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Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH: 

Świebodzice, ul. Kopernika 3, tel. 74 857 32 19, 691 706 877
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Promocja „Przytul odsetki” jest dostępna dla Klientów, którzy nie mają lub nie mieli kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego lub pożyczki gotówkowej w Banku BPH  
w dniu wnioskowania lub w okresie 180 dni poprzedzających ten dzień. Promocja trwa od 1.06 do 31.08.2015 r. i dotyczy umów o kredyt gotówkowy (z wyłączeniem kredytu 
konsolidacyjnego) od 12 do 24 miesięcy na kwotę netto od 1000 zł do 20000 zł (tj. bez kwoty prowizji i ewentualnego kosztu ubezpieczenia). Klientom, którzy terminowo 
spłacą pierwsze 12 rat kredytu, Bank zwróci odsetki za ten okres. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Klienta. Promocja nie jest dostępna  
u Agentów współpracujących z Bankiem. Regulamin promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Placówkach Banku oraz na bph.pl. Pośrednik kredytowy jest upoważniony 
do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia, 
a także do dokonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych 
pełnomocnictw osobom pozostającym z nim w stosunku pracy. Bank BPH SA, ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY

Weź kredyt gotówkowy,  
spłacaj go terminowo,  
a po roku zwrócimy Ci  
wszystkie zapłacone odsetki.  
Sprawdź, czy możesz  
wziąć udział w promocji.

R E K L A M A

OSTATNIE MIEJSCA W HIPER CENIE!!!

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

WCZASY W POLSCE
Jastrzębia Góra
od 28.06.2015 do 08.07.2015     I    od 08.07.2015 do 18.07.2015
osoby dorosłe – 1249 zł  999 zł / turnus 10 dniowy,
dzieci do lat 12 – 990 zł  849 zł / turnus 10 dniowy.
W cenie: zakwaterowanie w pokojach 3 osobowych, pełne wyżywienie, 
korzystanie z infrastruktury ośrodka i parkingu.

Grzybowo - termin dowolny

85 zł/doba z wyżywieniem!

OBÓZ
02.08 do 13.08.2015 - CENA - 1699 zł 1299 zł OSTATNIE 13 MIEJSC!!!
11.08 do 22.08.2015 - CENA - 1699 zł 1299 zł OSTATNIE 10 MIEJSC!!!

BUŁGARIA
HIT SEZONU W NASZYM HOTELU W ZŁOTYCH PIASKACH!

WCZASY I KOLONIE Z ZUMBĄ - WSZYSTKO W CENIE!!!

GRECJA - SKOTINA PARALIA - wczasy i obozy młodzieżowe (wyjazd autokarem)
06.07 - 17.07.2015 - 10 MIEJSC - 1590 zł        I        24.07 - 04.08.2015 - 14 MIEJSC - 1590 zł

KOLONIE W POLSCE
Jastrzębia Góra i Mrzeżyno 
– szczegóły na www.duotravel.pl

WCZASY (wyjazd autokarem)
02.08 do 13.08.2015, CENA – 1899 zł 1299 zł 

OSTATNIE 13 MIEJSC!!!
11.08 do 22.08.2015, CENA – 1899 zł 1299 zł 

OSTATNIE 10 MIEJSC!!!
20.08 do 31.08.2015, CENA – 1899 zł 1299 zł 

LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
29.08 do 07.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł 

LAST MINUTE - SUPER PRICE!!! 

05.09 do 14.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł 
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!

12.09 do 21.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł 
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!! 

19.09 do 28.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł 
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!! 

WCZASY (przelot samolotem z Wrocławia)
10.08 – 20.08.2015- 2799 zł  2099 zł
20.08 – 31.08.2015- 2799 zł  2099 zł

* terminy wylotów z Katowic na www.duotravel.pl

OFERTA WYPOCZYNKU NA DŁUGI WEEKEND

NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI PARYŻA
TERMIN: 14.10.2015 - 18.10.2015 CENA: 1199 zł 899 zł - promocja!!!

UWAGA! FIRST MOMENT!

Zapomnieli
o rowerzystach

Czytaj na str. 3
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Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce

• keratynowe prostowanie włosów

• wizaż

• manicure artystyczny

• depilację pastą cukrową

• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

już w Galerii Victoria!

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!

Wałbrzych, 
ul. 1 Maja 68 (I piętro)

rejestracja telefoniczna: 

535 115 115

•  szeroką gamę usług kosmetycznych 
z wykorzystaniem m.in. najnowocześniejszego 
w regionie kombajnu kosmetycznego ALL 
INCLUSIVE GOLD II generacji, m.in.:
peeling kawitacyjny, jonoforeza, światło terapia LED, mezoterapia 
bezigłowa, ultradźwięki, jonoforeza, galwan, mikrodermabrazja 
diamentowa i korundowa, dermomasaż, liposukcja 
ultradźwiękowa, infrared, fale radiowe (RF) 
z laserem biostymulacyjnym, oxybrazja, tlenoterapia 

 Bez BIK

 Bez poręczycieli

 Bez opłat 

wstępnych

 na dowolny cel 

KREDYT
POŻYCZKA

DLA KAŻDEGO

Zadzwoń i sprawdź
74 300 03 35
733 033 350
Wałbrzych, 

pl. Magistracki 3, 
lok. 12 (piętro III)

„Bez jedzenia ludzie potra�ą 
przeżyć kilkanaście dni, a bez 
sensu - całe życie”. Oto jedna 
z tzw. „złotych myśli”. Ekscy-
tujemy się takimi słownymi 
paradoksami, potra�ą one nas 
zadziwić, dają też dużo do my-
ślenia. Co to znaczy - żyć bez 
sensu? Czy w ogóle nasze życie 
ma sens ? Czy nie jest tak, że 
sami sobie ten sens wymyślamy 
i możemy się wówczas pocie-
szać, że nasze życie ma sens?

Ludzie wierzący znajdują 
sens życia w przestrzeganiu 
prawd wiary, ale wiara jest 
stworzona przez ludzi. Czy wo-
bec tego można sądzić, że ci co 
nie wierzą, żyją bez sensu?

Sens życia, to pojęcie wręcz 
abstrakcyjne. Poszukiwaniem 

Myślenie ma przyszłość
Stanisław 
Michalik

sensu życia zajmuje się nauka 
zwana �lozo�ą. Rezultaty ba-
dań naukowych i dociekań są 
mizerne. Wciąż nie potra�my 
sobie odpowiedzieć na py-
tanie – skąd się wzięło życie 
biologiczne na ziemi, a w nim 
człowiek – istota �zyczna, ale 
też duchowa, a zwłaszcza na 
pytanie: po co żyjemy? Po-
dobnych pytań jest więcej, 
dotyczą one całej organizacji 
życia ludzkiego, problemu 
wojen i śmierci, nierówności 
społecznych, rozwoju nauki 
i techniki. Popaść możemy 
w zupełną konsternację, jeśli 
próbujemy dociekać sensu w 
procesach funkcjonowania 
całego wszechświata. Badania 
uczonych przynoszą nam w 
każdej dziedzinie nauki wciąż 
nowe, rewelacyjne odkrycia, 
poczynając od anatomii, a 
kończąc na budowie wszech-
świata. Ale to wszystko nie 
niweluje naszej niewiedzy na 
temat sensu bycia.

Co w tej sytuacji robić? Nie-
stety, skazani jesteśmy na to, 
by żyć bez sensu, albo też ten 
sens sobie wymyślić. I tak wła-
śnie czyni znaczna liczba miesz-
kańców tego globu. Sens życia 
znajdujemy w pracy przyno-
szącej dobro dla siebie, swojej 
rodziny i bliźnich, w życiu zgod-
nym z powszechnie przyjętymi 
normami etyki, w nieczynieniu 
zła, w pomaganiu innym, albo 
też w życiu religijnym, które do 
wyżej wymienionych wartości 
dodaje wiarę w Boga.

Znaczna część ludzi godzi 
się na to, by żyć bez sensu. Po 
prostu nie zadaje sobie w ogóle 
pytania, skąd się wzięło życie i 
po co żyć? Żyją, bo muszą. Czy 
to oznacza, że należy ich życie 
przekreślić, czy mamy prawo 
uznać je za mniej wartościowe 
i mniej ważne? Zarówno ci co 
żyją z wyimaginowanym przez 
siebie sensem, jak i ci, co nie 
zwracają na to uwagi, znajdą 
się kiedyś w tym samym poło-
żeniu, bo każde życie kończy się 
śmiercią.

Tym wszystkim, którzy nie 
przejmują się tym po co żyją 
proponuję dla podniesienia na 
duchu jedną ze złotych myśli: 
„Fakt, że meduza przeżyła 650 
milionów lat bez mózgu daje 
nadzieję wielu ludziom”.

Na temat sensu istnienia 
napisano już nieskończenie 
wiele. Zdaję sobie sprawę, że 
nie powiedziałem nic nowego. 
Dlaczego więc to poruszam? 
Ano dlatego, że warto od cza-
su do czasu odskoczyć od pro-
blemów dnia codziennego i 
pomedytować. Takie zajęcie, 
jak się okazuje, przynosi wiele 
korzyści zwłaszcza, gdy nasze 
przemyślenia skonfrontujemy 
z sentencjami wielkich my-
ślicieli. „Życie nie musi ob�-
tować w wielkie wydarzenia. 
Codzienny obowiązek, prosty 
i niepozorny wystarczy, aby je 
upiększyć i uszlachetnić” – na-
pisał Henri Bordeaux. To wła-
śnie powtarza mi za każdym 
razem moja żona, gdy próbuję 
wymigać się od codziennego 
rytuału przynoszenia drew-
na i czyszczenia kominka. „To 
co zdobyliśmy z największym 
trudem, najbardziej kochamy 
- powiedział wielki myśliciel - 
Seneka. Przypominam sobie te 
słowa za każdym razem, kiedy 
biorę do ręki moje książki. A nie 
mniej sławny Kon�cjusz radzi 
nam, co następuje: „Najwięk-
szą chlubą nie jest to, aby ni-
gdy się nie potknąć, ale to, aby 
po każdym upadku dźwignąć 
się i stanąć na nogach”. Mój 
znajomy skwitował ten aforyzm 
stwierdzeniem, że on to wie 
bez Kon�cjusza, a przekonał 
się już nie raz w czasie nocnych 
powrotów z baru do domu… 
„Człowiek jest wielki nie przez 
to co posiada, lecz przez to kim 
jest, nie przez to, co ma, lecz 
przez to czym się dzieli z inny-
mi” - powiedział nasz najwięk-
szy autorytet, papież Jan Paweł 
II. Szkoda, że nie wszyscy biorą 
to sobie do serca, zwłaszcza ci, 
co w pierwszej kolejności po-
winni dawać dobry przykład.

Przed tygodniem na na-
szych łamach dużo miejsca 
poświęciliśmy sprawie zwol-
nienia z pracy nauczyciela 
matematyki ze Szkoły Pod-
stawowej w Mieroszowie. 
Artykuł, w którym obszernie 
przedstawiliśmy stanowi-
ska rodziców broniących 
zwolnionego nauczyciela, 
samego zainteresowanego 
oraz burmistrza Mieroszo-
wa, wzbudził ogromne za-
interesowanie. Tak duże, że 
kilkadziesiąt egzemplarzy 
Tygodnika DB 2010, które 
zostawiliśmy w mieroszow-
skim urzędzie miejskim, 
rozeszło się w niespełna 5 
minut! 

W innych punktach dystry-
bucji naszej gazety w gminie 
Mieroszów było podobnie. 
Poza tym ten sam artykuł opu-
blikowany w portalu db2010.

pl zanotował rekordową licz-
bę odsłon, a link do niego w 
portalach społecznościowych 
udostępniany był kilkadziesiąt 
razy. To najlepiej pokazuje jak 
niezwykle ważna jest ta spra-
wa dla mieszkańców gminy 
Mieroszów.

Burmistrz Mieroszowa Mar-
cin Raczyński odniósł więc 
sukces. Udało mu się pobu-
dzić do działania dużą grupę 
mieszkańców, którzy poczuli 
się odpowiedzialni nie tylko za 
przyszłość swoich dzieci, ale 
także całej gminy. Kolejnym 
sukcesem burmistrza będzie 
pozyskanie tej grupy dla in-
nych działań na rzecz całej 
społeczności. Do osiągnięcia 
tego celu wystarczy wsłuchać 
się w ich argumenty i przychy-
lić do ich prośby o pozosta-
wienie cenionego przez nich 
nauczyciela na dotychczaso-

wym stanowisku. Nauczycie-
lowi, którego bronią nie tylko 
mieszkańcy gminy, ale przede 
wszystkim znakomite wyniki 
osiągane przez jego uczniów, 
należy się szansa. Skoro przez 
tyle lat z sukcesami pracował 
jako nauczyciel mianowany, to 
wystarczy wyznaczyć mu czas 
na uzupełnienie wykształce-
nia pedagogicznego i… wszy-
scy będą zadowoleni. Przede 
wszystkim uczniowie, bo to o 
ich dobro toczy się ta batalia. 
Ale również rodzice, których 
głos w tej sprawie zostanie 
wzięty pod uwagę. I zadowo-
lony będzie także burmistrz 
Marcin Raczyński, który już na 
początku swojego urzędowa-
nia będzie mógł potwierdzić 
czynem, że zapowiedź zmian 
nie była tylko populistycznym 
hasłem wyborczym.

Robert Radczak

Echa naszych publikacji

Sukces burmistrza Mieroszowa

Zagórze Śląskie wraz z zamkiem Grodno, jeziorem Bystrzyckim oraz urokliwymi krajobra-
zami  jest wspaniałym miejscem na miłe, wakacyjne spędzenie czasu wolnego. - Wychodząc 
naprzeciw problemom komunikacyjnym osób pragnących spokojnie i beztrosko dotrzeć do Za-
górza Śląskiego, wspólnie z Zarządem Drób, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu przy-
gotowaliśmy nowe połączenie linii nr 5 na trasie Wałbrzych – Zagórze Śląskie. Nowy rozkład jazdy 
obowiązywać będzie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku – informują przedstawiciele Urzędu Gmi-
ny Walim. Rozkład jazdy autobusów linii nr 5 na trasie Wałbrzych – Zagórze Śląskie dostępny jest 
także w portalu db2010.pl. Przypomnijmy, że autobusy linii numer 5 dojeżdżają także do Jedliny 
Zdroju, Głuszycy Górnej i Dziećmorowic.                                                                                                 (RED)

Uzbierało się tych złotych 
myśli sporo. Gdyby tak dobrze 
poszukać, można by je cyto-
wać bez końca i nad każdą 
deliberować, do czego zresztą 
gorąco zachęcam. Ktoś kiedyś 
słusznie powiedział, że myśle-
nie ma kolosalną przyszłość. A 
ja na koniec przytoczę ważne 
dla osób poszukujących pracy 
dowcipne ogłoszenie: „Słońce, 

piasek, woda... Zatrudnię przy 
betoniarce !” Tak czy owak opa-
lić się można.

A ponieważ zbliża się sło-
neczne lato, a więc czas robót 
na świeżym powietrzu, przy-
pominam by z dobrodziejstw 
słońca korzystać z umiarem, a 
chwile wolne przeznaczyć na 
spokojne medytacje chociaż-
by o tym, jak Wałbrzych nam 

pięknieje, a ludzie żyją do-
statniej, albo też jak zmienia 
się Głuszyca na lepsze, jako że 
mamy nowego burmistrza, a 
nowo wybrani radni nie ska-
czą sobie do oczu. I wtedy 
będziemy mogli z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość 
nie zawracając sobie głowy 
�lozo�ą.

Słonecznych dni!

Piątką do Zagórza Śląskiego
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DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK OPIEKI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 
„Biały Orzeł” W SOKOŁOWSKU
Przyjęcia pensjonariuszy już trwają. Ośrodek przyjmuje 
osoby pełnoletnie, które posiadają ograniczenia spraw-
ności, oczekują najwyższej jakości usług opiekuńczych 
oraz bezpieczeństwa medycznego. 
„Biały Orzeł” posiada 95 miejsc w przytulnych pokojach 1, 2, 
3 osobowych z łazienkami.
Ośrodek w Sokołowsku wyposażony jest w pełni profesjo-
nalny sprzęt medyczny, zapewniający bezpieczeństwo i wy-
godę m.in.: łóżka rehabilitacyjne, system powiadamiania 
alarmowego dla każdego pensjonariusza, udogodnienia dla 
niepełnosprawnych – windy, łazienki z uchwytami, monito-
ring obiektu. Oferujemy profesjonalną obsługę w oparciu o 
długoletnie doświadczenie, wyszkolony personel, własną no-
woczesną bazę rehabilitacyjną, wykorzystanie najnowszych 
osiągnięć wiedzy i nauki w dziedzinie opieki krótko i długo-
terminowej.
Przestronny Dział Fizjoterapii znajdujący się na parterze 
obiektu, oferuje szerokie spektrum zabiegów �izjoterapeu-

tycznych. Wykonujemy zabiegi z zakresu: elektroterapii, te-
rapii ultradźwiękowej, terapii krótkofalowej, magnetoterapii, 
laseroterapii, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, kinezyte-
rapii, krioterapii, hydroterapii oraz masażu. Oferujemy moż-
liwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka na 
podstawie skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
Na terenie obiektu znajduje się także pełen zieleni Ogród 
Zimowy, własna kuchnia serwująca domowe specjały oraz 
wymagane stanem zdrowia diety, czytelnia z biblioteczką, 
jadalnia, poradnia rehabilitacyjna oraz poradnia tlenoterapii 
domowej.

Proponujemy pobyty długoterminowe i krótkoterminowe 
już od 7 dni, pobyty zastępcze (w czasie urlopów opiekunów) 
oraz pobyty próbne (adaptacyjne).

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej 
„Biały Orzeł”

ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko
tel: 74 845 82 40, kom. 660 679 538

Zapraszamy także do naszych obiektów sanatoryjnych: Azalii w Szczawnie – Zdroju i Zimowita w Dusz-
nikach – Zdroju na pobyty lecznicze, rehabilitacyjne i hotelowe oraz zabiegi rehabilitacyjne. 
Aktualne oferty specjalne: „Zacznij od nowa”, „Wzmocnienie przy kijkach”, „Przepis na zdrowie – moc-
ne stawy” „Oczyść swój organizm”.                                                              Więcej na www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Z naszych informacji wy-
nika, że zmiana organizacji 
ruchu została wprowadzona 
w poniedziałek, 29 czerw-
ca. W Lubachowie, przed 
mostem na rzece Bystrzycy, 
pojawił się znak informujący 
o zmianie organizacji ruchu. 
Kilkadziesiąt metrów dalej 
ustawiony został znak infor-
mujący o drodze bez prze-
jazdu (tzw. „ślepa ulica”), a 
przy budowanej u podnóża 
zapory oczyszczalni ścieków 
ustawiony został pierwszy 
znak zakazujący wjazdu. 
Kolejny zakaz wjazdu został 
postawiony za skrzyżowa-
niem z boczną drogą, która 
prowadzi do stacji wodocią-
gowej, a trzeci za restauracją 
Fregata. Jadąc od drugiej 
strony, od Zagórza Śląskiego 
w kierunku zapory, za skrzy-
żowaniem z drogą w kierun-
ku Michałkowej, ustawiony 

został znak informujący o 
drodze jednokierunkowej.

- Ktoś zapomniał wcze-
śniej, na głównej drodze z 
Jedliny Zdroju do Świdnicy, 
postawić znaki informujące 
o tych zmianach. Co chwi-
lę samochody wjeżdżają i 
zawracają koło budowanej 
zapory. Strach pomyśleć, co 
będzie w nadchodzący upal-
ny weekend, gdy przyjadą 
setki samochodów – powie-
dział nam jeden z kierowców 
napotkanych koło zapory.

Stali użytkownicy drogi 
wiodącej wokół jeziora By-
strzyckiego pomysł z wpro-
wadzeniem ruchu jedno-
kierunkowego chwalą, choć 
narzekają na wykonanie 
oznakowania.

- W weekendy, gdy jest 
ciepło, czasami na tej dro-
dze dochodzi do dantejskich 
scen. Kierowcy parkują gdzie 

popadnie i są miejsca, że 
nawet samochodem osobo-
wym trudno jest przejechać. 
W ubiegłym roku nawet stra-
żacy nie mogli dojechać do 
zapory wozem bojowym, 
gdy była potrzebna ich inter-
wencja. Niebezpiecznie jest 
chodzić i jeździć rowerem. 
Dlatego pomysł z ruchem 
jednokierunkowym jest do-
bry. Ale jesteśmy regionem 
turystycznym i nie możemy 
zapominać o tych, którzy 
przyjeżdżają do nas i korzy-
stają z atrakcji turystycznych. 
Dlatego urzędnicy powinni 
lepiej przygotować te zmia-
ny – powiedziała nam miesz-
kanka Jugowic, która na dro-
dze wokół jeziora regularnie 
uprawia nordic walking.

- Miało być dobrze, a 
wyszło jak zwykle – powie-
dział nam jeden z kilkudzie-
sięciu rowerzystów, którzy 

Zapomnieli o rowerzystach
Od kilku dni nie można dojechać do zapory na jeziorze Bystrzyckim 

od strony Lubachowa. Zarządzający drogą powiat wałbrzyski wprowadził 
na niej ruch jednokierunkowy. – Pomysł dobry, ale wykonanie jak zwykle… 

U progu wakacji urzędnicy zapomnieli o rowerzystach! 
– mówią stali użytkownicy drogi wokół jeziora.

Wprowadzenie zakazu wjazdu od strony Lubachowa zaskoczyło 
kierowców i rowerzystów.

we wtorkowe popołudnie 
jechali „pod prąd” od Lu-
bachowa do zapory i dalej, 
w kierunku Michałkowej 
czy Zagórza Śląskiego. - Je-
steśmy u progu wakacji, 
tymczasem urzędnicy zapo-
mnieli o rowerzystach, dla 
których jest to jedna z naj-
lepszych tras w regionie. A 
wystarczyło pod znakami za-
kazu wjazdu dodać tabliczkę 
z informacją, że zakaz nie do-
tyczy rowerzystów.

Zaskoczeni zmianą orga-
nizacji ruchu byli - między in-
nymi - pracownicy �rmy wo-
dociągowej, którzy muszą 

nadkładać kilka kilometrów, 
by dojechać do swojej bazy, 
ulokowanej w Lubachowie 
koło zapory oraz kierowcy 
świdnickiej �rmy komunika-
cyjnej, której autobusy ob-
sługują linię Świdnica – Lu-
bachów.

Mimo wielu prób, nie 
udało się nam przed za-
mknięciem tego wydania 
skontaktować ani ze starostą 
wałbrzyskim Jackiem Cichu-
rą, ani z odpowiedzialnym za 
powiatowe drogi wicestaro-
stą Krzysztofem Kwiatkow-
skim.

Robert Radczak

Pożegnanie 
z Brave Kids
Muzycy z Maroka, tancerze z 
Ugandy i warszawskiej Pra-
gi, a także cyrkowcy z St. Pe-
tersburga już w czwartek, 2 
lipca, pożegnają się z miesz-
kańcami Wałbrzycha. Barw-
ny spektakl rozpocznie się o 
18:00. Wstęp wolny. Podob-
nie jak w zeszłym roku, przez 
dwa tygodnie pobytu w Wał-
brzychu dzieci uczestniczyły 
w warsztatach artystycznych. 
Przygotowywały tzw. pół�nał 
– wspólne przedstawienie, 
które zaprezentują 2 lipca na 
zakończenie lokalnej części 
projektu Brave Kids 2015. W 
warsztatach wezmą udział tak-
że dzieci z rodzin goszczących 
Brave Kids oraz grupa dzieci 
niepełnosprawnych z dzieć-
mi z wałbrzyskich podwórek. 
W tym roku projekt odbędzie 
się równolegle także we Wro-
cławiu, w Puszczykowie koło 
Poznania, w Warszawie oraz, 
po raz pierwszy, w Przemyślu. 
3 lipca wszystkie grupy z Brave 
Kids pojadą do Zagórza Ślą-
skiego koło Wałbrzycha, gdzie 
będą przygotowywały wielki 
spektakl �nałowy. Odbędzie 
się on 10 lipca na scenie Te-
atru Polskiego we Wrocławiu.

(RED)
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SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

INSTRUKTOR 
NAUKI JAZDY KAT.B !!!

W związku z prężnym rozwojem Firmy zatrudnimy instruktora nauki jazdy 
z uprawnieniami na kat. B. Kładziemy bardzo duży nacisk na pracę zespołową, 

co jest naszą siłą. Wykonujemy swoją pracę z pełnym zaangażowaniem 
i w miłej atmosferze i tego wymagamy od nowych instruktorów.

Zależy nam na rozpoczęciu współpracy z osobą posiadającą doświadczenie.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość dalszego rozwoju.

Oferta dotyczy wyłącznie osób posiadających aktualną legitymację instruktorską.
CV prosimy składać w biurze szkoły (ul. Kolejowa 4) 

lub na adres e-mail: biuro@sztymala.pl

Wymagania:
• Uczciwość
• Chęć do pracy
• Dyspozycyjność

• Punktualność
• Solidność
• Zaangażowanie w pracę

R E K L A M A

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

więcej informacji na creditia.pl 
Creditia sp. z o.o., ul. Żeromskiego 21, 60-544 Poznań

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności

Gotówka od ręki AnaNas zawsze możesz liczyć

Niespełna dwa miesią-
ce temu pisałem o braku 
miejsc parkingowych przed 
wałbrzyskim ratuszem. 
Wówczas ten fakt nazwałem 
wypadkiem przy pracy. Oka-
zuje się, że nie jest to praw-
dą, bowiem mamy kolejny 
odcinek dramatu o podob-
nym tle.

W dniu 17 czerwca 2015 
roku zapragnąłem po mie-
sięcznej przerwie zajechać 
(tym razem autem) do zamku 
Książ. Lubię to miejsce i czę-
ściej bywam tam na moim 
trzykołowym rowerze. Doje-
chałem drogą dojazdową do 
rozwidlenia: jedna droga do 
stadniny, a druga do zamku 
i tu zostałem zatrzymany 
przez pracownika ochrony, 
który zażądał 15 złotych za 
wjazd. Pokazałem moją Eu-
ropejską kartę postojową dla 
osób niepełnosprawnych i 
otrzymałem odpowiedź, że 
takie coś tu nie działa. Ręce 
opadają, czyli Książ nie jest w 

Eugeniusz 
Skarupa

Nagonki ciąg dalszy?
Europie, albo ktoś prywatny 
go wykupił.

Jednak po delikatnych ne-
gocjacjach zostałem wpusz-
czony do parku. Dojechałem 
pod bramę wejściową na 
plac zamkowy, gdzie jeszcze 
niedawno znajdowały się 
trzy koperty dla niepełno-
sprawnych, a tu najzwyklej 
nic, po prostu nic. Okazuje 
się, że tu również zlikwido-
wano miejsca parkingowe 
dla niepełnosprawnych. Na 
kracie wejściowej wiszą już 
dwie tabliczki o treści: za-
kaz wjazdu na rowerach, 
zakaz wprowadzania psów, 
na razie brakuje trzeciej o 
treści: zakaz wejścia niepeł-
nosprawnym. Przez chwilę 
pomyślałem, czy to wszystko 
dzieje się na jawie, czy może 
jestem w jakimś amoku.

Podszedłem do hote-
lu zapytać o to, kto tu przy 
tej przebudowie szefuje, 
bo chciałbym zapytać, jak 
to ma wyglądać dalej, no 
może i nas (niepełnospraw-
nych) wpuszczą, ale czy nie 
będą potem z wieży rzucać 
w przepaść - nikt nie wie… 
Oczywiście żartuję, choć cała 
sprawa na kabaretową nie 
wygląda. Niestety, nikt nie 
raczył nawet przez telefon 

cokolwiek wyjaśnić (a Oby-
watel w końcu jakieś prawa 
ma??? Ha, ha, ha), dowie-
działem się tylko, że w obec-
nej chwili nie ma nikogo, kto 
jest kompetentny.

Udałem się pod drugi 
hotel i tam jest i podjazd, i 
są koperty, zapytałem więc 
ochroniarza, który odpowie-
dział, że tu wszyscy rządzą i 
do tego nikt nic nie wie, ale 
jak coś się zadzieje, to zwykły 
ochroniarz dostanie po no-
sie. Niby niewiele, ale zawsze 
to jakaś informacja.

Finał moich odwiedzin w 
obejściu zamkowym był taki, 
że już nie usiadłem przy sto-
liku przed kawiarnią, choć z 
takim zamiarem tu przy-
jechałem i pomyślałem: w 
jakim kierunku to wszystko 
idzie, co następne będzie 
w Wałbrzychu, po zamku 
Książ? Do czego nie będzie-
my mięli dostępu? O innych 
czarnych scenariuszach już 
nawet nie będę pisał.

Jestem obywatelem z peł-
nymi prawami konstytucyj-
nymi w swojej OJCZYŹNIE, 
płacę takie same podatki, jak 
wszyscy, a znajduję w moim 
najbliższym otoczeniu coraz 
więcej ograniczeń. Jeśli więc 
jestem wolnym Polakiem w 

wolnym kraju, to o co zatem 
oznacza wolność?

Wyjeżdżam z parku 
książańskiego i zatrzymuje 
mnie już inny ochroniarz 
i pyta mnie o bilet. Poroz-
mawialiśmy sympatycz-
nie, ale dowiedziałem się, 
że finał tych wszystkich 
nowoczesnych przeróbek 
będzie taki, że tu nikt na 
bramie nie będzie stał, tyl-
ko zostanie zamontowany 
automat, który wyda (lub 
nie) bilet wjazdu i z nim już 
żadna dyskusja będzie nie-

możliwa. A czy człowiek na 
wózku dosięgnie do tego 
automatu? W samym Wał-
brzychu jest takich osób 
nie całe 2000. Niech mnie 

ktoś pocieszy, że to się nie 
dzieje na prawdę, a to, co 
usłyszałem, to jakaś kaba-
retowa zmowa, aby w Wał-
brzychu żyło się weselej…

Uczniowie klasy IIa 
Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 21 im. Olim-
pijczyków Polskich na 
wałbrzyskim Podzamczu, 
zakończyli realizację pro-
jektu plastycznego, pole-
gającego ma malowaniu 
na sklejce lwów z przezna-
czeniem dla ogrodu zoolo-
gicznego w Dvur Kralove w 
Republice Czeskiej.

Dvur Kralove nad Labem 
(Dwór Królowej nad Łabą), 
to ponad 16-tysięczne mia-
steczko w kraju hradeckim i 
powiecie trutnowskim.

W maju do SP nr 21 na-
deszło pismo z Artystycz-
nej Szkoły Podstawowej 
R.A. Dvorsky’ego w Dvorze 
Kralove. Poinformowano 

w nim, że w tym roku tam-
tejsze ZOO uruchamia uni-
kalne Lwie Safari, z możli-
wością odbycia przejażdżki 
własnym samochodem po 
wybiegu ze swobodnie 
przemieszczającymi się lwa-
mi. Wydarzenie to zainspiro-
wało szkołę do stworzenia z 
dziećmi lwiego safari z drew-
na. Uczniowie z Dvoru Kralo-
ve przygotowali papierowe 
modele lwów, z których kie-
rownictwo ZOO wybrało 5 
najbardziej interesujących, 
a te następnie zostały wyko-
nane ze sklejki. Bezbarwne 
modele przekazano do szkół 
w Wałbrzychu, Kłodzku i Je-
leniej Górze.

- Otrzymane lwy dzieci 
malowały w trzech grupach 

wodoodpornymi farbami 
akrylowymi. Ich prace Cze-
si odbiorą do 30 czerwca i 
wystawiane będą na rynku 
głównym w Dvorze Kralove 
do 10 lipca. Potem pokaza-
ne zostaną przy Lwim Sa-
fari w ZOO, a we wrześniu 
ponownie tra�ą na rynek 
w tej miejscowości. Nasze 
kontakty z południowymi 
sąsiadami będą nadal utrzy-
mywane. Na razie wiemy 
tylko, że dzieci uczestni-
czące w malowaniu lwów, 
otrzymają wraz ze swoimi 
rodzicami bezpłatne bilety 
na zwiedzanie tamtejszego 
ZOO – powiedziała Barbara 
Gniatkowska, wychowaw-
czyni kl. II a.

Andrzej Basiński

Malowali lwy

Mali artyści ze swoją opiekunką i wykonanym dziełem.
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

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

Wałbrzych, dnia 19.06.2015 r

1. przy ul. Hetmańskiej 68/6 – położonego na II piętrze, składającego się z dwóch 
pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 
48,60 m². Cena wywoławcza wynosi 111 500,00 zł, wadium 5 575, 00 zł. Przetarg 
odbędzie się 23.07.2015 r o godzinie 12,00 w siedzibie Spółdzielni.

2. przy ul. Fortecznej 56/33 - położonego na X piętrze, składającego się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,50 m².
 Cena wywoławcza wynosi 120 900,00 zł, wadium 6 045, 00 zł. Przetarg odbę-
dzie się 23.07.2015 r o godzinie 12,20 w siedzibie Spółdzielni.

 
Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówie-
niu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachu-
nek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 
22.07.2015 r. lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 23.07.2015 r. 
w godz. od 8,00 do 10,00.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu 
środków na rachunek bankowy Spółdzielni. 
Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywa-
jącej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, 
które wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zosta-
je zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego nie później niż następnego 
dnia po dacie przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium w kasie Spółdzielni i nie wy-
grały przetargu, wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. 

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

ZARZĄD

R E K L A M A

Platforma z widokiem 
na jezioro
Wszystkich miłośników pieszych 
i rowerowych wycieczek  po uro-
kliwych zakątkach gór i lasów 
Gminy Walim, zapraszamy do 
skorzystania z nowej platformy 
widokowej, która dzięki staraniom 
Nadleśnictwa Świdnickiego po-
wstała w Zagórzu Śląskim. Oprócz 
platformy leśnicy zbudowali także 
ławki, stojaki na rowery i wiatę – 
miejsce wprost wymarzone do wy-
poczynku i rekreacji. Do platformy 
z widokiem zapierającym dech w 
piersiach, rozpościerającym się na 
jezioro Bystrzyckie, dotrzeć można 
podążając szlakiem rozpoczynają-
cym się naprzeciw wiszącego mo-
stu (od strony drogi). Spacer pod 
górę zajmuje około pół godziny.

(RED)

Na basen do Głuszycy
1 lipca otwarty został basen ką-
pielowy przy ul. Dolnej w Głuszy-
cy. W czasie wakacji basen będzie 
czynny codziennie w godz. od 
10.00 do 18.00. Kompleks składa 
się z 3 niecek (duży basen, śred-
ni basen i brodzik). Przy obiekcie 
znajdują się boiska do piłki nożnej, 
koszykówki i siatkówki. Cennik bi-
letów: 7 zł – bilet normalny, 3,50 
zł – bilet ulgowy, karnet 7-dniowy 
normalny – 36 zł, karnet 7-dniowy 
ulgowy – 18 zł, grupy zorganizo-
wane powyżej 12 osób – 2,5 zł od 
osoby, dla posiadaczy Karty Du-
żej Rodziny wstęp 1zł od osoby. 
Wszelkich dodatkowych informa-
cji udzielają pracownicy Centrum 
Kultury-MBP w Głuszycy, ul. Grun-
waldzka 26, tel. 74 84 56 334.

(RED)

Kilkakrotnie pisałem na 
tych łamach o trwającym 
latami „procederze” jawne-
go łamania przepisów ru-
chu drogowego i kodeksu 
wykroczeń, związanych z 
parkowaniem pojazdów na 
chodniku przy ul. Wieniaw-
skiego w Wałbrzychu (obok 
Stacji Naprawy Pojazdów „Li-
manówka”), w czym wałbrzy-
scy stróże prawa nie widzieli 
niczego niestosownego. Na 
temat ten przeprowadziłem 
dwukrotnie rozmowy z funk-
cjonariuszami straży miej-
skiej, którzy starali mi udo-
wodnić, że w tym przypadku 
nie występują jakiekolwiek 
podstawy do interwencji, a 
już na pewno do nakładania 
mandatu. Dowodziła mi tego 
dwójka strażników miejskich, 
co sygnalizuje, że funkcjona-
riusze tej formacji nie znają 
obowiązujących ich przepi-
sów (zainteresowanych od-

Echa naszych publikacji

Groźba podziałała?
Janusz
Bartkiewicz

Po naszych kilku publikacjach kierowcy w końcu przestali parkować na chodniku przy ul. Wieniawskiego 
w Wałbrzychu.

syłam do mojej strony www.
janusz-bartkiewicz.eu/index.
php/ad-rem, z dnia 30.06.br., 
gdzie publikuję zapis jednej z 
takich rozmowy w dniu 26.06.
br.). To samo można by po-
wiedzieć o funkcjonariuszach 
policji, którzy – w co wierzę 
-  przynajmniej od czasu do 
czasu teren wałbrzyskiego 
Podzamcza patrolują. Jed-
nakże tym razem miło mi po-
informować Czytelników, że 
z dniem 29 czerwca br. par-
kujące na chodniku pojazdy 
zniknęły. Nie wiem, czy jest 
to efektem nagłego samo-
uświadomienia kierujących 
tymi pojazdami, czy też pod-
jętych przez kierownictwo 
KMP w Wałbrzychu lub Stra-
ży Miejskiej w Wałbrzychu 
działań. Ponieważ wyrażam 
głęboką nadzieję, że stało 
się tak z polecenia Panów 
Komendantów, więc w imie-
niu własnym, redakcji Tygo-
dnika DB2010, a także tych 
wszystkich wałbrzyszan, dla 
których prawo nie jest tylko 
świstkiem zadrukowanego 
papieru, składam serdeczne 
podziękowania za podjecie 
tak skutecznych decyzji. Le-
piej późno niż wcale.

PS.
Przy okazji podpowiadam 

stosownym decydentom, że 
przypadków braku reakcji 
funkcjonariuszy (na iden-
tyczne zdarzenia) jest o wiele 
więcej, o czym mogą się do-
wodnie przekonać kontrolu-
jąc np. ul. Wyczółkowskiego, 
od skrzyżowania z ul. Długą. 
Jest to ulica jednokierunko-
wa i we wskazanym miejscu 
kierujący samochodami oso-

bowymi parkują je na całej 
szerokości chodnika, mimo 
że szerokość jezdni pozwala 
na bezkolizyjne parkowanie 
na ulicy. I nikt na to nie re-
aguje, co dowodzić może, 
iż nasi stróże prawa tam się 
nie zapuszczają, albo nie wi-
dzą tego, co inni dostrzegają 
bez problemu. I jeszcze jedna 
uwaga. Otóż na chodnikach 
al. Podwale, których szero-
kość może kusić kierowców, 

zamontowano specjalne 
słupki uniemożliwiające na-
ruszenia zakazu parkowania 
na chodnikach i jazdy po 
nich. Jest to proste i skutecz-
ne rozwiązanie, które chroni 
też funkcjonariuszy publicz-
nych przed zarzutem wynika-
jącym z łamania art. 231 Ko-
deksu karnego. Przypomnę, 
że chodzi o niedopełnienie 
obowiązków służbowych.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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kredyt
• bez opłat wstępnych
• niezależnie od BIK
• z komornikiem

niskie
raty

tel.74 660 67 30
tel.74 635 10 52

Świdnica ul. Trybunalska 11-13, lok.26, p. II

tel.74 635 10 68
tel.74 635 10 72

Wałbrzych: ul Broniewskiego 73/307

czynne: pn. - pt. 9 -17

R E K L A M A

Promocyjne ceny 
na serwis klimatyzacji

Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695
ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin

Promocyjne ceny 
na serwis klimatyzacji

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ CAŁYCH 
I USZKODZONYCH ORAZ MOTOCYKLISzkody nie tylko gospo-

darcze, ale przede wszystkim 
społeczne i świadomościo-
we, jakie stały się efektem 
8-letnich rządów Platformy 
Europejskiej – czego niektó-
rzy, nawet nie będący zwo-
lennikami tej formacji, nijak 
dostrzec nie mogą – spowo-
dowały, iż wiele niegodziwo-
ści mających miejsce w cza-
sach tzw. IV Rzeczpospolitej 
odeszło w zapomnienie. I 
to moje twierdzenie nie jest 
wyrazem mojej uległości 
wobec „społecznych tren-
dów i owczego pędu” (w 
domyśle) społeczeństwa, a 
jedynie stwierdzeniem naj-
zwyklejszego faktu. Niepod-
ważalnym dowodem tego 
jest to, iż z prezydentem B. 
Komorowskim wygrał, raczej 
mało rozpoznawalny kan-
dydat, namaszczony przez 
prezesa Jarosława Kaczyń-
skiego i jeżeli ktoś nie chce 
tego dostrzec, to musi być 
bardzo mocno zauroczony 
„osiągnięciami” Platformy. 
Faktem jest, że w pierwszej 

Spoglądam w przyszłość
Janusz
Bartkiewicz

turze prezydenckich wybo-
rów oddałem głos na Broni-
sława Komorowskiego, ale 
nie uczyniłem tego z powo-
du, że np. obywatele Rzeczy-
pospolitej nagle, dzięki PO, 
poczuli się bezpieczniejsi, że 
PO poniechała lustracji itp. 
itd. Pamiętam doskonale, że 
i lustracja, i IPN, a także CBA, 
jest wspólnym dzieckiem 
Platformy i PiS, a więc niby 
dlaczego tylko PiS ma za to 
zbierać cięgi? A obywatelom 
pod rządami PO wcale nie 
żyje się bezpieczniej, czego 
przykładem nich będą setki 
ujawnianych przez media 
spraw, w których ci właśnie 
obywatele zostają sprowa-
dzeni do nic nieznaczącego 
przedmiotu. Spraw tych są 
tysiące, ale media nie są w 
stanie wszystkie wszystkich 
ich pokazać i nagłośnić. 
Wiem coś o tym sam, ponie-
waż osobiście z kilkunasto-
ma takimi sprawami mam do 
czynienia i w zasadzie mogę 
tylko bezsilnie zaciskać pię-
ści. Faktem jest, że za czasów 
tzw. IV RP szalał nijaki Zbi-
gniew Ziobro i całe zastępy 
oddanych mu prokurato-
rów, a także funkcjonariuszy 
policji, którzy wsadzali do 
więzień całkiem niewinnych 
ludzi. Lecz faktem jest też, że 
i dzisiaj, pod rządami Platfor-

my, przez te osiem lat działy 
się rzeczy tak samo gorszące. 
Dzisiaj mało kto zajmuje się 
samobójczymi zamachami 
zdesperowanych Polaków, 
którzy dobierają sobie życie 
tylko z tego powodu, że stra-
cili wszelką nadzieję. A stra-
cili ją dlatego, że państwo 
to (pod rządami PO) funk-
cjonuje jedynie teoretycznie 
i całym swym majestatem 
kryje niegodziwości jakich 
na obywatelu dopuszczają 
się jego urzędnicy. Barbara 
Blida nie zginęła dlatego, że 
system był jakiś zbrodniczy, 
tylko dlatego, że w systemie 
tym działali funkcjonariusze, 
którzy zapomnieli co to jest 
prawo i sprawiedliwość, oraz 
na czym polega demokracja. 
Platforma, kiedy doszła do 
władzy, nie postawiła tych 
ludzi przed sądami. Mało, 
pozwoliła im dalej funkcjo-
nować w przestrzeni publicz-
nej, a nawet  ramach pań-
stwowego aparatu, mimo, że 
w wielu z nich winno znaleźć 
się przed Trybunałem Stanu, 
bo jeżeli nawet nie popełnili 
przestępstw kryminalnych, 
to dopuścili się rażących 
naruszeń demokratycznych 
zasad i zapisów konstytucyj-
nych. A co zrobiła PO? Nic. 
Dosłownie. Tak samo postę-
puje w stosunku do nazbyt 

licznych swoich partyjnych 
towarzyszy, którzy umaczani 
są w tak wielkich i licznych 
aferach, przy których pseudo 
afera Rywina, jaka pogrążyła 
SLD, jawi się jak szara mysz-
ka polna przy Pałacu Kultury 
w Warszawie. Faktem jest, 
że Bronisław Komorowski 
wybory prezydenckie prze-
grał tylko niewielką ilością 
głosów, ale przecież A. Duda 
wygrał ZNACZNIE większą 
ilością głosów, jakie społe-
czeństwo gotowe jest oddać 
na PiS. A to oznacza, że ci, 
którzy oddali swe głosy wła-
śnie na niego, mieli po dziur-
ki w nosie tego prezydenta, 
tak jak mają obecnie w nosie 
rządy Platformy, która ob-
darowała ich jedynie wielką 
beznadzieją. Jedni wyjechali, 
inni popierają Pawła Kukiza 
i jego nieistniejący ruch, czy 
też partię. Trudno nazwać 
coś, co jeszcze nie istnieje. 
Ale jedno jest pewne, a mia-
nowicie to, że ten szturm, 
jaki przypuścili zwolennicy P. 
Kukiza, jest dzieckiem Plat-
formy i jej polityki „ciepłej 
wody w kranie” i za to też PO 
musi ponieść odpowiedzial-
ność.

Każdy rozsądny wie, że 
kierowanie państwem jest 
czystą polityką, a politykę 
mogą realizować tylko par-
tie polityczne, bo jeżeli się 
je zlikwiduje, to pozosta-
nie jedynie czysta anarchia. 
Szansonista Kukiz tego nie 
wie, bo i skąd i dlatego na 
swym „zjeździe” woła, że on 
żadnego programu nie ma 
i mieć nie będzie, ponieważ 
programy to oszustwo. A 
to, co jest, należy zburzyć, 
tak jak Balcerowicz zburzył 
polską państwową gospo-
darkę, pozostawiając po so-
bie ruiny i zgliszcza. Jednym 
słowem (..) i kamieni kupa. 
Kukiz prawi, że jak się już 
wszystko zburzy, to coś się 
wymyśli, ale najważniejsze 
są jednomandatowe okręgi. 
Tak samo myślą jego zwo-
lennicy, którzy na równi z 
nim nie mają pojęcia czym 
to demokracji grozi. Ale wie 
o tym doskonale Platforma 
i mimo wszystko ten chory 
pomysł podchwyciła. Może 
niektórzy nie wiedzą, albo się 
nie domyślają, dlaczego Plat-
forma pomysł Kukiza (a w 
istocie swój dawny politycz-
ny zamiar) uczyniła to tak 
ochoczo. Ja się domyślam, a 
w zasadzie jestem tego pew-
ny. Politycy tej partii dosko-
nale zdają sobie sprawę, że 
nadszedł czas, iż mogą być 
przez „populistyczny naród” 
zmieceni ze sceny politycz-
nej, dlatego robią wszystko, 
aby całkowicie pogrążyć 
mniejsze partie, takie jak PSL 

i SLD, bo wtedy w wyborach 
większościowych mandata-
mi tymi podzielą się z PiS, a 
to oznacza, że utrzymają się 
w parlamencie, co być może 
w przyszłości zaowocuje wy-
granymi wyborami. Ale wte-
dy już żadne inne partie się 
nie przebiją. Lecz Platforma 
musi mieć pewność, więc na 
dodatek wrzuca „kukizowy” 
pomysł likwidacji do�nan-
sowania partii politycznych z 
budżetu. Doskonale wiedzą, 
że wszystkie zmarginalizo-
wane i „nieparlamentarne” 
partie żadnych dotacji nie 
otrzymają, bo nikt nie lubi 
wyrzucać pieniędzy w bło-
to, więc szeroki strumień 
pieniędzy popłynie do tych 
ugrupowań, które będą się 
na scenie politycznej liczyły, 
a to pozwoli na utrzymanie 
szansy powrotu do władzy. I 
dlatego, mimo że pamiętam 
liczne antyspołeczne działa-
nia SLD, będę lewicę wspie-
rał nie dając się uwieść – jak 
niektórzy – łabędzim śpie-
wem Platformy, dlatego, że 
to właśnie lewica będzie w 

stanie doprowadzić do tego, 
że przynajmniej znaczącej 
większości Polaków będzie 
się żyć lepiej, bo państwo ma 
być dla nich, a nie odwrotnie. 
Doskonale wiem kim jest A. 
Macierewicz, posłanki Paw-
łowicz, Wróbel i Kępą i czego 
się po nich spodziewać. Ale 
ja to wiem, a nie mam poję-
cia czego będę się mógł jesz-
cze spodziewać po posłach 
z Platformy, którzy mówią 
jedno, a czynią drugie. I ja-
koś tak zawsze wychodzi, że 
czynią dobrze tylko swoim i 
swojemu środowisku.

PS.
A pana Andrzeja Basiń-

skiego, którego niezmiernie 
szanuję, przepraszam, że w 
Jego tekście nie dostrzegłem 
jednego maleńkiego słówka 
„NIE”. Jednakże przypomnę 
też, iż głoszenie własnych 
ocen i opinii, nie należy utoż-
samiać z atakiem. Bo każdy 
ma prawo do własnego zda-
nia  i wyrażania go publicz-
nie.

www.janusz-bartkiewicz.eu

W siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzy-
chu odbyła się prezentacja 
książki Krzysztofa Par�eń-
czyka pt.” Templariusz. 
Dwa życia i jedna miłość”. 
W spotkaniu uczestniczy-
li bibliotekarze z powiatu 
wałbrzyskiego, którym zo-
staną przekazane egzem-
plarze tej książki opatrzo-
ne autografem pisarza.

Książka powstała z zami-
łowania autora do historii, 
a opowiada piękną histo-
rię miłości templariusza do 
kobiety na przełomie epok. 
Rzecz dzieje się w średnio-
wieczu, kończyć zaś będzie 
w czasach współczesnych.

- Właśnie skończyłam 
książkę ‘Templariusz. Dwa 
życia i jedna miłość’. Jest 
porywająca, pełna uczuć 
tak szlachetnych, że aż 
prawie nierealnych, wielo-
wątkowa, interesująca i da-
jąca do myślenia. Polecam, 

Templariusz 
w powiecie

Krzysztof Parfieńczyk przekazał 
bibliotekarzom książki z 
autografem.

przeczytajcie i pochylcie 
czoła, bo jest w niej wielki 
przekaz! - napisała jedna z 
Czytelniczek.

Powstała już część druga 
„Templariusza”, która ocze-
kuje na wydanie.

(RED)
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L A M A

Nowy towar
3 lipca (piątek)

Szczawno-Zdrój, ul. Równoległa 1

13 lipca (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Chrobrego 14-16

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

R E K L A M A

UWAGA!!! BEZPŁATNE DORADZTWO KREDYTOWE

MYŚLISZ O WAKACJACH?
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!

- szybka decyzja w 5 minut i gotówka od ręki
- konsolidacja + gotówka do 150 miesięcy

KREDYTY POŻYCZKI 
KONSOLIDACJE HIPOTEKI

Bezpłatne doradztwo kredytowe
TYLKO DO KOŃCA LIPCA NA OŚWIADCZENIE!!!

58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c
tel.74 664-83-85 tel.728-765-048 

58-300 Wałbrzych ul. Konopnicka 16 tel.  796-600-006 

58-100 Świdnica ul. Budowlana 2  tel. 792-900-010 

R E K L A M A

Zmiany w Muzeum
Od 1 lipca ulegają zmianie godzi-
ny otwarcia Muzeum Porcelany 
w Wałbrzychu.  Muzeum czynne 
będzie dla zwiedzających od po-
niedziałku do niedzieli w godzi-
nach 10.00-16.00. Wyjątkiem są 
środy. W ten dzień muzeum zwie-
dzać można do godziny 18.00. 
Zdobienie porcelany , warsztaty 
wyobraźni , malowanie biskwitów 
lub pozłotnictwo. To tylko część 
warsztatów, które znajdują się w 
wakacyjnej ofercie Muzeum Por-
celany. Ciekawą propozycją na 
wakacyjne weekendy jest  stwo-
rzenie parku miniatur zabytków 
Wałbrzycha i regionu, a także  Ro-
dzinna Akademia Albertich, czyli 
zwiedzanie muzeum połączone 
z pokazem multimedialnym oraz 
panelem dyskusyjnym - dzieci 
kontra dorośli.  Zajęcia odbywa-
ją się codziennie i są skierowane 
zarówno do dzieci i młodzieży jak 
i do osób dorosłych. Z kosztem 
i harmonogramem warsztatów 
można zapoznać się na stronie 
muzeum (http://muzeum.wal-
brzych.pl/category/edukacja/ ) 
oraz pod numerem telefonu 74 
664 60 30. Na wszystkie zajęcia 
obowiązują wcześniejsze zapisy.

(RED)

Plener malarski
3 sierpnia rozpocznie się Plener 
Malarski „Waldenburgiensis VIII”. 
Wernisaż wystawy poplenerowej - 
13 sierpnia w Wałbrzyskim Ośrod-
ku Kultury w Starej Kopalni o 
godz.17.00. W plenerze, podobnie 
jak w latach poprzednich, wezmą 
udział artyści amatorzy, którzy za 
pomocą różnych technik plastycz-
nych (kolaż, frotaż, batik) będą 
uwieczniali m.in. postindustrialny, 
unikatowy charakter Wałbrzycha. 
Liczba miejsc ograniczona. Chęt-
ne osoby prosimy o dostarczenie 
do WOK karty zgłoszenia, która 
jest dostępna na stronie www.
wok.walbrzych.pl. Projekt reali-
zowany jest ze Stowarzyszeniem 
WOK – Więcej o Kulturze, a współ-
�nansowany ze środków Gminy 
Wałbrzych.

(RED)

Nasza moto strefa
Blisko 19 tysięcy miejsc 

pracy stworzyły �rmy z branży 
motoryzacyjnej działające w 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
�e Ekonomicznej „INVEST-
-PARK”. To ponad 46 proc. 
całego zatrudnienia na tere-
nach strefy. W Opolu odbyło 
się „AutoForum Suppliers’ 
Day” – spotkanie kojarzące 
przedsiębiorców z branży 
motoryzacyjnej. W targach 
poddostawców współorga-
nizowanych przez WSSE „IN-
VEST-PARK”  wzięło udział 
ponad 100 �rm z branży auto-
motiv.

W WSSE działa obecnie 179 
�rm. 49 z nich to przedsiębior-
stwa związane z produkcją po-
jazdów i podzespołów samo-
chodowych oraz z usługami dla 
tej gałęzi przemysłu. Firmy zade-
klarowały stworzenie blisko 11,5 
tys. miejsc pracy. W rzeczywi-
stości zatrudnienie znalazło 18 
800 osób i w najbliższych latach 
znacznie wzrośnie. Wiele �rm 
nie zakończyło jeszcze inwesty-
cji oraz nie rozpoczęło rekrutacji 
pracowników.

- Każde miejsce pracy w bran-
ży motoryzacyjnej jest niezwykle 
cenne, gdyż wpływa na wzrost 
zatrudnienia u poddostawców i 
kooperantów takiej �rmy. Nowe 
inwestycje mają zatem wymiar 
dużo szerszy, niż lokalny – pod-
kreśla Ilona Antoniszyn-Klik, wi-
ceminister gospodarki.  

Przedsiębiorstwa z branży 
motoryzacyjnej w WSSE zainwe-
stowały do tej pory ponad 9,5 
mld złotych. To prawie połowa 
łącznych nakładów poniesio-
nych przez wszystkie �rmy w 
wałbrzyskiej stre�e (19,1 mld 
zł). Najliczniej reprezentowany 

jest kapitał japoński. Blisko co 
czwarty przedsiębiorca z bran-
ży automotiv to przedstawiciel 
kraju kwitnącej wiśni. Japońskie 
�rmy  zainwestowały niemal 4,8 
mld złotych i zatrudniają prze-
szło 4 tys. osób. Największym 
przedstawicielem tej grupy 
kapitałowej jest Toyota Motor 
Manufacturing Poland, która 
produkuje w Wałbrzychu silniki 
oraz skrzynie biegów. 

Przemysł motoryzacyjny 
skoncentrował się głównie na 
Dolnym Śląsku - 38 �rm działa 
na terenach objętych wałbrzy-
ską strefą w tym województwie. 
Opolszczyzna reprezentowana 
jest przez 6 przedsiębiorstw, 
natomiast Wielkopolska przez 
5. Pod Poznaniem budowana 
jest fabryka Volkswagena, uzna-
wana za największą inwestycję 
ostatniej dekady w Europie. W 
zakładzie niemieckiego koncer-
nu znaleźć ma zatrudnienie oko-
ło 3000 osób. Fabryka powstaje 
na terenach Wrzesińskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej. Wo-
kół zakładu skoncentrują się ko-
lejne �rmy produkcyjno – usłu-
gowe związane z motoryzacją. 
Szacuje się, że w wyniku inwe-
stycji Volkswagena zatrudnienie 
znajdzie docelowo około 10 tys. 
osób.

- Wrzesińska Strefa Aktywno-
ści Gospodarczej to jedno z naja-
trakcyjniejszych miejsc inwesty-
cyjnych w Europie – podkreśla 
Barbara Kaśnikowska, prezes 
wałbrzyskiej strefy. - Jest dosko-
nale skomunikowana, gdyż znaj-
duje się niecałe 2 kilometry od 
węzła A2  i niespełna 50 km od 
lotniska Poznań – Ławica. Wokół 
fabryki Volkswagena posiadamy 
około 100 ha terenu objętego 

ulgami podatkowymi, które się-
gają nawet 45% kosztów inwe-
stycji lub dwuletnich kosztów 
zatrudnianie nowych pracowni-
ków – tłumaczy szefowa WSSE 
„INVEST-PARK”. 

Dla przedsiębiorców z branży 
motoryzacyjnej zorganizowano 
AutoForum Suppliers’ Day, które 
odbyło się w dniach 18-19 czerw-
ca w Opolu. W targach wzięło 
udział ponad 100 �rm i blisko 
200 uczestników. Przedsiębiorcy 
zajęli około 1000 m2 powierzch-
ni wystawienniczej, na której 
prezentowali gotowe produkty 
oraz technologie stosowane w 
swoich zakładach. Była to okazja 
na nawiązanie współpracy i no-
wych kontaktów biznesowych, 
zapoznanie się z ofertą �rm 
motoryzacyjnych oraz zdobycia 
wiedzy o potrzebach klientów. 

W targach wzięli udział przedsię-
biorcy działający w WSSE, m.in.: 
GKN Driveline, Hartownia Hauck, 
INPOL-KRAK, Johnson Controls, 
LOG-TECH, MARCEGAGLIA, SE-
GEPO-REFA, Volkswagen, To-
yota Tsusho oraz Toyota Motor 
Manufacturing Poland. Podczas 
wydarzenia odbyło się około 800 
spotkań biznesowych.

- „Autoforum Suppliers’ Day 
2015” umożliwiło nam nawią-
zanie kontaktów handlowych 
z potencjalnymi partnerami 
biznesowymi, zarówno z kraju 
jak i z różnych części Europy. 
Uczestnictwo dało możliwość 
spotkania wielu �rm w jednym 
miejscu. Dużą korzyścią były roz-
mowy handlowe B2B z przed-
stawicielami działów zakupów 
potencjalnych klientów oraz 
zaprezentowanie naszych pro-

duktów i usług – podkreśla Anna 
Pawlak, menadżer do spraw 
handlowych �rmy LOG-TECH, 
zajmującej się produkcją meta-
lowych konstrukcji dla branży 
motoryzacyjnej. 

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna dysponuje 1000 
ha wolnych terenów inwesty-
cyjnych. Obejmuje grunty w 44 
miejscowościach Dolnego Ślą-
ska, Wielkopolski, Opolszczyzny 
i województwa lubuskiego. Ulgi 
podatkowe dla przedsiębiorców 
sięgają nawet 55 proc. kosztów 
inwestycji lub 2-letnich kosztów 
zatrudnienia pracowników. W 
2014 roku WSSE „INVEST-PARK” 
została wyróżniona w prestiżo-
wym rankingi fDi Magazine za 
jakość i kompleksowość obsługi 
inwestorów. 

(RED)
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Zapraszamy 7 dni w tygodniu  w naszej ofercie 
• ALKOHOL (piwa także z Rosji, Ukrainy i Słowacji),
• NAPOJE, SŁODYCZE, LODY
• PAPIEROSY, TYTOŃ, GILZY
• DOŁADOWANIA i STARTERY
PROMOCJE NA 0.5 . I 0.7 l ORAZ PRODUKTY REGIONALNE

0,5 litra już od 18,69 zł, 

SKLEP MONOPOLOWY ul. Żeromskiego 5, 
Świebodzice
(dawny ZAGŁOBA)

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA WIĘKSZE 
ILOŚCI ALKOHOLU NA IMPREZY I UROCZYSTOŚCI.

DB2010 .PL
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Jun Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej 
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i po-
zytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna 
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania poma-
ga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, 
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały 

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, 
którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.

Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-
robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-

zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch 
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczo-

łu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się 
mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan 

Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG 
potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina 
z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który był 
przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent lu-
dzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. 
Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to 
skromnej osobie Pana Juna.

UZDROWICIEL z FILIPIN 

JUN LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

693-788-894, 784-609-208

17 lipca -  JELENIA GÓRA, 18 lipca - WAŁBRZYCH,
19 lipca - WROCŁAW, 20 lipca - ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC 

JUN LITAWEN       przyjmuje:

którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-

zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczo-

łu prostaty. Pani Maria z Krakowa

R E K L A M A

Balsamem na zawartość 
mojej czaszki oraz na organ 
znajdujący się nieco niżej, po 
lewej stronie, jest zajmowa-
nie się sportem w szerokim 
znaczeniu tego słowa. Za-
wsze był dla mnie odskocz-
nią od bieżących kłopotów i 
problemów, a od dłuższego 
już czasu – od politycznych 
udarów, zawałów i drga-
wek, które – jeśli im zdecy-
dowanie nie przeciwdziałać 
– mogą człowieka wpędzić 
w depresję i permanentne 
stany lękowe.

Reagując we wczesnym 
dzieciństwie na moje ciago-
ty, rodzice kupili rower, tzw. 
półwyścigówkę, przecud-
nej urody wiśniową Eskę-
-Tourista, którą ujeżdżałem 
bez opamiętania,a resztę 
czasu poświęcałem polero-
waniu jej na błysk. Lubiłem 
wjeżdżać serpentynami na 
Chełmiec. Pewnego razu 
zjeżdżając w Szczawnie-
-Zdroju od Pomnika Ułanów 

Balsam
Andrzej
Basiński

Nadwiślańskich w kierun-
ku Strugi, „poszły” mi linki 
hamulców. Zjednoczony z 
coraz bardziej rozpędzającą 
się maszyną, powtarzałem 
sobie w myślach, że tylko 
spokój może mnie uratować. 
Nie wybiły mnie z tego zapa-
miętania opasłe ciężarówki 
wspinające się z przeciwka, 
które jakimś cudem udało mi 
się ominąć. Wreszcie uzna-
łem, że pora już poświęcić 
podeszwy butów i jakoś wy-
hamowałem na brzegu wsi. 
Obuwie było w stanie mar-
nym, ale emocji i adrenaliny 
nikt mi nie mógł odebrać.

Czujni rodziciele zare-
agowali także wówczas, gdy 
pokochałem lekką atlety-
kę. Dostałem w prezencie 
oszczep, gdyż moim idolem 
był Janusz Sidło. Do komó-
rek, smartfonów i laptopów 
brakowało jeszcze pół wie-
ku, więc z kolegami urządza-
łem zawody na łące w szcza-
wieńskim Parku Szwedzkim. 
Wspaniałe to były czasy! 
Pewnego dnia złamaliśmy 
grot oszczepu, ale znajomy 
stolarz zreanimował sprzęt. 
Kolejnym darem był dysk, 
którym również miotaliśmy, 
za wyjątkiem zimy. Tamte 
lata wspominam też udzia-

łem w zawodach szkolnych 
w ramach czwórboju „Świa-
ta Młodych” i pamiętam 
swój czas na 60 m – 8,5 sek. 
W liceum były czwartki lek-
koatletyczne na stadionie 
na Nowym Mieście, którego 
bieżnię miał wkrótce prze-
mierzać późniejszy mistrz 
Europy Stanisław Grędziń-
ski. Były też nader solidne 
narty zjazdowe z mocno 
wywiniętymi nosami, wy-
konane przez powyższego 
stolarza, na których zaliczy-
łem niejedną wywrotkę oraz 
godziny spędzone na kor-
tach tenisowych w Szczaw-
nie-Zdroju. Z późniejszego, 
dwuletniego pobytu w Je-
leniej Górze, zapamiętałem 
m.in. konieczność nagłego 
występu w zastępstwie ko-
legi w biegu na 400 m na 
stadionie przy ul. Złotniczej. 
Pobiegłem zupełnie nieroz-
grzany, a było chłodno i sią-
pił deszcz, musiało się więc 
skończyć źle. Na ostatniej 
prostej zakwaszone do cna 
nogi gwałtownie zesztyw-
niały i upadłem na bieżnię. 
Potem ratowano mnie za-
strzykiem, ale radochy było 
co niemiara.

Lekkoatletyczną staty-
styką zająłem się w… III 

sowca, zdobywcę Korony 
Maratonów Świata Witolda 
Radke i ludzi, których przed-
stawiać nie trzeba: Ryszarda 
Szurkowskiego, Roberta Ko-
rzeniowskiego i Mai Włosz-
czowskiej. Zawsze chętnie 
przystają na rozmowę, co 
potwierdza również ich wy-
soką klasę jako ludzi.

W tej beczce miodu zna-
lazła się łyżeczka dziegciu. 
Swego czasu, w okresie naj-
większej chwały futbolistów 
Górnika Wałbrzych, napisa-
łem szeroko w „Sztandarze 
Młodych” o �larze zespołu 
– Włodzimierzu Ciołku. Ale 
od dłuższego czasu legen-
da wałbrzyskiej kopanej na 
prośbę o rozmowę reagu-
je: „Nie mam czasu”, „nie 
wypowiem się” i szybko 

odkłada słuchawkę. Dałem 
więc sobie z legendą spo-
kój i wypada mi uszanować 
jej specy�czną niechęć do 
dzielenia się wspomnienia-
mi i uwagami. Widocznie ma 
jakiś powód tej wewnętrz-
nej emigracji lub wydaje się 
jej, że ma... Szkoda, bo na 
takiej postawie traci przede 
wszystkim młodzież, której 
warto pokazywać dawne sła-
wy i dobre sportowe wzory.

Nie zmienia to faktu, że 
sport jest balsamem dla mo-
jej duszy i oby tak było jesz-
cze długo. Teraz czekam na 
zlot w Pekinie najlepszych 
lekkoatletów świata. Nała-
duję akumulatory optymi-
zmu, by jakoś przetrzymać 
parlamentarną kampanię 
wyborczą...

klasie podstawówki, a zain-
spirował mnie do tego re-
kord świata wspomnianego 
Sidły, który w Mediolanie 
machnął 83,66 m. Potem 
wielokrotnie wyżywałem się 
w sporządzeniu rozmaitych 
zestawień związanych z Kró-
lową Sportu.

Hobby mojej młodości 
było zbieranie zdjęć z auto-
grafami. W kolekcji miałem 
m.in. pierwszych amerykań-
skich i radzieckich kosmo-
nautów, ale też Roberta Ken-
nedy’ego i innych polityków 
zza Żelaznej Kurtyny, a z 
wybitnych artystów nawet 
Pabla Picassa. Oczywiście, 
nie mogło zabraknąć spor-
towców – np. bokserskiego 
mistrza świata wszech wag 
Floyda Pattersona, zawo-
dowych koszykarzy Boston 
Celtics, hokeistów Montreal 
Canadiens, angielskiej skocz-
kini w dal Mary Bignal-Rand, 
etc, etc.

Gdy na poważnie zają-
łem się dziennikarstwem, 
starałem się promować wał-
brzyski sport pracując w Pol-
skiej Agencji Prasowej oraz 
współpracując ćwierć wieku 
ze „Sztandarem Młodych”, 
jak też z katowickim „Spor-
tem” i innymi sportowymi ( 
w tym poświęconymi okre-
ślonym dyscyplinom perio-
dykami), ale nie tylko, gaze-
tami. Miałem z tego sporą 
satysfakcję, poznałem wielu 
znakomitych zawodników, 
uczestniczyłem w licznych 
ważnych wydarzeniach z ich 
udziałem.

Niedawno napisałem na 
tych łamach o mojej domo-
wej Kanapie Olimpijczyków, 
na której gościłem dotych-
czas dziesięciu wałbrzyskich 
uczestników igrzysk. Mam 
nadzieję, że zasiądą na niej 
kolejni.

Stale utrzymuję kontak-
ty ze sportowcami, którzy 
są solą moich regularnych 
kontaktów z PAP i o których 
wyczynach mam przyjem-
ność pisać dla tej agencji 
oraz dla Tygodnika DB 2010. 
Jeśli chodzi o zapaśniczki, 
dotyczy to b. wałbrzyszanki 
Agnieszki Wieszczek-Kor-
dus, jak dotychczas naszej 
jedynej medalistki olimpij-
skiej w tej dyscyplinie, Mo-
niki Michalik, najbardziej w 
Polsce utytułowanej (m.in. 
3-krotne mistrzostwo Eu-
ropy), walczącej niegdyś w 
Szczycie Boguszów, aktu-
alnej wicemistrzyni świata 
Iwony Matkowskiej, srebr-
nych medalistek niedaw-
nych Igrzysk Europejskich 
w Baku – Roksany Zasiny i 
Katarzyny Krawczyk, trenera 
kadry zapaśniczek Krzyszto-
fa Ołenczyna, długodystan-

W Mieroszowskim Cen-
trum Kultury odbył się XI 
Gminny Przegląd Twórczo-
ści Dziecięcej Wieku Przed-
szkolnego. Organizatorem 
przeglądu było Przedszko-
le Miejskie w Mieroszowie, 
a burmistrz Mieroszowa 
Marcin Raczyński objął 
przedsięwzięcie honoro-
wym patronatem.

Celem imprezy jest pre-
zentacja osiągnięć dzieci 
w wieku przedszkolnym 
i promocja wychowania 
przedszkolnego w środowi-
sku lokalnym. Na scenie wy-
stąpiły dzieci z Przedszkola 
Miejskiego w Mieroszowie, 
oddziałów przedszkolnych 
ze szkół podstawowych w 
Mieroszowie, Sokołowsku i 
Kowalowej oraz wychowan-

kowie przedszkola „Słonecz-
ko” z Unisławia Śląskiego. 
Zaprezentowały się również 
przedszkolaki z sąsiednich, 
czeskich przedszkoli – z 
Mezimesti i Viznova. Dzieci 
śpiewały piosenki, tańczyły 
i ilustrowały ruchem utwory 
muzyki poważnej. Rodzice 
i bliscy zgromadzeni na wi-
downi mogli z podziwem ob-
serwować jak maluchy wystę-
pują nie okazując tremy czy 
zdenerwowania. Widać było, 
że dzieci czerpią z tego wy-
darzenia radość i odczuwają 
dumę ze swoich osiągnięć ar-
tystycznych. Na zakończenie 
przeglądu wszystkie placów-
ki otrzymały upominki od or-
ganizatora oraz władz gminy 
Mieroszów.

(RED)

Popisy przedszkolaków

Przedszkolaki bez tremy prezentowały swoje talenty.
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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

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: 

 działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

• Doradztwo na rynku nieruchomości

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

• Zarządzaniem nieruchomościami

• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

• Przewóz osób

ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

Wałbrzych,
ul. Sienkiewicza 1,
tel.: 609-585-124

Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17, sob. 10- 14

Marynarki od 49 zł     Kurtki od 99 zł

Garnitury od 149 zł     Koszule od 15 zł

wakacyjne promocje

Nowość!
Garnitur Majorka

80% wełny!

Tylko 599 zł!

R E K L A M A

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 793-793-005

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

tel. 74 307-07-37, 793-793-005
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

R E K L A M A

Szukają świadków
2 czerwca 2015 r., około godz. 
14.00, w Świebodzicach na ul. 
Świdnickiej doszło do kolizji. 
Kierująca srebrnym Mercedesem 
kobieta, włączając się do ruchu, 
potrąciła przechodzącą przez 
jezdnię pieszą. Na szczęście o�a-
ra nie doznała żadnych obrażeń 
i sama oddaliła się z miejsca zda-
rzenia. Pani, która stała się o�arą 
kolizji, a także osoby, które były 
świadkiem całego zdarzenia, pro-
szone są o kontakt z Komisariatem 
Policji w Świebodzicach pod nr tel. 
74 856 33 40 lub 74 856 33 30.

(RED)

Wyemitują obligacje
Rada Miejska w Świebodzicach-
podjęła uchwałę o emisji obli-
gacji komunalnych na kwotę 3 
mln zł. Wyemitowanych zostanie 
3 tysiące obligacji komunalnych 
o wartości nominalnej 1000 zł 
każda. Celem ich emisji jest �nan-
sowanie planowanego de�cytu 
budżetu, spłata wcześniej zacią-
gniętych zobowiązań, a także 
�nansowanie inwestycji. Emisja 
obligacji nastąpi do końca listo-
pada 2015 roku, pierwszy wykup 
zaplanowany jest nie później, niż 
do 30 czerwca 2016 r., a ostatnie 
obligacje muszą zostać wykupio-
ne do 30 czerwca 2021 roku.

(RED)

Giełdy pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery 
OHP w Świebodzicach organi-
zuje dwie giełdy pracy. – 8 lipca 
o godz. 10.00 odbędzie się giełda 
z Agencją Max Power - pracownik 
produkcji w Biskupicach Podgór-
nych, a 13 lipca o godz. 10.00 gieł-
da z Agencją Pracy Trenkwalder - 
praca w Faurecii na stanowiskach 
operator szycia (z przyuczeniem), 
operator wózka widłowego, pra-
cownik produkcji. Na giełdę pro-
szę zabrać ze sobą CV – mówi 
Anna Stochaj, doradca zawodowy 
w MCK Świebodzice.

(RED)

Doradcy Eures Dolno-
śląskiego Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy radzą na 
co uważać i gdzie szukać 
sprawdzonych ofert pracy 
sezonowej. Ponad 150 Dol-
noślązaków niemal od ręki 
może wyjechać na kilka, a 
nawet kilkanaście tygodni 
do Wielkiej Brytanii, Holan-
dii, czy Niemiec.

- Poszukiwani są pracowni-
cy do zbioru warzyw, do pracy 
w magazynie, szklarni, czy też 
w roli listonosza i kuriera. W ra-
mach prac sezonowych dzie-
siątki osób pracują już przy 
zbiorze truskawek, pieczarek, 
czy też innych owoców i wa-
rzyw. W ramach bazy Eures 
oprócz pracy sezonowej Dol-
nośląski Wojewódzki Urząd 
Pracy dysponuje ponad 300 
ofertami pracy niemal w całej 
Europie – wyjaśnia Stefan Au-
gustyn, rzecznik prasowy Dol-
nośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy.

Ze względu na wzmożo-
ne wyjazdy DWUP w swoim 
serwisie internetowym przy-
gotował zestaw porad dla po-
szukujących tymczasowego 
zajęcia za granicą.

– Są to oferty do rolnictwa, 
sadownictwa, przy zbiorze 
warzyw, owoców, kwiatów. 
Spore zapotrzebowanie na 
pracowników sezonowych 
występuje także w hotelar-
stwie i gastronomii. Na za-
jęcie mogą liczyć kelnerzy, 
kucharze, personel sprząta-

Praca sezonowa 
za granicą

Wiele osób latem szuka pracy sezonowej.

jący, pracownicy recepcji, 
animatorzy czasu wolnego 
oraz osoby do organizacji sta-
cjonarnych lub objazdowych 
imprez rozrywkowych np. w 
cyrkach, wesołych miastecz-
kach, parkach rozrywki – wy-
licza Małgorzata Kociuba, ko-
ordynator zespołu ds. Eures w 
Dolnośląskim Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy.

Czas zatrudnienia zależy 
od charakteru wykonywanego 
zajęcia i zawieranych umów. 
Najczęściej obejmuje okres od 
2 do 4 miesięcy. 

– Zdarza się również, że 
pracodawca po tym okresie 
proponuje pracę już na stałe 
np. dotyczy to ofert związa-
nych ze zbiorem pieczarek. 
Pamiętać trzeba zawsze o wy-
mogach językowych – coraz 
częściej pracodawcy wyma-
gają podstawowej lub komu-
nikatywnej znajomości ich 
rodzimego języka nawet przy 
najprostszych pracach – do-
daje Małgorzata Kociuba.

Aby zminimalizować ryzy-
ko związane z nieuczciwym 
pracodawcą czy pośred-
nikiem, warto skorzystać z 
pomocy urzędu pracy lub 
wyspecjalizowanej agencji za-
trudnienia. Poszukując pracy 
sezonowej za granicą dobrze 
jest zacząć od stron EURES: 
wojewódzkiej – www.eures.
dwup.pl i krajowej – www.eu-
res.praca.gov.pl, gdzie prak-
tycznie już od marca pojawia-
ją się oferty pracy sezonowej, 
głównie w hotelarstwie i ga-
stronomii.

W kolejnych miesiącach 
można znaleźć oferty pracy 
w rolnictwie, sadownictwie i 
przy zbiorach owoców i wa-
rzyw np.  truskawek, sałaty, 
kapusty i innych. Osoby ze 
znajomością języka obcego 
znajdą sezonowe oferty pra-
cy na platformie europejskiej 
www.eures.europa.eu. Więcej 
informacji i porad można zna-
leźć na www.eures.dwup.pl.

(RED)

Podczas czerwcowej sesji 
Rady Miejskiej w Świebodzi-
cach podjęta została uchwała 
o zmianach w budżecie na rok 
bieżący. Zmiany są istotne: 
dochody wzrosły o blisko 500 
tys. zł, a wydatki o ponad 1,6 
milion złotych. Ma to związek 
z nowymi inwestycjami.

Wzrost po stronie docho-
dów to zasługa przede wszyst-
kim dotacji pozyskanej przez 
samorząd z Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej na pro-
gram „Maluch-2015”. Dotacja 
w wysokości 448 489 zł zosta-
nie przeznaczona na utworze-
nie nowych miejsc w żłobku, 
który będzie się znajdował w 
Przedszkolu nr 2 im. Jana Paw-
ła II w Świebodzicach. 25-oso-
bowa grupa maluszków do lat 
3 zacznie do niego uczęszczać 
jeszcze w tym roku, w grud-
niu. Pozostałe dochody, które 
wpłynęły do budżetu, to kwota 
29 452 zł - pomoc �nansowa 
województwa dolnośląskiego 
na bieżące utrzymanie rowów 
melioracyjnych oraz 16 720 jako 
końcowe rozliczenie programu 
Commenius - ostatnia rata gran-

tu przeznaczona na zakupy ma-
teriałów, pomocy naukowych 
i dydaktycznych oraz podróży 
zagranicznych.

Wydatki zostały zwiększone 
o kwotę 1 606 103 zł - oprócz 
wymienionych wyżej zadań 
pokryją one nowe inwestycje. 
Największą będzie przebudowa 
i rozbudowa pasa drogowego 
wraz z infrastrukturą technicz-
ną ulicy Królowej Elżbiety na 
Osiedlu Piastowskim - to droga, 
która ułatwi komunikację do roz-
budowującego się w tym rejonie 
osiedla domków jednorodzin-
nych - oraz zakup nowych urzą-
dzeń na plac zabaw przy ul. Środ-
kowej. Ponadto zwiększono dla 
Miejskiego Zarządu Nierucho-
mości plan o kwotę 370 tys. zł, 
z przeznaczeniem na zaliczki na 
fundusz remontowy i koszty za-
rządu. 300 tys. zł przesunięto na 
zadanie związane z przebudową 
i modernizacją budynku Urzędu 
Miejskiego przy ul. Żeromskiego 
27. W wyniku zmian zwiększył się 
planowany de�cyt budżetowy 
gminy - po zmianach wynosi on 
2 610 000 zł.

(RED)

Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 6 w Boguszowie-
-Gorcach oraz Stowarzyszenie 
Boguszowska Szóstka po raz 
czwarty zorganizowały festyn 
rodzinny. W tym roku miał 
on charakter charytatywny. 
Cały dochód z imprezy został 
przeznaczony na leczenie i re-
habilitację 7-letniej uczennicy 
Wiktorii.

 Festyn uświetniły  liczne 
występy wokalne i taneczne. 
Zorganizowano konkurs „Ro-
dzina na Szóstkę” oraz konkurs 

kulinarny na najlepsze ciasto z 
owocami, najmłodsi uczestni-
cy wzięli udział w rozgrywkach 
sportowych. Zwycięzcy konku-
rów otrzymali cenne nagrody 
rzeczowe. Zabawę uświetnił 
swoją obecnością patrol konny 
Straży Miejskiej z Wałbrzycha 
oraz maskotka wałbrzyskiej stra-
ży miejskiej - Przebrany za Kruka 
Pan Norbert Landzberg zachęcał 
dzieci do wspólnej zabawy. Wiel-
kim powodzeniem cieszyły się 
przejażdżki konne i na quadach.

(RED)

Plac zabaw i droga

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

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L A M A

19złza 8 sztuk

99

FOTO ID Andrzej Wojciechowski, ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego, tel. 669 595 557
www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

• DOWÓD OSOBISTY  • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA
(na nośniku elektronicznym)
• DYPLOM, INNE

TANIE ZDJĘCIA !!!
R E K L A M A

OKAZJA !!! Do sprzedania 
prawie nowy pawilon handlowy 

o pow. 24m wraz z zadaszonym ogródkiem, 
kompletnie wyposażony, doskonały pod 

działalność gastronomiczną oraz handlowo
- usługową, cena 22 tys. (cena nowego 40 tys.) 

możliwość dzierżawy - doskonała lokalizacja 
CENTRUM PIASKOWEJ GÓRY tel. 606 97 66 30

Rocznica bitwy
Od piątku do niedzieli w pała-
cu Struga będą trwały obchody 
253 rocznicy bitwy pod Strugą. 
3 lipca do pałacu zjadą członkowie 
grupy rekonstrukcyjnej, którzy 
wybudują obóz w przypałaco-
wym parku. 4 lipca w godz. 10.00  
- 18.00 wspólny przemarsz na pole 
bitwy oraz pokaz musztry i rynsz-
tunku, a dzień później regiment 
grupy rekonstrukcyjnej zwinie 
obóz i zakończy obchody.

(RED)

Wakacje w gminie
Dla dzieci, które nie wyjadą bądź 
już wrócą z wypoczynku, rady 
sołeckie i placówki kultury w Sta-
rych Bogaczowicach przygoto-
wały ciekawą ofertę wypoczyn-
kową. Będą to wycieczki bliskie 
i daleki, półkolonie, gry i zabawy 
oraz biwaki i ogniska. Szczegóły na 
stronie internetowej http://www.
starebogaczowice.ug.gov.pl/.

(RED)

Wypromują gminę
Wójt Gminy Stare Bogaczowice 
powołał gminnego koordynato-
ra ds. promocji Gminy Stare Bo-
gaczowice. Funkcję pełnić będzie 
Tomasz Fąka, a członkiem zespo-
łu koordynującego został Daniel 
Owsianka. - W związku z powyż-
szym zapraszamy do współpracy 
działające na terenie gminy orga-
nizacje oraz grupy nieformalne. 
Jednocześnie nawiązując do spo-
tkania, które miało  miejsce 18.06 
2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice, prosimy o pi-
semne przedstawienie propozycji 
działań, które mogą przyczynić się 
do lepszej promocji Gminy Stare 
Bogaczowice, prezentacji osią-
gnięć i działalności organizacji oraz 
mieszkańców z terenu naszej gmi-
ny. Propozycje proszę kierować na 
adres e-mail: koordynator@stare-
bogaczowice.ug.gov.pl lub pocztą 
tradycyjną na adres Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice. Kontakt: To-
masz Fąka tel. 74  845 21 59, Daniel 
Owsianka tel. 74  845 27 24 – mówi 
wójt Mirosław Lech.

(RED)

W sali kameralnej Te-
atru Zdrojowego im. H. 
Wieniawskiego w Szczaw-
nie-Zdroju odbyła się I 
sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej Szczawna Zdro-
ju.

Młodzieżowa rada zo-
stała powołana uchwałą nr 
X/43/15 z dnia 25 maja 2015 
r. Rady Miejskiej w Szczaw-
nie-Zdroju, zgodnie z którą 
rada liczy 16 uczniów, wybra-
nych w placówkach oświato-
wych: 6 uczniów z miejskiej 
szkoły podstawowej (Oliwier 
Mucha, Patrycja Kociumbas, 
Maksymilian Ginda, Jolanta 
Talerzowska, Radosław Pro-
charski, Gabriela Meisser), 5 
uczniów publicznego gim-
nazjum (Mateusz Błażejak, 
Izabela Bomba, Sebastian 
Lewandrowski, Izabela Zabo-
rowska, Nikola Woźniak) oraz 
5 uczniów Zespołu Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie (Mi-
chał Tytman, Paweł Kulesza, 

Mateusz Cyrybulka, Mateusz 
Jaskółowski, Katarzyna Jan-
kowska). W tajnym głosowa-
niu na przewodniczącego 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Szczawna Zdroju wybrano 
Izabelę Bombę, natomiast wi-
ceprzewodniczącymi zostali: 
Oliwier Mucha, Sebastian 
Lewandrowski, Mateusz Cy-
rybulka i Gabriela Meisser. W 
sesji uczestniczyli: burmistrz 
Szczawna-Zdroju Marek Fe-
doruk, zastępca burmistrza 
Urszula Burek, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Szczawna 
Zdroju Marzena Sobczyk oraz 
radni rady miejskiej, dyrek-
torzy jednostek oraz rodzice. 
Radni złożyli uroczyste ślubo-
wanie, otrzymali zaświadcze-
nia o wyborze i listy gratula-
cyjne. Z uwagi na wakacje, 
kolejna sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej Szczawna 
Zdroju odbędzie się we wrze-
śniu.

(RED)

Obradowała młodzież 

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Szczawna Zdroju.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starych Boga-
czowicach do października 
2015r. wspiera inicjatywę 
„Miłośników piękna” gru-
py nieformalnej skupionej 
przy Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku w Starych Bo-
gaczowicach w projekcie 
„Kolorowe wstążki”. Projekt 
nastawiony jest na współ-
pracę mieszkańców na rzecz 
dobra wspólnego.

- Chcemy zmienić, upięk-
szyć przestrzeń publiczną, 
aby nasza miejscowość stała 
się piękna. Dzięki uzyskaniu 
do�nansowania ze środków 
programu „Działaj Lokalnie”, 
Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności realizowane-
go przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce oraz 

Stowarzyszenie „Granica” w 
Lubawce i gminy Stare Boga-
czowice. W projekcie grupy 
mieszkańców zakupią i do-
konają nasadzeń kolorowych 
krzewów i kwiatów wielo-
letnich, które bezpośrednio 
wpłyną na podniesienie es-
tetyki wsi. Projekt zakłada 
także pogadanki dla dzieci i 
szkolenie dla mieszkańców 
o roli zieleni w przestrzeni 
publicznej, o zasadach na-
sadzeń, kompozycjach. W 
ramach projektu odbędzie 
się także wyjazd studyjny do 
ogrodu w Wojsławicach (9 
lipca br.), by obejrzeć morze 
kwitnących liliowców. Wyjazd 
ma być inspiracją do dzia-
łań własnych mieszkańców. 
Podsumowaniem projektu 
będzie impreza integracyjna 

dla mieszkańców, gdzie po-
dziwiać będziemy efekty pra-
cy wspólnej. Wręczymy także 
specjalne - opracowane wła-
snoręcznie - certy�katy dla 
opiekunów roślin. W naszej 
opinii projekt stwarza moż-
liwości kreatywnego, wspól-
nego działania mieszkańców, 
sąsiadów na rzecz własnego 
środowiska. Mamy nadzie-
ję, że efekt naszej wspólnej 
pracy będzie widoczny dla 
każdego, a wytworzone do-
bro będzie służyło przez lata 
- ciesząc nasze oczy – mówią 
pomysłodawcy projektu „Ko-
lorowe wstążki”.

Bliższych informacji na te-
mat udziału w projekcie „Kolo-
rowe wstążki” udziela Jolanta 
Kocoń.

(RED)

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Starych 
Bogaczowicach, w ramach 
działań środowiskowych, 
wsparł projekt grupy nie-
formalnej, na który udało 
się uzyskać do�nansowa-
nie ze środków programu 
„Działaj Lokalnie”, Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz 
Stowarzyszenie „Granica” 
w Lubawce.

- Do października bieżące-
go roku będziemy obcować z 
„Odlotowymi Czarownicami”, 
bo taki jest tytuł projektu, 
którego realizatorem i po-
mysłodawcą jest Klub Inte-

gracji Społecznej w Strudze 
– wyjaśniają pomysłodawcy 
akcji. - W ramach projektu 
we wszystkich świetlicach na 
terenie naszej gminy zrealizo-
wane zostaną profesjonalne 
warsztaty malarskie dla ok. 40 
dzieci, odbędą się 2 plenery 
malarskie. Jeden wyjazdowy 
do zamku Świny odbył się 
27 czerwca 2015 r., gdzie we 
wspaniałej scenerii starego 
zamczyska wysłuchaliśmy 
wykładu pt. „Czarownica - fak-
ty, mity, historia”. Tematem 
wszystkich prac malarskich 
będą oczywiście czarownice, 
czarownice zjawią się także 
w Pałacu w Strudze 2 paź-
dziernika 2015 r., by obejrzeć 
wystawę prac malarskich oraz 

fotogra�i z przebiegu projek-
tu. Pobyt Czarownic w Pałacu 
w Strudze pewnie przyniesie 
wiele innych atrakcji... Już 
dziś zapraszamy wszystkich 
ciekawych na tą imprezę. 
Projekt jest ofertą na ciekawe 
spędzenie czasu przez dzieci 
i młodzież, umożliwi im roz-
wijanie umiejętności malar-
skich, organizatorskich oraz 
pobudzi kreatywność - gdyż 
tego wymagać będzie od 
nich  impreza podsumowu-
jąca „Czarownice na zamku”. 
Zapraszamy śledźcie prze-
bieg tego projektu – warto 
– podkreślają pomysłodawcy 
projektu „Odlotowe czarow-
nice”.

(RED)

Kolorowe wstążki

Odlotowe czarownice
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10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo

promocja ważna do 31 sierpnia 2015 r.

OKNA z Wałbrzycha

LETNIA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L A M A

Letnisko 2015
Zapraszamy do spędzenia  
wakacji z Centrum Kul-
tury-Miejską Biblioteką 
Publiczną w Głuszycy. Do 
10 lipca organizowane jest 
letnisko dla dzieci w wieku 
od 7 do 12 lat. W programie 
letniska: zajęcia sportowe na 
Orliku, wyjścia na basen, za-
jęcia plastyczne i manualne, 
nauka tańca, zabawy i gry 
integracyjne, ognisko, „Misja 
w kosmosie” na zakończenie 
letniska. Poza tym organiza-
torzy proponują „Misję na 
zamku” – zwiedzanie zamku 
Grodno w Zagórzu Śląskim 
i rejs łodzią Wikingów oraz 
„Misję w muzeum” – zwie-
dzanie Muzeum Przemysłu i 
Kolejnictwa na Śląsku i prze-
jazd trasą parowozową. Za-
pisy w CK-MBP w sali nr 11 
w godz. 10.00 – 17.00.  Ilość 
miejsc ograniczona. Koszt 
uczestnictwa 50 zł.

(RED)

Artur Barciś 
Show
Fundacja Sztuki Współ-
czesnej In Situ zaprasza 
na recital Artura Barcisia, 
który odbędzie się 4 lipca 
(sobota) o godzinie 19:00 
się w Kinoteatrze „Zdrowie” 
w Sokołowsku. Artysta, w 
sobie właściwy sposób na-
wiązuje niezwykły kontakt z 
publicznością opowiadając 
anegdoty o swojej zabawnej 
drodze do aktorstwa. Zapra-
sza za kulisy teatru i planu 
�lmowego opowiadając o 
tremie, dykcji, różnego ro-
dzaju "sypkach", czyli aktor-
skich wpadkach, oraz dow-
cipach, jakie aktorzy robią 
sobie na scenie. Wszystko to 
jest opatrzone, w mistrzow-
ski sposób wykonywanymi 
piosenkami. Każdy występ 
jest do pewnego stopnia 
improwizowany, dzięki cze-
mu widzowie są uczestnika-
mi wyjątkowego zdarzenia. 
"Artur Barciś Show", to pełne 
humoru i wdzięku spotkanie 
ze znakomitym i bardzo lu-
bianym aktorem. Cegiełki w 
cenie 70 zł i 50 zł. Rezerwacja 
pod nr tel. 512-419-102 oraz 
natalia.insitu@gmail.com.

(RED)

Zamknięte składowi-
ska odpadów w Lubawce i 
Czarnym Borze już wkrót-
ce staną się... atrakcją dla 
turystów. Zostaną wyty-
czone na nich ścieżki edu-
kacyjne i nasadzone różne 
gatunki roślin. Będzie to 
możliwe dzięki ponad 8 
mln zł unijnej dotacji dla 
spółki Sanikom.

Umowę o wsparcie w ra-
mach Programu Infrastruk-
tura i Środowisko podpisali 
we Wrocławiu prezesi zarzą-
dów: Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu, Aleksander 
Marek Skorupa i Sanikom sp. 
z o.o. w Lubawce, Andrzej 
Wojdyła. 

Rekultywacja ograniczy 
negatywny wpływ składo-
wanych odpadów na śro-
dowisko, m.in. przedosta-
wanie się odcieków do wód 
gruntowych i emisję gazów 
do atmosfery m.in. metanu. 
Ilość tego gazu cieplarniane-
go emitowanego z obu skła-
dowisk zmniejszy się o około 
80 ton w ciągu roku. Ponad-

to zamknięte składowiska 
przestaną szpecić krajobraz. 
Staną się atrakcją dla miesz-
kańców i turystów. 

Zaplanowane prace to 
m.in.: odgazowanie skła-
dowisk, wykonanie warstw 
uszczelniających i odwad-
niających, wysiew traw, 
sadzenie krzewów, a także 
roślin energetycznych, m.in. 
wierzby. - Zostaną wytyczo-
ne ścieżki edukacyjne, usta-
wione ławki i tablice, wybu-
dujemy wiaty z drewnianych 
bali z zielonymi, trawiastymi 
dachami. W Lubawce przy 
tablicach edukacyjnych zo-
stanie zainstalowane oświe-
tlenie solarne. Atrakcją będą 
makiety, które pozwolą „zaj-
rzeć” zwiedzającym do wnę-
trza składowiska – informuje 
prezes lubawskiego Saniko-
mu, Andrzej Wojdyła.

Cały projekt dotyczący 
składowisk o łącznej po-
wierzchni około 7,5 ha, jest 
wyceniany na ponad 12 mln 
złotych. Prace zostaną za-
kończone w listopadzie br. 

(MM)

Ścieżki edukacyjne 
zastąpią wysypiska

Umowę podpisali we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa i Andrzej 
Wojdyła.

Skała znajduje się na zbo-
czu, około stu metrów od 
tamy, kierując się w stronę 
restauracji Fregata. Rejon 
wspinaczkowy wraz z opisa-
mi dróg opisany został rów-
nież na tablicach informacyj-
nych, wykonanych w ramach 
projektu. To nie jedyne tere-
ny do uprawiania tego spor-
tu w okolicach jeziora. W po-
przednich latach wałbrzyski 
klub wytyczył i zabezpieczył 
drogi na dwóch skałach w 
okolicach wiszącego mostu: 
Pochyłej i Kruczej Skale. Od 
początku partnerami projek-
tu są Gmina Walim i Nadle-
śnictwo Świdnica.

- Wspinaczka sportowa 
już dawno przestała być 
sportem elitarnym – pod-
kreśla Karolina Wróblewska, 
prezes WKGiJ. – Ogromną 
zaletą tej formy rekreacji 
jest wszechstronny wpływ 
na rozwój psychoruchowy 
człowieka oraz pozytywne 
oddziaływanie na kształto-
wanie osobowości, w szcze-
gólności wśród ludzi mło-

Ogrody 
wspinaczkowe

Ogrody wspinaczkowe są kolejną atrakcją w powiecie wałbrzyskim.

Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy (WKGiJ) właśnie zakończył pracę w ramach 
projektu „Ogród wspinaczkowy Jezioro Bystrzyckie”, realizowanego w ramach 

Funduszu Toyoty – Dobre Pomysły zmieniają nasz świat. Dzięki niemu 
na skale położonej w rejonie tamy, nazwanej Bulder Zagórzański, powstało 
7 dróg wspinaczkowych o różnym stopniu trudności. Dodatkowo, specjalnie 
dla dzieci, przygotowano 3 drogi z górną asekuracją czyli na tzw. „wędkę”. 

Zinwentaryzowano również stare drogi na tym obiekcie.

dych. Chcemy promować 
wspinaczkę jako aktywną 
formę wypoczynku bo na-
sze tereny oferują wspaniałe 
miejsca do jej uprawiania. W 
okolicy Jeziora Bystrzyckiego 
chcielibyśmy również poku-
sić się w przyszłości o zago-
spodarowanie grupy skał, 
które widać bezpośrednio 

na wprost po przejściu tamy 
– dodaje Wróblewska.

Podobne projekty zostały 
zrealizowane przez człon-
ków Wałbrzyskiego Klubu 
Górskiego i Jaskiniowego 
pod patronatem Polskiego 
Związku Alpinizmu m.in. na 
Cesarskich Skałach w Głuszy-
cy czy w Rudawach Janowic-
kich. Członkowie klubu za-
powiadają już kontynuację 
zagospodarowania skał nad 
Jeziorem Bystrzyckim po 
drugiej stronie tamy. Jednak 
ich najbliższym pomysłem 
jest udział w kolejnej edycji 
wałbrzyskiego budżetu par-
tycypacyjnego z projektem 
KOPALNIA MOCY czyli za-
gospodarowania budynku 
Centrum Sportów Ekstre-
malnych w Starej Kopalni na 
jedno z najatrakcyjniejszych 
w Polsce centrów rekreacyj-
nych i wspinaczkowych dla 
całych rodzin. Jeżeli dołą-
czyć do tego otwartą wio-
sną tego roku najwyższą w 
Polsce zewnętrzną ściankę 
wspinaczkową w Nowej Ru-
dzie to są duże szanse, aby w 
niedalekiej przyszłości wspi-
naczka sportowa stała się ko-
lejną obok rowerów górskich 
atrakcją turystyczną przycią-
gającą w nasz region amato-
rów aktywnej turystyki.

(RED)
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SPRAWDŹ! tel.: 74 846 34 34, 887 488 001

BMR sp. z o.o.
ul Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych

MOSKITIERY 
na każdy wymiar

uczciwa
cena

wysoka
jakość

Ciesz się świeżym
powietrzem

R E K L A M A

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L A M A

• Wałbrzych ma dwie kobiece 
drużyny w II lidze piłki nożnej! 
Po tym jak na szczebel centralny 
awansował AZS PWSZ II, który 
wygrał zmagania w II grupie 
III ligi dolnośląskiej, szansę na 
promocję dostała także Victoria 
Aglomeracja Wałbrzyska. Pod-
opieczne trenera Jacka Grabow-
skiego, które zajęły drugie miej-
sce w rozgrywkach III ligi, dostały 
prawo gry w meczu barażowym 
o awans do II ligi kobiet. Spo-
tkanie zaplanowane na 1 lipca 
z SWD Wodzisław Śląski zostało 
jednak odwołane. – Zagłębie 
Lubin wycofało swój drugi ze-
spół z II ligi i dzięki temu, bez gry, 
awans uzyskały Victoria Aglome-
racja i SWD Wodzisław Śl. – wyja-
śnia trener Jacek Grabowski.
• W wałbrzyskiej pizzerii Fo-
otball Pub odbył się trzeci 
szachowy turniej FLAMPARK, 
w którym udział wzięło 37 
zawodników o średnim ran-
kingu startowym 1591. Ozdo-
bą turnieju był pojedynek obu 
triumfatorów poprzednich edy-
cji FLAMPARKA: Piotra Sabuka z 
Legnicy (nr 1 - ELO2335) i wał-
brzyszanina Pawła Kowalczyka 
(nr 2 - ELO2323). Kolejność rund 
ustalona była tak, by bezpośred-
ni rywale starli się w ostatniej 
rundzie. Przedtem wałbrzyski 
champion, maksymalnie skra-
cając swój czas gry, dołożył do 
swego dorobku 14 punktów i 
gdyby jego główny oponent nie 
zareagował, zapewniłby sobie 
triumf w turnieju. Legniczanin 
jednak trzymał rękę na pulsie i 
przyśpieszył grę zyskując 4 bo-
nusowe punkty. O zwycięstwie 
w turnieju zadecydował ich bez-
pośredni pojedynek w ostatniej 
rundzie. Wygrał go Piotr Sabuk i 
obronił tytuł mistrza FLAMPARK. 
Zgromadził 218.1 punktów i wy-
przedził Pawła Kowalczyka o 0.8 
pkt.! Podium uzupełnił niespo-
dziewanie reprezentant żarow-
skiego Gońca Damian Daniel (nr 

8, ELO1977) pokonując kilku po-
tencjalnie mocniejszych rywali 
i uzyskując 199.7 pkt. Osiem-
nastu graczy poprawiło swoje 
rankingi startowe i rozdzieliło 
pomiędzy siebie pulę premii za 
postęp (PP).
• Od pięciu lat Podwórkowa 
Liga Mistrzów, czyli turniej 
drużyn podwórkowych – or-
ganizowana była w Wałbrzy-
chu, w dzielnicy Stary Zdrój. 
W te wakacje to niezwykłe wy-
darzenie po raz pierwszy obej-
mie region wałbrzyski. Idea 
propagowania sportu i gry fair 
play, rozrasta się więc, zyskując 
coraz większą rangę. Turniej – 
tradycyjnie – rozpocznie się na 
boisku orlik przy ulicy 11 listopa-
da 75 Zespół Szkół Gminnych nr 
2. Kolejne eliminacje odbywać  
się będą co drugi dzień w miej-
scowościach: Mieroszów, Nowa 
Ruda, Szczawno Zdrój, Stare 
Bogaczowice, Boguszów Gorce, 
Walim, Czarny Bór, Głuszyca. 
Wielki �nał, w którym mistrzo-
wie swoich miejscowości spo-
tkają się na boiskach centrum 
rekreacyjno-wypoczynkowego 
Aqua – Zdrój w Wałbrzychu, 
przypadnie na 20 lipca 2015 r. 
Zespoły zagrają w dwóch kate-
goriach wiekowych: do 14 lat 
i  powyżej 15 lat. Powinny skła-
dać się z siedmiu zawodników  
(bramkarz + 6 zawodników) bez 
rezerwowych.
Harmonogram eliminacji:
03.07 Miasto Nowa Ruda,
06.07 Gmina Szczawno Zdrój,
08.07 Gmina Stare Bogaczowi-
ce,
10.07 Gmina Boguszów – Gorce,
13.07 Gmina Walim,
15.07 Gmina Czarny Bór,
17.07 Gmina Głuszyca
20.07 WIELKI FINAŁ Miasto Wał-
brzych Aqua Zdrój
Bieżące informacje na www.
facebook.com/fundacjazcale-
goserca

(RED)

Wielka Brytania 
najlepsza w Morawie

Reprezentacja Wielkiej 
Brytanii zwyciężyła w Mo-
rawie koło Strzegomia, 
na półmetku cyklu zawo-
dów Pucharu Narodów we 
Wszechstronnym Konkur-
sie Konia Wierzchowego, 
podczas 13. edycji Strze-
gom Horse Trials. Puchar 
Narodów (FEI Nations Cup), 
to najbardziej prestiżowa 
seria rozgrywek Międzynaro-
dowej Federacji Jeździeckiej. 
W tegorocznych zmagania 
na hipodromie w Morawie 
koło Strzegomia drugie miej-
sce zajęła Australia, a trzecie 
Belgia. Polska zajęła ostatnie, 
siódme miejsce. Wielka Bry-
tania utrzymała prowadze-
nie w klasy�kacji Pucharu 
Narodów 2015. W klasy�ka-
cji indywidualnej wygrała 
Karin Donckers (Belgia) na 
koniu 310 Fletcha van’t Ve-
rahof, drugie miejsce zajęła 
Isabelle (Izzy) Taylor (Wielka 
Brytania) na koniu KBIS Star-
burst, a trzecie Sarah Bulli-
more (Wielka Brytania) na 
koniu Valentino V. Jedynym 
Polakiem, który ukończył 
konkurs, był Szymon Na-
chodko (SK Jaroszówka) na 
koniu Ukłon. Zajął 25. miej-
sce. Przed zawodami na hi-
podromie w Morawie, rywa-
lizowano w Fontainebleau 
(Francja), Ballindenisk (Irlan-
dia) i Houghton Hall (Anglia). 
Do zakończenia cyklu pozo-
stała jeszcze rywalizacja w 
Aachen (Niemcy), Monteli-
bretti (Włochy), Waregem 
(Belgia) i Boekelo (Holandia). 
Wszechstronny konkurs ko-
nia wierzchowego składa się 
z ujeżdżenia, crossu i skoków 
przez przeszkody. W Mora-
wie startowało 265 zawodni-
ków na 340 koniach z 23 kra-
jów. To największa impreza 
jeździecka w tej części Euro-
py. Tegoroczna edycja była 
rekordowa pod względem 
międzynarodowych konkur-
sów (7) i długości trwania 
zawodów (5 dni). Poza tym 
na trasie crossu ustawiono 
wiele nowych przeszkód. 
Pula nagród wyniosła 28 tys. 
EURO.

Andrzej Basiński

Rozpoczęto rywaliza-
cję w Stre�e MTB Sude-
ty, najdłuższym systemie 
górskich tras rowerowych 
w Polsce. W sobotę w Wa-
limiu odbył się pierwszy z 
czterech wyścigów w ra-
mach pucharu tej strefy.

W kategorii MEGA – 42 
km, open, zwyciężył Gracjan 
Krzemiński, a wśród kobiet 
na tym samym dystansie wy-
grała Joanna Ignasiak.

Kolejne wyścigi pucharo-
we odbędą się 5 lipca w Bie-
lawie, 8 sierpnia w Głuszycy 
i 10 października w Srebrnej 
Górze, gdzie zaplanowano 
�nał imprezy.

- 1 lipca została otwarta 
nowa, 4-kilometrowa trasa 
na Rybnickim Grzbiecie w 
Głuszycy (tzw. trasa zielona), 
która będzie 22. z kolei. Jest 
dziełem wolontariuszy ze 
Stowarzyszenia Strefa MTB 
Sudety oraz lokalnych grup 
kolarskich – powiedział PAP 
jego prezes Janusz Pawłow-
ski.

Poza tym, jak poinformo-
wał, w najbliższych dniach 
pierwsze gospodarstwa 
agroturystyczne, pensjonaty 
i �rmy transportowe z ob-
szaru Gór Sowich i Suchych, 
uzyskają certy�kat Strefy 
jako przyjazne rowerzystom.

Na strefę składało się do-
tychczas 21 tras o łącznej 
długości 479 km. Najdłuższa 
(zielona) prowadzi z Głuszy-
cy do Walimia i liczy 80 km. 

Na drugim miejscu w 
kraju są trasy w Szklarskiej 
Porębie w Karkonoszach 
(450 km), a na trzecim w Be-
skidach (90 km). Trasę Strefy 
MTB Sudety, zbudowano je 
w ciągu prawie dwóch lat 
w Górach Sowich i Suchych 

Wyścigi w Stre�e MTB Sudety

oraz w części Gór Wałbrzy-
skich i Stołowych.

Trasy znajdują się na te-
renie ośmiu gmin i czterech 
nadleśnictw.

Poszczególne odcinki są 
zróżnicowane pod wzglę-
dem trudności. Mają cha-
rakter wyczynowy, ale i tury-
styczno-rekreacyjny.

- Nigdzie w Polsce nie 
spotkałem się z podobnym 
rozmachem w tworzeniu 
różnych wariantów tras 
rowerowych – podkreślił 
Marek Henczka, pierwszy 
trener Dariusza Baranow-
skiego, obecnie organizator 
w tej części Dolnego Śląska 
całorocznego cyklu imprez 
Grand Prix Idol.

Uczestnicy Idola rywalizu-
ją w różnych dyscyplinach, 
także na rowerach górskich.

- To prawdziwy rowerowy 
raj, zarówno dla początkują-
cych, jak i zaawansowanych 
– stwierdziła Joanna Igna-
siak, była 2-krotna mistrzyni 
Polski elity w jeździe indywi-
dualnej na czas, wychowan-
ka Górnika Wałbrzych i ściga-

jąca się w grupie zawodowej 
Pol-Aqua. Potem poświęciła 
się MTB. Na inaugurację te-
gorocznej rywalizacji w Stre-
�e,wygrała wśród pań.

Popularna w peletonie 
„Dżana”, jest mieszkanką 
Głuszycy, będącej centrum 
działalności Strefy.

Najtrudniejsze odcinki 
tras Strefy, oznakowano na 
czarno. Otaczają one twier-
dzę Srebrna Góra, zwaną 
„Śląskim Gibraltarem”.

Część pozostałych tras, 
także wymaga od kolarzy siły 
i wytrzymałości.

- Jedną z nich jest ta na 
szczyt Wielkiej Sowy (1015 
m. npm) – wyjaśnił Pawłow-
ski.

Inne są atrakcyjne pod 
względem turystycznym. 
Prowadzą m.in. w pobliżu 
ogromnych pomieszczeń 
byłego nazistowskiego kom-
pleksu Riese (Olbrzym), zbu-
dowanego w skałach rękami 
tysięcy więźniów i mającego 
pomieścić zakłady zbroje-
niowe i kwaterę Hitlera. Cie-
kawe są także drewniane 
kościoły i schroniska górskie, 
np. „Andrzejówka”

- W Stre�e MTB Sudety 
będziemy systematycznie 
oddawać nowe, zróznicowa-
ne pod względem trudności 
trasy. Rozbudujemy również 
infrastrukturę dla rowerzy-
stów – bazę noclegową, ga-
stronomiczną i usługową – 
zakończył Pawłowski. 

Wyniki 1. wyścigu cyklu 
Pucharu Strefy MTB Sudety 
w Walimiu. MEGA – 42 km, 
open:

1. Gracjan Krzemiński 
(Mitsubishi MTB Team) – 
1:59.04, 2. Dariusz Poroś (Ro-
met Racing Team) – 1:59.33, 
3. Łukasz Ryż (Mega M3 Bo-
lesławiec) – 2:03.44.

Kobiety, MEGA – 42 km:
1. Joanna Ignasiak (Quest 

Sport Mitsubishi) – 2:41.12, 
2. Monika Strychar (Materials 
MTB Team) – 2:41.14, 3. Ewe-
lina Ortyl (Twomark Sport 
Specialized Team) – 2:42.56.

Andrzej Basiński

Joanna Ignasiak po rozstaniu z szosą, wygrywa wyścigi MTB.
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Odeszła Hanna 
Rytko
W wieku 88 lat zmarła Hanna 
Rytko. Przez wiele lat związana 
była z wałbrzyską koszykówką w 
Górniku Wałbrzych (podobnie, 
jak jej mąż, Stanisław) oraz miej-
scowymi szkołami średnimi, gdzie 
zajmowała się tą dyscypliną. Zna-
na też była z działalności w NSZZ 
„Solidarność”. Pogrzeb Hanny 
Rytko odbędzie się w sobotę, 4 
czerwca, o godz. 12 na cmentarzu 
przy ul. Przemysłowej.

(B)

Wrócili z medalami
Dwa medale mistrzostw Polski 
juniorów w Białej Podlaskiej wy-
walczyli lekkoatleci LKS Górnik 
Wałbrzych. – Weronika Grzelak w 
skoku w dal uzyskała wynik 6 m i 
94 cm do dało jej srebrny medal. 
Natomiast Mateusz Jopek skoczył 
w dal 7,17 m i zajął trzecie miejsce. 
Nasi medaliści są podopiecznymi 
trenera Grzegorza Banaszaka. Po-
nadto dobre, 12 miejsce w rzucie 
oszczepem zajęła Oliwia Słowik, 
która jest podopieczna trenera 
Franciszka Karpińskiego. Nasz 
klub zdobył w klasy�kacji mi-
strzostw 25 pkt., co jest świetnym 
wynikiem. I mamy już 8 nominacji 
na Ogólnopolską Olimpiadę Mło-
dzieży w Łodzi – relacjonuje Stani-
sław Grędziński, prezes LKS Górnik 
Wałbrzych.

(RED)

Oldboye ze złotem
W zakończonych ORLEN Mi-
strzostwach Polski Oldbojów 
w Drzonkowie w siatkówce 
Wałbrzych miał swoich repre-
zentantów. W zespole Płomienia 
Milowice występowało trzech 
zawodników rodem z Wałbrzy-
cha, mających za sobą bogatą 
siatkarską karierę: Janusz Kapka, 
Jacek Kurzawiński i Dariusz Ra-
tajczak, a na ławce trenerskiej ra-
zem z Waldemarem Wspaniałym 
zasiadał Mieczysław Kurzawiński  
(pierwszych dwóch wymienio-
nych zdobyło z w/w trenerem w 
1977r. wicemistrzostwo Polski ju-
niorów) – w przeszłości zawodnik, 
a następnie szkoleniowiec wał-
brzyskich ekip młodzieżowych. 
Drużyna Płomienia Milowice która 
występowała w kategorii +50 (za-
wodnicy którzy ukończyli 50 rok 
życia) nie pozostawiła złudzeń 
rywalom, wygrywając wszystkie 
mecze turnieju i – po raz drugi z 
rzędu – zdobywając złote medale.

(RED)

Był jednym z trenerów 
zespołu, który występował w 
ekstraklasie w latach 1983-
1989. - Górnik w początko-
wym okresie, należał do kra-
jowej elity. W 1983 roku był 

mistrzem jesieni. Na inau-
gurację pierwszych rozgry-
wek, pokonał u siebie Wisłę 
Kraków 5:1. Potem była m.in. 
wygrana z Legią Warszawa 
4:1. Na stadion na Nowym 

Mieście przychodziło wtedy 
do 40 tys. kibiców, a ich krzyk 
po udanych akcjach Górnika 
i strzelonych bramkach, niósł 
się daleko do innych dzielnic 
– przypomniał.

Pozostały wspomnienia
Był związany z Górnikiem ponad 30 lat. - Obserwuję go teraz z pozycji kibica. 
Moim zdaniem, o spadku w dużym stopniu zadecydowała nieudana jesień. 

Finanse klubu nie pozwoliły w przerwie zimowej na pozyskanie dobrych 
zawodników, a straty punktowe na wiosnę pogłębiły kryzys – wyliczył 

przyczyny regresu. Jak zauważył, dobrą tradycją zespołu biało-niebieskich, 
była aktywna gra do końca. W minionym sezonie tej cechy zabrakło. 

- Z obecnej dwudziestki piłkarzy, do zespołu, który trenowałem przy końcu 
lat siedemdziesiątych, włączyłbym może pięciu-sześciu piłkarzy. Od pewnego 

czasu Górnik nie ma drugiej drużyny, co także jest wymowne – podkreślił.

Legenda Górnika – Włodzimierz Ciołek.

Dzisiaj trybuny tego sta-
dionu są w ruinie, a obiekt 
przygotowywany jest do 
przekształcenia w stadion 
lekkoatletyczny. Obecny 
Górnik od dawna gra w dziel-
nicy Biały Kamień.  - Serce się 
kraje, gdy przed oczami stają 
obrazy z dobrych dla dru-
żyny czasów, gdy kibiców 
rozpierały emocje i adrenali-
na, ale po meczach nie było 
ekscesów. Poza tym dawniej 
często grało się za niewiel-
kie pieniądze, a dziś zarobki 
piłkarzy są nieadekwatne do 
klasy – zauważył. Dodał, że 
jedną z przyczyn stopniowej 
degrengolady zespołu, byli 
ludzie, u których trudno się 
było dopatrzeć kompetencji 
sportowych i organizacyj-
nych. Legendą Górnika jest 
Włodzimierz Ciołek, wycho-
wanek klubu, który wrócił 
do niego po awansie ze-
społu do I ligi, niedługo po 
zajęciu z reprezentacją trze-
ciego miejsca na mundialu 
w Hiszpanii, gdzie podczas 
wygranego spotkania z Peru 
(22 czerwca miną 33 lata od 
tego wydarzenia) w La Coru-
na, w 76 min. zdobył jedną z 
bramek.

Powrót do Górnika okazał 
się efektowny. W pamięt-
nym dla kibiców meczu z 
Wisłą, strzelił 4 gole, demon-
strując w pierwszej połowie 
klasyczny hat trick. Sezon 
1983/84 zakończył zdoby-
ciem tytułu króla strzelców 
I ligi z 14 bramkami.   - Na 
początku lat 80. Włodek był, 
moim zdaniem, najlepszym 
środkowym pomocnikiem 
w Polsce, lepszym od An-
drzeja Buncola, którego 
faworyzował trener kadry 
Antoni Piechniczek – ocenił 
kolega Ciołka z tamtych lat, 
bramkarz Górnika Ryszard 
Walusiak. Ciołka nazywano 
mistrzem rzutów wolnych. 
- W meczu z Legią Włodek 
wykonywał wolnego. Piłka 
wylądowała w siatce. Sędzia 
z jakiegoś powodu nakazał 
powtórkę. Bum i znowu wi-
dły. Wściekły bramkarz Legii, 
Jacek Kazimierski, zdjął ręka-

wice i rzucił nimi o ziemię – 
przypomniał golkiper.

Pochlebnie o Ciołku wy-
raził się też jego kolega z 
reprezentacji Andrzej Iwan. 
- Miał genialny przegląd pola 
i znakomitą lewą nogę, którą 
umiał precyzyjnie przerzucić 
piłkę na 40-50 metrów. Po jej 
przyjęciu, na dwóch metrach 
zostawiał w tyle nawet szyb-
kiego rywala. O dniu dzisiej-
szym klubu wypowiedział się 
jego prezes Tomasz Jakacki. 
- Nie ma zagrożenia, że nie 
przystąpimy do rozgrywek 
III ligi jesienią.  Obecnie dług 
wynosi około 400 tys. zł., 
przy budżecie około 1,3 mln 
zł. Jego część, to zaległości 
płacowe wobec piłkarzy, nie 
przekraczające dwóch, a w 
kilku przypadkach trzech 
miesięcy. Większe zaległości 
mamy wobec �rmy ochro-
niarskiej i spółki Aqua-Zdrój, 
wynajmującej nam obiekty.

Prezes zapewnił, że jest 
opracowany program na-
prawczy związany z pozby-
ciem się zadłużenia, który 
ma być zrealizowany w 
ciągu dwóch, trzech lat. Za-
kłada się przede wszystkim 
cięcie kosztów i poszukiwa-
nie nowych sponsorów. – 
Chcemy za rok wrócić do II 
ligi – zadeklarował. Dodał, że 
konieczne jest funkcjonowa-
nie profesjonalnej akademii 
piłkarskiej, szkolącej nary-
bek. Prezes wiąże z nią spore 
oczekiwania. - Pierwszy kro-
kiem będzie utworzenie od 
nowego roku szkolnego kla-
sy gimnazjalnej o tym pro�-
lu przy Zespole Szkół nr 4 w 
Wałbrzychu. Ma liczyć około 
20 uczniów. Będzie klasą 
koedukacyjną. Planujemy 
16 godzin zajęć piłkarskich 
tygodniowo, prowadzonych 
przez trenerów klubowych. 
W następnym roku będzie 
to klasa mistrzostwa sporto-
wego – wyjaśnił. Na zakoń-
czenie Jakacki stwierdził, że 
ponieważ panuje opinia, iż 
Górnik źle współpracuje z 
klubami miasta i regionu, za-
mierza ją zmienić.

Andrzej Basiński
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3. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 
2 pokoje z widną kuchnią i dużym 
balkonem II piętro, 95,000 zł. DO 
NEGOCJACJI, Tel:502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 2 
pokoje 51 m2, z balkonem, w wie-
żowcu na 6 piętrze, do wprowadze-
nia: 145,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 
519-121-102 

5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
42m2, 2 pokoje po kapitalnym 
remoncie na wysokim parterze: 
109,900 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 
519-121-102

6. SOWA&VICTORIA Głuszyca, 79 
m2, 3 pokoje wraz z garażem i 
ogródkiem w cenie 75,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

7. SOWA&VICTORIA Śliczne, 
bezczynszowe mieszkanie na 
obrzeżach Boguszowa Gorc. Dwa 
pokoje, po remoncie,wyjście bez-
pośrednio na ogród. Cena 89,000 
zł.Tel: 502-657-353

8. SOWA&VICTORIA Zadbany 
szereg środkowy na Piaskowej 
Górze,stan dobry. Tel: 502-657-353

9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Osiedlu Górniczym dwa rozkłado-
we pokoje, co gazowe,cena 98,000 
zł. DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657-
353

10. SOWA&VICTORIA Dwupozio-
mowy nowoczesny apartament w 
Szczawnie Zdr; strzeżone osiedle, 
nowoczesny design ok .70m2, 
cena: 249 000zł.  Tel: 502-665-504

11. SOWA&VICTORIA Dwa pokoje, 
kuchnia, przedpokój i łazienka z to-
aletą do remontu, dobra lokalizacja 
w Szczawnie Zdroju, cena: 70 000zł. 
Tel: 502-665-504

12.SOWA&VICTORIA Dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka z toaletą blisko 
rynku w zabytkowej, wyremon-
towanej kamienicy. Po remoncie, 
ogrzewanie kominek + c.o. gazowe. 
Cena: 89 900zł. Tel: 502-665-504

13. SOWA&VICTORIA Dwupozio-
mowe mieszkanie w spokojnej 
części Nowego Miasta, BEZCZYN-
SZOWE po remoncie, cena: 129 
000zł!!! Tel: 502-665-504

14.SOWA&VICTORIA Dom wolno-
stojący w Starych Bogaczowicach, 
200m2 z działką 2200m2, do 
wykończenia, 320,000 zł Tel: 506-
717-014

15. SOWA&VICTORIA Szczawno 
Zdrój, 40 m2 do remontu w cenie 
80000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Dom letnisko-
wy w Rzeczce z oczkiem wodnym. 
138 m2, na działce o powierzchni 
1200 m2, stan do wykończenia. 
Cena: 124,000 zł. DO NEGOCJACJI-
!Tel: 506-717-014

17. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
trzypoziomowe na Białym Kamie-
niu 127m2, 5 pokoi, cena 215,000 
zł. Tel: 519-121-104

18. SOWA&VICTORIA 2 pokoje 
po remoncie na Piaskowej Górze, 
38m2, duży balkon, cena 127000 zł 
Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na Nowym Mieście 2 pokoje do re-
montu, ul. Namysłowskiego, 44m2 
cena 69000 zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
4 pokoje na Piaskowej Górze do 
remontu 57m2, cena 127,000 zł. 
Tel: 519-121-104
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58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 

ZA GOTÓWKĘ

SPRZEDAM

MIESZKANIA-PODZAMCZE

130 tyś. 54 m2,  3 pokoje, II piętro, 
duży balkon 74/640 11 73, 513 
130 023

166 tyś. 54 m2,  3 pokoje, po 
kapitalnym remoncie, nowa 
zabudowa kuchenna 74/640 11 
73, 513 130 023

219 tyś. 56 m2, 2 pokoje, nowe 
bloki 74/640 11 73, 513 130 023

130 tyś., 48,4 m2, 2 pokoje, III 
piętro, wyremontowane, ZAMIA-
NA NA WIĘKSZE-KONIECZNIE NA 
PODZAMCZU 74/640 11 73, 502 
668 974

MIESZKANIA-PIASKOWA GÓRA

109 900 zł do negocjacji, 42 m2,  2 
pokoje z widną  kuchnią,  gotowe 
do wprowadzenia, 74/640 11 73, 
502 668 974

MIESZKANIE-SZCZAWNO ZDRÓJ

WYJĄTKOWA OKAZJA - W SAMYM 
CENTRUM SZCZAWNA ZDROJU, 
W SĄSIEDZTWIE  GŁÓWNEGO 
DEPTAKU 

220 tyś. do negocjacji, 133 m2, 4 
pokoje, I piętro, balkon,  piwnica- 
30 mkw,  możliwość wykupienia 
dodatkowego pomieszczenia, 
do remontu, 74/640 11 73, 502 
668 974

MIESZKANIA –ŚRÓDMIEŚCIE

138 tyś, ścisłe centrum, 130 m2, 
mieszkanie idealnie nadaje się na 
biuro, 74/640 11 73, 502 549 553

,ogródek .Ogrzewanie piec co na 
opał stały .Okna Pcv .Cena : 99 
800 zł (nr : 2017)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 (74) 666 66 09

BON - Sobięcin ,46 m2 ,1 pietro 
,2 pokoje ,jasna kuchnia w zabu-
dowie ,łazienka z wanną oraz wc 
,przedpokój .2 piwnice ,wspólny 
strych ,ogródek .Ogrzewanie 
gazowe piec 2 funkcyjny .Okna 
Pcv .Cena : 125 000 zł (nr : 1974) 
- (74) 666 66 06, (74) 666 66 09 , 
(74) 843 33 33 

BON - Nowe Miasto ,50,5 m2 ,3 
piętro ,2 pokoje ,jasna kuchnia 
w zabudowie ,łazienka z kabina 
prysznicowa i bidetem ,osobno 
wc ,przedpokój ,duży balkon 
.Piwnica ,wspólna suszarnia 
.Ogrzewanie miejskie . Cena : 130 
000 zł (nr : 1967) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 , (74) 666 66 09

BON – Biały Kamień ,62m2 ,1 
piętro ,3 pokoje ,jasna kuchnia 
,łazienka z wanną ,osobno wc 
,2 balkony ,przedpokój .Piwnica 
.Ogrzewanie z centralnej kotłowni 
.Cena : 170 000 zł (nr : 2015) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 , (74) 
666 66 09

BON – Szczawno -Zdrój ,60 m2 ,3 
pokoje ,garderoba ,kuchnia ,ła-
zienka z kabiną prysznicową oraz 
WC ,przedpokój .Ogrzewanie CO 
elektryczne .Możliwość adaptacji 
na gabinety .Cena : 159 000 zł ( nr 
: 1949) - (74) 666 66 06 , (74) 666 
66 09 , (74) 843 33 33 

BON – Piaskowa Góra ,38 m2 ,2 
piętro ,2 pokoje ,jasna kuchnia ,ła-
zienka z wanną oraz wc ,przedpo-
kój ,balkon ,piwnica .Ogrzewanie 
z centralnej kotłowni . .Cena : 95 
000 zł (nr : 2028)- (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06 , (74) 843 33 33

BON - Nowe Miasto ,80 m2 ,parter 
,3 pokoje , jasna kuchnia ,łazienka 
z wc ,przedpokój ,weranda 
.Komórka ,piwnica .Ogrzewanie 
węglowe . Cena : 80 000 zł  (nr 
: 467) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON – Walim ,56 m2 ,parter ,2 
pokoje ,kuchnia w formie aneksu 
,łazienka z kabiną prysznicową 
oraz wc .Ogrzewanie piec CO 
na opał stały .Piwnica ,strych 
,wydzielona część ogródka .Cena 
: 65 000 zł (nr : 2026) -  (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON - Podzamcze ,75,5 m2 ,4 
piętro ,4 pokoje ,jasna kuchnia 
w zabudowie ,łazienka z kabina 
prysznicowa oraz bidetem 
,osobno wc ,przedpokój ,balkon 
.Piwnica .Ogrzewanie z centralnej 
kotłowni .Cena : 199 000 zł (nr : 
2025) -  (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - Piaskowa Góra ,59 m2 
,wysoki parter ,4 pokoje ,kuchnia 
,łazienka z wc ,balkon ,przedpokój 
.Komórka .Ogrzewanie centralne 
miejskie .Cena : 119 000 zł (nr : 
2013) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - Szczawno Zdrój ,rezydencja 
,1330 m2 ,garaż ,działka 3200 m2 
.Cena : 3 300 000 zł (nr : 2030) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06 , 
(74) 666 66 09

BON - Poniatów ,Dom w zabu-
dowie bliźniaczej ,97 m2 ,działka 
2027 m2 .Cena : 299 000 zł (nr: 
2019) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06 , (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój ,Dom w 
zabudowie szeregowej ,120 m2 
,działka od 170 do 220 m2 .Garaż 
w bryle budynku . Cena : 298 000 
zł  (nr : 1593) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33 , (74) 666 66 06

BON - Wałbrzych ,Dom wolno-
stojący 2 kondygnacyjny ,205 m2 
,działka 1336 m2 ,garaż .Cena : 
750 000 zł (nr : 1999) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06 , (74) 666 66 09 

BON - Głuszyca ,Dom wolnosto-
jący ,150 m2 ,Działka 1600 m2 
,garaż w bryle budynku .Cena : 
215 000 zł (nr : 2004) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06 , (74) 666 66 09

BON-  Szczawno Zdrój ,obiekt 
,273 m2 ,działka 2500 m2 .Cena : 
750 000 zł (nr : 2033) - (74) 666 66 
06 , (74) 666 66 09 , (74) 843 33 33

BON – Boguszów Gorce ,działka 
inwestycyjna ,3167 m2 .Media : 
woda na działce ,energia elek-
tryczna ok 10 m od działki ,ścieki 
na sąsiedniej działce . Droga 
dojazdowa :gminna .Cena : 58 000 
zł (nr : 1993) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06 , (74) 666 66 09 

BON – Szczawno Zdrój ,Działka 
budowlana ,6500 m2 .Media 
: prąd ,gaz ,woda przy drodze 
dojazdowej .Teren ogrodzony 
.Droga : kostka .Cena : 150 zł/m2 
(nr : 2032) - (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06 , (74) 843 33 33

BON - Śródmieście ,parter ,3 
pomieszczenia biurowe ,wc ,hall 
.Sąsiedztwo Zesp.Adwokackich . 
Cena najmu : 1600 zł netto .Cena 
sprzedaży : 158 000 zł (nr : 1124) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06 , 
(74) 666 66 09

BON - Śródmieście ,lokal , 120 m2 
,parter ,sala sprzedaży ,toaleta ,2 
pomieszczenia socjalne ,magazyn 
.Ogrzewanie elektryczne .Cena : 
515 000  (nr : 2034)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON-  Grzędy ,stodoła murowana 
ze strumieniem ,250 m2 ,działka 
2500 m2 .Cena : 98 000 zł ( nr : 
2023) - (74) 666 66 06 ,  (74) 666 
66 09 ,(74) 843  33 33

BON - Szczawno Zdrój ,działka 
budowlana ,1860 m2 .Media :prąd 
i woda przy drodze dojazdowej 
.Częściowo ogrodzona .Cena : 150 
zł/m2 (nr : 2029) - (74) 666 66 06 , 
(74) 666 66 09 , (74) 843 33 33

1. SOWA&VICTORIA Dom wol-
nostojący nieopodal Świebodzic 
wraz z zabudowaniami gospodar-
czymi do adaptacji na działce o 
powierzchni 1500 mkw. 380,000 zł. 
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

2.SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
3 rozkładowe pokoje z widną 
kuchnią, łazienką i toaletą. 80 m2, w 
cenie 135000 zł. Budynek po kapi-
talnym remoncie!DO NEGOCJACJI! 
Tel: 502-657-640

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

Podzamcze, 54 m2, rozkładowe, 
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna 
cena 115.000,-zł. Kontakt 535-
416-014

Podzamcze, 48 m2, rozkładowe, 
dwa pokoje, SUPER CENA 97.000,-
zł Kontakt 535-285-514 

OKAZJA!! SUPER CENA 3 pokoje w 
rozkładzie, ogrzewanie miejskie, 
duży balkon z pięknym widokiem, 
4 piętro, 58 m2, 59.000 tys.! Tel: 
535-285-514

DUŻA KAWALERKA po kapitalnym 
remoncie, 1 piętro, jasna kuchnia, 
ogrzewanie gazowe, Śródmieście, 
37m2, 59 000zł. Tel: 535-311-265

Mieszkanie 3 pokojowe DO 
WEJŚCIA, PODZAMCZE, 61 M2, 
po remoncie, z wyposażeniem w 
cenie, 2 piętro. Atrakcyjna cena 
153.000,-zł, Tel: 530 998 374

OKAZJA ! Trzypokojowe miesz-
kanie z aneksem kuchennym, 1 
piętro, po remoncie, ogrzewanie 
gazowe, Stary Zdrój, 56m2, 
69.900zł. do neg. Tel: 535-285-514

BEZCZYNSZOWE mieszkanie Z 
BEZPOŚREDNIM WYJŚCIEM NA 
OGRÓD! Cicha, spokojna okolica 
Boguszowa-Gorc,2 pokoje, cena 
80 tys zł, Tel: 535-285-514

Piaskowa Góra, 2 pokoje po kapi-
talnym remoncie, wyposażenie w 
cenie, balkon, 2 piętro, 96 tys, Tel: 
535-285-514

Mieszkanie z OGRODEM w świet-
nej lokalizacji, GARAŻ, PIASKOWA 
GÓRA, 1 piętro, kilkurodzinna 
kamienica, 2 pokoje, bardzo duża 
kuchnia, duża łazienka, cena 110 
tys, tel. 535 285 514

PILNIE! OKAZJA! Dom w zabudo-
wie bliźniaczej z garażem, Świe-
bodzice. Powierzchnia 120m2, 
działka 351m2, cena 320 000zł. 
DO NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265

Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2, 
duży potencjał, dwa mieszkania 
w cenie jednego (66m2+19m2), 
cena 125 000zł DO NEGOCJACJI! 
Tel: 535-311-265

DO WYNAJĘCIA komfortowe 
mieszkanie w Śródmieściu 61m2, 
2 pokoje, kuchnia  z pełnym 
wyposażeniem  BOSH, umeblo-
wane 2 piętro, CENA 1100,-zł  Tel: 
535-416-015

3 pokojowe  mieszkanie z  balko-
nem i ogródkiem, OGRZEWANIE 
MIEJSKIE, SPOKOJNA OKOLICA, 
Rozkładowe,46m2, położone w 
spokojnej górnej części Sobięcina. 
Cena 97.700zł  kontakt 530- 998-
374

APARTAMENT DWUPOZIOMO-
WY w Szczawnie, 60 m2, osiedle 
zamknięte, wysoki standard, 
zabudowa kuchenna w cenie, 249 
tys. zł. Kontakt 535416014

Kawalerka  25m2 po kapitalnym 
remoncie cena: 29000,-zł do 
negocjacji. Sobięcin.

Kontakt 535416014

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 41 
m2, duża, widna kuchnia, blok 
czteropiętrowy po termomo-
dernizacji, CENA 99.000 zł. Tel. 
535285514

PIASKOWA GÓRA-starsza część, 
4 pokoje w rozkładzie, 74 m2, po 
remoncie, GARAŻ, CENA 139.000 
zł do negocjacji, Tel. 535285514

Nowe Miasto, OKAZJA! 41 m2, 
dwa pokoje w doskonałej lokali-
zacji, kilkurodzinna kamienica. Do 
remontu. Cena 55000,-zł Kontakt 
530-998-374

Biały Kamień 3pokoje 84m2 
z  OGRÓDKIEM, GARAŻEM i 
ALTANĄ, kameralna zabudowa. 
Kontakt  535- 311- 265 cena 
215.000,-zł 

OKAZJA !!! 16.000,- mieszkanie w 
Boguszowie Gorcach.  Łazienka i 
WC w  mieszkaniu. 

CZYNSZ  OPŁACONY DO KOŃCA 
ROKU. Kontakt 535-416-014 

79 tyś., do negocjacji, 35 m2, 2 
pokoje, II piętro,  po remoncie, 
74/640 11 73, 502 668 974

37 tyś,.32 mkw, parter, do remon-
tu 74/640 11 73, 509 180 718

MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ 

146 tys. 68 mkw, 3 pokoje, bardzo 
wysoki parter 74/640 11 73, 513 
130 023

Cena 51 tyś. kawalerka z widną 
kuchnią, do wprowadzenia, 
74/640 11 73, 502 668 974

MIESZKANIA – NOWE MIASTO

62 tyś. do negocjacji, 52  m2, 2 
pokoje,  74/640 11 73, 513 130 
023

68 tyś, 37 m2, w nowym budow-
nictwie 74/640 11 73, 502 549 553

44 tyś, 34 m2, do remontu 74/640 
11 73, 502 549 553

47,5 tyś., 41 m2,  I piętro, okna, 
drzwi i instalacje wymienione, 
74/640 11 73, 502 668 974

44 tys., 34 mkw, I piętro, do re-
montu 74/640 11 73, 509 180 718

MIESZKANIA- STARY ZDRÓJ

34 tyś. do negocjacji, 35 m2, wy-
soki parter, do remontu,  74/640 
11 73, 502 668 974

45 tyś., 50 mkw do odświeżenia 
74/640 11 73, 509 180 718

MIESZKANIA-BOGUSZÓW GORCE

135 tyś., 100 m2, dwupoziomowy 
lokal po remoncie 74/640 11 73, 
502 549 553

87 tyś., 44 m2, 2 pokoje, II piętro 
74/640 11 73, 502 549 553

DOMY-STRUGA

360 tyś., dom o pow. Użytkowej 
152 mkw, 2 kondygnacje, 5 pokoi, 
kuchnia, 2 łazienki, garaż, do 
wykończenia, działka o pow. 1024 
m2,  74/640 11 73, 502 668 974

POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA 
PIASKOWEJ GÓRZE ULICE HIRSZ-
FELDA, NAUKOWSKIEJ, DŁUGA---
--PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ-----PILNE 
74/640 11 73, 509 180 718

DLA ZDECYDOWANEGO KLIENTA 
POSZUKUJĘ MIESZKAŃ I POKOI 
DO WYNAJĘCIA 74/640 11 73, 509 
180 718

BON - Biały Kamień ,64 m2 
,parter ,3 pokoje ,jasna kuchnia 
w zabudowie ,łazienka z kabiną 
prysznicową i Wc ,przedpokój 
.Piwnica ,strych .Ogrzewanie 
gazowe piec 2 funkcyjny . Cena : 
199 000 zł  (nr : 1986)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – Stary Zdrój ,45 m2 ,wysoki 
parter ,2 pokoje ,jasna kuchnia w 
zabudowie ,łazienka z wanną oraz 
wc ,przedpokój ,piwnica ,strych 
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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 2 pokoje z 
ogródkiem, okolice Bema, 43m2 , 
B.Kamień, cicha okolica, cena - 85 
000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
53m2,  Nowe Miasto, 4 piętro, 
cena 59900zł. -  DO NEGOCJACJI! 
Cicha lokalizacja, 74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 1piętro w 
czteropiętrowcu, balkon, j. kuch-
nia, cena 85tys.zł. - do negocjacji, 
74 666 42 42, 881 788 200 .
WILLA-  Sprzedamy kawalerkę, 
34m2, Rusinowa, parter , cena 50 
tys.zł. – do negocjacji! ogrzewanie 
gazowe, 74 666 42 42, 881 788 
200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 265 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Do sprzedania  kawalerka 
po remoncie, Śródmieście, 38 m2, 
cena 59 tys.zł.  co gaz, 1 piętro, 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Okazja! Sprzedamy 
mieszkanie po remoncie 127m2, 
4 pokoje na Starym Zdroju, cena 
169 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie 
2 pokoje, 39m2, Śródmieście, 
2piętro, cena 69 tys.zł. z wyposa-
żeniem, 74 666 42 42,  881 424 
200.
WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, po remoncie 
119m2, działka: 722m2 cena 210 
tys.zł. 74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Nowe Miasto, 25m2 , 37 
tys.zł. do negocjacji! 74 666 42 42, 
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
j.kuchnia, balkon, po remoncie, 
P.Góra, 26m2, 2p(4). cena 79 tys.zł 
74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę z 
łazienką i wc na Nowym Mieście, 
po remoncie, 36m2, cena 55 tys.
zł!!!  74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z łazienką i wc w Śródmieściu, 
3 piętro, 34m2, cena 55 tys.zł. 
ogrzewanie miejskie, 74 666 42 
42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na B.Kamieniu, 26m2, 7 piętro, 
okolice Bukietowej, jasna kuchnia, 
balkon, cena 62 tys.zł. – do nego-
cjacji!! 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2, 
P.Góra, parter, cena 100 tys.zł. 74 
666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
40m2 z ogrodem w Śródmieściu, 
do wprowadzenia, cena 59 tys.
zł. – do negocjacji!  666 42 42, 881 
424 100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA –  Sprzedamy 51m2 na 
P.Górze, 3 pokoje, ul.Nałkowskiej, 
2 piętro w czteropiętrowcu, 127 
tys. zł. do negocjacji, 74 666 42 42, 
881 788 200.

jm dom
agencja nieruchomości

Głuszyca ul. Grunwaldzka 
20A tel./fax  748447889, 
882068300, 600186884

e-mail:info@zolnieruk.pl

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. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, po 
remoncie, 1  piętro w 4, cena 
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 36m2, 5 piętro 
w 10, cena 93.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Forteczna, 3 pokoje, 54m2, po 
remoncie, 3 piętro w 4, cena 
145.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Sena-
torska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro w 
10, cena 165.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 36m2 z dużym 
balkonem, 5 piętro w 10, po kapi-
talnym remoncie, cena 119.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 66m2, 9 piętro 
w 10, cena 135.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w 
4, cena 97.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 36m2 z dużym 
balkonem, 4 piętro w 7, 89.000zł, 
okna PVC, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Sena-
torska,  3 pokoje, 72m2, 10 piętro 
w 11, 145.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 41m2, parter 
w 10, cena 95.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul. 
Wrocławska,  2 duże pokoje z 
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w 
2, 55.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA, 3 pokoje, 45m2, parter w 
10, cena 94.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  NOWE MIASTO, oko-
lice Asnyka, 2 pokoje, 43m2, 1 pię-
tro w 1, po kapitalnym remoncie, 
bez czynszowe, cena 128.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – NOWE MIASTO, oko-
lice Ogińskiego,  2 pokoje z jasną 
kuchnią, 41m2, wysoki parter, 
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! NOWE 
MIASTO, Plac Górnika, 65m2, 2 
pokoje, parter, łazienka z WC, 
cena 52.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 285 489

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

RENOMA – POŁOWA DOMU NA 
GAJU, 4 pokoje, 120m2, garaż, po 
remoncie, ogród cena 335.000zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA –  8 LETNI DOM W BLI-
SKIEJ OKOLICY CZARNEGO BORU 
z garażem, 110m2, 4 pokoje, 
przystępna cena lub zamiana z 
dopłatą na 2-3 pokoje w Wałbrzy-
chu tel. 74 840 40 40, 512 085 489

Pomagamy w negocjacjach ceny i 
warunkach transakcji z właścicie-
lem. Polecamy i zapraszamy do 
bliższej prezentacji! 

Posiadamy mieszkania i domy 
do sprzedaży w Głuszycy w 
atrakcyjnych cenach! Mieszkania 
jedno- dwu- trzy i czteropokojo-
we do zamieszkania i do remontu. 
Serdecznie zapraszamy do nasze-
go biura w Głuszycy.

Sprzedam ½ domu w Głuszycy. 
Pow. 130 m2- Cena 260 tys.zł.

Sprzedam lokal mieszkalny w Je-
dlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy 
Pl. Zwycięstwa- cena 73 tys. zł.

Mieszkanie do wynajęcia- kawa-
lerka w Głuszycy o pow. 30 m2. 
Cena 400 zł + 120 zł czynsz + 
media.

Sprzedam działkę rolno-budow-
laną w Kolcach. 3000 m2. Cena 
70 tys. zł.

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje. 
Cena 79 tys. złtel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Działka budowlana położona w 
Głuszycy. 1090 m2. Cena 50 tys. 
zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam dom w Jugowicach, 
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy 
1983. Cena 255 tys. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam dom w zabudowie 
bliźniaczej w Głuszycy 105 m2 
działka 361 m2. Cena 290 tys. 
zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Lądku- 
Zdrój dwa pokoje 41 m2, 93 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Wałbrzy-
chu okolice 11 Listopada, 1 piętro, 
28 m2. Cena 43 tys. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam lokal użytkowy w 
Głuszycy 200 m2, przy głównej 
drodze, parter. Cena 99 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam budynek mieszkalny 
(5 mieszkań) w Walimiu - działka 
4400 m2 cena 205 tys. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam działkę budowlaną w 
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie na Pia-
skowej Górze, 41 m2, 2 pokoje, 
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel. 
882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

Sprzedam mieszkanie dwupo-
ziomowe ul. Wańkowicza, 40m2, 
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację.

JM DOM Dolnośląskie Centrum 
Obrotu Nieruchomościami

Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19, 
tel. 607 212 315

www.jmdom.otodom.pl
JM DOM do wynajęcia lokal użytko-
wy 171 m2 parter przy pl. Tuwima 
w centrum Wałbrzycha 74 6660919, 
607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytko-
wy 100 m2 parter przy pl. Tuwima 
w centrum Wałbrzycha 74 6660919, 
607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytko-
wy 21 m2 I piętro przy pl. Tuwima 
w centrum Wałbrzycha 420 zł 
brutto 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytko-
wy 13 m2 I piętro przy pl. Tuwima 
w centrum Wałbrzycha 260 zł 
brutto 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użyt-
kowy składa się z 2 pomieszczeń 
57,40 I piętro przy pl. Tuwima w 
centrum Wałbrzycha 74 6660919, 
607212315
JM DOM do wynajęcia 1 –poko-
jowe mieszkanie 30 m2 Piasko-
wa Góra 750 zł 74 666 09 19, 
607212315
JM DOM do wynajęcia mieszkanie 
3-pokojowe 1100 zł Piaskowa Góra 
po remoncie 74 666 09 10, 607 
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 
1 –pokojowe 34 m2 Nowe Miasto 

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje z 
werandą, 68,5m2, N.Miasto, cicha 
lokalizacja, cena 76 tys.zł., 74 666 
42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
po remoncie 30m2, Biały Kamień, 
ogrzewanie gazowe, wysoki par-
ter, cena 57 tys.zł. – do negocjacji! 
74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 4 pokoje, działka 
765m2, cena 310 tys.zł. - do nego-
cjacji 74 666 42 42,  881 424 100.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 
4 pokoje, 57m2, Piaskowa Góra, 
5 piętro, 128 tys.zł.  74 666 42 42 , 
507 153 166.
WILLA-  Sprzedam  2 pokoje na 
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuch-
nia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy po kapitalnym 
remoncie 2 pokoje, 51m2, B.Ka-
mień, ogród, 105 tys.zł. 74 666 42 
42, 881 424 100.
WILLA- Sprzedamy dom wolno-
stojący wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi w Głuszycy, 12 
pokoi, działka 5000m2, cena 
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA – Sprzedamy Piaskowa 
Góra, 2 pokoje po kapitalnym re-
moncie, , 37m2, parter, cena 109 
tys.zł.  666 42 42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
42m2, rozkładowe, zadbane, 
Piaskowa Góra, 5 piętro z dużym 
balkonem, cena129 tys.zł. 666 42 
42, 507 153 166.
WILLA -  Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu, 51m2, 1 piętro, 89tys.
zł. po remoncie  74 666 42 42, 881 
424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z 
ogrodem Szczawno-Zdrój, 50m2, 
po remoncie, b.dobra lokalizacja, 
cena 139 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 
153 166. Skupujemy mieszkania za gotówkę 

na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, 
może być zadłużone, lub z zajęciem 

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA-OKAZJA-OKAZJA !!! Do 
sprzedania prawie nowy wolno-
stojący, pawilon handlowy o pow. 
24M, doskonały pod działalność 
gastronomiczną, oraz handlowo-
-usługową, cena 13 500 zł (cena 
nowego 40 tys.)  tel. 606 976 630
OKAZJA!!! MS-2046 Piaskowa 
Góra, kawalerka po remoncie, 
27m2, 2 PIĘTRO w 4, widna kuch-
nia, cena 73 tys. Tel. 606 976 630
OKAZJA !!! Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 40m2, w pełni rozkładowe, PO 
KAPITALNYM REMONCIE, nowa 
kuchnia w zabudowie wraz ze 
sprzętem AGD , piętro 3/4, cena 
139 tys. Tel.883 334 481
Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, 
do wprowadzenia, cena 149 tys, 
Tel. 606 976 630
MS-2073 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, 1 PIĘTRO w 4, cena 99 tys. 
Tel. 883 334 481
MS-2080 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 19m2, cena 45 tys. Tel. 883 
334 481
MS-2087 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
42m2, do wprowadzenia, cena 95 
tys. Tel. 883 334 481
MS-2116 Piaskowa Góra, 2 POKO-
JE, 29m2, do wejścia, cena 75 tys. 
Tel. 793 111 130
MS-2134 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
52m2, do wejścia, cena 155 tys. 
Tel. 793 111 130
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 38m2, 
do remontu, cena: 95 tys. Tel. 883 
334 486
MS-2129 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
PO REMONCIE, 2 piętro w 4, cena 
99 tys. Tel. 883 334 481

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

MS-1984 Podzamcze, 3 pokoje, 
71,70m2, do odświeżenia, cena 
155 tys. Tel. 793 111 130
OKAZJA ! MS-2096 Podzamcze, 
2 pokoje, 48m2, 1 PIĘTRO w 4, 
DUŻY BALKON, do odświeżenia, 
cena 125 tys. Tel. 883 334 486
MS-2093 Podzamcze, 3 pokoje, 
pełen rozkład, 54m2, 2 piętro, 
cena 127 tys. Tel. 883 334 486
MS-2138 Biały Kamień, okolice ul. 
Bema, 45m2, 2 pokoje, rozkłado-
we, po remoncie, z OGRÓDKIEM, 
cena 89 tys. Tel. 606 976 630
MS- 2105 Biały Kamień, kawaler-
ka, pow. 24m2, DO WPROWA-
DZENIA, 1 PIĘTRO, ogrzewanie 
gazowe, cena: 49 tys. Tel. 883 
334 481
Nowe Miasto, 45m2, 2 pokoje, do 
odświeżenia, cena 63 tys. Tel. 883 
334 481
MS-2117 Sródmieście, nowe 
budownictwo, mieszkanie rozkła-
dowe z balkonem 50,5m2, cena 
130 tys. Tel. 793 111 130
MS-2065 Poniatów, 2 pokoje, 
64m2, 1 piętro, po remoncie, 
cena: 82 tys. Tel. 793 111 130
MS-2152 Boguszów, Os. Kra-
kowskie, 40m2, 2 pokoje, do 
wprowadzenia, cena 68 tys, Tel. 
883 334 481
Działki budowlane bogata oferta 
Wałbrzych i okolice cena  już od 
30 tys. Tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o 
pow. 320 m w  Centrum Wałbrzy-
cha przy największym parkingu 
w mieście, cena 4500. tel. 606 
976 630

Nieruchomość tygodnia: Do 
sprzedaży własnościowe, 2 
pokojowe mieszkanie w pełnym 
rozkładzie o powierzchni 35 
m2 zlokalizowane w Głuszycy, 
ul. Ogrodowa. Lokal mieści się 
na III piętrze w 4 piętrowym 
bloku. Mieszkanie nie wymaga 
remontu. Okna i parapety nowe, 
wymienione drzwi zewnętrzne i 
wewnętrzne.  Kuchnia w zabudo-
wie, nowy piec gazowy na ciepła 
wodę. Łazienka z WC- prysznic. 
Ogrzewanie miejskie. Zadbana 
klatka schodowa i bardzo dobre 
sąsiedztwo. Niskie opłaty: czynsz 
z wodą, ogrzewaniem i fundu-
szem remontowym około 260 
zł. Mieszkanie jest ciepłe, jasne i 
słoneczne z balkonem w cichej 
okolicy. W okolicy szkoła, nowa 
przychodnia, park, kościół, sklepy. 
Cena 85 tys zł.

Oferujemy naszym Klientom 
bezpłatną pomoc w załatwieniu 
formalności związanych z uzyska-
niem kredytu na zakup nierucho-
mości. Ponadto proponujemy 
bezpieczne i sprawne przejście 
przez cały proces zakupu aż do 
momentu umowy końcowej zwią-
zanej z jej nabyciem. Oferujemy 
pomoc w sprawdzaniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów do kredytu i Notariusza. 

Psie Pole 65.000 74 666 09 19, 607 
212 315
JM DOM sprzedam 2 pokoje z 
balkonem 33 m2 Piaskowa Góra 
1 piętro 85.000 zł 607 212 315, 74 
666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 3 –
pokojowe 60 m2 , 4 piętro Głuszyca 
nowe budownictwo 135.000 74 
666 09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam dom Stare 
Bogaczowice z działką i garażem 
350.000 zł 607 212 315, 74 666 
09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 85 
m2 a ogrodem i garażem Ciernie 
Świebodzice 240.000 zł 607 212 
315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2 Jedlina 
Zdrój 3 pokoje, 115.000 zł 607 212 
315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu okolice 
ul. Fałata z ogrodem i garażem 
460.000, 607 212 315, 74 666 09 19
JMDOM mieszkanie 2 –pokojowe 
60 m2 Biały Kamień ul. Grabowskiej 
97.000 zł 607 212315 ,74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 3-pokojowe 
10 piętro Biały Kamien 55 m2 
111.000 z 607 212 315
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 
41 m2 9 piętro Podzamcze 113.000 
zł 607 212 315 , 74 666 09 19
JM DOM kawalerka 18 m 2 Piasko-
wa Góra 49.000 zł 607 212 315, 74 
666 09 19
JM DOM mieszkanie 98 m2 3 
pokoje z ogrodem, bezczynszowe 
Szczawno Zdrój 380.000 zł 607 212 
315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 3 pokojowe 
Szczawno Zdrój 210.000 zl 607 
212315, 74666 09 19 
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Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.pl

PRZYJMĘ DO PRACY 
W WAŁBRZYCHU  

FRYZJERKĘ 
Z DOŚWIADCZENIEM

W ZAWODZIE. 
TEL: 791-894-799 
lub 74/665-64-08

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

Drukarnia Wielkoformatowa 

zatrudni 
handlowców 
ze znajomością zagadnień 

marketingu i reklamy.

CV prosimy wysyłać na 

email: rekrutacja@citydruk.pl

Wynajmę 
pomieszczenia biurowe 

z powierzchnią 
magazynową

z osobnym wejściem 
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu 

(przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne

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

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92

www.goliat.walbrzych.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

POŻYCZKI OD 100 ZŁ 
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.  
58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

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

i 74-854-17-12
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Introligatornia 

z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

58-371 Boguszów-Gorce, 

ul. T. Kościuszki 7

irciawol@wp.pl
OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,

DOKUMENTÓW ITP.

REPERACJE

OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA 

INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI, 

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE

ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport

USŁUGI

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

Instalacje: gaz, c.o., woda. Od 
projektu, przez montaż, po od-
biór. Serwis kotłów, przeglądy. 
Tel: 509 107 337, 501 252 870. 

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

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

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

(41) SZAFY WNĘKOWE, garde-
roby, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

(4) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH” 
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE, 
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE, 
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DY-
WANY ITP. TEL: 795-673-485.

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

(4) Naprawy sprzętu radiowo- 
telewizyjnego, wszystkie �rmy, 
gwarancja, dojazd do klienta. 
Kontakt: 505 87 49 92. 

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA- 
Całodobowo. Tel. 726-005-726 
tanio, szybko, profesjonalnie, 
www.speed24h.info

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTE-
RZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM 
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ 
DO UZGODNIENIA. TEL. 790-
709-590

PRACA

(4) ZOSTAŃ OPIEKUNEM 
SENIORÓW W NIEMCZECH I 
ZARÓB 3000EURO BRUTTO ZA 
WYJAZD. Tel.509 892 436. 

(4) PRACA DLA OPIEKUNA 
SENIORÓW W ANGLII, WYSOKIE 
ZAROBKI. TEL. 509 892 436. 

ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMO-
CHODOWEGO Z DOŚWIADCZE-
NIEM. TEL. 696 473 695

NIERUCHOMOŚCI

(10) Do wynajęcia lokal użytkowy 
w centrum Wałbrzycha, 45 m2 na 
dowolną działalność, wszystkie 
media. Tel. 668-549-462.

(4) Sprzedam mieszkanie (55m2) 
w Walimiu, cena 25 tys. zł. lub 
wynajmę. Tel. 674-834-47.

Super okazja! Uzbrojone działki 
budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 

Do wynajęcia mieszkanie w 
Szczawnie Zdroju 78m2, 3 pok., 
kuchnia otwarta, CO gazowe, po 
termomodernizacji, cisza i spokój. 
Cena 950 zł + liczniki - wolne od 
sierpnia. Tel. 600-483-504.

MOTORYZACJA

Sprzedam samochód Subaru 
Forester 2 L, 1999 r., benzyna, 
automat, bogate wyposażenie, 
właściciel PL, zadbany, cena 
11500 zł. Tel. 668 292 848.

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

SKŁAD WĘGLA  
MAXIMUS

EKOGROSZEK  EKORET, MARCEL, 
WIECZOREK, WESOŁA, SILESIA

SUPER JAKOŚĆ – DOBRE CENY
ul. Topolowa 23A  Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy

tel. 74 665 82 02,  603 195 875
WĘGIEL WORKOWANY, TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE

www.maximus.walbrzych.pl

NAPRAWA 
SKUTERÓW I QUADÓW 

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI 
DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

Sprzedam 
kawalerkę 
28 m2 po remoncie 

za 28.000,- zł 
tel. 887-338-001.

Usługi 
remontowo 

– budowlane
Szybko, tanio, 

solidnie!
Tel. 730 275 68

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...


