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Quo vadis Europo?
Janusz
Bartkiewicz

Spotkałem się niedawno z opinią, że lepiej pisać o
„złotym pociągu”, niż o polityce. Nie zgadzam się z takim
stanowiskiem, albowiem w
obecnych czasach wszystko
jest polityką, a więc o polityce
nie pisać po prostu się nie da.
Nie da się, ponieważ nawet
ten coraz bardziej kabaretowy pociąg wypełniony ponoć
po brzegi złotem, który od 70
lat stoi pod wałbrzyską ziemią
i nikt przez te lata nawet nie
próbował do niego dotrzeć,
nabrał wyraźnych politycznych konotacji. Dlaczego? Ano
dlatego, że obecnie zgłaszają się kolejni właściciele jego
zawartości z Niemiec, Stanów
Zjednoczonych, z Izraela, a
nawet i w Rosji coś się na ten
temat pobrzękuje. Nie, ja o
tym pisać nie będę. Chyba, że
wreszcie ktoś do tego pociągu
dotrze (czy w ogóle do czegoś,
co ponoć tam stoi) i pokaże
nam do czego dotarł i co tam
znalazł. Więc - póki co - będę
pisał o czym innym, zwłaszcza,

że wokół nas dzieje się tyle
różnych dziwnych i groźnych
rzeczy, które w coraz bliższej
przyszłości mogą nam, czyli
obywatelom Polski, realnie
zagrażać.
Mam na myśli nieprzebraną falę emigrantów z krajów islamskich, która coraz
szerszym potokiem wlewa
się na teren Europy. Zdaję
sobie sprawę, że to, co tu napiszę, nie spodoba się wielu
tym, którzy w imię mitycznej
poprawności politycznej i
wynikających z niej wartości
uważają, że demokratyczna
Europa winna doprowadzić
do stanu, który z demokracją będzie miał coraz mniej
wspólnego. W imię tych obłudnych zasad twierdzą, że Europa ma moralny obowiązek
przyjąć tych wszystkich, którzy
uciekają z krajów ogarniętych
wojną, nie dostrzegając tego,
że zdecydowana większość
uciekających pochodzi z krajów, które ogarnięte są nędzą
spowodowaną interwencyjną, zbrojną polityką Stanów
Zjednoczonych. To właśnie
to państwo doprowadziło
do totalnego upadku Libię,
Irak, Syrię, a także do chaosu
w Afganistanie, Egipcie i Tunezji. Ale Stany Zjednoczone
kategorycznie oświadczyły, że
żadnych islamskich uchodź-

ców na swój teren nie wpuszczą. Uczynić to musi Europa,
która przecież przez wieki tuczyła się na swych koloniach
w Afryce i Azji, budując na
tym własne bogactwo. Rzecz
w tym, że Polska, ani żaden
kraj z Europy Środkowowschodniej, w tym haniebnym
procederze udziału nie brała.
Więc dziś, kiedy fala emigrantów z tamtych części świata
zalewa Europę, nie zgadzam
się z twierdzeniem, że Polska,
Czechy, Słowacja, Węgry, czy
Rumunia mają moralny obowiązek udzielenia pomocy
tamtej, postkolonialnej Europie. Bo tu nie chodzi o pomoc
dla uchodźców, a jedynie o
pomoc dla Nieniec, Francji
i Wielkiej Brytanii, a więc tej
części Europy, która zresztą do
destabilizacji państw obszaru
islamskiego swoją zbrojną,
gospodarczą i polityczną rękę
przyłożyła.
Oczywiście zdaję sobie
sprawę z tego, że niektóre
państwa Europy Wschodniej
i Środkowej, w tym Polska,
zbrojnie wspierały Wielkiego
Brata zza oceanu w niszczeniu
Iraku i Afganistanu, ale jeżeli
Wielki Brat umywa ręce, a jest
od Polski nieporównywalnie
bogatszy, to dlaczego my
musimy zrobić inaczej? W sytuacji, kiedy mamy do czynie-

nia ze zjawiskom głodujących
polskich dzieci, czy też stałym
i - mimo wszystko - wysokim
bezrobociem. W sytuacji, kiedy ponad 2 miliony Polaków
musiało wyjechać z kraju,
aby nie zdechnąć tu z głodu.
Zgadzam się z tymi, którzy
głoszą (dziwiąc się, dlaczego
w zdecydowanej większości
chodzi tylko o prawicę), iż
obowiązkiem każdej władzy
jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i fizycznego
swoim własnym obywatelom
i ten właśnie obowiązek powinien być wyznacznikiem jej
poczynań. Ktoś powie, że zapomniałem o elementarnych
zasadach moralnych, nakazujących dać schronienie tym,
którzy uciekają przed śmiercią i głodem, że zapominam,
iż kiedyś (i obecnie) Europa
pomagała i pomaga polskim
emigrantom szukającym tam
lepszego życia. Nie, nie zapomniałem, ale widzę istotną, bo
ogromną różnicę pomiędzy
polskimi, a islamskimi emigrantami. Nasi „uchodźcy” na
obczyźnie reprezentują ten
sam świat pojęć i idei, zasad
moralnych i obyczajów, więc
żadnej europejskiej społeczności nie zagrażają tym, że
doprowadzą do stopniowego zniszczenia tego wszystkiego, co do czego Europa

doszła przez wieki rozwoju
społecznego, kulturalnego i
ekonomicznego. A obecna
fala uchodźców zagraża nam
wszystkim. Zagraża Europie,
w której być może za lat 15-20
powstaną islamskie kalifaty.
Pamiętać bowiem musimy, że
ludzie biedni rozmnażają się o
wiele szybciej, a tylko pierwsze pokolenie emigrantów jest
skłonne wyrażać niewdzięczność tym, którzy ich przyjęli.
Narodzeni na europejskiej
ziemi wyznawcy islamu będą
uważać ją za swoją i będą dążyli do wprowadzenia swoich
praw (np. szariat), swojej religii
i obyczajów. Tego wszystkiego,
co dla nas Europejczyków jest
obce. Zresztą widać, że czynią
już tak we Francji, Niemczech i
Wielkiej Brytanii.
Kiedy widzę w nieprzebranych tłumach uchodźców
nieprzebrane rzesze młodych
i w średnim wieku mężczyzn,
nachodzi mnie pewna refleksja, z którą chcę się tu podzielić. Otóż Polacy, którzy stali się
ofiarami II wojny, którzy byli
okrutnie mordowani, chwycili
za broń, aby w nierównej walce dążyć do pokonania wroga.
Uciekali za granice Polski, aby
na terenach obcych państw
walczyć z najeźdźcą, tworzyć
swoje własne siły zbrojne. Do
Europy napływają setki tysięcy

młodych mężczyzn, ale nie po
to, aby tu się zorganizować,
przeszkolić, uzbroić i wrócić,
by walczyć z mordercami z
Państwa Islamskiego. Oni tu
przybywają, bo słyszeli, że w
bogatych krajach UE można
żyć z zasiłków, nic więcej nie
robiąc. I walą jak w dym, nie
licząc się z naszymi prawami i obyczajami. Dlaczego w
wojnie z islamistami mają ginąć chłopcy z Europy, ubrani
w mundury NATO lub ONZ,
kiedy ci młodzi mężczyźni z
Bilskiego Wschodu i Azji, nie
marzą o wyzwoleniu swych
krajów z rąk ciemięzców, tylko
o tym, by mieć wysoki „socjal”
w Europie? I dlatego ja się na
to nie zgadzam. Bo zastanawiam się, dlaczego ci uchodźcy nie kryją się np. w bogatej
(super bogatej) Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie lub nawet
Indonezji – krajach bliskich
im kulturowo i religijnie - tylko chcą do Europy? Musimy
pamiętać, kto ich tu kieruje
i o tym, że w śród nich kryją
się zapewne setki, a nawet
tysiące wysłanników śmierci
z dżihadu. Nam nie zagrażają
jakieś mityczne „zielone ludziki” z Rosji. Nam realnie zagrażać będą „czarne turbany” z
Bliskiego Wschodu. I dlatego
pytam: quo vadis Europo?
www.janusz-bartkiewicz.eu/
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Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce
• keratynowe prostowanie włosów

już w Galerii Victoria!

• wizaż

Wałbrzych,
ul. 1 Maja 68 (I piętro)
rejestracja telefoniczna:

• depilację pastą cukrową

535 115 115

• manicure artystyczny
• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

• 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

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!
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RESTAURACJA GOŚCINIEC SUDECKI
GŁUSZYCA UL. WARSZAWSKA 2A

TEL. 534 636 516, 609 150 579
ZAPRASZAMY NA PYSZNE DANIA KUCHNI POLSKIEJ, PIZZE WŁOSKĄ I PYSZNE PIEROGI
ORGANIZUJEMY: WESELA, CHRZCINY, KOMUNIE, IMIENINY, IMPREZY FIRMOWE

Nieoczekiwana rekompensata
Rozmowa z Łukaszem
Kazkiem, radnym Rady Gminy Walim, odkrywcą i autorem książki „Faszystowska
mać”.
Jak oceniasz historię „złotego pociągu”?
Łukasz Kazek: - Myślałem, że po przekazaniu sprawy urzędnikom i zaangażowaniu się w
nią wojska - wszystko potoczy
się szybko. Zwłaszcza po informacjach, że są tam działa
i że obiekt może być zaminowany. Tymczasem żołnierze
byli, zrobili rekonesans i pojechali, a teraz czekają na przygotowanie terenu itp. A jaki
problem zrobić tam odwiert
i za pośrednictwem kamer
sprawdzić obraz ze środka?
Potem można wybić chodnik
i na przykład wpuścić tam robota, który może spenetrować
to miejsce. Trzeba to zrobić jak
najszybciej. Niestety, na tym
przykładzie widać jak działa
nasze państwo.
Jeszcze nie została wyjaśniona sprawa wałbrzyskiego pociągu, a już mamy
oficjalną informację o kolejnym znalezisku. Tym razem
w Twojej gminie Walim od-

kryty został tunel kolejowy
i wielopoziomowy kompleks podziemnych korytarzy z II wojny światowej…
- Zapewniam, że w tym przypadku nie jestem zgłaszającym. Na 11 września została
zaplanowana
konferencja
prasowa, z udziałem osoby
zgłaszającej oraz władz gminy i powiatu, na której zostanie wszystko wyjaśnione.
Choć „złoty pociąg” nie został jeszcze odnaleziony, to
już jest kurą znoszącą złote
jaja. Takiego pozytywnego
zainteresowania Wałbrzychem i okolicami jeszcze
nie było.
- To jest ogromna rekompensata dla naszego regionu za to, co działo się na tej
ziemi od wojny. Po Niemcach
przyszli tu Rosjanie, którzy
traktowali ten teren jako łup
wojenny, kradnąc, rabując i
niszcząc. Potem składaliśmy
się na odbudowę naszej stolicy, do której wysyłaliśmy
węgiel, cegły z rozbieranych
domów, czy szkło z naszej
huty. Potem były lata dziewięćdziesiąte XX wieku i
upadek przemysłu nie tylko
ciężkiego w Wałbrzychu, ale

także włókienniczego w Walimiu i Głuszycy. Dotychczas ruiny fabryk służyły do kręcenia
filmów wojennych, a z Wałbrzycha przekazywany był obraz jak
z tolkienowskiego Mordoru. Na
szczęście teraz cały świat patrzy
z podziwem na ziemię wałbrzyską. Zjeżdżają do nas telewizje z
całego świata, nawet z Chin czy
z Singapuru i reporterzy z najważniejszych gazet na świecie. I
choć nie widzieli legendarnego
pociągu, to pokazywali w swoich materiałach sztolnie i tunele
Włodarza czy Osówki, zamek
Książ, bunkry oraz wiele pięknych miejsc i krajobrazów. I są
tego wymierne korzyści. Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki
w Walimiu Paweł Brzozowski
powiedział mi, że w ostatnich
tygodniach Sztolnie Walimskie
odwiedza tygodniowo średnio
o 1000 osób więcej. Cieszę się z
tego, że w końcu przyszedł czas
na nas.
Czy dobrze wykorzystujemy
tę szansę?
- „Złoty pociąg” z promocyjnego punktu widzenia brzmi
znakomicie. Trzeba jednak
pamiętać, że są tacy, którzy
myślą, że jest on wręcz odlany przez Niemców ze złota. A

Łukasz Kazek (fot. archiwum
prywatne Ł.Kazka).
to jest przecież faszystowski,
hitlerowski pancerny pociąg.
W mojej ocenie nasze gminy
dobrze wykorzystują to wielkie zainteresowanie. Martwi
mnie jednak ta nieporadność
państwa, o czym mówiłem
wcześniej.
Mieszkasz w Warszawie i
ostatnio jesteś częstym gościem w różnych ogólnopolskich stacja telewizyjnych.
Czy jest szansa, że także
tamtejsze „elity” zaczną
inaczej mówić i myśleć o naszym regionie?
- Czasami jest tak, że elity warszawskie - na różnym poziomie: celebryci, dziennikarze,
politycy - zachowują się jak
królowa Francji Maria Antonina Habsburg, która miała
powiedzieć, że jak lud nie ma
chleba, to niech je ciastka. Najlepszym przykładem był program „Świat się kręci” w TVP1,
kiedy zdawałoby się poważna

osoba ciągle przerywała moje
wypowiedzi w sprawie „złotego pociągu” i związanej z nim
sytuacji w naszym regionie,
mówi o „koszulkach z gold
train” i tym podobnych błahostkach. Niektórzy dopiero

teraz dostrzegają nasze wielkie bogactwo, w tym także
dziennikarze. Cieszę się z tego,
że zakochani w swoim mieście
dostrzegają, że nasz kraj to nie
tylko Warszawa.
Rozmawiał Robert Radczak
REKLAMA

PRACA
LISTONOSZ

Doręczyciel korespondencji InPost
Jeśli jesteś osobą serdeczną, lubiącą poznawać nowych ludzi i bardziej
od siedzenia za biurkiem ceniącą aktywne życie ...

TO WŁAŚNIE PRACA DLA CIEBIE :)

Praca na terenie Wałbrzycha i okolicznych gmin.
Wymagania:
• dobra organizacja pracy
w tym prowadzenia
dokumentacji
• niekaralność,
• wysoka kultura osobista,
• dyspozycyjność
i punktualność,
• uczciwość i rzetelność,
• własny samochód
osobowy oraz czynne
prawo jazdy mile widziane
• doświadczenie w pracy
kurierskiej mile widziane.

Oferujemy:
• zatrudnienie
w dynamicznie
rozwijającej się firmie,
• pełne przeszkolenie,
• pracę w zgranym
i doświadczonym zespole,
• atrakcyjny, motywacyjny
i stabilny system
wynagrodzeń łącznie
z rozliczeniem
kilometrów.

Telefon kontaktowy 798303060
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PRACA

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

ODDŁUŻ SIĘ !!!

w Niemczech

MASZ KREDYTY, POŻYCZKI,
CHWILÓWKI?

CIĄŻĄ CI RATY?

dla kobiet i mężczyzn

PRZYJDŹ I ZAMIEŃ JE W 1 NIŻSZĄ
i CIESZ SIĘ DODATKOWĄ GOTÓWKĄ!

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

60-lecie ZS nr 4
Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu obchodzi jubileusz
60 – lecia. - Z tej okazji zapraszamy wszystkich absolwentów, nauczycieli i sympatyków szkoły do udziału w tej
uroczystości.
Jubileuszowe
spotkanie zostało zaplanowane na 17 października 2015 r.
przy ulicy Sokołowskiego 75.
Obchody 60-lecia szkoły rozpocznie msza święta w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, która zostanie
odprawiona o godzinie 9.00.
Po nabożeństwie, w sali gimnastycznej szkoły, odbędzie
się część oficjalna część jubileuszu z udziałem zaproszonych
gości. Następnie zaprosimy
absolwentów na spotkania w
klasach z gronem pedagogicznym i rówieśnikami. Kontakt
na adres: jubileusz.zs4@gmail.
com – mówią organizatorzy
jubileuszu szkoły.
(RED)

Do Gostkowa
przez Jabłów
W Gostkowie na drodze powiatowej ze Starych Bogaczowic do Kamiennej Góry
rozpoczęła się przebudowa
mostu. Od 3 września most
jest zamknięty dla ruchu pojazdów mechanicznych. – Inwestor prosi o korzystanie z
objazdu przez Jabłów. Ruch
na moście zostanie wznowiony w połowie października
bieżącego roku – wyjaśniają
pracownicy Urzędu Gminy
Stare Bogaczowice.
(RED)

Oferta dla pracujących, emerytów, rencistów

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

KRAZ 7765

Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

REKLAMA

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

czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

Z OSK wakacje na medal
Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”
w Wałbrzychu kolejny raz wzorowo wywiązał się z roli organizatora
wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a ciekawe i przy okazji
edukujące zajęcia, na pewno długo pozostaną w pamięci ich uczestników.

Uczestnicy zajęć w OSK.
Pożyteczny wypoczynek
z OSK, trwający od 1 lipca do
31 sierpnia, przebiegał pod
hasłem „Bezpieczne wakacje”.
Prelekcje i pogadanki przeprowadzali m.in. funkcjonariusze
Sekcji do Spraw Nieletnich i
Patologii Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu, funkcjonariusze straży miejskiej,
pracownicy Sekcji Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w
Wałbrzychu, przedstawiciele
Sudeckiej Grupy Górskiego
Ochotniczego
Pogotowia
Ratunkowego, strażacy z
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 2 Państwowej Straży
Pożarnej w Wałbrzychu oraz

przedstawiciele firmy Tauron
Dystrybucja. Tematem spotkań były m.in. zagrożenia
wynikające z nałogów, zasady
prawidłowego poruszania się
po drogach i korzystania z kąpieli, zachowania się podczas
górskich wycieczek, bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, a
także zagadnienia związane
ze służbą strażacką. Zawsze
kończyły się dyskusją na temat
pozyskanych informacji, a najbardziej aktywni uczestnicy
spotkań otrzymywali nagrody
rzeczowe lub słodycze.
Szczególnie interesująco
przebiegał konkurs plastyczny
„Bezpieczne wakacje”. Prace
zaprezentowano w OSK, jak

również w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Wiele zajęć przeprowadzono w ramach projektu „czysta
natura”, będącego laureatem
konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.
Poznaniu różnego rodzaju
osobliwości Dolnego Śląska i
ważnych dla rejonu obiektów,
służyły liczne wycieczki piesze
i autokarowe. Wyprawiono
się np. w okolice Waligóry w
Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich, do Jaskini
Nietoperzy, szkółki leśnej w
Bojanicach,
Książańskiego
Parku Krajobrazowego m.in.

w celu obserwacji stanowisk
bobrów w rejonie Strugi, do
Zakładu Produkcji Wody Wałbrzyskiego Przedsiebiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w
Marciszowie oraz do Centrum
Edukacji Ekologicznej Dolnośląskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych w Jeleniej
Górze. Wszystkim wycieczkom
autokarowym towarzyszył licencjonowany
przewodnik
sudecki.
Innym pożytecznym przedsięwzięciem było włączenie
dzieci w kampanię „Czyste
góry - czyste wakacje” Fundacji Recal. Podczas warsztatów zapoznawano się np. z
zasadami selektywnej segregacji odpadów. Prezentacja
multimedialna „Rekultywacja
terenów
pokopalnianych”
ukazywała sposoby przywracania zdegradowanym obszarom aktywności biologicznej,
co dotyczy m.in. zalesiania i
zakrzewiania hałd. Zdobytą
wiedzę uczestnicy zajęć wykorzystywali m.in. w warsztatach
plastycznych, a prace eksponowano także w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia oraz
w Pasażu Tesco w Szczawnie-Zdroju.
Sporo miejsca w programie zajęć wakacyjnych OSK,
zajęły rozgrywki sportowe, np.
tenisie ziemnym i stołowym,
badmintonie, piłce siatkowej,
palancie, bilardzie, warcabach
(wspólnie ze Stowarzyszeniem Rekreacyjno-Sportowym
Dęby Wałbrzych) i ringo. Na
terenie rekreacyjnym przeprowadzono drużynowy wielobój
olimpijsko-ekologiczny i liczne zabawy plenerowe.

Część zajęć zorganizowano
w sali komputerowej. Ponadto
rozwiązywano szarady, łamigłówki i kalambury, odbyły się
też turnieje z wykorzystaniem
gier planszowych. W tym roku
dominującą tematyką konkursów plastycznych były zagadnienia związane z ochroną
środowiska i ekologią. Dużym
powodzeniem cieszyły się
konkursy wokalne i taneczne.
Na zakończenie wakacji
zorganizowano
pieczenie
kiełbasek oraz konkurs „Mam
talent”. Zwycięzcy otrzymali
nagrody, a wszyscy uczestnicy zajęć gadżety reklamowe
projektu „Czysta natura” m.in. koszulki, smycze, worki
na obuwie zmienne, torby na
zakupy, aluminiowe skarbonki
itp.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, przeprowadzano od poniedziałku
do piątku od godz. 9.00 do
godz. 14.00. Ogółem w lipcu
w ośrodku przebywało 1110
osób, a w sierpniu 785. Zdecydowana większość uczestników, to mieszkańcy Podzamcza, ale z OSK korzystały
również osoby z innych dzielnic Wałbrzycha. Codziennie
otrzymywały słodkie bułki i
herbatę, a podczas wycieczek autokarowych – kanapki.
Udział w zajęciach był bezpłatny.
Oby podzamczański OSK,
kierowany przez Włodzimierza Palusko, który pracuje z
fachowymi i doświadczonymi
instruktorami, stał się wzorem
dla innych tego rodzaju placówek w Wałbrzychu.
Andrzej Basiński
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Duda Duo
Andrzej
Basiński

Niedawno w tym miejscu
wyartykułowałem swoją bezbrzeżną nienawiść do upałów, które tego lata mocno
przesadziły. Jakby tego było
mało, rozpoczynający kadencję prezydent Andrzej Duda
popisał się występami, które
normalnie pojmujących otaczający ich świat, przyprawiły
o dodatkową gorączkę i niebezpieczne skoki ciśnienia.
Kolejne produkcje prezydenta Andrzeja Dudy dowodzą, że ciągle nie mieści mu się
w głowie, że został pierwszą
osobą w państwie, że jest tym
nieustannie
zaszokowany,
bo się do tego najzwyczajniej
nie nadaje. Nie dziwota, że się
dziwi. Prezes wyciągnął go za
uszy z drugiego (albo i trzeciego) szeregu, by w charakterze
rezerwowego bronił barw
PiS. Skoro prezes postanowił się schować i nie straszyć
elektoratu, trzeba było kogoś
znaleźć na tak zwany gwałt. A
tu taki numer - Andrzej Duda

minimalnie wygrał z urzędującym prezydentem! W czym
pomogła mu dzika kampania
sieciowej zgrai, wspartej urągającą przyzwoitości akcją
kościelnych hierarchów i plebanów, plus chwilowy obłęd
na tle Pawła Kukiza. Tak oto
objawił się nam nowy prezydent, który na wstępie zadeklarował jednoczenie narodu,
by w kolejnych występach
dowodzić z uporem, że mu na
jedności zależy, jak na zeszłorocznym śniegu.
Jak odbieram nowego
prezydenta? Jako napuszoną, plastikową marionetkę,
niezmiennie i monotonnie
tokującą banały o narodzie.
Ciągle na mszach i kolanach,
całującą biskupie pierścienie
i namiętnie wsłuchującą się
w głos panów w fioletach.
Zapowiedział, że przy podejmowaniu decyzji będzie się
kierował wskazaniami episkopatu. Innym razem goni
ulatującą hostię. Jeśli tak
żałośnie ma wyglądać prezydent dużego, europejskiego
kraju, zdolnego do realizacji
doniosłych wyzwań, to miej
nas, Panie, w swojej opiece,
bo czasy mamy niespokojne.
Prezydent Andrzej Duda
realizuje teraz pomysł prze-

jechania Tour de Pologne,
by ponoć podziękować rodakom za wybór, a w rzeczywistości wspomóc wyborczą
kampanię PiS. Obserwujący
ten osobliwy rajd Władysław
Frasyniuk, nazwał prezydenta „cudakiem jarmarcznym” i
trafił w sedno.
Pamiętacie zapewne, jak
przed drugą debatą z prezydentem Bronisławem Komorowskim, Andrzej Duda
wcisnął swojemu konkurentowi proporczyk PO, co miało symbolizować popieranie
jednej partii i było rażącym
nadużyciem. A teraz nowy
prezydent występuje bezwstydnie jako klakier partii,
z której się wywodzi i robi
wszystko, by po wyborach
zgarnęła całą pulę.
Czego dowiedzieliśmy się
ostatnio od łaskawie nam
panującego
prezydenta?
Otóż tego, że obecny rząd
powinien realizować jego
nieobliczalne (a właściwie
obliczone na setki miliardów) wyborcze obietnice,
że związki zawodowe stoją
ponad rządem i że przy narodzinach Solidarności nie było
kogoś, kto nazywał się Lech
Wałęsa. Niemiecki prezydent
Joachim Gauck dowiedział

się od prezydenta Andrzeja Dudy, że Polska nie jest
państwem sprawiedliwym.
Epatowanie przez prezydenta brakiem sprawiedliwości
podczas innych wystąpień,
nieprzyjemnie pachnie populizmem. „Dajcie władzę
innym, w domyśle PiS, a niesprawiedliwości nie będzie” tak można odczytywać intencje prezydenta. Premier Ewie
Kopacz, w obecności innych
dostojników potraktował jak
powietrze i oszczędził podania ręki, czym zaświadczył
o niegodnej prezydenta
małostkowości i brakach w
podstawowym wychowaniu
przez mamusię i tatusia. I to
ma być majestat Rzeczypospolitej?
Jeden z tygodników wykazał czarno na białym, że Andrzej Duda, kiedy jeszcze był
posłem, przemieszczał się po
kraju w celach zarobkowych
na koszt podatników. Do dziś
prezydent nie ustosunkował
się rzeczowo i wiarygodnie do tych faktów. Dziwne
to, zwłaszcza w kontekście
oburzenia narodu na tzw.
kilometrówki i niezręczności
niektórych z obecnej władzy... Ale część narodu, gdy
pokazuje mu się, że kandyda-

ci do nowej władzy coś mają
za uszami, zamyka oczy i zatyka uszy, tupiąc i krzycząc:
„Nic nas to nie obchodzi,
chcemy zmiany!” (już o tym
wspominałem), dowodząc
poczucia sprawiedliwości i
dalekowzroczności godnej
Pigmejów z głębi dżungli lub
środowisk specjalnej troski.
Andrzej Duda nie jest
moim prezydentem, ale szanując demokrację, mogę tylko zapewnić, że będę się w
stosunku do niego kierował
pradawną polską tolerancją. Na najwyższy urząd w
państwie wyniosło go głównie zacietrzewienie części
wyborców, pragnących na
złość mamie odmrozić sobie
uszy oraz wściekła kampania
oszczerstw (chociaż prezydent Komorowski zaniedbał
to i owo). Może doczekam się
po pięciu latach zmiany na
tym urzędzie, odpowiadającej randze kraju nad Wisłą?
Prezydentowi Andrzejowi
Dudzie często towarzyszy
Piotr Duda, bezczelny i nienawistny związkowy kacyk,
który namawia premier Ewę
Kopacz na wizytę u psychologa. „Cham i ordynus”, jak
go określa inna legenda Solidarności, Henryk Wujec.

Ubóstwo mentalne w wykonaniu kierującego żenującym zaprzeczeniem wielkiego niegdyś ruchu, który
przyniósł Polsce rozgłos
przed 35 laty.
Według jednego z poczytnych tygodników, przewodniczący Duda wielokrotnie miał pławić się w luksusie
specjalnie dla niego przygotowanego apartamentu w
kołobrzeskim hotelu „Bałtyk”
(1300 zł. za dobę) za darmo
lub półdarmo, korzystając
z najdroższych alkoholi i
zakąsek. Hotelem zarządza
spółka związana z NSZZ „Solidarność” i - według ogólnopolskiego tygodnika - pracują w niej osoby zatrudnione
na tzw. śmieciówkach, które
przewodniczący
gromko
tępi. Przewodniczący Duda
wszystkiemu zaprzecza i
zamierza w sądzie udowodnić, że ów tygodnik kłamie.
A jeszcze niedawno za życie
ponad stan przewodniczący
tłamsił niektórych przedstawicieli władzy...
Koncertu zespołu folklorystyczno-parafialnego z elementami mocnego uderzenia Duda Duo wysłuchamy
jeszcze nieraz.
Andrzej Basiński
REKLAMA

POBYTY LECZNICZE JESIENNO  ZIMOWE
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
KUDOWA ZDRÓJ HOTEL ADAM & SPA****!!!
Pobyt leczniczy na 7 nocy obejmuje:
•
•
•
•
•
•

7 noclegów,
śniadania w formie bufetu,
serwowane obiadokolacje
15 zabiegów przez cały pobyt dla każdej osoby
1 x wizyta lekarska na początku pobytu,
nielimitowany wstęp na basen hotelowy z atrakcjami min. bicze wodne,
gejzer, przeciw fala, łaźnia parowa, łóżka do hydromasażu, jacuzzi,
• bezpłatny parking przy hotelu,

•
•
•
•

bezpłatny bilard,
bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do internetu,
możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking,
możliwość korzystania z rowerków rekreacyjnych.

999

CENA JUŻ OD
PLN ZA POBYT ZA OSOBĘ!!!
Możliwe także pobyty weekendowe tematyczne!!!

PIELGRZYMKA DO WŁOCH - WSZYSTKO W CENIE!!! NOWOŚĆ W OFERCIE - SANKTUARIUM ŚW. RYTY!!!
RZYM – WATYKAN - MONTE SAN ANGELLO - SAN GIOVANNI ROTONDO – LANCIANO - MANOPELLO - CASCIA - ASYŻ

TERMINY: 18-25.10.2015
29.04 – 06.05.2015!!!
CENA: 800 PLN + 200 EURO/OSOBĘ OSTATNIE 18 MIEJSC W DRUGIM AUTOKARZE!!!

PARYŻ

11.11.2015 - 15.11.2015

OSTATNIE 18 MIEJSC!!!
CENA:

899

PLN

promocja!!!

Rozpoczynamy sprzedaż ofert jesienno - zimowych!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRAGA 26.09.2015 - 99 PLN!!!
BERLIN - 03.10.2015 - 120 PLN!!!
DREZNO PERŁA BAROKU - 10.10.2015 - 119 PLN!!!
ANDRZEJKI W ZAKOPANEM - 27.11 - 29.11.2015 - CENA 399 PLN/OSOBĘ!!!
PRAGA - JARMARK BOŻONARODZENIOWY - 05.12.2015
- 119 PLN 99 PLN!!! PROMOCJA DO 31.10.2015
DREZNO - JARMARK BOŻONARODZENIOWY - 28.11.2015 i 05.12.2015
- 129 PLN 99 PLN!!!PROMOCJA DO 31.10.2015
PRAGA - SYLWESTER - 31.12.2015/01.01.2016 199 PLN 149 PLN!!! PROMOCJA DO 31.10.2015
BERLIN SYLWESTER - 31.12.2015/01.01.2016
- 199 PLN 149 PLN!!! PROMOCJA DO 31.10.2015
POBYT ŚWIĄTECZNY W ZAKOPANEM 23.12 - 27.12.2015 - CENA 399 PLN/OSOBĘ

• POBYT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY W ZAKOPANEM 23.12.2015 - 03.01.2015 - 1 399 PLN/osobę
• POBYT ŚWIĄTECZNY W SZCZAWNICY 23.12 - 27.12.2015 - CENA 590 PLN/osobę
• POBYT ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNY W SZCZAWNICY 23.12.2015 - 03.01.2015
- 1 599 PLN/osobę
• POBYTY SYLWESTROWE W ZAKOPANEM 4 i 5 DNIOWE - CENA OD 580 PLN/osobę!!!
• POBYTY SYLWESTROWE W SZCZAWNICY 3, 4, 6 DNIOWE - CENA OD 699 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH k/RABKI 5 i 7 DNIOWE
- cena od 490 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W ZAKOPANEM 7 DNIOWE - 650 PLN/osobę!!!
• POBYTY ZIMOWO - NARCIARSKIE W SZCZAWNICY 2,5,7,10 DNIOWE
- CENA OD 299 PLN/osobę!!!
• ZIMOWISKO W ZAKOPANEM 7 DNIOWE - CENA 700 PLN/osobę!!!
• ZIMOWISKO W SZCZAWNICY - 7 DNIOWE - CENA 899 PLN/osobę!!!
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Wałbrzych był i jest wyjątkowy!
Stanisław
Michalik

W jednej z audycji Radia
Złote Przeboje mówiłem o
Wałbrzychu, że to nie jest takie sobie, zwykłe, byle jakie
miasto. Próbowałem przekonać do tego słuchaczy wskazując na ciekawą historię,
niezwykłe walory położenia
geograficznego, piękno przyrody, bogactwo zabytków
architektury i frapujące wielu
górników tajemnicze, podziemne sztolnie. Miałem tu
na uwadze pojawiające się
coraz częściej w literaturze
popularno-naukowej przypuszczenia o wyjątkowej
roli Wałbrzycha w przemyśle zbrojeniowym Niemiec
w czasie II wojny światowej.
Mówiłem wtedy, że widzę
Wałbrzych, jako miasto niespełnionych szans i nadziei,
że jestem przekonany, iż ukazanie prawdy o Wałbrzychu
wcześniej, czy później nastąpi, że spełni się sen lokalnych
patriotów, przesiedleńców z
różnych stron Polski i świa-

ta, którzy docenili zalety
tego zagadkowego miasta i
nie utracili wiary w odkrycie
wciąż jeszcze intrygującej
tajemnicy z nieodległej przeszłości.
To drzemało we mnie od
dawna, nadzieja że stanie się
coś niezwykłego, że wreszcie
ktoś się otrząśnie z letargu
i niemocy, że jakimś cudem
uda się odsłonić prawdę o
tym, co się działo w czasie
wojny pod ziemią w Wałbrzychu, a oczom wielu malkontentów i niedowiarków ukaże
się wreszcie miasto niezwykłe, o tajnej roli w przemyśle
zbrojeniowym, miasto które
mogło odegrać w historii
Niemiec Hitlerowskich rolę
nadzwyczajną. Zabrakło być
może kilku lub kilkunastu
miesięcy, by przygotowywany od dawna i niebywale
zintensyfikowany pod koniec
wojny plan uruchomienia
„cudownej broni”, będącej w
stanie powstrzymać ofensywę aliantów, stał się faktem
realnym i tragicznym dla Europy i świata. I to mogło stać
się właśnie tu, w Wałbrzychu,
w naszym, dla wielu mieszkańców biednym, ponurym,
zaniedbanym mieście. To nie
jest tytuł do chwały, zarówno

REKLAMA

dla byłych niemieckich włodarzy miasta, jak i dla współczesnych samorządowców,
że w ich mieście mógł się
„urodzić” produkt masowej
zagłady ludzkości, którego
skutki odczuli tak dotkliwie
nieco później na własnej
skórze mieszkańcy Hiroszimy i Nagasaki. Ale nie chodzi
tu o chlubę, lecz ukazanie
tego, co się naprawdę działo
w kopalnianych szybach, co
było realne i prawdziwe, a
zostało zasłonięte tajemnicą
wojskową po to, by zatrzeć
ślady, a zarazem ukryć świadectwa, świadczące namacalnie o zbrodniczych zamiarach przywódców III Rzeszy
Niemieckiej. Chodzi też o to,
żeby przeciąć wreszcie krąg
domysłów, plotek i fantasmagorii o podziemiach wałbrzyskich, które obracają się
jak szkiełka w kalejdoskopie
i bawią tylko wyobraźnię, nie
przynosząc ze sobą żadnego
skutku.
Co się więc takiego zdarzyło? Przecież w Wałbrzychu
nic się nie dzieje szczególnego. Galeria handlowa funkcjonuje w pełnym rozkwicie,
wałbrzyskie Muzeum Przemysłu i Techniki zmieniło
swój image, stając się Starą

KREDYT

REKLAMA

szybka decyzja
niskie raty
bez BIK

mała
rata!
bez
ukrytych
opłat

na spłatę
komornika

tel.74 635 10 68
Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

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

Kopalnią, miejscem kultury,
rozrywki i wypoczynku, Lisia
Sztolnia pozostaje nadal kanałem odpływowym, a Góra
Parkowa cieszy się powodzeniem wśród wagarowiczów Zespołu Szkół nr 2, jak
za dawnych dobrych czasów
PRL-u.
To nieprawda, że w Wałbrzychu nic się nie dzieje
szczególnego. Właśnie stała
się rzecz zdolna obrócić wlokące się jak żółw koło historii
i uczynić z Wałbrzycha centrum zainteresowania całego świata. Już nie będzie do
Wałbrzycha przyjeżdżał reżyser Andrzej Wajda, w celu
odszukania na peryferiach
sypiących się kamienic, refleksów dawnego świata, by
uwiarygodnić prawdopodobieństwo fabuły filmu „Panna
Nikt”. Dziś może przyjechać z
mrożącą krew w żyłach akcją
odgrzebania „złotego pociągu” w podziemnych lochach
Wałbrzycha, by przy okazji
odsłonić prawdziwy obraz
tego wyjątkowego pod każdym względem miasta. Ale
można się spodziewać, że
będzie to raczej ponownie,
znakomity Bogusław Wołoszański, który z ziemią wałbrzyską związał się, jak sam
powiedział, nierozerwalnie.
Mówię to z pełnym przekonaniem i mocą:„cudowny
pociąg” jest tylko i wyłącznie
preludium do odsłonięcia kolejnych tajemnic Wałbrzycha.
Są one ukryte tak samo pod
ziemią i wymagają spokojnego, rozsądnego działania, by
odkryć i pokazać całą prawdę
o militarnych planach przywódców Rzeszy Niemieckiej
w czasie II wojny światowej,
a zarazem odsłonić kolejne,
niezwykle atrakcyjne miejsce,
przyciągające turystów z całego świata.
Zdarzyła się rzecz, która
jest w stanie poruszyć najbardziej niewzruszony fundament wiedzy o próbach nuklearnych III Rzeszy. A sprawą
tą interesują się historycy i
pasjonaci na całym świecie.
Dziś możemy powiedzieć,
że wiemy już na ten temat
o niebo więcej niż dotąd.
Mamy potwierdzenie, gdzie
m. in. znajdowały się laboratoria doświadczalne broni
jądrowej i gdzie miało się
znajdować centrum przemysłu zbrojeniowego Niemiec
Hitlerowskich. Otóż właśnie,
gdzie? Odpowiedź na to
pytanie nasuwa się sama.
Oczywiście w Wałbrzychu.
To właśnie Wałbrzych stał się
miejscem lokalizacji gigantycznego planu przeniesienia
do podziemi przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy znanego
pod kryptonimem Rüdiger:

SANATORIUM UZDROWISKOWE
„ZIMOWIT” w DUSZNIKACH – ZDROJU,
oddane po remoncie w 2014r., świadczy usługi w zakresie leczenia
uzdrowiskowego oraz posiada uprawnienia do przyjmowania
pacjentów na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Oferujemy wysokie standardy na europejskim poziomie w tym:
• własną bazę zabiegową,
• ujęcie wody leczniczej wewnątrz obiektu,
• zaplecze rekreacyjne z możliwością organizowania grilla,
ognisk przy muzyce, boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci,
• organizację imprez rekreacyjnych i rozrywkowych,
• bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń: układu dróg oddechowych,
przewodu pokarmowego, narządu ruchu, kardiologicznych i wielu innych.
Oferujemy możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka
na podstawie skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
Zapraszamy na udział w programach: ”Wzmocnienie przy
kijkach”, „Oczyść swój organizm” oraz Programach Dietetyczno
Terapeutycznych

Sanatorium „ ZIMOWIT” w Dusznikach - Zdroju
tel. +48 74 866 94 64, tel. kom. 606 888 483
mail: biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Nowość!

Garnitur Majorka
80% wełny!
Tylko

599

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

zł!

wakacyjne promocje
Marynarki od 49 zł

Kurtki od 99 zł

Garnitury od 149 zł

Koszule od 15 zł

„Ta nazwa elektryzuje w
południowo-zachodniej Polsce każdego, kto choćby się
tylko otarł o tematy związane z eksploracją i rozwiązywaniem tajemnic drugowojennej historii tego regionu.
Rüdiger to na Dolnym Śląsku tajemnica tak wielka i
nieomal równie sławna jak
piramidy egipskie” - zZacytowałem dwa pierwsze zdania
z 15-tego rozdziału książki Jerzego Rostkowskiego „Podziemia III Rzeszy. Tajemnice
Książa, Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju, wydanej w 2011
roku przez Dom Wydawniczy
Rebis w Poznaniu.
Ta książka dla naszego
środowiska
wałbrzyskiego, to rewelacja. Nie znam
równie intrygujacej, dobrze
napisanej i frapującej książki związanej z najnowszą
historią Wałbrzycha i okolic.
Książka w sposób przekonywujący, oparty na dużej wiedzy, logicznych wnioskach
po wieloletnich poszukiwaniach daje odpowiedź na
szereg zagadek związanych
z rolą i znaczeniem Wałbrzycha w hitlerowskich
planach wojennych, dotyczących produkcji najnowocześniejszej broni nuklearnej. Wprawdzie można mieć
zastrzeżenia co do tego, czy

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

nazwa Rüdiger jest na Dolnym Śląsku tak sławna jak
piramidy egipskie, ale są ku
temu przesłanki, aby tak się
niebawem stało. Wszystko
zależeć będzie od tego, jak
lokalne władze miejskie i
powiatowe potraktują niezwykle ważne i wstrząsające
odkrycia autora książki i czy
potrafią wyciągnąć wnioski z wyjątkowej szansy na
promocję miasta i przyciągnięcie do Wałbrzycha setek
tysięcy turystów z kraju i zza
granicy. To co się dzieje z
odkryciem miejsca lokalizacji „złotego pociągu” jest do
tego zachętą. Potrzebne są
odważne decyzje i skuteczne
działania z wykorzystaniem
znajomości tematu i zaangażowania samego autora
książki i bliskich mu pasjonatów – eksploratorów.
Nigdy dotąd nie było takiej szansy, bo wszelkie domysły i podejrzenia miały
charakter hipotetyczny. Dzięki badaniom autora książki
stają się one nieomal dowodami. Wystarczy tylko potwierdzić je empirycznie, odsłaniając przynajmniej część
ukrytych
pokopalnianych
sztolni i podziemnych korytarzy, zgodnie ze wskazówkami
Jerzego Rostkowskiego.
Ciąg dalszy za tydzień!
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Udana interwencja kontrkandydata
Po ujawnieniu przez
Mariusza Liczbińskiego,
że reklamowana na bezpłatnych busach w gminie
Mieroszów domena gorysuche.pl jest zarejestrowana na nieistniejącą firmę
urzędującego burmistrza
Mieroszowa, Marcin Raczyński poinformował nas,
że domena jest już własnością gminy Mieroszów.
Na pozostałe pytania, dotyczące zwolnień pracowników mieroszowskiego
magistratu oraz spraw toczących się w sądzie pracy,
nie dostaliśmy odpowiedzi.
We wtorek rano (8
września)
skierowaliśmy
za pośrednictwem poczty
elektronicznej 6 pytań do
burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego:
1. Ile osób zostało zwolnionych z Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie od momentu
objęcia przez Pana urzędu
burmistrza?
2. Ile spraw toczyło się i
toczy w sądzie pracy z udziałem pracowników Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie
od objęcia przez Pana urzędu burmistrza?

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

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

3. Czy były zawierane
ugody z pracownikami, którzy kierowali sprawy do sądu
pracy?
4. Czy były wyroki sądu
zmieniające decyzje burmistrza Mieroszowa w sprawach pracowniczych (zwolnienia, nagany itp.)?
5. Jaka jest łączna kwota
z tytułu ugod oraz wyroków
sądu pracy?
6. Kto jest właścicielem
domeny gorysuche.pl, promowanej na busie kursującym po Gminie Mieroszów.
Odpowiedź dostaliśmy
od Wojciecha Karczewskiego, asystenta burmistrza
Mieroszowa:
- W odpowiedzi na Pańskie pytanie przekazuję
stanowisko Burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego: Pyt. 1-5. Proszę o
zapytanie w trybie Ustawy
o dostępie do informacji
publicznej z dnia 6 września
2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz.
1198), tj. z dnia 14 kwietnia
2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.
782). Pyt. 6. Właścicielem
domeny gorysuche.pl jest
Gmina Mieroszów – napisał
urzędnik.

działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice
• Doradztwo na rynku nieruchomości
• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
• Zarządzaniem nieruchomościami
• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.
• Przewóz osób

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności
Gotówka od ręki

- Właścicielem domeny gorysuche.pl jest Gmina Mieroszów – zapewnił
nas burmistrz Mieroszowa.

Sprawę domeny gorysuche.pl wykrył mieszkaniec
Mieroszowa Mariusz Liczbiński, który był kontrkandydatem Marcina Raczyńskiego w ubiegłorocznych
wyborach samorządowych.
W liście otwartym, skierowanym do naszej redakcji oraz
do portalu twojmieroszow.
pl napisał:
- Logika wskazywałaby,
że owa domena, która jest
reklamowana za pieniądze
mieroszowskich podatników
jest własnością gminy. Otóż

po sprawdzeniu okazało się,
że tak nie jest. Właścicielem
domeny jest firma Usługi
informatyczne INFOSIGNUS,
ul. Okulickiego 4a/9, 55-100
Trzebnica. Można to sprawdzić pod następującym linkiem:
http://www.dns.pl/
cgi-bin/whois.pl
wpisując
nazwę domeny gorysuche.pl
oraz hasło. Jest to nieistniejąca firma Burmistrza Marcina Raczyńskiego – napisał
Mariusz Liczbiński.
Zdecydowanie
ciekawiej wygląda sprawa od-

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

Creditia sp. z o.o., ul. Żeromskiego 21, 60-544 Poznań

więcej informacji na creditia.pl
powiedzi na pozostałych 5
pytań, od czego – póki co
– burmistrz Marcin Raczyński uchylił się, zasłaniając
się ustawą o dostępie do
informacji publicznej. Na
pewno skorzystamy z tej
ścieżki. Jednocześnie przypominamy
burmistrzowi
Raczyńskiemu, który jeszcze

do końca listopada 2014
roku był dziennikarzem oraz
wydawcą gazety i portalu
internetowego artykuł 6
punkt 4 „Prawa prasowego”:
nie wolno utrudniać prasie
zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób
tłumić krytyki.
Robert Radczak
REKLAMA

Są pieniądze na Pierwszy Biznes
Kolejnych kilkadziesiąt firm powstanie na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego, dzięki wsparciu
finansowemu, jakie młodym przedsiębiorcom zapewnia rządowy program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.
W ciągu siedmiu miesięcy, z pomocą Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, powstało aż 90 przedsiębiorstw, do których trafiło
prawie 6 milionów złotych. Do rozdysponowania FRW otrzymał od Banku Gospodarstwa Krajowego następne 3 mln zł.
Możliwość pozyskania nawet 77 tys. zł
niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu mają studenci,
absolwenci i osoby bezrobotne. Funkcjonujący już przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę w wysokości 23 tys.
zł na tworzenie nowych miejsc pracy
dla osób bezrobotnych.
Korzystającym z programu przysługują również cieszące się popularnością bezpłatne szkolenia i doradztwo m.in. z zakresu prawa gospodarczego, księgowości, zarządzania finansami, czy marketingu.

- Duże zainteresowanie programem oraz ilość udzielonych już
pożyczek świad-

czą o istniejącej potrzebie wspierania
kapitałem wchodzące na rynek firmy
– mówi Prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła - Rządowy program okazał się świetnym pomysłem,
ponieważ daje szansę na rozpoczęcie
własnej działalności osobom bez doświadczenia ale z realnymi i ciekawymi
pomysłami na biznes. Cieszę się, że udało nam się wynegocjować z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejne 3 mln zł
– dodaje.
Profile działalności, które do tej pory
powstały dzięki programowi, są bardzo
różne. Świeżo upieczeni przedsiębiorcy świadczą m.in. usługi fotograficzne,
reklamowe, gastronomiczne, hydrauliczne, pośrednictwa finansowego czy

treningu sportowego.
Najwięcej powstało
natomiast
sklepów
spożywczych i warsztatów
samochodowych. Jedną z pierwDzięki rządowemu wsparciu własne biuro pośrednictwa ubezpieczeniowego
szy osób, które skorzy- otworzyła Marta Łobos. Na zdjęciu z prezesem FRW Robertem Jagłą
stały z programu była
pani Anna Witek, która dzięki pożyczce działalności, żeby złożyć wniosek o pootworzyła własny salon piękności.
życzkę. Dużym atutem było również
wsparcie, jakim Fundusz Regionu Wał- Zdecydowałam się skorzystać z pro- brzyskiego otacza przyszłego przedsięgramu „Pierwszy Biznes – Wsparcie biorcę, gwarantując jednocześnie miniw starcie” przede wszystkim ze względu mum formalności, przyjazną atmosferę
na bardzo atrakcyjne warunki pożycz- i ekspresowe tempo obsługi – wyjaśnia
ki, jak oprocentowanie, okres karen- właścicielka salonu Anna Witek.
cji i czas spłaty. Istotne było dla mnie
również to, że nie musiałam zakładać Dodatkową korzyścią, jaką otrzymują

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
58-300 Wałbrzych
pierwszybiznes@frw.pl, biuro@frw.pl
tel. 74 66 44 810, fax 74 66 44 822

NAJLEPSZA POŻYCZKA
NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I UTWORZENIE STANOWISKA PRACY
NAWET 77 TYS. ZŁ NA 0,44%

Punkt Konsultacyjny we Wrocławiu
ul. Oławska 4/2
czynny w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00
Punkt Konsultacyjny w Świdnicy
Rynek 38

przyszli przedsiębiorcy uczestniczący
w programie, jest m.in. możliwość zdecydowania się na bezpłatną usługę hostingową przez okres 12 miesięcy.
Więcej o programie na www.frw.pl.
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REKLAMA

PRACA

W NIEMCZECH

REKLAMA

REKLAMA

PLANUJESZ ZAKUP LUB NAJEM
NIERUCHOMOŚCI ?
ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ POMOC
(Także pełną obsługę prawną)

DLA FACHOWCÓW

preferowana znajomość języka niemieckiego

- spawacz (E, MIG, MAG)
- ślusarz
- kierowca kat. C

Główna 9/17 1piętro (obok krawcowej) 58-309 Wałbrzych
KRAZ 7765

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro)
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

Lalka z wicepremierem
W pierwszą sobotę
września 2015 r. – już po
raz czwarty w Wałbrzychu
– odbyła się akcja czytelnicza „Narodowe Czytanie”.
Organizatorami imprezy
była Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”
oraz Teatr Dramatyczny
im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu.
- Tym razem czytaliśmy
„Lalkę” Bolesława Prusa.
Uroczystość odbyła się na
małej scenie wałbrzyskiego
teatru. Do wspólnego czytania zaprosiliśmy wałbrzyskich
parlamentarzystów,
przedstawicieli władz lokalnych, służb mundurowych
oraz mieszkańców miasta i
młodzież szkolną. Gościem
specjalnym tej edycji był
przebywający w Wałbrzychu wicepremier i Minister
Obrony Narodowej Tomasz
Siemoniak. Głośnemu czytaniu wybranych fragmentów
powieści towarzyszyły m.in.

krótkie konkursy ze znajomości „Lalki” dla młodzieży
i dorosłych oraz prezentacja
przygotowanej przez bibliotekarzy sondy ulicznej,
ukazującej znajomość dzieła
Prusa wśród mieszkańców
Wałbrzycha. 4 września, czyli
w przeddzień Narodowego
Czytania, odbył się w wałbrzyskim Rynku oraz na placu Magisterskim happening
zachęcający do udziału w tej
akcji, zorganizowany przez
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy PiMBP „Biblioteki pod
Atlantami” w Wałbrzychu.
Publiczność dopisała. Impreza zakończyła się wspólnym
zdjęciem uczestników akcji
oraz rozdaniem okolicznościowych stempli – relacjonuje Aniela Gucwa, dyrektor
Biblioteki pod Atlantami w
Wałbrzychu.
Czytanie „Lalki” odbyło
się także w innych miejscowościach powiatu Wałbrzyskiego.
(RED)

Zadzwoń lub Napisz

tel.: 535 285 514, 535 416 014
www: mentornieruchomosci.pl
e-mail: biuro@mentornieruchomosci.pl

Czekają na wnioski
- W związku z pojawieniem
się w 9 raporcie z monitoringu suszy rolniczej, prowadzonego przez Instytut
Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zagrożenia wystąpienia suszy
dla ziemniaka, krzewów owocowych i roślin strączkowych
na terenie gminy Mieroszów
oraz roślin strączkowych na
terenie miasta Mieroszów proszę osoby poszkodowane o
składanie w trybie pilnym do
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwach
rolnych
spowodowanych
przez suszę wraz z oświadczeniami dotyczącymi prowadzenia w gospodarstwach
produkcji roślinnej bądź zwierzęcej (stanowiącymi załączniki do niniejszych wniosków
− w dwóch egzemplarzach).
Wnioski wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie – informuje
burmistrz Marcin Raczyński.
(RED)

Konsultują strategię

W wałbrzyskim czytaniu „Lalki” udział wzięli wicepremier Tomasz
Siemoniak i prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Zapraszamy mieszkańców
Jedliny-Zdroju na spotkanie
konsultacyjne dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy
Działania (LGD) „Partnerstwo Sowiogórskie”. Spotkanie odbędzie się 17 września
(czwartek) o godz.17.00 w
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Tematem spotkania
będzie omówienie działań
związanych z tworzoną Lokalną Strategią Rozwoju LGD na
lata 2014 – 2020.
(RED)

58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c
tel. 728-765-048
58-300 Wałbrzych ul. Konopnickiej 16 tel. 796-600-006
58-100 Świdnica ul. Budowlana 2 tel. 792-900-010

Charytatywny
Maraton Zumby!
Już w sobotę, 12 września
w godz. 15:00-18:00 zapraszamy wszystkich na Charytatywny Maraton Zumby
pn. „Wytańcz z Nami Życie”.
Podczas akcji w świebodzickim Rynku przeprowadzona
zostanie zbiórka pieniędzy
na rzecz Pani Anety – mieszkanki Świebodzic chorującej
na ziarnicę złośliwą.
Inicjatorem wydarzenia są
Beata Rejek i Marta Jasińska
- instruktorki zubmy ze Świe-

Certyfikaty
stypendialne

bodzic. Gościnnie zajęcia poprowadzą także instruktorzy
ze Strzegomia i Wałbrzycha.
Oprócz zumby na uczestników maratonu czekają także
inne atrakcje, m. in. sensoplastyka - zajęcia plastyczne
dla dzieci, a ponadto stoiska
gastronomiczne - z ciastami i
grochówką. Całkowity dochód
z imprezy przekazany zostanie
na horrendalnie wysokie koszty leczenia pani Anety.
(RED)

Harcerski start
w Boguszowie
4 września boguszowscy harcerze spotkali się na
Harcerskim Starcie. Jest to
wydarzenie rozpoczynające
działania drużyn w nowym
roku harcerskim, który w
kalendarzu widnieje w ramach roku szkolnego.
Po aktywnie spędzonych
wakacjach boguszowscy harcerze wraz z zuchami spotkali
się w Rynku na apelu. Drużynowi zameldowali swoje
jednostki komendantce Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej,
powitali podopiecznych i
jednostki udały się na wspólne ognisko. Aktualnie w
Boguszowie działają cztery
jednostki harcerskie: 111 Boguszowska Gromada Zuchowa Roztańczone Płomyki, 111
Boguszowska Drużyna Harcerska Dwa Płomienie, 111

Burmistrz Mieroszowa Marcin
Raczyński wręczył certyfikaty stypendialne przyznane
za wyniki w nauce i wybitne
osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych
i gimnazjum w gminie Mieroszów. Listy gratulacyjne otrzymali także rodzice wyróżnionych
uczniów. Stypendia otrzymali: Klaudia Sułkowska, Hubert
Grześkowiak, Gabriela Kelner,
Natalia Cebula, Klaudia Kryczka,
Donata Krajewska, Nikola Busz,
Kacper Woszczek, Kamila Różnowicz, Wojciech Szwarczyński,
Bartłomiej Szpargała, Laura Skibska, Hanna Marciniuk, Ewelina
Gierczak, Karolina Litwin, Paulina
Szmulik, Weronika Gierczak, Kacper Raczek, Wojciech Czerwonka, Kinga Kucharska.
(RED)

Boguszowska Drużyna Starszoharcerska Trzy Płomienie,
111 Boguszowska Drużyna
Wędrownicza Watra. Wszystkie jednostki działają w ramach 111 Boguszowskich
Drużyn Żółto-Niebiesich, które aktualnie przekształcają się
w szczep.
- Wszystkich zainteresowanych harcerską działalnością w Boguszowie – Gorcach
zapraszamy na nasze spotkania, a dzieciom i młodzieży
przypominamy, że jesienny
nabór do drużyn trwa. Zapisy
pod numerem telefony 534
19 24 17 – wyjaśnia podharcmistrz Nikola Rymaszewska.
– Zapraszamy także na nasz
profil na Facebooku: 111 Boguszowskie Drużyny Żółto-Niebieskie.
(RED)

Senior-wigor
w Szczawnie
Uzdrowiskowa Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój przystąpiła
do rządowego programu „Senior-Wigor”. Programu przewiduje udostępnienie seniorom
infrastruktury pozwalającej na
aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie
i zaangażowanie seniorów w
działania samopomocowe i na
rzecz środowiska lokalnego. Na
adaptację dla potrzeb utworzenia ośrodka dziennego pobytu
Gmina Szczawno-Zdrój przeznaczyła pomieszczenia usytuowane w budynku przy ul. Kościuszki
19a. Całkowita wartość zadania
260 000 zł; środki własne gminy: 90 000 zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na
31.12.2015 r.
(RED)
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Krwiodawcy znów pomogli
Świebodziccy
krwiodawcy znów dali wyraz
swojej wielkoduszności.
Podczas zbiórki, która
odbyła się w sali Miejskiego Domu Kultury, udział
wzięło 26 osób, z czego aż
21 zostało zakwalifikowanych do oddania krwi.
W efekcie zbiórki udało
się zebrać 10 litrów bezcennego leku. To ważne,
zwłaszcza, że po okresie
wakacji, kiedy to statystycz-

nie częściej dochodzi do
nieszczęśliwych wypadków,
zapotrzebowanie na krew
wzrasta. Aktywność świebodzickiego środowiska krwiodawców doceniona została
przez Teresę Kamińską, kierownika do sparw promocji
krwiodawstwa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
- Świebodzice należą do
czołówki miast, w których

mieszkańcy najchętniej angażują się w akcję poboru.
Największa w tym zasługa
dawców, którzy czują potrzebę pomocy, ale zbiórki
nie odbywałyby się z taką
skutecznością, gdyby nie
bardzo dobra współpraca z
samorządem - powiedziała
Teresa Kamińska.
Zgodnie z przyjętą tradycją, również teraz zbiórce
towarzyszyło losowanie nagrody niespodzianki, ufun-

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY

dowanej przez jednego ze
świebodzickich
przedsiębiorców. Tym razem prezent
- drukarka - dla szczęśliwego
krwiodawcy zasponsorował
Adam Jennings z firmy Famalen. Obdarowaną została
Dagmara Szot. Zbiórkę osłodziła również Śnieżka-Invest,
przekazująca cukierki dla
krwiodawców.
Następna zbiórka już 15
października.

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

(RED)

8 kg – 8 zł

Tramwajem do Książa
Lublin ma swoje trolejbusy, Zakopane fiakrów,
a Wrocław kolejkę gondolową. Już niedługo także
Świebodzice mogą doczekać się alternatywnego
środka transportu, który
stanie się lokalną atrakcją
turystyczną. Mowa o tzw.
konnych tramwajach, których premierowe kursy zaplanowano na nadchodzący weekend.
- Już w dniach 12. oraz
13. września mieszkańcy Świebodzic będą mieli
możliwość przejazdu tram-

wajem konnym ze świebodzickiego Rynku do Książa.
Trasa przejazdu przebiegać
będzie sprzed ratusza, przez
ulicę Wałbrzyską, Bramę
Lwów i dalej przez „Trakt
Książański” do Stada Ogierów Książ. Chętni na przejażdżkę tym niecodziennym
i nieco zapomnianym środkiem lokomocji mogą wsiadać do tramwaju zarówno
w Świebodzicach, jak i na
terenie Stada w Książu. Ze
względów bezpieczeństwa,
na trasie nie zaplanowano
przystanków
pośrednich.

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.
Informacje pod numerami telefonu:

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

W weekend ze Świebodzic do Książa będzie kursował tramwaj konny
(fot. swiebodzice.pl).

Godziny odjazdu z Rynku w
Świebodzicach: 10:00, 12:00,
14:00, 16:00. Po każdym kursie do Książa tramwaj wracać będzie do Świebodzic.
Jednorazowo podróżować
będzie mogło od dwunastu
do piętnastu osób. Przejazd
nie jest biletowany, w związku z czym decyduje kolejność chętnych na miejscu

odjazdu. Jeżeli atrakcja spotka się z zainteresowaniem
mieszkańców i turystów, to
podobne akcje będą organizowane cyklicznie – informują pracownicy Wydziału
Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

REKLAMA

CENRUM POMOCY PSYCHIATRYCZNO-PSYCHOLOGICZNEJ ”PERSONA”
ul.Szmidta 15, tel. 500 32 70 70, www.persona-centrum.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
• wizyty u lekarza psychiatry, endokrynologa, laryngologa
• wizyty u psychologa
• terapie; indywidualna, par i małżeństw, rodzin, uzależnień
• terapia logopedyczna

WIZYTY BEZPŁATNE I KOMERCYJNE
przyjmujemy osoby dorosłe i dzieci
zapewniamy profesjonalną opiekę,
miłą atmosferę oraz dyskrecję
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REKLAMA

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z póź. zmianami)

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI

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

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Podstawowe informacje o nieruchomości :

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie
w granicach działki nr 395 o powierzchni 0,4900 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 2.500,00 zł.
Wadium: 250,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 455,10 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny
wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest na terenach przeznaczonych
pod zabudowę wiejską wielofunkcyjną. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana ruiną kościoła ewangelickiego.
Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem A/5843. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie
w granicach działki nr 397 o powierzchni 0,5300 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 2.500,00 zł.
Wadium:250,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 455,10 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny
wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego położona jest na terenach przeznaczonych
jest pod tereny zieleni publicznej o różnym użytkowaniu.
Przedmiotowa nieruchomość niezabudowana stanowi teren
dawnego cmentarza ewangelickiego. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2015r. o godz. 9.00 w sali nr 216
Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelać na konto Urzędu Gminy w Starych
Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32 2030 0045 1110 0000 0087 7670.
Do dnia 09.10.2015r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg
zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Wadium przepada
na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice jeżeli uczestnik, który wygrał
przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu
( 074) 84-52-163 lub (074) 84-52-220.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ORGANIZUJEMY:

Tel. 509 52 60 11

pl
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WÓJT GMINY
STARE BOGACZOWICE

www.ubezpieczenia.regional.pl

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:

majątkowe, komunikacyjne, rolnicze,
życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe
Twój kod rabatowy:

200

74 66 06 100

Ludowo, smacznie, kolorowo
Rolnicy za tegoroczne plony dziękowali już w miniony weekend
w Starych Bogaczowicach, Czarnym Borze oraz w Świebodzicach.
A przed nami jeszcze niedzielne dożynki diecezjalno-powiatowe
w Głuszycy.
Bogaczowickie święto plonów rozpoczęło się efektownym korowodem wieńców
dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa gminy i uroczystą mszą
świętą odprawioną przez
ks. Zbigniewa Bartosiewicza
- proboszcza parafii Matki
Bożej Bolesnej w Strudze.
W kazaniu ks. Bartosiewicz
pięknie przedstawił trud rolników gospodarujących od
wieków na tych ziemiach. Na
ręce starościny Wandy Jasiak
- rolniczki ze Strugi i starosty
Roberta Załubskiego - prezesa RSP „Przyszłość” podziękowania za trud i chleb złożyli
przewodnicząca rady gminy
Alicja Stępnik i wójt gminy
Mirosław Lech. Na uczestników imprezy czekało wiele
atrakcji, m.in. występy zespołów folklorystycznych, koncerty KRIS Książe Disco-Polo
oraz Edyty Nawrockiej, pokaz
akrobacji lotniczych, prezentacja sołectw z terenu Gminy Stare Bogaczowice oraz
stoiska promocyjne i wielka
loteria fantowa (do wygrania
były m.in. tablety, telefony,
kosiarka, piła motorowa, rowery, telewizor, sprzęt AGD
i inne nagrody). Atrakcją był
pojedynek RSP „Przyszłość” i
AKTIW Sp. z o.o., czyli rywalizacja na wesoło dwóch największych w regionie producentów jaj kurzych. Pierwszy
raz można było śledzić jak
powstaję jajecznica z 360 jaj,
którą później byli częstowani uczestnicy zabawy. Szefowie firm musieli wykazać
się sprytem i tężyzną przy
łapaniu kogutów oraz powożeniu taczką. Podczas uroczystości nastąpiło również
rozstrzygnięcie
gminnych
konkursów na „Wieniec Dożynkowy” oraz „Ładna Posesja”. Zwieńczeniem dożynek
była zabawa taneczna, która
trwała do późnej nocy.

- Składam podziękowania
sołtysom i radom sołeckim
za ogrom pracy włożonej w
przygotowanie imprezy –
mówi Mirosław Lech, wójt
gminy Stare Bogaczowice.
Święto pieroga
Pomimo
niesprzyjającej aury, udały się gminne
dożynki i Święto Pieroga, a
frekwencja w Czarnym Borze dopisała. Msza święta została przeniesiona z pleneru
do kościoła. Potem barwny
korowód przeszedł na stadion, gdzie został przywitany oklaskami przybyłych
już tam wcześniej gości.
Następnie, podczas misterium chleba, starostowie
dożynek (państwo Rozkochowie z Witkowa) wręczyli
wójtowi bochen chleba z
prośbą aby sprawiedliwie go
dzielił między czarnoborzanami. Na powitanie dzieci z
Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przygotowały krótkie przedstawienie,
a następnie wójt przywitał
wszystkich gości. Jak co roku
bardzo ważnym momentem
Dożynek jest prezentacja
wieńców. W tym roku były
one wszystkie bardzo okazałe i jury miało duży problem
w wyborze najpiękniejszego. Zwycięzcą okazało się
sołectwo Borówno (nagroda
wójta w wysokości 1000 zł),
a wyróżnienia o wartości 500
zł każdy otrzymały sołectwa
Grzędy i Witków. O godzinie
15.00 rozpoczął się konkurs,
na który wszyscy wystawcy
czekali, czyli na najsmaczniejsze pierogi. Na stole pierogowym na werdykt jury
czekało około 25 potraw a
zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: w
kategorii kucharze profesjonaliści: I miejsce - Gospodarstwo Agroturystyczne Ewy
Durkacz z Borówna, II - Re-

stauracja „Maria” z Wałbrzycha, III - Restauracja „Swojak”
z Kamiennej Góry; instytucje
i organizacje: I miejsce Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czarnym Borze, II - GZSP
w Czarnym Borze, III - Stowarzyszenie „Atrakcyjni” z
Czarnego Boru; ekipy amatorskie: I miejsce - Emialia
Rolka, II - Sylwia Piksa, III - Zofia Bąk. Po rozdaniu wszystkich nagród rozpoczęło się
biesiadowanie i zabawa przy
muzyce, którą zapewniły rodzime zespoły ludowe, czyli
„Janicki”, „Grzędowianki” i
„Radość”. Smakosze regionalnej kuchni mieli do dyspozycji ogromny wachlarz
potraw przygotowany przez
6 sołectw oraz Rady Rodziców z GZSP. Bardzo smaczne potrawy zaserwowali też
wystawcy, biorący udział w
konkursie pierogowym. Dla
dzieci Centrum Kultury przygotowanych było mnóstwo
atrakcji, konkursów i warsztatów rękodzielniczych. Dla
amatorów lepienia pierogów czekały stoły ze stolnicami, gdzie pod okiem pań
można było ulepić i ugotować sobie swoje pierogi.
Wieczorem, zagrał zespól
JUMPER i Holiday, a przez
resztę wieczoru uczestnicy
tańczyli do muzyki przygotowanej przez DJ-a.
Ciernie w deszczu
W deszczu - ale jakże
upragnionym przez rolników - oraz podniosłej atmosferze rolniczego święta
przebiegały
tegoroczne
dożynki gminne, podczas
których mieszkańcy Cierni złożyli dziękczynienie za
zabrane plony. Obchody
rozpoczęła uroczysta polowa msza święta, koncelebrowana przez proboszcza
parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski ks. Witolda Wo-

jewódkę, dziekana dekanatu
świebodzickiego ks. Jana
Gargasewicza oraz ks. Daniela Szymanika - proboszcza
parafii pw. św. Brata Alberta
Chmielowskiego.
- Stojąc na tym ołtarzu,
jako starości tegorocznego
święta plonów, dziękujemy
w imieniu całej społeczności
rolniczej Cierni za to, co zdołaliśmy zebrać pomimo różnych przeciwieństw. Rzadko
też zdarza się taki rok, w którym pogoda w pełni sprzyjałaby rolnikom. Nie inaczej
było i tym razem - mówiła do
zebranych starościna dożynek Iwona Moskwa.
Na ołtarzu polowym nie
zabrakło płodów rolnych
oraz dekoracji. Imponujący
rozmiarami oraz misterią wykonania wieniec, dopełniały
kłosy zbóż, warzywa, owoce
oraz tradycyjne bochny chleba, których fragmentami łamali się zebrani goście. Uroczystość uświetnił występ
zespołu folklorystycznego
„Kostrzanie”, który zaprezentował na scenie zwyczaje i
obrzędy dożynkowe.
Głuszyca zaprasza
Dożynki
diecezjalno-powiatowe zostały zaplanowane na niedzielę, 13
września, w Głuszycy na
boisku sportowym przy ul.
Dolnej. Program: godz. 12.30
– przemarsz ulicami miasta
korowodu
dożynkowego,
13.00 – uroczysta msza św.
dziękczynna pod przewodnictwem biskupa Ignacego
Deca, 14.40 – ceremoniał
dożynkowy (powitanie delegacji, misterium chleba,
prezentacja wieńców dożynkowych, konkurs na wieniec
dożynkowy i jego rozstrzygnięcie), 16. 00 – występy
zespołów folklorystycznych,
17.00 – potyczki dożynkowe
sołtysów, 18.00 – koncert
„niespodzianka”. Wydarzenia towarzyszące: prezentacja produktów lokalnych
i rękodzieła ludowego, prezentacja gmin, warsztaty
wypieku chleba, atrakcje dla
dzieci.
(RED)
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Udana wyprawa Patrycji

Sportowy raport
• Już w najbliższy weekend
prawdziwa gratka dla sympatyków wałbrzyskiej siatkówki – Turniej o Puchar Prezesa
WZK Victoria. Harmonogram
gier: 12.09. (sobota) – godz.
12:00 TS Victoria PWSZ Wałbrzych – Stal AZS Nysa, godz.
17:00 Jastrzębski Węgiel – Stal
AZS Nysa; 13.09. (niedziela)
godz. 12:00 TS Victoria PWSZ
Wałbrzych – Jastrzębski Węgiel.
Wstęp bezpłatny – spotkania
rozgrywane w hali Aqua-Zdrój
przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu.
• Piłkarki nożne AZS-u PWSZ
Wałbrzych przegrały we Wrocławiu z miejscowym AZS-em
0:1 (relacja na sport.db2010.
pl). W najbliższej kolejce AZS
PWSZ Wałbrzych miał zagrać na
własnym stadionie z Czarnymi
Sosnowiec, jednak spotkanie
zostanie przełożone na inny
termin. Dlatego najbliższy mecz
podopieczne Marcina Gryki zagrają 26 września w Łęcznej z
miejscowym Górnikiem.
• Piłkarki nożne Victorii Aglomeracja Wałbrzyska wciąż pozostają bez zwycięstwa w rozgrywkach II ligi. Podopieczne
Jacka Grabowskiego tym razem
uległy w wyjazdowym meczu
SWD Wodzisław Śląski 2:4, natomiast drugi wałbrzyski beniaminek – AZS PWSZ II – pokonał
po golach AZS II Wrocław 2:1.
Choć do przerwy wałbrzyszanki
przegrywały 0:1, to po zmianie
stron Nikola Pełechata i Daria

Pluta strzeliły dwa gole, dając
rezerwom AZS PWSZ drugie z
rzędu zwycięstwo. Następna kolejka (19-20 września): Victoria
Aglomeracja Wałbrzyska - Polonia Prószków, KKS Zabrze - AZS
PWSZ II.
• W 6 kolejce rozgrywek III
ligi dolnośląsko – lubuskiej
piłkarze Górnika Wałbrzych
pauzowali, ponieważ mecz
z Bystrzycą Kąty Wrocławskie
został przełożony na środę, 16
września, na godz. 17:00. Spotkanie zostanie rozegrane w
Wałbrzychu, ale gospodarzem
będzie… Bystrzyca. W już sobotę, 12 września o godz. 17:00
Górnik podejmie Stilon Gorzów
Wlkp.
• Victoria Świebodzice może
zostać liderem piłkarskiej
klasy okręgowej, jeśli zostanie
utrzymany wynik niedzielnego
meczu ze Skalnikiem Czarny
Bór, który po godzinie został
przerwany przy stanie 3:0 dla
świebodziczan. Po raz pierwszy
w tym sezonie komplet punktów zdobył Zdrój Jedlina Zdrój,
który na własnym boisku pokonał Nysę Kłodzko 4:0, a Sudety
Dziećmorowice wygrały pierwszy mecz wyjazdowy, pokonując w Złotym Stoku Unię 2:1.Następna kolejka: Skalnik– Victoria
Tuszyn (sobota, 12 września,
16:00), Sudety – Victoria (sobota, 12 września, 16:00), Polonia
Bystrzyca Kłodzka – Zdrój.
* MKS Szczawno Zdrój rozgromił na własnym boisku Granit

Roztoka 7:1 i został liderem
grupy I piłkarskiej klasy A. Pozycję współlidera straciła Iskra
Witków Śląski, która zremisowała w Jaroszowie w Unią 2:2.
Remisem zakończyły się także
derby powiatu wałbrzyskiego
w Mieroszowie, gdzie ani Biały
Orzeł, ani Górnik Boguszów Gorce nie zdołał zdobyć gola. Aż 10
goli obejrzeli kibice w Głuszycy,
gdzie Włókniarz pokonał Kalenicę Jugów 8:2, a 7 bramek padło
w Wiśniowej, gdzie LKS wygrał z
Jokerem Jaczków 5:2. W tej kolejce wyjazdowe porażki poniosły ekipy Czarnych Wałbrzych w
Pszennie z Cukrownikiem 1:2 i
KS Walim, który uległ 2:3 Zielonym Mrowiny. Następna kolejka: Czarni– Zieloni, Górnik – Cukrownik Pszenno, Iskra – Wenus
Nowice, Joker – Unia, KS Walim
– LKS Wiśniowa, Granit Roztoka
– Biały Orzeł, Kalenica Jugów –
MKS Szczawno, Herbapol Stanowice – Włókniarz.
• W 3. kolejce piłkarskiej klasy
B zostały rozegrane dwa spotkania: MKS II Szczawno-Zdrój
zremisował z Podgórzem Wałbrzych 1:1, a Grodno Zagórze
Śląskie zostało rozgromione
na własnym boisku przez Unię
Stare Bogaczowice aż 9:0. W tej
serii spotkań pauzowały: Zagłębie Wałbrzych oraz Victoria II
Świebodzice. Następna kolejka:
Grodno – MKS II Szczawno, Zagłębie– Unia, pauzują: Victoria II
oraz Podgórze.
(RED)

Za w połowie udany można uznać start zawodników
KKW Superior Wałbrzych w
mistrzostwach świata w kolarstwie górskim w Vallnord
w Andorze. Rywalizowali w
kategorii juniorów oraz w
sztafecie mieszanej.
Wśród juniorek zwyciężyła
Włoszka Martina Berta. Na 28.
miejscu, tracąc do niej 17,51
min., uplasowała się Patrycja
Piotrowska, która wyprawiła
się do Andory na koszt własny
i sponsorów. W tej konkurencji
wystartowało 45 zawodniczek.
- Występ Patrycji oceniam
jako dobry, ścigała się na miarę oczekiwań i uniknęła zdublowania – ocenił trener klubowy Roman Magdziarczyk.
Postępy czynione przez
wałbrzyszankę dokumentuje
fakt, iż podczas ubiegłorocznych w norweskim Hafjell, zajęła 32. miejsce. Na tegorocznych ME w Chies d’Alpago we
Włoszech Patrycja była 27. Należy sądzić, że kariera mistrzyni Polski będzie się nadal rozwijać w oczekiwanym przez jej
kibiców kierunku i że również
wśród orliczek, a następnie w
elicie będzie kontynuowała
sukcesy. Czy pod Chełmcem
wyrośnie następczyni Mai
Włoszczowskiej?

Kariera Patrycji Piotrowskiej rozwija się prawidłowo.
Gorzej spisał się także najlepszy w kraju wśród juniorów
Filip Helta. W Andorze wygrał
Simon Andreassen (Dania), a
kolarz Superiora był 65. Wystartowało 89 kolarzy.
- Filip wyraźnie nie trafił z
formą na światowy czempionat – tak skwitował jego występ klubowy szkoleniowiec.
W sztafecie mieszanej na
pierwszej zmianie pojechał
Marek Konwa i ukończył ją
jako dziewiąty. Ścigający się
po nim Helta spadł na 15. pozycję. Z kolei Maja Włoszczowska wyciągnęła nasz zespół

na 12. lokatę i taką dowiózł
do mety Bartłomiej Wawak.
Zwyciężyła Francja, a Polacy
wyprzedzili 11 drużyn.
Z wieści docierających z
Andory wynikało, że Helta
w swoich startach zaliczył
upadek i zerwanie hamulca.
Na ME był 15., a więc trzeba
mieć nadzieję, iż będzie chciał
udowodnić, że słabsza jazda
w Vallnord była tylko wypadkiem przy pracy. Jest zawodnikiem ambitnym i utalentowanym, więc z nadzieją czekamy
na jego kolejne występy.
Andrzej Basiński
REKLAMA
Wałbrzych, dnia 28.08.2015 r.

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

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny

na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:
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 100 350,00 zł , wadium 5 017, 00 zł. Przetarg
odbędzie się 22.09.2015 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 108 810,00 zł , wadium 5 440, 00 zł. Przetarg odbędzie się 22.09.2015 r o godzinie 12,20 w siedzibie Spółdzielni.
Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia
21.09.2015 r. lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 22.09.2015 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 wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które
wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wygrały przetargu ,wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego nie później niż następnego dnia po
dacie przetargu . Osobom , które wpłaciły wadium w kasie Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po 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 dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia
07.07.1994 r Prawo Budowlane .
Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odrębnej własności lokalu bez udostępnienia świadectwa , o którym mowa wyżej.
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty
wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz
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
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

OKNA z Wałbrzycha

REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

HFPEF[KJJLBSUPHSBöJ
NJFSOJDUXBHØSOJD[FHP
TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
JPCSØCLJDZGSPXFKNBQ
PSB[EPLVNFOUØX
LTFSPLPQJJXJFMLPGPSNBUPXFK

1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

20 LAT TRADYCJI
Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!

LETNIA
PROMOCJA

10 % rabatu

z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 31 sierpnia 2015 r.

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

Dokąd zmierza klub?
Rozmowa ze Stanisławem Kiełbikiem, byłym koszykarzem
i trenerem Górnika Wałbrzych.
Jak przyjąłeś wiadomość
o powołaniu Todora Mołłowa na stanowisko selekcjonera kobiecej reprezentacji Polski?
Stanisław Kiełbik: - Od razu
zadzwoniłem do niego z
gratulacjami i ucięliśmy
krótką pogawędkę. „Toto”
cieszył się, że po kilku podejściach w końcu dostał
swoją szansę. Pocieszyłem go, że po ostatnich
mistrzostwach Europy kobiet gorzej być nie może,
więc teraz może być tylko
lepiej. Obiecał, że pierwsze zgrupowanie będzie
w Piasecznie, a drugie w
Wałbrzychu!
Przypomnij naszym Czytelnikom jak rozpoczęła
się wasza współpraca w
Górniku.
- Zaczęło się od wymiany na linii Górnik - Dunav
Ruse w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku.
Oni przyjeżdżali do na s
na turnieje przed ligą, a
my jeździliśmy do nich
na zgrupowania nad Morze Czarne. Z roku na rok
współpraca zacieśniała się
i w końcu „Toto” postanowił zjechać do Polski, bo
miał żonę Polkę. Zaczynał w ostatnim sezonie
mojej gry w Górniku jako
asystent trenera Jana Lewandowskiego.
Potem
przestałem grać i w raz z
„Toto” usiłowaliśmy urato-

wać sekcję po wycofaniu
się kopalni z finansowania
klubu. To był czas wielkiej
szarpaniny i niepewności. Uwieńczeniem naszej
współpracy był sezon
1994/95, w którym - jako
jedyny zespół bez obcokrajowców – zajęliśmy 4
miejsce w ekstraklasie jako
Śnieżka Asporo Świebiodzice. Potem nasze drogi
się rozeszły, ale cały czas
mamy z sobą kontakt.
Dużo bardziej smutna jest
historia Jacka Bukiela,
który zmarł kilka tygodni
temu. Jego śmierć była dla
wszystkich wielkim zaskoczeniem…
- Dla mnie to był szok, bo
kilka dni wcześniej rozmawialiśmy i umawialiśmy
się na spotkanie. Nic nie
zapowiadało tego nieszczęścia... Okazało się, że
miał problemy zdrowotne,
które nie zostały dobrze
zdiagnozowane i stąd ta
zaskakująca strata. Byłem na pogrzebie Jacka w
Zgorzelcu i było mi wstyd,
że nikt z obecnych władz
koszykarskiego Górnika
nie pojawił się na tej uroczystości. A przecież Jacek
z Górnikiem wywalczył
wicemistrzostwo Polski,
a potem był częstym gościem w Wałbrzychu.
Łącznikiem
pomiędzy
dawnym Górnikiem a

obecnym był w ostatnim
sezonie Twój syn Jakub.
Czy nadal będzie grał w
Wałbrzychu?
- Poprzedni sezon był dość
udany dla Kuby, ponieważ
był drugim strzelcem za 3
pkt. w III lidze, tracąc do
zwycięzcy tej klasyfikacji tylko jeden celny rzut.
Dużo zawdzięcza trenerowi Pawłowi Domaradzkiemu, który pomógł mu
w indywidualnym toku
treningowym. Dobra gra
w drugim zespole Górnika
miała być dla niego przepustką do sprawdzenia się
w drugoligowym zespole.
To jednak nie nastąpiło, a
propozycja gry w III lidze w
kolejnym sezonie nie była
dla niego odpowiednia.
Dlaczego w tamtym sezonie Kuba nie zagrał w żadnym meczu II ligi?
- Ponieważ nie został zgłoszony do tych rozgrywek,
choć trener mu to obiecywał. Szkoda, że tak się
dzieje, bo - jak się okazuje
- nie jest jedynym młodym
koszykarzem z Wałbrzycha, którym Górnik nie jest
zainteresowany. Na przykład reprezentant Polski
do lat 17 Bartosz Kosiór
odszedł do Niedźwiadków
Przemyśl. Trener, zamiast
inwestować w wychowanków i ludzi związanych
miastem oraz klubem, woli
ściągać do zespołu zawod-

ników z innych klubów. W
tym miejscu należy zadać
pytanie: dokąd nas zaprowadzi taka polityka?
Przecież każdy zawodnik
związany z Wałbrzychem
jest dużo tańszy w utrzymaniu, poza tym daje
przykład ścieżki kariery kolejnym młodym adeptom
koszykówki. A tak ściągani
są przeciętniacy, którym
– poza wynagrodzeniem
– klub musi opłacać mieszkanie i ponosić inne koszty. Przy tym nie ma żadnej
gwarancji, że pozyskani
gracze będą spisywali się
lepiej od wychowanków,
którym blokuje się drogę
rozwoju w macierzystym
klubie. Czy na tym ma polegać wydawanie pieniędzy pozyskanych z wielkim
trudem z miejskiej kasy i
od sponsorów?
To w takim razie kto ponosi odpowiedzialność za tę
sytuację?
- Cieszę się, że w koszykarskim Górniku są dziś ludzie
bardzo zaangażowani w
jak najlepsze funkcjonowanie klubu. Nie wszyscy
mają jednak odpowiednie
doświadczenie i przez to
muszą polegać na tym,
co mówią im „fachowcy”.
W ten sposób ktoś, komu
wydaje się, że jest koszykarskim ekspertem, narzuca swoje zdanie innym,
którzy - działając w dobrej
wierze - nie mają świadomości popełnianych błędów. A taki „fachowiec” ma
ciepłą posadkę i nie ponosi

Stanisław i Jakub Kiełbikowie przed halą Aqua Zdrój w Wałbrzychu.

ani odpowiedzialności, ani
konsekwencji tak naprawdę wyłącznie swoich błędów. Przykład? Kto poniósł
konsekwencje przegranej
walki o I ligę w poprzednim
sezonie? Mając w składzie
Piotra Niedźwiedzkiego,
który został graczem ekstraklasowego Turowa, czy
tak doświadczonych zawodników jak Rafał Glapiński, Rafał Niesobski czy Bartłomiej Józefowicz to był
nie lada wyczyn. Nie mogło
być inaczej, skoro trener w
najważniejszych meczach
sezonu: w Kłodzku, Wrocławiu i Bytomiu nie był w
stanie pomóc swojej drużynie. Dopóki we władzach
klubu nie będzie większej
liczby osób z koszykarskim
doświadczeniem, dopóty
w koszykarskim Górniku
nic się nie zmieni. Obym się
mylił, bo ten klub jest mi
szczególnie bliski.
Wróćmy do Kuby – gdzie
zagra w nadchodzącym sezonie?
- Co ciekawe: w Górniku
nie było dla niego miejsca w zespole drugoli-

gowym, tymczasem kilka tygodni temu dostał
zaproszenie od trenera
pierwszoligowej Pogoni
Prudnik, z którą trenował na przedsezonowym
zgrupowaniu.
Według
opinii trenera Macieja
Maciejewskiego,
Kuba
musi nabrać masy ciała,
bo technicznie, taktycznie i rzutowo nie odbiegał od pozostałych
zawodników w kadrze
Pogoni.
Szkoleniowiec
dodał, że tak ułożony zawodnik z powodzeniem
powinien znaleźć miejsce
w każdym klubie polskiej
II ligi… Chciałem, by mój
syn kontynuował przygodę z koszykówką w
moim ukochanym Górniku, ale póki trenerem
jest obecny „fachowiec”,
jest to niemożliwe. Dlatego w nadchodzącym
sezonie Kuba będzie grał
we Francji i skupi się na
pracy nad masą ciała i
na podnoszeniu umiejętności w pozostałych elementach koszykarskiego
rzemiosła.
Rozmawiał Robert Radczak
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USŁUGI
Ale pożyczka nawet w 24 godziny.
668 682 334
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.
(3) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(3) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(3) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info

(3) PRACA DLA OPIEKUNA
SENIORÓW W ANGLII, WYSOKIE
ZAROBKI. TEL. 509 892 436.
(3) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(1) Do wynajęcia kawalerka z
jasną kuchnią i dużym balkonem
na Piaskowej Górze. Cena 700 zł
+ liczniki i kaucja 600 zł. Tel. 662
009 796.

Sprzedam samochód Subaru
Forester 2 L, 1999 r., benzyna,
automat, bogate wyposażenie,
właściciel PL, zadbany, cena
11500 zł. Tel. 668 292 848.
(3) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA
Firma handlowa zatrudni młode,
dyspozycyjne osoby do pracy
przy promocjach i wyprzedażach.
Praca stała, od zaraz. 550 zł/tyg.
Tel.519-484-971.

Biuro Rachunkowo-Doradcze
NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE

100 % GWARANCJI
Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

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

• 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

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

NAPRAWA

(2) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486. (bold)

SKUTERÓW I QUADÓW
(odbiór i dowóz)

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

MOTORYZACJA

REKLAMA

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

www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

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

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

SKŁAD WĘGLA
MAXIMUS

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

CZĘŚCI
DO SKUTERÓW

EKOGROSZEK EKORET, MARCEL,
WIECZOREK, WESOŁA, SILESIA

GLOBAL - AUTO
Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622

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

SUPER JAKOŚĆ – DOBRE CENY

TANIE

Wynajmę
lub sprzedam

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

halę 800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu
(koło Starej Kopalni).

UBEZPIECZENIA

Nieruchomość tygodnia:
Sprzedam mieszkanie w
Głuszycy Górnej na parterze. Lokal składa się z dużej
widnej kuchni, dwóch pokoi
i WC. Do mieszkania przynależy również strych, piwnica
i dwie komórki zewnętrzne.
W mieszkaniu wymienione
zostały wszystkie drzwi wraz
z futrynami, okna i podłogi.
Ogrzewanie i ciepła woda piec CO. Wszystkie pomieszczenia słoneczne i odnowione. Klatka schodowa po
remoncie. Pow. 46 m2. Cena
60 tys. zł

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B, 58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792 fax. 0 693 997 791

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Tel. 606 478 000
KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

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.

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
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Podzamcze, 54 m2, rozkładowe,
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna
cena 113.500 zł Kontakt 535-416014

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Biały Kamień, 3 pokoje, 67m2, parter z samodzielnym wejściem do
mieszkania, dwa ogródki! 400m2,
bardzo atrakcyjna lokalizacja, cisza,
spokój, Cena 130.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311- 265
Nowe Miasto, ul. Fredry, 3 pokoje, 57m2, wysoki parter, cena
105.000zł DO NEGOCJACJI Kontakt
535-311-265
Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2,
garaż, duży potencjał, dwa
mieszkania w cenie jednego
(66m2+19m2), cena 125.000zł DO
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265
Podzamcze, 48 m2, rozkładowe,
dwa pokoje, cena 115.000zł DO
NEGOCJACJI! Kontakt 535-311-265
Biały Kamień, 41m2, kawalerka
z dużym balkonem, 2 piętro,
odstępne 20.000zł Kontakt 535311- 265
ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE
mieszkanie w doskonałej lokalizacji, 4 pokoje, 85 m2, 1, 2 piętro,
kameralna kamienica, osiedle w
sąsiedztwie lasu, DO WPROWADZENIA!, CENA 205 tys. zł, TEL.
535- 285 -514
ŚWIEBODZICE, 84 m2, rozkładowe,
Osiedle Piastowskie, ogrzewanie
miejskie, 4 POKOJE, balkon, CENA
185.000,-zł DO NEGOCJACJI! Kontakt 535-285-514
PIASKOWA GÓRA 3 pokoje, po
remoncie, 4 piętro, 45 m2, ogrzewanie miejskie, 109.000 tys. Tel:
535-285-514
NOWY DOM Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM W CENIE, Konradów,
wolnostojący, piękna okolica, 127
m2, 5 pokoi, garaż, ogród, 480.000
zł. Tel: 535-285-514
DO WYNAJĘCIA PIASKOWA
GÓRA, 2 pokoje, balkon, wnęka
kuchenna, 2 piętro w wieżowcu,
czynsz 750 zł plus woda i prąd, tel.
535- 285 -514
Nowe Miasto, pokój z kuchnią, z
możliwością przerobienia na dwa
pokoje, 37,5 m2, drugie piętro,
CENA 30.000,-zł zł! tel. 530-998374
PIASKOWA GÓRA, KAWALERKA
z jasną kuchnią, 6 piętro, duży
balkon, SUPER CENA 56.000zł
Kontakt 530-998-374
ŚRÓDMIEŚCIE DO WYNAJĘCIA,
umeblowana kawalerka po remoncie, 1 piętro, 33m2, czynsz 750
zł Kontakt 530-998-374
3 pokojowe mieszkanie z balkonem i ogródkiem, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, SPOKOJNA OKOLICA,
Rozkładowe,46m2 CENA 95.700zł
kontakt 530- 998-374
Podzamcze, 41,5m2, po kapitalnym remoncie, cicha okolica, 9
piętro, CENA 128.000 zł. Kontakt
530-998-374

APARTAMENT DWUPOZIOMOWY
w Szczawnie Zdroju, pow. 60
m2,osiedle zamknięte, wysoki
standard, zabudowa kuchenna w
cenie, 249 tys. Kontakt 535-416014
Dom wolnostojący w Jugowicach
Wałbrzycha pow.200m2, 6pokoi
działka 2500m2. Cisza spokój,
cena: 200tys Kontakt 535-416-014
OKAZJA ! Cena obniżona o 12tys.
Śródmieście 45m2 1pietro,klatka po generalnym remoncie,
ogrzewanie gazowe cena: 43tys.
kontakt 535-416-014
Podzamcze, 54 m2, rozkładowe,
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna
cena 113.500 zł Kontakt 535-416014
kawalerka w SUPER CENIE na
piaskowej górze. CENA 46TYS ZŁ
kontakt 535 416 014

58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ
STARY ZDRÓJ
1. Do spzredania mieszkanie o
powierzchni 21 m kw do niewielkiego remontu. Cena to 22 tyśzł .
Bardzo atrakcyjna oferta . Zapraszam do kontaktu i na prezentację . Tel. 509 – 180 – 718.
PIASKOWA GÓRA
1. Mieszkanie 40,4 m kw , 2 pokoje
na III piętrze - 125 tyś. Bardzo
atrakcyjna oferta , dużym atutem
jest widna kuchnia i balkon.
Zapraszam do kontaktu i na prezentację. Tel. 502 – 668- 974.
2. 2 pokojowe mieszkanie z widną
kuchnią , dużą piwnicą , strychem
i ogórdkiem . Cena to 105 tyś
zł. Zapraszam do kontaktu i na
prezentację . Tel. 502 – 668 – 974
. Zapraszam do kontaktu i na prezentację . Tel. 502 – 549 – 553 .
3. 3 pokojowe mieszkanie z
ogórdkiem na II piętrze po remoncie. Bardzo atrakcyjna oferta
, cena to 147 tyś zł. Tel. 509 – 180
– 718.
4. Mieszkanie o powierzchni 33 m
kw , bardzo ładnie zaaranżowane
. Cena to 95 tyś zł. Zapraszam do
kontaktu i na prezentację. Tel .
514 -967 – 083.
5. Do sprzedania mieszkanie 42
m kw , atrakcyjnie zaaranżowane
. Cena to 120 tyś zł. Zapraszam do
kontaktu i na prezentację. Tel. 514
– 967 – 083.
BIAŁY KAMIEŃ
1. Do sprzedania 3 pokojowe
mieszkanie z widną kuchnią , 67,7
m kw na parterze . Jest wyremontowane i umeblowane . Cena to
189 tyś zł. Zapraszam do kontaktu

łazienka z wc i wanną, przedpokój oraz balkon. Cena: 155 000
zł (nr:2053) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 09

i na prezentację. Tel. 502 – 668
– 974.
2. Mieszkanie do remontu 26 m
kw znajdujace się na I piętrze.
Atrakcyjna cena 30 tyś zł . Zapraszam do kontaktu i na prezentację . Tel. 509 – 180 – 718.
3. Bardzo atrakcyjna oferta 33
m kw - ładne mieszkanie po
remoncie i pięknie zaaranżowane.
Zapraszam do kontaktu i na prezentacje. Tel. 514 – 967 – 083 .
4. Bardzo ładne mieszkanie o powierzchni 40 m kw , składające się
z pokju , dużej kuchni , łazienki z
WC w spokojnej , zielonej okolicy.
Zapraszam do kontaktu i na prezentację. Tel. 514 – 967 – 083 .
NOWE MIASTO
1. Mieszkanie 2 pokojowe , 43,5 m
kw , wyremontowane , z dużym
strychem , ogórdkiem w bardzo
spokojenj okolicy. Cena to 120
tyś. Zapraszam do kontaktu i na
prezentację. Tel. 502 – 668 – 974.
2. 4 pokojowe mieszkanie , 90,5
m kw na wysokim parterze . W
mieszkaniu znajdują się dwa
balkony. Ponadto w cenie mieszkania wliczona jest część mebli.
Atutem jest bezpośredni wjazd
z podwórka . Cena to 119 tyś zł.
Zapraszam do kontaktu i na prezentację . Tel. 502 – 6668 – 974 .
3. Do sprzedania pokój z aneksem
kuchennym , 25 m kw znajdujący
się na I piętrze . Atrakcyjna oferta
, cena to 36 tyś zł. Zapraszam do
kontaktu i na prezentacjęel 502
-668-974.
ŚWIEBODZICE
1. Do sprzedaży kawalerka 25 m
kw na parterze składająca się z
aneksu kuchennego , piwnicy i
cześci pralni. Jest po remoncie i
umeblowane. Cena to 70 tyś zł.
Zapraszam do kontaktu i na prezentację. Tel. 502 – 549 – 553.
2. Do sprzedania mieszkanie w
Świebodzicach , 48 m kw , cena
to jedyne 119 tyś zł do negocjacji
, okazja .. Zapraszam do kontaktu
i na prezentację. Tel. 509 – 180
– 718.
ŚRÓDMIEŚCIE
1. Do sprzedania mieszkania o
powierzchni 32 m kw do remontu
, w świetnej lokalizacji. Jest możliwość zagospodarowania oddzielnego wejścia od strony ogródka
. Cena to 37 tyś zł. Zapraszam do
kontaktu i na prezentację . Tel 502
– 549 – 553.
SZCZAWNO
1. Mieszkanie o powierzchni
44 m kw na II pietrze . Bardzo
atrakcyjna oferta . Zapraszam do
kontaktu i na prezentację . Tel.
502 – 549 – 553.
PILNIE POSZUKUJEMY DLA ZDECYDOWANYCH KLIENTÓW
• Garsoniery na Piaskowej Górze
do 60 tys zł.
• Mieszkań do wynajęcia dla
zdecydowanych klientów.
• Domu w okolicach Wałbrzycha –
płatność gotówką z góry. Tel. 509
– 180 – 718 .
OFERUJEMY
• Lokale do wynajęcia już od
250 zł , bardzo atrakcyjna oferta.
Zapraszam do kontaktu i na prezentacje . Tel. 509 – 180 – 718 .

BON – Stary Zdrój, 45 m2, wysoki
parter, 2 pokoje, jasna kuchnia w
zabudowie, łazienka z wanną oraz
wc. Cena: 79 800 zł (nr: 2017)- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON - Nieruchomości za spłatę
zadłużenia: Śródmieście 12 000 zł,
Podgórze 18 000 zł . (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – Szczawno Zdrój, 60 m2, 3
pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 179 000 zł.Możliwa
zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33
BON - Nowe Miasto, 79 m2,wysoki parter,4 pokoje, kuchnia z
aneksem, łazienka z kabiną prysznicową i wc, przedpokój oraz 2
balkony. Cena: 120 000 zł. (nr:
2063) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON - Nowe Miasto, 30,5 m2,
wysoki parter, pokój, jasna
przechodnia kuchnia, łazienka
z kabina prysznicową oraz wc.
Cena: 67 000 zł. (nr: 2062) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Śródmieście, 32 m2,
3 piętro, pokój, przechodnia
kuchnia, łazienka z wc oraz kabiną
prysznicową. Cena: 55 000 zł. (nr:
2066)- (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – Nowe Miasto,46 m2, parter, 2 pokoje, jasna przechodnia
kuchnia w zabudowie, łazienka
z kabina prysznicową i wc oraz
przedpokój. Cena: 125 000 zł (nr:
2061) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - Podzamcze, 75,5 m2, 4
piętro, 4 pokoje, jasna kuchnia
w zabudowie, łazienka z kabiną
prysznicową oraz bidetem,
osobno wc, balkon. Cena: 199 000
zł (nr: 2025) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - Kołobrzeg, 37 m2, 3 piętro,
2 pokoje, kuchnia, łazienka,
balkon. Zamienię na mieszkanie
w Wałbrzychu lub w Szczawnie
Zdroju. - (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON - Boguszów Gorce, 40 m2, 2
pokoje,jasna kuchnia w zabudowie,łazienka z kabiną prysznicową
i wc oraz przedpokój. Cena: 77
000 zł (nr: 2069) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 09
BON - Biały Kamień,50 m2, wysoki
parter, 2 pokoje, jasna kuchnia,
łazienka z kabiną prysznicową i
wc, przedpokój.Cena: 119 000 zł
(nr: 2064) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON - Świebodzice, 51,5 m2,
wysoki parter, 2 pokoje, widna
kuchnia w zabudowie, jasna

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 - Głuszyca, Dom wolnostojący, 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- Śródmieście, dom wolnostojący, 200 m2, działka 980 m2,
dwustanowiskowy garaż. Cena:
690 000 zł (nr: 2060) - (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON - Piaskowa Góra,dom wolnostojący, 160 m2,działka 1400 m2,
garaż w bryle budynku. Cena: 400
000 zł (nr: 2057) - (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON - Biały Kamień, dom wolnostojący, 120 m2 , działak 600 m2.
Cena: 380 000 zł (nr: 2058) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - Piaskowa Góra, dom w
zabudowie szeregowej, 107 m2,
działka 170 m2, garaż. Cena: 439
000 zł (nr:2049) - (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON – Boguszów-Gorce, działka
inwestycyjna, 3167 m2. Media: woda na działce, energia
elektryczna 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 - Śródmieście, 50 m2, parter,
3 pomieszczenia biurowe, wc,
hall. Sąsiedztwo Zesp. Adwokackich. Cena najmu: 1600 zł netto.
Cena sprzedaży: 179 000 zł (nr:
1124) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON - Zagórze Śląskie, działka
budowlana, 2800 m2, droga asfaltowa. Woda- studnia, kanalizacjaszambo, prąd- na działce. Cena:
196 000 zł. (nr:2012) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON - Grzędy, budynek gospodarczy, strumień, 250 m2, działka
2500 m2. Cena: 79 000 zł ( nr:
2023) - (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON- Wałbrzych, działka budowlana, 1827 m2. Media: prąd i woda
w znajdują się w bezpośrednim
sąsiedztwie działki.Cena: 25 000
zł (nr: 1371) - (74) 666 66 06, (74)
666 66 09, (74) 843 33 33

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom
bezpłatną pomoc w załatwieniu
formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości. Ponadto proponujemy
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu aż do
momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem. Oferujemy
pomoc w sprawdzaniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów do kredytu i Notariusza.
Pomagamy w negocjacjach ceny i
warunkach transakcji z właścicielem. Polecamy i zapraszamy do
bliższej prezentacji!
Posiadamy mieszkania i domy
do sprzedaży w Głuszycy w
atrakcyjnych cenach! Mieszkania
jedno- dwu- trzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu.
Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy.]
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy.
Cena 55 tys. 45,67 m2 – czynsz
46 zł
Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena
85 tys. zł
Sprzedam mieszkanie Głuszyca
ul. Ogrodowa, kawalerka, 27m2.
Cena 49 tys. zł
Sprzedam ½ domu w Głuszycy.
Pow. 180 m2- Cena 260 tys.zł.
Sprzedam lokal mieszkalny w Jedlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy
Pl. Zwycięstwa- cena 70 tys. zł.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Kolcach. 3000 m2. Cena
70 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w centrum
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje.
Cena 79 tys.
Sprzedam dom w Jugowicach,
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy
1983. NOWA CENA 240 tys.
Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej w Głuszycy 105 m2 działka
361 m2. Cena 290 tys. zł.
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
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację.
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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 3 pokoje z
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2,
cicha okolica, cena 55 000 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. kuchnia, cena 98zł. - 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 Świebodzicami, 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, 35,5
m2, cena 45 tys.zł!!! 4 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 wyposażeniem, 74 666 42 42, 881 424
200.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 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 76 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 dom wolnostojący w Lubominie, 4 pokoje,
działka 650m2, cena 157 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, cena 99 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.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie z ogrodem i garażem,
42m2, Podgórze, cicha lokalizacja,
cena 79 tys.zł., 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 30m2, Biały Kamień,
ogrzewanie gazowe, wysoki
parter, cena 55 tys.zł. 74 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 4
pokoje, 57m2, Piaskowa Góra, 5
piętro, 127,500zł. 74 666 42 42 ,
507 153 166.
WILLA- Sprzedam 2 pokoje na
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuchnia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy do remontu 3
pokoje, 63m2, B.Kamień, parter,
45 tys.zł!!! 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami
gospodarczymi w Głuszycy, 12
pokoi, działka 5000m2, cena
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy Boguszów
- Gorce, 2 pokoje do remontu ,
43m2, 1 piętro z ogródkiem, cena
45 tys.zł. – do negocjacji 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do negocjacji! 666 42 42, 881 788 200.
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 135 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.

JM DOM do wynajęcia 1 –pokojowe mieszkanie 30 m2 Piaskowa 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
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 Piaskowa 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

jm
dom

OKAZJA !!! Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, 4 piętro, po remoncie,
cena 139 900, Tel. 606 976 630
OKAZJA !!! MS-2255 Piaskowa
Góra, 2 pokoje, rozkładowe,
42m2, cena 89 tys. Tel. 793 111
130
MS-2254 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
36m2, wysoki parter z balkonem,
do wprowadzenia, cena 115 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2235 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 40m2, cena 95 tys. Tel. 793
111 130
MS-2180 Podzamcze, 2 pokoje,
2 piętro w 4, cena 94 tys. Tel. 883
334 481
MS-2096 Podzamcze. 2 pokoje,
48m2, pełen rozkład, 1 piętro w 4,
cena 125 tys. Tel 883 334 486
MS-2207 Podzamcze 2 pokoje,
48m2, cena 99 tys. Tel. 883 334
486
MS-2184 Podzamcze, 3 pokoje,
54m2, 3 piętro, do odświeżenia,
cena 128 tys. Tel. 883 334 481
MS- 2105 Biały Kamień, kawalerka, pow. 24m2, DO WPROWADZENIA, 1 PIĘTRO, ogrzewanie
gazowe, cena: 49 tys. Tel. 883
334 481
MS-2238 Biały Kamień, 2 pokoje,
68m2, do odświeżenia, cena 89
900, Tel. 883 334 486
MS-2233 Nowe Miasto, kawalerka,
40m2, cena 59 tys. Tel. 883 334
481
MS-2208 Konradów dom wolnostojący z 2011 r. z działką 700m,
stan idealny, garaż, cena 480 tys.
Tel. 883 334 486
OKAZJA !!! MW-2194 Mieszkanie
do wynajęcia w Szczawnie Zdroju,
53m2, 2 pokoje, umeblowane,
cena 1090 zł. Tel. 883 334 481
LS-2258 Podzamcze, lokal na
sprzedaż, pow. 27m2, cena 38 tys.
Tel. 793 111 130
LW-2251 Centrum- Śródmieście,
lokal do wynajęcia, pow. 38m2,
cena 1500 zł. Tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu
w mieście, cena 4500. tel. 606
976 630
Szukasz nieruchomości we Wrocławiu – zadzwoń bogata oferta
deweloperów. Tel. 883 334 481

agencja nieruchomości

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
użytkowy 171 m2 parter przy pl.
Tuwima w centrum Wałbrzycha
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal
użytkowy 100 m2 parter przy pl.
Tuwima w centrum Wałbrzycha
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 21 m2 I piętro przy pl. Tuwima w centrum Wałbrzycha 420 zł
brutto 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 13 m2 I piętro przy pl. Tuwima w centrum Wałbrzycha 260 zł
brutto 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy składa się z 2 pomieszczeń
57,40 I piętro przy pl. Tuwima w
centrum Wałbrzycha 74 6660919,
607212315

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
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 wolnostojący, pawilon handlowy o pow.
24M, doskonały pod działalność
gastronomiczną, oraz handlowo-usługową, cena 16 100 zł (cena
nowego 40 tys.) tel. 606 976 630
OKAZJA- DOM WOLNOSTOJĄCYPO KAPITALNYM REMONCIE !!! w
zielonej części Wałbrzycha, powierzchnia110 m2, wraz z działką
o pow. 1000m2,a także wolnostojącym nowo wybudowanym
garażem. Dom po kapitalnym
remoncie, nowa elewacja, nowa
dachówka, duży taras, kute ogrodzenie. Cena 387 tys. Polecam.
Tel. 606 976 630
OKAZJA !!! Piaskowa Góra, mieszkanie PO KAPITALNYM REMONCIE, 45m2, 3 pokoje, 1 piętro, cena
144 tys. Tel. 883 334 481

1. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący w atrakcyjnej części Świdnicy wraz z ogrodem i dwoma
garażami, 118 m2 powierzchni
użytkowej, 151 m2 powierzchni
całkowitej. 380,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2.SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
okolice Asnyka 2 pokoje z widną
kuchnią 40m2, w cenie 85,000 zł.
DO NEGOCJACJI! 502-657-640

6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
2 pokoje z balkonem na 6 piętrze
z windą, 51 m2. 145,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Szereg na
Piaskowej Górze, po kapitalnym
remoncie, trzy pokoje, kuchnia,łazienka, dodatkowo na parterze
toaleta. Tel: 502-657-353

5. SOWA&VICTORIA Szczawno Zdrój 114 m2 na wysokim
parterze z balkonem i werandą,
270,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel:
519-121-102

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro
w 10, cena 160.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

8. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w
czterorodzinnym domu w pobliżu
Szczawna Zdroju, cicha, spokojna
uliczka, Dwa pokoje, ok.40m2. Tel:
502-657-353

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

9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
po remoncie 90m2, trzy pokoje,garaż ogród, bezczynszowe w
Mieroszowie, trzyrodzinny dom
Tel. 502-657-353

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 42m2, parter w
10, cena 115.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na Solicowie w Szczawnie Zdroju,
60m2 trzy pokoje. osiedle strzeżone. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Pół kamienicy (środek po remoncie) oraz
ponad 7000m2 działki w okolicy
Mieroszowa, cena: 355 000zł Tel:
502-665-504
12.SOWA&VICTORIA ATRAKCYNA CENA: Duże mieszkanie ok
50m2, w cichej i spokojnej wsi
Dziećmorowice, cena: 39 900zł
Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
piękna kawalerka, po kapitalnym
remoncie, wyposażona, blisko
centrum cena: 55 000zł Tel: 502665-504
14.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
bliźniak do remontu, 3 pokoje,kuchnia,łazienka, garaż w bryle
budynku Boguszów Gorce cena
130.000 Tel: 506-717-014
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
dom w Gostkowie wraz z zabudowaniami, działka i sadem 130.000
Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
lokal pod każdą działalność
gospodarczą wraz z możliwością
zrobienia mieszkania na piętrze,
kamienica Śródmieście 400 m2
187.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący w Lubominie do remontu,
120m2, działka 500m cena
105000 zł Tel: 519-121-104
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w śródmieściu po kapitalnym
remoncie z zabudową, 1 pokój
z dużą kuchnia i łazienką, 50m2
cena 89.900 zł. Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Garsoniera z
balkonem do odświeżenia na Piaskowej Górze, 19m2 cena 47000
zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
do remontu, Nowe miasto ul.
Namysłowskiego, 2 pokoje, 44m2,
cena 69.900 zł Tel: 519-121-104

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, kawalerka, 21m2, 11 piętro
w 11, po remoncie, cena 59.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Grodzka, 3 pokoje, 66m2,
9 piętro w 10, cena 129.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w
4, cena 96.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 72m2, 10 piętro
w 11, 145.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 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, 52.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, 3 pokoje, 45m2, 2 piętro
w 4, cena 89.000zł do negocjacji!,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice Asnyka, 2 pokoje, 43m2, 1 piętro w 1, po kapitalnym remoncie,
bez czynszowe, cena 119.900zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice Ogińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, wysoki parter,
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, w
okolicy ul. LOTNIKÓW, 70m2, 3
pokoje, całe 1 piętro, ogródek,
bez czynszowe, po kapitalnym
remoncie, cena 229.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE okolice
LOTNIKÓW, 50m2, 2 pokoje, 1
piętro, cena 120.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – POŁOWA DOMU NA
BATOREGO, 4 pokoi, 90m2, ogródek, cena 239.000zł tel. 74 840 40
40, 512 085 489

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2 pokoje 45 m2, do wprowadzenia, w cenie 68,000 zł. DO NEGOCJACJI, Tel:502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 3
pokoje, 60 m2 z dużym balkonem
na I piętrze, 140,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

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

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 – 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 – OKAZJA! DOM W
OLSZANACH 5km od Świebodzic,
100m2, działka 1300m2, garaż,
cena 190.000zł tel. 74 840 40 40,
512 085 489
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