
w piersi maleje. Najpierw był 
jak orzech włoski, po dwóch 

tygodniach jak czereśnia, po 
kolejnych dwóch jak pestka 
tej czereśni, a na koniec znikł 
– opowiada pan Baranek.

 Podobnie opowiada pani 
Mariola Kurkosz z Wałbrzy-
cha: - Przyszłam do pana 
Darka z kilkoma chorobami, 
bo to i nadciśnienie, i cukrzy-
ca, i tarczyca, i miażdżyca. I 
jeszcze kręgosłup mnie tak 
bolał. Ten ból zresztą zelżał 
już po pierwszej wizycie, a 

po trzeciej nie czułam go 
prawie wcale. Po trzeciej też 
okazało się, że ciśnienie mi 
się obniżyło i unormowało 
na prawidłowym poziomie. 
A gdy poszłam na badania, 
to lekarz potwierdził, że mi 
wole tarczycowe maleje. Te-
raz, po siedmiu wizytach jest 
jeszcze mniejsze! Tylko na 
cukrzycę jakoś nie pomaga.

- Energoterapia powinna 
uzupełniać, a nie zastępo-
wać medycynę akademic-
ką, tak aby obie wspólnie 
działały dla dobra chorego 
– wyjaśnia swój punkt wi-
dzenia uzdrowiciel. I dodaje: 
- Wyniki badań przekonują 
niedowiarków, że ta energia 
naprawdę działa!

(ego)

- Nie wierzyłem w uzdrowicieli, ale jego dotyk przyniósł zdrowie całej mojej 
rodzinie! – pan Jacek Baranek ze Świdnicy pokazuje wyniki medyczne swoje 
i siostry. On sam cierpi na cukrzycę. To dlatego od trzech miesięcy nie chciała 

mu się zagoić rana na nodze. Groziła martwicą kości.

Jubileusze 
w Szczawnie-Zdroju
W miniony weekend miały 
miejsce obchody 40-lecia 
Nagrody Kulturalnej Ślą-
ska oraz 25-lecia traktatu o 
dobrej współpracy i przyja-
znym sąsiedztwie pomiędzy 
Polską, a Niemcami. Pierwszy 
z trzech dni obchodów miał 
miejsce w Szczawnie-Zdroju, 
gdzie przyjechało wielu go-
ści, m.in. Boris Pistorius - Dol-
nosaksoński Minister Spraw 
Wewnętrznych i Sportu, Klaus-
-Peter Bachmann - Dolnosak-
soński Wiceminister Spraw 
Wewnętrznych i Sportu, Ta-
deusz Samborski – członek 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego, Starosta Wałbrzy-
ski Jacek Cichura i oczywiście 
gospodarz miasta Szczawno- 
Zdrój Marek Fedoruk. Laure-
atami Nagrody Kulturalnej 
Śląska 2016 r. zostali: Julita 
Zaprycka – dyrektor Domu 
Gerharda Hauptmanna w Ja-
gniątkowie oraz Hans-Dieter 
Rutsch – pisarz, publicysta 
i dokumentalista. Nagrody 
specjalne otrzymało Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach 
Zdroju i Niemieckie Towarzy-
stwo Społeczno-Kulturalne z 
Wrocławia. Przy okazji tego 
wydarzenie został odsłonięty 
pomnik Gerharda Hauptman-
na w Szczawnie Zdroju.

(RED)
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In memoriam - Ku pamięci

,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą’’ 

Serdeczne podziękowania 
Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Bogusławy Rakoczy 
składa rodzina.

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu 

Śp. Janusza Jankowskiego 
składa rodzina.

,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’’ 

Serdeczne podziękowania Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Zdzisława Słomki 
składa rodzina.

Serdecznie dziękuję Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  

Śp. Irena Józwik 
uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 

w tym trudnym czasie składa rodzina. 

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a, Sokołowsko, ul. Słoneczna 5, tel. całodobowy 500 669 070  
� lia: Zakład Pogrzebowy ,,Eurydyka’’  Wałbrzych, ul. Armii krajowej 27, tel. 600 959 520

R E K L AMA

Przeczytałem, że w kierownic-
twie Platformy Obywatelskiej za-
padła decyzja, żeby wycofać się z 
wojny o Trybunał Konstytucyjny i 
skupić na kon�ikcie o aborcję, co 
Platformie pozwoli przechwycić 
wyborców protestujących prze-
ciw zaostrzeniu przez PiS prawa 
dotyczącego warunków usuwania 
ciąży. Co do tego, że PO prędzej 
czy później wycofa się z walki o 
utrzymanie konstytucyjnej pozy-
cji Trybunału, nie miałem żadnych 
wątpliwości. Dla PO wygodniej 
jest, kiedy likwidację Trybunału 
przeprowadzi nadprezes IV RP Ja-
rosław PiS, bo gdy Platforma – jak 
tam zakładają - wróci do władzy 
(być może w koalicji z Nowocze-
sną i PSL), to będzie miała wolne 
ręce, by wprowadzać swój libe-
ralny program „róbta co chceta”. 
Nadchodzi czas dla lewicy i oby go 
nie zmarnowała.

* * *
Wypełniająca funkcję premie-

ra pani Beata Szydło, publicznie 
oświadczyła, że razem Mate-
uszem (czyli z wicepremierem 
Morawickim) są pomazańcami 
Jarosława Kaczyńskiego, który 
zresztą desygnował ją – tu się 
poprawiła, że zaproponował Ko-
mitetowi Politycznemu PiS - na 
premiera swego rządu. Z tego, 
co pomazańczyni nadprezesa IV 
RP Jarosława powiada, wyciągam 
dwa wnioski. Pierwszy to ten, że 
wśród ludu smoleńskiego rośnie 
przekonanie, iż nadprezes IV RP 
Jarosław jest obdarzony w jakieś 
nadludzkie, (boskie?) przymioty. 

Wyszło szydło z worka
Janusz
Bartkiewicz

Nie dziwię się zbytnio tego ro-
dzaju myśleniu, bo niedawno na 
tablicy w jednej ze szkół w Sza-
motułach (woj. wielkopolskie) na-
uczycielka wywiesiła szkolną ga-
zetkę, z której wynikało, że Lech 
Kaczyński i Karol Wojtyła, obok 
Józefa Piłsudskiego, to „twórcy 
Polski Porozbiorowej”. Mówiąc 
prawdę, dziwię się, że nikt jej nie 
ukarał za pomniejszanie roli tej 
„trójcy”, bo przecież nie ma wąt-
pliwości, że przynajmniej dwaj 
pierwsi byli w istocie twórcami 
chrztu Mieszka I i jego dworzan, 
co przyjęto uważać za chrzest 
Polski, której wówczas zdaje się 
jeszcze nie było. Wniosek drugi, 
jaki mi się nasunął, to konieczność 
uznania, iż nie prezydent IV RP, ale 
jej nadprezes Jarosław, desygnuje 
premierów polskiego rządu, bo 
jestem przekonany, iż wypełniają-
ca funkcję premiera Beata Szydło, 
dopuściła się tak zwanej freudow-
skiej pomyłki, bo nie panując nad 
swą podświadomością ujawniła, 
że tak naprawdę doskonale wie, 
kto ją na premiera desygnował i 
dlaczego miał prawo tak postąpić.

* * *
Nie tylko z odległą przeszłością, 

ale także i z tą bardzo nieodległą, 
PiS ma wyraźne kłopoty. Bo oto 
dowiedzieć się mogliśmy, że nie-
jaki Piotr Tutak (prezes Europol 
Gazu) i jego zastępca Krzysztof Ro-
gala dostali po 400 tys. zł nagro-
dy z zysku wypracowanego przez 
tą spółkę w 2015 roku. Problem z 
przeszłością polega na tym, że w 
spółce tej zaczęli pracować do-
piero od pierwszej dekady lutego 
2016 roku. A po 200-300 tys. zł 
nagrody (z tego samego powo-
du) dostali też członkowie jej rady 
nadzorczej, którzy w 2015 roku 
przepracowali w niej zaledwie 
kilka dni. Już nie muszę dodawać, 
że wszyscy oni znaleźli się tam z 

nadania PiS, czyli nadprezesa IV 
RP Jarosława. Więc niech nikt nie 
mówi, że wołająca w kampanii 
wyborczej pani Beata Szydło, że 
„dadzą radę”, kłamała. Bo jak wi-
dać, mówiła samą prawdę i tylko 
prawdę, albowiem dają sobie radę 
w sposób wręcz doskonały.

* * *
Słucham i czytam różne wy-

powiedzi, z których wynika, że 
nadprezes IV RP Jarosław zaczy-
na mieć ze swoimi poddanymi 
poważne problemy, wynikające z 
tego, iż poczuli oni wiatr w żagle 
i chcąc urzeczywistnić powyższe 
hasło Beaty Szydło, jak stonka 
ziemniaczane pole, tak oni obsie-
dli wszystkie możliwe do objęcia 
(w Polsce i za granicą) funkcje i 
fuchy. Nadprezes IV RP Jarosław, 
kiedy się o tym dowiedział, ponoć 
mocno się obruszył i nakazał CBA 
przeprowadzić swoistą kweren-
dę, aby różnych takich „Miśkiewi-
czów” (o co chodzi, każdy chyba 
wie) z pozajmowanych stołków 
powyrzucać. A ja jestem jakoś 
dziwnie przekonany, że to tylko 
element strategii nadprezesa IV 
RP Jarosława, który w ten sposób 
chce zasygnalizować suwerenowi 
rzecz bardzo ważną. Otóż chce 
suwerenowi pokazać, że on - jako 
Ojciec Narodu - pilnuje, aby drań-
stwo z miejsca ukrócić, a wszelkie 
patologie w spółkach skarbu pań-
stwa „wypali gorącym żelazem”. 
Wtóruje mu w tym jego zastępca 
Joachim Brudziński, zapowiada-
jący „cięcia do kości” kierujących 
się prywatą osób, które się ubra-
ły „w gacie z napisem PiS”. I jak 
tu nie ufać nadprezesowi IV RP 
Jarosławowi? I o to właśnie cho-
dziło. Zaufanie skoczyło w górę 
jak Pchła Szachrajka. Pomniejsi z 
fuch wylecą, ale ci ważniejsi zo-
staną. Zgodnie zresztą ze znaną 
przypowiastką Mikołaja Reja, że 

„prawo jest jak pajęczyna, bąk 
się przebije, a na muchę wina”. A 
ciemny lud - jak mawiał niegdyś 
pisowski bard - kupi to z pocało-
waniem ręki.

* * *
Natomiast pan minister Ma-

cierewicz znów pokazał swą bo-
haterską i wielce pryncypialną 
postawę, niesamowitą odwagą 
szarpiąc za wąsy rosyjskiego 
niedźwiedzia. Otóż – za cichym 
przyzwoleniem prezydenta, 
czyli de facto nadprezesa IV RP 
Jarosława - wysłał w strefę przy-
frontową w Doniecku kilkunastu 
naszych uzbrojonych po zęby 
komandosów z Lublińca. Ponoć 
– jak przyciśnięte do ściany MON 
tłumaczy – jedynie w celach szko-
leniowych, ale problem w tym, że 
zgodnie z umowami, szkolenie 
ukraińskiego wojska mogą pro-
wadzić nasi żołnierze z Brygady 
Strzelców Podhalańskich, a po-
nadto nie prowadzi się szkoleń w 
strefie przyfrontowej. Być może 
nasz dzielny minister (a de facto 
wiadomo kto) liczy na to, iż rosyj-
ski niedźwiedź krzywdą jakowąś 
naszym „zielonym ludzikom” ze-
chce uczynić, przez co larum się 
w Polsce podniesie pod same nie-
biosa, że podstępny Putin na Pol-
skę zbrojnie nastaje. I tylko tak już 
z rozpędu przypomnę, iż zgodnie 
z Konstytucją RP, polskie oddziały 
zbrojne za granicę wysłać można 
jedynie za oficjalną wiedzą i zgo-
dą polskiego prezydenta i parla-
mentu, co musiałoby się jednak 
odbyć publicznie. A jak wiadomo, 
oficjalnych decyzji nie ogłoszono. 
Komuś widać bardzo na czymś za-
leży, ale dlaczego swoje zamiary 
znów chce realizować rękami Po-
laków? Niech każdy odpowie so-
bie sam. Dla mnie szydło wyszło z 
worka po raz kolejny.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Festiwal aktywności 
w Jedlinie Zdroju
W najbliższą niedzielę, 9 paź-
dziernika, zachęcamy wszystkich 
do udziału w Festiwalu Aktywno-
ści, który odbędzie się na terenie 
Kompleksu Sportowo-Rekreacyj-
nego przy ul. Kłodzkiej w Jedli-
nie-Zdroju. W ramach festiwalu, 
który  rozpocznie się o godz. 15.00, 
zostanie otwarty nowo wybudo-
wany skatepark, który powstał z 
inicjatywy jedlińskiej młodzieży. Na 
o�cjalne otwarcie w tym dniu cze-
kać będzie także bieżnia, znajdują-
ca się przy płycie głównego boiska 
sportowego. Dla uczestników festi-
walu zostaną przygotowane punk-
ty promujące różne rodzaje aktyw-
ności sportowej, w których każdy 
będzie mógł otrzymać informację 
z poszczególnych dziedzin sportu 
i zdrowego odżywiania. Będą tam 
stanowiska, m.in. biegowe, piłkar-
skie, do gry w siatkówkę, bule oraz 
nordic walking. W trakcie imprezy 
odbędzie się pokaz tańca zumba 
oraz konkurs dla dzieci i młodzieży 
z wiedzy o sporcie. Przygotowane 
zostały również pamiątkowe meda-
le, które będą wręczane dzieciom i 
młodzieży za aktywny udział w po-
kazach. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczą najmłodszym dmuchane 
zjeżdżalnie, eurobangi i smaczne 
przekąski serwowane przez wy-
stawców. - Gorąco zachęcamy mi-
łośników sportowych zmagań do 
wspólnej zabawy – zaprasza Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.

(RED)
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14 października -  ZIELONA GÓRA, 15 października - ŻARY i GŁOGÓW, 
16 października - WROCŁAW, 17 października - LUBIN i LEGNICA, 

18 października - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH

R E K L AMA

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L AMA

Zapraszamy 30 paź-
dziernika 2016 r. na godz. 
20.00 do Hali Widowisko-
wo-Sportowej Aqua Zdrój 
w Wałbrzychu na jubile-
uszowy występ kabaretu 
Neo-Nówka!

Kabaret Neo-Nówka 
przez 15 lat stworzył kil-
ka programów scenicz-
nych, kilka telewizyjnych, 
zdobył niezliczoną ilość 
nagród na wszystkich fe-
stiwalach. Kabaret zawsze 
stara się prowokować, ale 
przede wszystkim zmu-
szać do myślenia. Widz 
wybierający się na nowy 
program może spodzie-
wać się dużej dawki hu-
moru przez prawie dwie 
godziny. Nowy program 
jest najbardziej rozbudo-
wanym przedsięwzięciem 
logistycznym w historii ka-
baretu Neo-Nówka, w któ-
rym zobaczymy specjalnie 
na tą okazję przygotowa-
ną scenografię i oprawę 
muzyczną, przegotowaną 
przez zespół Żarówki.

- W programie zostaną 
zaprezentowane największe 
hity wrocławskiego kabare-
tu. Nie zabraknie kultowego 
już skeczu „Niebo”, który zo-
stał przez widzów wybrany 
skeczem 30-lecia, czy bez-
kompromisowej pani Wan-
dzi Nierusz (z domu Zostaw), 
potra�ącej wyjść obronną 
ręką z każdej niewygodnej 
sytuacji. Neo-Nówka szykuje 
także kilka niespodzianek, 
które mają być dopełnie-
niem całości. O warstwę mu-
zyczną zadba koncertujący 
od lat z kabaretem zespół 
Żarówki. To po prostu trzeba 
zobaczyć. Czas trwania pro-
gramu to około 100 minut – 
wyjaśniają organizatorzy.

Bilety dostępne w sprze-
daży w Recepcji Hotelu 
AQUA ZDRÓJ oraz online 
na www.biletynakabarety.
pl. Zamówienia zbiorowe na 
bilety przyjmowane są pod 
numerem telefonu: (41) 361 
80 47. Więcej informacji na 
stronie: www.neonowka.pl.

(RED)

Neo-Nówka 
w Aqua Zdroju

…potyczki damsko - 
męskie, polityka, społe-
czeństwo, czyli Pan, Pani, 
my... sceniczne szaleń-
stwo, oryginalny humor. 
14, 15 i 16 października 
Ogólnopolska Giełda Ka-
baretowa „KopalniaK” w 
Wałbrzychu.

Wojciech „Termos” Tre-
miszewski, Kabaret Hrabi, 
Kinoteatr Mumio oraz sześć 
wyróżnionych kabaretów 
ubiegających się o: Grand 
Prix „KopalniaKa”, nagro-
dę publiczności oraz oso-
bowość sceniczną: Trzecia 

KopalniaK, czyli: 
Mumio, Hrabi oraz …

Strona Medalu, Inaczej, Da-
vid Mbeda Ndege, A jak!, Bu-
daPesz, FiFa - RaFa. W jury: 
Stanisław Szelc (Kabaret Eli-
ta), Maciej Półtorak (Piwnica 
pod Baranami) i Wojciech 
„Termos” Tremiszewski 
(byłe Limo, przyjaciel rodzi-
ny Owensów w emitowa-
nym przez telewizję Polsat, 
TV 4 kabaretowym serialu 
improwizowanym Spadko-
biercy).

- 14 października na sce-
nie zaprezentują się kabare-
ty konkursowe, 15 paździer-
nika wystąpi nagrodzony 

kabaret (Grand Prix) oraz 
Hrabi, zaś 16 października 
zobaczymy kabaret nagro-
dzony przez publiczność 
oraz Mumio. Wstęp na 
piątkowy przegląd jest bez-
płatny, bilety na pozostałe 
dni kupicie w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury oraz na 
e.Bilet.pl – mówi Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury.

Mumio to sceniczne sza-
leństwo – inscenizacyjne, 
literackie, muzyczne. Arty-
ści są przy tym niezwykle 
konsekwentni w realizowa-
niu swojej, oryginalnej wizji 
humoru. Uwielbiają wszel-
kie ludzkie potknięcia i nie-
zręczności. Nie wyśmiewają 
ich jednak, ale podchodzą 
do nich z czułym zaintere-
sowaniem i prezentują w 
spektaklach przy pomocy 
doskonałego warsztatu 
aktorskiego. Przez kilka 
lat mogliśmy ich również 
oglądać w reklamie sieci 
telefonii komórkowej. W 
Wałbrzychu zaprezentują 
program „Welcome Home 
Boys”.

Hrabi tym razem zoba-
czymy w programie „Tak, że 
o”. Kabaret o sobie: można 
naćkać instrumentów mu-
zycznych, scenogra�i, dy-
mów i świateł, fajerwerkiem 
brzdęknąć, wąsy dokleić, 
kostiumy oszałamiające 
przytaszczyć, a mimo to 
widzów nie ogłuszyć. „Tak, 
że o” mami więc prostotą 
i skromnością. Mniej wy-
datków, więcej korzyści. A 
i kabaretowa tradycja w tej 
formie lepiej się uchowa. 
Kobieta koń… potrzebuje-
my do tego kobiety i konia. 
Ale po co tak zaraz szaleć? 
Niech to nic nie kosztuje! Do 
skeczu „Kobieta koń” wy-
starczy tylko kobieta. Tak, 
że o.

- Po raz osiemnasty ba-
wimy się na giełdzie kaba-
retowej, pełnoletność trze-
ba uczcić. Będą: czerwony 
dywan, szampan, zabawa 
i prezenty. Zadbamy, aby 
każdy czuł się wyjątkowo. 
Spędźcie te kabaretowe 
wieczory z nami – zaprasza 
Joanna Kakuba, koordyna-
tor Ogólnopolskiej Giełdy 
Kabaretowej „KopalniaK”.

Trzy dni szaleństwa: 
14, 15 i 16 października, 
godz.18.00. Miejsce: Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu.

(RED)
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W związku z dynamicznym rozwojem fi rmy i rozszerzeniem 
jej działalności, poszukujemy kandydatów na:

Kierowca 
samochodu ciężarowego kat. C+E

Wymagania:
• Kategoria prawa jazdy C + E 
• Staż pracy w zawodzie kierowcy minimum 1 rok
• Posiadanie ważnych dokumentów uprawniających 

do wykonywania zawodu kierowcy 
Praca na terenie: Dolny i Śląsk i teren Niemiec

Oferty proszę przesyłać na adres ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o., 
ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych 

lub na adres e-mail: sebastian.drapala@alba.com.pl.
Osoba do kontaktu: Sebastian Drapała 74 843 42 20

W ofercie prosimy o dopisanie klauzuli o udostępnianiu danych osobowych.

R E K L AMA

R E K L AMA

Kilkuset najmłodszych 
mieszkańców dzielnicy Pod-
górze uczestniczyło w fe-
stynie „Bezpieczne dzieci”, 
który odbył się w sobotę na 
boisku SP nr 5 w Wałbrzy-
chu.

Przyjechali m.in. ratownicy 
Wałbrzysko - Kłodzkiej Grupy 
GOPR, którzy oprócz świet-
nych pokazów ratownictwa 
przygotowali dla dzieciaków 
niespodziankę: przywieźli 
sympatyczną suczkę Ezrę, wy-
szkoloną do poszukiwania za-
ginionych ludzi.

- Jeśli kiedyś, nie daj Boże, 
zgubicie się np. w lesie i zo-
baczycie, że biegnie w waszą 
stronę pies w ratowniczych 
szelkach, to nie bójcie się go 
i nie uciekajcie. To może być 
Ezra lub inny pies ratownik, 
który doprowadzi do was 
pomoc - tłumaczył Marcin 
Szewczak, ratownik GOPR i 
przewodnik Ezry. Wyjaśnił 
też dzieciom, że obcego psa 
absolutnie nie wolno głaskać 
po głowie. Przekazał też wiele 
innych, cennych wskazówek, 
dotyczących bezpiecznego 
postępowania z psami.

Byli też wałbrzyscy policjan-
ci, którzy nie tylko uczyli dzieci 
zasad bezpieczeństwa w co-
dziennych sytuacjach, ale także 

Bezpieczny festyn

pozwolili zachwyconym malu-
chom „zwiedzać” policyjny 
radiowóz - dzieci mogły same 
włączać policyjnego „koguta”, 
obejrzeć radiostację, a nawet 
wybrać się, wraz z policjantami, 
na krótką przejażdżkę. 

Przedstawiciele Polskiego 
Czerwonego Krzyża zapre-
zentowali zasady udzielania 
pierwszej pomocy, a nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 przygotowali konkursy i 
pogadanki związane z bezpie-
czeństwem.

Na festynie wystąpił ZGAS 
- mistrz Polski w beatboxie 
i brzuchomówca. ZGAS nie 
tylko zaprezentował swoje 
niesamowite umiejętności, 
ale też uczył dzieci beatboxu. 
Dzieciaki były pod ogromnym 
wrażeniem, a i ZGAS nie krył 
dobrych emocji.

- Będę pamiętał ten festyn 
do końca życia! Te dzieciaki 

mają tyle entuzjazmu! - mó-
wił. Na scenie grał też DJ ZAP, 
dzięki czemu mali podgó-
rzanie mogli poznać dźwięki 
miksowane z winylowych płyt. 
Dorośli, którzy także licznie 
przybyli na sobotni festyn, 
mogli liczyć m.in. na bezpłatne 
porady prawnika. Festyn był 
po prostu super! Dość wspo-
mnieć, że rozdanych zostało 
ponad tysiąc wat cukrowych, 
uczestnicy imprezy zjedli 150 
litrów pysznej, darmowej gro-
chówki oraz kilogramy ciasta. 

Festyn zorganizowali: Rada 
Wspólnoty Samorządowej 
Podgórze i Stowarzyszenie 
Mieszkańców Podgórza, a 
jego pomysłodawcą i współ-
organizatorem są Kopalnie 
Surowców Skalnych w Bartni-
cy. W tym roku w organizację 
włączyła się też Szkoła Podsta-
wowa nr 5.

(EG)

W Wałbrzychu zostało 
oddanych do użytku 13 no-
woczesnych mieszkań o wy-
sokim standardzie wykoń-
czenia i wyposażenia.

Niedawno zakończony 
został kompleksowy remont 
kamienicy przy ulicy Niepod-
ległości 86 w Wałbrzychu. 
Budynek z zewnątrz zdobi 
ładna elewacja, kolorystycznie 
współgrająca z nowiuteńkim 
dachem i eleganckimi oknami. 
Mieszkania mają gładkie ścia-
ny, które zostały pomalowane 
pastelowymi farbami wysokiej 
jakości. Są na nich zamonto-
wane ładne włączniki oświe-
tlenia oraz liczne gniazdka 
elektryczne. Na podłogach zo-
stały zamontowane eleganc-

kie panele, a w mieszkaniach 
dwupoziomowych na górną 
kondygnację wiodą gustowne 
i bezpieczne w użytkowaniu 
schody.

Doskonałe wrażenie na 
lokatorach robią łazienki, któ-
rych ściany pokrywa eleganc-
ka glazura. Są one wyposa-
żone w kabinę prysznicową, 
muszlę wc, stylową umywalkę 
oraz lustro. Każde z mieszkań 
zostało wyposażone w kuch-
nię w zabudowie stałej. Do 
dyspozycji lokatorów są tam 
nowoczesne urządzenia AGD: 
lodówka, zmywarka, piekarnik 
oraz płyta gazowa. 

Mieszkania mają różną 
powierzchnię: od 19.90 do 
60 metrów kwadratowych 

Atrakcyjne i bezpieczne mieszkania

i są wyposażone w komfor-
towe ogrzewanie gazowe, 
które pozwala w okresie 
grzewczym na bezproble-
mowe wyjazdy np. na święta 
czy ferie, bez obaw o szkody 
wyrządzone przez mróz. Co 
niezwykle ważne dla bezpie-
czeństwa rozliczeń, każde 
mieszkanie posiada własne 
liczniki. Ponadto na terenie 

posesji znajdują się cztery ga-
raże, a jej teren jest nie tylko 
ogrodzony, ale także monito-
rowany, co zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa. Mieszkania 
przeznaczone są na najem 
okazjonalny. Osoby zaintere-
sowane proszone są o kon-
takt pod numerem telefonu 
607 799 600.

(TP)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

3 października 2016 r. Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego został 
poinformowany, że Minister 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji przyznał kolejną dota-
cję na dofinansowanie zadania, 
polegającego na przebudowie 
drogi powiatowej  nr 3373D w 
Michałkowej, na odcinku od km 

3+818 do km 4+861 – w gminie 
Walim. Droga ucierpiała znacz-
nie w trakcie ulewnych opadów 
deszczu w lipcu 2014 r. Wyso-
kość dotacji tym razem wyno-
sić będzie 534 000,00 zł. Prace 
rozpoczną się niezwłocznie po 
zakończeniu procedury przetar-
gowej.

- Zarząd Powiatu Wałbrzyskie-
go, w imieniu mieszkańców na-
szego powiatu, składa serdeczne 
podziękowanie Ministrowi Mariu-
szowi Błaszczakowi za wsparcie 
udzielane naszemu powiatowi 
–podkreślają członkowie zarządu 
powiatu.

(DCH)

W najbliższy weekend 8 paź-
dziernika zapraszamy na wy-
darzenie pn. „Festiwal Muzyki 
Średniowiecznej na Zamku 
Grodno” w gminie Walim, które 
odbędzie się w ramach Dolno-
śląskiej Stolicy Kultury.

- Impreza o charakterze wspól-
nej zabawy, ma na celu pokaza-
nie młodym ludziom możliwość 
spędzania wolnego czasu w te-
renie, pokazanie średniowiecz-
nych tradycji oraz przybliżenie 
muzyki, obyczajów i kultury 
tamtego okresu. Już o godzinie 

12.00 wystąpi Zespół Roderyk, 
na godzinę 14.00 zaplanowany 
został występ Zespół Dziwoludy, 
a o godzinie 16.00 zaprezentuje 
się Zespół Tryzna. Ponadto odbę-
dą się pojedynki rycerzy, jarmark 
średniowieczny, ognisko, pieczo-
ne ziemniaki, gorąca herbata oraz 
niepowtarzalny średniowieczny 
klimat. Wszystkich serdecznie 
zapraszamy! – zachęcają organi-
zatorzy.

Dolnośląska Stolica Kultury 
to program wsparcia kultury, za-
proponowany przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Dolno-
śląskiego we Wrocławiu w 2016 
roku. Pomysł na program powstał 
w wyniku realizacji Europejskiej 
Stolicy Kultury przez miasto Wro-
cław. Zaproponowany przez Po-
wiat Wałbrzyski program otrzymał 
do�nansowanie w wysokości 300 
tysięcy złotych, a wydarzenia kul-
turalne goszczą w każdej gminie 
powiatu wałbrzyskiego, bowiem 
wszyscy włodarze wyrazili chęć 
współorganizacji imprez na swo-
im terenie.

(DCH)

 Muzyka na zamku Grodno

Kolejny sukces Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego!

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego pozyskał kolejne dotacje z budżetu państwa 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.
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na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 65) 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości:

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach 
w granicach działki nr 987 o powierzchni 0,5150 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości:  10.010,00 zł.
Wadium:  1.001,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 455,10 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu 
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywo-
ławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej 
z zabudowy. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością. W przetar-
gu mogą uczestniczyć osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) oraz przedłożą 
Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do 
nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie 
w granicach działki nr 390/3 o powierzchni 0,1916 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości:  40.000,00 zł.
Wadium:  4.000,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 455,10 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu 
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywo-
ławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. Istnieje 
możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie 
w granicach działki nr 390/4 o powierzchni 0,1917 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości:  40.000,00 zł.
Wadium:  4.000,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 455,10 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu 
Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywo-
ławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej. Istnieje 
możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2016r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Sta-
rych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu 
Gminy lub przelać na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 
32203000451110000000877670.
Do dnia 07.11.2016r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Gminy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nie-
ruchomości. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice jeżeli uczestnik, 
który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz prze-
targu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 
lub pod numerem telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

R E K L AMA

Gmina Stare Bogaczowice

Podczas ostatniej sesji 
Rady Gminy Stare Boga-
czowice uruchomiony zo-
stał system informatyczny 
wspomagający komplek-
sową obsługę pracy rady. 
Program eSesja to nowo-
czesne narzędzie informa-
tyczne, rewolucjonizujące 
pracę organów stanowią-
cych samorządów.

Program eSesja pozwala 
całkowicie wyeliminować 
papier z prac rady gminy, co 
daje wymierne oszczędności 
�nansowe i znacznie ograni-
cza nakład pracy urzędników 
w przygotowywaniu posie-
dzeń. Podstawowym narzę-
dziem pracy radnego staje 
się tablet. To niewielkie i ta-
nie urządzenie zawiera w so-
bie wszystkie materiały nie-
zbędne radnemu w pracy, 
czyli: uchwały z integralnymi 
załącznikami na każde posie-
dzenie rady - te przyszłe jak 
i archiwalne, podstawowe 
przepisy niezbędne w pracy 
radnych, nowości samorzą-
dowe itp. Program został za-
projektowany w taki sposób, 
aby był intuicyjny, przyjazny 

W piątek dokonano odbioru technicz-
nego odbudowanej drogi gminnej we wsi 
Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice. 

- W ramach remontu wykonane zosta-
ło korytowanie pod jezdnią, ułożono 200 
metrów bieżących nawierzchni z kostki 
betonowej, która została ograniczona kra-
wężnikami. Zabezpieczone zostały skarpy i 

powstały korytka odwadniające. Na ostatniej 
sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice podjęła 
uchwałę o skierowaniu do konsultacji spo-
łecznych nazwy dla tej ulicy – podczas obrad 
zaproponowana została nazwa „Na stoku” – 
mówi Bogdan Stochaj, zastępca wójta Gmi-
ny Stare Bogaczowice.

(IL)

W najbliższą sobotę, 
8 października, o godz. 
11.00, w nowej siedzibie 
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Starych Boga-
czowicach, odbędzie się 
o�cjalne otwarcie roku 
akademickiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w 
Starych Bogaczowicach.

Tego dnia gminę odwie-
dzi pisarka Jolanta Maria 
Kaleta, autorka powieści w 
swej treści sławiących urodę 
Wrocławia i Dolnego Śląska, 
tj. „Kolekcja Hankego”, „W 
cieniu Olbrzyma”, „Wrocław-
ska Madonna”, „Operacja 
Kustosz” i „Lawina” oraz naj-
nowszej „Riese. Tam, gdzie 
śmierć ma sowie oczy”. Inau-
guracja nowego roku UTW 
będzie okazją do spotkania 
z wrocławską powieściopi-
sarką, która dzień później 
odwiedzi Głuszycę, gdzie od-
będzie się promocja najnow-

Lubomin ma nową ulicę

Inauguracja z pisarką

Jolanta Maria Kaleta w sobotę spotka się z czytelnikami w Starych 
Bogaczowicach, a w niedzielę w Głuszycy.

szej powieści Jolanty Marii 
Kalety „Riese. Tam gdzie 
śmierć ma swoje oczy”. Spo-
tkanie w sali widowiskowej 
Centrum Kultury-Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Głu-
szycy prowadzi Stanisław 
Michalik. Zapraszamy 9 paź-
dziernika godz. 17.00.

(IL, RED)

Ekologiczne obrady

radnym na każdym kroku. 
Banalnie prosta obsługa, 
niewymagająca żadnej wie-
dzy informatycznej radnego, 
była głównym założeniem 
twórców aplikacji i to się 
udało. Ważną zaletą pro-
gramu jest jego modułowa 
budowa. Moduły te to: gło-
sowanie, dyskusja, informa-
tor i SMS. Co ważne, wyniki 
po zakończeniu procedury 
głosowania każdego projek-
tu uchwały, czy wniosku, są 
automatycznie przenoszone 
do roboczego protokołu z 
obrad, generowanego przez 

program, a podjęte uchwały 
tra�ają do rejestru uchwał. 
Dwa kolejne moduły: infor-
mator i SMS służą do ko-
munikowania się biura rady 
czy przewodniczącego rady 
z radnymi lub innymi użyt-
kownikami aplikacji.

- Aplikacja eSesja jest pro-
ekologiczna, ponieważ po-
zwala prawie całkowicie wy-
eliminować zużycie papieru, 
ale też doskonale komuniku-
je radnych – podsumowuje 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

(IL)

Obrady Rady Gminy Stare Bogaczowice zostały zinformatyzowane 
i stały się bardziej ekologiczne.
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Gmina Czarny Bór

R E K L AMA

Fundusz sołecki to za-
gwarantowane w budże-
cie gminy pieniądze dla 
sołectw na wykonanie 
przedsięwzięć służących 
poprawie warunków życia 
mieszkańców. We wrze-
śniu w gminie Czarny Bór 
odbyły się we wszystkich 
miejscowościach zebrania 
sołeckie, na których każde 

z sołectw podjęło uchwałę 
o przeznaczeniu środków z 
funduszu na rok 2017.

W miejscowości Bo-
równo sołectwo kwotę 26 
305,08 zł przeznaczyło na 
zagospodarowanie terenów 
zielonych i rekreacyjnych 
oraz małej architektury na 
terenie sołectwa Borówno. 
We wsi Grzędy kwotę 26 

745,34 zł przeznaczono na 
modernizację infrastruktury 
sportowej na terenie sołec-
twa Grzędy, a w Grzędach 
Górnych na ogrodzenie 
boiska sportowego w Grzę-
dach Górnych za kwotę 13 
647,83 zł. W Czarnym Borze 
mieszkańcy ustalili, że kwo-
tę 36 687,70 zł wykorzystają 
na ogrodzenie cmentarza 

oraz wykonanie nagłośnie-
nia w kaplicy cmentarnej 
w Czarnym Borze. Witków 
Śląski będzie realizował za 
kwotę 36 687,70 następu-
jące zadania: modernizację 
infrastruktury sportowej na 
terenie sołectwa Witków, 
zakup niezbędnego sprzętu 
dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Witkowie Śl. oraz 

zagospodarowanie tere-
nów użyteczności publicz-
nej i małej architektury na 
terenie sołectwa Witków. 
Ostatnia wieś – Jaczków 
- dysponująca kwotą 24 
244,93 zł - złożyła wniosek 
o przeznaczenie środków 
na zakup sprzętu strażackie-
go (przyczepa do przewo-
zu pontonu) oraz poprawę 

infrastruktury drogowej na 
terenie sołectwa Jaczków. 
Jednakże w przypadku 
tej ostatniej miejscowości 
wniosek został odrzucony z 
powodu naruszenia przepi-
sów prawa. W głosowaniu 
brało udział dwóch druhów 
OSP, którzy nie byli upraw-
nieni do głosowania.

(RED)

Sołectwa podzieliły pieniądze

2 października w gmi-
nie Czarny Bór odbyły się 
wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Czarny Bór. 
Zostały one ogłoszone w 
związku ze śmiercią rad-
nego Ryszarda Nowakow-
skiego z okręgu nr 7.

Frekwencja wyniosła 
40,70%: głosowało 116 
osób. Na kandydata Monikę 
Romanik z listy KWW „Gór-
ne Borówno” oddano 100 
głosów, na kandydata Rafała 

Rafalskiego z komitetu KWW 
„Rafała Rafalskiego Razem 
dla Czarnego Boru” oddano 
15 głosów, a jeden głos był 
nieważny. W związku z tym 
nowym radnym Rady Gminy 
Czarny Bór została Monika 
Romanik. Już wkrótce, na 
najbliższej sesji rady Gminy, 
nowa radna złoży ślubowa-
nie i rozpocznie o�cjalnie 
pracę radnego na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

(RED)

W związku z prze-
budową drogi powiatowej 
nr 3367D w Czarnym Borze 
- od ul. Wałbrzyskiej w 
stronę Grząd do wjazdu 
na teren kopalni mela�ru 
(przedłużenie ul. XXX-lecia 
PRL), wprowadzona zos-
taje czasowa zmiana orga-

nizacji ruchu drogowego. 
Ponadto wprowadzony 
został zakaz dla ruchu pojaz-
dów ciężarowych powyżej. 
5 ton od godz. 8:00 – 16:00. 
Organizacja ruchu została 
wprowadzona na okres od 
28.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

(RED)

Nowa radna w gminie

Jeździmy inaczej

28 września Urząd Gminy Czarny Bór gościł księdza biskupa Zbigniewa 
Kiernikowskiego. Spotkanie z władzami gminy oraz pracownikami 
urzędu odbyło się w ramach wizyty kanonicznej biskupa, którą została 
objęta Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze. 
Spotkanie było okazją do rozmowy o walorach gminy, gospodarce, 
instytucjach gminnych oraz wiodących przedsiębiorstwach. Ksiądz 
biskup bardzo chwalił instytucje kultury i oświaty, a w szczególności 
działanie zespołu szkolno-przedszkolnego. W podziękowaniu za 
wizytę, wójt Adam Górecki przekazał księdzu biskupowi symboliczny 
kosz z gminnymi wyrobami oraz piękny tort upieczony przez jedną z 
pracownic.

(RED)

Wizyta kanoniczna
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R E K L AMA

W ubiegłym roku wy-
grały „przy zielonym sto-
liku”, ale tym razem nie 
pozostawiły złudzeń kto 
jest lepszy. Piłkarki nożne 
AZS PWSZ Wałbrzych w 8. 
kolejce ekstraligi pokona-
ły we Wrocławiu miejsco-
wy AZS 3:1. Było to trzecie 
zwycięstwo z rzędu na ob-
cym stadionie, dzięki któ-

remu wałbrzyszanki utrzy-
mały 3 miejsce.

Po dość przykrej niespo-
dziance, którą była porażka 
1:3 na własnym stadionie 
ze Sztormem Gdańsk (re-
lacja na sport.db2010.pl), 
wałbrzyskie akademiczki jak 
najszybciej chciały zmazać 
plamę. Zadanie nie nale-
żało do łatwych, ponieważ 

wrocławianki mimo, że są w 
kryzysie, nadal mają bardzo 
mocny skład z Dominiką 
Grabowską na czele. Ale tre-
ner wałbrzyszanek Kamil Ja-
siński po raz pierwszy wysta-
wił w wyjściowej jedenastce 
Aleksandrę Jaworek, a w me-
czu zagrały także trzy byłe 
zawodniczki klubu z Wrocła-
wia - Dominika Dereń, Oliwia 

Maciukiewicz oraz Karolina 
Gradecka.

Od początku do ataku 
ruszyły wrocławianki, przez 
co przyjezdne przez długi 
czas przebywały na własnej 
połowie i musiały się bronić. 
W 14 min. dwa uderzenia w 
światło bramki bardzo do-
brze obroniła Daria Antoń-
czyk i to nie był koniec jej 

Akademiczki zdobyły Wrocław
interwencji w tym spotkaniu. 
Pięć minut później Joanna 
Wróblewska doszła do sytu-
acji sam na sam z wałbrzyską 
bramkarką, lecz posłała piłkę 
wprost w golkiperkę repre-
zentacji Polski. Potem pił-
karki AZS PWSZ zaczęły ata-
kować i częściej przebywały 
na połowie rywalek, jednak 
tuż przed przerwą - po ak-
cji na lewej stronie - futbo-
lówkę otrzymała Dominika 
Grabowska, która minęła de-
fensorki gości i strzałem pod 
poprzeczkę otworzyła wynik 
spotkania.

W przerwie, mimo nieko-
rzystnego rezultatu, Kamil 
Jasiński nie dokonał zmian w 
składzie. Wałbrzyszanki za-
częły drugą połowę od wy-
sokiego „C”, ponieważ w 52 
min. na bezpośredni strzał z 
rzutu wolnego zdecydowała 
się Aleksandra Jaworek, któ-
ra wyrównała rezultat derbo-
wej rywalizacji. W 63 min., po 
zagraniu piłki ręką we wła-
snej szesnastce przez jedną 
z wrocławskich obrończyń, 
sędzia podyktowała rzut kar-

ny, który pewnie na gola za-
mieniła Małgorzata Mesjasz. 
Po bramce gospodynie rzu-
ciły się do odrabiania strat, 
ale w 80 min. faulowana w 
polu karnym była Oliwia 
Maciukiewicz, za co arbiter 
spotkania odgwizdała drugą 
jedenastkę, którą po raz dru-
gi wykorzystała Mesjasz. Trzy 
minuty później, po podaniu 
od Anny Rędzi, szansę na 
podwyższenie wyniku mia-
ła Maciukiewicz, lecz tra�ła 
wprost w bramkarkę zespołu 
z Wrocławia.

W następnej kolejce 
wałbrzyszanki zagrają na 
własnym boisku z AZS UJ 
Kraków. Spotkanie zostanie 
rozegrane w sobotę, 8 paź-
dziernika o godz. 11:00.

Radosław Radczak

AZS Wrocław 
- AZS PWSZ Wałbrzych 1:3 (1:0)

Bramki: 1:0 Grabowska (45), 
1:1 Jaworek (52), 1:2 Mesjasz (63-k), 
1:3 Mesjasz (80-k). Żółte kartki: Aszkie-
łowicz, Rędzia. Widzów: 100.

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych od 
początku nowego sezonu 
sieją postrach wśród ry-
wali. W 2. kolejce grupy D 
II ligi pokonali w derbach 
Röben Gimbasket Wrocław 
aż 84:55.

Pierwszy mecz w roli go-
spodarza Górnik Trans.eu 
rozegrał w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów. Po zwycięstwie w 
Kątach Wrocławskich z Po-
lkątami 97:67, także w spo-
tkaniu z Gimbasketem pod-
opieczni Arkadiusza Chlebdy 
byli faworytem.

Spotkanie rozpoczęło się 
bardzo dobrze dla gospo-
darzy, gdyż już po niecałej 
minucie gry prowadzili 4:0, 
po dwóch tra�eniach Piotra 
Niedźwiedzkiego. Następ-
nie dwukrotnie celnie rzucił 
Rafał Glapiński i znów akcje 
wykorzystywał „Niedźwiedź”, 
dzięki czemu prowadzili już 
11:0! Potem jednak rywaliza-
cja się nieco wyrównała i do 
głosu doszli goście, przez co 
po pierwszych dzisięciu mi-
nutach na tablicy widniał wy-
nik 19:13 dla Górnika. Przed 
rozpoczęciem drugiej kwarty 
trener Arkadiusz Chlebda do-
konał aż 4 roszad w wyjścio-
wym składzie, dzięki czemu 
jego zespół jeszcze lepiej grał 
w ofensywie. Już w pierwszej 
fazie do kosza celnie rzucili 
Marcin Rzeszowski, Michał 
Kozak oraz Piotr Niedźwiedz-

ki i było już 26:13. Na półtorej 
minuty przed końcem wał-
brzyszanie powiększyli swoją 
przewagę do 20 oczek, a po 
pierwszej połowie prowadzili 
43:21.

Trzecia ćwiartka była 
bardzo emocjonująca pod 
względem efektywności 
obu zespołów. Górnik oraz 
Gimbasket postawili na 
atak, zapominając przy oka-
zji nieco o obronie, dzięki 
czemu wynik co chwilę się 
zmieniał. Ekipy grały kosz za 
kosz, dzięki czemu III kwar-
ta zakończyła się wynikiem 
23:23, po ostatnim rzucie za 
trzy punkty Pawła Pirosa. Na 
ostatnie dziesięć minut spo-
tkania zespoły wyszły przy 
prowadzeniu gospodarzy 
66:44. Ostatnia odsłona była 
już formalnością, przez co 
w końcówce szkoleniowec 
wałbrzyszan dał szansę m. in. 
młodemu Marcinowi Jezio-
rowskiemu, gdyż jego zespół 
miał spotkanie pod kontrolą. 
Ostatecznie Górnik Trans.eu 
wygrał 84:55, a najskutecz-
niejszymi zawodnikami byli 
Piotr Niedźwiedzki i Rafał 
Niesobski, którzy zdobyli po 
21 punktów.

W następnej serii gier bia-
ło-niebiescy zagrają w Wał-
brzychu z Energą Drogbruk 
Kalisz. Spotkanie odbędzie 
się w sobotę, 8 października 
o godz. 16:30.

Radosław Radczak

Derbowy pogrom
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W końcu zagrają
Zaplanowany na 5 paździer-
nika mecz III rundy Pucharu 
Polski na szczeblu OZPN Wał-
brzych, w którym Victoria 
Świebodzice będzie podej-
mowała Górnika Wałbrzych 
został przełożony na 12 paź-
dziernika. - Pierwotnie mecz 
miał się odbyć 5 października, 
lecz na prośbę działaczy Victorii 
został przełożony o tydzień. W 
żaden sposób nie komplikuje 
to planów trenera biało-niebie-
skich, Roberta Bubnowicza. Nasi 
zawodnicy będą mogli spokoj-
nie przygotować się do następ-
nego ligowego pojedynku z KS 
Polkowice. Przypomnijmy, że 
zostanie on rozegrany w sobotę, 
8 października o godzinie 15.00. 
Wszystkich kibiców zapraszamy 
już dzisiaj – zachęcają działacze 
Górnika Wałbrzych. Przypo-
mnijmy, że zaplanowany na 2 
października mecz Górnika Wał-
brzych z rezerwami Miedzi w Le-
gnicy został przełożony na inny 
termin. Powodem odwołania 
spotkania jest wirus panujący w 
wałbrzyskiej ekipie, przez który 
zachorowało aż 6 piłkarzy. Nie 
wiadomo jeszcze, kiedy spotka-
nie zostanie rozegrane.

(RED)

Młodzieżówka 
bez Igora
Igor Łasicki, były piłkarz Gór-
nika Boguszów Gorce i Górni-
ka Wałbrzych, nie przyjechał 
na zgrupowanie młodzie-
żowej reprezentacji Polski. 
Obrońcę włoskiego SSC Napoli 
ze zgrupowania i towarzyskich 
spotkań z Ukrainą i Czarnogórą 
wyeliminowała kontuzja.

(RED)

Barowe granie
W barze „Mini Max” na wał-
brzyskim Podzamczu, roze-
grano VI Turniej Grand Prix 
w Warcabach 64-polowych. 
Zwyciężył Janusz Sieńko – 10 
pkt, przed Zbigniewem Majge-
rem – 8 i Mirosławem Piotrow-
skim – 7. Po sześciu turniejach 
prowadzi Piotrowski – 67, drugi 
jest Sieńko – 64, a trzeci Sławo-
mir Gromniak – 63. Do zakoń-
czenia tegorocznej rywalizacji 
pozostały trzy turnieje.

(B)

Ligowy debiut
MKS Basket Szczawno-Zdrój 
zaprasza 9 października 2016 
r. na godzinię 15:45 na swój 
pierwszy mecz we własnej 
hali, mieszczącej się przy ulicy 
Słonecznej 1 w Szczawnie-Zdro-
ju w ramach rozgrywek III ligi 
koszykówki. Pierwszym rywa-
lem szczawieńskiego zespołu w 
roli gospodarza będzie drużyna 
KKS Siechnice.

(RED)

Wbiegli 
na zamek
Na starcie biegu UPHILL RO-
GOWIEC stanęły 54 osoby. 
Przepiękna pogoda sprawiła, 
że zawodnicy oprócz zmagań 
z krótką, aczkolwiek wyma-
gającą trasą, mogli podziwiać 
wyjątkowe widoki w jesien-
nej, słonecznej oprawie. Do-
bry nastrój, wielu wolontariuszy 
z pozytywną energią oraz wyjąt-
kowi ludzie na trasie - biegacze 
z Głuszycy i z okolic, ale i z Wro-
cławia, z Poznania czy z Tarno-
wa stworzyli niezwykłą atmos-
ferę. Najszybszym zawodnikiem 
okazał się Sławomir Nastręt z 
Poznania (Sklep Biegacza Polo-
nez), który pokonał trasę w cza-
sie 38:37,9. Drugi na mecie był 
głuszyczanin, pomysłodawca 
trasy Uphill Rogowiec, Krzysztof 
Drzygała z czasem 38:58,1. Trze-
ci przybiegł Marek Swoboda z 
Wałbrzycha (Byledobiec) z cza-
sem 39:40,5. Wśród kobiet naj-
szybsza była Dominika Łabuda 
z Kamiennej Góry (Kamienno-
górska Grupa Biegowa) z cza-
sem 48:40,3. Druga przybiegła 
Ewelina Świątek z Wrocławia 
(Spartanie Dzieciom KB Ergo) z 
czasem 49:54,7. Trzecią pozycję 
w klasy�kacji generalnej kobiet 
uzyskała głuszyczanka Sabina 
Jelewska (czas 53:26,4). Podczas 
biegu dla dorosłych zorganizo-
wane zostały wyścigi dla dzieci. 
Po wręczeniu dyplomów, me-
dali i upominków dzieci zostały 
zaproszone do uczestnictwa w 
grach i zabawach, które zorga-
nizowała Fundacja Jawor z Głu-
szycy. Na wszystkie dzieci czeka-
ły owoce, napoje oraz słodycze.

(RED)

Gmina Stare Bogaczo-
wice, wraz z tamtejszym 
Zespołem Szkół oraz UKS 
Lider, zorganizowali III 
wyścig w ramach Ligi MTB 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
dla najmłodszych adeptów 
kolarstwa górskiego. O 
puchar Wójta Gminy Stare 
Bogaczowice walczyło bli-
sko 70 zawodników.

Wyścig MTB Cross-Coun-
try XC odbył się na malow-
niczym terenie zalewu w 
Starych Bogaczowicach. Za-
wody upłynęły w niezwykle 
radosnej i rodzinnej atmos-
ferze. Każdy z uczestników 
otrzymał pakiet startowy 
oraz dyplom, natomiast zwy-
cięzcy uhonorowani zostali 
nagrodami rzeczowymi, me-
dalami i pucharami. Po za-
kończonym wyścigu, kolarze 
wraz z rodzinami cieszyli się 
piękną pogodą przy poczę-
stunku. Był grill, słodycze i 
owoce. Tegoroczny wyścig 
MTB w Starych Bogaczowi-
cach wsparli: Kau�and Wał-

brzych, Wałbrzyskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji, Sklep Rowerowy 
Bike Finger Piaskowa Góra, 
Tartak Jaczków - Lucyna i 
Jerzy Kowalik, Trenkwalder, 
Aqua-Zdrój Wałbrzych, Su-
deckie Stowarzyszenie Strze-
leckie, Wędkarski Klub Spor-
towy Bogaczowice, Gminna 
Biblioteka Publiczna oraz 
Krzysztof Stokłosa. W organi-
zację imprezy byli także za-
angażowani radni Rady Gmi-
ny Stare Bogaczowice: Emilia 
Kmiecik, Aneta Rajca, Ariel 
Zarzeczny oraz Rada Sołecka 
wsi Stare Bogaczowice.

Nad całym wyścigiem 
czuwali sędziowie PZKol, 
którzy wyłonili zwycięzców 
z każdej kategorii wiekowej. 
Wśród młodzików kolejny 
raz wygrał Filip Brzóska (UKS 
Centrum Nowa Ruda), a naj-
lepszą młodziczką okazała 
się ponownie Hanna Fijał-
kowska (Mitutoyo AZS Wra-
tislavia Wrocław).

(IL, BAS)

Ścigali się 
nad zalewem

Tym razem uczestnicy Ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej ścigali się 
nad zalewem w Starych Bogaczowicach.

Na terenie hipodromu w Książu odbył się XX Cross duathlon w ramach 
Grand Prix Idol 2016. Rywalizowano najpierw w biegu, potem w jeździe 
na rowerze górskim i ponownie w biegu (na dwóch dystansach). Wyniki 
open mężczyźni: 1. Daniel Kłosowski – 0:49,02, 2. Marek Henczka (obaj 
Wałbrzych) – 0:49,56, 3. Andrzej Bienias (Wrocław) – 0:50,08; kobiety: 
1. Krystyna Drąg – 0:41,38, 2. Agnieszka Kluzek – 0:42,04, 3. Bogumiła 
Wilczyńska (wszystkie Wałbrzych) – 0:46,26. Jubileuszową imprezę 
zorganizował WKB Podzamcze-Zamek Książ, którego partnerami były: 
Gmina Wałbrzych, Stado Ogierów Książ (Monika Słowik), Aqua Zdrój 
(Mariusz Gawlik), Duathlon Szczawno-Zdrój.

(BAS)

Cross duathlon w Książu

Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych na inaugurację 
sezonu 2016/17 w I lidze 
przegrali w Nysie ze Stalą 
2:3. Licząc mecze od począt-
ku 2016 roku, jest to już je-
denasty mecz wałbrzyszan 
zakończony tie-breakiem.

W Nysie spotkali się mistrz i 
wicemistrz I ligi sprzed 2 sezo-
nów, którzy ostatnich rozgry-
wek nie zaliczyli do udanych. 
Kibice z Wałbrzycha mieli na-
dzieję, że dobra inauguracja 
pomoże w powtórzeniu suk-
cesu. Wałbrzyszanie rozpoczęli 
mecz w składzie: Magnuszew-
ski, Schamlewski, Pietkiewicz, 
Plizga, Borris, Frąc oraz Obręb-
ski jako libero. Przyjezdni lepiej 
rozpoczęli spotkanie, prowa-
dząc 2:1, jednak potem Stal 
szybko odrobiła straty i było 
4:4. Victoria PWSZ wygrywała 
jeszcze 8:7 i potem zaczęły się 
dla niej kłopoty. Zawodnicy 
z Nysy szybko wyszli na pro-
wadzenie, potem powiększali 
przewagę i wygrali 25:20. Dru-
ga odsłona równie źle zaczęła 
się dla podopiecznych Prze-
mysława Michalczyka, bo prze-
grywali już 5:10. Jednak to ich 
nie podłamało i najpierw wy-
równali rezultat na 13:13, a na-
stępnie wyszli na prowadzenie, 
dzięki czemu zwyciężyli 25:21.

W trzeciej partii Victo-
ria PWSZ poszła za ciosem 
i w tej części spotkania nie 
oddała prowadzenia nawet 
na sekundę, stopniowo po-
większając swą przewagę. 
Ostatecznie zespół z Wał-
brzycha wygrał 25:15 i objął 
prowadzenie w meczu 2:1. 
Niestety, czwarty set wyglą-
dał niestety bardzo podobnie 
do pierwszego, ponieważ - po 
dość wyrównanym początku 
- wałbrzyszanie zaczęli popeł-
niać błędy, co konsekwentnie 
dążący do wyrównani nysa-
nie skrzętnie wykorzystali. 
Stal kontrolowała grę i wynik 
, co pozwoliło jej wygrać par-
tię 25;20 i doprowadzić do 
remisu 2:2. Ostatnia odsło-
na inauguracyjnego meczu 
była bardzo emocjonująca 
i wyrównana, zespoły grały 
punkt za punkt, a wynik oscy-
lował koło remisu. Stal miała 
meczbola przy stanie 15:14, 
ale wałbrzyszanie bronili się 
jeszcze długo, aż w końcu za-
wodnicy z Nysy wykorzystali 
błąd rywala i wygrali 21:19, a 
cały mecz 3:2.

W następnej kolejce Victo-
ria PWSZ zagra w Spale z SMS 
PZPS. Spotkanie odbędzie się 
w sobotę, 8 października.

Radosław Radczak

Zaczęli od tie-breaka
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w bloku na III piętrze, z balkonem, 
ogrzewanie w czynszu, Nowe 
Miasto – Wałbrzych, 115 000 zł, 
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2, Jedli-
na Zdrój, 3 pokoje, 115 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie z własnym 
ogrodem i garażem w Cierniach w 
Świebodzicach, 209 000 zł, 74 666 
09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam  mieszkanie 
69,18 m2 3- pokojowe 2 piętro, 
kamienica, Biały Kamień ul. Dą-
browskiego, 83 000 zł, 607 21 315, 
74 666 09 9 
JM DOM sprzedam  mieszkanie 
96,00 m2 3- pokojowe 2 piętro, 
kamienica, ogrzewanie gazowe, 
Piaskowa Góra, 185 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam  dom w 
Szczawnie Zdroju, bardzo dobra 
lokalizacja, działka 480 m 2, 6 
pokoi, cena: 720 000 zł tel. 607 
212 315, 74 666 09 19
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ca, cena: 105,000 zł. DO NEGOCJA-
CJI! Tel: 530-913-259

4. SOWA&VICTORIA  37 mkw ul. 
Świdnicka, zadbany budynek, ładny 
widok, ogródek. Mieszkanie do 
remontu 36 000 !!! Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Nowy dom wy-
kończony z zewnątrz, parter również 
wykończony, piętro do wykończe-
nia. Działka 895 mkw, Boguszów 
- osiedle domków jednorodzinnych. 
Cena 410 000 do negocjacji  Tel: 
530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 
kawalerka z widną kuchnią 36,32 m2 
na I piętrze w starym budownictwie, 
cena: 65,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel: 
519-121-102

7.SOWA&VICTORIA Mieroszów, 
2 pokoje, 62,15 m2 w stanie do 
remontu, cena: 65,000 zł. DO NEGO-
CJACJI Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 2 
pokoje na wysokim parterze, do pro-
wadzenia. 43M2, w cenie: 60,000 zł. 
DO NEGOCJACJI Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Duże, kom-
fortowe mieszkanie  w pobliżu 
Parku Sobieskiego,108m2, 4 pokoje, 
możliwość dokupienia garażu. 
Tel.502-657-353

10. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe 
mieszkanie po kapitalnym remoncie 
w pobliżu ul. Lotników. Cena 
135,000 zł. Tel: 502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Budynek 
biurowy po remoncie w centrum 
Wałbrzycha. Cena 210,000 zł. Tel: 
502-657-353

12. SOWA&VICTORIA SUPER OFER-
TA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w 
Szczawnie Zdr; do remontu, blisko 

USŁUGI

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(4) Usługi remontowo – wykoń-

czeniowe: malowanie, gładzie, 

płytki, su�ty podwieszane, panele, 

tapety itp. Tel. 694-922-059.

(4) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(5) HYDRAULIKA - 668-605-555

(5) ELEKTRYK - 888-322-334

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

(11) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam 3-pokojowe miesz-

kanie na 1 piętrze, po remoncie, 

ogrzewanie gazowe, strych, 

piwnica, duży ogród z wypo-

sażeniem. Cena 110 tys. zł. Tel: 

695-871-994.

(2) Do wynajęcia pokoje w Wał-

brzychu. Nr telefonu kontakto-

wego: 693 069 486. 

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce, 

wałbrzyski. Studnia, energia, tel. 

Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

Super okazja! Uzbrojone działki 

budowlane, usługowe – rejon 

Poniatów. Tel. 609-461-816. 

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA-2322 Nowe mieszkanie w 
apartamentowcu, ul. Odlewnicza! 
80 m2, cena 225 000 zł Tel. 606 976 
630

Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 
dom bliźniak 110m2, działka 500m2, 
cena 415 tys. Tel. 883 334 481

MS-2855 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
51m2, 1 piętro w 4, do wprowadze-
nia, cena 145 tys. Tel. 883 334 481

MS-2745 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
35m2, 7 piętro, po kapitalnym 
remoncie, cena 129 tys. Tel. 606 
976 630

MS-2723 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, do wprowadzenia, cena 119 
tys. Tel. 606 976 630

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
41m2, 2 piętro, po remocnie, cena 
129 tys. Tel. 883 334 481

MS-2740 Piaskowa Góra 2 pokoje, 
pierwsze piętro, pow.32m2. Cena 
85tys.zł Tel. 793 111 130

MS-2729 Piaskowa Góra 3 pokoje-
,pow. 51,5m2. Cena 135 tys.zł. Tel. 
793 111 130

MS-2612-Piaskowa Góra 3 pokoje, 
pow. 54M2 rozkładowe, cena 
155tys. zł. Tel. 793 111 130  

MS-2835 Piaskowa Góra- 2 pokoje-
,pow. 29M2 do wprowadzenia, cena 
82500. Tel. 793 111 130

MS-2817 Piaskowa Góra 1 pokój, 
pow. 26M2 do remontu, cena 57tys. 
zł. Tel. 793 111 130

PIASKOWA GÓRA 41 m2 2pok, po 
kapitalnym remoncie 140 tys Tel. 
883 334 486

MS-2847 Podzmacze, 4 pokoje, 
86m2, 3 piętro, cena 186 tys. Tel. 883 
334 481

MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta, 
44m2, 2 pokoje, po remoncie, 1 
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334 481

MS-2749 Biały Kamień, apartamenty 
– nowe budownictwo, 3,4 pokoje, 
od 72m2, cena od 172 tys, tel. 883 
334 481

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 44m2  miesz-
kanie z PIĘKNYM OGRODEM pod 
oknami.

Super lokalizacja. Cena 110tys, 
kontakt 535-416-014

BIAŁY KAMIEŃ  2pok  44m2 
dogodna lokalizacja, niska 
zabudowa, cena 55tys zł kontakt. 
535-416-014

ŚWIEBODZICE 1P., 34,77m2, 1 
piętro, rozkładowe, bardzo ładne 
do wprowadzenia, cena: 98 000 zł, 
kontakt: 792549757  

BIAŁY KAMIEŃ nowe budownic-
two, taras, piękny widok, 48m2 
2piętro, po remoncie.

kontakt. 535-416-014

BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2 
2pietro, ogrzewanie miejskie cena 
42tys zł Kontakt 535-416-014

PIASKOWA GÓRA 2 pok, 5 piętro, 
winda, do wprowadzenia, cena 
80.000zł Kontakt: 792 548 210

ŚWIEBODZICE 3P., 52,49m2, 3 
piętro, rozkładowe, do wprowa-
dzenia, cena: 115 000 zł, kontakt: 
792549757  

PODZAMCZE  63m2, 3 pokoje, 
wysoki standard, balkon, cena 
168.000zł Kontakt: 792-548-210

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
51.5m2,  budynek czteropiętrowy, 
super lokalizacja cena 110.000zł  
Kontakt: 792-547-662

ŚRÓDMIEŚCIE, 52m2, 2 pokoje, po 
remoncie, cicha lokalizacja, Cena 
67.000zł Kontakt: 792-547-662

MS-2839 2 pok, Śródmieście, 54 m2, 
cena 67 tys. Tel. 883 334 486
MS-2828 Biały Kamień, 3 pokoje, 
ogrzewanie miejskie, do wprowa-
dzenia, cena 157 tys. Tel. 883 334 
486
MS-2843 Stare Bogaczowice 2 pok. 
z ogródkiem, 41m2, 89 tys.Tel. 883 
334 486
MS-2815 Podgórze 3 pokoje z 
ogródkiem, pow. 64m2. Cena 99tys. 
zł. Tel. 793 111 130
MS-2759 Biały kamień 4 pokoje,pow. 
103M2.Cena 189 tys. zł. Tel. 793 
111 130
DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-
-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel. 883 
334 486
GS-2632 Działka na Rusniowie ul. 
Truskawkowa, 1360m2, cena 105 
tys. Tel. 883 334 481
BS-2156 Nowe Miasto – ul. Ceglana, 
wynajmę garaż, 150 zł/mc, Tel. 883 
334 481

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami

Joanna Maćkowska
ul. Główna 9/19, 58-309 Wałbrzych
tel. 607 212 315 , tel. 74 666 09 19

www.jmdom.pl
JM DOM do wynajęcia 1 –pokojo-
we, WC na półpiętrze, ogrzewanie 
piec ka�owy, mieszkanie 24 m2, 
Nowe Miasto, 450 zł, 74 6660919, 
607212315

JM DOM do wynajęcia 3 – pokojo-
we mieszkanie, 96 m2, Piasko-
wa Góra, 1200 zł, 74 6660919, 
607212315

JM DOM do wynajęcia 3 – pokojo-
we mieszkanie 68 m2 , ogrzewa-
nie gazowe, Świebodzice, 900 zł, 
74 6660919, 607212315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
2 –pokojowe, 54 m2, III piętro w 
bloku IV piętrowym, z balkonem 
i jasną kuchnią, ul. Moniuszki w 
Wałbrzychu, bardzo spokojna 
okolica, 79 000 zł,

74 666 09 19, 607 212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 4–
pokojowe, 71 m2, zlokalizowane 
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• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010

w portalu db2010.pl

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!                         Tel. 790 709 590

deptak, wykonano wszelkie projekty 
oraz pozwolenia, 69 900zł do nego-
cjacji!!! Tel: 502-665-504 

13.SOWA&VICTORIA Piękne miesz-
kanie po kapitalnym remoncie, 
56m2, zielona okolica na zbiegu 
Rusinowej oraz Podgórza cena: 
69900zł.  Tel: 502-665-504

14. SOWA&VICTORIA 53m2, dwa 
pokoje, ładne mieszkanie w zielonej 
i spokojnej okolicy Podgórza z 
kojącym widokiem. Do remontu. 
Atrakcyjna cena: 45 000zł!!!!. POLE-
CAM! Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 2 
pokoje, wysoki parter, ogrzewanie 
co węglowe, ładna okolica, 42m2, 
Śródmieście 96.000 tel. 506-717-014 
Tel: 506-717-014

16. SOWA & VICTORIA Na sprzedaż 2 
pokoje, widna kuchnia, do odświe-
żenia, IV piętro 118.000 Piaskowa 
Góra tel 506-717-014 Tel:506-717-
014

17. SOWA & VICTORIA Na sprzedaż 
60 m2 po kapitalnym remoncie, 
III piętro, Sobięcin 99.000 tel. 506-
717-014

18. SOWA&VICTORIA Osiedle Pia-
stowskie Świebodzice mieszkanie 3 
pokoje, kuchnia, łazienka, WC, duży 
balkon, 61m2, 4 piętro, cena 147000 
zł Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Gorce 
mieszkanie 4 pokoje, kuchnia duży 
balkon, 67m2 cena 145000 zł Tel: 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Głuszyca, 
mieszkanie dwupoziomowe w 
2-rodzinnym domu, 180 m2 cena 
230,000 zł Tel: 519-121-104

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 3 
pokoje po kapitalnym remoncie w 
atrakcyjnej lokalizacji 135,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
54 m2 po remoncie, gotowe do 
wprowadzenia 129,000 zł.Tel: 502-
657-640

3. SOWA&VICTORIA Konradów, 2 
pokoje, 53 m2, cicha i zielona okoli-
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BON – Szczawno Zdrój, 140m2, 
dwupoziomowy apartement, 4 
pokoje, balkon, antresola, wysoki 
standard. Cena: 269 000 zł  (nr: 
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON – Śrómieście, lokal biuro-
wy na sprzedaż, 50m2,parter, 3 
pomieszczenia biurowe, wc, po-
czekalnia, ogrzewanie elektryczne . 
Mozliwość wynajmu-1600 zł .Cena: 
158 000zł (nr: 1124) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – Na sprzedaż lub wynajem 
DOM w Jaczkowie, 250m2, poło-
żony na 5000m2 działki, świetnie 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki 89 000zł nr: (2190) 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – OBNIŻKA CENY ! Na 
sprzedaż mieszkanie 57m2, 
Biały Kamień, do wprowadzenia, 
3 pokoje,jasna kuchnia w nowej 
zabudowie ze sprzętami AGD w 
cenie ,okna PCV z roletami,  ładny 
budynek z windą Cena:169 000zł  
(nr:2128)  -(74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – TYLKO W NASZYM BIURZE, 
mieszkanie na sprzedaż 87,18m2 
na Podgórzu, 2 pięrto, 3 pokoje, 
ogrzewanie węglowe Cena :129 
000 zł (nr: 2209)- (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
32m2 w Śródmieściu, 3 piętro, 
1 pokój, instalacje po wymianie, 
budynek i dach po remoncie, 
spokojna okolica Cena : 55 000zł. 
(nr: 2066) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON –Dom na wynajem 90 m2, 4 
pokoje, ogrzewanie gazowe lub 
węglowe, ogród 500m2, 2 garaże 
wolnostojące na posesji, piękna, 
zielona, spokojna miejscowość 
Cena: 1850 zł (nr:2207  ) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie sprzedaż, 
79,5m2, 3 piętro, 3 pokoje, po ka-
pitalnym remoncie w cichej części 
Nowego Miasta . Cena: 179,500 
zł (nr: 2212) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – Grzędy-stodoła murowana 
na sprzedaż z możliwością adapta-
cji na dom, położona na działce 
o pow.2500m2.Obiekt idealny na 
agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż lub 
zamianę na 3 pokoje, Podgórze, 
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka,przedpokój  Cena 129 000 
zł ( nr: 2201)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż w 
Boguszowie Gorcach, 80 m2, 3 po-
koje, 3 piętro, z ogródkiem Cena: 
139 000 zł  ( nr: 2191)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 58 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 – Na  zamianę  mieszkanie w 
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia,łazienka z wanną i 
wc,ogrzewanie gazowe,parter z 
bezpośrednim wejściem Cena: 99 
000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie 
do remontu na Podzamczu, 73m2, 
4 pokoje, 4 piętro, balkon. Cena: 
129 000 zł (nr: 2193) - (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 na sprzedaż w 
Gorcach, 42m2, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie 
gazowe, ogródek 59 .000tys. (nr: 
2167) - (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: 349 000 zł 
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – Lokal na sprzedaż lub 
wynajem w Śródmieściu,100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (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, przed-
pokój, duży balkon Cena: 350 000 
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, 55m2,1 piętro, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do 
odświerzenia.Spokojna okolica.
Cena:59 000zł (nr: 2065) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09

cena  119 500 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.

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

WILLA- Sprzedamy 2 pok. 62m2, 
B.Kamień, ul.Andersa, dwupozio-
mowe , cena 70 tys.zł. –  z gara-
żem, 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  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 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 180 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł.  1 piętro, stan dobry, 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 kawalerkę na 
P.Górze z jasną kuchnią, 26m2, 6 
piętro, cena 75 tys.zł.  74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje w 
Głuszycy, blok, cicha okolica, 2 
piętro, 40m2, cena 64 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupozio-
mowe, 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 2 pok. na 
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2 
pokoje, 46m2, cena 149 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 Pod-
zamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

OKAZJA KAWALERKA na Białym 
Kamieniu z miejskim ogrzewa-
niem, 28m2, duży balkon z pięk-
nym widokiem, blok czteropię-
trowy, świetna lokalizacja! Cena 
53.000zł do negocjacji. Kontakt 
535-311-265

2 Pokoje, pełen ROZKŁAD, 44 m2, 
ogródek 42,5m2, cicha okolica, 
Cena 80.000zł! Kontakt  577-263-
955

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 
piękne mieszkanie, balkon, po 
remoncie, 41 M2, 135 tys. Zł, 
Kontakt 535-285-514

KUPIĘ MIESZKANIE NA PODZAM-
CZU LUB PIASKOWEJ GÓRZE, 2-3 
POKOJE, TEL. 535 285 514

ŚRÓDMIEŚCIE, 2 POKOJE Z 
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 1 
piętro, 35 m2, 55 000zł TEL 535 
285 514

OKAZJA. Okolice Wałbrzycha, 
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, do remontu, parter, CENA 
23.000zł !, kontakt 530- 998-374

STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czte-
ropiętrowym, balkon, miejskie 
ogrzewanie. Cena 120.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

Oś. Sudeckie, 44m2, 2 pokoje 
z ogrzewaniem MIEJSKIM, po 
remoncie, 1 PIĘTRO, CENA 
140.000zł!! do Negocjacji, tel. 
577-263-955

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

PODZAMCZE, MIESZKANIE Z 
WYPOSAŻENIEM PO REMONCIE, 
3 pokoje, 54 m2, DUŻY balkon, 7 
PIĘTRO, 148 tys. Zł DO NEGOCJA-
CJI!, Kontakt 535-285-514

Okazja! Po kapitalnym REMON-
CIE z kominkiem, ogrzewanie 
gazowe, PARTER, 2 pokoje, 61 
m2 CENA 75.000 do negocjacji !!! 
kontakt 530- 998-374

Podzamcze, 2 pokoje na Palisa-
dowej z dużym balkonem, 48m2 
po remoncie. Cena 129.000zł DO 
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265

PODZAMCZE, 4 pokoje, 2 łazienki, 
86 m2, 5 piętro, WINDA, UMEBLO-
WANE z AGD. Cena 198.000zł do 
Negocjacji!! Kontakt  577-263-955

OKAZJA!!! 2 pokoje, 45m2 z 
garażem i ogrodem okolice Wał-
brzycha, kamienica po remoncie. 
Spokojna okolica. Cena 77.000zł 
DO NEGOCJACJI! Kontakt  530- 
998- 374

SUDECKIE, 2 pokoje, ROZKŁAD, 
47 m2, po REMONCIE, UMEBLO-
WANE z AGD. Cena 145.000zł do 
Negocjacji!! Kontakt  577-263-955

OKAZJA KAWALERKA w Gorcach 
z miejskim ogrzewaniem, 28m2, 
blok czteropiętrowy, świetna 
lokalizacja! Cena 42.000zł do 
negocjacji. Kontakt 535-311-265

PO KAPITALNYM REMONCIE, 
WYKOŃCZONE 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 69m2, na wysokim par-

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10 
piętro w 10, cena 109.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2 
piętro w 10, cena 160.000zł, do 
odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Pali-
sadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro 
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
3 pokoje, 59m2, do remontu, 1 
piętro w 2, cena 119.000zł, 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 ZAMIANY NA 
PODZAMCZE tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ul. Główna, 3 pokoje z jasną 
kuchnią, 45m2, parter w 10, cena 
109.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Dunikowskiego, kawalerka, 27m2, 
parter w 4, cena 58.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 46m2, 
C.O. węglowe, 1 piętro w 2, 
ogród, okolice Szczawna Zdroju, 
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe 
bud. 48m2, C.O. miejskie, 1 
piętro w 4, okolice Aqua Zdroju, 
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

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

RENOMA –  OKAZJA! ŚRÓD-
MIEŚCIE, ul. Okrzei, nowe bud. 
kawalerka, C.O. miejskie, wysoki 
parter  w 10, 52.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Moniuszki, nowe bud. 36m2, C.O. 
miejskie, 1 piętro w 4, , 56.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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, jednopiętrowy 
+ poddasze, cena 196.000zł tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSP,  162m2 
+ 150m2 na działalność, 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 kapital-
nego remontu, 23000m2 działki 
rolnej tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA –  DZIAŁKA W DZIEĆ-
MOROWICACH, ul. Strumykowa, 
powierzchnia 2527m2, asfaltowy 
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana 
na mieszkanie w podobnej cenie 
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, 
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto, 
po remoncie, wys.parter, balkon, 

terze, CENA 140.000zł , kontakt 
530- 998-374

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 po-
koje z łazienką i wc na Podgórze, 
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę, 
29m2, blok, St.Zdrój, parter, co 
miejskie, 45 tys.zł. do negocjacji!!! 
cicha lokalizacja, 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA- Sprzedamy  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan 
bardzo dobry, 33m2, cena 99000zł. 
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 Śródmieście, 
2 (3) pokoje, 82m2, 2 piętro, 73tys.
zł. do zamieszkania,  74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena 
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.
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Zatrudnię 
w zakładzie ceramicznym 

kobietę do odlewania 

i klejenia uszu. 

Umowa o pracę.

cerlux@cerlux.pl, 
504 080 694

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

DB2010 .PL
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ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
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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)

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

KUPIĘ 
KAWALERKĘ 

NA PIASKOWEJ GÓRZE 
Może być do remontu 

lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY 
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe

Dla �rm
Chwilówki do 30 tys. zł

Z komornikiem
ŚWIEBODZICE 

UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

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

R E K L AMA


