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> oferta kredytu konsolidacyjnego 
od 3,99 % NOWOŚĆ

> szybka pożyczka 
na oświadczenie do 10 tys. zł

> dla zadłużonych pożyczki 
bez BIK-u do 25 tys. zł

zapraszamy do siedziby 
Al. Wyzwolenia 49/2 58-300 Wałbrzych

tel. 730 - 935 - 087

NOWE BIURO - NOWE MOŻLIWOŚCI

N O W E     O F E R T Y

BIURO „KREDYTUS”
NSZZ Solidarność Kopal-

ni Mela�ru w Rybnicy Leśnej 
rozpoczęła akcję protesta-
cyjną w obronie tego zakła-
du oraz miejsc pracy.

Protest rozpoczął się 24 
maja o godz. 12.00 na tere-
nie kopalni w Rybnicy Le-
śnej. - Protest polega m.in. 
na umieszczeniu na terenie 
zakładu transparentów. Pra-
cownicy chcą zwrócić w ten 
sposób uwagę opinii publicz-
nej na dramatyczną sytuację, 
w której znalazła się załoga 
kopalni, przez trwające od po-
nad 5 lat procedury związane 
z przyznaniem nowej koncesji 
na wydobycie – wyjaśniają or-
ganizatorzy akcji.

Jeśli ta akcja nie przynie-
sie rezultatu, to związkowcy 
mogą rozpocząć okupację 
Urzędu Miejskiego w Miero-
szowie, który musi wydać de-
cyzję środowiskową - niezbęd-
ną do wydania nowej koncesji.

- Gmina Mieroszów zajmu-
je się decyzją środowiskową 
od kwietnia 2015 roku, po tym 
jak Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze zobowiązało nas 
do ponownego rozpatrzenia 
sprawy. Decyzja środowisko-

Będzie okupacja urzędu?

Związkowcy z Kopalni Melafiru 
w Rybnicy Leśnej protestują 
przeciwko przedłużającej się 
procedurze wydawania nowej 
koncesji, co grozi likwidacją 
miejsc pracy.

wa wydana w listopadzie 2014 
roku została bowiem zaskar-
żona. Ponowne postępowanie 
wiąże się między innymi z uzu-
pełnieniem raportu oddzia-
ływania na środowisko przez 
Kopalnie Surowców Skalnych 
oraz wydaniem postanowie-
nia przez Regionalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska, co 
trwało od września ubiegłego 
roku do teraz. W chwili obec-
nej trwa rzetelna analiza ze-

branych materiałów w tym 
skomplikowanym i wielowąt-
kowym postępowaniu. Jest 
to niezbędne do podjęcia 
dalszych działań mających na 
celu wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach 
dla przedmiotowej inwestycji 
– wyjaśniał w kwietniu na na-
szych łamach Marcin Raczyń-
ski, burmistrz Mieroszowa.

- Pod długim weekendzie 
będzie wiadomo jakie jest sta-
nowisko burmistrza Mieroszo-
wa w tej sprawie i co zrobimy 
dalej – mówi Radosław Me-
chliński, wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Dolny Śląsk 
NSZZ Solidarność.

Tymczasem Wojewódzka 
Rada Dialogu Społecznego we 
Wrocławiu wezwała wszystkie 
strony zaangażowane w spra-
wę nowej koncesji dla Kopalni 
Mela�ru w Rybnicy Leśnej do 
podjęcia wszelkich działań na 
rzecz uratowania tego zakładu 
i miejsc pracy. Pod dokumen-
tem podpisali się wojewoda 
dolnośląski, marszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego, 
przedstawiciele pracodawców 
oraz związków zawodowych.

(RED)
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SALON FRYZJERSKI 
W GALERII VICTORIA W WAŁBRZYCHU

ZATRUDNI

FRYZJERA
/FRYZJERKĘ

Z DOŚWIADCZENIEM
FRYZJERKĘ

Z DOŚWIADCZENIEM
FRYZJERKĘ

tel. 604 24 14 22

Nowy towar

30 maja (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Chrobrego 14

Świebodzice, ul. Wolności 29

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

Uważni telewidzowie zapa-
miętali zapewne taką scenę relacji 
z obrad Sejmu. Posłanka Nowo-
czesnej, Kamila Gasiuk - Pihowicz, 
w mojej opinii (i nie tylko) kobieta 
stojąca u progu ciekawej kariery 
politycznej z uwagi na rozsądek, 
konsekwencję, energię i rzeczową 
argumentację, zwraca się z try-
buny do prezesa nad prezesami 
(w dalszym ciągu tekstu wystę-
pującego jako prezes +) m.in. z 
pytaniami o kluczowym dla de-
mokracji znaczeniu. Jaka jest jego 
reakcja? Typowa. Prezes + chicho-
cze i rży, całym swoim jestestwem 
dowodząc, iż rzekomo ma posłan-
kę głęboko w swoim wnętrzu. Jest 
na tyle inteligentny, że zdaje sobie 
sprawę z jej waleczności i przebo-
jowości, zapowiadającej rosnącą 
skuteczność, która w przyszłości 
może być dla niego groźna. Chy-
ba zaczyna się jej bać. Ale prezes 
+ swoim rechotem chce przeko-
nać partyjnych kolegów na sali 
oraz zatwardziały i nieprzemakal-
ny elektorat, przed odbiornika-
mi, nieustannie poszkodowany i 
mściwy (taki można utrzymywać 
przez stulecia), że nic sobie nie 
robi z logiki i konkretów posłanki. 
Kpi sobie z nich i szydzi. Koledzy i 
elektorat, wzorem prezesa +, za-
wyją i zarżą z zachwytu, to dla nich 
istotny drogowskaz.

Zdumiewa mnie, ale już coraz 
mniej, bo zdążyłem się przyzwy-
czaić, jak taka persona, z wyle-
wającą się wszystkimi porami 
ciała złością (nienawiść to już 
zbyt oklepane słowo) i żółcią, 

Władza szambelanów
przepełniona po brzegi pychą i 
butą, przekonaniem o własnej 
wyjątkowości i wszechwładzy 
oraz nieustanną chęcią odwetu 
i judzenia, skrzecząca z żałosnej 
drabinki czy taboretu na Kra-
kowskim Przedmieściu, przy-
pominając złośliwego trolla lub 
gnoma z ponurej skandynawskiej 
bajki, nie mająca pojęcia o życiu 
przeciętnej rodziny i atrybutach 
nowoczesnego społeczeństwa, 
może skutecznie oddziaływać na 
ok. 15-17 proc. aktywnych wy-
borców i być przez nich uznawa-
ną za geniusza, idola i demiurga. 
Trudno to pojąć, ale cóż - sekta 
ma swoje prawa. „Ukochany wo-
dzu, prowadź! Pójdziemy na woj-
nę z całym światem, który nas nie 
lubi!”. Toż to wstyd i obciach, jak 
w przypadku obrazów upojnej i 
pełnej łez szczęścia tragifarsy z 
udziałem północnokoreańskich, 
godnych najgłębszej litości nie-
szczęśników. Chyba, że chodzi 
o ciemny lud, jak nazwał kiedyś 
społeczeństwo inny „geniusz”, 
Jacek Kurski. Po takim ludzie spo-
dziewać się można wszystkiego i 
musimy się (myślę o pozostałych 
procentach wyborców) mieć na 
baczności, bo na rozkaz prezesa 
+ byłby gotowy zgotować pozo-
stałym jakiś armagedon. Ale ci 
pozostali stale rosną w imponu-
jącą siłę, co widać jaskrawo na 
marszach KOD, powodując (co 
wynika z wypowiedzi prezesa + 
i jego przybocznych) trzęsawicę 
portek obozu rządzącego. Tak 
trzymać! Jestem gorącym sympa-
tykiem KOD i namawiam do zasi-
lania jego szeregów. Krople drążą 
skałę, która oby runęła jak najprę-
dzej, żeby można było wiele ura-
tować i sporo odbudować, bo de-
molka państwa trwa w najlepsze, 
a prezes + szykuje się teraz do 
obezwładnienia sądów, nie tylko 

konstytucyjnego. Wszystko ma 
być własnością prezesa +. I tyle.

Ludzie mądrzy, otwarci i twar-
do trzymający się ziemi, nie tylko 
w Polsce, wiedzą, co myśleć o 
fachmanach dobrej (o ironio!) 
zmiany. Ich lista stale rośnie, przy-
bywa na niej zwłaszcza znanych 
osobistości z USA. Także w nich 
nadzieja na wsparcie rodzącego 
się społeczeństwa obywatelskie-
go. „Zachowuje się jak bolszewik 
i paranoiczny awanturnik. PiS jest 
najbardziej mściwym gangiem w 
Europie” - tako rzecze Norman Da-
vies, angielski historyk i wybitny 
znawca spraw polskich o Jarosła-
wie Kaczyńskim i jego ugrupowa-
niu. Tenże, jak podczas bezwstyd-
nych i urągających pamięci o�ar 
smoleńskich miesięcznicowych, 
nienawistnych spektakli, lubi po-
kazywać się z krzyżem w ręku. To 
obraza symbolu chrześcijaństwa. 
Dlaczego nie trzyma przy takich 
okazjach kija bejsbolowego, ma-
czety, siekiery, łomu, pałki tele-
skopowej lub chociażby tylko 
dorożkarskiego bata? Dopiero te 
przedmioty odpowiadałyby jego 
intencjom i byłyby ilustracją dla 
głoszonych słów. Prezes + ze swo-
imi zwolennikami i wierność za-
sadom chrześcijaństwa (którego 
podstawą jest miłość bliźniego), 
to dwa wykluczające się pojęcia. 
Takich to mamy osobliwych ka-
tolików, którzy konsekwentnie 
przyczyniają się do dechrystiani-
zacji kraju i wyludniania świątyń, 
zwłaszcza, że mają (o zgrozo!) 
poparcie gorliwych i zaślepionych 
własnymi korzyściami kościelnych 
hierarchów, którzy sprzeniewie-
rzają się naukom Jana Pawła II. Ale 
co tam papież-Polak i na dodatek 
święty – teraz mają inne autory-
tety.

W sejmowych ławach, obok 
prezesa +, widzimy innych, którzy 

z radością i entuzjazmem utopili-
by pozostałych w łyżce wody. Ot, 
chociażby (zgadnijcie, który?) po-
seł o pseudo Pies, któremu teraz 
bardziej odpowiadałyby ksywki 
Belzebub czy Belfegor. Człowiek, 
który na własnego ojca doniósł 
do IPN. Dowodzi to niezbicie, ja-
kimi cechami charakteru należy 
się odznaczać, by zyskać szacunek 
prezesa +.

Joachim Brudziński, podczas 
pierwszej demonstracji KOD, wy-
czuł moment, kiedy jego pryn-
cypał zawiesił głos i wrzasnął zza 
drzewa: „Komuniści i złodzieje!”. 
Prymitywne chamstwo, którego 
sztandar PiS nieustannie wznosi, 
wiocha, jak mawiają młodzi. A 
przecież w konkretnym przypad-
ku chodzi o wicemarszałka Sej-
mu...

Posłanka Pawłowicz, jedna z 
najwierniejszych niewolnic pre-
zesa +, co rusz popisuje się bra-
kiem podstaw przyzwoitości, a 
wszystko co z Unią Europejską 
związane, podeptałaby jak jej 
�agę, która jest dla niej szmatą. 
Posłanka – rzecznik Mazurek o 
sędziach Sądu Najwyższego raczy 
mówić „grupa kolesi”. Otrzymuje 
za to od klubowych kolegów owa-
cję. Chamstwo w czystej postaci. 
Innego ze szczytu władzy (zgad-
nijcie, o kogo chodzi?) jeszcze na 
początku lat 90. ubiegłego wieku 
dawni towarzysze walki nazwali 
„małpą z brzytwą”, a teraz dopie-
ro ze swoimi fobiami i fantazjami 
ma pole do popisu. Opętanie 
władzą pospolitych prostaczków, 
przez osiem lat za nią kwilących i 
przebierających nogami, wydaje 
takie właśnie owoce. Do tego do-
chodzi monstrualnych rozmiarów 
zawstydzające i upadlające (a co 
im tam!) wazeliniarstwo i służal-
czość wobec prezesa +, na czele z 
tzw. prezydentem i tzw. premier. 

Możemy sobie powinszować 
tych, którzy ośmieszają nie tylko 
siebie, ale i Polskę. Jej znaczenie i 
autorytet ciągle od momentu paź-
dziernikowych wyborów spadają i 
spadać będą.

I takich to mamy ludzi u steru. 
Zastanawiałem się, jak nazwać ich 
jednym słowem. I wymyśliłem: to 
szambelani. Kiedyś usłyszałem to 
słowo od znajomego, który chciał 
mi opowiedzieć o pracownikach 
we wnętrzu szamba. Ponieważ 
był wzorem dobrego wychowa-
nia, nie chciał użyć słów, które 
można by uznać za niezręczne, a 
nawet upokarzające dla ich pro-
fesji i jakoś tak mu wyszło. Czy-
ściciele z wyżyn obecnej władzy, 
określili haniebnie Polskę jako kraj 
w ruinie, bo uznali to za chwytli-
we hasło w kampanii wyborczej. 
Wcześniej był on traktowany jako 
wzór w regionie i żaden żałosny, 
tendencyjny oraz kłamliwy (chrze-
ścijanie u władzy: nie mówcie fał-
szywego świadectwa przeciwko 
swoim bliźnim!) „audyt” tego sta-
nu nie zmieni. Byliśmy niedawno 
świadkami nie rzetelnego rozra-
chunku w Sejmie z poprzednim 
rządem, a ordynarnym show. 
Szybko się okazało, że jeden z 
jego elementów - „złoty merce-
des”, to zmyłka, a więc wiadomo, 
co myśleć o pozostałych. Napraw-
dę cuchnąć zaczęło od początku 
tzw. (ha, ha!) dobrej zmiany. Ale 
nasi szambelani, którzy smród 
spowodowali, nie tylko, że nie 
mają żadnego sposobu na jego 
rozproszenie, to jeszcze podlewa-
ją do szamba gnojowicę.

Na tym planowałem felieton 
zakończyć. Ale okazało się, że 
ostatnie zdanie miało charak-
ter proroczy. Chodzi o piątkowe 
posiedzenie Sejmu. Co chwilę 
pojawiały się obrazy, które nie 
po raz pierwszy od października 

ludzie trzymający się ziemi kwi-
tują pytaniem: „Czy to się dzieje 
naprawdę?!”. To, co zaprezento-
wała krzycząca osoba usiłująca 
być premierem, było czymś nie-
słychanym, politycznym cham-
stwem (kolejny raz używam tego 
słowa z pełnym przekonaniem) 
do którejś tam potęgi, karłowatą 
małością, popisem agresji. Suwe-
rennościowy obłęd. Za całuski od 
prezesa + opluła najwyższe euro-
pejskie gremia, wyrażające oba-
wy o kraj, który przed 12 laty zgo-
dził się szanować wspólnotowe 
zasady. Osoba usiłująca być mi-
nistrem spraw zagranicznych, na-
zwała czołową postać Unii oszu-
stem. Trzeba oszaleć, kompletnie 
odlecieć, być zakompleksionym, 
zaściankowym stworkiem, by ob-
rażać tych, co Polsce dobrze ży-
czą. Dzięki Unii Europejskiej nasz 
kraj dokonał cywilizacyjnego 
skoku, na co są tysiące dowodów. 
Multum bene�cjentów korzysta 
z unijnych pieniędzy, dzięki Unii 
przemieszczamy się bez granic. 
PiS i jego wielbiciele Unię pode-
ptali, czego historia im nie zapo-
mni, a, mam nadzieję, mądrzy 
Polacy nigdy nie wybaczą. Oby ci, 
którzy dopuszczają się szaleństw, 
a których konsekwencje wszyscy 
dotkliwie odczujemy, znaleźli się 
na tej historii śmietniku (lub w 
szambie). Trzeba było te słowa 
napisać.

PS. W pełni zgadzam się z 
przemyśleniami Pana Janusza 
Bartkiewicza, wyrażonymi w fe-
lietonie o żołnierzach wyklętych, 
wśród których byli też zbrodnia-
rze, jak również z jego tekstem 
„Ulica Dworcowa”, który powinien 
pomóc niektórym uświadomić so-
bie absurdalnośc kolejnych prze-
jawów dobrej (uhaha!) zmiany.

A.B.
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ODNOWIENIA, POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI
USŁUGA U KILENTA

PODPIS W CIĄGU GODZINY

AUDYT, DOKUMENTACJA, SZKOLENIE

www.bajan.com.pl; bajan@bajan.com.pl
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74 843 89 19
605 126 163

Rozpocznij swoją karierę
w branży motoryzacyjnej!

Atrakcyjne wynagrodzenie!

PRACA
Z DOJAZDEM

OD ZARAZ!

Nie czekaj 
i zadzwoń już dziś!
j.gromadzka@trenkwalder.com
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ki społecznej, socjalnej i me-
dycznej osób w podeszłym 
wieku. Placówka ta będzie 
sprzyjać integracji społecznej 
oraz będzie miejscem spo-
tkań dla wszystkich, którzy w 
chwili obecnej są osamotnieni 
i skazani na doraźną pomoc 
opieki społecznej – czytamy w 
petycji przygotowanej przez 
Komitet Społeczny na rzecz 
utworzenia Domu Dziennego 
Pobytu dla osób w podeszłym 
wieku w budynku byłej biblio-
teki w Gorcach.

Pomysłem mieszkańców 
zainteresowaliśmy Sylwię 
Dąbrowską, przewodniczącą 
Rady Miejskiej Boguszowa 
Gorc, która wychowała się na 
osiedlu sąsiadującym z biblio-

teką w dzielnicy Gorce. - Budy-
nek, po okresie użytkowania, 
został zabezpieczony przed 
wandalami i kradzieżami, nie 
jest w złym stanie technicz-
nym, nawet stan instalacji 
umożliwia niezwłoczne pod-
jęcie eksploatacji. Obiekt nie 
jest użytkowany od grudnia 
2014 roku i został skierowany 
do sprzedaży po ponad roku 
poszukiwania organizacji, któ-
ra chciałaby prowadzić w nim 
działalność z zakresu usług 
publicznych, oświaty, zdro-
wia, opieki społecznej, sportu 
czy rekreacji. Burmistrz chciał 
przekazać obiekt w użytko-
wanie (czyli bezpłatnie) orga-
nizacji pożytku publicznego, 
której obowiązkiem byłoby 

Mieszkańcy mają pomysł
ponoszenie kosztów utrzyma-
nia. Przez rok - pomimo apeli 
burmistrza - nikt nie był zain-
teresowany, więc dziś niezro-
zumiałe jest takie poruszenie. 
Burmistrz ani rada miejska w 
swojej działalności nie zapo-
minają o nikim, w tym również 
o osobach starszych, a dowo-
dów na to jest wiele. Obecnie 
zakończona została pierwsza 
procedura przetargowa. Nie 
było oferentów, więc obiekt 
nie został sprzedany. Obecnie 
rozważane jest inne przezna-
czenie dawnej biblioteki, ale 
w tym zakresie niezbędne jest 
przeprowadzenie jeszcze kilku 
analiz, aby możliwe było pod-
jęcie najlepszej decyzji – wyja-
śnia Sylwia Dąbrowska.

Sprawą zainteresowali się 
także pochodzący z dzielni-
cy Gorce radni Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego. - Ten obiekt 
był w dużej części budowany 
w czynie społecznym rękami 
wielu mieszkańców Gorc, dla-
tego należy im się szczególnie 
troskliwe traktowanie biblio-
teki i rozważenie możliwości 
tworzenia nowych wartości 
społecznych – podkreśla rad-
ny Marek Tarnacki.

- Jako osoba mieszkająca 
w Gorcach, jak najbardziej 

identyfikuję się z byłą biblio-
teką, chociażby ze względu 
na swój wkład pracy w jej 
tworzenie. Nie znam pomy-
słu urzędu ani rady miasta 
na zagospodarowanie lub 
samą sprzedaż (na jakich 
warunkach), więc trudno 
jest mi się odnieść do treści 
tej petycji. Moim zdaniem 
warto porozmawiać i poznać 

pomysły obu stron. Chętnie 
się w takie spotkanie zaan-
gażuję i udzielę wszelkiego 
wsparcia ze strony Starostwa 
Powiatowego Wałbrzychu w 
granicach możliwości praw-
nych – dodaje Mirosław Po-
tapowicz, powiatowy radny 
i członek Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego.

Robert Radczak

W Boguszowie Gorcach 
zawiązał się Komitet Spo-
łeczny na rzecz utworzenia 
Domu Dziennego Pobytu 
dla osób w podeszłym wie-
ku. W mieście trwa już zbiór-
ka podpisów pod petycją w 
tej sprawie, która zostanie 
skierowana do rady miej-
skiej. W ten sposób miesz-
kańcy dzielnicy Gorce chcą 
uratować budynek byłej 
biblioteki przy ul. Broniew-
skiego.

- Zarówno lokalizacja jak 
i warunki techniczne w peł-
ni odpowiadają bieżącym i 
przyszłym potrzebom osób w 
podeszłym wieku. Niezbędne 
prace remontowe oraz koszty 
wyposażenia mogą zostać s�-
nansowane w zdecydowanej 
większości ze środków progra-
mów pomocowych Państwa 
Polskiego i Unii Europejskiej. 
Doświadczenie Pana Burmi-
strza w pozyskiwaniu fundu-
szy zewnętrznych i środków 
na utrzymanie obiektów uży-
teczności publicznej, będzie 
stanowiło wypełnienie jego 
zobowiązań wyborczych wo-
bec mieszkańców naszego 
miasta. Utworzenie Domu 
Dziennego Pobytu jest odpo-
wiedzią na potrzeby naszych 
mieszkańców w zakresie opie-

Komitet Społeczny na rzecz utworzenia Domu Dziennego Pobytu 
dla osób w podeszłym wieku chce na ten cel zagospodarować budynek 
biblioteki w Gorcach.
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Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307
tel. 74 635 10 68, 74 635 10 72

Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II
tel. 74 635 10 52, 74 660 67 30

KREDYT
z małą ratą

bezBIK
KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA

•  TYLKO SPRAWDZONE OFERTY BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH  •

NA DOWOLNY CEL • elastyczny okres spłaty
również z małym dochodem • MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA SPŁATY RAT

DO 120 MIESIĘCY KREDYTOWANIA • bez ograniczeń wieku

R E K L A M A

Serwis Samochodowy Goliat

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie

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

tycznej historii, jaka miała 
miejsce na zamku Książ, choć 
nie kończy się ona - niestety 
- znanym z amerykańskich 
�lmów, klasycznym happy 
endem. Miłość Elizy Frydery-
ki Luizy Marty Radziwiłłówny 
i Wilhelma Hohenzollerna 
(drugiego syna króla pru-
skiego Fryderyka Wilhelma 
III) była słodką udręką, któ-
rej nie dozwolono ziścić się 

Cesarski romans w Książu (II)

Stanisław 
Michalik

mimo obopólnej zgody mło-
dej pary. Górę nad nią wzięła 
tzw. racja stanu, pretekstem 
stała się rzekoma różnica 
urodzenia, a rodzice i krew-
ni zrobili wszystko, aby po-
wstrzymać wyimaginowany 
mariaż. Eliza Radziwiłł, córka 
namiestnika Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego, księcia 
Antoniego Radziwiłła i Luizy 
z domu Hohenzollern oraz jej 
daleki kuzyn książę Wilhelm 
Hohenzollern, przyszły cesarz 
Wilhelm I, nie doczekali się 
spełnienia swoich młodzień-
czych marzeń. Po 6 latach 
od zaręczyn z Elizą Wilhelm 
poślubił narzuconą mu księż-
niczkę Augustę von Sachsem-
-Weimar, Eliza zaś - zdradzona 

przez ukochanego - w kilka lat 
po jego ślubie zmarła.

Ta historia przylgnęła tak-
że jak złota klamra do pałacu 
w Ciszycy, leżącej u podnóża 
góry Radziwiłłówki (465 m 
n.p.m.) w północno-zachod-
niej części Kowar, letniej rezy-
dencji Radziwiłłów. To w tym 
pałacu bowiem, latem prze-
bywała z rodziną Eliza, wspo-
mniany wyżej „Anioł z Ciszy-
cy”, to tutaj częstym gościem 
był książę Wilhelm, którego 
królewska familia spędzała 
wakacje w pobliskich Mysła-
kowicach, Karpnikach lub Wo-
janowie. Karkonoska Ciszyca z 
widokiem na Śnieżkę przeszła 
niebawem na własność Wan-
dy i Adama Czartoryskich po 

ich ślubie i przetrwała jako po-
siadłość tej rodziny długie lata 
(do 1926 roku).

Księżniczkę Elizę poznaje-
my z jeszcze innej strony; obok 
urody wzbudzała podziw pięk-
nym głosem i talentem malar-
skim, odziedziczonym po ojcu. 
Znane były jej sympatie do de-
kabrystów i powstańców listo-
padowych. To właśnie ona jest 
autorką znakomitych portre-
tów rysunkowych Fryderyka 
Chopina, który bywał gościem 
i dawał koncerty w Antoninie, 
wielkopolskiej rezydencji Ra-
dziwiłłów. Wyrazem wdzięcz-
ności Chopina za gościnność, 
a być może także hołdu dla 
urody i inteligencji młodszej 
z córek gospodarzy - Wandy, 

przyszłej małżonki księcia Ada-
ma Czartoryskiego, był skom-
ponowany na miejscu Polo-
nez na wiolonczelę i fortepian 
oraz Trio g-moll z dedykacją 
dla rodziny Antoniego i Luizy 
Radziwiłłów. Scenę koncertu 
Chopina w Antoninie uwiecz-
nił na płótnie nie kto inny, jak 
sam Henryk Siemiradzki.

Nie mogę sobie nie pozwo-
lić na to, by przy tej okazji nie 
powiedzieć parę słów o rodzi-
cach Elizy. Namiestnikowski 
tryb życia księcia Antoniego, 
zmuszał Radziwiłłów do cią-
głych podróży i zmian miejsca 
zamieszkania. Głównymi ich 
kwaterami były berliński pałac 
przy Wilhelmstrasse 77 i nie 
mniejszy w Poznaniu przy pla-
cu Kolegiackim. Wędrówki te 
były podzielone na etapy we-
dług pór roku. Czas zimowo-
-wiosenny najczęściej spędzali 
w Poznaniu. Natomiast na 
letnio-jesienny wypoczynek 
udawali się w Sudety. Tam, w 
Lądku Zdroju, w miejscowym 
„Hotelu de Pologne”, będącym 
własnością Radziwiłłów, ich 
córka Eliza założyła bibliote-
kę z polskim księgozbiorem, 
mając na uwadze rodaków 
przybywających do lądeckich 
wód. Stąd równie chętnie 
przemieszczali się do Ciszycy 
(Ruhberg) koło Kowar - letniej 
rezydencji, którą nabyli na wła-
sność w 1824 roku.

Myślę, że jest to fakt zapisa-
ny złotymi zgłoskami w historii 
Lądka Zdroju, właśnie ta pol-
ska książnica, założona przez 
Elizę, a warto to wydarzenie 
przypomnieć właśnie teraz, 
gdy obchodzimy uroczyście 
Dzień Bibliotekarza, a nasz 
dolnośląski Wrocław stał się 
na ten rok europejską stolicą 
książki.

Nieszczęśliwy splot tra-
gicznych wydarzeń wysypał 
się, jak z puszki Pandory, na 
rodzinę Radziwiłłów. Śmierć 
synów, synowej i wnuczki 
oraz sercowy dramat córki Eli-
zy sprawiły, że czarne chmury 
spowiły radosne dotąd oblicze 
książęcej rodziny. Dołączyły 
do tego coraz chłodniejsze 
stosunki z Berlinem, co książę 
odczuwał niezwykle dotkliwie. 
Zwłaszcza po upadku planów 
małżeńskich Elizy Radziwiłłów-
ny i Wilhelma Hohenzollerna. 
Wykorzystując to, Baumann, 
nowy prezes Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego, wręcz 

otwarcie zajmował nieprzy-
chylne stanowisko wobec 
księcia Radziwiłła. Zaniepoko-
jony tymi działaniami książę 
Antoni, w grudniu 1830 roku 
udał się do Berlina. Tu jednak 
czekała na niego przykra nie-
spodzianka - zawieszenie go w 
obowiązkach namiestnika. Ten 
niespodziewany cios zadany 
rękami tych, z którymi przez 
całe lata służby publicznej i 
życia towarzyskiego starał się 
kroczyć drogą kompromisu, 
uległości i zgody, bardzo moc-
no wstrząsnął psychicznie tak-
że głową rodziny Radziwiłłów. 
Nie pomogły próby ratowania 
podupadającego na zdrowiu 
księcia, mimo troskliwej opieki 
żony i starań lekarzy, załamany 
psychicznie zmarł w Berlinie w 
1833 roku w wieku 58 lat.

Radziwiłłowie parokrotnie 
leczyli się w Szczawnie-Zdroju, 
mianem Luizy i Elizy ochrzczo-
no obiekty zdrojowe. W całym 
rejonie Karkonoszy pozostała 
po Radziwiłłach legenda, jako 
że była to rodzina prawdziwie 
artystyczna. Goethe nazwał 
Antoniego, muzyka, śpiewaka 
i malarza, pierwszym praw-
dziwym trubadurem, jakiego 
poznał i poświęcił mu dwa 
wiersze, zaś wielki Beethoven 
- Uwerturę opus 115. Matka i 
obie córki rozwijały w okolicy 
Kowar działalność charytatyw-
ną. Nic więc dziwnego, że ich 
tutejsza aktywność stała się 
legendarna.

Nad litewskim rodem z 
Nieświeża ciąży odium „Po-
topu” Henryka Sienkiewicza, 
w którym obaj Radziwiłłowie, 
Janusz i Bogusław, pokazani 
zostali jako oligarchowie ma-
gnaccy żądni władzy i zaszczy-
tów, zdrajcy króla i ojczyzny. 
Oceny historyków nie są tak 
jednoznaczne, a dalsze koleje 
losów rodu Radziwiłłów rzuca-
ją korzystne światło na ich rolę 
w podtrzymywaniu i utrwa-
laniu tożsamości narodowej, 
polskiej.

Warto jak sądzę, wskrzeszać 
pamięć o tych wszystkich wy-
darzeniach z przeszłości nie 
tylko z powodu ich dramaty-
zmu, ale także by uświadomić 
sobie jak ważną rolę odgrywali 
Polacy i w Wielkopolsce, i na 
Dolnym Śląsku, i w byłym nie-
mieckim uzdrowisku Bad Sal-
zbrunn, które dziś tak wydat-
nie zdobi karty polskiej historii 
Dolnego Śląska.
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ulica Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., obok pogotowia ratunkowego 
i stacji krwiodawstwa). Rejestracja telefoniczna: 881-488-989.

Najpierw do pana Darka tra�ła moja mama. 
Strasznie bolał ją kręgosłup i kolana. 
Bóle kręgosłupa zaczęły przechodzić już po drugiej 
wizycie; kolan po czwartej. Potem siostrze mamy 
bardzo poprawiły się wyniki cukrzycy. 
No i też kręgosłup. Innej cioci pod dotykiem pana 
Darka zniknęło wole tarczycowe. A teraz ja. Zimą 
wykryto mi guzka w piersi. Wielkości śliwki. 
Po trzech wizytach był jak czereśnia, po kolejnych 
trzech jak jej pestka. Po ośmiu wizytach 
nie ma po guzie śladu

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

HOT LAST 2016 

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

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem AUTOKAREM wszystko w cenie

• 26.06 - 07.07 -        1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 05.07 - 16.07 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 14.07 - 25.07 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 23.07 - 03.08 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 01.08 - 12.08 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 10.08 - 21.08 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!
• 19.08 - 30.08 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!

DZIECI DO LAT 12 - 999 PLN!!! 

BUŁGARIA OBÓZ MŁODZIEŻOWY Z ZUMBĄ 
AUTOKAREM!!!

• 26.06 - 07.07 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 05.07 - 16.07 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 14.07 - 25.07 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 23.07 - 03.08 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 01.08 - 12.08 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 10.08 - 21.08 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!
• 19.08 - 30.08 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!

OSTATNIE MIEJSCA 
TYLKO DLA CZYTELNIKÓW 

OFERTA WAŻNA DO 31.05.2016 LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem SAMOLOTEM wszystko w cenie

• 06.06 - 16.06 -        2 599 PLN        1 750 PLN!!!
• 16.06 - 27.06 -        2 599 PLN        1 750 PLN!!!
• 27.06 - 07.07 -        3 299 PLN        2 199 PLN!!!
• 07.07 - 18.07 -        3 299 PLN        2 299 PLN!!!
• 18.07 - 28.07 -        3 299 PLN        2 199 PLN!!!
• 28.07 - 08.08 -        3 299 PLN        2 299 PLN!!!
• 08.08 - 18.08 -        3 299 PLN        2 199 PLN!!!
• 18.08 - 29.08 -        3 299 PLN        2 299 PLN!!!
• 29.08 - 08.09 -        2 599 PLN        1 999 PLN!!!
• 08.09 - 19.09 -        2 599 PLN        1 999 PLN!!!
• 19.09 - 26.09 -        2 299 PLN        1 599 PLN!!!

WCZASY I OBOZY W POLSCE!!!
GRZYBOWO    • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB   • od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB

REWAL    • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB   •  od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
SZCZAWNICA    • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB   • od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB

JASTRZĘBIA GÓRA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY    • od 1 199 PLN

WEEKEND BOŻEGO CIAŁA Z WYŻYWIENIEM!!!
SZCZAWNICA, ZAKOPANE, KUDOWA ZDRÓJ, SOKOLEC, REWAL, GRZYBOWO 

- WŁASNY DOJAZD - OD 299 PLN!!!

R E K L A M A

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Te ręce niosą zdrowie

Fenomen dotyku

- Najpierw do pana Darka 
tra�ła moja mama. Strasznie 
bolał ją kręgosłup i kolana. 
Bóle kręgosłupa zaczęły 
przechodzić już po drugiej 
wizycie; kolan po czwartej, 
może piątej. Od tego czasu 
minęły dwa lata i kręgosłup 
mamie nie doskwiera wcale, 
a kolana rzadko. A ma spo-
rą nadwagę. Potem siostrze 
mamy bardzo poprawiły się 
wyniki cukrzycy. No i też krę-
gosłup. Innej cioci pod do-
tykiem pana Darka zniknęło 
wole tarczycowe. Mojemu 
synowi Szymkowi po trzech 
wizytach u pana Darka mi-
nęła alergia. A teraz ja. Zimą 
wykryto mi guzka w piersi. 
Wielkości śliwki. Po trzech 
wizytach był jak czereśnia, 
po kolejnych trzech jak jej 

pestka. Po ośmiu wizytach 
nie ma po guzie śladu – wy-
licza pani Karolina. Jak za-
pewnia, pan Darek przyniósł 
zdrowie całej jej rodzinie.

 – Mama mówi, że jak 
ma pana Darka, to jej le-
karze niepotrzebni. Ale to 
on się upiera, że należy 
pozostawać pod lekarską 

opieką – wyjaśnia pani Ka-
rolina.

Sam uzdrowiciel potwier-
dza, że ma ogromny szacu-
nek dla medycyny i może ją 
swoim talentem wspierać, 
ale nigdy nie zastępować.

- Ja się dusiłem po całych 
nocach. Pylica, po latach 
pracy w kopalni. Lekarze byli 
bezradni. Gdy doszły proble-
my z prostatą, żona niemal 
siłą wysłała mnie do pana 
Darka. „Co będę do znachora 
chodził”, buntowałem się, ale 
poszedłem. I całe szczęście, 
bo już po drugiej wizycie czu-
łem, jakby mi ktoś kamień z 
płuc zdjął. A wyniki prostaty 
też zaczęły się poprawiać. 
Gdy jednak zapytałem pana 
Darka, czy odstawić leki, on 

się tylko uśmiechnął i powie-
dział, że to mam konsultować 
z lekarzem, nie z nim. I robić 
tak, jak mówi lekarz – po-
twierdza pan Marian Cofała z 
Wałbrzycha. 

- Pan Darek zawsze po-
wtarza, że jeśli ktoś odra-
dza wizyty u lekarza, to jest 
oszustem a nie uzdrowicie-
lem. Chociaż przecież wiem, 
że mnie silne bóle głowy i 
chroniczny katar przeszły 
pod jego dotykiem, a nie od 
leków – uzupełnia młoda ko-
bieta w poczekalni. Nazwi-
ska nie chce podać, bo jak 
wyjaśnia jest farmaceutką i 
szefowej z apteki taka jej wy-
powiedź na pewno byłaby 
nie w smak.

(ego)

- Pan Darek to fenomen. Pod jego dotykiem choroby cofają się, 
jak od czarodziejskiej różdżki –mówi Karolina Kaczor ze Świdnicy. 

Już kilka osób z jej rodziny doświadczyło zbawczej mocy uzdrowiciela. 
A ludzi, którzy dzięki niemu odzyskali zdrowie jest znacznie więcej.

Bezpłatne badania
Burmistrz Szczawna-Zdroju 
oraz Przychodnia Specjali-
styczna Regina i Walenty Śli-
wa zapraszają mieszkańców 
Szczawna-Zdroju na bez-
płatne badania w zakresie 
pro�laktyki nowotworowej: 
60 kobiet (marker raka jajnika, 
jelita grubego) oraz 60 męż-
czyzn (marker jelita grubego, 
antygen dla prostaty). Uwaga: 
badania zostaną przeprowa-
dzone w dniach 30 maja - 10 
czerwca 2016 r. w godzinach 
od 7.30 do 9.00. Rejestracja 
pod numerem telefonu 74 666 
38 77 lub osobiście w przy-
chodni na ul. Zacisze 3. Decy-
duje kolejność zapisów.

(RED)

110 urodziny wieży
21 maja 2016 roku, na szczy-
cie Wielkiej Sowy, hucznie 
świętowano “110 urodziny 
Damy Gór Sowich”- czyli ka-
miennej wieży widokowej. W 
trakcie kilkugodzinnych ob-
chodów nie zabrakło m.in. za-
bawy i śpiewu  przy płonących 
ogniskach oraz nocnego poka-
zu sztucznych ogni. Dla pierw-
szych 100 osób, które dotarły 
na szczyt Wielkiej Sowy, przy-
gotowano okolicznościowe 
znaczki pamiątkowe.

(RED)
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Twoje pieniądze

   

Wysokie prowizje,
elastyczne godziny współpracy

ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ SMS

668 682 334 *

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora www.pro�credit.pl

Nawiążę współpracę 
z byłymi lub obecnymi

przedstawicielami 
z branży finansowej.

R E K L A M A

Familia

Wałbrzych – Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 69

Zmiana godzin otwarcia: pn.-czw. do 20.00, pt. – sb. do 22.00

na miejscu • na wynos • z dowozem

DANIA OBIADOWE 
PIEROGI ręcznie lepione

teraz również PIZZA

DOWOZIMY
74 300 32 31

PROMOCJA

druga PIZZA 50% TANIEJ

po godz. 17.00  - 20 % taniej!

pierogarnia – w czwartki 20 % taniej!

na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy

No i doczekaliśmy się 
własnego zamachu terro-
rystycznego, bo inaczej nie 
można nazwać tego, co wy-
darzyło się we Wrocławiu. 
Z niepotwierdzonych infor-
macji wynika, że odpalenie 
bomby poprzedzone zosta-
ło telefonicznym żądaniem 
złożenia okupu w wysokości 
30 kg złota. Jak na razie (pi-
szę ten tekst 23 maja 2016 
r.) policja jest bezradna, 
ponieważ po zamachowcu 
wszelki ślad zaginął, chociaż 
na nagraniu z monitoringu 
autobusu widać wyraźnie, 
że mężczyzna, który wniósł 
jaskrawo żółtą torbę, całą 
lewą dłonią przez moment 
złapał za metalową poręcz, 
biegnącą wzdłuż ściany po-
jazdu. A jak się uchwycił, to i 
piękne ślady linii papilarnych 
pozostawił, bo na dłoniach 
nie miał rękawiczek. Tuszę, 
że wrocławscy stróże pra-
wa, poza sprawnym posłu-
giwaniem się paralizatorem, 
równie sprawnie posługują 
się przyrządami do zdejmo-
wania odcisków linii papi-
larnych. Jeżeli więc odciski 
te zlokalizowali (korzystając 
np. z nagrania wspomniane-
go monitoringu), a sprawcy 
jeszcze nie ucapili, to ozna-
czać to może, iż nie był on 
jeszcze w na tyle bliskim 
kontakcie ze stróżami prawa, 
aby jego ślady zostały zareje-
strowane w Centralnej Rege-

Czasem warto pomyśleć
Janusz
Bartkiewicz

straturze Daktyloskopijnej. 
Nie ma ich chyba również 
w zbiorach EURODAC, czyli 
europejskiej bazy odcisków 
palców, przeznaczonej do 
identy�kacji osób napły-
wających do państw człon-
kowskich Unii Europejskiej. 
Czyli raczej Polak i na pewno 
amator w dziedzinie terrory-
zmu, z czego akurat nie ma 
się co cieszyć, bo im większy 
w tej dziedzinie amator, tym 
trudniej będzie go odnaleźć, 
bo amatorstwo nie jest jed-
noznaczne z bezmyślnością. 
Mamy jednakże istotne za-
wężenie pola poszukiwań, 
co szanse na wykrycie w ja-
kiś tam sposób wzmacnia. 
W tym celu też policja opu-
blikowała bardzo precyzyj-
ny portret rysunkowy tego 
człowieka, oparty na jego 
fotogra�i wykonanej przez 
kilka kamer, w tym również 
ulicznych. Zdawałoby się, 
że nic prostszego, a tu na 
razie klops. Wygląda na to, 
że sprawa ta będzie bardzo 
istotnym sprawdzianem wy-
dolności polskich organów 
ścigania, albowiem, o czym 
przecież wszyscy wiemy, 
już niedługo Polska będzie 
miejscem dwóch bardzo 
ważnych wydarzeń, na któ-
re, bez wątpliwości zwrócą 
swe oczy terroryści wszelkiej 
maści.

A skoro już o tym mowa, 
to chyba tylko niewielu zda-
je sobie sprawę, że ostatnie 
lata, w których mentalna 
koalicja PO i PiS (czyli POPiS), 
doprowadzając do całkowi-
tego wytrzebienia zdolności 
samodzielnego logicznego 
myślenia, stworzyła dla ter-
roryzmu rodzimego cho-

wu etyczne podglebie dla 
całej rzeszy „Prawdziwych 
Polaków i Patriotów” wyho-
dowanych w III RP. Nie, nie 
zwariowałem, jeno analizuję 
to, co się w Polsce stało i co 
się na naszych oczach dzieje. 
Już nawet bardzo postron-
ny obserwator zauważy, że 
celem ataku terrorystów 
nie są jakiekolwiek oddziały 
wojskowe, czy formacje po-
licyjne, instytucje rządowe 
itp., lecz ZAWSZE miejsca, 
gdzie zazwyczaj w dużej 
liczbie przebywają zwykli 
ludzie. A więc kina, parki, uli-
ce, pociągi, autobusy, a nie 
koszary, czy biura ważnych 
urzędów państwowych lub 
innych ważnych dla pań-
stwa instytucji. Jest tak dla-
tego, że celem terrorystów 
jest wywołanie powszech-
nej paniki, która z kolei ma 
zdezorganizować - poprzez 
sparaliżowanie - normalne 
funkcjonowanie państwa. A 
uczynić tak można poprzez 
wywołanie strachu i paniki 
wśród społeczeństwa, które 
- siłą rzeczy - straci wiarę w 
siłę i zdolności państwa. Ter-
ror ma więc państwo w ten 
sposób istotnie osłabić, aby 
terroryści mogli swoje dalsze 
cele łatwiej realizować. Czy 
już ktoś dostrzega główny 
tok mojego rozumowania? 
Wątpię.

Przypomnijmy sobie za-
tem, za co od dłuższego 
już czasu koalicja POPiS tak 
wielbi tak zwanych „żołnie-
rzy wyklętych”. Kim oni byli 
i jaką formę walki stosowali 
w stosunku do wrogiej (jak 
mniemali) dla społeczeń-
stwa władzy? Otóż owi „żoł-
nierze wyklęci” z reguły nie 

atakowali zwartych formacji 
wojska i milicji, lecz - stosu-
jąc metody terroru - broń 
swą kierowali na zwykłych 
obywateli, których jedyną 
winą było to, że chcieli żyć 
i odbudować zrujnowane 
państwo. Siali więc postrach, 
mordując chłopów biorą-
cych ziemi z reformy rolnej 
(nie zważając na to, że i tzw. 
rząd londyński miał w planie 
taką reformę przeprowa-
dzić), zabijali kobiety i dzieci 
innej niż polskiej narodowo-
ści, aby ich tak wystraszyć, 
by się z polskiej ziemi wynio-
śli. Terror w czystej postaci, 
a kto nie wierzy, niech zrobi 
proste obliczenie spraw-
dzając ilu cywilów zostało 
w tamtym czasie zabitych 
przez owych „wyklętych”, a 
ilu żołnierzy Wojska Polskie-
go i funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej i Urzędu Bez-
pieczeństwa. Niech się zapo-
zna z publikacjami IPN wska-
zującymi na te dane. Liczby 
mówią same za siebie.

Dzisiaj, ci którzy terror 
stosowali, zostali okrzyk-
nięci bohaterami, stawia-
nymi za wzór młodemu 
pokoleniu, którego coraz 
większa część, zaczyna my-
śleć właśnie w kategoriach, 
jakimi operują współcześni 
terroryści. Rozejrzyjcie się 
wkoło, to dostrzeżecie np. 
koszulki z napisami „Śmierć 
wrogom Ojczyzny”, jak i 
nadzwyczaj groźne tego 
typu okrzyki. A kto jest tym 
wrogiem Ojczyzny? Ano 
ten, kto zagraża polskiej su-
werenności, a więc ten, kto 
Ojczyznę zdradził oddając ją 
w pacht obcym siłom, czyli 
moralnie zepsutej Unii Eu-

ropejskiej, która nie dosyć, 
że całkowicie marginalizuje 
znaczenie i wpływy Kościo-
ła Katolickiego, to jeszcze 
chce przysłać do Ojczyzny 
Umiłowanej całe rzesze ob-
cych religijnie i kulturowo 
muzułmańskich migrantów, 
którzy w szybkim czasie 
uczynią z katolickiej Polski 
jeden z muzułmańskich ka-
lifatów w Europie. Czyż to 
nie premier Beata Szydło nie 
tak dawno w Sejmie, prawie 
histerycznie, wykrzyczała, 
że polska suwerenność jest 
dziś zagrożona bardziej niż 
w czasach komunizmu?  No 
właśnie! Więc teraz propo-
nuję przypomnieć sobie, kto 
w czasach komunizmu, i w 
jaki sposób, realizował hasło 
„Śmierć wrogom Ojczyzny”? 
Czy wychowani na micie bo-
haterskich „żołnierzy wyklę-
tych”, mordujących z zimną 
krwią niewinne dzieci i ko-
biety („Ogień”, „Łupaszka”, 
„Bury” i inni), tylko dlatego, 
że zostali uznani za „obcych” 
(Żydzi, Białorusini, Litwini, 
Słowacy), dzisiejsi ich naśla-
dowcy (już nie rekonstruk-
torzy) nie zechcą pójść w 
ślady swych bohaterów i nie 
podejmą walki na podobny 
sposób? Walki skierowanej 
na wywołanie chaosu, który 
będzie podstawą i powo-
dem do wprowadzenia sil-
nego reżimu, do chwycenia 
„wrogów Narodu i Ojczyzny” 
za twarz, aby tym samym 
dać możliwość - wszystkim 
szczerym patriotom - życia w 
prawdziwe wolnej ojczyźnie, 
która unijny but zrzuci ze 
swego gardła. Czasem po-
myślcie o tym, bo warto.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Dzień patrona
Społeczność szkolna Publiczne-
go Gimnazjum nr 1 w Świebo-
dzicach świętowała 8. rocznicę 
nadania szkole imienia Sybira-
ków. W uroczystości wzięli udział 
członkowie Związku Sybiraków 
w Świebodzicach, a także władze 
samorządowe i duchowieństwo. 
W tym roku miała ona szczególny 
wymiar – niedawno pożegnaliśmy 
bowiem pomysłodawcę nadania 
szkole imienia Sybiraków, zasłużo-
nego członka związku, człowieka 
o niezłomnym charakterze, Sta-
nisława Sznajdera. Dopełnieniem 
wspomnień był poruszający spek-
takl zatytułowany „W drodze”, 
przywołujący dramatyczne prze-
życia rodaków, wywożonych na 
Sybir. Inscenizację przygotowali 
uczniowie klas I.

(RED)

Aplikacja dla 
Świebodzic
Świebodziczanin Adam Długa-
szek stworzył bezpłatną apli-
kację, która umożliwia szybkie 
sprawdzenie w telefonie ko-
mórkowym aktualnego rozkła-
du jazdy komunikacji miejskiej. 
Aplikacja jest prosta w obsłudze 
i całkowicie darmowa. Obecnie 
miasto posiada system elektro-
nicznego rozkładu jazdy w apli-
kacji myBus, ale niewykluczone, 
że ZGK Świebodzice wykorzysta 
propozycję świebodziczanina.
Skąd się wziął pomysł, by stworzyć 
aplikację? - Stojąc wieczorem na 
przystanku autobusowym zauwa-
żyłem, że wiele osób podchodzi 
do rozkładu jazdy, oświetla go 
ekranem telefonu i sprawdza 
najbliższy autobus. Wtedy pomy-
ślałem, czy nie wygodniej byłoby 
sprawdzać rozkład na telefonie? 
Napisałem więc taką aplikację i za-
mieściłem w sklepie Google Play. 
Aplikacja jest darmowa, nie zawie-
ra reklam, niestosownych treści i 
w żaden sposób nie generuje dla 
mnie przychodów. Uważam, że 
jest prosta i banalna w obsłudze – 
podkreśla Adam Długaszek.

(RED)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Zespół Placówek Reso-
cjalizacyjnych w Walimiu 
ogłasza nabór do Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej na 
kierunku kucharz oraz do 
I klasy Gimnazjum, w Mło-
dzieżowym Ośrodku Socjo-
terapii. 

Podstawą przyjęcia wy-
chowanka do Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Wali-
miu jest tryb art. 71 b ustawy 

o systemie oświaty, a więc na 
wniosek rodzica (opiekuna 
prawnego), poparty orzecze-
niem o potrzebie kształcenia 
specjalnego z uwagi na za-
grożenie niedostosowaniem 
społecznym wydanym przez 
poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną, na dany etap 
edukacyjny. Pozostałe doku-
menty wymagane do przyję-
cia do placówki: świadectwo 

ukończenia gimnazjum lub 
szkoły podstawowej; zaświad-
czenie o wynikach egzaminu; 
zaświadczenie od lekarza me-
dycyny pracy o przydatno-
ści do danego zawodu (dot. 
ZSZ); aktualna książeczka 
zdrowia do celów sanitarno 
epidemiologicznych (dot. 
ZSZ); aktualny odpis arkusza 
ocen; opinia pedagoga lub 
wychowawcy klasy; doku-

mentacja medyczna, w tym: 
karta zdrowia i szczepień, za-
świadczenie o sytuacji zdro-
wotnej (czy dziecko wymaga 
leczenia specjalistycznego 
i przyjmowania leków); od-
pis skrócony aktu urodzenia; 
poświadczenie zameldowa-
nia; informacja o dochodach 
na jednego członka rodziny; 
zdjęcia legitymacyjne (2 szt. - 
aktualne).

W Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym 
w Nowym Siodle w gminie 
Mieroszów odbyły się prze-
pyszne „Wariacje kulinarne 
– przystawki i desery” pod 
honorowym patronatem 
Starosty Powiatu Wałbrzy-
skiego.

23 maja zaprezentowali 
się najlepsi z najlepszych. Pod 
bacznym okiem Mieczysła-
wa Chojnowskiego – mistrza 
świata cukierników z Cukierni 
Świerszczyńscy w Wałbrzychu 
-  uczniowie ośrodka w Nowym 
Siodle oraz Zespołu Szkół Ce-
chu Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w Wałbrzy-

chu doskonalili się w trudnej 
sztuce przygotowania i ser-
wowania deserów. Uczniowie 
wałbrzyskiej szkoły: Oskar Ka-
miński i Oskar Jankowski mogą 
się już poszczycić tytułem 
wicemistrza Polski zdobytego 
podczas targów EXPO SWEET 
2016 w Warszawie. Uczniowie 
SOSW w Nowym Siodle szlifo-
wali swój kunszt cukierniczy, 
obserwując bardziej doświad-
czonych kolegów. Uczniowie 
zaskoczyli gości serwując deser 
z masy waniliowo – czekolado-
wej, serka maskarpone na kru-
chym spodzie z płatkami żu-
rawiny w otoczeniu świeżych 
owoców i mięty.

Za nami pierwsze z cyklu 
spotkań „Dumka na dwa 
serca – czar Kresów Wschod-
nich” w ramach obchodów 
Dolnośląskiej Stolicy Kul-
tury, którą w tym roku jest 
powiat wałbrzyski. Gośćmi 
specjalnymi byli wspania-
li aktorzy sceny polskiej : 
Stanisław Górka i Aurelia 
Sobczak oraz właścicielka 
przepięknego mezzosopra-
nu i rosyjskiej duszy Barbara 
Droździńska.

 - Przed południem aktorzy 
spotkali się z młodzieżą Zespo-
łu Szkół im. Marii Skłodowskiej 
Curie w Szczawnie Zdroju. W 
siedzibie szkoły przeprowadzili 
pobudzające talenty aktorskie 
warsztaty dla młodzieży, a 
po południu dali fantastycz-

ny koncert w gminie Stare 
Bogaczowice. W repertuarze 
znalazły się pieśni i piosenki 
lwowskie, rosyjskie i ukraińskie. 
Aktorom udało się odtworzyć 
niepowtarzalny klimat polskich 
Kresów Wschodnich, przepeł-
nionych lwowskim bałakiem 
– gwarą uliczną lwowskich 
baciarów. Rzadko możemy 
spotykać się ze sztuką tej kla-
sy, dlatego wszystkich tych 
Państwa, którzy nie mogli po-
słuchać koncertu, już dziś ser-
decznie zapraszamy na kolej-
ne spotkania z artystami, które 
odbędą się w najbliższych 
miesiącach oraz do udziału w 
pozostałych imprezach orga-
nizowanych w ramach Dolno-
śląskiej Stolicy Kultury – mówią 
organizatorzy.

Czar Kresów Wschodnich

Spotkanie z artystami w ZS w Szczawnie Zdroju.

Zdobądź zawód

Wariacje kulinarne w Powiecie Wałbrzyskim

Uczestnicy warsztatów kulinarnych ze starostą Jackiem Cichurą 
i Mieczysławem Chojnowskim.
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Euro Dom Nieruchomości oferuje do sprzedaży (wraz z przyległym terenem) 
lokal użytkowy o pow. 1308 m2, zlokalizowany w Wałbrzychu przy skrzyżowaniu 

ul. Wrocławskiej z Al. de Gaulle`a, na działce o powierzchni 6108 m2.

Lokal, który wcześniej pełnił funkcję salonu samochodowego wraz z autoryzowaną stacją 
obsługi samochodów, w chwili obecnej spełnia wymogi profesjonalnego warsztatu samo-
chodowego ASO, a w jego skład wchodzą:
• sala sprzedażowa (punkt obsługi klienta) o powierzchni 380 m2,
• hala serwisowa napraw mechanicznych,
• hala serwisowa napraw blacharsko-lakierniczych,
• pomieszczenie myjni ręcznej,
• pomieszczenie stacji diagnostycznej.
Istnieje możliwość za dodatkową (do uzgodnienia) dopłatą pozostawienia całego wypo-
sażenia.

Więcej na stronie: 
www.eurodom.walbrzych.pl/Oferta/Obiekty/Sprzedaz/Walbrzych-Szczawienko/455389
Kontakt: tel. 606 97 66 30, e-mail: biuro@eurodom.walbrzych.pl.

OKAZJA! 

Uwaga! Zamieszczone powyżej informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cy-
wilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianom.

Wymagania:
•  stopień niepełnosprawności – ZNACZNY,
•  posiadanie w orzeczeniu o niepełnosprawności wpisu 

o wskazaniu do zatrudnieniu w ZAZ,
•  sprawne posługiwanie się językiem polskim,
•  komunikatywność,
• otwartość na kontakty z klientami,
• odporność na stres.

Dla osób poruszających się na wózkach 
oferujemy bezpłatny transport.

Szczegółowych informacji udzielamy: 
• telefonicznie pod nr tel.: 730 352 356, 730 053 682,  
• osobiście w tymczasowym biurze ZAZ - na terenie 

Starej Kopalni, bud. nr 10, I piętro (na wprost windy).
Dyrektor ZAZ Marek Pabisz

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej 
„Victoria” w Wałbrzychu 

informuje, że w ramach prowadzonego 
naboru dla osób niepełnosprawnych 

są jeszcze wolne miejsca pracy 
w dziale Call Center 

i zaprasza do składania aplikacji.

R E K L A M A

W dniach 21-22 maja 
mieszkańcy świętowali z 
okazji Dni Miasta Boguszo-
wa-Gorc. W programie im-
prezy znalazły się atrakcje 
dla wszystkich pokoleń.

Pierwszego dnia na stadio-
nie przy ulicy Kusocińskiego w 
Boguszowie Gorcach impreza 
rozpoczęła się programem 
własnym MBP-CK, w którym 
zagrał między innymi zespół 
Klub Johna Lennona. Następ-
nie wystąpił Sweed Band z naj-
większymi przebojami Maryli 
Rodowicz. Gwiazdą wieczoru 
był zespół De Mono, który 
wystąpił ze swoimi najwięk-
szymi przebojami oraz utwo-
rami z nowej płyty. Pierwszy 
dzień obchodów zakończył 
się najlepszymi przebojami 
opolskich festiwali. W niedzie-
lę w programie Dni Miasta wy-
stąpiły zespoły Secret, Verset 
oraz Tulinki, które bawiały do 
łez najmłodszych i nieco star-
szych gości. Gwiazdą niedziel-
nego wieczoru był zespół Co-
cons Club z wokalistką Natalią 
Podwin, uczestniczką progra-

mu muzycznego The Voice of 
Poland.

W tym roku dopisała pięk-
na pogoda i licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy miasta oraz 
okolicznych miejscowości mo-
gli swobodnie korzystać z wie-
lu atrakcji przygotowanych 
przez organizatora.

- Wszystkim licznie zgro-
madzonym mieszkańcom 
naszego miasta dziękujemy 
za wspólną zabawę i na ko-
lejne obchody święta nasze-
go miasta zapraszamy już za 
rok! Na pewno nie zabraknie 
licznych atrakcji oraz znanych 
gwiazd. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim tegorocz-
nym sponsorom: Ale Jazz 
Dorota i Robert Wilemberg 
Boguszów-Gorce, Sanikom 
Sp. z o.o. Lubawka, ZGM Bo-
guszów-Gorce, Imprezow-
nia Delta i Studio Fon Music 
Wojtczak Spółka Jawna Opole 
– podkreślają organizatorzy z 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
– Centrum Kultury w Bogu-
szowie-Gorcach.

(RED)

Zabawa dla wszystkich

Podczas tegorocznych Dni Boguszowa Gorc były atrakcje 
dla uczestników w każdym wieku.

Od wielu miesięcy trwają 
prace adaptacyjne w budyn-
ku byłego wydziału geodezji 

przy ul. 1 Maja w wałbrzy-
skiej dzielnicy Sobięcin. 
Obiekt musiał zostać grun-

townie zmodernizowany i 
przystosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością 

ZAZ Victoria tuż tuż
Powoli dobiegają końca prace nad drugim w Wałbrzychu zakładem 

aktywności zawodowej (ZAZ). Powstający w dzielnicy Sobięcin 
ZAZ Victoria da pracę 64 osobom niepełnosprawnym.

W tym pomieszczeniu będzie pracowało 40 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w call center.

różnego rodzaju i różnego 
stopnia (przede wszystkim z 
umiarkowanym i znacznym 
stopniem niepełnospraw-
ności). - Zakład Aktywności 
Zawodowej Victoria w Wał-
brzychu da zatrudnienie 64 
osobom niepełnospraw-
nym. Pozostały personel 
będzie liczył 21 osób (19 
etatów), w tym 3 osoby 
będą zatrudnione na stano-
wiskach administracyjnych 
– wylicza Marek Pabisz, dy-
rektor ZAZ Victoria.

ZAZ Victoria nie będzie 
typowym zakładem aktyw-
ności zawodowej, jakich w 
Polsce wiele. Większość z 
nich zajmuje się bowiem 
świadczeniem usług (np. 
pralniczych lub gastrono-
micznych) oraz produkcją.  
– W naszym zakładzie aż 
40 osób niepełnospraw-
nych będzie pracowało 
w call center. W dziale 
ubezpieczeń znajdzie za-
trudnienie 8 osób z niepeł-
nosprawnością. Także po 
ośmiu niepełnosprawnych 
pracowników znajdzie 
zatrudnienie w działach 
archiwizacji i niszczenia 
dokumentów i nośników 
oraz w dziale poligra�i. W 
ZAZ Victoria będzie obo-
wiązywał dwuzmianowy 
system pracy: I zmiana 
– 8:00 – 12:00, II zmiana – 
12:00 - 16:00. Zgodnie z 
przepisami, każdej osobie 
zatrudnionej w ZAZ przy-
sługuje rehabilitacja – mi-
nimum 1 godzina dziennie. 
W tym jest rehabilitacja 
lecznicza, doradztwo psy-
chologiczne, coaching oraz 
doradztwo zawodowe. Po-
nadto zakład zapewni bez-
płatny transport dla osób 
na wózkach i mających 
trudności w poruszaniu 
się. Wynagrodzenie osób 
niepełnosprawnych będzie 
wynosiło 55% najniższego 
wynagrodzenia, tj. około 
750 zł „na rękę” – wylicza 
Marek Pabisz.

Koszt utworzenia ZAZ 
Victoria wyniósł 6,3 mln. zł 
netto. Środki z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczone na ten cel, 
to aż 3,3 mln. zł. Gmina 
Wałbrzych do�nansowała 
inwestycję kwotą 2,1 mln. 
zł, a województwo dolno-
śląskie dołożyło 900 tys. zł. 
- Uroczyste otwarcie zapla-
nowaliśmy na 15 czerwca 
2016 r., natomiast osoby 
niepełnosprawne zosta-
ną zatrudnione od 1 lipca 
2016 r. – zapowiada Marek 
Pabisz.

(RED)
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Nasza oferta skierowana 
jest do wszystkich, którzy 
chcą wziąć dobry kredyt. Od 
dziś do końca czerwca mamy 
bardzo atrakcyjną propozy-
cję dla emerytów i rencistów 
- wystarczy dowód osobisty, 
legitymacja ZUS i dokument 
nowej waloryzacji świadcze-
nia. Zapraszamy także osoby 
pracujące na umowę o pra-
cę, o dzieło, na zlecenie – po-
siadamy „ofertę na PIT” lub 
na oświadczenie.

Dla osób, które nie chcą 
korzystać z oferty kredytu 
bankowego mamy szeroką 
ofertę szybkich pożyczek 
pozabankowych. Operator 
Bankowy Fines współpra-
cuje tylko ze sprawdzony-
mi �rmami pożyczkowymi. 
Oferta jest skierowana do 
tych, którzy naprawdę pilnie 

potrzebują �nansowania – 
w ofercie kwoty nawet do 
20 000 zł, a wypłata następu-
je w dniu podpisania umowy. 
Jeśli nie wiesz czy bank lub 
�rma pozabankowa udzieli Ci 
pożyczki, w Fines bezpłatnie 
sprawdzisz swoją zdolność 
kredytową oraz otrzymasz 
indywidualne porady.

Firma Fines S.A. to naj-
większy operator bankowy 
w Polsce, cieszący się dużym 
zaufaniem. W prowadzonej 
działalności transparentność 
jest wpisana w strategię �r-
my, dlatego zachęcam, żeby 
osobiście sprawdzić w na-
szej placówce, jak korzystne 
warunki oferujemy.

W Fines już podczas 
pierwszej wizyty, przy mi-
nimum formalności, klient 
dostaje kilka ofert z wielko-

ścią rat i warunkami kredytu, 
które może od razu skonsul-
tować z naszym doradcą, co 
znacznie ułatwia podjęcie 
decyzji. Taka formuła to dla 
klienta ogromna oszczęd-
ność czasu i nerwów, bo 
każdy, kto starał się kiedyś o 
kredyt wie, że to prawdziwe 
wyzwanie. Warto także za-
znaczyć, że za naszą usługę 
nie pobieramy od klienta 
żadnej opłaty.

Jeśli klient czuje, że raty 
przerastają jego możliwości, 
powinien zapytać doradcy 
Fines, w jaki sposób mądrze 
skonsolidować kredyty tak, 
aby łączna rata była niższa 
od sumy wcześniejszych 
zobowiązań. Pracujący w 
oddziale Fines kompetent-
ni doradcy zawsze w indy-
widualny sposób analizują 

Bezpieczne kredyty tylko z Fines
Operator Bankowy Fines w Wałbrzychu wychodzi naprzeciw 

Twoim oczekiwaniom. Dzięki ofercie kilkunastu banków, możemy 
zaproponować Ci kredyt najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb. 
Pomożemy Ci w realizacji wszelkich formalności oraz zapewniamy 

miłą i profesjonalną obsługę.

sytuację kredytobiorcy. 
Ogromną zaletą jest fakt, że 
kredyt konsolidacyjny ma 
bardziej korzystne oprocen-
towanie, co daje dodatko-
we oszczędności. Poza tym 
zyskuje się również wygodę 
– zamiast kilku rat często w 

różnych bankach, płacimy 
tylko jedną.

Fines Operator Bankowy 
od lat współpracuje m.in. 
z takimi bankami, jak: Alior 
Bank, Bank BPH, Bank Pocz-
towy, Getin Bank, Plus Bank, 
Smart Bank, Deutsche Bank. 

Dzięki tej ścisłej współpracy 
w naszych oddziałach do-
stępne są wszystkie obec-
nie obowiązujące promocje 
oraz specjalne oferty kredy-
towe, niedostępne często 
w innych biurach kredyto-
wych.

Przyjdź do nas i sprawdź sam jak tani może być Twój kredyt. 
Wałbrzych ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku) tel. 74 666 88 99, 

Wałbrzych ul. Broniewskiego 69, tel. 74 663 80 30

e-mail: walbrzych@operatorbankowy.pl 
www.operatorbankowy.pl
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Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
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„Wyzwól mnie Apollinie
od literackich dziwactw, nich zginie
we mnie ta mania na zawsze,

Bo kiedy siostra twa Diana
świeci, ja się od rana
w różnych dziwactwach babrzę.

A tymczasem o paradoksie,
choć staram z roku na rok się
choć pielę chwasty w mym ogrodzie,

Choć nie szczędzę sił ni pracy,
to jednak jak mówi Horacy
nie zawsze to, com chciał, wychodzi.

Jam dziecię twe. Pomóż dziecięciu
a ja każdej z twych muz dziewięciu 
jeszcze dziś  wyrzeżbię kapelusz.

Więc ulecz mnie Apollinie
ty możesz, ty jedynie,
przecież budzę się i zasypiam z twym 
imieniem.

Ty który oświecasz i uśmiercasz
tchnij mi, Srebrnołuki, do serca
treść prostą jak twe struny i promienie.

To o takim artyście – rzeź-
biarzu jak łomnicki dłubacz 
w drewnie, filigranowy Jerzy 
Marszał, pisał Konstanty Il-
defons Gałczyński w wierszu 
„Hymn do Apollina”. Lata 
uciekają jak bystry strumyk 
pędzący z gór, które od-
dzielają kilka najwyżej po-
łożonych gospodarstw wsi 
polskiej Łomnica od zagra-
nicznych, czeskich sąsiadów. 
A nad tym nurtem krynicz-
nym, pod rozłożystym kasz-
tanem przy dobrej pogodzie 
można dostrzec klęczącego 
mężczyznę, pochylonego 
nad kawałkiem lipowego 
drewna z dłutem w ręku. I 
w ten oto sposób odbywa 
się cud tworzenia, dzieje się 

to, co uczeni zwykli nazywać 
kulturą ludową.

Jerzy Marszał - głuszycki 
rzeźbiarz, amator. Od uro-
dzenia związany z rodzin-
nym domem we wsi Łomnica 
– Ustronie. Długoletni pra-
cownik Zakładów Przemy-
słu Włókienniczego Piast w 
Głuszycy. Rzeźbił w drewnie 
od dzieciństwa, ale na dobre 
rozwinął swój talent w latach 
dziewięćdziesiątych, po przej-
ściu na emeryturę. Dom, w 
którym mieszka, zwraca uwa-
gę zabytkową architekturą i 
drewnianymi płaskorzeźbami, 
umieszczonymi na frontonie 
budynku. Jeszcze większe za-
interesowanie budzi „warsz-
tat pracy” w ogrodzie „pod 
chmurką”, a dokładniej, pod 
rozłożystym kasztanem, nad 
rwącym górskim potokiem, 
wśród bujnej przyrody, zwi-
sających skał, wznoszących 
się wysoko lasów, tworzących 
naturalną scenerię dla pra-
cowni artysty - rzeźbiarza. Jeśli 
dodamy do tego tu i ówdzie 
rozsiane, jakby od niechcenia, 
drewniane �gurki i wydłubane 
w pniach, zatroskane twarze 
posążków, a wreszcie drew-
nianą altankę, pełną różnego 
rodzaju rzeźb i ozdób, to moż-
na szczerze powiedzieć, że jest 
to miejsce godne podziwu. To 
niezwykła, wyjątkowa, choć 
słabo wypromowana atrakcja 
turystyczna gminy Głuszyca.

By zaś pomóc w tej promo-
cji głuszyckie centrum kultury 
przygotowało wystawę prac 
rzeźbiarskich Jerzego Marsza-
ła, której uroczyste otwarcie 
miało miejsce w czwartkowy 
wieczór 19 maja br. Informo-
wały o tym kolorowe plakaty 

i anonsy internetowe, choć - 
jak się okazało - nie wpłynęły 
one na duże zainteresowa-
nie mieszkańców Głuszycy. A 
szkoda, bo było i jest co oglą-
dać. Jest, bo wystawa ma być 
otwarta w godzinach pracy 
CK co najmniej przez miesiąc, 
warto więc skorzystać z tej 
okazji.

Ale Jerzy Marszał mógł się 
pocieszyć tym, że tego wie-
czoru w CK było rojno i gwar-
no. W naszym mieście gościli 
mieszkańcy czeskiej Rokitni-
cy, gminy zaprzyjaźnionej z 
Głuszycą od roku, a był ich 
pełny autobus na czele ze 
starostą, aby zaś uprzyjem-
nić im pobyt, na scenie sali 
widowiskowej CK mogliśmy 
posłuchać piosenek w wyko-
naniu naszego chóru, działa-
jącego z coraz to większym 
rozmachem przy głuszyckim 
centrum kultury.

Jerzy Marszał jest klasycz-
nym przykładem kultury ludo-
wej, która we wczesnych po-
czątkach dziejów narodu była 
jedyną kulturą, a przez wieki 
utrzymywała się jako dział kul-
tury tworzonej przez prostych 
ludzi nie dla mecenasów, czy 
na anonimowy rynek, ale dla 
zaspokojenia własnych po-
trzeb. Stroje, meble, ozdoby, 
wycinanki, pieśni, różne ele-
menty tej kultury funkcjono-
wały w życiu twórców, którzy 
sami byli jej konsumentami. 
W XX wieku kultura masowa 
wypycha kulturę ludową z 
życia rodzin chłopskich, dlate-
go mówi się często o ginącej 
kulturze ludowej. Okazuje się, 
że nie do końca, wciąż jesz-
cze możemy się pocieszać, że 
piękno tej kultury przetrwało i 
powraca do naszych domów, 

Ginące piękno - kultura ludowa 
tak jak to ma miejsce w łom-
nickiej chacie Jerzego Marsza-
ła.

Pisałem o tym już wcze-
śniej w lirycznym wierszu, któ-
ry warto jak sądzę na koniec 
przytoczyć:

Jerzy Marszał  - łomnicki Wit Stwosz
(Za Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim)

Gdy go matka rodziła
zimowego wieczora,
nie wiedziała, ze synek 
będzie w drzewie się porał…

Synku, weź dłuto w dłonie,
uczyń sławnym Ustronie !

Usiadł Jerzy na przyzbie,
przyjrzał się ojcowiźnie,
góry wokół do nieba,
z tego nie będzie chleba,
jął  dłubać w drzewie nożem
i odkrył „iskrę bożą”.

Matko, rylec mi podasz,
ja teraz rzeźbię obraz …

Rzeźbi w lipie wytrwale,
stał się sztuki wasalem,
piękne świątki, �gurki,
pnie zamienia w laurki,
ozdobił ogród cały,
 w domu ściany, powały,
altankę pod kasztanem.

Teraz Jerzy jest panem.

Znawcy sztuki go znają,
co roku odwiedzają,
gdzieś  za morzem już słynie,
tylko nie w swojej gminie…

Tutaj czas wolno płynie,
ale w jedno lud wierzy 
dzięki takim jak Jerzy
Polska nie zaginie!

Stanisław Michalik

W Starych Bogaczowi-
cach odbyły się obchody 
25-lecia posługi kapłańskiej 
księdza Jacka Biernackiego, 
proboszcza para�i pw. Św. 
Józefa Oblubieńca NMP w 
Starych Bogaczowicach.

Ksiądz Jacek Biernacki 
święcenia kapłańskie przyjął 
18 maja 1991 r. w Archikate-
drze we Wrocławiu, następnie 
pełnił posługę wikariusza w 
Lubinie, Legnicy, Polkowicach 
i Bolesławcu, a od 2002 roku 
(decyzją biskupa Tadeusza Ry-
baka – ordynariusza diecezji 
legnickiej) został mianowany 
proboszczem wspólnoty w Sta-
rych Bogaczowicach. W 2009 r. 
dekretem biskupa polowego 
Wojska Polskiego został mia-
nowany kapelanem policji gar-
nizonu wałbrzyskiego. Oprócz 
funkcji kapelana, ksiądz Bier-
nacki jest również wykładow-
cą, katechetą, wicedziekanem 

dekanatu Wałbrzych-Zachód, 
a od 2014 r. także członkiem 
honorowym Kapituły Kolegiaty 
Najświętszej Maryi Panny Bole-
snej i św. Aniołów Stróżów w 
Wałbrzychu.

W uroczystej koncelebrze 
udział wzięli m.in. wojewoda 
dolnośląski Paweł Hreniak, 
parlamentarzyści ziemi wał-
brzyskiej, Starosta Powiatu 
Wałbrzyskiego Jacek Cichura, 
rektor i kanclerz Wałbrzyskiej 
Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Przedsiębiorczości w Wał-
brzychu, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice Mirosław Lech 
oraz komendanci policji z 
Wałbrzycha. Na zakończenie 
mszy, przewodniczący nabo-
żeństwu biskup Ignacy Dec 
wręczył proboszczowi pamiąt-
kowy pierścień z okazji dzie-
sięciolecia istnienia diecezji 
świdnickiej.

(RED)

Jubileusz posługi

Gmina Czarny Bór po raz 
kolejny przyłączyła się do 
organizacji Europejskie-
go Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich, w ramach któ-
rego rozegrany zostanie 
XXII Sportowy Turniej Miast 
i Gmin.

Jak co roku Sportowy Tur-
niej Miast i Gmin odbywa się 
od 26 maja do 1 czerwca (od 
Dnia Matki do Dnia Dziecka), 
a głównym celem imprezy 
jest aktywizacja ruchowa jak 
największej liczby obywateli, 
szczególnie tych, którzy nie 
uprawiają sportu, nie ćwiczą 
codziennie, nie prowadzą 

aktywnego fizycznie trybu 
życia. W imprezach organi-
zowanych w ramach Sporto-
wego Turnieju Miast i Gmin, 
startować mogą wszyscy 
mieszkańcy danego miasta 
lub gminy, osoby dorosłe, 
przedszkolaki, uczniowie 
szkół, studenci, pracownicy 
firm itd. Warunkiem zalicze-
nia uczestnictwa w turnieju 
jest czynny udział w impre-
zach turniejowych zorgani-
zowanych w ramach VIII Eu-
ropejskiego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich. Więcej na 
stronie czarny-bor.pl.

(RED)

Turniej miast i gmin
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Do każdego z czterech 
etapów Wodnej Ligi za-
proszono uczniów szkół 
podstawowych oraz gim-
nazjów z gmin należących 
do Wałbrzyskiego Związku 
Wodociągów i Kanalizacji, 
tj. Boguszowa-Gorc, Czar-
nego Boru, Głuszycy, Jedli-
ny-Zdroju, Starych Boga-
czowic, Szczawna-Zdroju, 
Świebodzic, Walimia i Wał-
brzycha. Do tej pory do ry-
walizacji stanęło 25 szkół. W 
każdym z etapów zawodni-
cy mogą wykazać się umie-
jętnościami sportowymi i 
zręcznościowymi. Ucznio-
wie z pierwszych trzech 
miejsc zdobywają jedno-
cześnie punkty dla swoich 
szkół, które są sumowane. 
Placówka z największą ilo-
ścią punktów otrzyma tytuł 
Wałbrzyskiego Ambasadora 
Wody 2016 oraz nagrodę 
rzeczową o wartości 6 000 
zł. Za drugie i trzecie miej-
sce przyznawane są nagro-
dy 4 000 zł i 2 000 zł.

W ubiegłym roku zwy-
ciężyło Miejskie Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Jedlinie-
-Zdroju – dlatego też jeden 
z etapów Wodnej Ligi odbył 
się właśnie tam. Patrząc na 
aktualny ranking, najwięk-
sze szanse na wygraną w 
tym roku ma Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 28 
w Wałbrzychu oraz Miej-
ska Szkoła Podstawowa w 
Szczawnie-Zdroju. Wszyst-
ko jednak może się jeszcze 
zmienić podczas �nału 14 
czerwca. Tam, oprócz punk-
towanych zawodów, rozgry-
wać się będzie dodatkowa 
konkurencja na najlepszych 
kibiców. Organizatorzy 
będą brali pod uwagę fre-
kwencję, atrakcyjność do-
pingu, wygląd kibiców i ich 
zaangażowanie. Najlepsi 
kibice zdobędą dla swojej 
szkoły dodatkowe punkty, 
co być może przechyli szalę 
wygranej.

Gorąco zapraszamy do 
wzięcia udziału w czwartym 
starciu Wodnej Ligi, które 
odbędzie się 14 czerwca w 
hali sportowej Aqua-Zdroju. 
Na zgłoszenia czekamy do 7 
czerwca. Wszelkie szczegóły 
znajdują się na stronie www.
woda.walbrzych.pl

Marzena Zagrodna

Podczas pierwszego starcia Wodnej Ligi odbyły się zawody pływackie.

Wałbrzyska Akademia Wody została uroczyście zainaugurowana 22 marca, podczas obchodów Światowego 
Dnia Wody.

III starcie Wodnej Ligi zorganizowało Miejskie Gimnazjum w Jedlinie-Zdroju – ubiegłoroczny zwycięzca 
konkursu

Zbliża się finał WODNEJ LIGI
R E K L A M A

Wodociągi Wałbrzych stawiają na sport, a do zdrowego trybu życia 
zachęcają tych dużych i małych. W tegorocznej edycji konkursu „Wodny 

Świat Wałbrzycha” zorganizowano Wodną Ligę. Ostatnie starcie, 
połączone z wielkim �nałem w Aqua-Zdroju, zaplanowano na 14 czerwca.

Tor zwinnościowy podczas II starcia Wodnej Ligi w Zespole Szkół 
Integracyjnych w Wałbrzychu
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Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B,  58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792  fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L A M A

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

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L A M A

L. p. Szkoła
„Etap I 
Sztafeta 

pływacka”
Etap II Etap III SUMA

1 Szkoła Podstawowa nr 28 
w Wałbrzychu 50 40 50 140

2 Miejska Szkoła Podstawowa 
w Szczawnie Zdroju 5 50 40 95

3 Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 15 w Wałbrzychu 50 30 5 85

4 Publiczne Gimnazjum Sportowe 
nr 11 w Wałbrzychu 5 40 40 85

5 Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 26 w Wałbrzychu x 50 30 80

6 Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 21 w Wałbrzychu x 30 50 80

7 Zespół Szkół nr1 w Wałbrzychu 
- Publiczne Gimnazjum nr 12 30 30 5 65

8 Gimnazjum Miejskie 
w Jedlinie-Zdroju 5 5 50 60

9 Zespół Szkół nr 2 - XIII Gimnazjum 
w Wałbrzychu 50 5 x 55

10 Publiczne Gimnazjum nr 9 
z Oddz. Int. w Wałbrzychu x 50 5 55

11 Miejska Szkoła Podstawowa im. J. 
Korczaka w Jedlinie-Zdroju 40 5 5 50

12
Zespół Szkół Fundacji „Szkoła 

Gminna Menadżersko-Księgowa” 
- Gimnazjum

40 5 x 45

13
Zespół Szkół Fundacji „Szkoła 

Gminna Menadżersko-Księgowa” 
- Sz. Podstawowa

40 5 x 45

14 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 
30 w Wałbrzychu 30 5 5 40

15 Gimnazjum nr 1 
w Boguszowie-Gorcach 5 5 30 40

16 Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach 
(Szkoła Podstawowa) x x 30 30

17 Publiczna Szkoła Podstawowa  
nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu 5 5 5 15

18 Publiczne Gimnazjum nr 6 
w Wałbrzychu 5 5 5 15

19 Szkoła Podstawowa nr 23 
w Wałbrzychu 5 5 5 15

20 Gminny Zespół Szkół nr 2 
- PSP nr 22 5 5 x 10

21 Publiczne Gimnazjum 
w Szczawnie Zdroju 5 5 x 10

22 Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 17 w Wałbrzychu 5 x 5 10

23 Szkoła Podstawowa nr 3 
w Głuszycy 5 x x 5

24 Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 6 w Wałbrzychu x 5 x 5

25 Gminny Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Czarnym Borze x 5 x 5

Ranking szkół - Wodny Świat Wałbrzycha 
WODNA LIGA

Piotr Holly zwyciężył 
w 3. Wodociągi Półma-
ratonie Górskim Jedlina 
– Zdrój. Wśród pań najlep-
szą była Anna Więcek. Pół 
tysiąca zawodników prze-
biegło 23-kilometrową 
trasę w Górach Czarnych 
we wschodnich Sudetach, 
m.in. przez najdłuższy tu-
nel kolejowy w Polsce.

Wygrana w Jedlinie-Zdro-
ju dała Holly’emu liderowa-
nie w rankingu Ligi Biegów 
Górskich. - Jestem zmęczony 
głównie dlatego, że był to 
pierwszy tegoroczny dzień 
z tak wysoką temperaturą 
(26 st. C), do której się jesz-
cze nie przyzwyczaiłem. Ale 
odczuwam dużą satysfakcję 
i planuję kolejne starty w 
górach - powiedział 33-letni 
Piotr Holly.

Zaznaczył, że trasa pro-
wadząca m.in. leśnymi ścież-
kami parku krajobrazowego, 
na której pobiegł po raz drugi 
(poprzednio zajął 7. miejsce), 
była trudna i wymagająca 
oraz dobrze oznaczona, w 
związku z czym organizato-
rom należą się duże brawa.

 - Wisienką na torcie był 
1560– metrowy odcinek pro-

wadzący przez tunel. Spełnił 
rolę zimnego prysznica dla 
wyczerpanych upałem za-
wodników. Na szczęście, nie 
odczuwam już skutków kon-
tuzji z początku roku i będę 
dążył do zwycięstwa w lidze 
- podkreślił uczestnik gór-
skiej rywalizacji.

 - Uczestnicy bardzo 
chwalili malowniczą, ale 
trudną trasę i umawiali się na 
przyszły rok. Nasz półmara-
ton uznano za najlepszy bieg 
górski 2015 roku i chcieliśmy 
potwierdzić wypracowaną 
zaszczytną ocenę - powie-
dział Grzegorz Kalinowski, 
przedstawiciel organizato-
rów. Jedlińską imprezę we 
wspomnianej kategorii wy-
różnił portal maratonypol-
skie.pl.

Andrzej Basiński

Wyniki 3. Wodociągi Półmaratonu Gór-
skiego Jedlina-Zdrój (23 km): mężczyźni 
- 1. Piotr Holly (Wałbrzych) 1:42.23 2. 
Tomasz Gawroński (Jędrzejów) 1:46.18  
3. Sławomir Sławiński (Kamienna 
Góra) 1:46.22; kobiety - 1. Anna Więcek 
2:05.28  2. Karolina Sobczak (obie Wro-
cław) 2:11.37  3. Weronika Machowska 
(Unin) 2:14.25.

Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych przegrały w Ra-
dziechowach z Mitechem 
Żywiec 2:3, choć tuż przed 
końcem remisowały 2:2. 
Przez tę porażkę akade-
miczki mają tylko teore-
tyczne szanse na zakoń-
czenie sezonu na podium 
ekstraligi.

Oba zespoły spotkały 
się już dwukrotnie w tym 
sezonie: jesienią w Radzie-
chowach (rodzinna miej-
scowość byłego biegacza 
narciarskiego Górnika Wał-
brzych - Edwarda Dudka, 
popularnego „Bacy”) było 
2:1 dla gospodyń, a wio-
sną wałbrzyszanki wygra-
ły na własnym stadionie 
2:0. Przez różne rezultaty 
sobotni mecz zapowiadał 
się bardzo ciekawie, tym 
bardziej, że będący przed 
kolejką piąty w tabeli AZS 
miał tylko 3 oczka straty do 
będącego na 3. miejscu ze-
społu z Żywca.

Już na początku spotka-
nia po kontrze strzeliła Agata 
Sobkowicz, lecz piłka mini-
malnie minęła bramkę. W 5 
min., po dośrodkowaniu So-
�i Gonzalez z rzutu rożnego, 
w polu karnym celną głów-
kową Klaudia Miłek otwo-
rzyła wynik. W 21 min. futbo-
lówkę do siatki wpakowała 
Sobkowicz, jednak sędzia nie 
uznała gola, gdyż napast-
niczka gości była spalonym. 
Jedenaście minut później 
gospodynie potwierdziły 
swoją minimalną przewagę, 
zdobywając bramkę w 32 
min., a jej autorką była Lucia 
Šušková. Tuż przed końcem 
szansę na strzelenia gola do 
szatni miała Miłek, ale po jej 

uderzeniu piłka tra�ła w po-
przeczkę.

W 54 min. na strzał zde-
cydowała się Agata Sobko-
wicz, lecz po raz kolejny była 
to niecelna próba. Przez 
długi czas, mimo przewagi 
przyjezdnych, oba zespoły 
nie potra�ły stworzyć groź-
nej sytuacji podbramkowej. 
Kibice zgromadzeni na sta-
dionie musieli poczekać aż 
do 82 min., kiedy po akcji 
na prawej stronie Katarzyna 
Wnuk wyprowadziła Mitech 
na prowadzenie. Jednak 
akademiczki nie chciały dać 
za wygraną i walczyły do 
końca - dziewięć minut póź-
niej, po stałym fragmencie 
gry, wyrównała Weronika 
Aszkiełowicz, rehabilitując 
się za samobójczego gola 
we Wrocławiu. Tuż przed 
końcem w ostatniej ak-
cji spotkania 3 punkty dla 
drużyny z Żywca zapewniła 
Aleksandra Nieciąg, przez 
co akademiczki powróciły 
do Wałbrzycha bez ani jed-
nego punktu.

W następnej kolejce AZS 
PWSZ zagra na własnym bo-
isku w hicie z mistrzem Pol-
ski - Medykiem Konin. Mecz 
odbędzie się w sobotę, 28 
maja o godz. 13:00.

Radosław Radczak

Mitech Żywiec - AZS PWSZ Wałbrzych 
3:2 (1:1)
Bramki: 0:1 Miłek (5), 1:1 Šušková 
(32), 2:1 Wnuk (82), 2:2 Aszkiełowicz 
(90+1), 3:2 Nieciąg (90+4). Widzów: 
100.
AZS PWSZ (skład wyjściowy): Antoń-
czyk - Aszkiełowicz, Mesjasz, Botor, 
Bosacka - Brzeska, Jędras, Rędzia, 
Gonzalez - Miłek, Sobkowicz.

Przegrały u BacyHolly wygrał w Jedlinie

Piotr Holly jest specjalistą od biegów górskich.
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WIELKA PROMOCJA*

EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 
MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

MIAŁ WĘGLOWY
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Wałbrzych - Piaskowa Góra 

w godz. 8-15 sob. 8-12, tel. 74 665 82 02, 603 195 875
 * do wyczerpania zapasów.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

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

www.duotravel.pl

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE

TARCZ HAMULCOWYCH 
NA AUCIE

100 % GWARANCJI
serwis motocykli, skuterów i qadów

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

Noclegi, pokoje gościnne 
U DANIELA 

- od 20 zł dla grup minimum 
7 osób i ponad 14 dni. 

Noclegi krótkoterminowe 
2-osobowe – 35 zł/osobodoba, 

1-osobowe – 45-50 zł.
Pokoje z pełnym 
wyposażeniem. 

Tel. 664 663 374, 609 827 553

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Dla obu zespołów był to 
mecz o wysoką stawkę: wał-
brzyszanie musieli wygrać, 
aby powrócić na pierwsze 
miejsce w lidze, a drużyna z 
Rzepina musiała zwyciężyć, by 
zachować jakiekolwiek szanse 
na utrzymanie się. Trener Ro-
bert Bubnowicz w sobotniej 
konfrontacji z Ilanką mógł już 
skorzystać z Michała Oświę-
cimki, który powrócił po reha-
bilitacji i od razu postawił na 
niego w pierwszym składzie. 
Nieobecni za to byli Mateusz 
Sawicki oraz Grzegorz Micha-
lak, którzy musieli pauzować 
za kartki, oraz kontuzjowany 
Damian Migalski.

Pierwsze dwadzieścia mi-
nut pierwszej połowy było 
bardzo nieciekawe. Mimo 
przewagi Górnika, oba zespo-
ły grały bardzo ślamazarnie, 
niedokładnie i nie potra�ły 
stworzyć groźnej sytuacji pod-

bramkowej, choć panowały 
świetnie warunki do gry w pił-
kę. Kibice na pierwszą dobrą 
okazję musieli czekać do 24 
min., kiedy po rzucie rożnym z 
pierwszej piłki uderzył Marcin 
Orłowski, jednak minimalnie 
przestrzelił. Za to minutę póź-
niej, po wrzucie z autu Jana 
Rytki, obrońca gości źle przyjął 
piłkę, dopadł do niej Dominik 
Radziemski, który dał Górniko-
wi prowadzenie. Ten sam za-
wodnik podwyższył wynik w 
40 min., kiedy po podaniu od 
Mateusza Krawca doszedł do 
sytuacji sam na sam z Arturem 
Tomaszykiem i płaskim strza-
łem pokonał bramkarza gości.

Pierwsza połowa nie zapo-
wiadała tego, co stało się po 
przerwie. Już w 50 min., po 
zagraniu Mateusza Krzymiń-
skiego z 13 m strzelił Marcin 
Orłowski, zdobywając trze-
ciego gola dla swojej ekipy w 

tym spotkaniu i rozwiązując 
worek z bramkami w tej części 
meczu. Siedem minut później 
kapitan Górnika precyzyjnie 
uderzył bezpośrednio z rzutu 
wolnego, powiększając swój 
dorobek bramkowy. W 59 
min. prostopadle podał Mar-
cin Morawski, do futbolów-
ki dopadł Mateusz Krawiec, 
który znalazł się oko w oko 
z golkiperem gości i uderze-
niem po ziemi tra�ł do pustej 
bramki Ilanki. Cztery minuty 
później z 8 m huknął Orłow-
skim, kompletując w ten spo-
sób klasycznego hat-tricka. W 
78 min. po dośrodkowaniu z 
lewego skrzydła Radziemskie-
go, nogę do piłki dostawił Mo-
rawski, strzelając już siódme-
go gola dla wałbrzyszan w tej 
potyczce. Ale na tym gospo-
darze nie poprzestali i siedem 
minut później, po centrze z 
rzutu wolnego Radziemskie-

Górnik gromi
Piłkarze Górnika Wałbrzych rozgromili na własnym stadionie Ilankę 

Rzepin aż 9:0. O tym, czy wałbrzyszanie na dłużej powrócą na pozycję 
lidera grupy dolnośląsko – lubuskiej III ligi zadecyduje niedzielny 

mecz Zagłębia II Lubin z KS Polkowice.

go, najwyżej w szesnastce wy-
skoczył Bartosz Tyktor, który 
strzałem głową dobił drużynę 
Ilanki. Ale i to jeszcze nie był 
koniec kanonady Górnika. Tuż 
przed końcowym gwizdkiem 
z dystansu huknął Tyktor, fut-
bolówkę przed siebie odbił 
Tomaszyk, jednak doszedł do 
niej Orłowski, ustając rezultat 
meczu na 9:0.

Górnik w następnej kolejce 
(w Boże Ciało) nie zagra, po-
nieważ otrzyma punkty wal-
kowerem za mecz z KP Brzeg 
Dolny. A w 33. kolejce zmierzy 
się w Żmigrodzie z Piastem 
w niedzielę, 29 maja, o godz. 
17:00.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
- Ilanka Rzepin 9:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Radziemski (25), 2:0 
Radziemski (40), 3:0 Orłowski (50), 4:0 
Orłowski (57), 5:0 Krawiec (59), 6:0 
Orłowski (63), 7:0 Morawski (78), 8:0 
Tyktor (85), 9:0 Orłowski (90). 
Widzów: 400.
Górnik: Jarosiński – Rytko (83 Brze-
ziński), D. Michalak, Tyktor, Surmaj 
– Radziemski, Morawski, Oświęcimka 
(71 Orzech), Krawiec (77 Sobiesierski), 
Krzymiński (72 Woźniak) – Orłowski. 
Ilanka: Tomaszyk – Adamczewski, 
Chanas (79 Bocheński), Mierzwa, 
Popkowski (71 Sidorowicz) – 
Pawłowski, Skrzyński (56 Klimczak), 
Siebida, Radkiewicz (60 Nowaczewski), 
Ossowski – Żeno. 

Dominik Radziemski strzelił 2 gole w I połowie.
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA 
PODZAMCZU, 2 POKOJE, GO-
TÓWKA, TEL. 535 285 514

KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIA-
SKOWEJ GÓRZE ZA GOTÓWKĘ 
Kontakt 535-416-014

PIASKOWA GÓRA, 137m2, garaż, 
ogród, DOM CENA 400.000,- zł 
Kontakt 530-998-374

OKAZJA! PODZAMCZE, 3 POKOJE 
na czwartym piętrze, BALKON,  
51 m2, 99 tys. zł Kontakt 535-
285-514

Górne Podgórze, 3 pokoje, 57m2, 
po remoncie. 120.000zł DO NE-
GOCJACJI. Tel: 535-311-265

ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 pię-
tro w bloku, miejskie ogrzewanie. 
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI! 
Kontakt  535- 311- 265

BEZCZYNSZOWE, 2 pokoje w ka-
mienicy, 63m2, okolice Batorego. 
Bardzo dobra lokalizacja. Cena 
110.000zł do negocjacji. Kontakt  
535- 311- 265

STARY ZDRÓJ 55,50 m2, 3 
pokoje. Spokojna, PORZĄDANA 
lokalizacja, OGRÓDEK. Cena 
119.000zł do negocjacji. Kontakt  
535- 311- 265

3 pokoje, 57m2, dodatkowo 
pokój na strychu, boczna ulica 
Nowego Miasta, cena 99.000zł 
DO NEGOCJACJI Kontakt 535-
311-265

PIASKOWA GÓRA, , okolice 
Wyszyńskiego, 3 piętro, 3 pokoje, 
96 m2, ustawne, przestronne, 
słoneczne, z ogromnym poten-
cjałem! CENA 185.000 ZŁ, tel. 
535- 285 -514

PODZAMCZE, 54 m2, 2 pokoje, 4 
piętro, STANDARD DO WEJŚCIA, 
świetna lokalizacja, nowsza część 
Podzamcza, CENA 139.900.zł, 
TEL. 535- 285 -514

PODZAMCZE, OKAZJA! 35 M2, 2 
POKOJE, ROZKŁADOWE!, balkon, 
ogrzewanie miejskie, 3 piętro 
w wieżowcu, do wejścia, cena  
107.000 tys! DO NEGOCJACJI, Tel: 
535-285-514

1.SOWA&VICTORIA Kawalerka w 
spokojnej części Starego Zdroju, 
21 m2 po kapitalnym remoncie, 
wysoki parter, cena 36 500 tys do 
negocjacji. Tel: 519-121-102.

2. SOWA&VICTORIA Dwupo-
kojowe mieszkanie, 49,88 m2, 
spokojna część Śródmieścia, do 
częściowego remontu, wysoki 
parter, Cena 59 tys. Tel: 519-121-
102.

3. SOWA&VICTORIA Trzypoko-
jowe mieszkanie na Podgórzu, 
98,59 m2, do kapitalnego 
remontu, Cena 71 999 tys. Tel: 
519-121-102.

4. SOWA&VICTORIA Świdnica/
Osiedle Młodych, mieszkanie do 
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kapitalnego remontu, 43,8 m2, 
cena 132 tys. Cena do negocjacji. 
Tel: 519-121-102

5.SOWA&VICTORIA Do wynajęcia 
obiekt położony przy ul. Ludowej 
( teren przemysłowy). Powierzch-
nia 250 m2, 7 pomieszczeń oraz 
sanitariat. Cena najmu 2200/ 
miesiąc.

6.SOWA&VICTORIA Działka 
budowlana w Jedlinie-Zdrój, 1365 
m2, atrakcyjna cena 39 000!

7.SOWA&VICTORIA Biały Kamień 
okolice I. Grabowskiej - 2 pokoje ( 
67m2 ), cena 90 000 do nego-
cjacji!

8. SOWA&VICTORIA Kawalerka 
Nowe Miasto, CO gazowe, po 
remoncie - 60 000 506-717-014

9. SOWA&VICTORIA Na sprze-
daż duża kawalerka na Nowym 
Mieście 40 m2 po kapitalnym 
remoncie do wejścia cena 79.900 
506-717-014

10.SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra 3 pokoje z kuchnią i łazien-
ką, wysoki parter 50m2 cena 
100.000 do remontu 506-717-014

11.SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
Osiedle Piastowskie 2 pokoje, 
kuchnia i szafy w zabudowie, po 
kapitalnym remoncie 149.000 
506-717-014

12.SOWA&VICTORIA Biały Kamień 
2 pokoje 29 m2 po remoncie, 
ogrzewanie miejskie 88.000 506-
717-014

MS-2496 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 129 tys. Tel. 883 334 486
MS-2622 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
z balkonem, pow. 33M, drugie pię-
tro, cena 80 tys. zł.Tel. 793 111 130
MS-2576 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, do wprowadzenia, 2 pietro , 
cena 115 tys. Tel. 883 334 481
MS-2616 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 18m2, cena 55 tys. Tel. 883 
334 486
MS- 2540 Podzamcze 2 pokoje 
pow. 53,5m do wprowadzenia, 
cena 140 tys.zł Tel. 793 111 130
MS-2597 Podzamcze 2 pokoje, 
pow. 38,50m piętro drugie, cena 
115 tys.zł Tel. 793 111 130
MS-2580 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2,4 piętro, cena 95 tys. Tel. 883 
334 481
MS-2276 Szczawienko, super 
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena 
68 tys.  Tel. 883 334 481
MS-2612 Piaskowa Góra 3 pokoje, 
pow. 53,40m, Ładne cena 155tys. 
zł. Tel. 793 111 130
MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje, 
do wprowadzenia 56m2, cena 139 
tys. Tel. 883 334 481
MS-2534 Piaskowa Góra- nowy 
budynek 3 pok. po remoncie, 
54m2, 6 piętro, cena 159 tys. tel 
606 976 630
MS-2514 Podzamcze, 3 pokoje 63 
m2, 4 piętro w 10, cena 138 tys, tel. 
883 334 486
MS-2564 Podzamcze, 3 pokoje, do 
remontu o pow.58m 4 piętro w 4, 
104 tys, tel. 883 334 486
GS-2632 Działka na Rusniowie ul. 
Truskawkowa, 1360m2, cena 105 
tys. Tel. 883 334 481

USŁUGI

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

(6) Kompleksowe remonty. 
Wolne terminy czerwiec – lipiec. 
Tel. 668 60 55 55.

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

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

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

(2) Zatrudnię do kuchni w barze 
nad morzem. Tel. 660 740 918.

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam mieszkanie po 
remoncie, 46 m kw., Biały Kamień 
– ul. Przyjaciół Żołnierza, parter, 
kuchnia, 2 pokoje, łazienka, wc, 
co gazowe, ogródek przydomowy 
- 200 m kw. Cena: 110 tys. zł. Tel. 
600 888 434.

(1) Do wynajęcia pomieszczenia 
gospodarcze w okolicach TESCO. 
Tel. 795-602-683.

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

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce, 
wałbrzyski. Studnia, energia, tel. 
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

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

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

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

tel.: 791 87 34 77

SZCZAWNO ZDRÓJ strefa 
uzdrowiskowa A 65m2 1piętro 
2pok cena 139.000,-zł   kontakt 
535-416-014 

DOM WOLNOSTOJĄCY w Mi-
chałkowej, pow. 92m2  4pokoje 
działka 660m2. Super widoki 
cena 185.000,-zł  Kontakt 535-
416-014

BIAŁY KAMIEŃ 2POK 38m2 ogrze-
wanie centralne, ulica Reja cena 
63.500,-zł kontakt. 535-416-014

BIAŁY KAMIEŃ, 76m2, 3 pokoje, 
piękna klatka schodowa, do 
wprowadzenia, CENA 158.000zł  
do negocjacji kontakt 530- 998-
374

BIAŁY KAMIEŃ, pół domu, 4 
pokoje, garaż, ogród. Cena 
265.000zł do negocjacji kontakt 
530- 998-374

NOWE MIASTO, ogródek, garaż, 
50m2, 2 pokoje, niski czynsz, ład-
na okolica, CENA 125.000 zł do 
negocjacji. Kontakt 530-998-374

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
WYNAJMĘ- Serwis samochodowy 
!!! Salon Samochodowy- lakiernia!!!  
wraz ze osprzętem,  Podzamcze- 
Szczawienko, cena 26000zł. Tel. 
606 976 630
MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema, 
dom wolnostojący 190m2, działka 
662m2, cena 429 tys. Tel. 606 976 
630
Okazja - MS-2571 Podzamcze, 
2 pokoje 36m2 po kapitalnym 
remoncie, cena 109000 tys. Tel. 
606 976 630
Podzamcze- 54m po kapitalnym 
remoncie, nowa kuchnia pod 
wymiar wraz ze sprzętem w cenie 
mieszkania., cena 165tys. Tel. 606 
97 66 30
OKAJA-2322 Nowe mieszkanie z 
tarasem w apartamentowcu , ul. 
Odlewnicza! 80 m2, cena 225 000 
zł Tel. 606 976 630
Podzamcze- mieszkanie o pow. 
65m po kapitalnym remoncie, 
kuchnia w zabudowie wraz ze 
sprzętem w cenie 185 tys. tel. 606 
9766 30.
Sródmieście 2 pokoje 36m, 1 pię-
tro, cena 48 tys. tel. 793 111 130
MS-2573 Nowe Miasto 1 pokój  
36m. Pierwsze pietro cena 59900 
tys. tel. 793 111 130

13.SOWA&VICTORIA Świebodzice 
Osiedle Piastowskie Mieszkanie 
po remoncie, 1 piętro, 3 pokoje, 
52m2 cena 189000 zł 519-121-104

14.SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra mieszkanie po remoncie w 
spokojnej zielonej części osiedla, 
3 piętro w czteropiętrowym bloku 
2 pokoje, duży balkon, 40 m2. 
cena 111000 zł 519-121-104

15.SOWA&VICTORIA Podzamcze 
mieszkanie po remoncie 10 pię-
tro, 2 pokoje, duży balkon 36m2, 
cena 129500 zł 519-121-104

16.SOWA&VICTORIA Szczawno 3 
pokoje 67 m2 250.000 do częścio-
wego remontu 519-121-104

17.SOWA&VICTORIA Kilkuletni 
dom w Borównie z garażem i 
ładną działką z brzozowym zagaj-
nikiem. 120m2 cena 385 tys. do 
negocjacji,502-657-353

18.SOWA&VICTORIA Lokal w cen-
trum Szczawna Zdroju nadający 
się na każdą działalność, 65m2 
cena 179 tys, stan deweloperski 
502-657-353

19.SOWA&VICTORIA Trzypokojo-
we mieszkanie w zielonej części 
Śródmieścia, 64m2 cena 160 tys, 
do negocjacji.502-657-353

20.SOWA&VICTORIA Bliźniak w 
stanie deweloperskim w Świebo-
dzicach.502-657-353 
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rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy po remoncie 
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro, 
co gaz, 85 tys.zł. cicha lokalizacja, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bar-
dzo dobry, 41m2, cena 105000zł. 
74 666 42 42, 881 424 100

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110 
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 55 tys.zł. 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro, 
54tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro, 
stan bardzo dobry, cena 72 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.

BON – Szczawno Zdrój, 140m2, 
dwupoziomowy apartement, 4 
pokoje, balkon, antresola, wysoki 
standard. Cena: 275 000 zł  (nr: 
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON -Podgórze, dom wolnosto-
jący 96 m2, z działką 900 m2, do 
remontu. Cena: 190 000 (nr: 2137) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Okazja! Dobromierz, Dom 
w zabudowie szeregowej, 400 
m2, możliwość własnej koncep-
cji modernizacji, 179 000 zł  nr: 
(1652)(74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż lub 
zamiane na Podzamczu, 36m2, 2 
pokoje, kuchnia otwarta na przed-
pokój, łazienka z wanną i wc. 
Balkon  Cena: 109 000zł (nr:2151 ) 
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie 57,4m2-Biały 
Kamień.3 pokoje ,łazienka,duży 
balkon,wc.Nieruchomosc po 
remoncie .179 000 tys. . (nr: 2128)- 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON – Podgórze, 1 piętro, 2 po-
koje, jasna kuchnia, oraz łazienka 
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr: 
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON –  ZAMIANA Luksusowe 
mieszkanie w Świebodzicach  2 
pokoje,54m2 na ładny dom lub 
mieszkanie willowe. (nr:  ) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, 64,5 
m2, 1 piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wysoki standard. Cena: 
299 000 zł (nr: 2125) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON – Szczawno Zdrój, do sprze-
dania mieszkanie 31,28 m2, przy 
promenadzie,1` pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój Cena:70 000 
( nr: 2142)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – OKAZJA ! OBNIŻKA CENY, 
Podzamcze, 40 m2, 2 piętro, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie, 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc oraz przedpokój. Cena 115. 
000 ( nr: 2097)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

BON – OKAZJA -Nowe Miasto, 
33 m2, parter, 1 pokój, kuchnia , 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc oraz przedpokój. Ogrzewanie 
kominkowe. Cena 60 000 ( nr: 
1912)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje, 
garderoba, kuchnia, łazienka z 
kabiną prysznicową oraz WC. 
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana 
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Nowy Zieluń do sprzedania 
śliczny domek ,40m2,3 pokoje 
.300.000tyś.(nr: 2136) - (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
mieszkanie na sprzedaż w 
Boguszowie Gorcach, 42m2 na 1 
piętrze, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze Cena :69.000 zł (nr: 
2111) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, Dom w 
zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż 
w bryle budynku. Możliwy kredyt 
MDM Cena: 298 000 zł  (nr: 1593) - 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON -  Do sprzedania mieszkanie 
na Podzamczu 84,8m2,3 poko-
jowe,łazienka i wc osobno,duży 
balkon.179.000tys.(2135) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON- Mieszkanie 41m2 w 
Wałbrzuchu ,2 pokojowe,jasna 
kuchnia,łazienka,przedpokój.Do 
remontu 59 .000tys. (nr: 2134) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Okolice Wałbrzycha, 
eleganckie willowe mieszkanie 
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150 
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie 
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł 
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Śródmieściu, 46 m2, 2 pokoje, 
duża kuchnia w zabudowie, 
łazienka, przedpokój z szfą w 
zabudowie. Cena:119.000zł  (nr: 
2152) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju 1 piętro 
89m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, duży balkon Cena: 
390 000 zł (nr.118) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

 BON – Podzamcze mieszkanie 
na wynajem, 35 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Umeblowane 
na parterze 800 zł (nr: 2162) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

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

WILLA- Sprzedamy 2 pok. 54m2, 
N.Miasto, ul.Piłsudskiego, 2 piętro 
, cena 85 tys.zł. –  ogrzewanie ga-
zowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień, 
okolice Bema, 3 pokoje po remon-
cie, 54m2, cena 142 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  2 pokoje, 
Piaskowa Góra, 41 m2, cena 98 
tys.zł. 2 piętro, stan bardzo dobry, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 34m2, kawalerka na 
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz, 
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy działkę, 
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45 
tys.zł.  74 666 42 42.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, 
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Nowe Miasto, 26m2 , 33 
tys.zł.  1 piętro, 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z łazienką i wc w Śródmieściu , 
35m2, 3piętro, cena 32 tys.zł 74 
666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy garsonierę 
na P.Górze, po remoncie, 19m2, 
1 piętro, cena 57 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Podzamczu, 1 piętro, 48m2, cena 
105 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 
100.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupo-
ziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, 
po remoncie, cena 195 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2, 
P.Góra, parter, stan dobry, cena 
80 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 
100.

WILLA – Sprzedamy 36 na Pod-
zamczu, 2 pokoje, rozkładowe, 3 
piętro, winda, po remoncie, cena 
107 tys.zł. 666 42 42, 881 424 100.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 38m2, Śród-
mieście, 2 pokoje, ul.Batorego, 
parter, co węgiel, cena 78 tys. zł. 
do negocjacji, 74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter, 
cena 59000zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
po remoncie 41m2, Biały Kamień, 
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro, 
cena 58 tys.zł. 74 666 42 42.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 3 pokoje, działka 
2000m2, cena 350 tys.zł.  74 666 
42 42,  881 424 100.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3 
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2 
piętro, cena 110 tys.zł.  74 666 42 
42, 881 424 100.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-

58-309 Wałbrzych, Główna 11,

 74 842 90 60,

WGN Podzamcze, sprzedam 
mieszkanie 49m, 2 pokoje, drugie 
piętro, bardzo dobra lokalizacja, 
cena 122 tys. tel. 74 842 90 60.

WGN Poniatów, na sprzedaż dom 
bliźniak, działka 2000m,  bardzo 
ładna lokalizacja, przystępna cena 
320 tys. zł, Okazja,  tel. 74 842 90 
60, 604 638 642.

WGN sprzedaż mieszkania na 
Szczawienku, parter, 70m, 3-4 po-
koje, atrakcyjna oferta ,do wpro-
wadzenia od zaraz , cena 179 tys. 
do negocjacji,dobra lokalizacja, 
kontakt  74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
33m, 2 pokoje, 4 piętro, centrum 
osiedla, cena 77 tys.zl do negocja-
cji. tel. 74 842 90 60.

WGN Stary Zdrój, mieszkanie 
3 pokoje, 69m, z garażem, po 
kapitalnym remoncie, dobra 
lokalizacja cena 210 tys. tel. 74 
842 90 60.

WGN okazja, mieszkanie 29m, 2 
pokoje na Piaskowej Górze, 3 pię-
tro, winda, cena tylko 65 tys. zł. do 
NEGOCJACJI,  tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedaż mieszkania, 
Piaskowa Góra, rozkładowe, 54m, 
3 pokoje, ładne, dobra lokalizacja, 
winda, cena 149 tys. tel. 74 842 
90 60.

WGN do wprowadzenia mieszka-
nie na Piaskowej, 2 pokoje, widna 
kuchnia , 36m, drugie piętro, cena  
110,0 tys. zł  tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam garsonierę na 
Piaskowej Górze 18m, do wpro-
wadzenia, winda, cena 65 tys. do 
negocjacji, tel. 74 842 90 60.

WGN na sprzedaż tanie ładne 
mieszkanie na górnym Sobięcinie, 
66m, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
cena 60 tys.zł , tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam mieszkanie 
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 39m, 
pierwsze piętro, poszukiwana  
lokalizacja, cena 110 tys. kontakt 
74 842 90 60.

WGN Sobiecin, sprzedam  tanie 
mieszkanie  68m, 1 piętro, 3 
pokoje, cena 45 tys. zł, kontakt. 74 
842 90 60. 

WGN Piaskowa Góra, sprzedam 
dom w zabudowie szeregowej, 
5 pokoi, 180m, działka 250 m2, 
cena 400 tys. do negocjacji tys. 
tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, bardzo ład-
ne mieszkanie 3 pokoje, 51 m, 4 
piętro, dobra lokalizacja, cena 139 
tys. kontakt 74 8942 90 60.

WGN Wałbrzych, Szczawienko, 
bardzo ładny dom w zabudowie 
szeregowej, 6 pokoi, 230m, do 
zamieszkania, cena 499 tys. zł 
,kontakt 74 842 90 60.

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10 
piętro w 10, cena 99.900zł, do 
wprowadzenia, możliwa zamiana 
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8 
piętro w 10, cena 189.900zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 2 pokoje, 48m2, 1 
piętro w 10, cena 105.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 54m2, 10 piętro 
w 11, cena 109.000zł, dobry stan 
techniczny, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 4 
piętro w 4, do remontu, cena 
102.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 2 pokoje rozkładowe, 
35.5m2, 8 piętro w 10, cena 
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
SENATORSKA, 3 pokoje, 63m2, 
po remoncie, 8 piętro w 10, cena 
149.900zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Krasińskiego, 2 pokoje z jasną 
kuchnią, 36m2, po remoncie, 2 
piętro w 4, cena 110.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniew-
skiego, 37m2, 4 piętro, na kawa-
lerkę BEZ DOPŁAT na niższym 
piętrze lub w bloku z windą, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje, 
33m2, do odświeżenia, 4 piętro 
w 4, cena 79.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  STARY ZDRÓJ, ul. 
Żeromskiego, 5 pokoi, dwupo-
ziomowe, 100m2, po remoncie, 
cena 150.000zł tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – OKAZJA! BIAŁY 
KAMIEŃ, nowe budownictwo, 
64m2, 3 pokoje, C.O. miejskie, 3 
piętro w 4, 99.900zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA –  OKAZJA! BIAŁY KA-
MIEŃ, ul. Miczurina, nowe bud. 
kawalerka, C.O. miejskie, 1 piętro 
w 10 do remontu, 46.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe 
bud. 38m2, C.O. miejskie, 4 
piętro w 4, okolice Aqua Zdroju, 
75.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – OKAZJA! NOWE 
MIASTO, ul. Piłsudskiego, 74m2, 
2 duże pokoje, 2 piętro w 3, do 
remontu, 69.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  DOM Z MOŻLIWO-
ŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE 
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy 
+ poddasze, cena 196.000zł tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSP,  162m2 
+ 150m2 na działalność, działka 
600m2, C.O. węglowe + komi-
nek, 6 pokoi, cena 250.000zł tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM W NOWYM 
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, 
cena 160.000zł + STODOŁA do 
kapitalnego remontu, 23000m2 
działki rolnej tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  DOM NA OSIEDLU 
PARKOWYM, 133m2, 4 pokoje, 
działka 600m2, garaż, po remon-
cie, cena 455.000zł tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy pół domu, 
4 pokoje, Górny Sobięcin, 80m2, 
cicha lokalizacja, działka 236m2, 
cena  250 000 zł. 74 666 42 42, 
507 153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 50 tys.
zł. -  co gaz, 74 666 42 42, 507 
153 166.
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