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„Dom chyli się do końca, dąb schnie od wierz-
chołka,
Ogród w las się zamienił, a woda w szuwary,
Gdzie dawniej staw szeroki, dziś wilgotna łąka,
Każdy kąt teraz cichszy, obcy, bardziej szary.

Woda płynąca rzeczki uniosła widoki
Dawniejsze na swej szklistej powłoce odbite,
Nic nie zostało z tego - tylko te obłoki
Zawsze w stado pierzaste i pierzchliwe zbite.”

Tak oto wyraził swe wrażenia 
Jarosław Iwaszkiewicz w wierszu 
„Odwiedziny miejsc ulubionych 
w młodości”, kiedy przyszło mu 
po latach zobaczyć utracony 
swój kraj lat dziecięcych na dale-
kich kresach wschodnich.

Pamiętamy to z historii. Nie 
powiodła się akcja zbrojna Na-
czelnika rodzącego się państwa 
polskiego, Jozefa Piłsudskiego 
w 1920 roku, której celem było 
przyłączenie do Polski rubie-
ży wschodnich, niegdyś przed 
rozbiorami stanowiących inte-
gralną część Rzeczpospolitej. W 
wynegocjowanym z Rosją Bol-
szewicką traktacie ryskim, Pol-
ska musiała się zadowolić tylko 
częścią tych ziem. Podpisanie 
18 marca 1921 roku pokoju ry-
skiego, acz przyjętego w Polsce 
przez większą część społeczeń-
stwa z euforią, oznaczało jednak 
rezygnację z odzyskania Kresów 
w ich dawnym, historycznym 
wymiarze. To, co jawiło się ko-
rzystne dla polskiej racji stanu, 
oznaczało jednak tragedię dla 
Polaków, którzy stali się wbrew 
ich woli mieszkańcami radziec-
kiej Rosji. „Uczestnicy wyprawy 
kijowskiej w 1920 roku byli, jak 
pisał Stanisław Uliasz, ostatni-
mi Polakami, którym dane było 
oglądać ziemie Polski Jagiel-
lońskiej”. Obszar państwa pol-
skiego skurczył się z 734 000 
km2 przed rozbiorami do 388 
000 km2 po traktacie ryskim i to 
głównie skutkiem utraty ziem 
wschodnich. Dla setek tysięcy 

Historia magistra vitae est
Stanisław 
Michalik

Polaków oznaczało to zupełne 
oderwanie od ojczyzny.

 Represje ze strony zaborców 
w okresie ponad wiekowej nie-
woli zaborczej nie likwidowały 
poczucia wspólnoty z całością. 
Choć nie istniało państwo pol-
skie �zycznie, to pozostawało 
ono w świadomości Polaków 
jako idea.

Oto bardzo znamienny frag-
ment wielkiego dramatu Stani-
sława Wyspiańskiego „Wesele”:

Poeta
- Po całym świecie
Możesz szukać Polski, panno młoda
I nigdzie jej nie najdziecie,

Panna Młoda
- To może i szukać szkoda.

Poeta
- A jest jedna mała klatka - 
O, niech tak Jagusia przymknie
Rękę na pierś,

Panna Młoda
- To zakładka
Gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie

Poeta
- A tam puka?

Panna Młoda
- I cóż za tako nauka?
Serce - ! - ?

Poeta
- A to Polska właśnie.

Z biegiem lat okazało się, że ta 
głęboko zakorzeniona idea, skry-
ta w sercu, umierała, bo Polacy w 
Rosji Bolszewickiej stali się celem 
jeszcze większej eksterminacji niż 
to miało miejsce pod zaborem 
rosyjskim. Dla nich Polska przepa-
dła, coraz bardziej można się było 
o tym przekonać, że na zawsze.

Dla polskich kresów wschod-
nich, jak się potem okazało, sca-
lenie z ojczyzną okazało się krót-
kotrwałe. 17 września 1939 roku 
stały się one łupem stalinowskiej 
Rosji, która zawarła wcześniej z 
Niemcami Hitlerowskimi tajne 
porozumienie, zwane w historii 
Paktem Ribbentrop - Mołotow. 
Po II wojnie światowej straciliśmy 
dalszą pokaźną część Kresów z 
Wilnem i Lwowem do granicznej 

rzeki Bug. Jako rekompensatę 
darowano nam Ziemie Odzy-
skane, które - jak nas zapewniała 
proradziecka propaganda - po-
wróciły do Macierzy. Cieszymy 
się, że przynajmniej odzyskaliśmy 
niegdyś polski Śląsk i pozosta-
łe ziemie zachodnie nad Odrą i 
Nysą Łużycką. Ale musimy mieć 
tę świadomość, że tak samo jak 
Polacy nie mogą się do dziś po-
godzić z utratą ziem wschodnich, 
gdzie znajdowała się ich kolebka 
rodzinna, tak samo Niemcy z no-
stalgią powracają do wspomnień 
z lat swego dzieciństwa i młodo-
ści na dawnych ziemiach przyna-
leżnych przed wojną do Rzeszy 
Niemieckiej.

Po co o tym wszystkim piszę? 
Co znaczy fragment wiersza Jaro-
sława Iwaszkiewicza zamieszczo-
ny na samym początku dzisiejsze-
go felietonu? Czytając ten wiersz, 
obrazujący wrażenia wywodzą-
cego się z kresów wschodnich 
Polaka, który po latach odwiedził 
swoje rodzinne strony na wscho-
dzie, pomyślałem, że takie same 
wrażenie, a może jeszcze gorsze, 
mogą mieć niemieccy przesie-
dleńcy, którzy przyjeżdżają do 
nas, by obejrzeć swoją ojcowiznę. 
Niestety, nie potra�liśmy zago-
spodarować tych ziem tak, aby 
nie zniszczyć dorobku wielu po-
koleń dawnych niemieckich go-
spodarzy. Mało tego. Naszą am-
bicją stało się zatarcie wszelkich 
śladów niemieckości tych ziem, 
poczynając od nazw geogra�cz-
nych, szyldów i napisów, na po-
mnikach i cmentarzach kończąc.

Wiadomo, nie da się odwró-
cić biegu wydarzeń. Mieliśmy 
w PRL-u taki, a nie inny ustrój, 
a politycznie pozostawaliśmy 
nadal, przez całe dziesięciolecia 
powojenne w „niewoli zabor-
czej”. W ten sposób możemy się 
tłumaczyć i rozgrzeszać własne 
zaniedbania na Ziemiach Odzy-
skanych. Od ponad dwudziestu 
lat sytuacja się jednak zmieniła. 
Mamy obecnie warunki, by po-
wstrzymać proces degradacji 
tych ziem i przywrócić ich dawną 
świetność. Trzeba zrobić wszyst-
ko, by nie było nam wstyd, że 
jesteśmy gorszymi gospodarza-
mi niż nasi zachodni sąsiedzi. 
A Niemców odwiedzających te 

ziemie z powodów sentymen-
talnych (obecnie już rzadko ze 
względu na upływ czasu) trak-
tujmy tak samo, jak chcielibyśmy 
być traktowani przez dzisiej-
szych gospodarzy na dawnych 
polskich kresach wschodnich.

Z dużym zainteresowaniem i 
podziwem obserwuję poczyna-
nia znakomitego Łukasza Kazka, 
walimskiego radnego, przewod-
nika górskiego, autora książek o 
podziemiach kompleksu „Riese”, 
inspiratora i organizatora różno-
rodnych imprez sprzyjających 
poznawaniu najnowszej historii 
regionu wałbrzyskiego. To wła-
śnie on patronuje akcji renowa-
cji poniemieckich cmentarzy, 
zbiera i kolekcjonuje pamiątki z 
czasów wojny i powojennych, a 
jako znawca podziemi w Górach 
Sowich udziela wielu wywiadów, 
zwłaszcza teraz w związku z zain-
teresowaniem światowych me-
diów „złotym pociągiem”. Stać go 
też na to, by odszukać w Niem-
czech właścicieli cenniejszych pa-
miątek i przesłać je na ich adres. 
Nic dziwnego, że został on zapro-
szony przez niemiecką reporta-
żystkę Tagesspiegla na rozmowę, 
by opowiedzieć Niemcom o jego 
pasjach i wyjaśnić, dlaczego to 
robi, skąd taki pomysł i jak to się 
zaczęło. Mam nadzieję, że dzięki 
temu wielu Niemców spojrzy na 
nas inaczej niż dotąd bywało. A 
czas najwyższy ku temu, skoro 
tworzymy razem z Niemcami 
wspólny organizm, który nosi na-
zwę Unia Europejska.

Myślę, że Łukasz będzie miał 
jedną odpowiedź na pytania 
niemieckiej dziennikarki: Historia 
magistra vitae est!

***
Tekst zamieszczony w po-

przednim numerze Tygodnika DB 
2010 pt. „Echa naszych publikacji” 
sprawił mi dużą satysfakcję. Miło 
mi było usłyszeć komplementy 
pod moim adresem od tak zna-
mienitej osoby, jaką jest dr Ryszard 
Bełdzikowski z Bielska-Białej. Prze-
czytałem z zainteresowaniem re-
sume dziejów powojennych Ksią-
ża jako uzasadnienie jego opinii, 
że przesadziłem chyba przyznając 
Wałbrzychowi miano miasta wy-
jątkowego. To bardzo intrygują-
cy temat do dyskusji i wcale nie 

twierdzę, że mam bezwzględnie 
rację. Na przyjętych w dziennikar-
stwie zasadach prawa do repliki 
spróbuję bronić mojej tezy, choć 
nie mam pewności, że będę w 
stanie przekonać mojego wyśmie-
nitego adwersarza. Postaram się 
wypunktować moje argumenty w 
najprostszej formie, nie rozwijając 
poszczególnych wątków, ponie-
waż są one powszechnie znane i 
powtarzane wszędzie, poczynając 
od literatury popularno- nauko-
wej, a na mediach w ogóle i tych 
elektronicznych w szczególe koń-
cząc. Dlaczego widzę Wałbrzych 
jako miasto wyjątkowe?

Po pierwsze – jest to miasto 
położone w enklawie górskiej, 
w niezwykłym pod względem 
krajobrazowym otoczeniu przy-
rodniczym, wykorzystanym zna-
komicie pod względem urbani-
stycznym i architektonicznym. 
Wałbrzych uchodził przed woj-
ną za jedno z najpiękniejszych, 
średnich co do wielkości miast 
przemysłowych Rzeszy. I z tej 
urody wiele jeszcze pozostało.

Po drugie - są coraz to moc-
niejsze dowody o planowanej 
przez Niemców nadzwyczajnej 
roli Wałbrzycha jako centrum 
produkcji najnowocześniejszej 
broni zarówno w pokopalnia-
nych podziemiach miasta (kryp-
tonim Rudiger) jak i w podzie-
miach pobliskiego masywu Gór 
Sowich (kryptonim Riese).

Po trzecie – nie ma inne-
go uzasadnienia jak właśnie to 
powyższe, skutkiem którego 
Wałbrzych uniknął w 1945 roku 
losów twierdzy Breslau. Walden-
burg został oswobodzony 8 maja 
1945 r. przez wojska sowieckie 
bez użycia broni. Niemcy zde-
cydowali się chronić Wałbrzych 
przed zniszczeniem, a alianci mie-
li na uwadze to samo, licząc się 
z możliwością zdemaskowania 
konspiracyjnych planów przy-
wódców III Rzeszy.

Po czwarte – Wałbrzych jest 
jednym z najbardziej tajemni-
czych miast w Polsce. To co jest 
ujawniane w tej chwili, w związ-
ku z medialnym szokiem „złote-
go pociągu”, pozwala wydobyć 
z podziemi na światło dzienne 
zasadnicze zagadki, które się 
tam kryją, poczynając od pod-

ziemi Wałbrzycha i Książa, a na 
fantasmagorycznej koncepcji 
podziemnego miasta w masywie 
Włodarza kończąc. Dopóki nie 
zostaną one rozwiązane, dopóty 
będziemy żyć w świecie �kcji i 
fantazji.

Zgadzam się z dr Ryszardem 
Bełdzikowskim, że to nam nieźle 
służy, pokąd żyjemy w świecie do-
mysłów, ale z własnych doświad-
czeń żywię przekonanie, że na 
dłuższą metę lepiej mogą służyć 
rozwojowi ruchu turystycznego 
na ziemi wałbrzyskiej konkrety, 
np. odgrzebany tunel, gdzie był 
lub miał być ukryty „złoty pociąg”, 
albo też odsłonięte zablokowane 
przez Niemców podziemia Ksią-
ża, Włodarza lub Osówki, a także 
podziemne labirynty pod Wał-
brzychem. Pokąd nie znajdę od-
powiedzi na pytanie: w jakim celu 
Niemcy od lutego do 8 maja 1945 
roku zdobyli się na wykonanie 
gigantycznych operacji zabloko-
wania zawałami lub murami żel-
betonowymi wykutych wcześniej 
w skałach pod zamkiem Książ, 
pod Włodarzem i Osówką koryta-
rzy i być może hal podziemnych, 
pokąd nie dowiem się co się tam 
kryje, podobnie jak i w zabloko-
wanych podziemnych sztolniach 
kopalnianych pod Wałbrzychem, 
potąd przynajmniej dla mnie 
Wałbrzych był, jest, a jestem pe-
wien, że będzie nadal miastem 
wyjątkowym. Mógłbym mnożyć 
argumenty uzasadniające wyjąt-
kowość Wałbrzycha jeśli chodzi 
o jego historię i widoczny od 
paru lat czas prosperity, ale zro-
biłem to w dość obszernej książce 
„Wałbrzyskie powaby”. Dla mnie, 
osoby spod Wałbrzycha, miasto 
to jest wciąż zaskakujące czymś 
nowym, nieodgadnionym, nie-
wytłumaczalnym. Jeden z roz-
działów mojej książki nosi tytuł 
„Wałbrzych może świat zadziwić”. 
No i proszę: to się właśnie stało! 
Zupełnie bezwiednie. Światowe 
media ujawniły zakorzenioną od 
wieków w naturze ludzkiej go-
rączkę złota. Czy uda się odnaleźć 
„złoty pociąg”, czy nie, to już teraz 
nie jest tak ważne. Najważniejsze 
już się stało – Wałbrzych był i jest 
nadal na ustach całego świata. A 
dlaczego? Bo Wałbrzych jest wy-
jątkowy!
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Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu pozyskał środki na wsparcie w postaci refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dofi nansowania na podjęcie 
działalności gospodarczej.
Pomoc skierowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy, 
które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, a także do przedsiębiorców chcących 
utworzyć stanowisko pracy zatrudniając skierowanego bezrobotnego.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy!!!

Odpowiedni formularz wniosku wraz z załącznikami można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b, pok. 202, pok. 203 lub 204, jak również ze strony internetowej 
www.urzadpracy.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Rynku Pracy 
pod nr tel. 074/840 73 81, 074/840 73 84, 074/840 73 95.

JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ
I CHCESZ OTWORZYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
LUB PRACODAWCĄ CHCĄCYM UTWORZYĆ STANOWISKO PRACY
– TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!

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

P O Ż Y C Z K A 
Do 10 000 zł  na okres do 36 rat

bez sprawdzania w BIK

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

Honorujemy:
- umowy o pracę, zlecenie, o dzieło
- emerytury, renty ZUS oraz MOPS 
- zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki czasowe i stałe z MOPS 
- dochody z zagranicy oraz inne
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Wydawnictwo GSMA 
wywodzi się ze Świdnicy i 
swoje publikacje historycz-
ne rozpoczęło również od 
tego miasta. Dotychczas to 
młode, ale ambitne wydaw-
nictwo wydało dwa albumy 
„Stara Świdnica”, „PRL po 
świdnicku. Świdnica 1945-
1989” ukazujące za pośred-
nictwem widokówek i zdjęć 
historię miasta. Te wyjątko-
we książki, ze względu na do-
skonałe wykonanie i facho-
we opisy cieszą się niezwykłą 
popularnością wśród miesz-
kańców oraz przyjezdnych. 
Wydawnictwo nie zamierza 
jednak na tym poprzestać 
i wprowadziło do księgarni 
swoje najnowsze dzieło al-
bum „ Dawny Wałbrzych” 
ukazujący historie miasta 
na starych widokówkach. 
Każdy rozdział albumu jest 
dodatkowo wzbogacony o 
wstęp wprowadzający do 
historii miasta. Ze względu 
na ogromne zainteresowa-
nie turystów, album tłuma-
czony jest również na język 
niemiecki i angielski. - Zbiór 

240 kart pocztowych, ilu-
strujących Wałbrzych przed 
wybuchem II wojny świato-
wej wraz z opisami składa się 
na sentymentalną podróż 
w czasie i przestrzeni, która 
może zachęci do odnale-
zienia zaprezentowanych 
miejsc podczas spaceru po 
Wałbrzychu? Na pewno 
jest to album, który ucieszy 
wałbrzyszan i pasjonatów 
historii – mówi wydawca 
Monika Krawczyk-Rudnicka. 
W czasie tworzenia albumu 
„Dawny Wałbrzych” wydaw-
nictwo GSMA współpraco-
wało z Muzeum Porcelany, 
Biblioteką pod Atlantami 
oraz indywidualnymi kolek-
cjonerami. Patronat Hono-
rowy nad albumem objęli 
Prezydent Miasta Wałbrzy-
cha dr Roman Szełemej oraz 
Poseł na Sejm Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska. -Czę-
ścią wałbrzyskiej spuścizny 
są także stare pocztówki i 
zdjęcia zgromadzone w tym 
wydawnictwie. Mam nadzie-
ję, że pozwolą przybliżyć 
dawny klimat i rytm miasta 

nad Pełcznicą. Niezwykłego, 
jedynego w swoim rodzaju 
– pisze o albumie Prezydent 
Miasta Wałbrzycha dr Ro-
man Szełemej.

- Niezmiernie mi miło, 
że mogę zarekomendować 
Państwu album, który w 
doskonały sposób obrazu-
je długą i burzliwą historię 
naszego miasta. Miasta o 
ogromnym potencjale prze-
mysłowym, naukowym i tu-
rystycznym. Miasta, które na 
naszych oczach permanent-
nie ewoluuje. Miasta, które 
tworzą jego mieszkańcy i to 
oni są jego największym bo-
gactwem – pisze o albumie 
Poseł na Sejm Agnieszka Ko-
łacz-Leszczyńska. 

Bez wątpienia album 
„Dawny Wałbrzych”, wydany 
pod patronatem Tygodnika 
DB 2010, spotkał się z uzna-
niem zarówno czytelników, 
wielbicieli historii, rodowi-
tych mieszkańców jak i wło-
darzy miasta. Oczywiście 
wydawnictwo nie zamierza 
poprzestać tylko na tej jed-
nej publikacji. Dobiegają już 

Nie tylko „złoty pociąg” 
rozsławi Wałbrzych

Ostatnie wydarzenia dotyczące prawdopodobnego odnalezienia 
„złotego pociągu” rozsławiły miasto Wałbrzych nie tylko w całej 

Polsce, ale także na całym świecie. Przypomniały nam także o tym 
jak bogatą, barwną i niezwykłą historię ma za sobą to miasto. 

Historię, o której warto pisać i mówić.

końca prace nad kolejną dru-
gą publikacją na temat Wał-
brzycha, będzie to album 
przedstawiający historię 
miasta w latach 1945-1989. 

Wszystkie publikacje wy-
dawnictwa GSMA dostępne 
są w księgarniach Matras, 
Eureka oraz w Muzeum 
Ceramiki w Wałbrzychu. 
Albumy poświęcone Wał-

brzychowi można znaleźć 
również w Księgarni Stary 
Zdrój, Księgarni Literackiej, 
Zamku Książ i w Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. 
Więcej na temat publikacji 
można znaleźć na stronie 
Wydawnictwa GSMA Świd-
nica: www.wydawnictwo.
gsma.pl.

(RED)

Dożynki 
w Mieroszowie
Tegoroczne święto plo-
nów w gminie Mieroszów 
zostało zaplanowane na 
26.09.2015 roku na bo-
isku sportowym przy ul. 
Sportowej w Mieroszowie. 
Program: godz. 12.00 - msza 
święta w kościele p.w. św. 
Michała Archanioła w Miero-
szowie, 13.00 - korowód do-
żynkowy na stadion, 13.30 
- misterium chleba, 14.00 
- konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy, 14.30 
- Turniej sołectw i występy 
artystyczne.

(RED)

Wędkarskie 
pożegnanie lata
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód, Centrum Kultury-
-MBP, Koło Wędkarskie 
Jedlina Zdrój oraz Koło 
Wędkarskie Głuszyca za-
praszają dzieci i młodzież 
do lat 16 na zawody węd-
karskie z okazji  pożegnania 
lata 2015. Zawody odbędą 
się w najbliższą, niedzielę 27 
września od godz. 9.00 na 
stawie nr 1 w Sierpnicy. Za-
pisy do piątku, 25 września, 
pod numerami telefonów 
887 140 164 lub 793 396 037.

(RED)
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INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT.B !!!
W związku z prężnym rozwojem Firmy zatrudnimy 
instruktora nauki jazdy z uprawnieniami na kat. B. 

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

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

74 640 15 15

600 15 61 15

ZAPRASZAMY
poniedziałek – czwartek 9:00-17:00
piątek 9:00-15.00

•  szkolenia na prawo jazdy kategorii
 B, B+E, C, C+E
•  kwalifikacje wstępne 
•  szkolenia okresowe

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

* najlepsza szkoła w 2011, 2012, 2013 i 2014 roku
w Wałbrzychu wg rankingu WORD

R E K L A M A

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

Twoje pieniądze

728 874 282   *

*koszt połączenia zgodny 
z taryfą operatora 

www.wroclaw.proficredit.pl

R E K L A M A

W ubiegłym tygodniu prze-
czytałem, bardzo interesujący 
jak zwykle, felieton red. An-
drzeja Basińskiego, którego 
bardzo sobie cenię i to nie tyl-
ko dlatego, że wydaje mi się, 
iż zwykle „nadajemy na jednej 
fali”. W felietonie tym, zatytu-
łowanym „Pływanie w waze-
linie”, Pan A. Basiński, chociaż 
nie wymienił mnie z nazwiska, 
ponownie pochylił się z wielką 
troską nad wyrażanymi przeze 
mnie nadziejami związanymi z 
przewidywaną wygraną PiS w 
najbliższych wyborach. Publi-
kowany w numerze tekst Pana 
Redaktora kolejny raz wpro-
wadził mnie w zakłopotanie. 
I to z dwóch powodów, które 
postaram się tu pokrótce wy-
łuszczyć.

Otóż już kilka razy red. A. 
Basiński karcił mnie z lekka 
(niekiedy z wyczuwalną iro-
nią), że śmiem pisać teksty, w 
których wyrażam moje zado-
wolenie z tego powodu, iż PiS 
wybory wygra, na co z resztą 

Wazelina lekarstwem nie jest
Janusz
Bartkiewicz

wskazują wszystkie znaki na 
niebie i ziemi. Zakłopotanie 
moje polega na tym, iż za-
cząłem podejrzewać, że być 
może sens tego, co chcę Czy-
telnikom przekazać, jest zbyt 
zakamu�owany i zawiły na 
tyle, iż znajdują się osoby, któ-
re tego sensu nie dostrzegają 
lub nie potra�ą właściwie od-
czytać. Przyznam się, że lubię 
niekiedy stosować taką tro-
chę pokrętną stylistykę, która 
w zamyśle mym ma zmuszać 
czytającego do samodziel-
nego zrozumienia tego, co 
uważam za słuszne lub god-
ne uwagi. Zawsze uważałem 
i uważam nadal, że „walenie 
prosto z mostu” jest przydatne 
w stosunku do osób nie posia-
dających zdolności do doko-
nywania najprostszych nawet 
analiz i wyciągania wniosków, 
albo w przypadku, kiedy ktoś 
świadomie prowokuje mnie 
do takich zachowań, mając w 
tym zawsze jakiś określony cel. 
A więc zmuszony przez red. A. 
Basińskiego do zastosowania 
metody „kawy na ławę”, wy-
jaśnić w tym miejscu pragnę 
(zwłaszcza Panu Andrzejo-
wi), że moje zadowolenie ze 
spodziewanej wygranej PiS 
wynika z dwóch powodów. 
Po pierwsze, Platforma Oby-

watelska i Polskie Stronnic-
two Ludowe przez osiem lat 
rządów narobili w Polsce tak 
strasznego bałaganu, że nie 
spisze się tego nawet na przy-
słowiowej wołowej skórze. 
Wiele razy o tym pisałem, więc 
nie muszę się chyba powta-
rzać, aby to raz jeszcze uza-
sadniać. Kolejne lata rządów 
tej koalicji będą tylko okazją 
do dalszego zamiatania przez 
nią pod dywan wszystkich afer 
i aferek, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa i miękkiego 
lądowania dla tych, którzy na-
szym kosztem narobili tysiące 
przekrętów, robiąc na nich ko-
kosy. Czynili to w tym samym 
czasie, kiedy miliony Polaków 
musiały za godną pracą i płacą 
wyjechać za granicę, a ci któ-
rzy pozostali, muszą jakoś, z 
całymi rodzinami, utrzymać się 
za 1200 zł netto miesięcznie. 
Ciężko przy tym pracując i wy-
rzekając się wszystkiego tego, 
co w normalnym państwie jest 
dla ludzi pracujących w zasię-
gu ręki. Wiem, że PiS tego nie 
zmieni, bo wywodzi się z tego 
samego środowiska, które w 
1989 roku wprowadziło Polskę 
i Polaków w świat nędzy i wy-
zysku. Ale wiem, że PiS zagwa-
rantuje nam jedno, ponieważ 
wiem doskonale jakiego typu 

człowiekiem jest Jarosław Ka-
czyński. On nigdy nie zapomi-
na doznanych - prawdziwych i 
urojonych - upokorzeń, przez 
co gwarantuje mi, iż przepro-
wadzi dokładne rozliczenie 
wszelkiego szachrajstwa i zło-
dziejstwa, aby tylko dopaść 
znienawidzonych przez siebie 
byłych „kumpli” ze styropianu. 
Będzie mu łatwo to przepro-
wadzić, bo chęcią takiej ze-
msty dyszy cała jego partia, a 
także znaczna część Polaków, 
którzy, tak jak ja, z PiS-em nie 
idą i nie chcą iść po wspólnej 
politycznej drodze. Ale to nie 
oznacza, iż ta „obcość” wo-
bec tej formacji politycznej 
musi być klapką na moich 
oczach, jak u konia zmusza-
nego widzieć tylko to, co jest 
przed nim. Ja lubię widzieć 
także to, co znajduje się po 
bokach, czego ci z klapkami 
dostrzec nie potra�ą. Dlatego 
uważam, że ktoś musi wresz-
cie bezeceństwa PO rozliczyć, 
więc stawiam na PiS, ponie-
waż wiem, iż Platforma i PSL 
tego nie uczynią, bo przecież 
nie będą sami siebie rozliczać 
i wyciągać konsekwencji. Nie 
uczyni tego też SLD, który, 
jak na razie, walczyć musi o 
utrzymanie się na powierzchni 
politycznego życia w Polsce. A 
rozliczenie wszystkich, nawet 
najdrobniejszych, politycz-
nych i gospodarczych przekrę-
tów, jest przez obywateli ocze-
kiwane tak, jak kania oczekuje 
dżdżu. Nie można dłużej zwle-
kać i dlatego w wygranej PiS 
pokładam nadzieję, że właśnie 
tak postąpi. Nie mam przy ty 
żadnych złudzeń, że uczyni 
to z powodu swej prawości i 
sprawiedliwości, ponieważ w 
te akurat przymioty w wyko-
naniu PiS nie wierzę. I dlatego 
namawiam wszystkich tych, 
którzy wiedzą, co oznacza 
skrót POPiS, aby głosowali na 
listę Zjednoczonej Lewicy, wy-
bierając z niej tych najbardziej 
wartościowych jej przedstawi-
cieli.

I teraz wywalam kawę na 
ławę. Otóż liczę na to, że tak 
jak w czasach IV RP, PiS poka-
że swoje prawdziwe oblicze i 
zajmując się jedynie polityką 
rozliczeń oraz polityką histo-
ryczną, wszelkie swe obietni-
ce społeczne i ekonomiczne 
wrzuci do „zamrażarki”, albo w 
ogóle o nich zapomni. Już raz 
tak uczynił, o czym chyba nie 
tylko ja pamiętam. Jeżeli po wy-
borach PiS zapomni o obiecy-
wanej polityce poprawy jakości 
życia obywateli, a powróci do 
smoleńskiej brzozy, rozliczeń 
politycznych i rozważań, gdzie 
kiedyś stało ZOMO, to dojdzie 
do rewolty społecznej, która 
odrzuci na lata zarówno PiS, jak 
i PO z Peeselem na dokładkę, 
dając szansę polskiej lewicy. I to 
niekończenie pod wodzą Lesz-
ka Millera, który po wyprowa-
dzeniu SLD na prostą powinien 
dać szanse młodszemu pokole-
niu. I tak się zapewne stanie.

Chciałbym więc przypo-
mnieć Panu A. Basińskiemu, 
że czasami, aby uratować 
życie, trzeba przeprowadzić 
bardzo bolesną kurację, przy 

zastosowaniu nieprzyjemnych 
lekarstw. Nieraz bardzo gorz-
kich i wywołujących odruchy 
wykrztuśne. Niekiedy, aby 
ratować życie, trzeba coś z or-
ganizmu wyciąć, aby kosztem 
jednej jego części ratować ca-
łość. I dlatego wyrażam zado-
wolenie, że najbliższe wybory 
wygra właśnie PiS, które w ak-
tualnej sytuacji może spełnić 
rolę detonatora odrodzenia 
lub powstania sił, które za-
prowadzą w kraju prawdziwie 
demokratyczny i sprawiedliwy 
porządek. Myślę, że to, co tu 
napisałem, jest dla wszystkich 
zrozumiałe i już chyba nikt nie 
będzie przekonany, iż nagle 
doznałem iluminacji i zako-
chałem się w Jarosławie Ka-
czyńskim. I z tym się wiąże mój 
drugi kłopot, który polega na 
tym, że swój felieton red. Ba-
siński zatytułował „Pływanie w 
wazelinie”, przez co odnoszę 
wrażenie, iż i mnie do tych wa-
zeliniarzy, o których pisze, za-
licza. Chciałbym się mylić, bo 
wazelina żadnym lekarstwem 
być nie może.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Z okazji uroczystego 
otwarcia w wałbrzyskiej 
dzielnicy Rusinowa ul. 
Ayrtona Senny, Ośrodek 
Społeczno-Kulturalny 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Podzamcze” zor-
ganizował konkurs pla-
styczny związany z tym 
wydarzeniem. 

Wernisaż wystawy od-
był się w Pasażu Tesco w 
Szczawnie-Zdroju. Wszyscy 
autorzy prac otrzymali oko-
licznościowe dyplomy, sło-
dycze i nagrody rzeczowe, 

m.in. wydawnictwo „Pan-
teon polskiego sportu”. Na-
grody wręczał Jerzy Mazur, 
inicjator powstania nowej 
ulicy. Przypomnijmy, że 24 
marca 2015 roku uchwa-
łę w tej sprawie przyjęła 
Rada Miejska Wałbrzycha. 
Ulica znajduje się w dziel-
nicy Rusinowa, przy Muzem 
Górnictwa i Sportów Moto-
rowych, które powstało z 
inicjatywy Jerzego Mazura 
i jest przez niego prowa-
dzone.

(BAS)

Młodzi plastycy o słynnym rajdowcu
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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!!!

- Moją mamę kręgosłup 
bolał tak, że nie mogła ani 
chodzić, ani siedzieć. A po 
kilku wizytach u pana Dar-
ka jej przeszło. Więc gdy 
nagle okazało się, że moje-
mu mężowi grozi operacja 
serca, a ma zaawansowa-
ną cukrzycę, natychmiast 
namówiłam go, aby się 
też wybrał. I to był strzał 
w dziesiątkę. Bo po sze-
ściu nie tylko bardzo mu 
się poprawiła praca serca, 
rozrusznik nie jest już po-
trzebny, ale też wyraźnie 
spadł cukier. No i stale był 
ospały, a teraz wróciła mu 
życiowa energia – mówi 
pani Dorota Kokoszka z 
Wałbrzycha.

Obecnie pani Dorota cho-
dzi do uzdrowiciela sama. 
Dolegają jej kolana i migre-
ny. A raczej już tylko kolana, 
bo od pierwszej wizyty, dwa 
miesiące temu, bólu głowy 
nie miała ani razu. Kolana 
jeszcze bolą, ale już też mniej.

- To tak, jak ja – dodaje 
pani Michalina Marczyk z 

Wrocławia – Wprawdzie pan 
Darek mówił, że z moją nad-
wagą na te kolana niewiele 
pomoże, ale ulga jest znacz-
na.

Pani Michalina też tra�ła 
tu za namową swojej siostry. 
Bo szwagier był po udarze 
mózgu, z wyraźnym niedo-
władem lewej strony ciała, z 
bełkotliwą wymową. Mimo 
czterech lat rehabilitacji po-
prawy prawie nie było. Od 
maja jednak chodzi do pana 
Darka i już odstawił kulę. 
Umie też wziąć do ręki wi-
delec i sam nim jeść. Jeszcze 
pół roku temu było to nie do 
pomyślenia.

- Pan Darek wprawdzie 
zastrzega się, że nie obiecu-
je poprawy, że może tylko 
spróbować, ale jeszcze nie 
spotkałam nikogo, komu 
by nie pomógł. Mam znajo-
mą, której mieli amputować 
pierś, a po wizytach u pana 
Darka guz zniknął – dodaje 
pani Michalina.

Sam uzdrowiciel mówi 
skromniej : - Owszem, wielu 

Ponad 2 tysiące miesz-
kańców Dolnego Śląska 
wzięło udział w sobotniej 
manifestacji antyimigranc-
kiej zorganizowanej przez 
Partię KORWiN. Wśród de-
monstrantów było wielu 
mieszkańców Aglomeracji 
Wałbrzyskiej.

- My musimy obronić 
chrześcijaństwo, bo chrześci-
jaństwo jest teraz w bardzo 
wielkim niebezpieczeństwie 
– mówił na wrocławskim 
Rynku jeden z organizato-
rów - Jarek Bogusławski.

- Nie zgadzamy się na na-
rzucanie kwot imigrantów 
do przyjęcia w naszym kraju. 
Nie zgadzamy się na tworze-

nie, utrzymywanie i �nanso-
wanie obozów koncentra-
cyjnych, czego wymagają od 
nas władze Unii Europejskiej. 
Nie będziemy przetrzymy-
wać w Polsce siłą ludzi, na 
zlecenie władz niemieckich! 
Polak mądry PRZED szkodą! 
Wrocław mówi STOP islami-
zacji Polski! – pod takimi ha-
słami ponad 2 tysiące osób 
przeszło ulicami Wrocławia. 
W marszu wzięli udział tak-
że mieszkańcy Wałbrzycha 
i okolic. Wśród nich liderka 
Partii KORWiN Beata Żołnie-
ruk oraz Aleksander Acedan-
ski - kandydat tej partii na 
senatora.

(RED)

Przeciw imigrantom

- Protestowaliśmy w obronie naszego kraju przed zalewem islamskich 
imigrantów – wyjaśnia Beata Żołnieruk.

Fantastyczne uzdrowienia w Wałbrzychu

Dotyk przynoszący zdrowie

ludziom udało mi się pomóc. 
Ale też ludzie ci pozostawali 
pod opieką lekarzy, bo ja nie 
przyjmę nikogo, kto rezy-
gnuje z pomocy medycyny 
akademickiej. Nigdy więc 
nie wiadomo, czy to pomo-
głem ja, czy też może jednak 
lekarze. Ale jakie to ma zna-
czenie? Ważne, że człowiek 
wyzdrowiał.

Uzdrowiciel śmieje się 
natomiast, gdy słyszy, że to 
tylko siła autosugestii chore-

go, efekt placebo. Pokazuje 
wtedy na małego Konrada z 
Jeleniej Góry. Konrad urodził 
się z wadą nerek, które nie 
chciały pracować. Po kilku 
wizytach u pana Darka nerki 
pracują jak u innych dzieci. 
– Chyba nikomu nie da się 
wmówić, że ten 18-miesięcz-
ny chłopczyk wyzdrowiał, 
bo uwierzył w siłę energote-
rapii? – pyta. A takich dzieci 
przez jego gabinet przewi-
nęło się znacznie więcej.

- Dzieciom zresztą udaje 
się pomóc znacznie szybciej. 
Bo ich organizm ma większe 
zdolności regeneracyjne, to 
i łatwiej je pobudzić – wy-
jaśnia pan Darek. Ale i dla 
bardzo wiekowych ludzi jest 
skuteczny: - Mam 92 lata. Od 
dwóch lat miałem szumy 
w uszach i zachwiania rów-
nowagi. Po kilku wizytach u 
pana Darka jest tylko lekki 
szmerek w lewym uchu, a 
równowaga mi wróciła – 
mówi pan Waldemar Barusz-
ko z Wałbrzycha.

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

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

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

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

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

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

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

UZDROWICIEL z FILIPIN 

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

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

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

693-788-894, 784-609-208

10 października - WAŁBRZYCH, 11 października - WROCŁAW
12 października - JELENIA GÓRA, 13 października -  ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC

JUN LITAWEN       przyjmuje:
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nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-

zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
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Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczo-
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Ostatni raz dumę z mojego 
kraju odczuwałem podczas 
lekkoatletycznych mistrzostw 
świata w Pekinie. Nie mogłem 
się ich doczekać, bo „królowej 
sportu” kibicuję od zawsze z 
największą frajdą, a moi rodacy 
na podium, to obraz wyjątko-
wej urody. Przy okazji odpo-
częło i wyluzowało się moje 
jestestwo. Bardzo żałuję, że 
czempionat już się skończył, bo 
Polska - w moim odczuciu - co-
raz mniej zasługuje, aby być z 
niej dumnym.

Miałem spore opory, by na-
pisać to, co poniżej. Zdaję sobie 
bowiem sprawę, że wkraczam 
wręcz na pole minowe, względ-
nie grunt wyjątkowo śliski i de-
likatny, spod którego mogą wy-
trysnąć trujące wyziewy. Mam 
wielkie pretensje do zachowa-
nia się części elektoratu, a to 
może dla niektórych zakrawać 
na zamach na demokrację, a co 
najmniej na rygory politycznej 
poprawności (już słyszę głosy: 
„co za pycha, społeczeństwo 

Polacy, co się z wami stało?
Andrzej
Basiński

jest dla niego do wymiany!”). 
Ale zdecydowałem, że napiszę, 
bo sytuacja i nastrój, jakie się 
wytworzyły przed wyborami, 
nie mają moim zdaniem pre-
cedensu w naszej najnowszej 
historii. Jeżeli nic się nie zmieni, 
ryzykujemy to, że część elekto-
ratu zafunduje krajowi na naj-
bliższe cztery lata (co najmniej) 
radykalne pogorszenie klimatu 
społecznego w różnych środo-
wiskach i współżycia pomiędzy 
obywatelami, kryzys polityczny 
i wzrost napięć w stosunkach 
z europejskimi sąsiadami, kon-
�ikty na tle światopoglądowym 
oraz zapaść gospodarczą. Chcę 
dołączyć do głosów przed tym 
ostrzegających, chociaż z dnia 
na dzień tracę wiarę w skutecz-
ność podobnych nawoływań, 
co potwierdza tezę o kuriozal-
ności polskich zachowań. Te 
rozumne, gdzieś się pochowa-
ły, a wypełzły te nielogiczne, 
nieodpowiedzialne, nie liczące 
się z nawet groźnymi konse-
kwencjami, głupie, przekorne i 
kapryśne. Instynkt samozacho-
wawczy części Polaków jakby 
gdzieś się ulotnił.

Prezes największej partii 
opozycyjnej przemówił z sej-
mowej trybuny podczas deba-
ty o uchodźcach. Oczywiście, 
wiem, na co prezesa stać, ale 

mimo to nie dowierzałem wła-
snym uszom. Na tak ważny 
obecnie temat, prezes miał do 
powiedzenia tyle, co zapiekła 
w złości na cały świat i nie cier-
piąca większości tego, co żyje, 
moherowa babcia. Kłamstwa i 
ploty (o szariacie w Szwecji i ko-
ściołach przerobionych na toa-
lety we Włoszech) jak z nurzają-
cego się w obrabianiu cudzych 
tyłków magla. Nic dziwnego, 
że nazajutrz zaprotestowały 
ambasady tych państw. Prezes 
swoimi fantazjami dał wyraźny 
sygnał swoim wiernym wybor-
com, którzy nie tolerują obcych, 
że jest nadal z nimi, z ich histerią 
i ksenofobią. Oni uwierzą w każ-
dą bzdurę, bo lęki to motor ich 
działania. Co się robi, by wygrać 
wybory... Już pojawiły się opi-
nie, że notowania PiS, po wystę-
pie prezesa, poszły w górę. Dno.

Usłyszeliśmy przedsmak 
tego, co nas czeka, gdy wybory 
wygra PiS. Chyba nikt zdrowy 
na umyśle nie ma wątpliwości, 
że taki, pożal się Boże, mąż sta-
nu, będzie wtedy pociągał za 
wszystkie sznurki i pobudzał do 
dziwacznych ewolucji zarówno 
prezydenta-marionetkę, jak i 
płaczliwie postękującą panią, 
która chyba coraz bardziej zda-
je sobie sprawę, że nigdy na 
dłużej premierem nie zostanie. 

Musimy się przygotować na to, 
że prezes swoimi fobiami i fa-
naberiami pielęgnowanymi od 
dziesięcioleci, skłóci nas z Euro-
pą i będzie nieustannie ośmie-
szał, czyniąc z Polski kraj wrogi 
bliższym i dalszym sąsiadom. 
Takiemu człowiekowi chcemy 
przekazać pełnię władzy? Dno.

Podobno Antoni Macie-
rewicz przymierzany jest do 
stanowiska ministra obrony 
narodowej. To sen szaleńca. W 
sytuacji, gdy w świecie groma-
dzą się coraz większe napięcia, 
gdy od najważniejszych osób 
w państwie oczekiwana jest 
szczególna odpowiedzialność, 
na szefa tak kluczowego re-
sortu ma być wyniesiony czło-
wiek opętany spiskową manią, 
wszędzie węszący i tropiący 
wrogów? Dno.

Czy chcemy powrotu smo-
leńskiego wariactwa, ścisłego 
związku polityki z Kościołem 
i uczynienia z Polski skanse-
nu ciemnoty, bo szykuje się 
np. całkowity zakaz aborcji? 
Czy naprawdę życzymy so-
bie wszechwładzy wcześniej 
skompromitowanych prokura-
torów i �nansowej ruiny pań-
stwa po realizacji szalonych 
obietnic przedwyborczych? A 
to dopiero początek ponurej 
wyliczanki. Dno.

Jedna trzecia głosujących, 
to elektorat PiS, ludzie zapiekli 
w różnych maniach, fobiach, 
przesądach i kompleksach, 
domagający się zemsty i kar za 
swoje, najczęściej wydumane, 
krzywdy. Elektorat ten nie do-
puszcza do głosu trzeźwego 
osądu swoich przywódców, 
wierzy im w ciemno, afery 
(SKOK, „podróże służbowe” 
posła Andrzeja Dudy) ignoruje. 
Chcemy przy urnach wyrazić 
swoją z nim solidarność? Dno.

Prof. Janusz Czapiński, psy-
cholog społeczny, od wielu lat 
jest kierownikiem badań pane-
lowych Diagnoza Społeczna. 
Co mówi o najnowszych wyni-
kach swoich prac? 

- Z diagnozy wynika, że 
szybko rosną dochody, ma-
jątki, oszczędności, szczęście, 
zaufanie do innych, poczucie 
bezpieczeństwa, zadowolenie 
z sytuacji w kraju i rodziny. Uby-
wa osób, którym nie starcza na 
życie, które rezygnują z wydat-
ków na zdrowie, kulturę, które 
uważają, że ostatni rok był dla 
nich zły i które mają symptomy 
depresji - wylicza prof. Czapiń-
ski w wywiadzie dla „Polityki”.

Z innych, zebranych przez 
niego danych wynika, że rośnie 
liczba gospodarstw domowych 
z oszczędnościami, a maleje 
zadłużonych, chociaż rośnie 
wielkość zadłużenia, że spada 
rozwarstwienie („szybciej rośnie 
tym, co mieli mało, niż tym, co 
mieli dużo” - określa prof. Cza-
piński), że zmniejsza się liczba 

osób uważających, że ich do-
chody są niepewne i niestałe. 
(Badani) „czują się pewnie, bo 
są coraz bogatsi” - wyjaśnia. 
Zadowolenie ich wzrosło do 
ponad 80 proc. Opowieści o 
prekariacie, który się zbuntował, 
nie mają pokrycia w badaniach. 
„Prekariat to w Polsce kilka pro-
cent ludzi” - stwierdza profesor 
w wywiadzie dla „Polityki”.

I dlatego, jak wynika z son-
daży, spora część elektoratu 
dąży do zmiany władzy... Taki 
ma kaprys. Z Polakami dzieje 
się coś niepojętego, marzy im 
się zbiorowe harakiri, aby tyl-
ko pokazać wała rządzącym. 
Mimo, że ci mają na swoim 
koncie wiele osiagnięć. Prof. 
Czapiński jest zdania, że część 
elektoratu uważa to za rzecz 
nieistotną i nie dopuszcza to 
świadomości żadnych plusów. 
- Chcą zmiany nie dlatego, 
żeby poprawić sobie życie, tyl-
ko dlatego, że zrobiło się nud-
no - próbuje wyjaśnić profe-
sor. Przeważyły ośmiorniczki u 
Sowy i zegarek posła Nowaka?

Chciałoby się wejść na Gie-
wont i spod tamtejszego krzyża 
wrzasnąć na leżący u jego stóp 
kraj: - Polacy, czy wam rozum 
odebrało?! Dotychczasowa wła-
dza była często ułomna i nie-
udolna, może się i opatrzyła, ale 
ta, której sobie kapryśny elekto-
rat życzy, to przecież stare, na 
dodatek nienawistne oblicza, z 
których część w tym roku (jak 
zawsze przed wyborami) wsty-
dliwie chowano, a to przecież 
wiele oznacza... Dobra zmiana? 
Dawno nie słyszałem większej 
kpiny ze społeczeństwa.

Część wyborców jest głucha 
i ślepa na wszelkie argumenty. 
Odczuwa przemożne pragnie-
nie, by po 25 października za-
pukać w dno od spodu. Znajdą 
się tam z nimi także ci, którzy 
mieli odmienne zdanie. Ot, de-
mokracja...

III Wałbrzyski 
Marsz Seniora
Przed seniorami dużo 
uśmiechu, zabawy i nie-
zapomnianych chwil na 
świeżym powietrzu! 26 
września br. odbędzie się 
już III Wałbrzyski Marsz Se-
niora organizowany przez 
Agnieszkę Kołacz-Leszczyń-
ską Poseł na Sejm RP, Wie-
sława Kiliana Senatora RP 
oraz PTTK Odział Ziemi Wał-
brzyskiej. Uczestnicy marszu 
wraz z organizatorami spo-
tkają się 26 września o godzi-
nie 10:00 przy pętli autobusu 
nr 5 w Rusinowej, skąd wszy-
scy razem wyruszą na zamek 
Grodno w Zagórzu Śląskim. 
Jak co roku, na wszystkich 
czekają liczne konkursy, gry i 
zabawy z nagrodami, a także 
posiłek turystyczny i występ 
zespołu muzycznego.

(RED)

Dzień działkowca
Okręgowy Zarząd Sudecki 
PZD zaprasza na obchody 
Dnia Działkowca Okrę-
gu Sudeckiego Polskiego 
Związku Działkowców, 
które odbędą się 26 wrze-
śnia 2015 roku o godzinie 
11.00 w Świdnicy na tere-
nie Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ulicy 
Śląskiej 35. W programie 
obchodów między innymi: 
wystawa zbiorów z działek, 
wręczenie odznaczeń związ-
kowych, wręczenie nagród 
laureatom: „Rodzinny Ogród 
Działkowy roku 2015” i „Wzo-
rowa działka roku 2015”.

(RED)



Czwartek, 24 września 2015 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich

PRACA
w Niemczech

KR
A

Z 
77

65

R E K L A M AR E K L A M A

Nowy towar
25 września (piątek)

Szczawno Zdrój, ul. Równoległa 1

28 września (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Główna 1 (Piaskowa Góra)

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

Ponad 100 uczestni-
ków wzięło udział w grze 
miejskiej zorganizowanej 
przez Miejską Szkołę Pod-
stawową w Szczawnie-
-Zdroju. Wydarzenie było 
jednym z przedsięwzięć 
placówki w ramach pro-
gramu „Architekci naszej 
rzeczywistości”, którego 
inicjatorem jest Fundacja 
Banku Zachodniego WBK 
Grupa Santander.

- Ideą projektu jest przy-
wrócenie pamięci o posta-
ciach ważnych dla lokalnej 
społeczności. Dyrektor szkoły 
Sylwia Kotarba oraz grono 
pedagogiczne stworzyli pro-
gram: „Ocalić od zapomnie-
nia-rzecz o Ignacym Potoc-
kim” i tym samym podjęli 
wiele działań popularyzują-
cych postać wybitnego bal-
neologa, który miał ogromny 
wpływ na rozwój uzdrowisk 
w Polsce. Dla uczniów zor-
ganizowany został konkurs 
na projekt etykiety szcza-
wieńskiej wody mineralnej 
oraz quiz wiedzy o Ignacym 
Potockim, a dla kuracjuszy 
i mieszkańców Szczawna-

-Zdroju wystawa w Zakładzie 
Przyrodolecznicznym przy-
bliżająca postać naukowca. 
Gra miejska była podsumo-
waniem całego projektu. 
Uczniowie wraz z rodzicami 
spędzili sobotnie przedpołu-
dnie bawiąc się wspólnie w 
najważniejszych miejscach 
szczawieńskiego uzdrowiska. 
W grupach rozwiązywali za-
dania i zagadki oraz szukali 
kolejnych wskazówek, które 
ostatecznie doprowadziły 
ich do budynku, który jest 
położony w sercu Parku im. 
H. Wieniawskiego oraz gdzie 
mieszkał i pracował Ignacy 
Potocki. Uczestnicy przyby-
wający na metę na boisko 
Miejskiej Szkoły Podstawo-
wej otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Na wszystkich 
czekał rownież słodki poczę-
stunek. Zdaniem dzieci i ich 
opiekunów było to ekscytują-
ce wydarzenie, które pozwo-
liło na wspólne spędzenie 
czasu, dobrą zabawę oraz po-
znanie ważnych faktów doty-
czących uzdrowiska – relacjo-
nuje Marta Kicińska-Mnich.

(RED)

Gra miejska 
w Szczawnie-Zdroju

Uczestnicy gry miejskiej w Szczawnie Zdroju.

Partner z Czech
Gmina Głuszyca podpisała 
umowę partnerską z czeski-
mi Rokytnicami w Orlickich 
Górach. Uroczyste podpisa-
nie umowy o partnerstwie i 
wzajemnej współpracy po-
między Gminą Głuszyca a 
Gminą Rokytnice w Orlickich 
Górach odbyło się w czasie 
wizyty głuszyckiej delegacji 
w czeskich Rokytnicach. W 
wyniku wcześniej przeprowa-
dzonych spotkań, w których 
uczestniczyli burmistrz Głu-
szycy Roman Głód i starosta 
Rokytnic Petr Hudousek oraz 
radni Rady Miejskiej obu gmin 
strony postanowiły zawiązać 
partnerstwo w celu wspie-
rania inicjatyw i możliwości 
współpracy pomiędzy Gmina-
mi, organizacjami i osobami 
�zycznymi z obu terenów. 
– Współpraca z Gminą Rokyt-
nice dotyczyć będzie takich 
dziedzin jak kultura, sport, 
ochrona środowiska, edu-
kacja, wymiana młodzieży 
i innych grup społecznych. 
Dzięki podpisanemu partner-
stwu obie Gminy będą mogły 
razem aplikować o do�nanso-
wanie ze środków Unii Euro-
pejskiej na wspólne przedsię-
wzięcia – mówi Roman Głód. 
Po podpisaniu umowy part-
nerskiej starosta Rokytnic 
zaprosił delegację polską 
składająca się z radnych Rady 
Miejskiej w Głuszycy, przed-
stawicieli sołectw, gminnych 
placówek oświatowych i or-
ganizacji pozarządowych 
do zwiedzenia szkoły, nowej 
remizy strażackiej, muzeum 
kolejnictwa, zabytkowego ko-
ścioła i nowoczesnego, mul-
timedialnego Muzeum Orlic-
kich Gór w Rokytnicach.

(RED)

W Rybnicy Leśnej rośnie 
18 tys. nowych drzew, któ-
re zmienią hałdę górniczą 
w las. Hałda powstawała 
przez ok. 100 lat - tyle cza-
su trwa wydobycie mela�-
ru w Rybnicy Leśnej. Teraz, 
gdy zwałowisko jest już 
nieczynne, przeszło wartą 
prawie milion złotych me-
tamorfozę i powoli zamie-
nia się w bujny las. 

Na hałdzie przez lata skła-
dowana była ziemia oraz 
materiał skalny nienadający 
się do dalszej przeróbki. Aż w 
końcu urosła z tego pokaźna 
góra, mająca 50 metrów wy-
sokości i ponad 5 hektarów 
powierzchni. - Po wyłączeniu 
hałdy z użytku zaczęliśmy 
zamieniać ją w las, zgodnie z 
projektem rekultywacji. Aby 
zwrócić ten teren naturze - 
mówi Lesław Kowalczyk, dy-
rektor Techniki Górniczej w 
Kopalniach Surowców Skal-
nych w Bartnicy, do których 
należy rybnicka kopalnia.

Zanim jednak hałdę ob-
sadzono drzewkami, trzeba 
było przeprowadzić szereg 
prac przygotowawczych. 
M.in. odpowiednio ją ufor-
mowano, przysypano wła-
ściwą dla drzew glebą, 
użyźniono. Zbudowany też 
został specjalny system do 
odprowadzania wody desz-
czowej, zabezpieczający 
hałdę przed nadmiernym 
namakaniem. Jednocześnie 
wyposażono ją w instalację 
do nawadniania gleby, aby 
drzewka miały stały dostęp 
wody. Cały rekultywowany 
teren ogrodzono. Dopie-
ro wtedy byłe zwałowisko 

Leśne przedszkole

zostało obsadzone małymi 
świerkami, modrzewiami, 
bukami, brzozami i innymi 
gatunkami drzew, wskaza-
nymi przez nadleśnictwo. 
Takimi, by zalesiona hałda 
stała się naturalnym uzupeł-
nieniem sąsiadującego z nią 
lasu. Posadzono aż 18 tysięcy 
drzewek. Wszystkie te prace 
kosztowały prawie milion 
złotych.

- Jesteśmy jedną z nie-
licznych w Polsce kopalni 
surowców skalnych, która 
przeprowadziła tak dużą i 
kosztowną rekultywację nie-
czynnej hałdy w kierunku 
ekologicznym - mówi Jakub 
Madej, prezes Kopalń Surow-
ców Skalnych w Bartnicy. - W 
związku z tym, że kopalnia 

leży na cennym przyrodni-
czo terenie, wszystkie nasze 
działania na rzecz środowi-
ska muszą być dostosowane 
do wysokich wymogów tego 
obszaru - dodaje.

Młody las wymaga teraz 
opieki i pielęgnacji, więc 18 
tysięcy drzewek jest regu-
larnie odchwaszczanych, 
nawożonych i podlewanych. 
Co ciekawe, proces ich pod-
lewania też został rozwiąza-
ny ekologicznie. Wykorzysty-
wana jest bowiem do tego 
deszczówka, odprowadzana 
z kopalni. Ta woda się nie 
marnuje, tylko w odpowied-
nich ilościach kierowana jest 
na hałdę, gdzie nawadnia ro-
snące na niej drzewa.

(RED)

Na górniczej hałdzie w Rybnicy Leśnej rośnie młody las.
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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!

 Jeden z najstarszych 
zakładów produkcyjnych 
w Świebodzicach, �rma 
Śnieżka-Invest, została 
laureatem tegorocznej 
edycji Świdnickiego Gryfa 
- nagrody gospodarczej, 
wręczanej od 2005 roku 
przez prezydenta Świdni-
cy.

Gryf to uhonorowanie 
tych �rm i przedsiębiorców, 
którzy poprzez rozwijanie 
swojej działalności wnoszą 
istotny wkład w rozwój wo-
jewództwa dolnośląskiego a 
także wzmacniają tożsamość 
regionalną i przyczyniają się 
do kreowania korzystnego 
wizerunku całego regionu.

Świebodzicki zakład 
otrzymał statuetkę w kate-

gorii „sudecki produkt regio-
nalny” - doceniono sztanda-
rowy cukierek, najbardziej 
charakterystyczne słodycze, 
kojarzące się chyba wszyst-
kim ze Świebodzicami i 
Śnieżką - czyli Michałki.

 - Serdecznie gratuluje-
my zarządowi i całej zało-
dze tego prestiżowego wy-
różnienia tym bardziej, że 
zakład w tym roku obcho-
dzi 70-lecie powstania. Już 
siedem dekad Śnieżka jest 
nie tylko znaczącym pra-
codawcą w Świebodzicach, 
ale także wizytówką miasta. 
Pyszne słodycze ze Śnieżki - 
a poza Michałkami w Świe-
bodzicach powstają także 
znane i cenione przez kon-
sumentów trufle, galaretki 

i wiele innych wyrobów 
- trafiają na rynki europej-
skie, promując polskie pro-
dukty. Na marginesie warto 
dodać, że samorząd stara 
się poprzez różne działania 
także promować zakład i 
podkreślać, że mieszkań-
cy są dumni ze Śnieżki. 
Przykładem jest chociażby 
zorganizowane już po raz 
drugi Święto Czekolady - 
rodzinny festyn z wieloma 
atrakcjami. A w gabinecie 
burmistrza Bogdana Kożu-
chowicza na gości zawsze 
czekają świebodzickie sło-
dycze - Agnieszka Bielaw-
ska-Pękala, rzecznik pra-
sowy Urzędu Miejskiego w 
Świebodzicach.

(RED)

Michałki najlepszym produktem

Wniosek Gminy Świe-
bodzice dotyczący mobil-
ności ponadnarodowej z 
programu IDA (POWER), 
przeszedł pozytywnie oce-
nę formalną i został skie-
rowany do oceny mery-
torycznej. Jest więc spora 
szansa, że grupa mieszkań-
ców miasta będzie mogła 
skorzystać ze staży zawo-
dowych w Niemczech.

W ramach projektu przy-
gotowanego w partnerstwie 
z Sudecką Izbą Przemysło-
wo-Handlową, Fundacją 
Krzyżowa oraz partnerem 
z Niemiec GRONE (Dolna 
Saksonia), do końca grudnia 
2017 roku zostanie zakty-
wizowanie 56 osób z grupy 
NEET, w tym osoby niepeł-
nosprawne.

Celem projektu jest przy-
gotowanie osób młodych 
do 35 r. życia do aktywno-
ści na rynku pracy/edukacji 
poprzez program staży w 
oparciu o mobilność po-
nadnarodową. Wspieranie 
zatrudnienia i mobilno-
ści pracowników poprzez 
umożliwienie odbycia stażu 
u zagranicznego pracodaw-
cy i nabycie kompetencji 
zawodowych i miękkich, nie-
zbędnych z punktu widzenia 
pracodawców do właściwe-
go pełnienia roli pracownika.

Ważne w projekcie bę-
dzie inwestowanie w edu-
kację, umiejętności i uczenie 
się przez całe życie poprzez 
działania nakłaniające do 
podjęcia samokształcenia, 
doskonalenia kompetencji 

językowych, nabywania no-
wych umiejętności zawodo-
wych i społecznych.

W ramach projektu każ-
demu z uczestników zapro-
ponowany zostanie 60-dnio-
wy staż u niemieckiego 
pracodawcy.

- Ten projekt z pewnością 
przyczyni się do integracji 
osób młodych z rynkiem 
pracy i środowiskiem zawo-
dowym , systemem i ryn-
kiem edukacji oraz ze środo-
wiskiem społecznym - mówi 
Marzena Korona-Kruk, kie-
rownik Wydziału Funduszy 
Zewnętrznych UM w Świe-
bodzicach. - Oczekujemy na 
wynik oceny merytorycznej, 
co nastąpi to końcem tego 
roku.

(RED)

Do Niemiec na staż

bohatera walk za Ojczyznę, 
odznaczonego Krzyżem Ko-
mandorskim, zmarłego w 
2012 r. ppłk Władysława Su-
pronia, pseudonim „Mucha”.

- Pomysłodawcy tego pro-
jektu zasługują na najwyższe 
słowa uznania. Budujące jest 
to, że w ludziach młodego 
pokolenia istnieje świado-
mość historyczna. Dzięki ta-
kim młodym osobom, które 
pielęgnują polski patriotyzm, 
pamięć o bohaterach będzie 
utrwalona - powiedział do 

Bohater utrwalony 
w pamięci

W blasku rac i obecności dziesiątek świebodziczan odsłonięty został 
patriotyczny mural zlokalizowany przy ul. Wałbrzyskiej. Gra�ka 
o rozpiętości kilkunastu metrów upamiętnia postać nieżyjącego 

ppłk Władysława Supronia - członka AK i WiN, jednego z Żołnierzy Wyklętych.

Grafika o rozpiętości kilkunastu metrów upamiętnia postać nieżyjącego ppłk Władysława Supronia.

zebranych burmistrz Bogdan 
Kożuchowicz.

W ceremonii odsłonię-
cia muralu, poza licznie 
przybyłymi mieszkańcami 
miasta, przedstawicielami 
władz miejskich i realizato-
rami projektu, udział wzięli 
także członkowie rodziny 
pana Supronia, dla których 
odsłonięcie oblicza męża i 
ojca, było szczególnie wzru-

szającą chwilą. W imieniu 
najbliższych wszystkim za-
angażowanym w projekt 
podziękowała córka Włady-
sława Supronia, Jolanta Wy-
pych.

Po ceremonii odsłonięcia 
muralu, zebrani udali się na 
cmentarz, gdzie na grobie 
ppłk Władysława Supronia 
złożono wiązanki kwiatów.

(RED)

Pomysł, aby na murze 
znajdującym się tuż przy 
skrzyżowaniu ulic Wałbrzy-
skiej i Marszałka Józefa 
Piłsudskiego namalować 
gra�kę odwołującą się do te-

matyki patriotycznej był ini-
cjatywą oddolną, której re-
alizatorami byli członkowie 
świebodzickiej społeczności 
kibiców Górnika Wałbrzych. 
Przystępując do opracowa-

nia projektu pomysłodawcy 
przedsięwzięcia nie mieli 
wątpliwości czyje oblicze po-
winno znaleźć się na muralu. 
Wybór padł na wieloletnie-
go mieszkańca Świebodzic, 
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Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA w Szczawnie – Zdroju” oferuje możliwość 
skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych osobom spoza naszego Ośrodka 
na podstawie skierowania NFZ. Ponadto proponujemy wszystkim chętnym,  
zabiegi oczyszczające organizm „Body Detox” oraz z zabiegi relaksacyjne 
w tężni solankowej. 

Zapraszamy na zabiegi:

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł” w Sokołowsku 
zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych 
na podstawie skierowania NFZ. 

Proponujemy zabiegi z zakresu:
• fala uderzeniowa,
• krioterapii,
• elektroterapii,
• terapii ultradźwiękowej,
• terapii krótkofalowej,
• magnetoterapii,
• laseroterapii,
• światłolecznictwa,
• ciepłolecznictwa,
• kinezyterapii,
• krioterapii,
• masażu.

PROMOCJA: Każdy kto zadzwoni do nas do dnia 30.09.2015 roku 
i poda hasło: „WAKACJE NA FALI” otrzyma rabat na:

Pakiet 3 zabiegów falą uderzeniową w cenie 150 zł -15% rabatu
Pakiety: „STOP DLA BÓLU” oraz „NO STRES” 

każdy pakiet w cenie 50 zł – 20% rabatu
oraz 20% rabatu na pozostałe zabiegi.

Konsultacje GRATIS!

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Szczegóły promocji oraz umawianie terminu zabiegów – telefonicznie.
Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA”, ul. O�iar Katynia 3-5, 58-310 Szczawno – Zdrój

tel: +48 74 664 26 30, kom. 784 564 137, 
mail: biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Prosimy wcześniej umówić termin telefonicznie.
Zapraszamy: DOOM „Biały Orzeł” w Sokołowsku

Ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowosko, tel. 74/845 82 40 wew. 52
sekretariat@sanatoria-dolnoslaskie.pl

PROMOCJA:
Przy wykupieniu pakietu zabiegów powyżej 150 zł 

rabat 20% lub konsultacja lekarska gratis.

• Masaże w tym masaże wirowe 
i na materacu,

• Hydromasaż,
• Aquavibron,
• Kąpiel hydroaktywna 

(perełka + borowina),
• Kąpiel solankowa,
• Kąpiel borowinowa,

• Lampa Sollux,
• Magnetronic,
• Diadynamik,
• Prądy Tens,
• Laser, ultradźwięki,
• Krioterapia,
• Gimnastyka indywidualna 

R E K L A M A :

Dzięki współpracy z lo-
kalnymi władzami oraz 
mieszkańcami Sokołow-
ska, Spółka Sanatoria Dol-
nośląskie coraz prężniej 
się rozwija. Konsekwencją 
wzajemnych działań jest 
nie tylko adaptacja budyn-
ku „Waligóra” na potrzeby 
zakładu opiekuńczo- lecz-
niczego, ale także włącza-
nie się w wiele wydarzeń 
kulturalnych, jak np. „So-
kołowsko Festiwal Filmowy 
Hommage `a Kieślowski”.

Wszelkie podejmowane 
przedsięwzięcia i współpra-
ca z organizacjami mają na 
celu poprawę jakości po-
bytu pensjonariuszy. Dzięki 
wydarzeniom kulturalnym 
pacjenci Spółki Sanatoria 
Dolnośląskie mają w pełni 
wypełniony wolny czas. Sa-
natoria Dolnośląskie Sp. z o. 
o. wspierają lokalne inicjaty-
wy. Efekty widać po współ-
pracy z Fundacją Sztuki 
Współczesnej In Situ, z któ-
rą ostatnio organizowane 
były 2 festiwale: Sanatorium 
Dźwięku oraz 5 edycja So-
kołowsko Festiwal Filmowy 
Hommage `a Kieślowski.

- Przyjazna współpraca i 
włożony wysiłek sprawiły, że 

bez tego festiwal nie byłby 
taki sam. Jestem wdzięczna 
za okazane wsparcie i mam 
nadzieję, że spotkamy się 
jeszcze nie raz - mówi prezes 
Fundacji Zuzanna Fogtt.

Spółka chcąc zapewnić 
swoim pensjonariuszom 
jak najlepszą opiekę, stara 
się zapewnić im nie tylko 
całodobową opiekę, ale 
również umożliwić spędze-
nie wolnego czasu w cie-
płej, radosnej i przyjaznej 
atmosferze. Dzięki wielu 
rozmowom i spotkaniom z 
Polskim Związkiem Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
w Sokołowsku narodziła się 
idea wolontariatu.

- Chętnie przychodzimy, 
rozmawiamy, wychodzimy 
na spacery i spędzamy wol-
ny czas z pensjonariusza-
mi. Dbamy także o pamięć, 
koncentrację i utrzymanie 
dobrej kondycji psychicznej 
osób starszych poprzez czy-
tanie im utworów literackich, 
które następnie analizujemy. 
Te spotkania służą nie tylko 
pacjentom, którzy z zapałem 
opowiadają o swoich przeży-
ciach, ale także nam, niekie-
dy samotnym osobom. Dzię-
ki takim spotkaniom mamy 

Sanatoria Dolnośląskie współpracują z mieszkańcami

poczucie spełnienia, radości, 
a także czujemy wielką sa-
tysfakcję – podkreśla Zo�a 
Ciepielewska, prezes PZERI 
w Sokołowsku.

Można zauważyć, że 
Sanatoria Dolnośląskie są 
wspierane również przez 
lokalne władze, m. in. przez 

burmistrza Mieroszowa Mar-
cina Raczyńskiego, sołtys 
Sokołowska Lidię Turkowicz, 
a także parlamentarzystów: 
Izabelę Katarzynę Mrzygłoc-
ką - poseł na Sejm RP, Wie-
sława Kiliana - senatora RP i 
Agnieszkę Kołacz- Leszczyń-
ska - poseł na Sejm RP. 

- Cieszę się, że w moim 
regionie są i powstają nowe 
obiekty, zapewniające god-
ną i profesjonalną opiekę 
nad osobami starszymi. 
Ośrodki należące do Sana-
toriów Dolnośląskich nie 
tylko pielęgnują, ale także 
leczą i rehabilitują osoby w 

podeszłym wieku, przewle-
kle chore i niesamodzielne. 
Spółka dba także o swoich 
pracowników, którym za-
pewnia warsztaty i specja-
listyczne szkolenia, dzięki 
czemu uzyskują oni dodat-
kowe kwali�kacje, a jakość 
świadczonych przez nich 
usług jest na najwyższym 
poziomie. Nie zapominaj-
my, że poprzez rozwój �rmy 
i otwarcie nowego obiektu 
„Waligóra” powstają tak-
że nowe miejsca pracy dla 
mieszkańców. Jestem nie-
zwykle dumna, że w moim 
regionie funkcjonują takie 
ośrodki i zapewniam, że 
wspierałam i będę nadal 
wspierać spółkę i mocno 
trzymam kciuki za kolejne 
dobre i inicjatywy i projekty 
– mówi Agnieszka Kołacz - 
Leszczyńska.

Dzięki współpracy Spółki 
Sanatoria Dolnośląskie z lo-
kalnymi organizacjami, So-
kołowsko staje się miejscem, 
gdzie uśmiech i pozytywna 
energia widoczne są na każ-
dym kroku, a kultura i sztuka 
gości nie tylko u mieszkań-
ców, ale również u przeby-
wających tu pensjonariuszy.

(RED)

Współpraca Spółki Sanatoria Dolnośląskie z władzami samorządowymi i mieszkańcami Sokołowska 
zaowocowała m.in. adaptacją budynku sanatorium „Waligóra” na potrzeby zakładu 
opiekuńczo- leczniczego.
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ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE 
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

Tel.  509 52 60 11

• 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

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

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

Mieszkańcy gminy Mie-
roszów wciąż borykają się 
z ograniczeniami w dosta-
wach wody. Władze gminy 
zapewniają, że robią wszyst-
ko, by sytuacja uległa po-
prawie.

O problemach z dostawa-
mi wody w gminie Mieroszów 
pisaliśmy już w numerze 27 
(250) Tygodnika DB 2010 z 9 
lipca 2015 roku. Wtedy Za-
kład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Mieroszowie 
apelował do mieszkańców 
gminy o oszczędzanie wody. 
– Apelujemy aby nie używać 
wody do podlewania, mycia 
samochodów, napełniania ba-
senów itp. Niestety, w związku 
z zaistniałą sytuacją mogą wy-
stąpić spadki cieśnienia w sie-
ci lub braki wody, za co prze-
praszamy – głosił komunikat 
ZGKiM.

Poprosiliśmy wtedy burmi-
strza Mieroszowa o informacje 
na temat działań mających 
przywrócić dostawy wody 
oraz zapobiegać podobnym 
kłopotom.

- Podjęliśmy wszelkie 
możliwe działania mające na 
celu dostarczenie wody do 
budynków położonych w naj-
wyższych punktach miasta i 
sołectw w gminie Mieroszów. 
Odbywa się to poprzez regula-
cję zasuw na sieciach wodocią-
gowych. Problemy z jakimi się 
borykamy wynikają z niskich 
stanów wód gruntowych, co 

powoduje, że w studniach 
głębinowych lustro wody ob-
niżyło się od 6 do 8 metrów. 
Jesteśmy w trakcie wprowa-
dzania rozwiązań systemo-
wych pozwalających na zasile-
nie Mieroszowa wodą z ujęć w 
Sokołowsku, gdzie posiadamy 
pewne rezerwy. Należy dodać, 
że problemy z zaopatrzeniem 
mieszkańców w wodę wystę-
pują na chwilę obecną w wie-
lu miejscowościach na terenie 
województwa dolnośląskiego. 
Spowodowane jest to wieloty-
godniowym brakiem opadów 
atmosferycznych i tym samym 
obniżeniem poziomu wód 
gruntowych – wyjaśnił nam 
w lipcu Marcin Raczyński, bur-
mistrz Mieroszowa.

Ale mieszkańcy gminy Mie-
roszów wciąż informują nas o 
dalszych problemach z dosta-
wami bieżącej wody: - Do tej 
pory nie została uregulowana 
sprawa wody. Wciskaniu kitu, 
jak towaru przez domokrążcę, 
nie rozwiązuje problemu. Nie 
można zwalać na suszę, bo 
była wszędzie. Beczka z wodą 
też nie rozwiązuje problemu. 
To, że na sesji nie było Prezesa 
ZGKiM nie świadczy o tym, że 
nie ma problemu, tylko o tym, 
że kogoś on przerósł. Może 
warto zawołać kogoś kto się 
na tym zna i obiecać mu, że się 
go nie zwolni, niech wreszcie 
rozwiąże ten problem. Grające 
rury, wylatujący termometr z 
baniaka, czy lecąca mleczna 

woda lub brązowa, to chy-
ba nie jest normalne. Już nie 
mówiąc o ulatującym z rur 
powietrzu, które chyba też na-
pędza licznik – napisała jedna 
z naszych Czytelniczek (imię i 
nazwisko do wiadomości re-
dakcji).

- Instalacja nowej pompy 
miała poprawić sytuację, ale 
jej nie zmieniła na lepsze, bo 
wciąż ciśnienie wody jest bar-
dzo słabe, przez co na przy-
kład o wzięciu prysznica nie 
ma mowy. Przed nami zima, 
która może jeszcze spotęgo-
wać te problemy – napisał 
mieszkaniec Mieroszowa (imię 
i nazwisko do wiadomości re-
dakcji).

Ponowiliśmy więc pytania 
do burmistrza Mieroszowa o 
działaniach mających przy-
wrócić normalne dostawy 
wody oraz zapobiegać takim 
problemom.

- Uprzejmie informuję, 
że ZGKiM „Mieroszów” jako 
przedsiębiorstwo dostarcza-
jące wodę dla miasta Miero-
szowa i przyległych miejsco-
wości prowadzi i podejmuje 
wszelkie możliwe działania, 
aby zapewnić stałe zasilanie w 
wodę wszystkich odbiorców. 
Z uwagi na szczególnie trud-
ną sytuację hydrologiczną na 
terenie Polski, a w szczegól-
ności województwa dolnoślą-
skiego i naszego regionu, w 
którym, w wyniku braku opa-
dów deszczu i wysokich tem-

Susza w kranach
peratur wyschły całkowicie 
ujęcia powierzchniowo dre-
nażowe, a w studniach głębi-
nowych poziomy luster wody 
znacząco się obniżyły. Ujęcia 
wody dla miasta Mieroszowa 
i przyległych miejscowości 
oparte są na trzech studniach 
głębinowych i ujęciach po-
wierzchniowo drenażowych. 
W okresie letnim, gdzie pa-
nowały wysokie temperatury 
odnotowaliśmy ponadnor-
matywne zużycie wody przez 
odbiorców, którzy mimo apeli 
o rozważne i oszczędne ko-
rzystanie z wody uzdatnionej 
i skierowanej do sieci wodo-
ciągowej wykorzystywali ją do 
napełniania basenów przydo-
mowych i podlewania ogro-
dów, oprysków przy pracach 
rolnych. Skutkiem pośrednim 
wahań ciśnienia i niedobo-
rów wody w sieci były awarie 
i zapowietrzenia oraz uszko-
dzenia pomp w studniach 
głębinowych. Konieczność ich 
natychmiastowego usuwania 
wiązała się z obniżaniem ci-
śnienia w sieci lub nawet kil-
kugodzinnymi wyłączeniami 
zasilania sieci wodą. Sytuacja 
ta jest od nas niezależna i wy-
nika z anomalii pogodowych, 
ogólnej sytuacji hydrolo-
gicznej, kradzieży wody oraz 
przez ponadnormatywne jej 
zrzuty do dużych zbiorników 
wykorzystywanych w rolnic-
twie i przedsiębiorstwach 
działających na terenie gminy 

(w/w sytuacje mają miejsce w 
ciągu dnia). Niedogodności 
związane z zaburzeniami w 
ciągłości dostaw wody nie są 
spowodowane zaniechaniami 
lub niewłaściwym funkcjono-
waniem sieci wodociągowej, 
lecz wyżej wspomnianą sytu-
acją hydrologiczna i pogodo-
wą. Sytuacje czasowego braku 
wody mogły wynikać z chwi-
lowych ponadnormatywnych 
rozbiorów lub w sytuacjach, 
gdy jej stan w studniach był 
minimalny, sterowanie od-
bywało się w ten sposób, aby 
czasowo dostarczyć ją (nawet 
pod niższym ciśnieniem) czę-
ści odbiorcom. Braki wody mo-
gły występować u odbiorców 
mieszkających na wyższych 
kondygnacjach budynków lub 
w posesjach usytuowanych 
na wzniesieniach, a nasz re-
gion takim ukształtowaniem 
terenu się charakteryzuje. 
Zapewniam, że zaopatrzenie 
mieszkańców w wodę, zapew-
nienie właściwego ciśnienia 
w sieci stanowi dla naszego 
przedsiębiorstwa priorytet we 
wszelkich działaniach. Okres 
jesienny, niższe temperatury, 
większa ilość opadów powin-
ny spowodować napływ wody 
do ujęć powierzchniowo dre-
nażowych (które w ostatnim 
okresie zostały sprawdzone, 
wyczyszczone i przygotowane 
do wydajniejszej pracy) oraz 
powinny znacząco poprawić 
obecną trudna sytuację zwią-

zana z zapewnieniem dostaw 
wody. Wymienione zostały na 
nowe dwie pompy o większej 
sprawności w studniach głębi-
nowych. W najbliższych mie-
siącach planujemy uruchomić 
kolejna studnię głębinowa 
aby móc korzystać z większych 
zasobów pokładów wodo-
nośnych. Wymaga to jednak 
sporych nakładów pracy od 
strony instalacyjnej jak i for-
malno- prawnej. Na dzień dzi-
siejszy sytuacja hydrologiczna 
uległa dalszemu pogorszeniu 
wyschły wszystkie ujęcia w 
Sokołowsku i kilkakrotnie ko-
rzystaliśmy z pomocy straży 
pożarnej, aby napełnić zbior-
niki wody dla mieszkańców 
Sokołowska i Kowalowej. Ak-
tualnie trwają pracę nad wi-
zualizacją automatycznego 
zdalnego nadzoru pompowa-
nia i dystrybucji wody – napi-
sał (pisownia oryginalna) w 
odpowiedzi burmistrz Marcin 
Raczyński.

Robert Radczak

- Beczka z wodą też nie 
rozwiązuje problemu –irytują się 
mieszkańcy gminy Mieroszów, 
w której wciąż występują 
problemy z dostawami bieżącej 
wody.
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Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L A M A 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

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.

DB2010 .PL
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Gmina Stare Bogaczowice 

725 lat Strugi
W sobotę, 19 września, roz-
począł się �nał obchodów 
725 rocznicy powstania wsi 
Struga. W tamtejszym pałacu 
odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy historycznej oraz roz-
strzygnięcie konkursu plastycz-
nego, ogłoszonego podczas 
drugiej części obchodów rocz-
nicy miejscowości.

(RED)

Stop nietrzeźwym
W gminie Stare Bogaczowi-
ce została przeprowadzo-
na akcja pro�laktyczna pt. 
„Mówimy STOP nietrzeźwym 
kierowcom”. Inicjatorem tego 
wydarzenia byli członkowie 
Gminnej Komisji Pro�laktyki i 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Starych Bogaczo-
wicach, którzy wspólnie z funk-
cjonariuszami Wydziału Ruchu 
Drogowego – mł. asp. Markiem 
Bujakiem i st. post. Pawłem Woj-
śnis oraz grupą uczniów z Ze-
społu Szkół w Starych Bogaczo-
wicach edukowali kierowców 
o konsekwencjach kierowania 
pojazdem przez osoby nietrzeź-
we i w stanie po użyciu środków 
psychoaktywnych. Funkcjona-
riusze policji dokonali kontroli 
kilkunastu pojazdów, każdy 
kierujący był sprawdzany pod 
względem trzeźwości i otrzymał 
od uczniów broszurę informa-
cyjną o tematyce pro�laktycz-
nej. Wszyscy kierujący pozytyw-
nie przeszli kontrolę trzeźwości, 
w dwóch przypadkach kierujący 
uniknęli mandatu karnego za 
drobne uchybienia w zamian 
za... wypicie bez skrzywienia się 
soku z cytryny.

(RED)

W sołectwie Gostków w 
gminie Stare Bogaczowice 
odbyły się obchody Dnia Sy-
biraka. A na sobotę, 26 wrze-
śnia została zaplanowana w 
Starych Bogaczowicach bie-
siada kresowa.

- Zaproszeni goście uczest-
niczyli w uroczystej mszy świę-
tej, którą w intencji o zdrowie 
mieszkających w naszej gmi-
nie Sybiraków oraz za dusze 
zmarłych, odprawił ksiądz An-
drzej Wilczyński - proboszcz 
Para�i Świętej Rodziny w 
Gostkowie. W uroczystościach 
uczestniczyli też Przewodni-
cząca Rady Gminy Stare Bo-

gaczowice Alicja Stępnik oraz 
zastępca wójta gminy Stare 
Bogaczowice Bogdan Stochaj. 
Złożone zostały również kwia-
ty pod tablicą upamiętniającą 
Sybiraków. Po mszy w sali so-
łeckiej, przy słodkim poczę-
stunku goście wysłuchali krót-
kiego koncertu w wykonaniu 
dziecięcego zespołu Boga-
czowiczanie, przygotowane-
go przez Bogumiłę Stępień, 
a obecni na uroczystości Sy-
biracy otrzymali pamiątkowe 
medale – relacjonuje Daniel 
Owsianka z Urzędu Gminy w 
Starych Bogaczowicach.

Z kolei Społeczny Komitet 
Upamiętniający Przyjazd Re-

patriantów z Kresów Wschod-
nich zaprasza na Biesiadę 
Kresową z okazji 70 rocznicy 
osiedlenia mieszkańców w 
gminie Stare Bogaczowi-
ce. Biesiada odbędzie się 
26.09.2015 r. o godz. 16:00 w 
sali sołeckiej w Starych Boga-
czowicach. W programie: ze-
spół muzyczny „Elegia Strun” 
z Tarnopola, zespół muzyczny 
„Echo” z Bolkowa, wspomnie-
nia pierwszych osiedleńców, 
prezentacja Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, 
degustacja potraw kresowych, 
prezentacja Muzeum Lwów i 
Kresów Wschodnich.

(RED)

Fundacja Edukacyjno – 
Społeczna „Polny Kwiat” 
zaprasza kobiety – mat-
ki zamieszkujące tereny 
wiejskie oraz miasta do 20 
tys. mieszańców z woje-
wództwa dolnośląskiego 
do zgłaszania się do I eta-
pie plebiscytu „Miss Mam 
2015”. Zadanie realizowa-
ne jest w ramach progra-
mu FIO Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej.

Po I etapie plebiscytu wy-
brane przez jury mamy zo-
staną zaproszone do udziału 
w grudniu w gali „Miss Mam 
2015”. Celem gali będzie 
promowanie roli matki jako 

ważnej funkcji społecznej 
dla rozwoju ogółu społe-
czeństwa.

- Drogie Panie! Czy jeste-
ście szczęśliwe z faktu bycia 
matkami? Czy Wasze dzieci 
są dla Was najważniejsze i lu-
bicie poszerzać swoją wiedzę 
i zainteresowania dotyczące 
wychowywania dzieci oraz 
stymulowania ich rozwoju? 
Czy jesteście dumne z peł-
nienia swojej roli? Jeśli tak 
to zgłoście swój udział ple-
biscycie Miss Mam 2015. Tu 
nie chodzi o wiek, wygląd, 
czy wykształcenie! Chcemy 
nagrodzić wasz trud w wy-
chowywaniu dzieci! Wystar-

czy wypełnić zgłoszenie, do-
łączyć swoje zdjęcie w wersji 
elektronicznej z dzieckiem 
lub dziećmi oraz dołączyć 
krótką pracę pisemną – „ 
Mój najszczęśliwszy dzień z 
moim dzieckiem / z moimi 
dziećmi” - karta z pamiętnika. 
Regulamin i karta zgłoszenia 
do plebiscytu dostępne są na 
stronie www.fundacjapolny-
kwiat.cba.pl. Na uczestniczki 
czekają atrakcyjne nagrody, 
porady kosmetyczne i fry-
zjerskie – zachęca Agnieszka 
Lechowicz, prezes Fundacja 
Edukacyjno – Społeczna „Po-
lny Kwiat”.

(RED)

W miniony weekend na terenie kompleksu sportowego AQUA-ZDRÓJ 
w Wałbrzychu, odbyły się VII Mistrzostwa Polski Samorządowców 
w piłce nożnej Wałbrzych 2015, w których to drużyna gminy Stare 
Bogaczowice zajęła 3 miejsce w kategorii OLDBOY +35. W skład drużyny 
wchodzili: kapitan drużyny Tomasz Fąka, Dariusz Krynicki – bramkarz 
(wyróżniony tytułem najlepszego bramkarza mistrzostw), wójt gminy 
Stare Bogaczowice Mirosław Lech oraz Mariusz Wyszyński, Krzysztof 
Laskowski, Adam Dela, Artur Pisarczyk, Mariusz Rajca, Janusz Fąka, 
Tomasz Sobota i Bartosz Sobota.

(RED)

W Starych Bogaczowi-
cach odbyła się impreza in-
tegracyjna „Ogniska czar”, 
skierowana do seniorów z 
terenu gminy. Spotkanie 
przy ognisku zgromadziło 
kilkadziesiąt osób.

Projekt realizowany w ra-
mach rządowego Programu 
na rzecz aktywności osób star-
szych obejmował stworzenie 
miejsca spotkań. W jego ra-
mach na stadionie sportowym 
w Starych Bogaczowicach po-

wstało miejsce na bezpieczne 
ognisko wraz ze stołami i ława-
mi, z którego będą korzystać 
nie tylko seniorzy. W trakcie �-
nalnej imprezy, przygotowanej 
wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju Gminy Stare Boga-
czowice, przy obecności władz 
gminy, odbyło się pieczenie 
kiełbasek, kilka zabawnych 
konkursów i wspólne śpiewa-
nie przy udziale wałbrzyskiej 
Loży Trubadurów Górskich.

(RED)

Dzień Sybiraka

Zabawa przy ognisku

Oldboye na podium

Zostań miss mam
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R E K L A M A

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

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

www.ubezpieczenia.regional.pl

74 66 06 100Twój kod rabatowy: 200

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

życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe
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Piłkarze Górnika Wałbrzych 
wygrali w Jedlinie-Zdroju 
z miejscowym Zdrojem 6:1 
w meczu Pucharu Polski na 
szczeblu OZPN Wałbrzych. O 
rozmiarach zwycięstwa trze-
cioligowców zadecydowało 
ostatnie 20 minut, w których 
wałbrzyszanie strzelili aż 5 goli.

Górnik był zdecydowanym 
faworytem i kibice zastanawiali 
się nad rozmiarami zwycięstwa 
gości. I w 13 min., po prostopa-
dłym podaniu Grzegorza Micha-
laka, w świetnej sytuacji znalazł 
się Mateusz Krzymiński, który 
otworzył wynik spotkania. Zdrój 
postawił jednak twarde warunki 
gry, a 33 min. bliski wyrównania 
był Łukasz Samiec, lecz jego strzał 
głową - po dośrodkowaniu z rzu-
tu rożnego - tra�ł w słupek. Trzy 
minuty później z powodu roz-
ciętego łuku brwiowego boisko 
musiał opuścić Sebastian Surmaj, 
którego zastąpił Mateusz Sawicki. 
Druga połowa była dużo ciekaw-
sza od pierwszej części spotkania. 
W 59 min. z dystansu uderzył 
Sawicki, ale piłka potoczyła się 
obok słupka bramki Bartosza 
Walusiaka. W 73 min., po akcji 
Sawickiego lewą stroną boiska, 
Dariusz Michalak podwyższył 
wynik spotkania, dostawiając tyl-
ko nogę po podaniu. Pięć minut 
później, po prostopadłej centrze 
Michała Oświęcimki, tym razem 
rezerwowy Marcin Orłowski ograł 
golkipera gospodarzy i tra�ł do 
siatki. Ku radości jedlińskich kibi-
ców, w 86 min. - po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego - bramkę dla 
gospodarzy uderzeniem głową 
zdobył Maciej Kwiatkowski, który 
jeszcze rok temu był kapitanem 
juniorów starszych wałbrzyskie-
go Górnika. Trzy minuty później z 
kąta strzelił Damian Migalski, gol-
kiper z Jedliny obronił jego strzał, 

Pogrom w Jedlinie

Zdrój Jedlina-Zdrój 
- Górnik Wałbrzych 1:6 (0:1)
Bramki: 0:1 Krzymiński (13), 0:2 D. 
Michalak (73), 0:3 Orłowski (78), 1:3 
Kwiatkowski (86), 1:4 Orłowski (89), 
1:5 Orłowski (90+2), 1:6 Rytko (90+3). 
Widzów: 200.
Zdrój: Walusiak - Zasada (76 Sobotka), 
Chabrowski (80 Skarbiński), Kwiatkow-
ski, Samiec (80 Kacprzak) - Bartkowiak 
(86 Włocmowski), Piwoński, Kraus, 
Kubowicz, Piątek - Dudek.
Górnik: Jaroszewski - D. Michalak, 
Mrowiec, Orzech, Surmaj (36 Sawicki) 
- Tatuśko (53 Migalski), Oświęcimka, 
Rytko, G. Michalak, Sobiesierski (53 
Rytko) - Misiak (52 Orłowski).

jednak z dobitką zdążył Marcin 
Orłowski i podwyższył wynik na 
4:1. Po chwili - po dośrodkowaniu 
z kornera – „Orzeł” skompletował 
hat-tricka. A tuż przed końcem 
doliczonego czasu gry z dystansu 
huknął Jan Rytko, czym ustalił wy-
nik spotkania na 6:1 dla Górnika.

Wałbrzyszanie w następnej 
rundzie zagrają na wyjeździe z 
Victorią Świebodzice lub LKS-em 
Bystrzyca Górna, a mecz odbę-
dzie się 7 lub 14 października.

***
Polonia-Stal Świdnica prze-

grała na własnym stadionie z 
Górnikiem Wałbrzych 1:2 w 
meczu 8 kolejki piłkarskiej III ligi 
dolnośląsko - lubuskiej. Bramki 
w tym meczu strzelali Bartosz 
Tyktor i Michał Oświęcimka dla 
Górnika oraz Jehor Tarnov dla 
Polonii, która kończyła spotkanie 
w „9”, po czerwonych kartkach 
dla Rafała Lubera i Michała Mo-
rawskiego. W najbliższej kolejce 
Górnik będzie podejmował w 
Wałbrzychu Budowlanych Lub-
sko (sobota, 26 września, godz. 
16:00).

Radosław Radczak

• W ciekawym i silnie ob-
sadzonym turnieju w Ny-
sie siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych zajęli drugie 
miejsce. Ale nie tyle miejsce, 
co wynik i gra nastrajają opty-
mistycznie. Wałbrzyscy siatka-
rze wygrali dwa z trzech roze-
granych w Nysie meczów. W 
ostatnim dniu turnieju poko-
nali, po pięciu setach, Krispol 
Września 3:2 i zajęli drugie 
miejsce za Czarnymi Katowi-
ce, których pokonali w sobotę 
także 3:2. W meczu otwarcia 
wałbrzyszanie ulegli ekipie z 
Nysy 2:3.
• Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych prze-
grali w piątek z I-ligową 
Nysą Kłodzko 57:80, a w 
sobotę zajęli III miejsce w tur-
nieju w Kątach Wrocławskich. 
Wałbrzyszanie przeciwko 
Nysie zagrali we własnej hali 
bez dwóch kontuzjowanych 
graczy: Rafała Glapińskiego 
i Marcina Rzeszowskiego i 
przegrali 57:80 (18:19, 12:23, 
13:22, 14:16). Punkty dla 
Górnika zdobywali: Piros 12, 
Niesobski 10, Kołaczyński 8, 
Obarek 7, Bochenkiewicz 7, 
Ratajczak 6, Wróbel 4, Kurze-
pa 2, Jeziorowski 1, Durski 
0. Także w osłabieniu pod-
opieczni trenera Arkadiusza 
Chlebdy wystąpili w turnieju 
o Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Kąty Wrocławskie. W 
pierwszym meczu wałbrzy-
szanie przegrali z drugoligo-
wą Rawią Rawicz 73:82 (20:27, 
22:22, 17:20, 14:13), a dla Gór-
nika punktowali: Bochenkie-
wicz 18, Ratajczak 13, Obarek 
12, Wróbel 11, Piros 8, Niesob-
ski 6, Kurzepa 1, Kołaczyński 0, 
Durski 0. W spotkaniu o trze-
cią lokatę Górnik wygrał z III-

-ligowym KKS Siechnice 87:63 
(16:21, 20:6, 20:13, 31:23), a 
punkty dla naszego zespołu 
zdobyli: Durski 16, Kurzepa 
13, Kołaczyński 12, Bochen-
kiewicz 10, Obarek 10, Wróbel 
8, Ratajczak 7, Piros 6, Jezio-
rowski 5, Niesobski 0.
• Małgorzata Mesjasz z AZS 
PWSZ wraz z reprezentacją 
Polski do lat 19 awansowała 
do kolejnej rundy eliminacji 
piłkarskich mistrzostw Eu-
ropy. Po dwóch efektownych 
zwycięstwach: 5:0 z Litwą i 
4:0 z Turcją, nasze piłkarki za-
pewniły sobie awans do wio-
sennych kolejnych eliminacji. 
Na koniec turnieju Polki prze-
grały z Finlandią 3:7. Mesjasz 
zagrała we wszystkich spotka-
niach, a w konfrontacji z Tur-
cją zdobyła czwartego gola. 
Nie powiodło się wałbrzyskim 
seniorkom. Daria Antończyk i 
Anna Rędzia zagrały w meczu 
sparingowym z Belgijkami i 
przegrały aż 0:5. Nieco lepiej 
było w eliminacyjnym meczu 
seniorek ze Szwecją, w którym 
Polki przegrały w Goeteborgu 
0:3. Antończyk rozegrała w 
polskiej bramce cały mecz, a 
Rędzia weszła na boisko w 80 
min.
• Piłkarki nożne z Wałbrzy-
cha na dwóch biegunach 
w śląskiej grupie II ligi. Ze-
spół rezerw AZS PWSZ wy-
grał ważny mecz w Zabrzu 
z KKS 3:0 i zajmuje trzecie 
miejsce, natomiast Victo-
ria Aglomeracja uległa w 
Szczawnie Zdroju Polonii 
Prószków 2:9. A w piątek cze-
kają nas drugoligowe derby 
Wałbrzycha. - Już do przerwy 
nasze dziewczęta prowadziły 
1:0. Po zmianie stron zdobyły 
jeszcze dwa gole, a że nasza 

defensywa grała skuteczne i 
uważnie, więc skończyło się 
na 3:0. Dwa gole zdobyła Jes-
sica Pluta, a jedną Karolina 
Borkowska. To ważne i cenne 
zwycięstwo, które daje naszej 
drużynie po czterech kolej-
kach trzecie miejsce w tabeli. 
Przed naszymi dziewczynami 
są tylko Rekord Bielsko Biała 
i Polonia Prószków, które wy-
grały po cztery mecze (mają 
po 12 punktów). AZS PWSZ II 
ma na koncie 3 zwycięstwa i 1 
porażkę (to daje 9 punktów). 
A już w piątek, 24.09, gra-
my derby w II lidze z Victorią 
Aglomeracją Wałbrzych. Nasz 
rywal do tej pory zanotował 
trzy porażki w trzech meczach 
(z Darborem ma mecz zale-
gły). Nic dziwnego, że chcemy 
podtrzymać zwycięską passę 
w II lidze – mówią działacze 
AZS PWSZ Wałbrzych.
• Zwycięstwo nad Unią Bar-
do 1:0 i remis LKS Bystrzy-
ca Górna ze Zrywem Gola 
Świdnicka 3:3 pozwoliły 
piłkarzom Victorii Świebo-
dzice powrócić na pierw-
sze miejsce w tabeli klasy 
okręgowej seniorów. Zdrój 
Jedlina Zdrój zremisował na 
własnym boisku z rezerwa-
mi Polonii – Stal Świdnica, 
a pozostałe nasze zespoły 
przegrały mecze wyjazdowe: 
Sudety Dziećmorowice 1:3 
z Victorią Tuszyn, a Skalnik 
Czarny Bór z Zamkiem Kamie-
niec Ząbkowicki aż 0:5.Na-
stępna kolejka: Skalnik Czarny 
Bór – Zdrój Jedlina Zdrój (26 
września, godz. 16:00), Sude-
ty Dziećmorowice – Zamek 
Kamieniec Ząbkowicki (26 
września, 16:00), Unia Złoty 
Stok – Victoria Świebodzice 
(27 września, 16:00).

• Wyniki 6 kolejki grupy I pił-
karskiej klasy A: Czarni Wał-
brzych – Górnik Boguszów-
-Gorce 1:1, Włókniarz Głuszyca 
– Iskra Witków Śląsk 1:1, MKS 
Szczawno Zdrój – Herbapol 
Stanowice 6:0, Biały Orzeł 
Mieroszów – Kalenica Jugów 
5:1, Unia Jaroszów – KS Wa-
lim 1:3, Wenus Nowice – Joker 
Jaczków 4:4, Zieloni Mrowiny 
– LKS Wiśniowa 1:2, Cukrow-
nik Pszenno – Granit Roztoka 
0:6. Następna kolejka: Granit 
Roztoka – Czarni Wałbrzych 
(27 września, 11:00), Kalenica 
Jugów – Cukrownik Pszenno 
(27 września, 11:00), Herbapol 
Stanowice – Biały Orzeł Miero-
szów (27 września, 11:00), LKS 
Wiśniowa – Unia Jaroszów (27 
września, 11:00), Joker Jacz-
ków – Włókniarz Głuszyca (27 
września, 15:00), Górnik Bogu-
szów-Gorce – Zieloni Mrowiny 
(27 września, 16:00), Iskra Wit-
ków Śląski – MKS Szczawno 
Zdrój (27 września, 16:00), KS 
Walim – Wenus Nowice (27 
września, 16:00).
• W 5 kolejce piłkarskiej 
klasy B w Podokręgu Wał-
brzych zostało rozegrane 
tylko jedno spotkanie, w 
którym Victoria II Świebodzi-
ce zremisowała 2:2 z Podgó-
rzem Wałbrzych. Mecz MKS 
II Szczawno Zdrój – Zagłębie 
Wałbrzych został odwołany, 
a pauzowały: Unia Stare Bo-
gaczowice i Grodno Zagórze 
Śląskie. Na 27 września zosta-
ły zaplanowane dwa spotka-
nia 6 kolejki: Grodno Zagórze 
Śląskie – Victoria II Świebo-
dzice i Unia Stare Bogaczowi-
ce – MKS II Szczawno Zdrój. 
Pauzować będą Zagłębie Wał-
brzych i Podgórze Wałbrzych.

(RED)
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Zapasy 
w Dzierżoniowie
W Dzierżoniowie odbyły 
się Mistrzostwa Makrore-
gionu Dolnośląskiego Mło-
dzików w Zapasach. Dobrze 
wypadli w nich zawodnicy 
Zagłębia Wałbrzych. Pierw-
sze miejsa zajęły Andżelika 
Matias (37 kg) i Natalia Ko-
perska (40), a Katarzyna Wa-
cław była trzecia (40). Wśród 
chłopców na drugich miej-
scach uplasowali się Mateusz 
Ropiak (35) i Mateusz Kaczor 
(38), a Marcin Orliński (38) 
stanął na podium o jeden 
stopień niżej.

(BAS)

Polsko-czeski 
duathlon
Na terenie hipodromu w 
Książu odbyły się XIX Pol-
sko-Czeskie Mistrzostwa w 
Cross - Duathlonie. Złożyły 
się na niego biegi na 5 i 2,5 
km oraz wyścigi rowerowe 
na 7,5 km. Wyniki: mężczyź-
ni – 1. Ondrej Penc (Czechy) 
– 42 min., 53 sek.; 2. Alan Do-
browolski (Boguszów-Gorce) 
– 46,38; 3. Marek Henczka 
(Wałbrzych) – 47,49; kobie-
ty – 1. Klaudia Petters (Bole-
sławiec) – 35,00; 2. Joanna 
Hoja (Wałbrzych) – 40,00; 3. 
Karolina Walasik (Wałbrzych) 
– 41,35. Organizatorzy im-
prezy – Wałbrzyski Klub Bie-
gacza Podzamcze-Zamek 
Książ - dziekują za wkład w 
jej przeprowadzenie Monice 
Słowik i Starostwu Powiato-
wemu w Wałbrzychu.

(BAS)

Filip Helta, kolarz KKW 
Superior Wałbrzych, opo-
wiadając o swoich wraże-
niach z mistrzostw świata 
MTB w Andorze i pecho-
wym tam starcie, zapewnił 
Czytelników Tygodnika DB 
2010, że jeszcze pokaże, iż 
stać go na więcej. Dotrzy-
mał słowa. W Obiszowie 
został mistrzem Polski ju-
niorów w maratonie MTB 
na dystansie 70 km.

- Zaraz po starcie zdecy-
dowałem się na ucieczkę z 
innym zawodnikiem, któ-
rego pod koniec wyścigu 
zgubiłem – wyjaśnił. To już 
drugi jego tytuł mistrza kraju 
w tym sezonie. Ale w Supe-
riorze cieszą się z jeszcze jed-
nej koszulki z białym orłem. 
W Obiszowie, w kat. U23, na 
dystansie 70 km, mistrzow-
ski tytuł zdobyła Aleksandra 

Podgórska, a wśród elity pań 
wywalczyła wicemistrzo-
stwo, przyjeżdżają na metę 
za Michaliną Ziółkowską, 
8. na ME w maratonie MTB 
przed dwoma laty. Złotym 
medalistom i ich opiekunom 
oraz władzom wałbrzyskie-
go klubu serdecznie gratu-
lujemy!

W poprzednim nume-
rze napisaliśmy, że juniorka 
Patrycja Piotrowska z Supe-
riora nie ukończyła Karko-
noskiego Klasyka, będące-
go jednocześnie Górskimi 
Szosowymi Mistrzostwami 
Polski. Opieraliśmy się na 
komunikacie sędziowskim, 
który został później zmie-
niony. Patrycję umieszczo-
no na 16. miejscu. Okazała 
się lepsza od 17 zawodni-
czek.

Andrzej Basiński

Helta dotrzymał 
słowa!

Filip Helta i Ola Podgórska.

Po raz pierwszy w Polse 
trasę rowerowego ultra-
maratonu, ze startem w 
Przemyślu i metą w Świe-
radowie-Zdroju, wytyczo-
no po górskich drogach 
przy południowej granicy 
państwa. Jednorazowo na-
leżało pokonać 1122,8 km. 
Ekstremalnemu wysiłkowi 
sprostał 62-letni Bronisław 
Łaganowski z Głuszycy, 
który ukończył dystans w 
67 godzin i 57 minut, na 
20. miejscu wśród 56 ko-
larzy. O tym, że i on może 
czuć się zwycięzcą – w dal-
szej części tekstu.

- Wrażeń z trudnej rywali-
zacji wystarczyłoby na książ-
kę, ale z konieczności ograni-
czę się do najważniejszych. 
Mniej więcej w połowie tra-
sy, na stromym, 19-procen-
towym podjeździe, raptow-
nie wstałem z siodełka, by 
mocniej nacisnąć na pedały i 
wtedy doznałem kontuzji le-
wego kolana. Od tego czasu 
większość wysiłku przejęła 
prawa noga. Bardzo dał mi 
się we znaki brak snu. Przed 
Głuchołazami o mało co z 
tego powodu dwukrotnie 
nie spadłem z roweru. Za-
szyłem się więc w przydroż-
nych krzakach, by przespać 
z dwie godziny (wcześniej 
nastawiłem budzik), ale było 
chłodno, więc odpoczynek 
był tylko z nazwy. Ponownie 
ułożyłem się do dwugodzin-
nego snu na 846. kilometrze, 
w Złotym Stoku, tym razem 
w miejscu nasłonecznionym. 
W Kotlinie Kłodzkiej jechało 
mi się bardzo ciężko, zwłasz-
cza, że na drodze było wiele 
dziur. Borykałem się też z 
przeciwnym wiatrem, a na 

Przekraczanie granic przy granicy

zjeździe do Radkowa omal 
nie wpadłem na leżącą na 
szosie gałąź. Ponieważ pe-
dałowałem głównie prawą  
nogą, nadwyrężyłem w niej 
ścięgno Achillesa i w Głuszy-
cy musiałem wziąć tabletki 
przeciwbólowe. Między Ryb-
nicą a Mieroszowem tra�łem 
na krótką wichurę i z trudem 
utrzymywałem się na rowe-
rze przy bocznych podmu-
chach wiatru – opowiada 
śmiałek.

Wystartował 22 sierpnia 
o godz. 12.00, a metę osią-
gnął 25 sierpnia o godz. 
7.57. Oprócz wspomnianych 
urazów, miał też pęcherze 
na dłoniach i zadrapania na 
nogach. - Trudno dokładnie 
opisać, z czym wiąże się jaz-
da na tak długiej trasie, naj-
lepiej zrozumieją to ci, którzy 
decydują się na podobny 
wysiłek, chociaż na dystan-

sah znacznie krótszych. Mam 
wiele satysfakcji z tego, że 
sprostałem kolejnemu wy-
zwaniu, ale, mimo to, nie 
jestem całkiem zadowolony 
i odczuwam niedosyt, gdyż 
zaplanowałem sobie poko-
nanie trasy w czasie poniżej 
60 godzin – powiedział ko-
larz, który wcześniej trzykrot-
nie przejechał ultramaraton 
Bałtyk - Bieszczady Tour o 
długości 1008 km. Za ostatni 
wyczyn zasłużył na szczegól-
ne uznanie.

Zwyciężył 36-letni Dawid 
Krzepina z Goczałkowic-
-Zdroju w czasie 51:31. Przed 
Łazanowskim uplasowali 
się wyłącznie zawodnicy w 
wieku 25-40 lat, więc także 
może uznać się za triumfato-
ra. Jego rówieśnik miał czas 
prawie 25 godz. gorszy, co 
również wiele mówi o klasie 
reprezentanta Podziemne-
go Miasta Osówka, którego 
kierownictwo wspiera �nan-
sowo jego sportowe przed-
sięwzięcia.

23-letnia Ilona Dekiert z 
Wałbrzycha, ukończyła rywa-
lizację na 53. miejscu z rezul-
tatem 114 :25. 

Łazanowski twierdzi, że 
wszysy uczestnicy wyścigu 
jednogłośnie okrzyknęli od-
cinek Włodowice-Świerki 
Królową Polskich Dziura-
wych Dróg, a drugie miejsce 
w tej niechlubnej konkuren-
cji przyznali drodze Głuszy-
ca-Unisław Śląski. Dobrze, by 
przeczytali o tym gospoda-
rze tamtejszych terenów.

- Rower to moja pasja. 
Mam w planie kolejne, dale-
kie wyścigi. Oby tylko zdro-
wie dopisało – zakończył.

Andrzej Basiński

Bronisław Łazanowski znowu 
wykazał wytrzymałoscią i hartem 
ducha.
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58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 

ZA GOTÓWKĘ

SPRZEDAM

PIASKOWA GÓRA

1. Lokal mieszklany do sprzedania 
znajdującu się na III piętrze o 
powierzchni 40 mkw. Składa się z 
2 pokoi , łazienki z WC i przed-
pokoju. Cena to 125 tyś zł. Tel. 
514-967-083.

2. Do sprzedania kawalerka 
znajdujaca się na parterze o po-
wierzchni 33 mkw. Oferta godna 
uwagi. Cena to 95 tyś zł. Tel. 
514-967-083.

3. Sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie na IV piętrze o 
powierzchni 42 mkw. Polecam – 
cena to 120 tyś zł. Tel. 514-967-
083.

4. Oferuję do sprzedaży lub 
wynajmu garaż , pełna własność 
niedaleko OBI. Tel. 509-180-718.

5. Kawalerka z balkonem po re-
moncie na parterze do sprzedaży. 
Cena to 64 tyś zł.

 Tel. 502-668-974.

PODZAMCZE

1. Oferuję dupokojowe mieszka-
nie na VII piętrze bloku miesz-
kalnego o powierzchni 51 mkw. 
Dodatkowym atutem jest loggia.
Cena to 129 tyś zł. Tel. 514-967-
083.

2. Sprzedam dwupokojowe 
mieszkanie o powierzchni 54 
mkw po kapitalnym remoncie. 
Cena to 163 tyś zł. Tel. 513-130-
023.

NOWE MIASTO

1. Okazja 80 mkw z garażem na 
wysokim parterze , składające się 
z trzech pokoi i rozkładowe.

 Cena to 63 tyś zł.Tel. 509-180-
718.

2. Do sprzedania mieszkanie na 
wysokim parterze o powierzchni 
35 mkw .

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- Wałbrzych, dom wolnostoj 
ący, 220 m2, działka 2900 m2, 
garaż. Cena: 790 000 zł (nr: 2072) 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09

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

Kawalerka na Piaskowej Górze, po 
kapitalnym remoncie. Cena 57tys. 
Kontakt 535-416-014

Biały Kamień, 3 pokoje, 67m2, 
parter z samodzielnym wejściem 
do mieszkania, dwa ogródki! 
400m2, bardzo atrakcyjna 
lokalizacja, cisza, spokój, Cena 
130.000zł DO NEGOCJACJI! Kon-
takt  535- 311- 265

Nowe Miasto, ul. Fredry, 3 
pokoje, 57m2, wysoki parter, 
cena 105.000zł DO NEGOCJACJI 
Kontakt 535-311-265

Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2, 
garaż, duży potencjał, dwa 
mieszkania w cenie jednego 
(66m2+19m2), cena 125.000zł DO 
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265

Podzamcze, 48 m2, rozkładowe, 
dwa pokoje, cena 115.000zł DO 
NEGOCJACJI! Kontakt 535-311-
265

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

ŚWIEBODZICE, DWUPOZIOMOWE 
mieszkanie w doskonałej lokali-
zacji, 4 pokoje, 85 m2, 1, 2  piętro, 
kameralna kamienica, osiedle w 
sąsiedztwie lasu, DO WPROWA-
DZENIA!, CENA 205 tys. zł, TEL. 
535- 285 -514

ŚWIEBODZICE, 84 m2, rozkłado-
we, Osiedle Piastowskie, ogrze-
wanie miejskie, 4 POKOJE, balkon, 
CENA 185.000,-zł DO NEGOCJA-
CJI! 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

DO WYNAJĘCIA PIASKOWA 
GÓRA, 2 pokoje, balkon, wnęka 
kuchenna, 2 piętro w wieżowcu, 
czynsz 750 zł plus woda i prąd, tel. 
535- 285 -514

DOM 90m2, cicha lokalizacja, 
garaż, ogród, 4 pokoje, CENA 
198.000,-zł  zł! tel. 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, 
najniższa cena za metr na rynku 

CENA 30.000 zł. Kontakt 530-998-
374

Podzamcze, 54 m2, rozkładowe, 
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna 
cena 113.900,-zł. Kontakt 535-
416-014

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

Dom wolnostojący w okolicach 
Zagórza, pow. 90m2  4pokoje 
działka 660m2. Cisza spokój, cena 
185.000,-zł  Kontakt 535-416-014

Cena to 70 tyś zł do negocjacji. 
Tel.502-668-974.

3. Sprzedam mieszkanie na 
wysokim parterze po generalnym 
remoncie , dodatkowo z dwoma 
odrębnymi pomieszczeniami na 
strychu, doskonała lokalizacja. 
Powierzchnia lokalu to 67 mkw 
, cena to 150 tyś zł. Tel. 502-668-
974.

4. Na sprzedaż mieszkanie z gara-
żem o powierzchni 80 mkw. Cena 
to 63 tyś zł.

Tel. 502-549-553.

5. Do spzredania mieszkanie 
bezczynszowe o powierzchni 42 
mkw. Cena to 115 tyś zł.

Tel. 502-549-553.

6. Mieszkanie do wynajęcia o 
powierzchni 42 mkw . Cena 
wynajmu to 950 zł.

Tel. 502-549-553.

ŚRÓDMIEŚCIE

1. Do sprzedania mieszkanie o 
powierzchni 46 mkw na I piętrze. 
Lokal jest po remoncie , ciekawie 
zaaranżowany. Cena to 115 tyś zł. 
Tel. 514-967-083.

SZCZAWNO

1. Do sprzedania ładne miesz-
kanie o powierzchni 72 mkw , 
trzypkojowe , w cenie mieszkania 
znajdują się meble w zabudowie 
, jak również pomieszczenia 
gospodarcze oraz strych o 
powierzchni 25 mkw. Tel. 502-
668-974.

BIAŁY KAMIEŃ

1. Do sprzedania kawalerka do 
remontu na I piętrze znajdująca 
się w kamienicy.

 Cena to 33 tyś zł. Tel. 509-180-
718.

2. Sprzedam mieszkanie po re-
moncie na II piętrze o powierzch-
ni 55 mkw. Cena to 68 tyś zł. 
Tel.509-180-718.

3. Do sprzedania mieszkanie o 
powierzchni 146 mkw , 5 pokoi , 
dwupoziomowe. Lokal posiada 
dwa odrębne wejścia wraz z dzi-
łaką rekreacyjną obok kamienicy.
Cena to 220 tyś zł do negocjacji. 
Tel.502-668-974.

GŁUSZYCA

1. Do sprzedania kawalerka o 
powierzchni 25 mkw do remontu 
na I piętrze kamienicy.

Oferta godna polecenia. Tel.509-
180-718.

STRUGA

1. Do wynajęcia dom w Strudze o 
powierzchni 82 mkw. Cena to 900 
zł Tel. 502-549-553.

BOGUSZÓW GORCE

1. Mieszkanie na spzredaż o 
powierzchni 89 mkw. Cena to 128 
tyś zł. Tel. 502-549-553.

PILNIE POSZUKUJEMY DLA ZDE-
CYDOWANYCH KLIENTÓW

1. Garsoniery na Piaskowej Górze.

2. Mieszkań do wynajęcia na 
Piaskowej Górze .

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 
wery�kację.
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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 – OKAZJA! BIAŁY 
KAMIEŃ, ul. Daszyńskiego,  2 
pokoje, 50m2, C.O. Gaz, parter w 
3, 49.900zł, 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 105.000zł, 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-2250 4 pokoje Nowe Miasto, 
ogrzewanie miejskie, 78m2, cena 
120 tys. Tel. 883 334 486

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-2175 Szczawienko, 70m2, 3 
pokoje, ogródek, garaż, cena 195 
tys. Tel. 883 334 486

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 1000 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

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 

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA-OKAZJA-OKAZJA !!! Do 
sprzedania prawie nowy 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 !!! MS-2262 Piaskowa 
Góra, 4 pokoje, 57m2, 4 piętro, po 
remoncie, cena 139 000, Tel. 606 
976 630

MS-2268 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
34m2, 6 piętro, cena 82 tys. Tel. 
606 976 630

Piaskowa Góra, kawalerka po 
kapitalnym remoncie, 2 piętro, 
cena 65 tys. Tel. 883 334 481

OKAZJA !!! MS-2255 Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, rozkładowe, 
42m2, cena 94 tys. Tel. 793 111 
130

MS-2218 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
39m2, 2 piętro w 4, duży balkon, 
cena 99 tys. Tel. 883 334 481

MS-2254 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, wysoki parter z balkonem, 
do wprowadzenia, cena 115 tys. 
Tel. 793 111 130

MS-2108 Podzamcze, PO KAPI-
TALNYM REMONCIE, 2 pokoje, 
48m2, pełen rozkład, balkon, 
budynek 4-piętrowy, cena 149 
tys. Tel 883 334 486

MS-2268 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 120 tys. Tel. 606 976 630

MS-2270 Gaj, 3 pokoje, 65m2, 
ogródek, garaż, do odświeżenia, 
cena 145 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 
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
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W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty

BIURO: ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

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.

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. 

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

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

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

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

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

(1) 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.

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

PRACA

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

(6) 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.

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.

ALARMY
SPRZEDAŻ-MONTAŻ

WAŁBRZYCH 58-309
UŁ.DŁUGA 3A

TEREN STACJI BP

TEL.608442204

PILNIE KUPIĘ
Kawalerkę 

lub 2 pokoje 
na  Piaskowej Górze

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

Sprzedam 
mieszkanie 

własnościowe na Padgórzu, I 
piętro, 3 pok., kuchnia, przedpokój, 
strych, piwnica, 3 komórki i piękny, 

duży ogródek za budynkiem. Budynek 
jest ocieplony panelami, ogrzewanie 

gazowe, niskie opłaty, 
cena 135 tys. do negocjacji. 
Tel. 695-871-994. 


