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TANI TRANSPORT!
Atrakcyjne RATY Credit Agricole !!!

PROMOCJA
 - ZADZWOŃ I SPRAWDŹ:
74 665 82 02, 603 195 875

Wałbrzych, ul. Topolowa 23 a  
- teren giełdy Piaskowa Góra- teren giełdy Piaskowa Góra

EKOGROSZEK EKORET
W ofercie tylko 

Polski węgiel kamienny
z KWK Wieczorek, Staszic, 
Marcel, Janina, Silesia ...

OPAŁ WORKOWANY PO 25 kg

www.maximus.walbrzych.pl

SKŁAD WĘGLA 
R E K L A M A

RESTAURAC JA GOŚCINIEC SUDECKI

GŁUSZYCA UL. WARSZAWSKA 2A 

TEL. 534 636 516, 609 150 579

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

R E K L A M A

Jedyna taka ulica 
w Polsce Czytaj na str. 7
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Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce

• keratynowe prostowanie włosów

• wizaż

• manicure artystyczny

• depilację pastą cukrową

• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

już w Galerii Victoria!

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!

Wałbrzych, 
ul. 1 Maja 68 (I piętro)

rejestracja telefoniczna: 

535 115 115

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

R E K L A M A :

Drogi Czytelniku. Proponuję, 
abyś usiadł sobie wygodnie w fo-
telu, bo zajęcie miejsca na zydelku 
może Ci grozić nagłym upadkiem. 
Zacytuję bowiem kilka fragmentów 
z tzw. prasy niepokornej (ha!, ha!), 
zamieszczonych w tygodniku PO-
LITYKA, a dotyczących prezydenta 
Andrzeja Dudy. A więc – jazda!

„Podniesienie przez prezydenta 
Dudę hostii z ziemi miało wymiar 
metafizyczny, a nie propagandowy. 
To był znak. Symbol. Bo tak właśnie, 
z ziemi, podnieść trzeba to wszystko, 
co najświętsze, a co upadło”. „I wła-
śnie tam, w krypcie pod Wieżą Srebr-
nych Dzwonów nasz Pan rozpoczął 
dzieło wskrzeszenia. Pierwszym 
efektem był cud, którego doświad-
czyliśmy w dniu Zesłania Ducha 
Świętego. Ten, który ulepił ciało, 
wyjął z jego wnętrza trochę gliny 
i przywrócił nam głowę państwa. 
Nowy prezydent może nie do koń-
ca zdawać sobie z tego sprawę, ale 
według wszelkich znaków na niebie 
i ziemi został powołany nie tylko do 
pełnienia służby publicznej, lecz i 
do realizacji Bożego planu wobec 
Polski”. „Gdy w święto Przemienie-
nia Pańskiego wychowanek śp. Le-
cha Kaczyńskiego przysięgał przed 
Zgromadzeniem Narodowym, że 
będzie strzegł niezłomnie godności 
narodu, mocniej zabiły serca żywych 
i umarłych”.

Dobre, co? Ludziom o trzeźwym 
umyśle, po lekturze takich tekstów 
zapewne opadło wszystko, co opaść 
może, a co wrażliwszym może i 
włos się zjeżył na głowie. Mam tyl-
ko nadzieję, że w miarę nasilania 
się podobnej twórczości, nawet w 
szczelnej twierdzy Prawa i Sprawie-
dliwości, ktoś piśnie: „Basta, co za 
dużo, to niezdrowo”, a pozostali, 
którym zwoje w czaszce nie do koń-
ca się wyprostowały, zaczną coraz 
odważniej wyrażać swoje oburzenie 
na poronione do imentu pomysły 

Pływanie w wazelinie
Andrzej
Basiński

czynienia z Andrzeja Dudy świętego 
za życia i bożego pomazańca. Tego 
się już nie da czytać, ani słuchać bez 
obawy o trafienie przez tak zwany 
szlag.

Podczas ostatniego Forum Eko-
nomicznego w Krynicy, prezesa PiS 
uhonorowano tytułem „Człowieka 
Roku” (czekam na tytuł Sportowca 
i Kierowcy Roku!). Spośród ocen na 
ten temat, wyrażonych przez uczest-
niczącego w Forum senatora Wło-
dzimierza Cimoszewicza, wyłowiłem 
takie oto: „wiało surrealizmem”, 
„ciekła wazelina”, „większość była 
poruszona i zniesmaczona”, „coś 
kompromitującego”, „forum partyj-
niackie”, „chodzi o podlizanie się ko-
muś, kto przejmie władzę w Polsce”. 
Nie tylko na krynickim Forum coraz 
częściej odzywa się służalczość i, 
wybaczcie, włazidupstwo. Ludzie o 
bardzo giętkich kręgosłupach mo-
ralnych, np. w mediach, dają do-
wody żenującej małości i próbują 
zaskarbić sobie sympatię i łaskę PiS. 
Ostrzegam karzełków, że mogą się 
srogo przeliczyć. Takiemu np. Jacko-
wi Kurskiemu nawet beczki wazeli-
ny, póki co, nie pomogły.

Zasmuciło mnie wyrażenie przez 
kolegę felietonistę nadziei, że było-
by dobrze, gdyby PiS wygrało wybo-
ry, bo na realizację czeka sporo pil-
nych postulatów socjalnych (cytuję 
niedosłownie, ale z zachowaniem 
intencji autora). Ciągle uważam go 
za człowieka godnego szacunku, 
przede wszystkim za jego uparte 
dążenie do tego, by prawo i spra-
wiedliwość (pisane z małych liter) 
nie były pustymi słowami. Tym bar-
dziej mi przykro, że wypowiada się 
o PiS z nadzieją i zupełnie tego nie 
rozumiem. Partia prezesa z Żolibo-
rza od zawsze miała inne priorytety 
i trudno oczekiwać, by z natury pa-
miętliwy i mściwy jej guru, ze swoją 
starą kompanią, wyrzekli się z dnia 
na dzień niezłomnej wiary w to, co 
Polskę spycha na peryferie cywiliza-
cji i zamyka w ciemnogrodzie. Felie-
tonista o tym nie wie? Nie wierzę! 
Więc dlaczego obdarza PiS zaufa-
niem i chce dać szansę temu ugru-
powaniu? Na próbę? Wolne żarty! 
O ile możemy tu w ogóle mówić o 
żartach... Felietoniście i mnie licznik 

bije coraz szybciej, a każdy dzień w 
dusznej i wrogiej Polsce może się 
okazać koszmarem. W tej sytuacji 
przynajmniej mnie nie stać na obda-
rzanie zaufaniem na próbę sił, które 
w przeszłości wielokrotnie okazywa-
ły (i trwają w tym) małość i podłość.

Na koniec o uchodźcach. Je-
stem za tym, by przyjąć taką liczbę 
nieszczęśników na jaką Polskę stać 
(12 tys. nie jest liczbą wygórowa-
ną), bo upiorne i hańbiące, zwłasz-
cza dla epatujących miłosierdziem 
katolików, jest zamykanie drzwi 
przed uciekającymi od okrutnej 
śmierci z rąk islamskich potworów. 
Nic tu nie jest jednoznaczne, ale 
nazywanie idących setki kilome-
trów z dziećmi na rękach „bydłem” 
i „śmieciami”, będzie nam kiedyś 
słusznie wypomniane, a rewanż 
może się okazać dla Polski dotkli-
wy. Uaktywnić służby powołane do 
chronienia państwa i oddzielania 
uchodźców od emigrantów eko-
nomicznych, próbować zasymilo-
wać z Polakami tych, co tego sobie 
życzą i nie myślą o Zachodzie. Po-
stawić tamę dopiero wówczas, gdy 
lawina zagrozi funkcjonowaniu 
i wydolności gospodarczej pań-
stwa. A rzekome setki czy tysiące 
zmierzających w naszym kierunku 
terrorystów, pozwolę sobie wło-
żyć między bajki i bzdury. Ludzie 
z natury obawiają się obcych i są 
skłonni przypisywać wszystkim 
niecne zamiary, tym bardziej więc 
na mocne słowa zasługują ci z 
polskich VIP-ów i autorytetów (?), 
którzy wykorzystują te lęki w przy-
ziemnych celach wyborczych. Bar-
dzo możliwe, że Platforma Obywa-
telska przegra wybory także z tego 
powodu, że wykazuje dla uchodź-
ców zrozumienie, ale przynajmniej 
zachowa ludzkie oblicze.

Antoni Słonimski jest autorem 
maksymy: „Jeśli nie wiesz, jak nale-
ży się zachować w jakiejś sytuacji, 
na wszelki wypadek zachowaj się 
przyzwoicie”. Jest w niej głęboka 
mądrość i etyczny drogowskaz, o 
którym wielu w Polsce zapomniało. 
W kraju, w którym wielu deklaruje 
żarliwą wiarę i miłość bliźniego, na-
zywając się nawet narodem wybra-
nym, to po prostu niegodziwość.

Choć od czerwca zakład nie 
może wydobywać mela�ru, to 
wciąż działa i nie zwalnia pra-
cowników. I tak będzie, dopóki 
wystarczy zgromadzonych zapa-
sów surowca, który trzeba prze-
robić na kruszywo i dostarczyć 
odbiorcom. A potem? 

Jakub Madej, prezes Kopalń Su-
rowców Skalnych w Bartnicy zapo-
wiada, że spółka zamierza starać 
się o nową koncesję na wydobycie 
melafiru w Rybnicy Leśnej.

 - Jednak od razu pragnę wyja-
śnić, że koncesja, o którą chcemy 
wystąpić, nie przewiduje powięk-
szenia obecnego terenu wydoby-
cia o więcej niż tylko 3 hektary. 
Dlatego pogłoski o tym, że zamie-
rzamy „rozebrać” okoliczne góry 
oraz „wchłonąć” schronisko An-
drzejówka, nie mają nic wspólne-
go z prawdą - zapewnia Jakub Ma-
dej. - Niegdyś były wobec Rybnicy 
poważniejsze plany wydobycia, 
ale są dawno nieaktualne. Tym-
czasem wciąż słyszymy pogłoski, 
że zamierzamy „rozebrać” górę 
Graniczną, która oddziela naszą 
kopalnię od Andrzejówki. Albo że 
zamierzamy pozyskiwać surowiec 
z  pobliskiej góry Klin. Tymczasem 
o wydobycie w tamtym miejscu 

starał się całkiem inny inwestor, 
nie my. Chcę zapewnić, że plotki 
o planowanej przez KSS Bartni-
ca „ekspansji” są nieprawdziwe - 
mówi prezes.

Kopalnia nie może jednak - póki 
co - wystąpić o nową koncesję. 
Czeka bowiem na potrzebną w 
procedurze decyzję środowiskową 
burmistrza Mieroszowa. Bo choć 
wydobycie melafiru zostało ujęte 
w planie przestrzennego zago-
spodarowania gminy, a Regional-
na Dyrekcja Ochrony Środowiska 
wydała kopalni przychylną opinię, 
to ważna jest jeszcze decyzja bur-
mistrza. Ta nie wiadomo kiedy 
zapadnie, ponieważ gmina wciąż 
prowadzi analizę sytuacji. Jeśli za-
kład nie uzyska koncesji do końca 
roku, to pracę straci 45 osób i 100 
podwykonawców z regionu. Z ty-
tułu działalności kopalni do budże-
tu gminy nie będą też wpływać po-
datki i opłaty - ok. 2 mln zł rocznie. 
To bardzo ważne argumenty za 
jej dalszym działaniem. Ale są też 
protesty -  niektórzy mieszkańcy 
skarżą się  na uciążliwości związane 
z transportem surowca, ekolodzy 
też nie są zwolennikami kopalni na 
tym terenie.

(RED)

Nie będzie ekspansji 
kopalni

Najbliższy czas pokaże, jak potoczą się dalsze losy trwającego od 100 lat wydobycia 
melafiru w Rybnicy Leśnej.
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DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK OPIEKI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 
„Biały Orzeł” W SOKOŁOWSKU
Przyjęcia pensjonariuszy już trwają. Ośrodek przyjmuje 
osoby pełnoletnie, które posiadają ograniczenia spraw-
ności, oczekują najwyższej jakości usług opiekuńczych 
oraz bezpieczeństwa medycznego. 
„Biały Orzeł” posiada 95 miejsc w przytulnych pokojach 1, 2, 
3 osobowych z łazienkami.
Ośrodek w Sokołowsku wyposażony jest w pełni profesjo-
nalny sprzęt medyczny, zapewniający bezpieczeństwo i wy-
godę m.in.: łóżka rehabilitacyjne, system powiadamiania 
alarmowego dla każdego pensjonariusza, udogodnienia dla 
niepełnosprawnych – windy, łazienki z uchwytami, monito-
ring obiektu. Oferujemy profesjonalną obsługę w oparciu o 
długoletnie doświadczenie, wyszkolony personel, własną no-
woczesną bazę rehabilitacyjną, wykorzystanie najnowszych 
osiągnięć wiedzy i nauki w dziedzinie opieki krótko i długo-
terminowej.
Przestronny Dział Fizjoterapii znajdujący się na parterze 
obiektu, oferuje szerokie spektrum zabiegów �izjoterapeu-

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

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

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej 
„Biały Orzeł”

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

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

R E K L A M A :

Złoty pociąg z Wałbrzy-
cha i walimskie tunele to 
magnes, który przyciąga 
w nasz region rzesze tury-
stów i poszukiwaczy skar-
bów. Do pokazania mamy 
jednak o wiele więcej, o 
czym świadczy dwudniowa 
wizyta Małgorzaty Kidawy 
- Błońskiej, Marszałek Sej-
mu RP.

Małgorzata Kidawa-Błoń-
ska ostatnią niedzielę spę-
dziła na spotkaniu z ludźmi 
kultury w związku z 70 rocz-
nicą powstania Teatru Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu oraz in-
auguracji II Festiwalu Małych 
Prapremier. Duże wrażenie 
zrobił na niej niesamowity, 
kameralny klimat wałbrzy-
skiego teatru. Odwiedziła też 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia. - Bardzo się cie-
szę, że tak znamienita osoba 
związana z kulturą zdecydo-
wała się na odwiedziny w 
naszym regionie i zapozna-
nie się zarówno z atrakcjami, 
jak i problemami, które nas 
dotyczą - mówi posłanka Iza-
bela Katarzyna Mrzygłocka, 
która od kilku miesięcy za-
biegała o tę wizytę. 

Poniedziałek był dla pani 
marszałek bardzo obfity w 

Marszałek Sejmu zachwycona naszym regionem

Fotka z panią marszałek musi być...

spotkania z mieszkańcami 
Wałbrzycha i okolic. Naj-
pierw wspólnie z posłanką 
Mrzygłocką i prezydentem 
Romanem Szełemejem po-
prowadziła „lekcję” wiedzy o 
społeczeństwie z gimnazja-
listami z I LO w Wałbrzychu. 
Rozmowy dotyczyły różnych 
tematów, którymi interesu-
ją się nastolatki. - Ci młodzi 
ludzie są bardzo dobrze 
zorientowani w aktualnych 
problemach naszego kraju, 
mają swoje zdanie, ale są 
otwarci na argumenty - mó-

wiła po spotkaniu marszałek 
Sejmu.

Kolejne spotkanie odby-
ło się w restauracji Bohema 
w Szczawnie-Zdroju, gdzie 
zaproszeni byli właściciele 
małych i średnich firma z na-
szego regionu. - Rozmawiali-
śmy o problemach, z którymi 
boryka się ta grupa biznes-
menów i o propozycjach, jak 
te problemy rozwiązywać - 
mówi posłanka Mrzygłocka. 
Przedsiębiorcy nie ukrywali, 
że mają poczucie, iż promuje 
się głównie duże koncerny. 

Tymczasem oni również za-
trudniają dużą liczbę osób i 
płacą podatki bez preferen-
cji, jakie mają na przykład 
firmy w strefach ekonomicz-
nych. - Z uwagą wsłuchałam 
tych opinii i zanotowałam 
wnioski, będą bardzo przy-
datne przy konstruowaniu 
przepisów wspierających 
przedsiębiorców - mówiła 
Kidawa-Błońska. Podczas 
spotkania znany wałbrzyski 
piekarz Henryk Frąckowiak 
zaprosił panią marszałek do 
odwiedzenia nowej piekarni 
budowanej w wałbrzyskiej 

dzielnicy Konradów. Ku za-
skoczeniu wszystkich zebra-
nych postanowiono natych-
miast rozszerzyć program 
wizyty o ten punkt. Szefo-
wa polskiego parlamentu 
miała więc okazję osobiście 
przekonać się, w jaki sposób 
lokalni przedsiębiorcy wyko-
rzystują do rozwoju środki 
unijne.

W sali Klubu Seniora w 
Świebodzicach obie parla-
mentarzystki rozmawiały z 
przedstawicielami Uniwer-
sytetów III Wieku oraz orga-
nizacji emeryckich o progra-

mach skierowanych do ludzi 
starszych. Jednym z nich jest 
„Senior Wigor”, który będzie 
realizowany w przyszłym 
roku. 

Wizyta w naszym regionie 
zakończyła się zwiedzaniem 
Świdnicy. Marszałek Sejmu 
odwiedziła między innymi 
katedrę i Kościół Pokoju. - 
Świdnica jest miastem, któ-
re będzie mogło sięgnąć po 
środki z nowej ustawy rewi-
talizacyjnej, to piękne mia-
sto - mówiła na konferencji 
prasowej w hotelu Fado.

(RED)

W spotkaniu w świebodzickim Klubie Seniora uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszających 
emerytów i delegacje z Uniwersytetów III Wieku.
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KREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYTKREDYT
szybka decyzja

niskie raty
bez BIK

mała
rata!

na spłatę
komornika

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

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

ukrytych
 opłat

R E K L A M A

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

Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17, 

sob. 10- 14

Marynarki od 49 zł     Kurtki od 99 zł

Garnitury od 149 zł     Koszule od 15 zł

jesienne promocje

Nowość!
Garnitur Majorka

80% wełny!

Tylko 599 zł!

Doświadczenia z lat, w 
jakich przyszło mi żyć po hi-
storycznej (a może nawet i 
histerycznej) zmianie ustro-
ju, co dokonało się w czerw-
cu 1989 roku, spowodowa-
ło, że całkowicie straciłem 
zaufanie do kilku profesji, a 
konkretnie do: polityków, 
policjantów, prokuratorów, 
sędziów, adwokatów, a na 
dodatek i lekarzy. A więc do 
środowisk, na których do-
tychczas opierałem swoje 
zaufanie do własnego pań-
stwa, będąc przekonanym, 
iż jest ono po to, aby społe-
czeństwo chronić od wszel-
kich niebezpieczeństw ze-
wnętrznych i wewnętrznych. 
Obecną sytuację, która jest 
efektem totalnego jego ze-
psucia, można określić defi-
nicją konia, zamieszczoną w 
pierwszej polskiej encyklo-
pedii powszechnej, kanonika 
Benedykta Chmielowskiego 
(XVIII w.), która głosi, że jaki 
koń jest, każdy widzi. Tak i 

Nadszedł czas by zmienić konie
Janusz
Bartkiewicz

ja widzę jakie jest obecnie 
moje państwo, reprezento-
wane przez pozostających 
zamiennie przy władzy po-
lityków, jak również przez 
organa ze sfery ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości. 
Dlaczego tak myślę, wyja-
śnię w kilku słowach.

Doświadczenia wspo-
mnianych lat nauczyły mnie, 
że moje państwo - zamiast 
stwarzać mi poczucie bez-
pieczeństwa i stabilizacji 
- staje się źródłem zagroże-
nia tych, tak istotnych dla 
każdego, wartości. Każde-
go nieomal dnia słyszymy, 
widzimy, a także czytamy o 
(zbyt częstych) przykładach 
nadzwyczaj brutalnego trak-
towania zwykłego obywa-
tela przez funkcjonariuszy 
policji (dziwne, że napraw-
dę rzadko takie zachowanie 
dotyczy funkcjonariuszy 
służb specjalnych), których 
zachowanie powoduje nie 
tylko utratę zdrowia oby-
watela, ale także i życia. Ale 
jeszcze gorsze jest to, że 
zachowania takie zostały 
objęte swoistym parasolem 
ochronnym przez polskie 
prokuratury i sądy, co dla 
tychże funkcjonariuszy stwa-
rza wrażenie bezkarności, a 

to już dla każdego obywa-
tela stanowi śmiertelne za-
grożenie. Naprawdę rzadkie 
są przypadki, aby niezgod-
ne z prawem postępowanie 
policjantów zostało objęte 
aktem oskarżenia, czego na-
stępstwem byłoby ich skaza-
nie, co łacno wywnioskować 
porównując liczbę zgłoszeń 
do liczby oskarżonych, a 
następnie skazanych. Trud-
no mi zgodzić się z tezą, że 
społeczeństwo nie lubi funk-
cjonariuszy policji i dlatego 
zawiadamia prokuraturę o 
niezaistniałych w rzeczywi-
stości zdarzeniach. Bo gdy-
by tak było, to liczba takich 
zgłoszeń winna być zbliżo-
na do liczby postępowań 
przeciwko pomawiającym 
o niecne zachowanie poli-
cjantów. Każdy może spraw-
dzić, że taka korelacja nie 
istnieje. Istnieje natomiast 
inna, a mianowicie taka, że 
efektem złożenia zawiado-
mienia o łamaniu prawa, jest 
oskarżenie zgłaszającego o 
znieważenie policjanta lub 
użycie w stosunku do niego 
niedozwolonej siły fizycznej. 
W znakomitej większości 
przypadków prokuratura 
daje wiarę policjantom, po-
nieważ ich zeznania są z re-

guły bardzo spójne (ja bym 
powiedział, że identyczne), 
a innych świadków nie ma. 
Natomiast zgłoszenie oby-
watela zostaje albo odrzuco-
ne (odmowa wszczęcia po-
stępowania), albo wszczęte 
śledztwo zostaje umorzone 
z uwagi na brak dostatecz-
nych dowodów winy. Dzieje 
się tak i dlatego, że zeznania 
pokrzywdzonego i przedsta-
wiane obdukcje lekarskie, są 
dla prokuratur i sądów z re-
guły mało wiarygodne. Jak 
żyć, kiedy jaki koń jest, każdy 
widzi? Czy można zmienić 
konia? Może przyjdzie czas, 
że kiedyś go zmienimy.

Zagrożeniem dla oby-
wateli stają się powoli także 
ci, którzy nami rządzą, albo 
rządzić w nieodległej przy-
szłości będą, ponieważ i tu 
każdy widzi, kim są i dlacze-
go akurat chcą nami rządzić. 
Otóż rządzić chcą nie po to, 
aby nam, obywatelom zro-
bić dobrze, tylko po to, aby 
realizować swoje osobiste 
ambicje i cele. Po to, aby 
dobrze zrobić sobie samym 
i swoim bliskim. Więc, aby 
to zrealizować, fundują nam 
nieustający festiwal obietnic, 
które z rzeczywistością mają 
z reguły mało wspólnego. 
Oni o tym doskonale wiedzą, 
ale są przekonani, że – jak 
mawiał klasyk – ciemny lud 
wszystko kupi, bo pamięć 
ludzka ma nadzwyczaj krót-
kie nogi i szybo pozostaje 
w tyle za dniem bieżącym. 
Niestety, ale na ich usługach 

pozostają całe rzesze dzien-
nikarzy, którzy gotowi są 
sobie gardła poprzegryzać, 
aby udowodnić, że ich poli-
tyczni ulubieńcy mają akurat 
szczególną rację. Każdy z nas 
doświadcza tego oglądając 
i słuchając różnego rodzaju 
audycje z ich udziałem, czy 
to w radiu, czy w telewizji 
(albo czytając artykuły). Całe 
to szczekające i warczące na 
siebie towarzystwo medial-
ne, stanowi jednak w jednym 
przypadku wspólny i bardzo 
silny front, który grzmotem 
swych armat, zagłusza tych, 
którzy akurat przedstawiają 
inną wizję przyszłości i inne 
drogi osiągnięcia wyższego 
poziom życia ekonomiczne-
go i społecznego. Ten wspól-
ny grzmot jest tak skuteczny, 
że program zupełnie innej 
drogi rozwoju staje się mało 
słyszalny, a ciągle ośmie-
szany, nie zyskuje takiego 
wsparcia, na jaki winien za-
sługiwać. A my znów obu-
dzimy się w tej samej Polsce, 
w której wszystkie złożone 
obietnice trafią do lamusa, 
albo do zamrażarki politycz-
nej, w której nawet śnić nie 

będą, iż kiedykolwiek zosta-
ną wprowadzone w życie. 
Co najwyżej, za kolejne czte-
ry lata, zostaną odmrożone i 
jako całkiem świeżutkie fruk-
ta przedstawione nam po 
to, aby kolejny raz omamić i 
uwieść ich niby atrakcyjnym 
wyglądem i opakowaniem.

Niezapomniany Jan Ko-
chanowski z Czarnolasu pi-
sał przed wiekami, że „mądry 
Polak po szkodzie, lecz jeśli 
prawda i z tego nas zbodzie, 
nową przypowieść Polak so-
bie kupi, że i przed szkodą, 
i po szkodzie głupi”. Zasta-
nawiam się zatem, o jakiej 
prawdzie myślał poeta, bo 
na pewno nie znał jej defi-
nicji podanej, nie tak dawno 
zresztą, przez nieodżałowa-
nego księdza Tischnera, iż 
wg górali istnieją trzy rodza-
je prawdy: świento prawda, 
tys. prawda i gówno prawda. 
Jak żyć zatem, Pani premier 
(obecna i przyszła), kiedy 
serwujecie nam bez przerwy 
ten trzeci rodzaj prawdy, 
powodujący, że nieustannie 
jesteśmy głupi i przed, i po 
szkodzie? Hej!

www.janusz-bartkiewicz.eu

19 września 2015 r. zo-
stanie ogłoszona nowa, VI 
edycja konkursu granto-
wego Funduszu Toyoty - 
„Dobre pomysły zmieniają 
nasz świat” realizowana 
w roku 2016. Nabór wnio-
sków o do�nansowanie 
rozpocznie się 1 paździer-
nika i potrwa do 30 listopa-
da 2015 r.

Fundusz Toyoty to part-
nerstwo trzech podmiotów. 
W przygotowaniu i realizacji 
projektów organizacjom po-
magają studenci architektu-
ry krajobrazu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Wałbrzychu. Fabryka To-
yoty finansuje najlepsze 
pomysły. Fundacja Edukacji 
Europejskiej pełni rolę ko-
ordynatora. Fundusz Toyoty 
nagradza oryginalne i cieka-
we pomysły dotyczące eko-
logii i promocji zdrowego 
stylu życia, które zakładają 
trwałą zmianę w otoczeniu 
i są realizowane w powiecie 

Startuje Fundusz Toyoty 2016

wałbrzyskim. W konkursie 
mogą wystartować organi-
zacje non-profit, czyli jed-
nostki nie nastawione na 
osiąganie zysku, jak funda-
cje, stowarzyszenia, szkoły, 
wyższe uczelnie, kluby spor-
towe, wspólnoty samorzą-
dowe. Maksymalna kwota 
wsparcia projektu wynosi 17 
tys. zł. Całkowita pula środ-
ków do rozdysponowania to 
48,8 tys. zł. Wszystkie zapla-
nowane działania w ramach 
projektów powinny być zre-
alizowane pomiędzy stycz-
niem a czerwcem 2016 r.
Dla wszystkich organizacji 
zainteresowanych udziałem 

w konkursie partnerzy Fun-
duszu Toyoty organizują 
spotkanie informacyjne, któ-
re odbędzie się 15 paździer-
nika 2015 r. o godzinie 13.00 
w Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu, przy 
ul. Zamkowej 4, w budyn-
ku A, sala nr 120. Tematami 
spotkania będą informacje 
o zasadach ubiegania się o 
dotację oraz omówione zo-
staną zasady prawidłowego 
dokumentowania realizacji 
projektu oraz rozliczenia wy-
datków z przyznanej dotacji 
oraz wkładu własnego.

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

R E K L A M A

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.

CENA JUŻ OD 999 PLN ZA POBYT ZA OSOBĘ!!!
Możliwe także pobyty weekendowe tematyczne!!!

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****!!!

• 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!!!

Rozpoczynamy sprzedaż ofert jesienno - zimowych!!!

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!!!

Po ponad piętnastu la-
tach przerwy znów można 
żeglować na Jeziorze By-
strzyckim w Zagórzu Ślą-
skim.

Na początku września od-
było się uroczyste otwarcie 
przystani żeglarskiej nowo 
powstałego klubu. Uro-
czystości przecięcia wstęgi 
dokonali wójt gminy Walim 
Adam Hausman, żeglarz Ro-
man Pełdiak oraz kierownik 
CSiR w Walimiu Artur Jarczok. 
Klub powstał z inicjatywy gru-
py zapaleńców związanych 
z żeglarstwem oraz osób za-
interesowanych rozwojem 
sportów wodnych i promocją 
pięknych okolic Zagórza Ślą-
skiego i Jeziora Bystrzyckiego. 
Założyciele sekcji żeglarskiej: 
Roman Pełdiak, Artur Jarczok, 

Wiesław Romanowski, Michał 
Matuszyk, Marek Bamberski, 
Radosław Kapciak; członko-
wie: Przemysław Górny, Mi-
łosz  Matuszyk. Sekcja działa 
w strukturach Uczniowskie-
go Klubu Sportowego Orlik 
w Walimiu, a jej głównymi 
celami są: popularyzacja że-
glarstwa jako aktywnej  formy 
spędzania czasu wolnego na 
łonie natury; popularyzowa-
nie sportów wodnych wśród 
dzieci i młodzieży z gminy 
Walim; zachęcanie do czyn-
nego uprawiania żeglarstwa 
(rekreacyjnego, jak i sporto-
wego) oraz przygotowanie 
do zdobywania uprawnień 
żeglarskich poprzez organi-
zację kursów na stopnie że-
glarskie.

(RED)

Na żagle do Zagórza

Na Jezioro Bystrzyckie powracają żaglówki.

Znany wałbrzyski uzdro-
wiciel Dariusz Dyda przyj-
muje w nowym miejscu. 
- Gabinet został przenie-
siony na drugą stronę ulicy 
Chrobrego, do hotelu Vil-
la Art., który znajduje się 
między pogotowiem ratun-
kowym a stacją krwiodaw-
stwa koło szpitala na ul. 
Czerwonego Krzyża 1 – wy-
jaśnia uzdrowiciel, do któ-
rego tra�ają często ludzie, 
którzy nie mają już nadziei 
na zdrowie. Bo wszystkie 
dotychczasowe kuracje za-
wiodły. I często okazuje się, 
że dotyk pana Darka działa 
cuda. Choroby cofają się, a 
ludziom wraca radość ży-
cia.

- Niby nie jestem jeszcze 
taka stara, ledwo przekro-
czyłam siedemdziesiątkę. 
Serce w porządku, żołądek 
też, organizm pracuje jak na-
leży. Cóż jednak z tego, kiedy 
kolana bolały tak, że każdy 
krok był udręką. Tak samo 
kręgosłup, stopy, biodra. 
Ręce mi puchły – opowiada 
pani Marta Widzisz z Wrocła-
wia. Aż pewnego dnia od-

wiedziła syna w Wałbrzychu 
i znalazła tekst o uzdrowicie-
lu. – Postanowiłam spróbo-
wać! Po świętach miałam u 
niego zostać na cały styczeń, 
to pomyślałam, że wybiorę 
się na parę wizyt.

Po pierwszej chciałaś zre-
zygnować: - Ból w nocy był 
większy niż zazwyczaj, a do 
tego bolała mnie głowa. Ale 
poszłam na drugą wizytę. I 
po niej poczułam znaczną 
poprawę. Po czwartej, gdy 
wracałam do Wrocławia, 
czułam się cudownie. Mo-
głam wejść po schodach, 
nie jęcząc z bólu. W nocy ból 
mnie nie budził. No i zeszła 
opuchlizna z nóg, rąk. Więc 
w marcu znów przyjechałam 
do syna na miesiąc, i znów na 
cztery wizyty do pana Darka. 
Efekt? W listopadzie nie mo-
głam przejść 100 metrów, 
teraz chodzę z wnukiem na 
spacery, nawet na Górę Par-
kową! Mogę się schylać, nie 
krzywiąc się z bólu kręgosłu-
pa. No i minęła mi zgaga, a 
nawet o niej panu Darkowi 
nie mówiłam – cieszy się 
pani Marta i dodaje: - Tego 

Dotyk, który uzdrawia

czego nie zdziałały maści, 
tabletki, rehabilitacje, zdołał 
dokonać on, samym przykła-
daniem swoich dłoni.

Piotr Pulczyński z Wał-
brzycha także tracił już na-
dzieję. Prostata, problemy 
z sercem i naczyniami, po-
czątki marskości wątroby, 
lekki paraliż po przebytym 
wylewie, bóle głowy… - 
Szybciej bym wymienił cho-
roby, których nie mam, niż 
te, które mam. Od kilku lat 
całe moje życie to wędrów-
ki od lekarza, do lekarza. Pi-
łem też ziółka zakonników, 
byłem u Filipińczyka. A stan 
coraz gorszy. Wreszcie sio-

stra mówi „Piotrek, mnie pan 
Darek uzdrowił z wola tar-
czycowego, a mojego wnuka 
z alergii. Spróbuj u pana Dar-
ka”. I to był strzał w dziesiąt-
kę. Okazało się, że jego dotyk 
naprawdę uzdrawia! Po mie-
siącu i czterech wizytach po-
prawiły mi się wszystkie wy-
niki! Przestałem czuć ból w 
klatce piersiowej, przestała 
mnie boleć wątroba, nawet 
paraliż powoli się cofa. Wy-
niki tylko potwierdzają to, 
co sam czuję. Przestałbym 
całkiem chodzić do lekarzy, 
ale pan Darek mówi, że jeśli 
zrezygnuję z opieki lekar-
skiej, to do niego też mam 
nie przychodzić. Śmiać mi się 
nawet śmiało, bo czytałem, 
że uzdrowiciele namawiają, 
żeby do lekarzy nie chodzić, 
a on żąda, żeby chodzić.

- Jeśli ktoś odradza wizytę 
u lekarza, to nie jest żadnym 
uzdrowicielem, tylko oszu-
stem – wyjaśnia pan Darek 
i dodaje: - Ja mam pewien 
dar, ale medycyna to wspa-
niała nauka. Głupotą jest z 
niej rezygnować.

(ego )
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R E K L A M A :

Jak dobrze się stało, że 
sensacyjna informacja o 
„złotym pociągu” w sezonie 
ogórkowym poruszyła cały 
medialny świat tak mocno, 
że dziś nie da się już odłożyć 
planów odsłonięcia prawdy 
o Wałbrzychu. A potwierdzi 
ona w całej rozciągłości, że 
jest to miasto wyjątkowe i 
dotąd zupełnie niedocenia-
ne, a jak sądzę m.in. dlatego, 
że położone na peryferiach 
zdominowanego przez Wro-
cław - Dolnego Śląska i zapa-
trzonej w siebie Warszawę - 
stolicę Rzeczpospolitej.

Pisząc o ślepej uliczce, w 
jakiej znalazła się idea odsło-
nięcia tajnej części podziemi 
Książa, wspomniałem o inte-
resującej sugestii wrocław-
skiego eksploratora, który 
zwrócił uwagę na pozosta-
wionych przez Niemców 
dwóch obiektach budowla-
nych i szybie wentylacyjnym 
prowadzącym w głąb ziemi 
na zboczach niewielkiego 
wzniesienia o nazwie Wilk.

Tenże właśnie Wilk, zwa-
ny też Wilczą Górą, po nie-
miecku Wulsfberg lub Wolfs 
Berg, to niewielkie wznie-
sienie liczące sobie 409 m. 
npm. na Pogórzu Wałbrzy-
skim w obrębie Książańskie-
go Parku Krajobrazowego. 
Wyrasta na terenie zespołu 
parkowego zamku Książ, 
oddzielony stylowymi zabu-
dowaniami Stadniny Ogie-
rów, spełniając pożyteczną 
role jako pastwiska stadniny, 

Zacznijmy od Wilka
Stanisław 
Michalik

gdzieniegdzie porośnięte 
kępami drzew i krzewów. Z 
drugiej strony w kierunku 
Świebodzic, opada stromo 
do doliny Pełcznicy, gdzie 
ciągną się łańcuchowo za-
budowania włączonych do 
Świebodzic wiosek: Wilczej 
Góry, a nieco niżej Pełcznicy. 
W latach osiemdziesiątych 
istniał na Wilku narciarski 
wyciąg zaczepowy.

Jadąc samochodem do 
Książa bocznym odgałęzie-
niem głównej drogi z Wał-
brzycha do Świebodzic, w 
pobliżu hipodromu, po pra-
wej stronie dostrzegamy bez 
trudu rozległe zbocza Wilka. 
Nie budzą one szczególne-
go zainteresowania i takimi 
pozostawałyby nadal, gdy-
by nie te właśnie intrygu-
jące pozostałości z czasów 
wojennych. Komu zależało i 
dlaczego, by wydrążyć tu, w 
miejscu odludnym, głębo-
ki szyb wentylacyjny? Jaką 
funkcję miały do spełnienia 
postawione obok betonowe 
obiekty? Co się kryje na dnie 
tego właśnie szybu wentyla-
cyjnego? Podobny szyb zbu-
dowany został na Osówce 
w Głuszycy i prowadzi on z 
wierzchołka góry wprost do 
dolnych korytarzy Osówki, 
pełniąc ważną rolę wentyla-
cyjną.

Wydaje się rzeczą oczy-
wistą, że najwyższy już czas, 
by poszukać odpowiedzi na 
te pytania. Czy szyb na Wilku 
miał do spełnienia podobną 
funkcję, co szyb na Osów-
ce? A jeśli tak, to jest sprawą 
otwartą dotarcie tym szy-
bem do ukrytej części pod-
ziemi Książa.

A oto, co napisał do mnie 
anonimowy Wałbrzyszanin: 

„A najprostsze dojście do 
nieudostępnionych podzie-
mi zamku Książ znajdowało 
się od strony wałbrzyskich 
kopalń. Jeden z tuneli pro-
wadził od strony Wałbrzycha 
upadową w kierunku zamku 
Książ. Niemcy też korzystali 
z sejsmografów, ale mieli je 
umieszczone we Wrocławiu 
w nieistniejącym już budyn-
ku”.

W ten sposób mój in-
terlokutor odniósł się rów-
nież sceptycznie do sprawy 
umieszczenia obserwatorium 
akurat w podziemiach Książa.

Kwestii podziemnych 
labiryntów kopalnianych 
pod Wałbrzychem poświe-
cił dużo miejsca Jerzy Rost-
kowski w swej rewelacyjnej 
książce „Podziemia III Rze-
szy. Tajemnice Książa, Wał-
brzycha i Szczawna Zdroju”. 
Jerzy Rostkowski przytacza 
w swej książce informację 
otrzymaną od wałbrzyskie-
go eksploratora, pasjonata 
wojennych tajemnic III Rze-
szy, Tomasza Jurka:

„Rüdiger… położony w 
odległych podziemnych wy-
robiskach pokopalnianych, 
miał się stać podziemnym 
laboratorium jądrowym. Do 
obiektu, który był samowy-
starczalny, wyposażony we 
wszystkie agregaty prądo-
twórcze, ogrzewanie ole-
jowe, własne ujęcie wody, 
doprowadzono pod ziemią 
kilkanaście kilometrów sieci 
energetycznej dużej mocy 
z elektrowni Wałbrzych. 
Obiekt również posiadał 
podziemną kolej łączącą go 
z Wałbrzychem. Poszczegól-
ne pomieszczenia oddzielały 
stalowe śluzy, otwierane za 
pomocą specjalnych kodo-

wanych przepustek. Rüdiger 
posiadał bezpośrednią łącz-
ność telewizyjną ze wszyst-
kimi instytucjami III Rzeszy 
oraz Führerhuptquartieren 
(FHQ), realizowaną poprzez 
centralę w podziemiach Für-
stenstein…”

Powstają więc teraz kolej-
ne pytania. Czy rzeczywiście 
ten gigantyczny projekt zo-
stał przez Niemców zreali-
zowany, a jeśli tak, to gdzie 
się znajduje w Wałbrzychu, 
gdzie jest to tajemne miej-
sce, czy zostało odkryte?

W dwóch rozdziałach (15 i 
16) książki Jerzego Rostkow-
skiego znajdziemy mnóstwo 
szczegółów ilustrujących 
niezwykle żmudne i uciążli-
we dochodzenie do sedna 
sprawy. Finał dociekań teo-
retyczno-doświadczalnych 
autora książki jest dla nas 
zaskakujący. Dlaczego tak 
zaskakujący? Bo dotyczy 
nie tego, co znajduje się na 
powierzchni, ale tego, co 
pod ziemią. W Wałbrzychu 
mamy do czynienia nie z 
jedną fabryką zbrojeniową 
w wyrobiskach kopalnia-
nych, lecz z całym podziem-
nym kompleksem fabryk, 
połączonych podziemnym 
systemem komunikacyj-
nym. Najważniejszą rolę w 
tym systemie odgrywała 
właśnie Lisia Sztolnia, łą-
cząca centrum kompleksu 
z rozsianymi po wszystkich 
szybach kopalnianych Wał-
brzycha tajnymi fabrykami. 
Pod miastem mamy na okre-
ślonym poziomie 410 m w 
dół zdumiewający labirynt 
podziemnych sztolni i hal 
fabrycznych, nie mający nic 
wspólnego z wydobyciem 
węgla. Wybiegają one dale-

ko poza administracyjne gra-
nice miasta, m. in. do Książa. 
I jeszcze rzecz najważniejsza 
- centrum tego podziem-
nego miasta znajduje się, 
co wydawać by się mogło 
najmniej prawdopodobne, 
też w środku Wałbrzycha – 
właśnie pod Parkową Górą i 
Harcówką, miejscem space-
rów dorosłych i zabaw dzieci 
i młodzieży. Tu mogą znaj-
dować się do dziś nietknięte 
ludzką ręką ślady laborato-
rium zbrojeniowego, które 
udało się w ostatniej chwili 
zablokować i zamaskować, 
ale na pewno nie zniszczyć, 
bo przecież wciąż tliła się 
w świadomości Niemców 
iskra nadziei, że Adolf Hitler 
odwróci losy wojny, a na-
wet jeśli nie, to i tak będzie 
można tu jeszcze powrócić. 
Drugie takie ważne miejsce 
doświadczalne związane z 
produkcją najnowocześniej-
szej broni znajduje się pod 
ziemią na samym początku 
Sobięcina, tam gdzie dziś 
króluje galeria handlowa, a 
skąd dość blisko podziem-
nymi chodnikami zarówno 
do centrum jak i do szybów 
dawnej kopalni Victoria.

To co powiedziałem wy-
żej, to zaledwie skrót, zwięzła 
komasacja obszernych do-
ciekań autora, udokumen-
towanych interesującymi 
rozmowami z wałbrzyski-
mi inżynierami górnictwa i 
świadkami różnych zdarzeń 
powojennych, wskazują-
cych na istnienie „drugiego, 
podziemnego Wałbrzycha”, 
o którym do dziś niewiele 
wiedzieliśmy. Takie książki 
jak „Podziemia III Rzeszy” Je-
rzego Rostkowskiego rzucają 
wiązkę światła na mroczne 

tajemnice niemieckiej Wun-
derwaffen (cudownej broni) 
w Wałbrzychu. To fascynu-
jąca historia, tak samo jak 
fascynująca jest książka, naj-
ważniejsza jak sądzę, w całej 
twórczości Jerzego Rostkow-
skiego, może być najważniej-
sza także dla Wałbrzycha.

Okazuje się, że możli-
wości dotarcia do ukrytych 
sztolni jest więcej. Tylko kto 
powinien się tym zająć? Otóż 
to. Zainteresowanych insty-
tucji jest wiele, poczynając 
od władz samorządowych 
Wałbrzycha, na Zarządzie 
Spółki Zamek Książ kończąc. 
Ale problem tkwi w braku 
determinacji i konsekwencji 
oraz opieszałości w dzia-
łaniach naszej biurokracji. 
Sądzę więc, że tą sprawą 
powinna się zająć odrębna, 
społeczna organizacja lub 
instytucja, znajdująca ak-
ceptację i wsparcie ze strony 
władz, elit społecznych i or-
ganizacji turystycznych.

Na zamku powstała, od-
nosząc duże sukcesy, Fun-
dacja Księżnej Daisy. Rów-
nie ważną mogłaby się stać 
Fundacja Odkrycia Tajemnic 
Podziemi Zamkowych, gdy-
by taką udało się utworzyć. 
Dziś można przecież skorzy-
stać ze środków unijnych. 
Potrzeba więc inicjatywy i 
gotowych do poświęceń lu-
dzi. Wciąż wierzę w to, że tak 
się niebawem stanie.

Dziś, kiedy tak głośną na 
cały świat stała się możli-
wość odkrycia pancernego 
pociągu w podziemiach bli-
skich Książu, nie można bę-
dzie pozostawić tunele zam-
kowe „ na bocznym torze”. 
Wszystko przemawia za tym, 
by zacząć od Wilka! 
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Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich

PRACA
w Niemczech
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6558-309 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 
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Głosujemy 
do 20 września
Do 20 września trwa gło-
sowanie na projekt siłow-
ni plenerowej, zgłoszony 
przez Radę Wspólnoty Sa-
morządowej Podzamcze 
w ramach Wałbrzyskiego 
Budżetu Partycypacyjne-
go. Lokalizację siłowni zapla-
nowano na skwerze zieleni 
pomiędzy kościołem parafii 
pw. Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła a ścieżką pieszo-
-rowerową przy al. Podwale. 
Przewidziano wyposażenie 
jej w nowoczesne urządze-
nia, wykorzystywane przez 
dzieci, młodzież, dorosłych, 
seniorów i osoby niepełno-
sprawne. Funkcjonowałaby 
bezpłatnie przez całą dobę, 
a miejsce ćwiczeń byłoby 
oświetlone i monitorowane. 
Wszelkie informacje związa-
ne z projektem i głosowa-
niem, znajdują się na stronie 
internetowej RWS: www.
walbrzyska-wspolnota-sa-
morzadowa-podzamcze.pl. 
Powodzenie projektu siłowni 
plenerowej na Podzamczu, 
zależy od stopnia zaanga-
żowania w jego realizację 
mieszkańców osiedla. Warto 
byłoby, żeby urządzenia słu-
żące kształtowaniu tężyzny 
fizycznej i zachowaniu zdro-
wia oraz dobrego samopo-
czucia, powstały także na 
terenie największej wałbrzy-
skiej dzielnicy, zwłaszcza, że 
posiadają je znacznie mniej-
sze środowiska. Liczyć się bę-
dzie każdy głos!

(BAS)

W Wałbrzychu uroczy-
ście otwarto ulicę Ayrtona 
Senny, tragicznie zmarłe-
go brazylijskiego kierow-
cy wyścigowego formuły 
1. - Naszym celem było 
upamiętnienie wielkie-
go sportowca i wielkiego 
człowieka – powiedział 
inicjator przedsięwzięcia 
Jerzy Mazur, niegdyś kie-
rowca rajdowy.

24 marca br. uchwałę w 
tej sprawie przyjęła Rada 
Miejska Wałbrzycha. Ulica 
znajduje się w dzielnicy Ru-
sinowa, przy Muzem Górnic-
twa i Sportów Motorowych, 
które powstało z inicjatywy 
Jerzego Mazura i jest przez 
niego prowadzone. W cere-
monii otwarcia ul. A. Senny 
uczestniczył prezydent Wał-
brzycha, dr Roman Szełemej. 
Dokonano też jej poświęce-
nia. - W ten sposób oddaje-
my hołd nie tylko wspaniałe-
mu sportowcowi, ale przede 
wszystkim szlachetnemu 
człowiekowi, który pomagał 
najbardziej potrzebującym, 
czyli dzieciom pokrzywdzo-
nym przez los – podkreślił 
Jerzy Mazur.

List z podziękowaniami 
za pamięć o znakomitym 
kierowcy, przysłał organi-
zatorom uroczystości am-
basador Brazylii Alfredo 
Leoni, a także Sobiesław 
Zasada, Adam Smorawiński, 
Krzysztof Hołowczyc, Jerzy 
Owsiak oraz posłanka Beata 
Bublewicz, córka tragicznie 
zmarłego w 1993 r. kierowcy 
rajdowego Mariana Buble-
wicza. Podczas uroczysto-
ści ulicą Senny przejechały 
samochody wyścigowe i 
rajdowe z różnych epok, a 

Ulica Senny uroczyście otwarta

także motocykle żużlowe i 
motocrossowe.

Ayrton Senna urodził 
się 21 marca 1960 r. w Sao 
Paulo. Był m.in. trzykrotnym 
mistrzem świata Formuły 
1 i przez wielu ekspertów i 
zawodników uznawany jest 
za wyścigowego kierowcę 
wszech czasów. Zmarł 1 
maja 1994 r. w Bolonii, po 
ciężkim wypadku, któremu 
uległ na torze Imola podczas 
Grand Prix San Marino. Z ko-
lei Jerzy Mazur, inicjator upa-
miętnienia A. Senny nazwą 
ulicy, jest pierwszym pol-
skim kierowcą, który dotarł 
do stolicy Senegalu podczas 
Rajdu Paryż – Dakar. Miało to 
miejsce w 1988 roku na cię-
żarówce Star 266. Trzy lata 

wcześniej na torze Hungaro-
ring pod Budapesztem zajął 
w Pucharze Przyjaźni trzecie 
miejsce w Formule Easter. 
Prowadzone przez niego 
Muzeum Górnictwa i Spor-
tów Motorowych, jest jedy-
ną tego rodzaju placówką w 
Europie. Wśród eksponatów 
znajduje się m.in. kombi-
nezon Mariana Bublewicza, 
w którym jechał w swoim 
ostatnim rajdzie. - Systema-
tycznie wzbogacają muzeum 
Krzysztof Hołowczyc, Robert 
Kubica, Adam Małysz, Maciej 
Wisławski, Maciej Szczepa-
niak i Xavier Panseri. Swój 
kombinezon przekazał słyn-
ny Katarczyk Nasser Al-Attiy-
ah – wyliczył Mazur. 

Andrzej Basiński 

 - Oddajemy hołd nie tylko wspaniałemu sportowcowi, ale przede 
wszystkim szlachetnemu człowiekowi – mówi Jerzy Mazur.

21 września rozpoczyna-
ją się II Wałbrzyskie Senio-
ralia o zasięgu powiatowym. 
Ich organizatorem jest Sto-
warzyszenie „Radość Życia”.

Senioralia rozpocznie Ka-
napa Teatralna dla Seniorów 
– wieczór poezji Adama Wo-
lańczyka. Później przewidzia-
no m.in. zajęcia plastyczne w 
Muzeum Porcelany, bezpłat-
ne badanie słuchu w Klubie 
Seniora na Podzamczu, Rajd 
Gwiaździsty z czterech stron 
miasta, prowadzony przez 
przewodników PTTK, uroczy-
ste przejęcie kluczy do bram 
miasta i wręczenie listów gra-
tulacyjnych dla najstarszych 

mieszkańców Wałbrzycha i 
powiatu wałbrzyskiego, III 
Marsz Seniora na Zamek Grod-
no,Festiwal Pasji i Kreatywno-
ści w Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia oraz I Olimpia-
dę Sportową Seniorów Ziemi 
Wałbrzyskiej. Senioralia za-
kończą się 1 października w 
Starej Kopalni.

Wszelkich informacji na te-
mat imprezy udziela Wanda 
Radłowska, tel. 692 609 556, 
e-mail: st.radosc.zycia@gmail.
com. II Wałbrzyskie Seniora-
lia zorganizowano w ramach 
obchodów Światowego Dnia 
Seniora.

(BAS)

Od połowy lipca do pierwszych dni września trwała „kuracja 
odmładzająca” kilku budynków przy ul. Basztowej na wałbrzyskim 
Podzamczu. Gruntownie odnowiono i pomalowano ich fasady oraz 
wejścia, w wyniku czego dotychczas szare, czteropiętrowe bloki, 
liczące sobie prawie 35 lat, ożywiły się i nabrały blasku.

(BAS)

II Wałbrzyskie 
Senioralia

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

ODDŁUŻ SIĘ !!! 
MASZ KREDYTY, POŻYCZKI,   

CHWILÓWKI?
CIĄŻĄ CI RATY?

PRZYJDŹ I ZAMIEŃ JE W 1 NIŻSZĄ 
i CIESZ SIĘ DODATKOWĄ GOTÓWKĄ! 
  Oferta  dla pracujących, emerytów, rencistów 

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

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

R E K L A M A

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.

PRACA

Telefon kontaktowy 798303060

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.

R E K L A M A

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA 
NA PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2015 - 2016

PRZY ZAMÓWIENIU KOMPLETU 10% RABATU DOTYCZY:
• książek językowych (podręczniki, słowniki itp.)
• książki komisowe (przewodniki, kryminały, 

beletrystyka itp.)

OD 1 PAŹDZIERNIKA - WYPRZEDAŻ
WSZYSTKO - 50 %

W sprzedaży okładki na wszystkie książki!

KSIĘGARNIA POEZJA - KOMIS
ul. Główna 9 (I piętro)

Wałbrzych - Piaskowa Góra
tel.: 74 665 20 48

Podziemne 
miasto i tunele
Do Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu napływają ko-
lejne zgłoszenia o odnalezie-
niu podziemnych obiektów. 
Po wałbrzyskim „złotym pocią-
gu”, było ubiegłotygodniowe 
zgłoszenie zamaskowanego 
tunelu kolejowego i podziem-
nego miasta w kompleksie 
Riese w gminie Walim, którego 
dokonał Krzysztof Szpakowski 
z „Włodarza”. – Tunel kolejowy 
biegnie od nieczynnej stacji 
w Walimiu. Dalej odkryliśmy 
wiele podziemnych obiektów, 
które mogą tworzyć podziem-
ne miasto o powierzchni nawet 
200 hektarów – mówił podczas 
konferencji znalazca obiektów. 
A w tym tygodniu gmina Mie-
roszów zgłosiła tunel kolejowy 
w Unisławiu Śląskim, z którego 
może odchodzić drugi tunel w 
kierunku góry Dzikowiec. - Z 
przekazów historycznych wy-
nika, że w tunelu istniała zwrot-
nica kolejowa, która miała kie-
rować składy pociągów pod 
górę Dzikowiec, oddaloną od 
tunelu o około 1 km. W związ-
ku z licznymi informacjami o 
wzmożonym zainteresowaniu 
tym obiektem, w sobotę doko-
nano oględzin. Rzeczywiście w 
tunelu jest wyraźnie zarysowa-
ne miejsce, gdzie mógł istnieć 
wjazd do rzekomego tunelu 
biegnącego w stronę góry Dzi-
kowiec. Niestety stwierdzono 
również, że całkiem niedawno 
dokonano tam odwiertu, który 
spowodował oderwanie się i 
zawalenie części betonowego 
pokrycia tunelu. O faktach tych 
zawiadomiona została Straż 
Ochrony Kolei – wyjaśniają 
przedstawiciele gminy Miero-
szów.

(RED)

Pod patronatem Tygodnika DB 2010 w Starych Boga-
czowicach odbyły się gminne dożynki. Święto plonów 
było nie tylko podniosłą uroczystością, ale także okazją 
do świetnej zabawy, nie tylko dla rolników i mieszkań-
ców gminy Stare Bogaczowice.

Radosne święto

Uczestnicy dożynek w Starych Bogaczowicach mieli okazję sprawdzić 
się w wielu zabawnych konkurencjach oraz zdobyć atrakcyjne nagrody 
w wielkie loterii fantowej. (RED)

W gminie, słynącej w regionie i kraju z produkcji kurzych jaj, nie mogło 
na imprezie dożynkowej zabraknąć jajecznicy z 360 jajek.

Uroczysty przemarsz z kościoła na boisko w Starych Bogaczowicach, 
gdzie – po oficjalnej części uroczystości – odbyła się część rekreacyjna, 
która zakończyła się późno w nocy zabawą taneczną.

Barwny korowód wień-
ców dożynkowych, prowa-
dzony przez Zespół Sygnali-
stów Myśliwskich „Odgłosy 
Kniei”, zmierzający ulicą 
Grunwaldzką na głuszyckie 
biosko sportowe przy ul. 
Dolnej, rozpoczął tegorocz-
ne święto plonów diecezji 
świdnickiej i gmin powiatu 
wałbrzyskiego.

Po mszy św. polowej pod 
przewodnictwem biskupa 
świdnickiego Ignacego Deca 
starostowie dożynek - Anna i 
Andrzej Kucharscy, rolnicy z 
Mieroszowa, poprosili gospo-
darzy uroczystości – księdza 
biskupa, starostę powiatu 
wałbrzyskiego Jacka Cichurę i 
burmistrza Głuszycy Romana 
Głoda o sprawiedliwy podział 
chleba, rozpoczynając trady-
cyjne dożynkowe misterium 
chleba. Zaproszeni goście 
honorowi, m. in. wicepremier, 
minister obrony narodowej 
Tomasz Siemoniak, parlamen-
tarzyści, wojewoda dolnoślą-
ski Tomasz Smolarz, uczestni-
czyli w obrzędzie dzielenia się 
chlebem.

Ogromnym zainteresowa-
niem licznie zebranej publicz-
ności cieszyła się prezentacja 
18 wieńców dożynkowych 
zgłoszonych do konkursu na 
najładniejszy wieniec dożyn-
kowy przez sołectwa z Gmin 
Powiatu Wałbrzyskiego i pa-
rafie Diecezji Świdnickiej. 
Wdzięczność pracujących na 
roli za tegoroczne plony wyra-
żała się w niezwykłym pięknie 
przygotowanych wieńców. 
Komisja konkursowa miała 
naprawdę trudny wybór. Wy-
różniono wieńce sołectwa 
Kolc oraz parafii Ostroszowice 
z Dekanatu Bielawa. Trzecie 

Dożynki diecezjalno-powiatowe

W diecezjalno – powiatowych dożynkach w Głuszycy udział wzięli m.in. 
wicepremier Tomasz Siemoniak, wojewoda Tomasz Smolarz 
oraz parlamentarzyści, samorządowcy i mieszkańcy powiatu.

miejsce przypadło sołectwu 
Sokołowsko w gminie Miero-
szów, drugie miejsce zdobył 
wieniec wsi Borówno w Gmi-
nie Czarny Bór , a zwycięstwo 
przyznano wieńcowi przy-
gotowanemu przez Państwa 
Muszów reprezentujących 
Głuszycę. Nagrodzeni otrzy-
mali prezenty rzeczowe ufun-
dowane przez Starostwo Po-
wiatowe w Wałbrzychu oraz 
Dolnośląską Izbę Rolniczą. Na 
scenie w ludowym repertu-
arze prezentowali się: dziecię-
cy zespół Bogaczowiczanie, 
głuszyckie przedszkolaki oraz 
uczniowie głuszyckich szkół. 
W skeczu „Czerwony kaptu-
rek” wystąpiły pełne energii 
seniorki z Mieroszowa. Nie-
wątpliwą atrakcją były wystę-
py Zespołu Pieśni i Tańca Wał-
brzych, Zespołu Sygnalistów 
Myśliwskich Odgłosy Kniei 
oraz kapeli góralskiej Janicki 
z Czarnego Boru. Na stoiskach 
prezentowały się gminy Bo-
guszów Gorce, Mieroszów i 

Czarny Bór. Liczną reprezen-
tację gminy Głuszyca tworzyły 
sołectwa Grzmiąca, Głuszyca 
Górna, Kolce, Łomnica, Sierp-
nica oraz lokalni artyści i wy-
twórcy: ceramika Czerniec, 
Henryk Janas, Magda Szysz-
ka, a także seniorki z klubu 
Relax, Centrum Kultury-MBP, 
Podziemne Miasto Osówka, 
głuszyckie szkoły oraz Funda-
cja Katolicka Inicjatywa Berit. 
Swoją ofertę wsparcia dla rol-
nictwa przedstawiły Agencja 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oraz Dolnośląska 
Izba Rolnicza.

Na najmłodszych czekało 
wesołe miasteczko, dmucha-
ne zamki, bungee oraz punkty 
z kreatywnymi warsztatami. 
Nie zabrakło oczywiście do-
brego jedzenia, przygotowa-
nego przez panie kucharki z 
SP nr 3 w Głuszycy, miejsco-
wych restauratorów i punkty 
gastronomiczne przybyłe z 
okolic.

(RED)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

R E K L A M A

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

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

- spawacz (E, MIG, MAG)
- ślusarz

- kierowca kat. C

PRACA
W NIEMCZECH

DLA FACHOWCÓW
KR

A
Z 

77
65

preferowana znajomość języka niemieckiego

R E K L A M A

Nowy towar
21 września (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Chrobrego 14

25 września (piątek)

Szczawno Zdrój, ul. Równoległa 1

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności

Gotówka od ręki AnaNas zawsze możesz liczyć

Ogniska czar
W ramach Rządowego Pro-
gramu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych, 
grupa seniorów ze Starych 
Bogaczowic zaprasza wszyst-
kich seniorów w sobotę, 19 
września, na imprezę inte-
gracyjną „Ogniska czar”, 
która odbędzie się na stadionie 
sportowym o godz. 15.00. Or-
ganizatorzy poprzez pieczenie 
kiełbasek, wspólne śpiewanie 
i radosną zabawę pragną stwo-
rzyć podwaliny do współpracy 
seniorów z wszystkich miejsco-
wości gminy oraz promować 
ofertę Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

(RED)

Święto Sybiraków
17 września to wyjątkowa 
data - Dzień Sybiraka, upa-
miętniający masowe wy-
wózki Polaków na Syberię. 
W Świebodzicach wciąż żyje i 
angażuje się w sprawy miasta 
duża grupa Sybiraków, którzy 
przeżyli gehennę zsyłki i mieli 
szczęście powrócić do kraju. 
Świebodzickie Koło Związku 
Sybiraków ma także powody 
do świętowania - w tym roku 
mija 20. rocznica powstania. Z 
tej okazji w czwartek, 17 wrze-
śnia, odbędą się uroczystości 
- obchody rozpoczną się mszą 
świętą w kościele pw. św. Miko-
łaja o godz. 15.30. Druga część 
obchodów odbędzie się w 
Miejskim Domu Kultury. Świe-
bodzickie Koło Związku Sybira-
ków liczy obecnie 84 członków 
oraz 23 podopiecznych - to 
wdowy lub wdowcy po Sybira-
kach. Od 2008 roku Publiczne 
Gimnazjum nr 1 w Świebodzi-
cach nosi imię Sybiraków.

(RED)

Średnia 97,4 % - to naj-
lepszy wynik maturalny 
tegorocznego egzaminu 
dojrzałości w powiecie 
świdnickim. Należy do Ada-
ma Budziaka, absolwenta 
Liceum Ogólnokształcące-
go im. Marii Konopnickiej 
w Świebodzicach. Najlepsi 
maturzyści oraz laureaci 
konkursów przedmioto-
wych i sportowych szkół 
ponadgimnazjalnych zo-
stali nagrodzeni przez sta-
rostę świdnickiego.

Wśród wyróżnionych 
osób było 11 uczniów Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. M. Konopnickiej w Świe-
bodzicach, w tym dwóch 
uczniów, którzy otrzymali po 
dwie nagrody, czyli w sumie 
trzynaście nagród.

Adam Budziak ze średnim 
wynikiem 97,4 % został naj-
lepszym maturzystą w po-
wiecie świdnickim, a Michał 
Pogoda Kotwica ze średnim 
wynikiem 93,8 % jest trzecim 
maturzystą powiatu. Adam 
Budziak otrzymał drugą na-
grodę starosty za zajęcie 1 
miejsca i zdobycie drużyno-
wo tytułu Mistrzów Dolne-
go Śląska oraz zajęcie dru-
żynowo 3 miejsca w finale 
ogólnopolskim Międzynaro-
dowego Konkursu „Odyseja 
Umysłu” . Adam jest także Fi-
nalistą Ogólnopolskiej Olim-
piady „O Diamentowy In-
deks AGH” z matematyki. 
Michał Pogoda Kotwica 
otrzymał drugą nagrodę sta-
rosty za sukcesy w konkursie 
Odyseja Umysłu. Michał jest 
również Finalistą Międzyna-
rodowego Konkursu Mate-
matycznego PANGEA. Staro-
sta docenił też całą drużynę, 

Najlepszy maturzysta w powiecie

Świebodziccy maturzyści zostali wyróżnieni i nagrodzeni przez władze 
powiatu.

która osiągnęła sukcesy w 
Konkursie „Odyseja Umysłu”. 
Oprócz Adama i Michała, 
nagrody odebrały Adrianna 
Bielecka, Magdalena Kysiak, 
Justyna Łupkowska, Natalia 
Marcinkowska i Małgorzata 
Szczurek.

Wśród nagrodzonych 
uczniów świebodzickiego 
liceum znaleźli się także: 
Konrad Szwarc – wielokrot-
ny olimpijczyk - Laureat 
Olimpiady Przedsiębior-
czości – 10 miejsce, Laureat 
Olimpiady Przedsiębiorczo-
ści i Zarządzania – 3 miejsce, 
Finalista Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej – 31 miej-
sce, Zwycięzca w kategorii 
„Wiem najwięcej” Olimpiady 
Przedsiębiorczości i Zarzą-
dzania, Laureat Szkolnej In-
ternetowej Gry Giełdowej – 

2 miejsce w klasówce online. 
Dzięki tym sukcesom Konrad 
niezależnie od wyników eg-
zaminu maturalnego miał 
zagwarantowany indeks w 
Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. Kolejna osoba 
nagrodzona przez starostę 
to również olimpijka Wero-
nika Stolarczyk - Finalistka 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego „Z popraw-
ną polszczyzną na co dzień”.

Docenione zostały rów-
nież sukcesy sportowe 
uczniów LO w Świebodzi-
cach: Monika Węgrzyn i 
Marta Grzybek otrzymały 
nagrodę starosty za zajęcie 
IV miejsca w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski w Pla-
żowej Piłce Ręcznej w kate-
gorii juniorek młodszych.

(RED)

14 marca 2015 r. ruszyła akcja ratowania zalewu w Starych 
Bogaczowicach. Wtedy odbył się pierwszy etap reaktywacji dawnego 
ośrodka rekreacyjnego. Ochotnicza straż pożarna, mieszkańcy 
gminy i powiatu, lokalne organizacje pozarządowe oraz władze 
gminy wspólnie podjęły próbę ratowania tego kultowego miejsca. 
Po 6 miesiącach ciężkiej, wspólnej pracy możemy podziwiać efekty. 
Zbiornik napełniony został wodą!

(RED)

W miejscowości Jabłów w gminie Stare Bogaczowice zakończyła 
się odbudowa drogi gminnej. Na długości 200 m powstała nowa 
nawierzchnia wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacjideszczowej. 
Jezdnia ma szerokość 3,5 metra, a jej całkowita powierzchnia to 761 
m2. Droga pokryta jest kostką betonową.

(RED)

Mają nową drogę

Zalany zalew
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www.ubezpieczenia.regional.pl

74 66 06 100Twój kod rabatowy: 200

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:
majątkowe, komunikacyjne, rolnicze, 

życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe

Ta
ni

ej

pl• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: 

 działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

• Doradztwo na rynku nieruchomości

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

• Zarządzaniem nieruchomościami

• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

• Przewóz osób

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

Natłok medialnych 
„newsów” , w pełni sezonu 
urlopowego, o znalezieniu 
w podziemnym tunelu w 
Wałbrzychu „złotego po-
ciągu”, który wyjechał w 
końcowym etapie wojny 
z Wrocławia z ładunkiem 
zwłaszcza złota i podob-
nych precjozów, rozpala 
wyobraźnię wielu środo-
wisk, osób publicznych, 
czytelników i zwykłych 
oglądaczy takich relacji. 
To temat intrygujący ta-
jemnicami. W taki prosty 
sposób Wałbrzych już od-
niósł autentyczny sukces. 
To miasto i region jest te-
raz rozpoznawalne - też 
w Polsce oraz w wielu eu-
ropejskich i światowych 
korporacjach medialnych. 

Zagraniczni korespon-
denci (a za nimi czołowe 
polskie stacje TV!) finezyj-
nymi widokami zamku Książ 
przeważnie rozpoczynali 
relacje o ukrytym, gdzieś 
tu, „złotym pociągu”! To 
świetna popularyzacja (re-
klama) Wałbrzycha i okolic, 
kompleksu „Riese”, Walimia, 
zamku Książ. Ta sensacja po-
budza publiczną ciekawość 
nad mało znanymi dziejami 
miasta Wałbrzycha, ludzi i 
społeczeństwa tu mieszka-
jącego, pracującego zazwy-
czaj w ciężkich warunkach 
przed i po 1945 r. W takim 
właśnie ujęciu zgadzam się 
tytułem artykułu Pana Sta-
nisława Michalika – „Wał-
brzych był i jest wyjątkowy!” 
(nr 35 Tygodnika DB 2010 
z 10 września 2015 r.). Ale 
wymaga on spokojnych 
uściśleń. Znam i cenię pasję 
pisarską Autora o dużych 
walorach edukacyjnych, 
która delikatnością i po-
wabnością opisów, refleksji 
wywołuje zainteresowanie 
czytelnika. Tak tę twórczość 
odbieram i dlatego do nie-
których treści wspomniane-
go artykułu chciałbym od-
nieść się, też uzupełnić, nie 
zawsze akceptująco.

Zgadzam się z Panem 
Michalikiem, gdy dostrze-
ga potrzebę „przecięcia 
wreszcie kręgu domysłów, 
plotek i fantasmagorii o 

Echa naszych publikacji
podziemiach wałbrzyskich 
(…)”, które „bawią tylko 
wyobraźnię”. Ale przecież 
utrzymywanie takiego sta-
nu, po prostu niewiedzy i 
podsycanie tajemniczych 
sensacji - w dzisiejszym 
skomercjalizowanym stylu 
życia - jest dobrą okazją do 
finansowego zarobku. „Na-
karmieni” takimi newsami 
ludzie chętniej zainteresują 
się m.in. publikacjami, te-
lewizyjnymi relacjami o… 
skarbach, złocie, archiwach 
pochowanych przez Niem-
ców w podziemiach, zabe-
tonowanych w sztolniach, 
zakopanych w piwnicach 
domów. Prawdą jest, że 
niemieckie służby i admini-
stracja od 1943 r. ukrywały, 
czy dokładniej maskowały, 
najpierw przed bombardo-
waniami produkcję wojen-
ną. Ale już od połowy 1944 
r. chowano cenne aktywa, 
nie tylko materialne, np. wy-
wiadowcze zasoby, techno-
logiczną dokumentację, też 
walory finansowe i nie tyl-
ko na terytorium III Rzeszy. 
Dolny Śląsk, obszar sudecki, 
był takim dobrym miejscem 
do ukrycia tych wartości 
według oceny lokalnych 
władz niemieckich (NSDAP, 
służb SS i wojskowych). 
Kompleks „Riese” Niemcy 
opuścili na przełomie sty-
czeń/luty 1945 r. Dokonali 
w nim sporo maskujących 
detonacji, ale pozostawili 
dużo sprzętu technicznego, 
materiałów budowlanych, 
infrastrukturę. Kompleks 
ten jest też martyrologicz-
nym miejscem, ginęli tu 
więźniowie okolicznych 
podobozów Gross - Rosen. 
Warto o tym pamiętać.

Rosyjskie grupy poszu-
kiwawcze też stąd coś wy-
wiozły w 1945 r. Ale więcej, 
a mam podstawy tak twier-
dzić, „wyszabrowały” pol-
skie oficjalne grupy i przez 
lata miejscowa, napływowa 
ludność. W Głuszycy Gór-
nej funkcjonował węzeł 
wąskotorówki obsługujący 
budowę tego górskiego 
kompleksu. Po wojnie dość 
długo stało tam ok 20 wą-
skotorowych lokomotyw 

spalinowych, które wywie-
ziono do Warszawy i Łodzi. 
Jeśli chodzi o „Riese” to 
polecam m.in. wydaną w 
Munster w 2012 r. książkę 
o takim tytule: „Die Gra-
fschaft Glatz zwischen 1918 
und 1946”, w tej publikacji 
Horst A. Meissner zamieścił 
ciekawy artykuł o budowie 
kwatery Hitlera w obiekcie 
„Riese”.

W medialnie sławnym 
dziś zamku Książ od maja 
1945 r. przez 1,5 roku sta-
cjonowali Rosjanie i prze-
szukiwali też podziemia. 
Dość dokładnie nie od dziś, 
ani od kilku lat wiemy, co 
wywieźli jako „zdobycz wo-
jenną”. W pierwszych tygo-
dniach znaleziono ukryte, 
zamurowane w podziemiu 
skrzynie… Były to różne do-
kumenty administracji mia-
sta Waldenburg, zwłaszcza 
księgi urzędu finansowego 
(podatkowego). Ten kom-
pleks następnie penetro-
wały specjalne (saperskie 
i WOP-u) oddziały wojska 
polskiego. Po pewnym 
czasie to samo tu czyniły 
grupy wałbrzyskich gór-
ników, bo obiekt ten dość 
długo był zarządzany przez 
Dolnośląskie Zjednocze-
nie Przemysłu Węglowego. 
Wszystkie te działania, róż-
nie publicznie maskowane 
(!), faktycznie były zwykłym 
rabunkiem rzeczy różnych. 
Tak dewastowano to i inne 
miejsca poddawane ta-
kiej penetracji. Szukano 
skarbów, kosztowności w 
rozumieniu powojennych 
uczestników takich działań. 
Biblioteki, książki, obrazy, 
zabytkowe meble, drew-
niane podłogi, archiwalia 
zazwyczaj traktowano jako 
materiał palny! Wyroby ze 
złota, biżuteria, maszyny 
do szycia, ubrania, obuwie, 
pościel, porcelana stołowa, 
meble, sprzęty rolnicze - to 
były powojenne „skarby”. W 
sposób masowy ten region 
(szczególnie Wałbrzych!) 
był okradany przez gru-
py polskiej ludności z tzw. 
„centralnej Polski” oraz pań-
stwowe instytucje. To nie-
chlubne, wieloletnie zjawi-

sko rabunku tych terenów w 
literaturze i mowie potocz-
nej przyjęto nazywać „sza-
brem”. Tak umacniała się 
legenda o zasobach „ukry-
tych” tu przez Niemców i 
możliwościach znalezienia 
w tej ziemi niesamowitych 
„skarbów”. Zwłaszcza przez 
20 powojennych lat prze-
mysł wałbrzyski i pobliskich 
miejscowości był rabunko-
wo eksploatowany. W Pała-
cu Kultury i Nauki oraz in-
nych dostojnych gmachach 
ministerialnych wówczas 
wybudowanych w War-
szawie do dziś znajdziemy 
marmury, obrazy, dostojne 
meble i inne elementy „wy-
szabrowane” z tutejszych 
obiektów pałacowych. Roz-
biórkowa cegła z niektó-
rych solidnych budynków z 
Wałbrzycha i Jedliny Zdroju 
wspomogła budowę np. 
Nowej Huty i nie tylko ten 
społeczny cel… Ale to już 
inny temat czasami dziś 
„używany” w formule obłu-
dy ideologicznej.

Czy „cudowny pociąg”- 
jak pisze S. Michalik - jest 
nam potrzebny do „odsło-
nięcia kolejnych tajemnic 
Wałbrzycha”? Nie ma tajem-
nicy, ani „niewzruszonych 
fundamentów wiedzy” jeśli 
chodzi proces rozwoju „cu-
downej broni” przez III Rze-
sze. Faktycznie zadbali o to 
sami niemieccy naukowcy, 
aby nie stworzyć tej broni 
dla Hitlera! Zwłaszcza po 
nieudanym zamachu na Hi-
tlera i straszliwym terrorze 
rozpętanym przez tego sza-
leńca, opóźnili skutecznie 
postęp w zbudowaniu bom-
by atomowej. Zasadniczą 
dokumentację i laboratoria 
zagarnęli Amerykanie jesz-
cze przed formalnym za-
kończeniem wojny i… utaj-
nili na 100 lat. Część tego 
personelu trafiła do Wielkiej 
Brytanii, inni do USA.

Cenię pasję ludzi eksplo-
rujących ten teren, ale są to 
indywidualne wysiłki, też 
ciekawe i też odkrywcze w 
jakiejś mierze. Zawodowa 
działalność medialna Bo-
gusława Wołoszańskiego o 
tajemnicach tego regionu 

była ważnym elementem 
popularyzacji, ożywienia 
i publicznego zaintereso-
wania sudeckimi „tajemni-
cami”. Ujawnię też pewną 
„tajemnicę” rodzinną tego 
popularyzatora tajemnic hi-
storii. Po wojnie przez wiele 
lat w Wałbrzychu mieszkali 
dziadkowie i wujkowie B. 
Wołoszańskiego, nadal tu 
żyje rodzinnie bliska mu 
osoba.

Tak naprawdę państwo 
polskie nigdy nie przepro-
wadziło specjalistycznych 
badań tych miejsc, któ-
re mogą doprowadzić do 
udokumentowania jakichś 
nieznanych nam faktów. To 
jednak jest kosztowna ope-
racja i odpowiedzialna w 
aspektach naukowych, mo-
ralnych i politycznych reak-
cji, także zewnętrznych.

Czy Wałbrzych był i jest 
wyjątkowy? Proponuje 
stonować to pytanie: Wał-
brzych w perspektywie 70 
lat jego polskich dziejów… 
jest publicznie mało znany 
w ujęciu zachodzących tu 
procesów ludnościowych, 
społecznych, przemysło-
wych, ekonomicznych. Z 
oddali, ale jako wałbrzysza-
nin, na odkrywane w świetle 
kamer TV tajemnic „złotego 
pociągu” i pląsania wokół 
tej sprawy ministerialnych 
urzędników , ta sytuacja 
jawi się mi jako nieprofesjo-
nalna. Ale chciałbym, aby 
wydobyto np. z ukrytych 
pancernych wagonów po-
wiedzmy jedną tonę złotych 
sztabek. Wreszcie będziemy 
coś konkretnego wiedzieć! 
Mam jednak takie senne 
niepokoje i obawy, że wtedy 
ten faktyczny skarb, w sta-
nie wysokiego wasalizmu 
naszej klasy politycznej, nie 
zostanie własnością skar-
bu państwa III RP. Popłynie 
daleko… zostanie wysłany 
za ocean prawowitemu wła-
ścicielowi - największemu 
aliantowi, pogromcy III Rze-
szy, naszemu przyjacielowi 
z Jałty i Poczdamu i dzisiej-
szemu najwierniejszemu 
sojusznikowi.

Ryszard Bełdzikowski
Bielsko - Biała

Zagłosuj 
na Szczawno
Dolnośląska Służba Dróg i 
Kolei we Wrocławiu wyty-
powała i zgłosiła do kon-
kursu organizowanego 
przez PZU S.A. w ramach 
akcji “Stop wariatom” 5 
przejść dla pieszych zlo-
kalizowanych w ciągach 
dróg wojewódzkich. Wśród 
wytypowanych miejsc jest 
przejście na ul. Kolejowej w 
Szczawnie-Zdroju. Nagrodą 
w konkursie jest instalacja 
składająca się ze znaków 
aktywnych D-6, aktywnych 
kocich oczu oraz kolorowej, 
antypoślizgowej nawierzch-
ni na dojeździe do przejścia 
dla pieszych. Głosowanie 
rozpoczęło się 01.09. o go-
dzinie 12:00, trwa przez 4 ty-
godnie (w każdym tygodniu 
wygrywa jedno przejście, a 
dodatkowo 4 lokalizacje są 
wybierane przez powołaną 
przez organizatora do tego 
komisję). - Głosowanie od-
bywa się na stronie http://
stopwariatom.pl/#aktywne_
przejscia. Aby zagłosować 
należy znaleźć lokalizację 
na mapie oraz klikać, a po-
tem przesuwać serduszko. 
Ile razy przesuniecie tyle 
głosów oddajecie. Wspólnie 
zadbajmy o bezpieczeństwo 
ruchu drogowego, głosując 
na aktywne przejście dla pie-
szych! – zachęcają organiza-
torzy akcji.

(RED)

Kurs 
fotografowania
Wójt gminy Adam Górec-
ki zaprasza mieszkańców 
Czarnego Boru na bez-
płatny kurs fotografo-
wania, który poprowadzi 
Marcin Jagiellicz. Spotkanie 
organizacyjne odbędzie się 
22.09.2015 r. o godzinie 17.00 
w Centrum Kultury w Czar-
nym Borze. Kolejne spotkania 
będą się odbywały także w 
plenerze, a kurs zakończy się 
wystawą prac w Galerii Cen-
trum Kultury oraz wydaniem 
małego albumu zdjęć.

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L A M A

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

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L A M A Wózkersi 
w Mieroszowie
W hali przy ul. Hożej w Mie-
roszowie zostanie rozegra-
ny II Turniej Koszykówki na 
Wózkach Mieroszów Prze-
łamuje Bariery. O godzinie 
13.00 zagrają Mad Devils 
Mieroszów z drużyną Salutare 
Wrocław, a na godz. 12.00 za-
planowano pokazowy mecz 
z udziałem  urzędników sta-
rostwa powiatowego i gminy 
Mieroszów. Na godz. 13.00 za-
planowane zostały integracyj-
ne konkursy sprawnościowe.

(RED)

Turniej FLAMPARK 4
Kolejny turniej szachowy 
Flampark został zaplano-
wany na 27 września. Za-
wody zostaną rozegrane w 
Pizzerii Football Pub przy ul. 
Wańkowicza 18 w Wałbrzy-
chu (dzielnica Biały Kamień) w 
godzinach 10.00- 16.00. Sys-
tem rozgrywek: FLAMPARK, 8 
rund tempem 15min+1s/ruch 
z możliwością premiowanego 
skracania czasu. Nagrody: za 
miejsca 1 - 8 + premie za po-
stęp, pula ponad 1600 zł (np. I 
-350zł + puchar + pizza + sta-
ły rabat 10% w Football Pub). 
Wpisowe: 10zł, młodzież - 5zł. 
Regulamin i zapisy dostępne 
na stronie turnieju: http://flam-
park.aires.pl/info/turniej/6.

(RED)

Dla amatorów
Zapraszamy do udziału w co-
rocznym turnieju tenisowym 
Memoriał Jerzego Jasinskie-
go, który zostanie rozegrany 
na kortach w Szczawnie Zdro-
ju w dniach 26-27 września. 
Zgłoszenia przyjmowane są 
do 22.09.2015. Tradycyjnie roz-
grywane będą dwie kategorie: 
OPEN (system pucharowy) oraz 
Szczawieńscy Ligowcy (tylko 
amatorzy bez przeszłości za-
wodniczej – system grupowy).

(RED)

Dziewczyny lubią 
brąz
Tenisistki ziemne MKS 
Szczawno Zdrój zdobyły brą-
zowy medal Drużynowych 
Mistrzostw Polski Juniorów. 
Drużyna juniorek MKS Szczaw-
no Zdroj w finałach DMP w 
Bytomiu zagrała w składzie: 
Aleksandra Rojek, Karolina 
Jaskiewicz, Iza Kunat, Nikola 
Okopniak oraz kapitan Łukasz 
Słodyczka. Tenisistki z uzdro-
wiska w meczu o miejsce w 
ścisłym finale uległy drużynie 
Legii Warszawa 2:4, ale w me-
czu o trzecie miejsce pewnie 
pokonały Górnika Bytom 4:2.

(RED)

W trzecim meczu Turnie-
ju o Puchar Prezesa WZK 
Victoria, siatkarze Victorii 
PWSZ Wałbrzych przegra-
li z Jastrzębskim Węglem 
2:3 i zajęli trzecie miejsce. 
Rozgrywany w hali Aqua 
Zdrój turniej wygrała ekipa 
z Jastrzębia Zdroju, a drugie 
miejsce zajęła AZS Stal Nysa.

Niedzielne spotkanie mi-
strza I ligi z czołowym zespo-
łem Plus Ligi oglądało ok. 500 
widzów, wśród których nie 
zabrakło wicepremiera Toma-
sza Siemoniaka. W pierwszym 
secie niesieni dopingiem siat-
karze Victorii PWSZ pewnie 
wygrali 25:18, a w drugim padł 
identyczny wynik, ale na ko-
rzyść gości. Po dużo bardziej 
wyrównanej grze w trzecim 

secie gospodarze wygrali 
25:22, po czym trener Jastrzęb-
skiego Węgla zdecydował się 
wprowadzić na kolejną partię 
bardziej doświadczonych za-
wodników. Dzięki temu goście 
zwyciężyli 25:20 i doprowadzili 
do remisu w setach 2:2. Emo-
cje sięgnęły zenitu w tie-bre-
aku. Przy prowadzeniu Victorii 
14:12 szkoleniowiec ekipy z 
Jastrzębia poprosił o czas, po 
którym jego podopieczni zdo-
byli cztery punkty z rzędu, co 
dało im zwycięstwo w decy-
dującej partii 16:14, a w całym 
meczu 3:2.

We wcześniejszych me-
czach Victoria PWSZ uległa Sta-
li Nysa 1:3, a Jastrzębski Węgiel 
pokonał ekipę z Nysy 3:0.

(RED)

Koszykarze drugoligo-
wego Górnika Trans.eu Wał-
brzych rozgrywają mecze 
kontrolne. Po nieznacznej 
porażce w Lesznie z Polonią 
63:66, podopieczni trenera 
Arkadiusza Chlebdy pokona-
li w Oleśnicy tamtejszy dru-
goligowy Klub Koszykówki 
67:58, a w Otmuchowie ko-
lejnego ligowego rywala - 
miejscowy MKS 61:58.

Punkty dla Górnika w 
meczu z KK Oleśnica: Bo-
chenkiewicz 17, Wróbel 14, 
Obarek 14, Piros 6, Kołaczyń-
ski 4, Ratajczak 4, Durski 3, 
Rzeszowski 3, Krzymiński 2, 
Jeziorowski 0.

Punkty dla Górnika w me-
czu z MKS Otmuchów: Wróbel 
14, Piros 12, Bochenkiewicz 10, 
Krzymiński 8, Obarek 5, Niesob-
ski 4, Jeziorowski 4, Ratajczak 2, 
Kołaczyński 2, Durski 0.

Kolejne mecze kontrolne 
wałbrzyszan:
• 18 września (piątek) - w Wał-

brzychu z Doral Nysą Kłodz-
ko,

• 19 września - turniej w Kątach 
Wrocławskich z udziałem: 
Maximusa Kąty Wrocławskie, 
KKS Siechnice i Rawii Rawicz.

Start drugoligowych roz-
grywek 3 października: Górnik 
- MKS Otmuchów.

(RED)

Victoria postraszyła 
Jastrzębski Węgiel

Zwycięskie sparingi

Bartosz Gołębiewski spra-
wił dużą niespodziankę w 
ćwierćfinale Turnieju im. 
Feliska Stamma, pokonując 
Zoltana Harcsę z Węgier. - O 
moim sukcesie zadecydo-
wała ostatnia akcja. Trafiłem 
rywala lewym sierpowym. Po 
tej akcji Węgier był liczony i 
wygrałem – powiedział nam 
Bartosz Gołębiewski. Sukces 
aktualnego wicemistrza Pol-
ski jest tym większy, że Zol-
tana Harcse jest brązowym 
medalistą mistrzostw Europy 
z 2013 roku oraz tegorocz-
nych Igrzysk Europejskich.

W półfinale pięściarz z 
Jedliny Zdroju miał się zmie-
rzyć z Anglikiem Feliksem 
Cashem, ale rywal nie sta-
nął do walki i Gołębiewski 
wygrał walkowerem. Była 
nadzieja, że w walce finało-
wej nasz zawodnik zmierzy 
się z wicemistrzem Europy 
Tomaszem Jabłońskim, lecz 
w piątkowej walce półfina-
łowej Polak przegrał z O’Re-
illym 1:2. - Walka nie była 
rewelacyjna, ale najgorsze 
jest to, że znowu polski sę-
dzia dał mi przegraną walkę 
i gdyby nie on to jutro był-
by ciekawy finał z Bartkiem 
Gołębiewskim – napisał na 
swoim profilu w portalu 
społecznościowym Tomasz 
Jabłoński.

- Faworytem w finale jest 
Irlandczyk, ale podobnie 
było w ćwierćfinale z Wę-
grem. Na pewno dam z sie-
bie wszystko i postaram się 
sprawić niespodziankę! – za-
powiadał przed decydującą 
walką Bartosz Gołębiewski.

O’Reilly - mistrz tego-
rocznych Igrzysk Europej-
skich – był zdecydowanym 
faworytem walki z 19-let-
nim Gołębiewskim. Mniej 
doświadczony wicemistrz 
Polski miał problemy z tra-
fieniem rywala, który trzymał 
dystans, zmieniał pozycje i 
kontratakował, zadając wię-
cej celnych ciosów, zwłasz-
cza na korpus. Pięściarz DKB 
Dzierżoniów szukał okazji 
do rozstrzygnięcia walki 
jednym ciosem, ale niewiele 
było starć w półdystansie. Ir-
landczyk kontrolował walkę 

Jedlinianin w �nale 
turnieju Stamma

Bartosz Gołebięwski z Jedliny – Zdroju zajął drugie miejsce 
w XXXII Międzynarodowym Turnieju Bokserskim im. Feliksa Stamma 

w Warszawie. Pięściarz DKB Dzierżoniów przegrał jednogłośnie na punkty 
w �nale kategorii do 75 kg z Irlandczykiem Michaelem O’Reillym.

Bartosz Gołębiewski zajął II miejsce w XXXII Międzynarodowym 
Turnieju Bokserskim im. Feliksa Stamma w Warszawie.

i jednogłośnie wygrał ją na 
punkty, triumfując w wadze 
średniej. - Dziękuję wszyst-
kim za doping. Niestety, wal-
ka wysoko przegrana, ale to 
mnie mobilizuje do jeszcze 
cięższych treningów, aby 
móc wrócić do ringu jako 
lepszy zawodnik – powie-
dział nam po walce Bartosz 
Gołębiewski.

Niestety, nie dojedzie do 
starcia Tomasz Jabłoński 
- Bartosz Gołębiewski pod-

czas gali boksu zawodowe-
go w Łodzi, podczas której 
walką wieczoru będzie po-
jedynek Tomasza Adamka z 
Przemysławem Saletą. - Jako 
amatorzy, mieliśmy w Atlas 
Arenie stoczyć „przedwalkę” 
pokazową. Tomek jest jed-
nak w cyklu treningowym 
przed mistrzostwami świata 
i nie będzie mógł przyjechać 
do Łodzi – wyjaśnia pięściarz 
z Jedliny Zdroju.

Robert Radczak
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10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo

promocja ważna do 30 listopada 2015 r.

OKNA z Wałbrzycha

JESIENNA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

R E K L A M A

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

Sportowy raport
• Piłkarze Górnika Wał-
brzych pokonali Stilon 
Gorzów Wielkopolski 2:0 
i awansowali na 5 miejsce 
w tabeli grupy dolnoślą-
sko – lubuskiej III ligi. Ko-
lejną szansę na zwycięstwo 
i awans wałbrzyszanie mieli 
w środę na własnym bo-
isku, gdy rozgrywali zaległy 
mecz z Bystrzycą Kąty Wro-
cławskie – relacja na sport.
db2010.pl. A w następnej 
kolejce mecz przyjaźni Po-
lonia-Stal Świdnica – Górnik 
Wałbrzych (sobota, 19 wrze-
śnia, godz. 14:00).

• PZPN ukarał AZS Wro-
cław walkowerem za 
mecz z AZS-em PWSZ 
Wałbrzych, w którym wy-
nik 1:0 dla wrocławianek 
został zwery�kowany 
na 3:0 dla akademiczek 
z Wałbrzycha. Powodem 
był występ 2 zawodniczek z 
drużyny ze stolicy Dolnego 
Śląska, które przekroczy-
ły maksymalny czas gry w 
jednej kolejce. Dzięki temu 
ekipa Marcina Gryki awan-
sowała na 4. miejsce w tabe-
li z dorobkiem 10 punktów. 
Zaplanowany na weekend 
mecz z Czarnymi Sosnowiec 
został przeniesiony na 18 li-
stopada, przez co AZS PWSZ 
zagra dopiero w sobotę, 26 
września w Łęcznej z Górni-
kiem.

• Oba zespoły seniorskie 
AZS PWSZ Wałbrzych mia-
ły weekend przerwę w 
rozgrywkach piłkarskiej 
ekstraklasy i II ligi. - Zaczy-
namy, w pozytywnym sen-
sie, odczuwać co to znaczy 
posiadać w swoich zespo-
łach wiele reprezentantek 
kraju. Nie tylko w kadrze na-
rodowej, ale także w kadrze 
dolnośląskiej – mówią dzia-
łacze AZS PWSZ Wałbrzych. 
- Ze zgrupowania i turnieju 
reprezentacji Polski do lat 
17 wróciły trzy nasze pił-
karki: Klaudia Miłek, Edyta 
Botor i Jessica Pluta. Edyta 
Botor i Klaudia Miłek zagrały 
tam po dwa razy, a raz Jes-
sica Pluta. Z Białorusią Polki 
zremisowały 1:1, z Francją 
przegrały 0:4, a Niemkom 
uległy 0:2, zajmując trze-
cie miejsce w turnieju. W 
tym tygodniu wyjechała na 
swoje zgrupowanie i turniej 
eliminacji mistrzostw Euro-
py Małgosia Mesjasz, która 
regularnie gra w kadrze do 
lat 19. I na turnieju będzie 
aż do 20 września. Polki za-
grają tam trzy mecze: z Li-
twą (15.09), Turcją (17.09) i 
Finlandią (20.09). Kiedy na 
obozie będzie Mesjasz, to 
na swoje zgrupowanie i me-

cze wyjadą z kadrą seniorek 
Daria Antończyk i Anna Rę-
dzia. Dziewczyny zagrają 
najpierw z Belgią (16.09), a 
następnie zaczną eliminacje 
ME 2017 w Szwecji (22.09) 
z bardzo trudnym rywalem 
- gospodyniami. W tym cza-
sie czekają nasz klub dwa 
mecze: najpierw zagramy w 
finale dolnośląskim Pucharu 
Polski (16.09) w Polkowi-
cach, a następnie czeka nas 
mecz II ligi w Zabrzu (19.09). 
W dniach 12-13.09 jest z 
kolei zgrupowanie kadry 
wojewódzkiej U-13 i U-16, 
na które także dostały po-
wołania nasze piłkarki – wy-
liczając działacze AZS PWSZ 
Wałbrzych.

• Wyniki 5 kolejki spotkań 
piłkarskiej klasy okrę-
gowej seniorów: Sudety 
Dziećmorowice - Victoria 
Świebodzice 0:5, Skalnik 
Czarny Bór - Victoria Tuszyn 
1:1, Polonia Bystrzyca Kłodz-
ka - Zdrój Jedlina Zdrój 2:2, 
LKS Bystrzyca Górna - Grom 
Witków 7:2, Zryw Gola Świd-
nicka - Karolina Jaworzyna 
Śląska 5:2, Nysa Kłodzko - 
Iskra Jaszkowa Dolna 2:0, 
Polonia-Stal II Świdnica - Za-
mek Kamieniec Ząbkowicki 
3:1, Unia Bardo - Unia Złoty 
Stok 2:1. Następna kolejka: 
Victoria Świebodzice - Unia 
Bardo (19 września, godz. 
16:00), Zdrój Jedlina Zdrój 
- Polonia-Stal II Świdnica 
(19 września, 16:00), Zamek 
Kamieniec Ząbkowicki - 
Skalnik Czarny Bór (19 wrze-
śnia, 16:00), Victoria Tuszyn 
- Sudety Dziećmorowice 
(20 września, 16:00), Grom 
Witków - Unia Złoty Stok 
(19 września, 16:00), Iskra 
Jaszkowa Dolna - Polonia 
Bystrzyca Kłodzka (19 wrze-
śnia, 16:00), Karolina Jawo-
rzyna Śląska - Nysa Kłodzko 
(19 września, 16:00), LKS 
Bystrzyca Górna - Zryw Gola 
Świdnicka (20 września, 
13:00).

• Wyniki 5 kolejki spotkań 
grupy I piłkarskiej klasy A: 
Czarni Wałbrzych - Zieloni 
Mrowiny 3:1; Górnik Bogu-
szów-Gorce - Cukrownik 
Pszenno 3:0; Granit Rozto-
ka - Biały Orzeł Mieroszów 
2:1; Kalenica Jugów - MKS 
Szczawno Zdrój 1:5; Herba-
pol Stanowice - Włókniarz 
Głuszyca 0:7; Iskra Witków 
Śląski - Wenus Nowice 4:0; 
Joker Jaczków - Unia Jaro-
szów 3:5; KS Walim - LKS 
Wiśniowa 2:1. Następna ko-
lejka: Cukrownik Pszenno - 
Granit Roztoka (17 września, 
godz. 17:00), Wenus Nowice 
- Joker Jaczków (19 wrze-

śnia, 17:00), MKS Szczawno 
Zdrój - Herbapol Stano-
wice (20 września, 11:00), 
Unia Jaroszów - KS Walim 
(20 września, 11:00), Czarni 
Wałbrzych - Górnik Bogu-
szów-Gorce (20 września, 
14:30), Włókniarz Głuszy-
ca - Iskra Witków Śląski (20 
września, 16:00), Biały Orzeł 
Mieroszów - Kalenica Jugów 
(20 września, 16:00), Zieloni 
Mrowiny - LKS Wiśniowa (20 
września, 16:00).

* Piłkarze Unii Stare Bo-
gaczowice po raz drugi z 
rzędu wygrali mecz wyjaz-
dowy 9:0. Tym razem ich 
ofiarą padli w Wałbrzychu 
zawodnicy Zagłębia Wał-
brzych. W drugim meczu 4 
kolejki rozgrywek piłkarskiej 
klasy B Grodno Zagórze 
Śląskie uległo 2:13 MKS II 
Szczawno Zdrój. W tej serii 
spotkań pauzowały Podgó-
rze Wałbrzych i Victoria II 
Świebodzice. Następna ko-
lejka - 20 września: MKS II 
Szczawno Zdrój - Zagłębie 
Wałbrzych, Victoria II Świe-
bodzice - Podgórze Wał-
brzych, Pauzują: Unia Stare 
Bogaczowice i Grodno Za-
górze Śląskie.

• Młodzicy Lekkoatletycz-
nego Klubu Sportowego 
Górnik Wałbrzych zdoby-
li cztery medale podczas 
M i ę d z y w o j e w ó d z k i c h 
Mistrzostw Młodzików 
we Wrocławiu. Co ważne, 
drużynowo zajęli 6. miej-
sce, a w punktacji klubów 
Dolnego Śląska wysokie 3. 
(za Boleslavią i Osą Zgorze-
lec), zdobywając 26 punk-
tów. Drugie miejsca zdoby-

li: Oliwia Czaban w rzucie 
dyskiem  (32,15 m) i Karol 
Molak w rzucie oszczepem 
(44,88 m). Natomiast trze-
cie miejsca zajęły: Daria 
Szałańska w pchnięciu kulą 
(10,45 m) i Weronika Janik 
w skoku w dal (4,76 m). 
Ta sama czwórka zawod-
ników wyróżniła się też 
w niedawnym trójmeczu 
młodzików Dolny Śląsk-Li-
berec – Saksonia, w którym 
Dolny Śląsk zajął pierwsze 
miejsce. We Wrocławiu 
piąty w rzucie dyskiem był 
Bartosz Raszewski, a Da-
ria Szałańska zajęła piąte 
miejsce w rzucie oszcze-
pem. Kornelia Dyduch była 
7. w biegu na 300 m i 8. w 
sprincie na 100 m. Także 
8. w biegu na 600 m był 
Emanuel Szymański oraz 
Damian Dauksza w skoku 
w dal. Poza tym w barwach 
LKS Górnik wystartowali: 
Maciej Woźniak, Ola To-
maszewska, Bartek Trzop, 
Klaudia Poszwa, Kinga Kuś-
tak, Karolina Baranowska. 
Angelika Pługowska, Nata-
lia Krynicka.

• Wszystkich miłośników 
biathlonu zapraszamy do 
Czarnego Boru. W piątek, 
25 września, zostaną ro-
zegrane Wojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików w Bia-
thlonie Letnim, a w sobotę 
XVII Puchar Melafiru. Mło-
dzicy rozpoczną zawody na 
Stadionie w Czarnym Borze 
od przestrzeliwania broni o 
godzinie 10.00. Organizato-
rzy jak zwykle gwarantują 
udaną zabawę i wiele spor-
towych emocji.

(RED)

Filip Helta (KKW Supe-
rior Wałbrzych) zajął 13. 
miejsce w kategorii junio-
rów w Karkonoskim Klasy-
ku – Górskich Szosowych 
Mistrzostwach Polski ze 
startem w Jeleniej Górze-
-Cieplicach i metą w Prze-
siece. Trasa liczyła 85 km. 
Helta stracił do zwycięz-
cy – Alana Banaszka (BDC 
NOSiR Nowy Dwór Mazo-
wiecki), który za kilka dni 
wyjeżdża na mistrzostwa 
świata do Richmond (USA) 
- niecałe 6 min.

Drugi z wałbrzyszan, Bar-
tosz Biskup (Górnik DSR Au-
thor), był 25. ze stratą ponad 
13 min. Wyścig ukończyło 40 
kolarzy. W kategorii juniorek 
Patrycja Piotrowska (KKW 
Superior) wycofała się na 
trasie.

Po powrocie z MŚ MTB w 
Vallnord (Andora), Filip Helta 
opowiedział o swoich wraże-
niach:

 - W wyścigu sztafeto-
wym po pierwszej zmianie 
jechaliśmy na dziewiątym 
miejscu. Potem ja wyruszy-
łem na trasę i udało mi się 
na pierwszym podjeździe 
przeskoczyć o dwa „oczka” w 
górę. Jednak na pierwszym 
zjeździe kamienie podcięły 
mi przednie koło, w czym 
miał udział padający całą 
noc i ranek deszcz. Podczas 
upadku złamałem klamkę 
od przedniego hamulca i 
wyścig kontynuowałem bez 
niego, a ponieważ trasa była 
ciężka po opadach, sporo 
traciłem na zjazdach. Doje-
chałem na metę na dalszej 

Jeszcze pokażę, 
na co mnie stać!

Filip Helta kończy w sumie udany 
sezon.

pozycji. Maja Włoszczowska, 
która jechała w sztafecie 
po mnie powiedziała, że i 
tak dobrze, że udało mi się 
ukończyć wyścig. Nasza szta-
feta była dwunasta. W wy-
ścigu indywidualnym zosta-
łem rozstawiony na dalszym 
miejscu i dlatego musiałem 
się przebijać zaraz po starcie, 
ale znalazłem się w pierwszej 
trzydziestce. Potem zrobiły 
się korki i wielu schodziło z 
roweru, a czołówka odjeż-
dżała. Na kolejnych rundach 
słabłem, okazało się, że mój 
organizm źle zareagował na 
wysokość miejsca zawodów 
– 2200 m npm. Ukończyłem 
wyścig na 65. miejscu, ale 
nabrałem nowych doświad-
czeń i zapewniam, że jesz-
cze wrócę na trasy imprez 
mistrzowskich! – podkreślił 
zawodnik Superiora.

Andrzej Basiński
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USŁUGI

Ale pożyczka nawet w 24 godziny.  
668 682 334

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

(2) Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe: malowanie, gładzie, 
płytki, sufity podwieszane, panele, 
tapety itp. Tel. 694-922-059.

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

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

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

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

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

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

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

MOTORYZACJA

Sprzedam samochód Subaru 

Forester 2 L, 1999 r., benzyna, 

automat, bogate wyposażenie, 

właściciel PL, zadbany, cena 

11500 zł. Tel. 668 292 848.

(2) Kupię stare motocykle oraz 

części i boczne wózki motocyklo-

we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(2) ZOSTAŃ OPIEKUNEM SENIO-
RÓW W NIEMCZECH I ZARÓB 
3000 EURO BRUTTO ZA WYJAZD. 
Tel.509 892 436.

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

DB2010 .PL
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R E K L A M A

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

e-mail:info@zolnieruk.pl

Nieruchomość tygodnia: 
Sprzedam mieszkanie na 
osiedlu w Głuszycy- 4 pię-
tro. W skład lokalu wcho-
dzą dwa pokoje, łazienka z 
WC, kuchnia otwarta na sa-
lon. Kuchnia w zabudowie. 
Ogrzewanie miejskie- ko-
tłownia. Piec gazowy- cie-
pła woda. W pokoju szafa 
w zabudowie, podłogi- pa-
nele, łazienka- terakota. 
Klatka schodowa zadbana. 
Zapraszamy na prezen-
tację. Cena 80 tys. zł. Po-
wierzchnia 39,69m2.

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne

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

tel.: 791 87 34 77

Zatrudnię 
instruktora 

nauki jazdy kat. B

Tel. 602 19 08 48

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

NAPRAWA 
SKUTERÓW I QUADÓW 

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI 
DO SKUTERÓW 

GLOBAL - AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE

TARCZ HAMULCOWYCH 
NA AUCIE

100 % GWARANCJI

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

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

www.goliat.walbrzych.pl

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

i 74-854-17-12
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GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

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

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

PILNIE KUPIĘ
Kawalerkę 

lub 2 pokoje 
na  Piaskowej Górze

Może  być  do remontu.
Kontakt: 530-998-374

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

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

www.duotravel.pl

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
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58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 

ZA GOTÓWKĘ

SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI ZA 
GOTÓWKĘ
BIAŁY KAMIEŃ
1. Do sprzedania lokal mieszklany 
o powierzchni 27 mkw przezna-
czony do remontu.Cena wynosi 
33 tyś zł. Zapraszam do kontaktu i 
na prezentację.Tel.509-180-718.
PIASKOWA GÓRA
1. Do sprzedania kawalerka o po-
wierzchni 33 mkw składająca się z 
pokoju,kuchni i łazienki. Mieszka-
nie bardzo ładnie zaaranżowane. 
Cena wynosi 95 tyś zł. Zapraszam 
do kontaktu i na prezentację. Tel. 
514-967-083.
PODZAMCZE
1. Do sprzedania 3 pokojowe 
mieszkanie o powierzchni 63 
mkw znajdujące się na parterze, 
rozkładowe z balkonem. Cena lo-
kalu wynosi 150 tys zł. Zapraszam 
do kontaktu i na prezentację. 
Tel.514-967-083.
2. Do sprzedania komfortowe 
mieszkanie do zamieszkania od 
zaraz. Składajace się z 3 pokoi, 
kuchni z oknem , łazieni oraz WC. 
Cena wynosi 199 tyś zł. Zapra-
szam do kontaktu i na prezenta-
cję. Tel.514-967-083.
3. Do sprzedania mieszkanie do 
remontu o powierzchni 64 mkw 
, 3 pokojowe znajdujące się na 
drugim piętrze. Zapraszam do 
kontaktu i na prezentację.Tel.502-
668-974.
STARY ZDRÓJ
1. Do sprzedania mieszkanie o 
powierzchni 40 mkw do wpro-
wadzenia się. Dużym atutem jest 
piwnica, strych oraz ogórdek. 
Cena mieszkania wynosi 105 tyś 
zł. Zapraszam do kontaktu i na 
prezentację.Tel.502-668-974.
2. Do sprzedania kawalerka 
przeznaczona do remontu o po-
wierzchni 21 mkw. Cena wynosi 
22 tyś zł. Zapraszam do kontaktu i 
na prezentację.Tel.509-180-718.
NOWE MIASTO
1. Sprzedam mieszkanie do 
remontu z garażem o powierzch-
ni 80 mkw. Cena wynosi 63 tyś 
zł. Zapraszam do kontaktu i na 
prezentację. Tel.502-545-553.
2. Na sprzedaż mieszkanie do 
remontu o powierzchni 34 mkw.
Cena wynosi 44 tyś zł. Zapraszam 
do kontaktu i na prezentację. Tel. 
502-549-553.

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, Piaskowa 
Góra 39 000 zł . (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 
pokoje, garderoba, kuchnia, ła-
zienka 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 - Piaskowa Góra, 48 m2, 3 
piętro, 2 pokoje, jasna kuchnia, 
łazienka z wanna , osobno wc, 
balkon. Cena: 89 000 zł (nr : 2070) 
- (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, par-
ter, 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, 
wysoki parter, 2 pokoje, jasna 
kuchnia w zabudowie, łazienka 
z kabiną prysznicową i wc oraz 
przedpokój. Cena 77 000 ( 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: 87 000 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 
łazienka z wc i wanną, przedpo-
kój oraz balkon. Cena: 155 000 
zł (nr:2053) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

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

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

BON-  Śródmieście, dom wolno-
stojący, 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 wolno-
stojący, 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 wolno-
stojący, 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. Me-
dia: 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. Adwokac-
kich. 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 asfal-
towa. Woda- studnia, kanalizacja- 
szambo, prąd- na działce. Cena: 
196 000 zł. (nr:2012) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON - Grzędy, budynek gospo-
darczy, 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 budow-
lana, 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

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE 
mieszkanie w doskonałej lokaliza-
cji, 4 pokoje, 85 m2, 1 i 2  piętro, 
kameralna kamienica, osiedle w 
sąsiedztwie lasu, DO WPROWA-
DZENIA!, CENA 205 tys. Zł do neg, 
TEL. 535- 285 -514

PIASKOWA GÓRA, 41 m2, 2 pokoje, 
widna kuchnia, do wprowadzenia, 
ogrzewanie miejskie, balkon, 3 
piętro, CENA 125.000,-zł Kontakt 
535-285-514 

PIASKOWA GÓRA 3 pokoje, po 
remoncie, 4 piętro, 45 m2, ogrze-
wanie miejskie, 109.000 tys. Tel: 
535-285-514

NOWY DOM Z PEŁNYM WYPO-
SAŻENIEM  W CENIE, Konradów, 
wolnostojący, piękna okolica, 127 
m2, 5 pokoi, garaż, ogród, 480.000 
zł. Tel: 535-285-514

BIAŁY KAMIEŃ, 3 piętro, 3 pokoje, 
64 m2, centralne ogrzewanie, 
SUPER CENA 85.000 ZŁ, tel. 535- 
285 -514

DOM 90m2, cicha lokalizacja, 
garaż, ogród, 4 pokoje, CENA 
198.000,-zł  zł! tel. 530-998-374

PIASKOWA GÓRA, KAWALERKA  
z jasną kuchnią, 6 piętro, duży 
balkon, SUPER CENA 56.000zł  
Kontakt 530-998-374

SZCZAWIENKO, 3 pokoje, parter 
domu, wyremontowany budynek, 
ogród, garaż 70 m2, super loka-
lizacja CENA 185.000,- zł Kontakt 
530-998-374

2 pokojowe  mieszkanie z  bal-
konem, OGRZEWANIE MIEJSKIE, 
49m2, 2 piętro Rozkładowe, CENA 
112.000zł  kontakt 530- 998-374

Sobięcin, 54m2, do remontu, naj-
niższa cena za metr na rynku CENA 
30.000 zł. Kontakt 530-998-374

Do wynajęcia luksusowe mieszka-
nie  w śródmieściu. 2pokoje 60m2 
Pełne  wyposażenie i umeblowa-
nie. Cena:1100zł/1m-c plus liczniki. 
kontakt 535-416-014

APARTAMENT DWUPOZIOMOWY 
w Szczawnie Zdroju, pow. 60 
m2,osiedle zamknięte, wysoki 
standard, zabudowa kuchenna w 
cenie, 249 tys. Kontakt 535-416-
014

Dom wolnostojący w Jugowicach 
koło Wałbrzycha  pow.200m2 6po-
koi działka 2500m2. Cisza spokój, 
cena: 200tys  Kontakt 535-416-014

OKAZJA ! Cena obniżona o 12tys. 
Śródmieście 45m2 1pietro,klat-
ka po generalnym remoncie, 
ogrzewanie gazowe cena: 43tys.  
kontakt 535-416-014 

kawalerka  w  SUPER CENIE na  
piaskowej górze  CENA 49TYS ZŁ  
kontakt 535 416 014

Biały Kamień, 3 pokoje, 67m2, par-
ter z samodzielnym wejściem do 

mieszkania, dwa ogródki! 400m2, 
bardzo atrakcyjna lokalizacja, cisza, 
spokój, Cena 130.000zł DO NEGO-
CJACJI! Kontakt  535- 311- 265

Nowe Miasto, ul. Fredry, 3 po-
koje, 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 113.000zł DO 
NEGOCJACJI! Kontakt 535-311-265

Biały Kamień, 41m2, kawalerka 
z dużym balkonem, 2 piętro, 
odstępne 20.000zł Kontakt  535- 
311- 265

3. Mieszkanie do wynajęcia , po 
generalnym remoncie – dwupo-
ziomowe. Powierzchnia lokalu 
wynsoi 52 mkw. Cena wynajmu to 
950 zl. Zapraszam do kontaktu i 
na prezentację.
 Tel. 502-549-553.
4. Do sprzedania 2 pokojowe 
mieszkanie o powierzchni 43 m 
kw , po generalnym remoncie. 
Cena wynosi 135 tyś zł. Zapra-
szam do kontaktu i na prezenta-
cję. Tel.514-967-083.
5. Do sprzedania mieszkanie o 
powierzchni 25 mkw po remoncie 
składające się z jednego pokoju i 
aneksu kuchennego na pierw-
szym piętrze. Cena lokalu miesz-
kalnego wynosi
36 tyś zł. Zapraszam do kontaktu i 
na prezentację.Tel.502-668-974.
6. Do sprzedania 3 pokojowe 
mieszkanie do remontu znajdu-
jace się na wysokim parterze. 
Powierzchnia lokalu wynosi 80 
mkw.Cena lokalu wynosi 63 tyś 
zł. Zapraszam do kontaktu i na 
prezentację.Tel.509-180-718.
PODGÓRZE
1. Na sprzedaż mieszkanie o po-
wierzchni 59 mkw . Cena lokalu to 
59 tyś zł. Zapraszam do kontaktu i 
na prezentację. Tel. 502-549-553.
STARY GLINIK
1. Do sprzedania mieszkanie do 
remontu o powierzchni 55 w, 
składające się z 2 pokoi i kuchni 
na pierwszym piętrze. Cena 
wynosi 55 tyś zł. Zapraszam 
do kontaktu i na prezentację. 
Tel.502-668-974.
SZCZAWNO ZDRÓJ
1. Do sprzedania piękne miesz-
kanie w doskonałej lokalizacji o 
powierzchni 85 mkw. Mieszkanie 
składa z 3 pokoi, kuchni , łazienki 
oraz WC. Istnieje możliwość roz-
budowy powierzchni strychowej. 
Cena wynosi 269.900 zł. Zapra-
szam do kontaktu i na prezenta-
cję. Tel.513-130-023.
2. Do sprzedania mieszkanie o po-
wierzchni 34 mkw na pierwszym 
piętrze niedaleko deptaku. Lokal 
mieszkanlny jest po generalnym 
remoncie. Składa się z dwóch po-
koi, kuchni i łazienki. Cena wynosi 
85 tyś zł. Zapraszam do kontaktu i 
na prezentację.Tel.513-130-023.
3. Do sprzedaży lokal mieszkalny 
o powierzchni 21 mkw po gene-
ralnym remoncie, umeblowany 
i wyposażony. Składający się z 
pokoju i aneksu kuchennego. 
Cena wynosi 79 tyś zł. Zapraszam 
do kontatku i na prezentację.
Tel.502-668-974.
4. Do sprzedania mieszkanie 
2 pokojowe znajdujące się na 
pierwszym piętrze do odświe-
żenia, Cena lokalu wynosi 70 tyś 
zł. Zapraszam do kontaktu i na 
prezentację.Tel.509-180-718.
5. Do sprzedania mieszkanie 2 
pokojowe o powierzchni 60 mkw 
do wprowadzeni się znajdujące 
się na parterze. Cena wynosi 130 
tyś zł. Zraszam do kontaktu i na 
prezentację. Tel.509-180-718
ŚWIEBODZICE
1. Do sprzedania kawalerka o 
powierzchni 25 mkw na Osiedlu 
Sudeckim. Cena wynosi 70 tyś 
zł.Zapraszam do kontaktu i na 
prezentację. Tel.502-549-553.
PILNIE POSZUKUJEMY DLA ZDE-
CYDOWANYCH KLIENTÓW
1. Garsoniery na Piaskowej Górze.
Tel. 514-967-083
2. Mieszkań do wynajęcia na Pia-
skowej Górze.Tel.514-967-083
3. Domu w Świebodzicach i na 
Szczawienku.Tel. 502-668-974
4. Mieszkań zogródkiem , lokoali-
zacja dowolna.Tel.502-549-553

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

e-mail:info@zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom 
bezpłatną pomoc w załatwieniu 
formalności związanych z uzyska-
niem kredytu na zakup nierucho-
mości. Ponadto proponujemy 
bezpieczne i sprawne przejście 
przez cały proces zakupu aż do 
momentu umowy końcowej zwią-
zanej z jej nabyciem. Oferujemy 
pomoc w sprawdzaniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów do kredytu i Notariusza. 
Pomagamy w negocjacjach ceny i 
warunkach transakcji z właścicie-
lem. Polecamy i zapraszamy do 
bliższej prezentacji! 

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

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
Górnej na parterze. Cena 60 tys. 
Pow. 46 m2

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy. 
Cena 55 tys. 45,67 m2 – czynsz 
46 zł

Sprzedam dom w Głuszycy z dużą 
działką. Cena 260 tys. zł. Pow. 186 
m2, część warsztatowa 80m2, 
dział. 673m2

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 Je-
dlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy 
Pl. Zwycięstwa- cena 70  tys. zł.

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

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje. 
Cena 79 tys. 

Sprzedam dom w Jugowicach, 
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy 
1983. NOWA CENA 200 tys. 

Sprzedam dom w zabudowie bliź-
niaczej 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 nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
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 55000zł!!! -  Cicha lokalizacja, 
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 1piętro w 
czteropiętrowcu, balkon, j. kuch-
nia, cena 98zł. - do negocjacji, 74 
666 42 42, 507153166 .
WILLA-  Sprzedamy kawalerkę, 
34m2, Rusinowa, parter , cena 50 
tys.zł. – do negocjacji! ogrzewanie 
gazowe, 74 666 42 42, 881 788 
200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 265 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Do sprzedania  kawalerka 
po remoncie, Śródmieście, 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 wyposa-
żeniem, 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, 
507153166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
j.kuchnia, balkon, po remoncie, 
P.Góra, 26m2, 2p(4). cena 76 tys.zł 
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na P.Górze, po remoncie, 19m2, 
cena 65 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 parter domu  
w Śródmieściu okolice Lotników, 
4 pokoje, ogród, cena 179 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, 507 
153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 51m2, 10  piętro 
w 11, cena 112.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

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

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 42m2, parter w 

10, cena 115.000zł, po remoncie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA – OKAZJA! PODZAM-
CZE, ul. Grodzka, 3 pokoje, 66m2, 
9 piętro w 10, cena 129.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w 
4, cena 95.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym 
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł, 
po remoncie, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 40m2, 1 piętro 
w 4, cena 117.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

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 – PIASKOWA GÓRA, 2 
pokoje, 41m2, 3 piętro w 4, cena 
125.000zł po kapitalnym remon-
cie!, tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, okolice 
Miłosnej, Pionierów, Dąbrowsz-
czaków,  2 pokoje, 37m2, 1 piętro 
w 1, 44.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  NOWE MIASTO, oko-
lice Asnyka, 2 pokoje, 43m2, 1 pię-
tro w 1, po kapitalnym remoncie, 
bez czynszowe, cena 119.900zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA – 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, 65m2, 3 pokoje, 2 
piętro, cena 100.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – POŁOWA DOMU NA 
BATOREGO, 4 pokoi, 90m2, ogró-
dek, cena 239.000zł tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

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

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

garażem, 350 000 zł, 607 212 315, 
74 666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 85 
m2, z ogrodem i garażem, Ciernie 
– Świebodzice, 240 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2, Jedli-
na Zdrój, 3 pokoje, 115 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu, 
okolice ul. Fałata, z ogrodem i 
garażem, 460 000 zł, 607212315, 
74 666 09 19
JMDOM mieszkanie 2 –pokojowe, 
60 m2, Biały Kamień, ul. Grabow-
skiej, 97 000 zł, 607 212315, 74 
666 09 19
JM DOM mieszkanie 3-pokojowe, 
10 piętro, Biały Kamień, 55 m2, 
111 000 zł, 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 po-
koje z ogrodem, bezczynszowe, 
Szczawno Zdrój, 380 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 3 pokojowe, 
Szczawno Zdrój, 210 000 zł, 607 
212315, 74666 09 19 

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 85500zł. 74 666 42 42, 881 
788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
po remoncie 41m2, Biały Kamień, 
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro, 
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 4 pokoje, działka 
765m2, cena 310 tys.zł. - do nego-
cjacji 74 666 42 42,  507 153 166.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 4 
pokoje, 57m2, Piaskowa Góra, 5 
piętro, 122,500zł.  74 666 42 42 , 
507 153 166.
WILLA-  Sprzedam  2 pokoje na 
Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna 
kuchnia, cena 42 tys.zł. 74 666 42 
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy do remontu 3 
pokoje, 63m2, B.Kamień, parter, 
45 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA- Sprzedamy dom wolno-
stojący wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi w Głuszycy, 12 
pokoi, działka 5000m2, cena 
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA – Sprzedamy Boguszów 
- Gorce, 2 pokoje do remontu , 
43m2, 1 piętro z ogródkiem, cena 
45 tys.zł. – do negocjacji 666 42 
42, 507153166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 60 tys.zł. – do nego-
cjacji! 666 42 42, 881 788 200.
WILLA -  Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu, 51m2, 1 piętro, 89tys.
zł. po remoncie  74 666 42 42, 881 
788 200.
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.

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, kawaler-
ka, pow. 24m2, DO WPROWA-
DZENIA, 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 wolno-
stojący 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 Wałbrzy-
cha przy największym parkingu 
w mieście, cena 4500. tel. 606 
976 630

Szukasz nieruchomości we Wro-
cławiu – zadzwoń bogata oferta 
deweloperów. Tel. 883 334 481

uliczka, Dwa pokoje, ok.40m2. Tel: 
502-657-353

9. SOWA&VICTORIA Szczawno 
Zdrój, 54 m2, w atrakcyjnej i zielo-
nej okolicy w cenie 145,000 zł. DO 
NEGOCJAJCI! Tel. 502-657-353

10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na Solicowie w Szczawnie Zdroju, 
60m2 trzy pokoje. osiedle strzeżo-
ne. Tel: 502-657-353

11.SOWA&VICTORIA ATRAKCY-
NA CENA: Duże mieszkanie ok 
50m2, w cichej i spokojnej wsi 
Dziećmorowice, cena: 39 900zł 
Tel: 502-665-504

12. SOWA&VICTORIA Duże 2- po-
kojowe mieszkanie (+garderoba) 
na Nowym Mieście w zadbanej 
kamienicy, do odświeżenia. Cena: 
59 900zł Tel: 502-665-504

13. SOWA&VICTORIA 110m2 4 
pokoje (całe piętro) w pięk-
nej kamienicy w Śródmieściu 
Wałbrzycha. Cena: 125 000zł, Tel: 
502-665-504

14.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie 60 m2 w Śródmieściu 
do remontu w bardzo atrakcyjnej 
cenie 45.000 Tel: 506-717-014

15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
kawalerka 28 m2 po kapitalnym 
remoncie okolice Aqua Zdroju 
cena 61 000 Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Do wynaję-
cia mieszkanie Osiedle Piastow-
skie Świebodzice 2 pokoje 48 m2 
800 zł Tel: 506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Na 
sprzedaż ponownie bliźniak do 
remontu Boguszów Gorce 130 
000 zł. TEL: 506-717-014

18. SOWA&VICTORIA  Boguszów, 
mieszanie po remoncie z pełnym 
wyposażeniem, 2 pokoje, aneks 
kuchenny, łazienka i WC, cena 
50000 zł. Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Wałbrzych, 
Psie Pole, mieszkanie do remontu, 
2 pokoje, 44m2 cena 79000 Tel: 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA dom wolno-
stojący w Jugowicach do częścio-
wego remontu, działka 2000 cena 
240000 Tel: 519-121-104

jm dom
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 2 –pokojo-
we mieszkanie, 33 m2, Piasko-
wa Góra, 850 zł, 74 6660919, 
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 2 
–pokojowe, 34 m2, Nowe Miasto 
- Psie Pole, 79000 zł, 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, Głu-
szyca, nowe budownictwo, 135 
000, 74 666 09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam dom w Sta-
rych Bogaczowicach, z działką i 
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Skupujemy mieszkania za gotówkę 
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, 
może być zadłużone, lub z zajęciem 

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA-OKAZJA-OKAZJA !!! Do 
sprzedania prawie nowy wolno-
stojący, pawilon handlowy o pow. 
24M, doskonały pod działalność 
gastronomiczną, oraz handlowo-
-usługową, cena 16 100 zł (cena 
nowego 40 tys.)  tel. 606 976 630

OKAZJA- DOM WOLNOSTOJĄCY- 
PO KAPITALNYM REMONCIE !!! w 
zielonej części Wałbrzycha, po-
wierzchnia110 m2, wraz z działką 
o pow. 1000m2,a także wolno-
stojącym nowo wybudowanym 
garażem. Dom po kapitalnym 
remoncie, nowa elewacja, nowa 
dachówka, duży taras, kute ogro-
dzenie. Cena 387 tys. Polecam. 
Tel. 606 976 630

OKAZJA !!! Piaskowa Góra, miesz-
kanie PO KAPITALNYM REMON-
CIE, 45m2, 3 pokoje, 1 piętro, cena 
144 tys. Tel. 883 334 481

OKAZJA !!! Piaskowa Góra, 4 poko-
je, 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 po-
koje, 40m2, cena 95 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2180 Podzamcze, 2 pokoje, 
2 piętro w 4, cena 94 tys. Tel. 883 
334 481

1. SOWA&VICTORIA Świebodzi-
ce, 3 pokoje, 60,50 m2 z widną 
kuchnią, łazienką wraz z toaletą 
i przedpokojem. 99,000 zł. Tel: 
502-657-640

2.SOWA&VICTORIA DO NEGO-
CJACJI! Śródmieście, okolice 
ul. Batorego, Czarnieckiego, 
Zakopiańskiej, I piętro 3 pokoje, 
69,50 m2 po kapitalnym remoncie 
z ogródkiem, 229,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
2 pokoje 45 m2, do wprowadze-
nia, w cenie 68,000 zł. DO NEGO-
CJACJI, Tel:502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój, 
48m2 do wprowadzenia 63,000 zł. 
DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102 

5. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
54 m2, 3 pokoje z balkonem do 
remontu w cenie 118,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102

6. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
43 m2 na II piętrze po remoncie. 
110,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 
519-121-102

7. SOWA&VICTORIA Dom wol-
nostojący w dobrym stanie w 
Lubominie posadowiony na dużej 
działce, w cenie 210,000 zł. Tel: 
502-657-353

8. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w 
czterorodzinnym domu w pobliżu 
Szczawna Zdroju, cicha, spokojna 
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