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Nowo otwarte biuro kredytowe 
to nowe możliwości

Nowe oferty kredytowo-pożyczkowe 

KONSOLIDACYJNE
DO 300 TYS. ZŁ

GOTÓWKOWE
DO 30 TYS. ZŁ 

NA OŚWIADCZENIE

HIPOTECZNE
SAMOCHODOWE

LEASING

Al. Wyzwolenia 49/2 w Wałbrzychu (pok. nr 1)
(na przeciwko marketu Biedronka)

tel. 730 935 087 
e-mail: biuro.kredytus@gmail.com

GOTÓWKOWE
Do 30 TYS. ZŁ

CHWILÓWKI
DO 5 TYS. ZŁ

HIPOTECZNE
DO 40 TYS. ZŁ

BIURO CZYNNE

PN. – PT. 900-1600

Tel. 730 935 087 

PUNKT
KSERO

Pożyczki 
niebankowe

Kredyty
bankowe

R E K L AMA

•  SKLEP MOTORYZACYJNY
 •  AUTO SERWIS
•  CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK
 •  WULKANIZACJA
•  PRZECHOWYWANIE OPON
 •  OLEJE, AKUMULATORY
••  CZĘŚCI BLACHARSKIE
 •  WYMIANA NA MIEJSCU
•  KLIMATYZACJA

JC BIS - AUTO-SERWIS, TEL: 790-512-111
ul. Długa 105, Wałbrzych
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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
R E K L AMA

Dzieje się tyle, że nie wiem 
o czym pisać w pierwszej ko-
lejności, ponieważ praktycznie 
każdego dnia wydarzenia sypią 
się, jak ów piasek z rozdartego 
worka Grzesia. Z braku miejsca 
odniosę się więc do dwóch 
wydarzeń, całkowicie odmien-
nych od siebie i - być może, a w 
zasadzie na pewno - o bardzo 
zróżnicowanej wadze gatun-
kowej.

Zacznę od zdarzenia lżej-
szego, co nie znaczy, że mało 
ważnego. Otóż przeczytałem 
kilka dni temu w tygodniku 
„Przegląd” (z 23-29.05.br.) felie-
ton znanej wrocławskiej literat-
ki Agnieszki Wolny-Hamkało, 
która opisuje swoją niedzielną 
rodzinną wycieczkę (samocho-
dem) do Wałbrzycha, aby na-
cieszyć się spektaklem „Schu-
bert”, granym na scenie Teatru 
Dramatycznego w Wałbrzychu. 
Nie będę opisywał tego, co 
Pani Wolny Hamkało napisała. 
Niech przemówi sama:

„Wałbrzych jest pusty jak 
dekoracja po zejściu ekipy �l-
mowej z planu. (…) Wspinamy 
się ciemną uliczką przez 15 mi-
nut i nie spotykamy nikogo. Z 
zimnych bram czuć charaktery-
styczny odór amoniaku. Dopie-
ro w jakimś podwórku słychać 
śmiech: dwoje dzieci bawi się 
w piaskownicy. To wszystko. 
Intuicyjnie szukamy jakiegoś 
centrum, jakiegoś miejskiego 
totemu w postaci kościoła, 
ratusza, albo chociaż fontan-

Dwie sprawy
Janusz
Bartkiewicz

ny. Bo każde miasto ma takie 
umowne serducho. Jest: plac, 
fontanna, Żabka i kilka ławek. 
(…) Wypijam piwo (…) szuka-
my teatru.”

Okazało się, że autorka fe-
lietonu pomyliła się, ponieważ 
sztukę „Schubert” grano w Sta-
rej Kopalni. Jedzie więc tam za 
samochodem reżysera Marci-
na Liber i na szczęście zdążają 
jeszcze przed rozpoczęciem. 
Ale zanim zasiądą na wykupio-
nych miejscach, muszą jeszcze 
raz zetknąć się z ponurą wał-
brzyską rzeczywistością:

„(…) wsiadam posłusznie 
do auta i jedziemy maleńkim 
konwojem pod kopalnię. Jest 
niesamowicie. Parkujemy pod 
jakąś starodawną maszyną na 
wielkim porośniętym perzem 
placu. Reprezentujemy jedyne 
auto, które tam parkuje. Wokół 
cała groźna, bujna natura, któ-
ra sprawia, że do Wałbrzycha, 
tego mrocznego miasteczka, 
wyglądającego jak dziwna 
multiplikacja wielu małych 
miasteczek, zawsze chętnie 
się wraca. (…) Wracamy dro-
gą przez pola. Rzepak kwitnie 
wściekle i znów jest psychode-
liczne.”

Czytając ten opis Wałbrzy-
cha zastanawiałem się, czy ja 
mieszkam w nim, czy być może 
to tylko taka moja psychode-
liczna projekcja. Bo widzę go 
całkiem inaczej. A tak napraw-
dę, to odnoszę wrażenie, że 
szanowna literatka w Wałbrzy-
chu chyba nie była i dlatego 
zwracam się do pana prezy-
denta Szełemeja z apelem, aby 
panią A. Wolny-Hamykało do 
naszego miasta zaprosił i aby 
tę wizytę uczynić dla wałbrzy-
szan atrakcyjną, organizując 
wycieczkę, której przewodni-

kiem będzie ona sama, by jej 
uczestnikom pokazać trasę 
owej peregrynacji do teatru i 
Starej Kopalni. Pierwszy się na 
taką imprezę zapisuję.

Druga sprawa dotyczy pla-
nowanych hucznie przez opo-
zycję (w tym KOD) obchodów 
25 rocznicy pamiętnych wy-
borów w dniu 4 czerwca 1989 
roku. Rządzące PiS rocznicę tę 
– jak zwykle – raczej przemil-
czy, więc daję mu spokój. Nie 
mogę natomiast przejść do 
porządku dziennego nad tym, 
co z rocznicą ową wyprawia 
przede wszystkim Platforma 
Obywatelska i jej propagan-
dowa tuba, czyli Gazeta Wy-
borcza. Otóż środowiska te 
zapowiadają huczne obchody 
tejże rocznicy (a nawet mar-
sze jakoweś), w GW pojawiają 
się wspominki tamtego dnia, 
jak również liczne komentarze 
i analizy. I cóż z tego wynika? 
Ano to, że 4 czerwca 1989 
roku tak zwana demokratycz-
na opozycja odniosła niezwy-
kłe zwycięstwo, wygrywając 
wybory parlamentarne, przez 
co wredną komunę odesłano 
na śmietnik historii. A jak to 
się stało, zapyta ktoś, kto ma 
krótką pamięć, albo się zbyt 
późno urodził. Stało się tak, że 
obywatele wzięli i zorganizo-
wali wolne wybory, po czym 
poszli do urn i odnieśli znako-
mitą wiktorię, nie przymierza-
jąc, jak Jagiełło nad wrażym 
Krzyżakiem i Sobieski nad Tur-
czynem pospołu. I kiedy pan 
były prezydent Komorowski 
znów (jak od lat) rozpocznie 
swoje rocznicowe czary mary, 
kiedy media sprzyjające PO, 
KOD i Nowoczesnej, zachłysną 
się wspomnieniem tego Wiel-
kiego Zwycięstwa, ja, skrom-

ny mieszkaniec Wałbrzycha, 
chciałbym przypomnieć tylko 
kilka faktów, które ci świętują-
cy wstydliwie (???) wycierają z 
przestrzeni publicznej pamięci.

Otóż, aby do wyborów w 
dniu 4 czerwca 1989 r. doszło, 
musiał najpierw Generał Jaru-
zelski, przy pomocy wiernych 
mu współpracowników (gen. 
Kiszczak, premier Mieczysław 
Rakowski, minister Stanisław 
Ciosek, Aleksander Kwaśniew-
ski, Leszek Miller i wielu innych) 
doprowadzić do obrad Okrą-
głego Stołu, gdzie następnie 
przez długie dni uzgadniano 
„wygląd” przyszłej Polski. I aby 
to zrealizować, musiał W. Jaru-
zelski i Cz. Kiszczak, wraz z M. 
Rakowskim zagrozić, że zrzek-
ną się wszystkich partyjnych i 
państwowych funkcji, aby par-
tyjny beton w KC PZPR przeła-
mać i do rozmów z opozycją 
doprowadzić. Do rozmów tych 
ludzie tzw. ówczesnej opozy-
cji (z Lechem Wałęsą na czele) 
niezbyt się palili i dopiero trze-
ba było nacisku Kościoła, aby 
do nich w ogóle doszło. Ale to 
dzięki tym okrągłostołowym 
ustaleniom, to dzięki refor-
matorom z PZPR, te pierwsze 
wolne wybory miały miejsce, 
o czym dzisiejsi politycy z PO, 
Nowoczesnej i KOD nie chcą 
jakoś pamiętać i liczą na bar-
dzo krótka pamięć Polaków. 
Niestety (dla nich, oczywiście), 
ja pamięć mam bardzo dobrą.

Pamiętam, że czerwcowe 
zwycięstwo nie było tak oszo-
łamiające. Bo przecież zgod-
nie z ustaleniami, rządząca 
koalicja (PZPR, ZSL i SD) miały 
zagwarantowane w przyszłym 
sejmie 299 miejsc, czyli stano-
wiliby 65% większość parla-
mentarną. Pozostałe mandaty 

poselskie w liczbie 161 (35%) 
zostały przeznaczone dla kan-
dydatów bezpartyjnych. Na-
tomiast sławetna „lista krajo-
wa” dotyczyła tylko 39 miejsc 
poselskich, które przypadać 
miały członkom władz PZPR, 
ZSL, SD, „Pax”, UChS, PZKS i 
PRON. Ich wybór nastąpiłby w 
przypadku nieskreślenia ich na 
listach, co niestety (dla nich) 
się nie udało i nawet w zagra-
nicznych ambasadach wszyscy 
zostali skreśleni. A przecież w 
tych ambasadach nie praco-
wali członkowie solidarnościo-
wej opozycji, więc jakie to ich 
zwycięstwo? Dzisiejsza prawi-
ca powinna raczej dziękować 
za to członkom PZPR, którzy w 
ambasadach tych pracowali, 
bo partyjna nomenklatura nie 
przewidywała takich miejsc 
pracy dla bezpartyjnych i dla 
ówczesnej opozycji.

Dzień 4 czerwca winien 
zatem być obchodzony jako 
wspólne święto dawniejszej 
władzy (PZPR) i dzisiejszej opo-
zycji (PO, Nowoczesna, KOD), 
albowiem zgodnie ze wcze-
śniejszymi ustaleniami Zgro-
madzenie Narodowe wybrało 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego 
na prezydenta, który osoba 
swą gwarantował, że wprowa-
dzone zmiany polityczne nie 
zostaną przez partyjny (PZPR) 
beton zerwane. A takie obawy 
były niezwykle mocne. Praw-
dziwe zaś zwycięstwo daw-
nej solidarnościowej opozycji 
przyniosła zdrada – 17 sierpnia 
1989 roku - ZSL i SD, które ze-
rwało koalicję z PZPR przez co 
umożliwiło powołanie rządu 
Tadeusza Mazowieckiego. Czy 
w III RP każda zdrada musi być 
tak hołubiona?

www.janusz-bartkiewicz.eu

Piętnastka 
świętuje
Dyrektor i społeczność 
szkolna Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 15 w Wał-
brzychu zapraszają na Świę-
to Szkoły, które odbędzie się 
3 czerwca 2016 roku w godzi-
nach od 8.00 do 14.00. Trady-
cyjnie w tym uroczystym dniu, 
już od rana, zorganizowane 
będą warsztaty i spotkania z 
ciekawymi ludźmi, a w drugiej 
części dnia odbędzie sie festyn 
na terenach przyległych do 
szkoły. - Uczniów czeka wiele 
atrakcji: przeprowadzą do-
świadczenia chemiczne, będą 
uczestniczyć w kursie udziela-
nia pierwszej pomocy, trenin-
gach siatkówki i koszykówki (z 
koszykarzami Śląska Wrocław), 
spotkają sie z graczem rugby, 
grupa uczniów nagra relację 
telewizyjną z obchodów świę-
ta (z użyciem profesjonalnego 
sprzętu telewizyjnego), odbę-
dą się warsztaty plastyczne, 
na których uczniowie będą 
tworzyć prace wykorzystując 
nowe techniki artystyczne, 
przeniesiemy się w świat dino-
zaurów, miłośnicy języków ob-
cych wezmą udział w warszta-
tach scrapbookingu etc. Od 
godziny 11.00 rozpocznie się 
część rekreacyjno – sportowa. 
Przewidujemy wiele atrakcji 
takich jak: bicie rekordu w ilo-
ści osób tańczących wspólny 
układ taneczny, zumbę, mecze 
piłkarskie, biegi sprawnościo-
wo-terenowe, tory przeszkód, 
trening sportowy z piłkarkami 
PWSZ, dmuchane zamki, bań-
ki mydlane i oczywiście poczę-
stunek- kiełbaski z grila i prze-
pyszne ciasta, przygotowane 
przez rodziców – wyliczają 
organizatorzy.

(RED)

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.
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Wałbrzych, 601 82 23 71

ODNOWIENIA, POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI
USŁUGA U KILENTA

PODPIS W CIĄGU GODZINY

AUDYT, DOKUMENTACJA, SZKOLENIE

www.bajan.com.pl; bajan@bajan.com.pl

R E K L AMA

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

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

Wałbrzych, dnia 23.05.2016 r 

1. przy ul. Senatorskiej 17/34 – położonego na XI piętrze, składającego się z pokoju 
z aneksem kuchennym,pokoju, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni użyt-
kowej 41,40 m². Cena wywoławcza wynosi 71 300,00 zł, wadium 3 565,00 zł.  Prze-
targ odbędzie się 23.06.2016 r o godzinie 12,00 w siedzibie Spółdzielni.

2. przy ul. Grodzkiej 21/2 położonego na I piętrze, składającego się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,20 m². Cena 
wywoławcza wynosi 129 406,00 zł, wadium 6 470,00 zł. Przetarg odbędzie się 
23.06.2016 r o godzinie 12,20 w siedzibie Spółdzielni. 

3. przy ul. Blankowej 13/7 – położonego na II piętrze, składającego się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 60,10 m². Cena 
wywoławcza wynosi 123 900,0 0 zł, wadium 6 195,00 zł. Przetarg odbędzie się 
23.06.2016 r o godzinie 12,40 w siedzibie Spółdzielni. 

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu 
się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek ban-
kowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 22.06.2016 r. 
lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 23.06.2016 r. w godz. od 8,00 
do 10,00. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę 
wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium, w przypadku wy-
grania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzy-
skanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wy-
grały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego nie 
później niż następnego dnia po dacie przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium w kasie 

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

 ZARZĄD

R E K L AMA

Mieszkańcy Głuszycy i 
Jedliny Zdroju będą mogli 
korzystać z bezpośrednie-
go połączenia kolejowego 
z Wrocławiem! Remont linii 
kolejowej Kłodzko – Wro-
cław sprawi, że pociągi bez-
pośrednie z Kudowy pojadą 
objazdem przez Nową Rudę 
i Wałbrzych.

W okresie od 13 czerwca 
(poniedziałek) do 2 września 
(piątek) na linii Wrocław - 
Kłodzko zarządca infrastruk-
tury (PKP PLK S.A.) będzie 

prowadził prace torowe po-
między Strzelinem i Kamień-
cem Ząbkowickim. Wymie-
niane będą szyny i podkłady, 
zlikwidowane zostaną ogra-
niczenia prędkości. Ponie-
waż ten fragment linii jest 
jednotorowy, w okresie robót 
konieczne będzie całkowite 
wstrzymanie ruchu pociągów 
i wprowadzenie autobusowej 
komunikacji zastępczej, co 
wydłuży czas podróży.

- Wyjątkiem będą pociągi 
bezpośrednie Kolei Dolnoślą-

skich, linii D9, kursujące z Ku-
dowy-Zdroju do Wrocławia. 
Aby zminimalizować pasaże-
rom uciążliwości związane z 
przesiadkami, szynobusy zo-
staną skierowane objazdem 
przez Nową Rudę, Głuszycę, 
Jedlinę-Zdrój i Wałbrzych. Wy-
dłużenie czasu podróży będzie 
porównywalne, ponieważ na 
wyremontowanym odcinku z 
Wałbrzycha do Wrocławia po-
ciągi pojadą 120 km/h, z przy-
stankami wyłącznie na stacjach 
Wałbrzych Miasto i Jaworzyna 

Śląska. Zaletą będzie brak ko-
nieczności przesiadki, co w przy-
padku kuracjuszy i turystów z 
większym bagażem zawsze ma 
duże znaczenie. Warto zazna-
czyć, że takie rozwiązanie po-
prawi również warunki podróży 
na odcinku między Kłodzkiem i 
Wałbrzychem. Szynobusy będą 
zatrzymywać się na wszystkich 
stacjach i przystankach, umoż-
liwiając mieszkańcom Nowej 
Rudy, Ludwikowic, czy Głuszycy 
bezpośrednią podróż do Wro-
cławia. Ułatwi to także dojazd 

Szynobusem do Wrocławia

turystów z Wrocławia w Góry 
Sowie tą najpiękniejszą - choć 
niewątpliwie także oczekującą 
remontu - linią kolejową w Pol-
sce. Podsumowując, pragniemy 
bardzo serdecznie przeprosić 
naszych Pasażerów za utrudnie-
nia. Na trasie objazdu (również 
w połączeniach z przesiadkami 
- patrz załączony rozkład jazdy) 
wprowadzona zostanie tary-

fa promocyjna. Prosimy także 
pamiętać, że po zakończeniu 
robót pociągi przyśpieszą - ce-
lem prac jest przywrócenie 
prędkości 100 km/h na remon-
towanym odcinku. Pierwsze 
pociągi pojadą nowym torem 
po południu 3 września – mówi 
Naczelnik Działu Przewozów 
Koleje Dolnośląskie S.A.

(RED)

Trwa liczenie strat w wy-
niku gradobicia, ulewnych 
opadów deszczu, podtopień 
i ob�tego spływu powierzch-
niowego wód w Gminie Głu-
szyca. W nawałnicy, która w 
sobotę przeszła nad Aglo-
meracją Wałbrzyską, najbar-
dziej ucierpieli mieszkańcy 
Kolc i Głuszycy Górnej.

Na podstawie zarządzenia 
nr 64/0/2016 Burmistrza Głu-
szycy z 30 maja 2016 r. zostały 
powołane gminne komisje do 
spraw szacowania wysokości 
start w infrastrukturze gminy 

oraz w gospodarstwach domo-
wych i przedsiębiorstwach w 
wyniku niekorzystnych zjawisk 
meteorologiczno-hydrolo-
gicznych. W czasie wizji lokal-
nych członkowie komisji mają 
oszacować wielkość powsta-
łych szkód w poszczególnych 
gospodarstwach domowych i 
obiektach gminnych.

- Osoby, które ucierpiały 
na skutek ostatnich ulewnych 
opadów deszczu, gradu i lokal-
nych podtopień są proszone 
o zgłaszanie się do zastępcy 
burmistrza Grzegorza Szymań-

Szacowanie strat po ulewie

Ostatnie nawałnice najwięcej 
szkód poczyniły w gminie 
Głuszyca.

z pracownikiem Urzędu Miej-
skiego w Głuszycy Piotrem 
Wąsikiem (tel. 512 272 696).

(RED)

skiego, który zajmuje się koor-
dynacją spraw związanych z 
szacowaniem szkód powsta-
łych 28 maja - mówi Roman 
Głód, burmistrz Głuszycy.

Informujemy mieszkań-
ców, że worki z piaskiem 
obecnie są składowane na te-
renie bazy Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy ul. Kłodzkiej w 
Głuszycy Górnej. W przypad-
ku wystąpienia zagrożenia 
powodziowego worki zostaną 
wydane lub dowiezione pod 
wskazany adres po wcześniej-
szym kontakcie telefonicznym 
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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 AMA

R E K L AMA

W restauracji A’propos w 
Wałbrzychu po raz siódmy 
odbyło się spotkanie z oka-
zji Dnia Matki, organizowa-
ne tradycyjnie przez senato-
ra VI i VII kadencji Romana 
Ludwiczuka oraz Fundację 
„Zielone Wzgórze”.

W spotkaniu wzięło udział 
kilkadziesiąt mam osób 
niepełnosprawnych oraz 
zaproszeni goście, wśród 
których byli poseł na Sejm 
RP Agnieszka Kołacz – Lesz-
czyńska i starosta wałbrzyski 
Jacek Cichura. Spotkaniu to-
warzyszył występ zespołu ze 
szkoły muzycznej, który swo-
im koncertem wywołały wiele 
wspaniałych emocji i radości 
na twarzach mam i gości oraz 

koncert w wykonaniu Rober-
ta Delegiewicza, który także 
prowadził tę imprezę. W mi-
łej atmosferze organizatorzy 
wręczyli mamom drobne upo-
minki. Spotkanie zakończyło 
się wspólnym zdjęciem oraz 
zaproszeniem na kolejny rok.

- Bardzo się cieszę, że te 
wspaniałe mamy po raz kolej-
ny zechciały przyjąć nasze za-
proszenie. Wiemy jak trudno 
im znaleźć chwilę dla siebie, 
więc tym bardziej jest nam 
miło. Dziękuję także wszyst-
kim sponsorom, którzy od 
lat pomagają nam w organi-
zowaniu tego wyjątkowego 
spotkania – mówi Roman Lu-
dwiczuk.

(RED)

Świętowały wyjątkowe mamy

Jacek Cichura, Roman Ludwiczuk i Agnieszka Kołacz – Leszczyńska 
wręczali mamom upominki z okazji ich święta.

Wiele atrakcji przygoto-
wał Ośrodek Społeczno-Kul-
turalny Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Podzamcze” na 
festyn z okazji Dnia Dziecka, 
w ramach Dni Podzamcza 
2016. Sporo się działo za-
równo na scenie, jak i na 
przyległym do niej terenie, 
które to miejsca przezna-
czono na różnego rodzaju 
występy, prezentacje i za-
bawy.

W programie artystycznym 
wystąpiły dzieci z podzam-
czańskich szkół i przedszkoli, 
wykonując piosenki, układy 
taneczne i scenki teatralne. 
Najmłodsi korzystali z placu 
zabaw z dmuchanymi atrak-

cjami oraz mobilnym centrum 
animacji z nauką puszczania 
mydlanych baniek, malowa-
niem twarzy oraz grami i za-
bawami konkursowymi. Fun-
dacja RECAL zorganizowała 
sportowe rywalizacje oraz 
zajęcia sprawnościowe. Uzu-
pełnienie programu stanowi-
ła m.in. prezentacja sprzętu 
krótkofalowców, a także moż-
liwość kierowania samocho-
dem na profesjonalnym sty-
mulatorze. 

Zapowiadało się jeszcze 
wiele innych atrakcji, jednak na 
przeszkodzie stanęła aura. Z po-
wodu burzy i ulewnego desz-
czu festyn został przerwany.

(BAS)

Festyn z burzą

Wesoło było na estradzie...

...oraz na przyległym placu zabaw.
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art, obok pogotowia ratunkowego i stacji krwiodawstwa). 
Rejestracja telefoniczna: 881-488-989.

Chcę, by ludzie chodzili do lekarzy. Wyniki badań 
najbardziej pokazują, na ile jestem skuteczny 
– mówi uzdrowiciel

R E K L AMA

Gościniec Sudecki
Głuszyca 

ul. Warszawska 2a
tel. 534 636 516

Nasza specjalność 
- dania z dziczyzny! Zapraszamy kibiców 

do oglądania najważniejszych 
wydarzeń sportowych 

na naszym wielkim ekranie! 
Wstęp wolny!Organizujemy wesela i przyjęcia okolicznościowe

Zapraszamy na tradycyjne dania kuchni 
polskiej, włoską pizzę pieczoną na kamieniu.

R E K L AMA

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

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

dla kobiet i mężczyzn
sortowanie surowców wtórnych

demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich

PRACA
w Niemczech

KR
A

Z 
77

65

Jest taki mit, że uzdro-
wiciele odradzają wizyty 
u lekarza. Ten inaczej – 
wręcz odmawia przyjmo-
wania osób, które rezy-
gnują z opieki lekarskiej. 
Bo jak wyjaśnia, on medy-
cynę akademicką wspiera, 
a nie zastępuje. A jak sku-
tecznie to robi!

- Chodzę do lekarza, bo 
to panu Darkowi obiecałem. 
Ale przecież wiem, że nogę 
zawdzięczam tylko jemu. Bo 
lekarze już mówili, że nada-
je się tylko do amputacji, 
że krążenia krwi nie ma. A 
tymczasem po kilku wizy-
tach u pana Darka rany na 
nodze  przestały się goić, a 

sinizna też częściowo zeszła. 
Cukrzyca poczyniła też wie-
le innych zniszczeń w moim 
organizmie, mam ją ponad 
dwadzieścia lat. Ale pod do-
tykiem pana Darka wiele się 
cofnęło. Wyrównało się ci-
śnienie, nawet wzrok się po-
prawił – opowiada pan An-
drzej Pacułek z Wrocławia, 
który chodzi do wałbrzyskie-
go uzdrowiciela od roku.

Tra�ł tu, gdy pod do-
tykiem dłoni jego siostrze 
zniknęły mięśniaki macicy, a 
też była zakwali�kowana do 
operacji. – Pomyślałem, że 
jak pomogło Kasi, pomoże 
i mnie. No i pan Darek spra-

Fenomen wałbrzyskiego 
uzdrowiciela

wił, że czuję się dwadzieścia 
lat młodszy.

Marta Głowacz ze Świdni-
cy jest natomiast po udarze 
mózgu. Lewą stronę ciała 
miała niewładną. Ani samej 
jeść, ani się ubrać, ani wyjść z 
domu bez balkonika. Mowa 
też niewyraźna i zatraciła 
zdolność czytania. W takim 
stanie tra�ła rok temu do 
pana Darka. Po kilku wi-
zytach zamieniła balkonik 
na kule, po kilku kolejnych 
na laskę. W ręce potra� też 
utrzymać widelec, sama się 
ubrać. 

– No i nareszcie znów 
rozumiem, co babcia mówi 
przez telefon – cieszy się jej 
wnuczka, Natalia. Która też 
tra�ła do pana Darka, gdyż 
miała niską odporność, cią-
gle choroby, infekcje. Po 
trzech wizytach całą zimę 
przechodziła bez jednego 
przeziębienia. – Pan Darek 
pomógł wnuczce i mnie. A 
ja już traciłam nadzieję, bo 
mimo trzech lat rehabilitacji 
poprawy specjalnie nie było. 
Tymczasem jego ręce spra-
wiły cud – mówi pani Marta. 

Słowo „cud” pada w po-
czekalni uzdrowiciela często, 
a ludzie na dowód pokazu-
ją swoje wyniki badań. Dla 
porównania, w jakim byli 
stanie, zanim tu tra�li oraz 
w jakim są teraz, po kilku 

wizytach. – To jeszcze jedna 
przyczyna, dla której chcę, 
by ludzie chodzili do lekarzy. 
Wyniki badań najbardziej 
pokazują, na ile jestem sku-
teczny – mówi uzdrowiciel.

(ego)

Nogę zawdzięczam tylko jemu. Bo lekarze już 
mówili, że nadaje się tylko do amputacji, że 
krążenia krwi nie ma. A tymczasem po kilku 
wizytach u pana Darka rany na nodze  przestały się 
goić, a sinizna też częściowo zeszła.
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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

Pojawiła się ważna informacja 
o nowym dziele Barbary Borkowy 
pt. „Siostry”, książce poświęconej 
księżnie Daisy von Pless i jej sio-
strze, wzbogacającej nas w nowe 
informacje o coraz bardziej bliskiej 
naszemu sercu ostatniej gospo-
dyni na zamku Książ i stanowiącej 
znakomite uzupełnienie wcześniej-
szych wydawnictw poświęconych 
księżnej i jej rodzinie.

O wcześniejszej, cennej pozycji 
wydawniczej pisałem już w lutym 
2015 roku, co następuje:

Książka „Lepiej przemilczeć. 
Prywatne pamiętniki Księżnej Daisy 
von Pless z lat 1895-1914” przeło-
żona z angielskiego przez Barbarę 
Borkowy była dużym osiągnięciem 
wydawniczym młodej jeszcze Fun-
dacji Księżnej Daisy von Pless, dzia-
łającej przy zamku Książ. Po ukaza-
niu się jej pod koniec 2013 roku, i 
zaprezentowaniu na spotkaniach 

Księżna Daisy o sobie
Stanisław 
Michalik

promocyjnych w Książu, pojawiły 
się o tym wydarzeniu pozytywne 
informacje i recenzje w lokalnych 
mediach, a potem sprawa jakby 
przycichła. A szkoda, bo książka 
jest niewątpliwie osiągnięciem wy-
dawniczym, do czego przyczynił się 
wydatnie prezes Fundacji Księżnej 
Daisy von Pless, a zarazem redaktor 
prowadzący Mateusz Mykytyszyn 
wraz z prezesem spółki Zamek 
Książ, Krzysztofem Urbańskim. 
Książka dużego formatu w twardej 
oprawie jest wzbogacona w cenne 
fotogra�e i przypisy oraz indeks 
miejsc i nazwisk, jak przystało na 
solidne opracowanie o charakterze 
historycznym.

Księżna Daisy jest mi bliska już 
po lekturze pierwszej części jej pa-
miętnika „Taniec na wulkanie”, a 
losy zamku-pałacu Hochbergów w 
Książu interesowały mnie od daw-
na. A teraz mamy drugą część, jak 
widać z cytowanych fragmentów, 
wciągającą w pompatyczny świat 
życia wyższych sfer jak bajki z tysią-
ca i jednej nocy. Ale ten świat jest 
prawdziwy, realny, a w nim ważą 
się losy wielu narodów i krajów 
ówczesnej Europy. Warto dodać, 
że rodzina Hochbergów była jed-

ną z najbogatszych w ówczesnych 
Niemczech, a mąż Daisy książę 
Hans Heinrich XV Hochberg von 
Pless, bliskim doradcą i totumfac-
kim cesarza niemieckiego.

O swojej książce sama Daisy 
napisała:

„Jeżeli nie mogę się pochwalić, 
że żyłam w samym środku wielkich 
wydarzeń, to z pewnością mogę 
stwierdzić, że przebywałam w ich 
orbicie. Dlatego może to, co myśla-
łam i powiedziałam było więcej niż 
prywatnym zdaniem. Wszyscy ży-
wimy nadzieję lub ułudę, że to, kim 
jesteśmy i co robimy ma znaczenie. 
Pragniemy pozostawić po sobie 
pewien, jakkolwiek skromny, me-
moriał, który przetrwa próbę czasu 
i utrzyma o nas pamięć żywą i pach-
nącą jak kwiat, kiedy nie będzie już 
na ziemi tych, których znaliśmy i ko-
chaliśmy. Jest to jeden z powodów 
publikacji mojej następnej książki.”

A jeszcze dalej księżna Daisy 
von Pless tak oto uzasadnia moty-
wy parafrazy własnego pamiętnika 
w formie książkowej:

„Jedną ze znamiennych i nie-
podważalnych wartości prowa-
dzonego przeze mnie dziennika, 
którego kartki przewracam, jest 
możliwość osądzenia samej siebie 
na podstawie własnego rejestru 
wydarzeń”.

„Lepiej przemilczeć” Daisy von 
Pless to książka, która może za-
chwycać, ale też zdumiewać. W 
najwyśmienitszych snach o życiu 
arystokracji nie byłem w stanie 
wyobrazić sobie tego, o czym opo-
wiada w swym pamiętniku tydzień 
po tygodniu, miesiąc po miesiącu, 
rok po roku, jego autorka. Jest to 
po prostu skrupulatny rejestr setek, 
a może nawet tysięcy podróży po 
Europie i świecie, nieustannych wi-
zyt na cesarskich, królewskich i ma-
gnackich dworach, wykwintnych 
przyjęć i balów, mnóstwa polo-
wań, regat żeglarskich, wyścigów, 
na koniec imprez dobroczynnych, 
ale te ostatnie już tu na miejscu w 
Książu, Szczawnie-Zdroju, Wałbrzy-
chu, bo obdarowywanie ubogich i 
ułomnych osób sprawiało księżnej 
Daisy dużą satysfakcję i przyjem-
ność. Na kartach książki przewija 
się liczna plejada najważniejszych 
ludzi ówczesnej Europy, a nawet i z 
innych kontynentów, tych wszyst-
kich, którzy czynnie uczestniczyli 
w europejskim życiu wyższych sfer, 
a udział w tym życiu był �larem 
arystokratycznego konwenansu. 
W pamiętnikach Daisy von Pless 
możemy odnaleźć wzmianki o 
nieomal wszystkich liczących się 
w świecie arystokratycznym i dy-
plomatycznym osobach, nie licząc 
dworów monarszych, na czele 
z ich głowami. Oczywiście prym 
wiodą dwory angielskie, niemiec-
ko - pruskie, austriackie, francuskie, 
rosyjskie. Dla mniej wytrawnego 
czytelnika po prostu dwoi się w 
głowie od nazwisk, tytułów, powi-
nowactw, zwłaszcza, gdy korzysta-
my z pedantycznie sporządzonych 
przypisów.

Daisy jest osobą, która nigdzie 
nie może dłużej zagrzać miejsca. 
Gdyby sporządzić skrupulatnie har-
monogram jej wojaży z każdego 
roku, począwszy od 1902 do 1910, 
to uzbierałoby się na same podró-
że tysiące kilometrów i setki miejsc 
pobytu. Nie mówię o przyjęciach, 
balach, polowaniach, spotkaniach 
towarzyskich. Europę zjeździła Da-
isy wzdłuż i wszerz. Wszędzie gdzie 
się znalazła starała się jak najwięcej 
zwiedzić i zobaczyć. Oto fragment 
jej pamiętnika z 9 października 
1905 roku:

„Przez ostatnich kilka dni wi-
działam więcej Berlina, niż kiedy-
kolwiek przedtem. Odwiedziłam 
kilka cudownych galerii z obrazami; 
podziwiałam Rubensa o wiele pięk-
niejszego od jego płócien w Galerii 
Drezdeńskiej. Zatelegrafowałam 
do Eulenburga po specjalne po-
zwolenie na zwiedzanie Pałaców 
Królewskich: Pałacu w Berlinie (ni-
gdy nie oglądałam jego sypialni), 
Charlottenburga, Nowego Pałacu, 
Pałacu Miejskiego oraz Sans Souci 
w Poczdamie. Wszędzie, podej-
mowani przez królewskich „za-
rządców”, spędzaliśmy przyjemnie 
czas”.

Dopiero po 1910 roku następu-
je regres w światowym życiu Daisy, 
a jest to skutkiem zmęczenia przy-
chodzącego z wiekiem, pogarsza-
jącej się sytuacji rodzinnej, a także 
politycznej przed I wojną światową.

Uwagę Czytelników chcę dzi-
siaj skupić na wydarzeniu z roku 
1905, bowiem ilustruje ono dość 
wyraźnie stosunek księżnej Da-
isy do Polaków. Otóż pod koniec 
października tego roku Daisy wy-
brała się do Łańcuta na zaprosze-
nie hrabiny Elżbiety Potockiej. Po 
drodze zatrzymała się w swoim 
drugim pałacu, w Pszczynie. Za-
mek Pszczyński, jedna z rezydencji 
zamożnej rodziny Hochbergów, 
stał się na wiele lat domem dla An-
gielki, podobnie jak podwałbrzyski 
Książ. W latach przed I wojną świa-
tową, Daisy i jej mąż prowadzili wy-
stawny styl życia, pełen dworskich 
uroczystości, przyjęć, polowań i 
podróży po świecie. Zarówno Książ, 
jak i Pszczyna, był miejscem gościn-
nym, otwartym dla osób bliskich i 
znajomych. Wielu przyjaciół Daisy 
należących do rodzin królewskich 
i arystokracji europejskiej, włącznie 
z księżną Elżbietą Potocką (z domu 
Radziwiłł) – małżonką ordynata łań-
cuckiego Romana Potockiego, od-
wiedzało ją na Śląsku. Księżna Elż-
bieta Potocka (zwana Betką) znała 
osobiście wielu ludzi z kręgu Daisy. 
Księżna Daisy tak oto relacjonuje w 
swojej książce wrażenia z pobytu, 
najpierw w Pszczynie, a następnie 
w Łańcucie:

„Oni tam bardzo mili i prawdzi-
wie ich kocham, ale będąc Niem-
cami, nie wiedzą jak żyć... Vater 
zarządził specjalne strzelanie tylko 
dla mnie i dla siebie, aczkolwiek 
obecnych było na nim około tu-
zina Ober-Jagmeisters (nadleśni-
czych). Zostało tak starannie przy-

gotowane, jakby było dla samego 
Cesarza. Odstrzeliliśmy dwieście 
zajęcy i parę innych zwierząt. 
Każdego ranka jeździłam konno 
z Anną, rozpędzając rumaki do 
szaleńczego galopu, z czego ona 
i - ku mojemu zdziwieniu – jadący 
za nami Ober-coś tam-rittmeister 
bardzo się cieszyli. Po drodze tu-
taj spędziłam noc w Solzie z Lari-
schami. Robili wszystko, by mnie 
zatrzymać, ale nie mogłam zostać, 
bo przyrzekłam stawić się w Łań-
cucie w oznaczonym dniu i nie 
chciałam zawiść uprzejmej Betki 
Potockiej, która odwiedza Książ 
każdego roku, podczas gdy ja by-
łam u niej ostatnim razem bardzo 
dawno temu z Shelagh i wujkiem 
Patem.

Abstrahując od wszystkiego 
innego, jest to naprawdę piękny 
dom ze ślicznymi przedmiotami i 
kwiatami. Niektórzy myślą, że Po-
lacy są prymitywni. Nie rozumiem 
dlaczego, ale tak jakoś się utarło 
na świecie. W rzeczywistości są 
błyskotliwi i inteligentni, z dobrą 
znajomością obcych języków, a ich 
kobiety są jak Austriaczki tryskające 
życiem, ubrane w Paryżu i szeroko 
podróżujące. Łańcut jest zapełnio-
ny obrazami i porcelaną przywie-
zioną przez hrabinę Branicką, której 
rodzina miała powiązania z Marią 
Antoniną. Miejsce to jest cudownie 
utrzymane przez Betkę i jej męża, 
którzy posiadają zarówno dobry 
gust jak i pieniądze”.

Już ten drobny fragment z 
pamiętnika Daisy jest dowodem 
jej pozytywnego stosunku do 
Polaków, czego potwierdzenie 
znajdziemy w innych miejscach 
książki, a także w losach jej synów 
w czasach II wojny światowej. W 
książce co rusz znajdujemy przy-
kłady wydawałoby się niebywa-
łego przepychu i komfortu życia 
ówczesnej arystokracji, jak się oka-
zuje nie tylko angielskiej lub nie-
mieckiej, ale też i polskiej. Można 
by o nim powiedzieć - „życie jak w 
Madrycie”. Jak się jednak okazuje, 

to życie wymagało jednak ogrom-
nego hartu i poświęcenia. Podróże 
wtedy były czasochłonne i męczą-
ce. Obowiązujące konwenanse 
życia dworskiego wymagały usta-
wicznej czujności i uwagi nad tym 
co się robi i mówi oraz cierpliwości 
w dotrzymywaniu towarzystwa. 
Mnóstwo czasu pochłaniały za-
kupy odzieży i strojów, do czego 
przywiązywano dużą wagę w krę-
gach towarzyskich. A w ogóle taki 
styl życia był niezwykle kosztowny. 
W miarę upływu lat Daisy coraz 
wyraźniej dostrzegała małostko-
wość i próżność życia arystokracji. 
Niestety, nie miała ani sił, ani moż-
liwości, aby się z tego uwolnić.

Nie mniej interesujące niż 
dramatyczne dzieje rodu Hoch-
bergów z Książa, mogą się okazać 
losy młodszej siostry księżnej Da-
isy. Wiemy, że Daisy utrzymywała 
przyjacielskie kontakty z nie mniej 
od niej urodziwą Shelagh. Wie-
my też o tym, że jej losy nie były 
usłane li tylko różami. Pomimo, że 
siostry bardzo różniły się od siebie 
w wyglądzie i charakterze, były 
sobie bardzo bliskie. Często się 
odwiedzały, razem podróżowały. 
Młodsza siostra również nie mia-
ła szczęścia w miłości. Jej pierw-
sze dziecko, pięcioletni chłopiec, 
zmarło na skutek choroby. Kiedy 
Shelagh urodziła córeczkę, mąż 
nawet nie chciał na nią patrzeć. W 
konsekwencji małżeństwo to za-
kończyło się rozwodem.

Czego dowiemy się o Daisy i 
Shelagh  w „Siostrach” Barbary Bor-
kowy? Oto jest pytanie. Odpowiedź 
na nie znajdziemy w nowej książce, 
do przeczytania której gorąco za-
chęcam.

24 czerwca b.r. na zamku Książ 
będzie miała miejsce premiera 
książki „Siostry” autorstwa Barbary 
Borkowy o Daisy von Pless i She-
lagh Westminster. Książka ukaże się 
nakładem wydawnictwa Fundacji 
Księżnej Daisy von Pless i będzie do 
nabycia zarówno w zamku jak i w 
wałbrzyskich księgarniach.
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R E K L AMA

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

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!!!

Dolnośląska 
Stolica Kultury

Kalendarz imprez 
kulturalnych Powiatu 

Wałbrzyskiego w ramach 
Dolnośląskiej Stolicy 

Kultury:

• 18 czerwca 2016 - Pałac 
Struga gmina Stare Bo-
gaczowice: „Inscenizacja 
plenerowa Chrzest Pol-
ski” – 1050-lecie rocznicy 
przyjęcia chrztu przez 
Polskę;

• 25 czerwca 2016 - Park 
Jordanowski w Walimiu: 
„Polskie malarstwo histo-
ryczne w plenerze” - wys-
tawa zorganizowana przy 
okazji Festiwalu Gulaszu;

• 23-26 czerwca 2016 
- Teatr Zdrojowy w 
Szczawnie-Zdroju: 51. 
Międzynarodowy Fes-
tiwal Henryka Wien-
iawskiego w Szczawnie- 
Zdroju; 

• 26 czerwca 2016 - Plac 
Zdrojowy Jedlina – Zdrój: 
„Teatry uliczne” orga-
nizowane podczas XIV 
Dolnośląskiego Festiwalu 
Zupy.

W Teatrze Zdrojowym 
w Szczawnie-Zdroju odbył 
się koncert pn. „Melodie 
dla Anny”, nad którym ho-
norowy patronat sprawo-
wali Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz 
Starosta Wałbrzyski.

Cykl koncertów o tej tema-
tyce odbył się już w zeszłym 
roku na terenie Dolnego Ślą-
ska, jednak w Powiecie Wał-
brzyskim koncert ten został 
zorganizowany po raz pierw-
szy 28 maja 2016 r. Organiza-
torem tego przedsięwzięcia 
jest Stowarzyszenie Współ-
pracy Polska-Wschód Oddział 

w Wałbrzychu, współpracują-
cy z Ośrodkiem Kultury i Sztu-
ki we Wrocławiu. Udział w 
nim wzięli laureaci III i IV edy-
cji Festiwalu Piosenki Anny 
German, polskiej piosenkarki 
i kompozytorki, której twór-
czość po dziś dzień cieszy się 
ogromnym zainteresowa-
niem odbiorców.

Swoją obecnością w Te-
atrze Zdrojowym zaszczycili 
uczestników m.in. Tadeusz 
Samborski – członek Zarzą-
du Województwa Dolnoślą-
skiego, Jacek Cichura – Sta-
rosta Wałbrzyski oraz Piotr 
Zimnicki – prezes PSL w Wał-
brzychu.

Po raz pierwszy w hi-
storii istnienia Powiatu 
Wałbrzyskiego, zarządowi 
udało się pozyskać środ-
ki �nansowe z subwen-
cji ogólnej na inwestycje 
drogowe. Przedmiotem 
wsparcia jest obiekt mo-
stowy w miejscowości 
Jaczków w gminie Czarny 
Bór.

Most jest uszkodzony i 
stwarza zagrożenie dla użyt-
kowników. Po przebudowie 
obiekt będzie miał pełną 
nośność 40 ton, co znacznie 
ułatwi komunikację między 
powiatami: kamiennogór-
skim, wałbrzyskim i świd-
nickim. Szacunkowy koszt 
inwestycji to 967 265 zł. 
Wysokość do�nansowania 
otrzymanego przez Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego wy-
nosi 467 628 zł. Skąd będzie 
pochodziła pozostała kwo-
ta?

- Pozostały koszt inwesty-
cji to wkład własny powiatu. 
Bazując na dotychczasowych 
doświadczeniach przetargo-
wych, inwestycję i tak zreali-
zujemy taniej niż zamierza-
my. Nie będziemy zwlekać 
i już ogłaszamy przetarg 
na przebudowę obiektu, 
aby prace zakończyć przed 

Melodie dla Anny

Koncert odbył się w pięknej scenerii Teatru Zdrojowego w Szczawnie 
Zdroju.

Kolejne środki na inwestycje

zimą. Należy się spodziewać 
utrudnień w ruchu na od-
cinku drogi w Jaczkowie, za 
co z góry przepraszamy, ale 

zmieniamy powiat dla Pań-
stwa – podkreśla Krzysztof 
Kwiatkowski , wicestarosta 
wałbrzyski.

Po remoncie most w Jaczkowie będzie miał nośność 40 ton.



Czwartek, 2 czerwca 2016 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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 AMA

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

Serwis Samochodowy Goliat

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie

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

Rządzący Polską wypowiadają 
wojnę jednocześnie Niemcom i 
Rosji. Wiedzą, że stoją na straco-
nej pozycji, ale argument za walką 
mają w ich pojęciu fundamental-
ny: „Musi się polać polska krew, 
by nabrano do nas szacunku!”. 
Sondaże natychmiast wskazują 
poparcie dla PiS w wysokości 50 
proc. Majaczenie? Nie byłbym 
tego taki pewien. Dlatego pozwa-
lam sobie na zadanie pytań elek-
toratowi Jarosława Kaczyńskiego 
z jednoczesnymi, przewidywany-
mi odpowiedziami, co powinno 
rzucić trochę światła na zjawisko, 
które od minionego października 
zdumiewa i wprawia w osłupienie 
Polaków, Europę, a nawet świat. 
A może ta zabawa pogłębi tylko 
wrażenie absurdu? Gotowi? Start!

• Czy podoba się wam to, że 
PiS i prezydent z tej formacji, 
z premedytacją, bo Jarosław 
Kaczyński miał ten zamiar już 
przed 10 laty, paraliżują Trybu-
nał Konstytucyjny i łamią pra-
wo, co może się bardzo dotkli-

Dla kogo piszę?
Andrzej
Basiński

wie odbić także na żywotnych 
sprawach zwykłych obywateli, 
którzy będą wobec władzy 
bezradni?

• Podoba!

• Czy podoba się wam to, że 
Polska z dnia na dzień traci 
swoją wysoką pozycję w Eu-
ropie i świecie oraz wizerunek 
państwa przewidywalnego, 
którego trudno zapraszać do 
uczestniczenia w ważnych roz-
strzygnięciach?

• Podoba!

• Czy podoba się wam to, że PiS 
obraża Unię Europejską, któ-
rej Polska jest członkiem i jej 
życzliwe nam władze, ryzyku-
jąc nawet sankcje �nansowe 
w stosunku do naszego kraju 
i czyni to wiedząc, że poważne 
korzyści materialne z powodu 
przynależności do Unii odnosi 
wielu sympatyków PiS, przede 
wszystkim rolnicy?

• Podoba!

• Czy podoba się wam to, że 
obecny prezydent, krytykują-
cy poprzedniego za rzekome 
sprzyjanie PO-PSL i próbujący 
ośmieszyć go z tego powodu 
w kampanii wyborczej, stawia-
jąc na pulpicie rywala partyjną 
chorągiewkę, nigdy nie zawe-

tował ustaw PiS, a sam gotów 
jest nawet nocą na usługi pre-
zesa Jarosława Kaczyńskiego, 
przez co nazywany jest jego 
marionetką?

• Podoba!

• Czy podoba się wam to, że pre-
mier, ministrowie i posłowie, 
a także inni członkowie PiS w 
różnego rodzaju władzach nie 
zrobią nawet pół kroku bez ak-
ceptacji prezesa?

• Podoba!

• Czy podoba się wam to, że 
obecny prezydent, potępia-
jący w kampanii wyborczej 
poprzednie władze za prze-
dłużenie wieku emerytalnego 
i rzekomą niemoc w sprawie 
frankowiczów, teraz zwraca się 
do społeczeństwa o zrozumie-
nie realiów gospodarczych, 
odsuwając te sprawy na dalszy 
plan, a może i na zawsze?

• Podoba!

• Czy podoba się wam kore-
spondowanie przez prezyden-
ta w internecie z nastoletnimi 
dziewczynami w sposób, który 
go ośmiesza?

• Podoba!

• Czy podoba się wam język 
polityków PiS, upokarzających 

najwyższe władze i autorytety 
sądownicze, próbujących je 
sobie podporządkować oraz 
ograniczających uprawnienia 
rzecznika praw obywatelskich, 
bo jest on - jako osoba nieza-
leżna w piastowaniu swojego 
urzędu - niewygodną dla tej 
partii?

• Podoba!

• Czy podoba się wam zamiar 
podporządkowania sobie 
przez PiS wszystkich sędziów 
i eliminowanie z zawodu tych, 
którzy nie ugną się pod presją?

• Podoba!

• Czy podoba się wam rozsze-
rzanie się w PiS zjawiska ko-
lesiostwa przy obsadzaniu 
ważnych stanowisk, za co ta 
partia krytykowało poprzednie 
władze?

• Podoba!

• Czy podoba się wam wyrzuca-
nie przez PiS ze stanowisk ludzi 
o wysokich kompetencjach, ce-
nionych również za granicą i za-
stępowanie ich ludźmi niema-
jącymi żadnego doświadczenia 
w obejmowanej branży?

• Podoba!

• Czy podoba się wam maso-
we zwalnianie dziennikarzy z 
państwowej telewizji i radia 
pod zarzutem upartyjnienia 
tych mediów, a jednocześnie 
ośmieszanie tychże mediów 
powrotem zwyczajów rodem 
z Polski sprzed kilkudziesię-
ciu lat, przez co odnotowano 
znaczny spadek liczby telewi-
dzów i słuchaczy?

• Podoba!

• Czy podoba się wam, że Ja-
rosław Kaczyński publicznie 
obraża i poniża uczestników 
manifestacji, mających inne 
niż PiS poglądy na państwo i 
demokrację oraz wprowadza 
podziały na lepszych i gor-
szych Polaków?

• Podoba!

• Czy podoba się wam, że polity-
cy PiS, w tym posłowie tej par-
tii, nazywają opozycję „zdraj-
cami narodu”, żądając dla niej 
szubienic, a jednej z posłanek 
opozycji proponują ogolić gło-
wę?

• Podoba!

• Czy podoba się wam premier 
krzycząca histerycznie na opo-
zycję i wygrażającą Unii Euro-
pejskiej podczas wystąpienia 
sejmowego, a po trzech dniach 
umizgująca się do unijnego, 
wcześniej obrażanego przez 
nią dostojnika?

• Podoba!

• Czy podoba się wam stawanie 
przez pisowskiego ministra w 
obronie naruszającej prawo 

uczestniczki nielegalnej mani-
festacji dlatego, że ta osoba jest 
sympatyczką partii rządzącej i 
córką radnej PiS oraz czy podo-
ba się tenże minister publicznie 
krytykujący policję za interwen-
cję w stosunku do wspomnianej 
osoby, która nie po raz pierwszy 
jawnie kpi sobie i śmieje się z pra-
wa, licząc, że minister ją poprze?

• Podoba!

• Czy podoba się wam na razie 
ciche przyzwolenie władz PiS 
dla ekscesów narodowców kro-
czących ku faszyzmowi oraz dla 
kiboli, którzy bezkarnie rozwie-
szają na stadionie transparenty 
domagające się wieszania lu-
dzi, których uznają za wrogów?

• Podoba!

• Czy podoba się wam, że Jaro-
sław Kaczyński, uważając się za 
wiernego syna Kościoła, zaprze-
cza - używanym podczas pu-
blicznych wystąpień językiem 
pogardy - swojej wierze i funda-
mentowi chrześcijaństwa, jakim 
jest miłość bliźniego?

• Podoba!

• Czy podoba się wam odstąpie-
nie przez ministra sprawiedli-
wości od ścigania sympatyka 
narodowców, który - w warun-
kach recydywy - pobił policjan-
ta?

• Podoba!

• Czy podoba się wam odstra-
szanie niestabilnością politycz-
ną zagranicznych inwestorów, 
mających duży wpływ na go-
spodarczy rozwój Polski, przy-
czyniający się do pomyślności 
obywateli?

• Podoba!

• Czy podobają się wam, w ob-
liczu obaw przed Rosją, kpiny 
Jarosława Kaczyńskiego i jego 
przybocznych z naszych za-
chodnich sojuszników, w tym 

wpływowych amerykańskich 
senatorów oraz obrażanie 
przez wicepremiera rządu kan-
dydatów na prezydenta USA?

• Podoba!

• Czy podoba się wam, gdy Be-
ata Kempa mówi, że gdyby tyl-
ko Jarosław Kaczynski chciał, 
opozycja ległaby w gruzach, 
co sugerowałoby działania 
bezprawne?

• Podoba!

• Czy podobają się wam pla-
ny podporządkowania sobie 
przez Jarosława Kaczyńskiego 
i PiS wszystkich dziedzin życia 
oraz wyrzucanie poza margi-
nes tych, których wychować 
się w pokorze dla PiS nie da?

• Podoba!

• Dziękuję. Na razie nie mam 
więcej pytań.

Często jestem pytany o to, 
dla kogo piszę. Otóż piszę dla 
Czytelników z otwartymi umysła-
mi, zwracając się zarówno do ich 
uczuć, jak i do logiki oraz poczucia 
rzeczywistości. Dla ludzi, którzy 
pytają mnie na ulicy, do czego 
zmierza Polska. Także dla moich 
koleżanek i kolegów z klasy IV a IV 
LO, z którymi zdawałem maturę w 
1965 roku, którzy rozsyłają sobie 
e-mailami opinie na temat moich 
tekstów i zagrzewają, by „tak trzy-
mać” oraz dla niektórych kolegów 
ze szczawieńskiej podstawówki, 
wyrażających podobne życzenie. 
Ale też dla popierającego mnie 
szwagra. Bardzo możliwe, że piszę 
tylko dla już przekonanych (cho-
ciaż liczę, że pobudzę do re�eksji 
również niezdecydowanych oraz 
chociaż garstkę sympatyków PiS), 
ale wcale mnie to nie zraża. Krze-
piąca jest bowiem świadomość, 
że przyczyniam się do uświado-
mienia Czytelnikom, że ktoś ro-
zumie ich obawy i że jeszcze nie 
zwariowali.
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Jedlina – Zdrój źródło aktywności

#ACTIVE to licząca po-
nad 20 km trasa, łącząca 
sąsiadujące ze sobą gminy: 
Głuszycę i Jedlinę-Zdrój. 
Trasa dedykowana jest dla 
rowerzystów, biegaczy i 
miłośników nordic-wal-
king. Oznaczono na niej 
drogowskazy wraz z odle-
głościami do największych 
atrakcji turystycznych obu 
gmin.

- Do poznania trasy zapra-
szamy w niedzielę 5 czerwca. 
O godz. 16.00 spotykamy się 
przy Pałacyku Jedlinka, skąd 
będzie można wspólnie wy-
ruszyć w kierunku Jedliny-
-Zdroju lub Głuszycy wraz z 
grupą rowerzystów, biegaczy 
albo osób maszerujących z 
kijkami. Po poznaniu ponad 
8 km trasy wiodącej przez 
Głuszycę i 12 km trasy jedliń-
skiej, spotykamy się ponow-
nie przy Pałacyku Jedlinka na 
wspólnym pikniku –zapra-
szają burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód i burmistrz Jedliny-
-Zdroju Leszek Orpel. 

Gospodarze obu gmin 
planują już rozbudowę trasy 
#ACTIVE oraz uruchomienie 
aplikacji mobilnej, odsyłają-

#ACTIVE – nowa trasa 
dla aktywnych!

cej do informacji na gmin-
nych stronach internetowych 
na temat mijanych na trasie 

atrakcji turystycznych, punk-
tów widokowych czy też ga-
stronomicznych.

Każdy, kto weźmie udział 
w XIV Dolnośląskim Festiwa-
lu Zupy w Jedlinie - Zdroju 
będzie miał szansę na wy-
granie atrakcyjnych wcza-
sów! Zapisy trwają do 23 
czerwca.

XIV Dolnośląski Festiwal 
Zupy, który odbędzie się 26 
czerwca 2016 r. w Jedlinie-
-Zdroju stanowi dla Gminy 
Jedlina – Zdrój, powiatu wał-
brzyskiego, Aglomeracji Wał-
brzyskiej oraz województwa 
dolnośląskiego duże wyda-
rzenie turystyczne i kultu-
ralno-kulinarne. Unikalny w 
swojej formie, wzbogacony o 
elementy rękodzielnicze i wy-
roby regionalne, Dolnośląski 
Festiwal Zupy został docenio-
ny przez Dolnośląską Organi-
zację Turystyczną, która uho-
norowała tę imprezę tytułem 
Największe Turystyczne Wyda-
rzenie Regionu.

- Podczas festiwalu gości-
my gastronomików z różnych 
regionów Polski. Reprezento-
wane są najlepsze restauracje, 
gospodarstwa agroturystycz-
ne, gospody i zajazdy. Do na-
szego uzdrowiska przyjeżdżają 
kucharze, dla których gotowa-
nie jest nie tylko zawodem, 
ale także pasją. U nas, dzięki 
urokowi miasta i gościnności 

Wczasy za zupę!

Co rok burmistrz Leszek Orpel przygotowuje swoją zupę.

mieszkańców, znajdują niepo-
wtarzalny klimat do realizacji 
swoich pomysłów. Także dla 
Państwa jest to okazja do za-
prezentowania swoich pasji 
i umiejętności kulinarnych – 
mówi Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny Zdroju.

Uczestnicy konkursu mają 
możliwość promowania swojej 
działalności przez umieszcze-
nie materiałów reklamowych 
na swoim stanowisku podczas 
imprezy oraz umieszczenie ba-
nerów, plansz i innych reklam 
w miejscach uzgodnionych z 
organizatorem.

Dla zwycięzców festiwalo-
wego konkursu na najlepszą 
zupę przewidziano atrakcyjne 
nagrody. W kategorii osoba �-
zyczna będą to wczasy w Chor-
wacji dla 2 osób, ufundowane 

przez Organizację Usług Tury-
stycznych Zbigniew Górnicki. 
Nagrodą główną w kategorii 
wystawca instytucjonalny są 
wczasy dla 1 osoby w Port Gri-
maud (Francja), ufundowane 
przez Biuro Podróży „Juventur 
Travel” Sp. z o.o. Dodatkową 
nagrodą w tej kategorii będą 
vouchery na reklamę (za I 
miejsce o wartości 5 tys. zł, II 
m-sce-3 tys., III m-sce-2 tys.) w 
Gazecie Wrocławskiej, Panora-
mie Wałbrzyskiej i na portalu 
naszemiasto.pl

Zgłoszenia przyjmowane są 
w Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju, ul. Piastowska 13, tele-
fonicznie: 74 8455249 wew. 22 
lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: biblioteka@
jedlinazdroj.eu do 23 czerwca 
2016 r. do godz.12.00.



Czwartek, 2 czerwca 2016 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

R E K L AMA

R E K L AMA

Pierwsza propozycja już 
w najbliższą niedzielę, 5 
czerwca. Na stadionie miej-
skim przy ul. Rekreacyjnej 
odbędzie się Piknik Rodzin-
ny, zorganizowany przez 
Chrześcijańskie Centrum 
Misja 24 przy współpracy z 
Urzędem Miejskim w Świe-
bodzicach. Zabawa roz-
pocznie się o godz. 15:00, a 
w programie jest mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych, 
konkursy, zabawy, ale także 
występy zespołów, pokazy 
drużyny futbolu amerykań-
skiego, pokazy i strzelanie 
z replik broni, oraz wiele in-
nych ciekawych wydarzeń.

Najwięcej atrakcji czeka 
nas w kolejny weekend - 11 i 
12 czerwca świebodziczanie 

będą obchodzili doroczne 
święto miasta. Dni Świebo-
dzic to nie tylko koncerty 
wspaniałych gwiazd, ale tak-
że mnóstwo atrakcji dla całej 
rodziny. W sobotę, 11 czerw-
ca, zagrają dla nas i zaśpie-
wają gwiazdy muzyki disco 
polo: Voyager, Gentleman’s, 
Sonic, Marioo. Do tego za-
prezentują się uzdolnione 
dzieci i młodzież, będzie 
energetyczna disco-zumba, 
animacje dla najmłodszych 
i wiele innych atrakcji. Nie-
dziela - 12 czerwca - to ko-
lejny dzień atrakcji dla ma-
luchów, występy lokalnych 
artystów w ramach „Zostań 
gwiazdą Świebodzic”, kon-
kurs piłkarski i mecz pomię-
dzy radnymi, krwiodawcami 

i rodzicami dzieci z przed-
szkoli. Na deser – koncert 
mega gwiazdy, zespołu 
Kombii. Będzie także możli-
wość oddania krwi, spraw-
dzenia swoich możliwości w 
cyklicznych mistrzostwach 
w wyciskaniu sztangi, będzie 
�tness na trampolinach, za-
bawy z harcerzami, stoiska 
gastronomiczne, wesołe 
miasteczko.

Po Dniach Świebodzic 
czeka nas kolejne, znaczą-
ce i promujące miasto wy-
darzenie – Festiwal Sztuki 
i Rzemiosł Targira-art. VI 
edycja festiwalu odbędzie 
się w dniach 17-19 czerwca. 
Przez trzy dni – od piątku 
do niedzieli – w hali spor-
towo-widowiskowej OSiR 

Piknik w zoo
Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Wałbrzychu  
zaprasza do udziału w pikni-
ku zorganizowanym z okazji 
Dnia Rodzicielstwa Zastęp-
czego oraz Dnia Dziecka. 
Piknik odbędzie się 03.06.2016 
r. w godz. od 12:00 do 18:00 w 
ZOO Farmie, w Łącznej koło 
Mieroszowa. - Prosimy o wy-
godny sportowy strój oraz 
zabranie ze sobą koców pikni-
kowych oraz dobrego humo-
ru! Informujemy również, że 
podczas pikniku odbędzie się 
„loteria fantowa”- koszt losu 
2 zł. Środki zebrane z loterii 
zostaną przeznaczone na zor-
ganizowanie „Mikołajek 2016” 
dla dzieci z rodzin zastępczych 
– dodają organizatorzy.

(RED)

Szczawieńskie 
pomniki
8 czerwca 2016r. o godz. 
16:00 Biblioteka pod Atlan-
tami w Wałbrzychu, w ra-
mach „Spotkań z Regio-
nem”, zaprasza na kolejny 
wykład multimedialny Iwo-
ny Czech - znanej miłośniczki 
historii i tradycji uzdrowiska 
Szczawno - Zdrój. Bohaterami 
wykładu będą Carl i Gerhart 
Hauptman - szczawieńskie po-
mniki pamięci.

(RED)

Imprezowy 
czerwiec

Czerwiec w Świebodzicach zapowiada się wyjątkowo 
atrakcyjne, bo trzy kolejne weekendy 

to aż trzy duże imprezy.

Świebodzice swoje wyroby 
będą prezentować najlepsi 
twórcy w kraju. Zobaczymy 
m. in. artystyczną biżuterię, 
kowalstwo, malarstwo, rzeź-
bę i oczywiście przedmioty 
użytkowe – ale z artystyczną 
duszą. Wszystko nie tylko do 
podziwiania, ale i do kupie-
nia. Festiwalowi zawsze to-
warzyszą ciekawe wykłady, 

wystawy i warsztaty, tak bę-
dzie i tym razem. Zwłaszcza 
te ostatnie cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem – w 
tym roku będziemy się uczyć 
podstaw �lcowania na su-
cho, wyrabiania ceramiki z 
gliny oraz powertexu. Targi 
będzie można odwiedzać w 
godz. 10:00-18:00.

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

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych 

na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości :

1. Lokal użytkowy położony w Jabłowie 
 przy ul. Głównej 74 o powierzchni 104,59 m2

Cena wywoławcza nieruchomości: 80.000,00 zł.
Wadium: 8.000,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 787,20 zł., które należy 
wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem umowy notarial-
nej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyceniona 
nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych na cele pro-
dukcji rolniczej wyłączonej z zabudowy. Istnieje możliwość okazania 
granic działki za dodatkową odpłatnością.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2016r. o godz. 9.00 w sali 
nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpła-
cić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelać na konto 
Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 
32203000451110000000877670.
Do dnia 04.07.2016r. wadium powinno znajdować się na koncie 
Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał 
przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Wa-
dium przepada na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice jeżeli 
uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kup-
na - sprzedaży nieruchomości.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu no-
tarialnego.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod nume-
rem telefonu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Gmina Stare Bogaczowice
Będzie zasięg
Stoi już maszt telefonii ko-
mórkowej w Lubominie. 
Montaż elementów masztu 
przebiegł bardzo sprawnie 
i doprowadzona już została 
energia elektryczna. Teraz 
nastąpi montaż urządzeń 
nadawczych i próby technicz-
ne. Mieszkańcy Lubomina, 
Strugi i Jabłowa liczą, że po 
uruchomieniu nadajnika nie 
trzeba będzie już szukać zasię-
gu ograniczanego do tej pory 
przez okoliczne góry.

(RED)

Złowią i ustrzelą
Sudeckie Stowarzyszenie 
Strzeleckie i Wędkarski Klub 
Sportowy Bogaczowice za-
praszają dzieci na zawody 
wędkarsko -strzeleckie. Im-
preza odbędzie się 4 czerwca 
(sobota) na terenie zalewu w 
Starych Bogaczowicach. W 
godz. 12:00 – 14:00 odbędą 
się zawody wędkarskie dla 
dzieci (zapisy od godz. 11:30 
- wymagany własny sprzęt), a 
na godz. 14:30 zaplanowane 
zostały zawody strzeleckie (za-
pisy od godz. 14:15).

(RED)

Drugi nabór
Dyrekcja Zespołu Szkół w 
Starych Bogaczowicach za-
prasza wszystkich zaintere-
sowanych do uczestnictwa 
w naborze do klasy usporto-
wionej o pro�lu piłki nożnej 
oraz piłki siatkowej. Kwali�-
kacja odbędzie się 5 czerwca 
2016 roku o godz. 16:00 w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół 
w Starych Bogaczowicach.

(RED)

Konkurs 
fotogra�czny
Wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice zaprasza do udziału w 
konkursie na najlepszą fo-
togra�ę zabytków i atrakcji 
turystycznych gminy. Prace 
można nadsyłać do 30 wrze-
śnia. Konkurs jest otwarty dla 
wszystkich, za wyjątkiem osób 
zajmujących się profesjonal-
nie fotogra�ką oraz posiada-
jących wyższe wykształcenie 
w zakresie fotogra�ki. Każdy 
uczestnik może zgłosić mak-
symalnie 10 fotogra�i poje-
dynczych lub ułożonych w 1 
zestaw. Prace należy przesłać  
na płycie CD lub DVD na adres 
organizatora w postaci plików 
w formacie JPG o rozdzielczo-
ści nie mniejszej niż 72 DPI i 
rozmiarze nie mniejszym niż 
3000 x 2000 pixeli oraz  po 1 
egzemplarzu odbitek w wiel-
kości A4. Nie należy wprowa-
dzać kompresji.

(RED)

Przy bardzo dużym 
wsparciu władz Gminy Sta-
re Bogaczowice, szkoły oraz 
rodziców w 2015 r. został 
reaktywowany Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy 
Lider MTB. Po odejściu nie-
których zawodników, Lider 
rozpoczął nabór oraz przy-
gotowania do nowego sezo-
nu 2016.

Ciężka praca w okresie zi-
mowym i wiosennym powoli 
przynosi rezultaty, a najważ-
niejsze wyścigi dopiero przed 
kolarzami ze Starych Boga-
czowic. Maciej Radzikowski, 
uczeń Zespołu Szkół w Starych 
Bogaczowicach, reprezento-
wał gminę i szkołę w mistrzo-

stwach Wałbrzycha w kolar-
stwie szkół podstawowych i w 
Małych Grodach Piastowskich, 
gdzie zajął I miejsce. Zawod-
nicy Lidera wzięli udział w 
Pucharze Polski MTB w Białej. 
Na bardzo trudnym terenie 
punktowała Samanta Jaro-
szewicz, a 3 miejsce w swojej 
kategorii wywalczył Maciej Ra-
dzikowski. W Pucharze Strefy 
MTB Sudety w Głuszycy boga-
czowiccy kolarze wystartowali 
na dystansie MINI- 25 km. W 
kategorii K-20 kobiet Wiktoria 
Gawrońska zajęła 4 miejsce, 
a na 5 miejscu zawody ukoń-
czyła Samanta Jaroszewicz. 
Wśród chłopców (M-20) na 6 
miejscu uplasował się Jakub 

Podkówka, a na 7 miejscu naj-
młodszy zawodnik maratonu 
Maciej Radzikowski.

- Nie zapominamy też o 
najmłodszych zawodnikach z 
naszego klubu. Maksymilian 
Kamiński, Dawid Kusiak, Szy-
mon Ilski, Maciej Maryniak, 
Wiktor Giedziun dopiero za-
czynają wielką przygodę z 
MTB i są po pierwszych zawo-
dach z bardzo dobrymi wyni-
kami. Są to zawodnicy, którzy 
swoją ciężką pracą na trenin-
gach i przy wsparciu swoich 
starszych kolegów z drużyny 
mogą wkrótce osiągać znako-
mite rezultaty – podkreślają 
działacze LUKS Lider.

(RED)

Udany powrót Lidera

II Dni Gminy Stare Bo-
gaczowice odbędą się 11 
czerwca 2016 r. na Stadionie 
Sportowym w Starych Boga-
czowicach. Organizatorzy im-
prezy przewidzieli mnóstwo 
atrakcji dla uczestników, 
każdy z nich znajdzie na pew-
no coś ciekawego dla siebie. 
Występy artystyczne dzieci, 
pokazy militariów, pokazy ta-
neczne i przejażdżki konne to 
tylko nieliczne z nich.

Podczas II Dni Gminy Sta-
re Bogaczowice nie zabraknie 
atrakcji dla dzieci, bo one są naj-
ważniejsze. Specjalnie dla nich 
zorganizowany będzie punkt 
animacji i kreatywności, w któ-
rym zupełnie za darmo wezmą 
udział w konkursach, zabawach, 
zajęciach rękodzielniczych i �o-
rystycznych, skakaniu na dmu-
chańcach, malowaniu buziek, 
skręcaniu balonów i zabaw z 
mega bańkami.

- Podczas imprezy zagości u 
nas także Zespół Folklorystycz-
ny Pieśni i Tańca Indiańskiego 
„Catawba” z Wałbrzycha. Na 
terenie stadionu powstanie 
wioska indiańska, a w progra-
mie m.in. tańce, konkurencje 
i wspólne indiańskie zabawy 
dla dzieci i dorosłych. Ze swo-
im programem wystąpi u nas 
także Grupa Fire Impuls, działa-
jąca przy Wałbrzyskim Ośrodku 
Kultury. Kuglarze łączą umiejęt-
ność posługiwania się płonący-
mi i niepłonącymi rekwizytami 
z elementami akrobatki oraz 
teatru, dlatego czeka na nas 
ciekawe widowisko artystyczne. 
Przygotowaliśmy także ciekawą 
atrakcję pod nazwą kolorowe 
niebo. W jednym czasie grupa 

Dni Gminy Stare 
Bogaczowice

dzieci wypuści w niebo po-
nad 150 kolorowych balonów 
z helem, tak by stworzyć nad 
naszą gminą kolorowe niebo. 
Tegoroczną gwiazdą wieczoru 
będzie Kris Książę Disco Polo z 
repertuarem Donatana i Cleo. 
Po koncercie zapraszamy 
wszystkich na dyskotekę pod 
chmurką. Wieczorem uczest-
nicy imprezy, którzy otrzy-
mają promocyjne naklejki z 
logo gminy, wezmą udział w 

losowaniu cennych nagród, 
wśród których mamy m.in. ko-
lację w Gospodzie pod Wieżą, 
czy jednodniową wycieczkę 
dla dwóch osób z Biura Tury-
stycznego Omnibus Szczawno 
Zdrój. Wszystkich mieszań-
ców, a także naszych sąsiadów 
serdecznie zapraszamy do 
wspólnej zabawy podczas II Dni 
Gminy Stare Bogaczowice – za-
chęca wójt Mirosław Lech.

(RED)
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R E K L AMA

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L AMA

Po raz drugi w ciągu ty-
godnia kibice w Wałbrzy-
chu obejrzeli aż 9 goli w 
jednym meczu. Przed ty-
godniem Górnik pokonał 
Ilankę Rzepin 9:0, a tym 
razem piłkarki AZS PWSZ 
Wałbrzych w meczu 25. 
kolejki ekstraligi zostały 
na własnym stadionie roz-
gromione przez Medyk 
Konin aż 0:9. W ten spo-
sób podopieczne Marcina 
Gryki straciły już szansę na 
zakończenie sezonu na po-
dium rozgrywek.

Spotkanie zaczęło się 20 
minut później niż planowa-
no z powodu spóźnienia 
trzeciej sędzi. Rywalizacja 
rozpoczęło się fatalnie dla 
gospodyń, ponieważ już 
w 3 min. strzałem głową 
wynik otworzyła Paulina 
Dudek. Chwilę później od-
powiedziały Klaudia Miłek i 
Sofia Gonzalez, ale ich ude-
rzenia poszybowały nad 
bramką rywalek. W 30 min. 
strzał Katarzyny Daleszczyk 
obroniła Daria Antończyk, 
jednak z dobitką zdążyła 
Paulina Dudek, która strze-
liła swojego drugiego gola 
w tym meczu. Dziesięć mi-
nut później sytuacja AZS 
PWSZ jeszcze bardziej się 
skomplikowała, bo w sytu-
acji sam na sam Daria An-
tończyk zagrała piłkę ręką 
przed polem karnym, za co 
została ukarana czerwoną 
kartką, a przyjezdne miały 
jeszcze rzut wolny. W wy-
niku wyrzucenia z boiska 
reprezentantki Polski, z bo-
iska musiała zejść Klaudia 
Miłek, a do bramki weszła 
Jessica Ludwiczak. Do sta-

łego fragmentu gry pode-
szła Katarzyna Daleszczyk, 
która bezpośrednio ude-
rzyła i podwyższyła rezultat 
na 3:0.

W przerwie Marcin Gryka 
nie dokonał żadnych zmian. 
A po zmianie stron, już w 55 
min. do sytuacji sam na sam 
z Ludwiczak doszła Anna 
Gawrońska, która uderzy-
ła w długi róg i było już 4:0 
dla koninianek. W 73 min. 
do kolejnej sytuacji jedna 
na jedną z bramkarką AZS 
PWSZ doszła Aleksandra Si-
kora, która strzałem po ziemi 
tra�ła do siatki, a siedem mi-
nut później do pustej bram-
ki wpakowała futbolówkę 
Daleszczyk. Im bliżej końca 
spotkania, tym było gorzej, 
ponieważ w ciągu trzech 
minut piłkarki Medyka dwu-
krotnie podwyższyły wynik, 
a autorami tra�eń były Anna 
Gawrońska i Aleksandra Si-
kora. Tuż przed końcem jed-
nostronnej rywalizacji jesz-
cze klasycznego hat-tricka 
skompletowała Gawrońska 
i ostatecznie wałbrzyszanki 
przegrały z Medykiem Konin 
aż 0:9.

W następnej kolejce AZS 
PWSZ zagra w Łęcznej z Gór-
nikiem.

Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych 
- Medyk Konin 0:9 (0:3)
Bramki: 0:1 Dudek (3), 0:2 Dudek (30), 
0:3 Daleszczyk (44), 0:4 Gawrońska 
(55), 0:5 Sikora (73), 0:6 Daleszczyk 
(80), 0:7 Gawrońska (84), 0:8 Sikora 
(87), 0:9 Gawrońska (90). Czerwona 
kartka: Antończyk (40, za zagranie 
ręką przed polem karnym).

Akademiczki jak Ilanka Zmarł Henryk 
Kempny
Nie żyje były piłkarz Górni-
ka Wałbrzych i reprezenta-
cji Polski Henryk Kempny. 
Miał 82 lata. Henryk Kempny 
urodził się 24 stycznia 1934 
w Bytomiu. Grał na pozycji 
napastnika, zdobywając w 
ekstraklasie 99 goli, a w latach 
1954 i 1956 tytuł króla strzel-
ców, strzelając odpowiednio 
13 i 21 bramek. Cztery razy 
zdobywał tytuł mistrza Pol-
ski (z Polonią Bytom w 1954 
i 1962 roku oraz z Legią War-
szawa w 1955 i 1956 r.) i dwa 
racy Puchar Polski (z Legią 
Warszawa w 1955 i 1956 r.). 
W latach 1955-1958 wystąpił 
w 16 meczach reprezentacji 
Polski, zdobywając 6 goli. Z 
orłem na piersi zadebiutował 
29 maja 1955 roku w meczu z 
Rumunią w Bukareszcie, który 
zakończył się remisem 2:2. W 
latach 1963-1967 reprezento-
wał barwy Górnika Wałbrzych. 
Zmarł 29 maja 2016 r.

(RED)

II liga kobiet
W 21. kolejce II ligi śląskiej 
piłkarki rezerw AZS PWSZ 
Wałbrzych wygrały na swo-
im boisku z Polonią Bytom 
4:1. Za to Victoria Aglome-
racja Wałbrzyska została 
rozgromiona przez Rekord 
Bielsko-Biała aż 1:8 i była to 
już... siedemnasta porażka tej 
drużyny w lidze. AZS PWSZ 
II zajmuje 5 miejsce w tabeli 
grupy śląskiej II ligi, natomiast 
Victoria Aglomeracja Wałbrzy-
ska jest na przedostatnim, 11 
miejscu. W następnej kolejce 
SWD Wodzisław Śląski będzie 
podejmować AZS PWSZ II 
Wałbrzych, a Mitech II Żywiec 
zmierzy się z Victorią Aglome-
racja Wałbrzyska.

(RED)

Piłkarze Górnika Wał-
brzych w 33. kolejce III 
ligi dolnośląsko-lubuskiej 
wygrali w Żmigrodzie z 
Piastem 2:1. Dzięki temu 
nadal są liderem grupy, 
mimo wygranej KS Polko-
wice w Karninie z Piastem 
2:0.

Zdecydowanym fawo-
rytem spotkania byli wał-
brzyszanie, którzy mieli za-
pewnione już przynajmniej 
drugie miejsce na koniec 
sezonu. Jednak ta lokata 
nic nie daje, ponieważ tylko 
pierwsza pozycja daje prze-
pustkę do baraży o awans, 
a biało-niebiescy nadal cały 
czas czują presję polkowic-
kiej drużyny, która ma tyle 
samo punktów co wałbrzyski 
Górnik.

Od początku do ataku 
ruszyli goście, którym zwy-
cięstwo było potrzebne jak 
powietrze. I już po ponad 
100 sekundach pierwszy 
groźny strzał oddał Dominik 
Radziemski, jednak miejsco-
wy golkiper nie dał się zasko-
czyć. W 7 min. ten sam za-
wodnik sfaulowany został w 
polu karnym Piasta, za co sę-
dzia podyktował jedenastkę, 
którą pewnie na gola zamie-
nił Marcin Orłowski. Osiem 
minut później, po kontrze, 
sytuację miał Mateusz Krzy-
miński, ale jego uderzenie 
bramkarz sparował na rzut 
rożny. Chwilę później swoje 
okazje na zdobycie bramki 
mieli Mateusz Krawiec oraz 
Jan Rytko, lecz ten pierwszy 
uderzył metr nad poprzecz-
ką, a bombę z 25 m tego 
drugiego świetnie obronił 
golkiper gospodarzy. Tuż 

przed przerwą Michał Oświę-
cimka zagrał na lewą stronę 
do Krzymińskiego, który do-
środkował na 5 m do Orłow-
skiego, a kapitan przyjezd-
nych podwyższył rezultat na 
2:0.

W 52 min. we własnym 
polu karnym Dariusz Mi-
chalak faulował atakują-
cego piłkarza Piasta, za co 
sędzia podyktował drugi 
w tym meczu rzut karny, a 
zawodnika Górnika ukarał 
żółtą kartką. Z 11 m pew-
nie do siatki tra�ł Piotr Nie-
wieściuk, strzelając konk-
taktowego gola dla swojej 
drużyny. Do końca meczu 
przewagę mieli jednak pod-
opieczni Roberta Bubnowi-
cza i Marcina Morawskiego, 
byli częściej przy piłce, mieli 
więcej z gry, choć nie potra-
�li poważnie zagrozić bram-
ce rywala.

W ostatniej kolejce Gór-
nik Wałbrzych zagra na 
własnym boisku z rezerwa-
mi Zagłębia Lubin. Mecz 
odbędzie się w niedzielę, 5 
czerwca o godz. 17:00. Je-
śli wałbrzyszanie wygrają, 
a komplet punktów zdo-
będzie także KS Polkowice, 
to o pierwszym miejscu i 
prawie gry w barażach za-
decyduje… mecz brażowy 
Górnik – KS, który zostanie 
rozegrany 8 czerwca.

Radosław Radczak

Piast Żmigród 
- Górnik Wałbrzych 1:2 (0:2)
Bramki: 0:1 Orłowski (8-k), 0:2 
Orłowski (43), 1:2 Niewieściuk (53-k). 
Żółte kartki: Surmaj, Radziemski, D. 
Michalak, Jarosiński, Woźniak.

Jeszcze jeden? Mistrzowie 
w Czarnym Borze
Gmina Czarny Bór, decyzją 
Polskiego Związku Biathlonu, 
po raz trzeci została wybrana 
na organizatora Mistrzostw 
Polski w Biathlonie Letnim. 
Organizacja poprzednich edycji 
została bardzo wysoko oceniona 
przez zawodników, działaczy i 
media. Impreza zgromadziła kil-
kuset zawodników z całej Polski, 
na czele z Moniką Hojnisz, Moni-
ką Nowakowską Ziemniak, Mag-
daleną Gwizdoń i Krystyną Guzik 
oraz wielu kibiców- miłośników 
sportu biatlonowego. Celem 
zawodów jest nie tylko popu-
laryzacja sportu biatlonowego, 
ale przede wszystkim wyłonie-
nie najlepszych zawodników we 
wszystkich kategoriach wieko-
wych oraz ustalenie kandydatów 
do kadr narodowych na mistrzo-
stwa Europy i świata. Tegoroczne 
mistrzostwa Polski odbędą się 
w dniach 1-4 lipca 2016r na sta-
dionie sportowym w Czarnym 
Borze.

(RED)

VI Wyścig MTB Walim
Już po raz trzeci Strefa MTB 
Sudety jest organizatorem cy-
klu maratonów rowerowych 
MTB. Najbliższy wyścig – już 5 
czerwca 2016 r. w Walimiu. Wię-
cej szczegółów na stronie www.
strefamtbsudety.pl lub pod adre-
sem e-mail: sport@walim.pl oraz 
600 954 954. Celem zawodów 
jest: promocja produktu tury-
stycznego Strefy MTB Sudety, 
Stowarzyszenia Turystycznego 
Gmin Gór Sowich oraz gmin w 
obszarze jego działania; wyłonie-
nie najlepszych kolarzy górskich 
cyklu w kategorii OPEN Kobiet i 
Mężczyzn, na dystansach MINI 
i MEGA oraz popularyzacja i 
rozwój kolarstwa górskiego, tu-
rystyki rowerowej w regionie; 
propagowanie zdrowego trybu 
życia, aktywnego wypoczynku i 
rekreacji.

(RED)
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Agencja zatrudnienia Manpower (nr cert. 412)

poszukuje chętnych osób do pracy w Wałbrzychu jako:

PAKOWACZ KOSMETYKÓW
- praca w oparciu o umowę o pracę tymczasową 

(odprowadzane wszystkie składki ZUS)
Szczegóły pod numerem tel.: 608-203-202
lub osobiście: Wałbrzych, ul. Moniuszki 6

PRZYJMĘ do PRACY

FRYZJERKĘ
WYNAGRODZENIE i  GODZINY 

pracy do UZGODNIENIA

TEL. 791 89 47 99 

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, 

został wywieszony na okres od 
02.06.2016 r. do 23.06.2016 r. wykaz 

Nr 11/2016 z dnia  02.06.2016 r.
 nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę, najem.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

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)

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

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

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

i 74-854-17-12

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.

Zatrudnię
osobę z prawem 

jazdy kat. B
z doświadczeniem 

w prowadzeniu busów
oraz ze zdolnościami 

manualnymi
(produkcja i dystrybucja 

moskitier)
Tel. 887 488 001

DB2010 .PL
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Badmintonowi 
Woźniakowie
W ramach Dni Podzam-
cza 2016, w PSP nr 21 im. 
Olimpijczyków Polskich, 
rozegrano Otwarte Mi-
strzostwa Podzamcza w 
Badmintonie. Uczestniczy-
ło w nich 22 zawodników w 
4 kategoriach wiekowych. 
Najlepsi zawodnicy otrzy-
mali statuetki, nagrody rze-
czowe oraz okolicznościo-
we dyplomy. Kat. szkolna 
– 1. Oskar Szatoń, 2. Konrad 
Grzebny, 3. Łukasz Słapek; 
kat. kobiet – 1. Monika Woź-
niak, 2. Ewa Piwowarczyk, 
3. Sandra Nowak; kat. męż-
czyzn do 45 lat – 1. Krystian 
Kowalski, 2. Sylwester Fili-
piak, 3. Łukasz Zieliński; kat. 
mężczyzn powyżej 45 lat – 
1. Mirosław Woźniak, 2. Da-
riusz Woźniak, 3. Krzysztof 
Staszałek.

(BAS)

Majowe 
warcaby
W lokalu Mini Max na 
wałbrzyskim Podzamczu, 
odbyła się 5. runda roz-
grywanego co miesiąc tur-
nieju Grand Prix w warca-
bach 64-polowych. Wyniki: 
1. Władysław Woźniak – 16 
pkt, 2. Janusz Sieńko – 12, 3. 
Zbigniew Majger – 11. Po 5. 
rundach prowadzi Mirosław 
Piotrowski – 60 pkt, przed 
Sławomirem Gromniakiem 
– 57 i Marianem Bachem – 
54.

(BAS)

Koszykarze Capo Limo-
ges zostali mistrzem Re-
gionu Limousin i wywal-
czyli awans do wyższej ligi 
Excellence, co jest najwięk-
szym osiągnięciem klubu. 

W �nale play o� zespół 
trenera Stanisława Kiełbika 
pokonał (w hali mistrza Fran-
cji CSP Limoges) Basket Pa-
nazol 86:55. W decydującym 
meczu syn trenera - Jakub 
Kiełbik, zdobył dla zwycięz-
ców 30 pkt., 6 razy tra�ając 
za 3 pkt.

(RED)

Aleksander Balcerowski 
po turnieju w Nowym Jor-
ku, jak mówi, zrobił mały 
krok w kierunku NBA. Zda-
je sobie sprawę, jak wiele 
czeka go pracy na drodze 
do tego celu, ale najpierw 
powinien wzmocnić się �-
zycznie. Wzrostowi (215 
cm) odpowiadać ma pro-
porcjonalna waga.

- Muszę nabrać masy mię-
śniowej i umiejętnie ćwiczyć 
na siłowni. Zdaję się na mo-
ich trenerów, którym ufam 
pod każdym względem – 
powiedział utalentowany 
wychowanek Górnika Wał-
brzych, obecnie zawodnik 
hiszpańskiego zespołu Ba-
loncesto Gran Canaria Claret.

- Już za rok Olek powinien 
zmężnieć i poprawić koor-
dynację ruchową. Będzie na 
boisku coraz lepszy, a już 
teraz piłka się go słucha, co 
widać podczas kozłowania i 
rzutów – podkreślił jego tata, 
Marcin Balcerowski, obecnie 

Rodzinny sukces

Olek czeka na masę

gracz włoskiej drużyny Ami-
cacci Giulianova w koszy-
kówce na wózkach.

Po wypadku samochodo-
wym, po którym stracił wła-
dzę w nogach, dwukrotnie 
zdobywał klubowy Puchar 
Europy, odnosił też sukcesy 
z reprezentacją Polski, wystę-

pował na igrzyskach w Lon-
dynie. - Wiemy z żoną, też ko-
szykarką (Sylwia grała w AZS 
Lublin), że Olek ma dobrych 
trenerów i nie zamierzamy 
się wtrącać do ich pracy. Ale 
bywa, że coś mu podpowiem 
– śmieje się tata.

Andrzej Basiński

Koszykarska zabawa taty z synem w hiszpańskiej hali.
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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-2654 OKAZJA - Osiedle Górni-
cze, 2 pokoje, 39 m2, cena 79 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-2669 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 28 m2, do remontu 61.500 ,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, stan dobry, 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, 
99 tys, tel. 883 334 486
GS-2632 Działka na Rusniowie ul. 
Truskawkowa, 1360m2, cena 105 
tys. Tel. 883 334 481

USŁUGI

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

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

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

(4) 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. 

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

(2) Zatrudnimy pracowników 
ochrony - sklep DINO w Czarnym 
Borze. Tel: 726-007-707.

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

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

NIERUCHOMOŚCI

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 108000 tys. Tel. 
606 976 630
Podzamcze- 65 m2 3 pokoje, po 
kapitalnym remoncie, nowa kuch-
nia pod wymiar wraz ze sprzętem 
w cenie mieszkania., cena 189 tys. 
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
MS-2644 Śródmieście, 2 pokoje 
36m, 1 piętro, cena 42 tys. tel. 793 
111 130
MD- 2579 Dom Szczawno Zdrój 
150 m2, działka ok.1500 m2, 259 
tys, tel. 883 334 486
MS-2573 Nowe Miasto 1 pokój  
36m. Pierwsze piętro 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 

R E K L AMA
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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 42,3m2-Bogu-
szów Gorce, 1 piętro, 2 pokoje 
,jasna kuchnia, wc,  łazienka, 
ogrzewanie gazowe Cena : 69 000 
tys. . (nr: 2167)- (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. 
Forteczna, 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 rozkłado-
we, 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. Bro-
niewskiego, 37m2, 4 piętro, 
na kawalerkę 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 
KAMIEŃ, 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, jednopiętro-
wy + poddasze, cena 196.000zł 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADE-
NIA DZIAŁALNOŚCI GOSP,  
162m2 + 150m2 na działal-
ność, działka 600m2, C.O. 
węglowe + kominek, 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 ka-
pitalnego remontu, 23000m2 
działki rolnej tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  DOM NA OSIEDLU 
PARKOWYM, 133m2, 4 pokoje, 
działka 600m2, garaż, po re-
moncie, 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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