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• demontaż RTV i AGD
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•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

KREDYTUS
al. Wyzwolenia 49/2 

Wałbrzych 
tel. 730-935-087

BEATUS
ul. B. Chrobrego 2/1 

Wałbrzych
tel. 531-483-291

POŻYCZKI 
bez BIK do 25 tys. zł 

decyzja w 5 min 
40 firm pozabankowych w 1 miejscu 

KREDYTY  
KONSOLIDACYJNE 

zmniejszenie rat + gotówka na co chcesz
14 banków w 1 miejscu

Sprawdź jaką mamy dla Ciebie ofertę! 

R E K L AMA

W ostatnich dniach do-
szło do trzech zdarzeń dro-
gowych z udziałem autobu-
sów komunikacji miejskiej 
w Wałbrzychu. - Chwała 
kierowcom za to, że nie do-
szło do tragedii – powiedział 
nam jeden z pasażerów au-
tobusu, który w ubiegłym 
tygodniu ostro hamował na 
wałbrzyskim osiedlu Pod-
zamcze.

Nie milkną echa drama-
tycznego listu kierowców 
obsługujących linie komu-
nikacyjne w Wałbrzychu i 
okolicznych gminach, który 
opublikowaliśmy w ubiegłym 
tygodniu na łamach Tygodni-
ka DB 2010. 

- Kierowcy zatrudnieni w 
ŚKA pracują codziennie po 
10- 12 godzin - obligatoryjnie 
sześć, a czasem siedem dni w 
tygodniu bez dnia wolnego. 
Dzieje się tak dlatego, że bra-
kuje ludzi do pracy (brakuje 
około 12 kierowców każdego 
dnia). Załoga musi wykonać 
kursy pomimo skrajnego wy-
czerpania. Za niewykonany 
kurs są nakładane na �rmę 
kary. Ta sytuacja trwa miesią-

cami. (…) Pracownik w ŚKA 
w miesiącu przepracowuje 
ponad 200 godzin. Stwarza to 
realne zagrożenie wypadku, a 
przecież wozimy tysiące osób 
po Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Jesteśmy zmuszani do pracy 
ponad siły, za którą w dodat-
ku ŚKA nie chce nam zapłacić. 
Atmosfera w pracy jest nerwo-
wa, przede wszystkim przez 
brak poczucia bezpieczeń-
stwa, którego kierowcy nie 
mogą zapewnić pasażerom. 
Boimy się, że któregoś dnia 
przez nasze wielomiesięczne 
wyczerpanie może dojść do 
katastrofy lądowe - napisali w 
liście skierowanym do redakcji 
Tygodnika DB 2010 kierowcy 
zatrudnieni w Śląskim Konsor-
cjum Autobusowym.

Kierownictwo �rmy do dziś 
nie odpowiedziało na nasz 
wniosek o zajęcie stanowiska 
w tej sprawie. Tymczasem w 
ostatnich dniach doszło w 
Wałbrzychu do trzech zda-
rzeń drogowych z udziałem 
autobusów należących do Ślą-
skiego Konsorcjum Autobuso-
wego. W jednym przypadku 
zostało potrącone dziecko, 

które wtargnęło na jezdnię 
wprost pod nadjeżdżający 
autobus, a w dwóch przypad-
kach kierowcy autobusów 
musieli ratować się przed ko-
lizją gwałtownym hamowa-
niem, co skutkowało obraże-
niami kilku pasażerów.

- Trudno powiedzieć, czy 
ma to bezpośredni związek 
z opisaną przez kolegów sy-
tuacją – powiedział nam kie-
rowca autobusu, który prosił 
o zachowanie anonimowości. 
– Ale sytuacja w �rmie nie ule-
gła poprawie.

Autobusy ŚKA kursują nie 
tylko w Wałbrzychu, ale tak-
że do miejscowości powiatu 
wałbrzyskiego: Dziećmorowic, 
Walimia, Rzeczki, Jedliny - 
Zdroju, Głuszycy, Mieroszowa, 
Boguszowa-Gorc i Szczawna 
Zdroju.

– Wzywam wszystkie oso-
by odpowiedzialne za bezpie-
czeństwo pracowników i pa-
sażerów do jak najszybszego 
wyjaśnienia tej bulwersującej 
sprawy. Tu chodzi o zdrowie i 
życie ludzi! – apeluje starosta 
wałbrzyski Jacek Cichura.

(RED)

Strach jeździć?
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Słowo „populizm” słyszymy 
w ostatnich miesiącach często, 
nawet wielokrotnie w ciągu 
dnia, odmieniane przez wszyst-
kie przypadki. Stało się nieod-
łącznym elementem bieżącej 
rzeczywistości, bije na odlew 
z mediów, wręcz wypada z lo-
dówki. Prawdziwe przekleń-
stwo naszych czasów. Według 
Wikipedii, populizm jest termi-
nem politologicznym, którego 
wspólną cechą jest retoryka 
odwołująca się do „woli ludu”. 
W związku z tym karierę robi 
łacińska maksyma „vox populi, 
vox dei”, co oznacza, że głos 
ludu jest głosem boga. Czasami 
wręcz z patologiczną lubością 
i uniesieniem posługują się tą 
maksymą wszyscy ci, którzy po-
stanowili przeznaczyć życie na 
przewodzenie większą ludzką 
zbiorowością i sprawowanie 
kontroli nad tzw. masami.

Populizm rozumiem jako 
prymitywne łaszenie się do 
tychże mas, przypochlebianie 
się im i nadskakiwanie, wy-

Przekleństwo populizmu
Andrzej
Basiński

baczcie – ordynarne wchodze-
nie masom w tyłki. Wódz albo 
wodzuś, pragnąc osiągnąć 
swój cel, a więc zdobyć władzę 
lub powiększyć zakres swoich 
wpływów, mówi, a często krzy-
czy ludziom to, co chcą usły-
szeć, choćby były to nonsensy 
i brednie, za wszelką cenę usi-
łuje zdobyć poklask i szerokie 
poparcie. Populiści to z reguły 
bezczelni, bezwstydni kłamcy, 
wykorzystujący ułomności cha-
rakteru (walę prosto: głupotę) 
swoich słuchaczy.

Jacek Żakowski w „Polityce” 
wskazuje na niektóre cechy 
populistów. Jak pisze, zawsze 
twierdzą, że elity zdradziły 
społeczeństwo, prostych ludzi 
i dbają tylko o swoje interesy; 
odrzucają obowiązujący po-
rządek (prawo, instytucje), bo 
uważają, że służy on elitom, 
które go stworzyły; odrzucają 
dorobek poprzednich elit, po-
pulistyczne recepty obiecują 
zastąpienie realnego, ułomne-
go świata światem idealnym; 
w populistycznej narracji za-
wsze są jacyś „oni” - wróg, który 
wszystko psuje; każdy populi-
sta składa obietnice, które są 
nie do spełnienia i maluje wizje 
odbiegające od rzeczywistości; 
zawsze emocje górują nad lo-
giką i rachunkami; populizm się 

samonapędza i nie ma hamul-
ca bezpieczeństwa - twierdzi 
publicysta.

Jarosław Kaczyński i jego 
przyboczni klakierzy, to kla-
syczne przykłady populizmu. 
Oszczercze zawołania o „Polsce 
w ruinie”, obietnice grożące 
gospodarczym krachem, na-
zywanie opozycji zdrajcami i 
targowicą, zakłamane „audyty” 
poprzedniej ekipy, mające wy-
kazać jej nieudolność, wypo-
wiedzi Antoniego Macierewicza 
najpierw o upadku polskiej ar-
mii, a następnie o jej radykal-
nej i błyskawicznej odnowie, 
to niemające nic wspólnego z 
rzeczywistością i prawdą sło-
wa, obliczone na pozytywny 
odbiór twardego elektoratu PiS 
(Jacek Kurski jest autorem oce-
ny „ ciemny lud to kupi” i miał, 
niestety, rację), który uwierzy 
we wszystko, co mu wodzuś za-
serwuje, a ten doskonale wie, że 
może polegać na psiej wierno-
ści swoich wyborców i ich kom-
pletnym braku krytycyzmu oraz 
trzeźwej oceny. Prezes plus każ-
de swoje wystąpienie adresuje 
do tego wyjątkowo naiwnego, 
ale spragnionego kolejnych 
„prawd” do wierzenia środowi-
ska. W ciągu swojej wieloletniej 
działalności, ten rasowy popu-
lista nie raz się przekonał, że 

granie na najniższych ludzkich 
instynktach i emocjach, odwoły-
wanie do mrocznych cech cha-
rakteru – zazdrości, zawiści, nie-
nawiści, żądzy zemsty i odwetu 
za przeważnie urojone cierpie-
nia, bardzo się mu opłaca i przy-
nosi trwałe pro�ty polityczne 
wśród wiernych poddanych. 
Więc będzie trzymał się kurczo-
wo takiego sposobu działania, 
będzie uporczywie podgrzewał 
polityczną atmosferę, będzie 
szydził i kłamał, jednocześnie 
zapewniając o doniosłej roli 
chrześcijańskich korzeni naszej 
cywilizacji. Cynizm, arogancja, 
bezczelność i buta oberpreze-
sa wyrosły z jego przekonania 
co do skuteczności głoszonych 
przez niego haseł. Niejedno-
krotnie oglądaliśmy rechoczą-
ce na sali sejmowej oblicze 
człowieka głaskanego słowami 
wazeliniarzy i włazidupców, że 
jest naczelnikiem państwa, ge-
niuszem, demiurgiem i zbawcą. 
„No i co mi zrobisz, opozycjo?” 
- zdaje się dobiegać z tego re-
chotu. Takie widoczki powodu-
ją odruch wymiotny wszystkich 
tych, którzy posługują się na co 
dzień rozumem, ale widać taki 
już los Polaków przejawiających 
troskę o ojczyznę, na najbliższe 
(a może i odległe) lata. Pamię-
tacie wredne słowa o zarazkach 

przenoszonych przez uchodź-
ców? Populistyczny prezes plus 
doskonale wiedział, że bredzi, 
ale jednocześnie zdawał so-
bie sprawę, że jego wyznawcy 
oczekują takich argumentów i 
skwapliwie to wykorzystał, co 
dodało mu punktów w kam-
panii przedwyborczej. Żałosny 
poziom intelektualny zawzięte-
go i otumanionego elektoratu, 
kolejny raz go nie zawiódł.

Oglądaliście zapewne te-
lewizyjny wywiad z minister 
edukacji narodowej Anną Za-
lewską. Rzadko się słyszy taką 
słowną ekwilibrystykę i klu-
czenie, by nie odpowiedzieć 
wprost na proste pytanie: kto 
mordował Żydów podczas 
pogromu kieleckiego? Oczy-
wiście, byli to Polacy, ale pani 
minister prawda nie mogła 
przejść przez gardło, bo obe-
rprezes już by ją za to rozli-
czył. Wszak jego ugrupowanie 
wpaja obywatelom RP, że to 
Polaków krzywdzą od niepa-
miętnych czasów, a odwrot-
na możliwość nie wchodzi w 
rachubę. Zostaliśmy po wsze 
czasy Chrystusem narodów, 
bo tak chcą prawicowi populi-
ści. To się wielu naszym roda-
kom bardzo podoba, więc tak 
ma pozostać, by nie odwrócili 
się oni od prezesa plus i całe-

go PiS. No i z udziałem pani 
minister wyszła żenada, która 
daleko przekroczyła granice 
państwa.

Co podczas kampanii wy-
borczej pokrzykiwał późniejszy 
prezydent? Cytuję niedosłow-
nie, ale z zachowaniem sensu 
słów. „Mówi się wam, że się nie 
da powrócić bez krachu bu-
dżetowego do poprzedniego 
wieku emerytalnego, mówi się, 
że się nie da pomóc frankowi-
czom, mówi się, że nie można 
podwyższyć kwoty wolnej od 
podatku. To bzdura! Otóż da 
się!”. I jeszcze kilka obietnic w 
tym tonie. Słowa pod publiczkę 
przyniosły spodziewany efekt 
i dodały mu głosów. Jeśli ma 
w sobie resztki przyzwoitości 
(po zachowaniu w sprawie 
Trybunału Konstytucyjnego, 
nocnych nominacjach sędziów 
i ułaskawieniu Mariusza Kamiń-
skiego zwątpiłem, że ją posia-
da) oglądanie swojego oblicza 
podczas golenia i wspomina-
nie głoszonych przed rokiem 
buńczucznych haseł powinno 
go zawstydzać. Ale czy chociaż 
na odrobinę wstydu stać kogo-
kolwiek z przesiąknietego butą 
towarzystwa?

Co jeszcze obiecają naiwne-
mu elektoratowi bezwstydni 
populiści?
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3 sierpnia - GORZÓW WLKP., 4 sierpnia - ZIELONA GORA i GŁOGÓW, 
5 sierpnia - LUBIN i LEGNICA, 6 sierpnia - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH, 

7 sierpnia - WROCŁAW 

Po raz kolejny Pan Michalik snuje insy-
nuacje skierowane przeciwko Zarządowi 
Powiatu Wałbrzyskiego, chociaż wprost 
nie kieruje swoich uwag. Pan Michalik był 
gościem I Powiatowego Sejmiku Regio-
nalistów. Miał okazję podzielić się swo-
imi uwagami z pozostałymi uczestnikami 
sejmiku, nawet przedstawicielem Urzędu 
Marszałkowskiego ale tego nie uczynił. Jak 
zwykle czyni to na łamach prasy próbując 
zdyskredytować w oczach lokalnej spo-
łeczności Zarząd Powiatu. 

Głównym celem sejmiku była aktywiza-
cja środowiska regionalistów. Wszyscy bo-
wiem wiemy, że regionaliści są ale działają 
indywidualnie. Sejmik miał być okazją do 
nawiązania wzajemnej współpracy i lep-
szego poznania siebie nawzajem. Swoich 
sukcesów, działalności, planów na przy-
szłość itp. Można było zabrać głos i przed-
stawić swoje oczekiwania. Zarzucanie 
nam, że nie było czołowych regionalistów 
jest zwykła złośliwością. Pan Łukasz Kazek 
wymieniony w tekście Pana Michalika miał 
być jednym z prelegentów jednakże był 
zmuszony odmówić z powodu zaplano-
wanego dużo wcześniej urlopu. Natomiast 
Pan Mateusz Mykytyszyn wyraził ogromne 
ubolewanie z powodu nieobecności ale 
w tym czasie przyjmował gości Fundacji 
Księżnej Daisy von Pless. Pan Krzysztof 
Urbański nie przyjął zaproszenie nie infor-
mując o powodach. 

W załączeniu lista zaproszonych gości.
Pisanie, że „wyrwano z zawiasów meta-

lową bramę, stanowiącą zabytek z czasów 

budowy! Kompleksu „Riese”, stanowi próbę 
manipulacji opinia publiczną. Obecny na 
miejscu Pan Michalik widział, że nie było 
żadnej bramy, nie było żadnej sztolni i nie 
ma podstaw do twierdzenia że cokolwiek 
co tam się mieściło stanowi zabytek. Sztol-
nia bowiem to wyrobisko korytarzowe, o 
małym przekroju poprzecznym, drążone w 
górotworze ze zbocza góry do złóż kopaliny 
użytecznej. Gdzie Pan Michalik widział tam 
sztolnie – zachodzimy w głowę. Jeżeli fak-
tycznie istnieje w tym miejscu sztolnia znaj-
duje się ona pod zawałem ziemnym, który 
organizatorzy V Międzynarodowego Zjaz-
du Eksploratorów próbowali usunąć. Czy 
drzwi były zabytkowe – ocenią specjaliści.

Ubolewamy nad jakością felietonów 
Pana Michalika. Zaczyna się odnosić 
wrażenie, że są pisane na polityczne za-
mówienie. To nie pierwszy przykład nie-
uzasadnionego ataku na Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego. Przytoczę felieton doty-
czący „dewastacji” budynku po byłej szko-
le- Zespół Szkół w Głuszycy  przez władze 
Powiatu. Pan Michalik zarzucał Zarządowi 
Powiatu brak szacunku do tradycji włó-
kienniczej, pracy wielu zasłużonych Głu-
szyczan, niszczenia „zabytku”. Dziś jakoś 
Pana Michalika nie razi stan w jaki budy-
nek popada po ponownym przekazaniu 
go Gminie Głuszyca. Powybijane okna, pi-
jackie libacje i prawdziwe szabrowanie nie 
robią na Panu wrażenia Panie Stanisławie. 
Z apelem o większą rzetelność w przekazy-
waniu informacji

Zarząd Powiatu wałbrzyskiego.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
odpowiada Stanisławowi Michalikowi

W Wałbrzychu, w sym-
bolicznym miejscu przy 
pomniku Charlesa de 
Gaulle’a, szacunek i pa-
mięć o�ar zamachu w Nicei 
uczcili Radni Rady Miej-
skiej Wałbrzycha i poseł na 
Sejm RP Agnieszka Kołacz-
-Leszczyńska.

Do tragedii doszło w Nicei, 
gdzie 14 lipca mieszkańcy i 
turyści świętowali obchody 
Dnia Bastylii. Podczas trwania 
imprezy w tłum ludzi wjecha-
ła rozpędzona ciężarówka, 
kierowana przez islamskiego 
terrorystę. W wyniku tego 
okrutnego zamachu zginęły 
84 osoby (w tym dwie młode 
Polki), a kilkadziesiąt innych 
zostało rannych. Kondolen-
cje tra�ają do Francji z całego 
świata, także z Wałbrzycha. 
16 lipca br. swój szacunek dla 
pamięci o�ar w Nicei oddali 

Wałbrzych solidarny z Francją

Radni Rady Miejskiej Wał-
brzycha i poseł Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska. Złożyli 
kwiaty i zapalili znicze przy, 

znajdującym się na Podzam-
czu pomniku prezydenta 
Francji Charlesa de Gaulle`a.

(RED)

Mieszkańcy Wałbrzycha oddali hołd ofiarom zamachu w Nicei.

Po wałbrzyskich i 
czeskich górach

Z udziałem 30 osób odbył 

się IX Rajd Pieszy, zorga-

nizowany przez Klub Bie-

gacza Podzamcze-Zamek 

Książ. Liczącą 60 km trasę 

podzielono na 3 etapy. Pie-

churzy zaliczyli Koronę Gór 

Wałbrzyskich, przemierzając 

m.in. Góry Suche, Lesistą 

Wielką oraz region przy-

graniczny Czech, którego 

atrakcją był kompleks skalny. 

Organizatorzy dziękują part-

nerom: Gminom Wałbrzych i 

Mieroszów, miastu Mezime-

sti, �rmie Toyota, restauracji 

Mc Donald’s oraz Marcco i 

Fundacji RECAL.

(BAS)
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Nowy towar

25 lipca (poniedziałek)

Świebodzice, ul. Wolności 29

29 lipca (piątek)

Boguszów-Gorce, ul. Fornalskiej 43

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

Powozy i Bach
Interesująco i różnorodnie 
zapowiada się najbliższy 
weekend w Świebodzi-
cach. W niedzielę będzie 
można podziwiać wspaniałe 
powozy, które przyjadą do 
miasta z pobliskiego Książa, 
zaś po południu udać się na 
wyjątkowe wydarzenie mu-
zyczne, odbywające się w 
naszym mieście w ramach 
Międzynarodowego Festi-
walu Organowego. Konne 
zaprzęgi pojawią się w świe-
bodzickim Rynku w niedzie-
lę, 24 lipca, między godz. 
9:00 a 13:00. Świebodzice 
będą odcinkiem terenowym 
IV Międzynarodowego Kon-
kursu Tradycyjnego Powo-
żenia imienia Księżnej Daisy 
von Pless, który rozpoczyna 
się w Książu w sobotę, 23 
lipca. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem sprawuje 
Minister Edukacji Narodo-
wej. Widowisko rozpocznie 
się w sobotę o godz. 12:00 
na hipodromie i zamkowym 
dziedzińcu – będzie to I 
etap konkursu, obejmujący 
prezentację powozów. Na-
stępnym punktem progra-
mu jest pokaz hodowlany 
w stadninie ogierów (godz. 
19:00). W niedzielę, 24 lip-
ca, o godz. 9:00 startuje II 
etap – czyli właśnie próba 
terenowa. Powozy wyruszą z 
hipodromu, następnie prze-
jadą przez Park Zamkowy i 
skierują się traktem książań-
skim do Świebodzic, prosto 
do Rynku. Paradę zaprzęgów 
będzie można obserwować 
do godz. 13:00. Ostatni, III 
etap konkursu, dotyczący 
umiejętności zręcznościo-
wych, rozpocznie się o godz. 
14:00 na hipodromie, a o 
godz. 17:00 przewidziano 
dekorację zwycięzców. A 
w niedzielne popołudnie o 
godz. 16:00, w kościele pw. 
św. Apostołów Piotra i Paw-
ła będzie można wysłuchać 
koncertu organowego w 
wykonaniu duetu Zuzanny 
i Macieja Batorów z towa-
rzyszeniem wrocławskiego 
artysty Rafała Czemarmazo-
wicza (trąbka). Wstęp na oba 
wydarzenia jest bazpłatny.

(RED)

Jest kolejny pomysł na 
zagospodarowanie budyn-
ku po byłej bibliotece w Bo-
guszowie - Gorcach. Władze 
miasta chcą tam stworzyć 
nowe przedszkole.

Burmistrz Boguszowa-Gorc 
Waldemar Kujawa złożył wnio-
sek do rady miejskiej o wpisa-
nie do budżetu gminy nowe-
go zadania inwestycyjnego 
pod nazwą: „Adaptacja bu-
dynku byłej biblioteki przy ul. 
Broniewskiego na Przedszkole 
Publiczne”. To działanie ozna-
cza, że władze miasta zamie-
rzają zmienić funkcję budynku 
po byłej bibliotece w Gorcach 

i jeszcze w tym roku opraco-
wana zostanie dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa ca-
łego przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że w maju w 
Boguszowie - Gorcach zawiązał 
się Komitet Społeczny na rzecz 
utworzenia Domu Dziennego 
Pobytu dla osób w podeszłym 
wieku. W mieście trwała zbiór-
ka podpisów pod petycją w tej 
sprawie, która miała być skiero-
wana do rady miejskiej. W ten 
sposób mieszkańcy dzielnicy 
Gorce chcieli uratować bu-
dynek byłej biblioteki przy ul. 
Broniewskiego.

(RED)

300 leżaków, duży ekran, 
a nad głową tylko niebo – 
tak będzie już w ten piątek, 
22 lipca, w świebodzickim 
Ryknu.

Zapraszamy do „Kina pod 
Gwiazdami” na dwa seanse. 
Organizatorami wydarzenia są: 
Urząd Miejski w Świebodzicach 
oraz Bank BGŻ BNP Paribas. 
Coś dla siebie znajdą z pewno-
ścią i młodsi i starsi widzowie. 
O godz. 18:00 wyświetlony zo-

stanie �lm familijny o smokach, 
a o godz. 20:00 starsza widow-
nia zobaczy „Planetę singli” 
z Agnieszką Więdłochą i Ma-
ciejem Stuhrem. Do centrum 
Świebodzic zapraszamy już na 
godzinę 16.00- na odwiedza-
jących „Kino pod Gwiazdami” 
czekają między innymi: kon-
kursy wiedzy �lmowej, malo-
wanie buziek, wspólne kręce-
nie �lmu poklatkowego.

(RED)

Kino pod gwiazdami
Biblioteka zmieni się w przedszkole.

Będzie przedszkole

Od kilku lat systema-
tycznie poprawiany jest 
stan dróg w Boguszowie-
-Gorcach, gdyż jest to je-
den z ważniejszych pro-
blemów zgłaszanych przez 
mieszkańców miasta. W 
tym roku trwa moderniza-
cja kolejnych ulic.

Aktualnie toczą się prace 
w dzielnicy Gorce oraz na 
Krakowskim Osiedlu, gdzie 
prowadzona jest moderniza-
cja ulicy Grunwaldzkiej oraz 
ulicy Pokoju. Zakres robót 
jest szeroki i obejmuje wy-
konanie nowej konstrukcji 
nawierzchni jezdni, zjazdów 
i chodników, wymianę kra-
wężników i obrzeży, wyko-
nanie ścieku z brukowca 
granitowego jezdni oraz 
naprawę kanalizacji deszczo-
wej wraz z przykanalikami. 
Koszt robót budowlanych 
i sprawowania nadzoru in-
westorskiego jaki gmina po-
niesie w związku z realizacją 
wymienionych prac to blisko 
600 tys. zł. Jednocześnie, 
przez właścicieli poszcze-
gólnych sieci wymieniane 

Naprawiają drogi

są: gazociąg, wodociąg oraz 
sieć elektroenergetyczna. 
Koniec robót zaplanowano 
na lipiec 2016 r.

Jeszcze w tym roku w 
plac budowy zamieni się 
także ul. Hanki Sawickiej w 
Starym Lesieńcu. Prace roz-
poczną się po przeprowa-
dzeniu procedury przetar-
gowej. W ramach zadania 
uwzględniono wykonanie 
dokumentacji, robót budow-
lanych oraz sprawowanie 
nadzoru przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w 

zakresie przebudowy ulicy. 
Ale to nie koniec tegorocz-
nych remontów. Aktualnie 
trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy na przebudowę 
drogi gminnej przy ul. Spor-
towej w dzielnicy Kuźnice, 
wraz z budową oświetlenia 
drogowego w ramach zada-
nia inwestycyjnego, na re-
alizację którego w budżecie 
gminy zabezpieczono kwo-
tę blisko 650 tys. zł. Zadanie 
obejmuje wykonanie robót 
budowlanych i sprawowa-
nie nadzoru przez inspek-
tora nadzoru inwestorskie-
go w zakresie przebudowy 
ulicy na odcinku za drugim 
przejazdem kolejowym do 
zjazdu do OSR Dzikowiec. 
Na realizację tego zadania 
Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego przyznał gminie 
Boguszów-Gorce dotację w 
wysokości 150 tys. zł w ra-
mach Dolnośląskiego Fun-
duszu Pomocy Rozwojowej. 
Część kosztów przebudowy 
drogi pokryje także Nadle-
śnictwo Wałbrzych, z którym 
burmistrz Boguszowa-Gorc 
Waldemar Kujawa podpisał 
porozumienie o wspólnej 
realizacji zadania. W ramach 
porozumienia Nadleśnictwo 
Wałbrzych zobowiązało się 
do pokrycia 10,5 % warto-
ści brutto przedsięwzięcia 
(do 84 tys. zł.). Zakończenie 
przedsięwzięcia planowane 
jest na koniec października 
2016 r.

Na terenie Boguszowa-
-Gorc oprócz dróg gminnych 
są także m.in. drogi powia-
towe. Aby systematycznie 
poprawiać stan nawierzchni, 
a co za tym idzie bezpieczeń-
stwo także na tych drogach, 
burmistrz wraz z radą miej-
ską zabezpieczyli w budże-
cie gminy Boguszów-Gorce 
na 2016 r. kwotę 150 tys. zł. 
z przeznaczeniem na dotację 
celową dla Powiatu Wałbrzy-
skiego na realizację przebu-
dowz drogi powiatowej nr 
3397 D na odcinku od terenu 
zabudowanego do skrzyżo-
wania z drogą powiatową nr 
3361 D (przedłużenie ul. Że-
romskiego).

(RED)

W tym miesiącu ma zakończyć się remont ul. Grunwaldzkiej w dzielnicy 
Gorce.



Czwartek, 21 lipca 2016 r.

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

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

Wśród osób, które zetknęły się 
ze zdolnościami Dariusza Dydy, można 
usłyszeć wiele takich historii, zobaczyć 
wiele wyników badań, potwierdzających 
jego niezwykłą skuteczność. Można 
usłyszeć słowa, że ma cudowne ręce, 
że ma dłonie niosące zdrowie

R E K L AMA

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

HOT LAST 2016 
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***

wczasy z wyżywieniem AUTOKAREM wszystko w cenie
• 23.07 - 03.08 -         1 999 PLN         1 100 PLN!!!   OSTATNIE 14 MIEJSC!
• 10.08 - 21.08 -         1 999 PLN         1 199 PLN!!!   OSTATNIE MIEJSCA! 

PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW DO 15.07
• 19.08 - 30.08 -         1 999 PLN         1 299 PLN!!!

DZIECI DO LAT 12 - 999 PLN!!! 

BUŁGARIA OBÓZ MŁODZIEŻOWY Z ZUMBĄ 
AUTOKAREM!!!

• 23.07 - 03.08 -         1 699 PLN         1 100 PLN!!!   OSTATNIE 14 MIEJSC!
• 10.08 - 21.08 -         1 699 PLN         1 199 PLN!!!   OSTATNIE MIEJSCA! 

PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW DO 15.07
• 19.08 - 30.08 -         1 699 PLN         1 299 PLN!!!

OSTATNIE MIEJSCA 
TYLKO DLA CZYTELNIKÓW 

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

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

• 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

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

SUPER PRICE - PROMOCJA DO 31.07
PIELGRZYMKA DO WŁOCH 11-20.09.2016

TRASA: PADWA - ASYŻ  - CASCIA - WATYKAN – RZYM -  MORZE TYRREŃSKIE 
– MONTE SAN ANGELO -  S.G.ROTONDO – LANCIANO – MANOPELLO – LORETO -  SAN MARINO

2999 - 900 PLN + 300 EURO - WSZYSTKO W CENIE!!!

LISTOPADOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU SAMOLOTEM!!!
13-16.11.2016 - CENA 500 PLN + 180 EURO

szczegóły dostępne na www.duotravel.pl

TRANSPORT AUTOKAREM NAD MORZE 
DO 31.08 - CODZIENNIE!

Udana zbiórka 
krwi
35 osób było chętnych, a 
26 mogło oddać krew - tak 
wygląda wynik kolejnej 
zbiórki krwi w Świebo-
dzicach. Tym razem krwio-
dawcy mogli skorzystać z 
mobilnego punktu poboru 
- czyli oddać krew w ambu-
lansie Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa, który zaparkował 
przed ratuszem. Trzy pierw-
sze osoby, które pojawiły się 
na zbiórce, otrzymały koszul-
ki przekazane przez Wydział 
Promocji Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach. Wszyscy 
otrzymali także pakiety rege-
neracyjne. Do krwiodawców 
zajrzał jak zwykle burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz, prze-
kazując pozdrowienia. Z 
kolei podczas czerwcowej 
akcji, która ze względów 
technicznych musiała się 
odbyć w Wałbrzychu, krew 
oddało 8 osób. Krwiodaw-
cy byli dowożeni busem do 
siedziby RCKiK. Dziękujemy 
wszystkim za podzielenie się 
najcenniejszym z leków, ja-
kim jest krew. Tym bardziej, 
że szczególnie brakuje jej 
podczas wakacji.

(RED)

Ręce niosące zdrowie

Zimą stwierdzono u niej 
guzka w lewej piersi. Wiel-
kości cytryny. Lekarz su-
gerował usunięcie, ale ona 
jak ognia bała się skalpela. 
Kuzynka namówiła ją więc 
na wizytę u pana Darka. 
Wprawdzie pani Danuta nie 
bardzo wierzyła w uzdrowi-
cieli, ale z tego strachu się 
zgodziła. A on po czwartej 
wizycie zaproponował jej, 
aby zrobiła sobie badania 
kontrolne. I jakież było zdzi-
wienie i pani Danuty, i lekar-
ki, że guz zmalał. Do wiel-
kości pestki czereśni. A po 
kolejnych czterech wizytach 
nie było po nim śladu.

 – Lekarka powtarzała 
badanie, sprawdzała, czy 
to pierwsze na pewno jest 
moje. A w końcu poprosiła 
o telefon pana Dariusza. Dla 

- Będę się za pana Darka modliła, jego ręce naprawdę uzdrawiają – 
pani Danuta Pająk z Wałbrzycha z radością pokazuje swoje wyniki 

USG i mammogra�i. Groziła jej operacja, ale po kilku wizytach u 
uzdrowiciela jest zupełnie zdrowa.

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl

na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590

swojego brata – opowiada 
Pani Danuta. Kobiet, którym 
zniknęły guzy, torbiele, moż-
na spotkać w jego poczekal-
ni znacznie więcej.

Wśród osób, które ze-
tknęły się ze zdolnościami 
Dariusza Dydy, można usły-
szeć wiele takich historii, 

zobaczyć wiele wyników 
badań, potwierdzających 
jego niezwykłą skuteczność. 
Można usłyszeć słowa, że ma 
cudowne ręce, że ma dłonie 
niosące zdrowie.

Damian Soługaj przyszedł 
tu z problemami prostaty i 
kręgosłupa.

- Sam czułem, że kręgo-
słup nie boli, a sikam nor-
malnie – opowiada radośnie. 
Przestały go też boleć kola-
na. - Byłem jak dziad. A teraz 
znów chce mi się żyć!

- Długo wahałem się, czy 
brać pieniądze. Uzdrawiałem 
w wolnych chwilach. Uważa-
łem, że to dar, a darem należy 
dzielić się z innymi ludźmi za 
darmo. Ale ostatecznie dałem 

się przekonać, że jeśli potra�ę 
pomagać ludziom, powinie-
nem robić to w znacznie więk-
szym zakresie, niż dotychczas 
– mówi pan Darek. I dodaje: 
- Ale jeśli jakiś uzdrowiciel 
namawia, żeby nie chodzić 
dole karzy, to nie jest żadnym 
uzdrowicielem, tylko oszu-
stem! Bo to badania potwier-
dzają skuteczność.

(ego)
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 Weź

KREDYT
                                                              i płać mniej
KREDYT

NADOWOLNYCEL

Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307                        Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II
tel. 74 635 10 68, 74 635 10 72                  tel. 74 635 10 52, 74 660 67 30

 również z małym dochodem • elastyczny okres spłaty • bez ograniczeń wieku
MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA SPŁATY RAT • DO 120 MIESIĘCY KREDYTOWANIA

R E K L AMA

Wielkimi krokami zbli-
ża się festiwal Castle Party 
2016 w Bolkowie. Najwięk-
szymi gwiazdami będą: 
Fields of The Nephilim, 
Clan of Xymox oraz Clo-
sterkeller.

Święto muzyki niezależ-
nej, spod znaku rocka go-
tyckiego, cold wave i innych 
mrocznych odmian w tym 
roku rozpocznie się 28 lipca, 
a zakończy 31 lipca. Od 1994 
roku do Bolkowa zjeżdżają 
tysiące fanów nie tylko z ca-
łej Polski i Europy, ale także 
spoza starego kontynentu.

- Drodzy Fani! Chcieliśmy 
Wam podziękować, ponie-
waż wykupiliście wszystkie 
bilety online! – napisali już 

29 czerwca, na o�cjalnym 
pro�lu festiwalu na Face-
booku, organizatorzy Castle 
Party. To najlepiej świadczy 
o poziomie artystycznym i 
organizacyjnym tego nie-
zwykłego festiwalu.

Czy to oznacza, że nie da 
się już kupić biletów na te-
goroczne Castle Party?

- Dla tych, którzy nie zdą-
żyli kupić swojego karnetu 
mamy dobre wiadomości. 
Nie martwcie się, ponieważ 
zarówno karnety jak i bilety 
jednodniowe będą dostęp-
ne w kasie na zamku przez 
cały czas trwania festiwalu 
– zapewniają organizatorzy.

W tym roku na scenie na 
zamku w Bolkowie pojawi 

Drezyny ręczne i spa-
linowe wracają na sowio-
górskie tory! Tradycyjnie, 
w przedostatni weekend 
lipca, zapraszamy na wiel-
kie, drezynowe święto. To 
już 14. edycja kultowego 
wydarzenia, które od lat 
przyciąga wielu miłośni-
ków kolei - od najmłod-
szych do najstarszych.

 - Przez dwa dni w Jugowi-
cach będzie można zarówno 
zobaczyć ciekawe pojazdy 
kolejowe, jak i skorzystać z 
możliwości przejażdżki nimi. 
Dla pewnych siebie i spra-
gnionych rywalizacji - za-
wody na dwóch odcinkach. 
Podstawowy, którego zasa-
dy nie zmieniają się od lat, to 
jazda w parach na drezynie 
ręcznej. Przed uczestnika-
mi do pokonania odcinek 
2x200m (tam i z powrotem), 
po jednym z torów na stacji. 
Rywalizacja będzie podzie-
lona na kategorie. Najlepsi 
z każdej kategorii otrzymają 
nagrody i upominki przygo-
towane przez Gminę Walim i 
naszych partnerów. Ponadto 
dla naprawdę odważnych 
mamy zawody dla twardzie-
li. Ważną zmianą jest to, że 
ta kategoria zostanie w tym 
roku rozegrana w sobotę. Do 
rywalizacji zapraszamy dru-
żyny składające się z 4 peł-
noletnich osób. Przed nimi 
trudna misja! Podjazd na 
stację, z wiaduktu w Jugowi-
cach. W sumie, górski odci-
nek liczący 1100m! Warto ze-
brać znajomych i sprawdzić, 
czy uda się pokonać usta-
nowiony w ubiegłym roku 
rekord. W tej kategorii, może 
wystartować tylko 20 dru-
żyn. Zapisy na zawody - w 
sobotę od godziny 10.00 w 
biurze zawodów – zachęca 
Bartosz Szara�n z Sowiogór-
skiego Bractwa Kolejowego.

Równolegle przez dwa 
dni istnieje możliwość 

przejażdżek rekreacyjnych 
drezynami na stacji oraz w 
górę i dół linii kolejowej nr 
285. Jednej z najpiękniej-
szych i najbardziej malow-
niczych na terenie nasze-
go kraju. Do wyboru różne 
pojazdy z Polski i zagranicy. 
To wszystko na nieczynnej 
stacji PKP w Jugowicach w 
gminie Walim, która na dwa 
dni w roku, zamienia się w 
prawdziwą polską stolicę 
drezyn. 

- Na czas imprezy uru-
chamiamy połączenie au-
tobusowe pomiędzy Je-
dliną-Zdrój, a Jugowicami. 
Dzięki temu będzie można 
łatwiej dojechać i wrócić 
z wydarzenia. Kursy będą 
realizowane przez prawdzi-
wy, amerykański autobus 
szkolny. Odjazdy są sko-
munikowane z wybranymi 
kursami linii nr 5. Szczegóły 
na stronie www.drezyny.
org. To jednak nie wszyst-
ko. Gmina Walim - jak co 
roku - przygotowuje sze-
reg atrakcji dodatkowych. 
Wśród nich program dla 
dzieci, prezentacja druży-
ny futbolu amerykańskiego 
Miners Wałbrzych, program 
kulturalny „Podróż z Muzy-
ką” czyli Zespół Muzyczny 
„KWARC oraz „Maestro”. Po 
ogłoszeniu wyników - kon-
cert muzyki irlandzkiej w 
wykonaniu „Dagda Point”, 
a na deser DJ „Raf’G. Nie 
zabraknie również stoisk z 
gastronomią oraz lokalnych 
wystawców. Więcej infor-
macji, dojazd oraz szczegó-
łowy program na stronie: 
www.drezyny.org. Bieżące 
informacje i aktualności na:  
www.fb.com/Sowiogorskie-
BractwoKolejowe - dodaje 
Bartosz Szara�n.

Organizatorami imprezy 
są Gmina Walim i Sowiogór-
skie Bractwo Kolejowe.

(RED)

Najazd gotów na Bolków
się ponad 40 ze-
społów, między in-
nymi: Fields of The 
Nephilim, Clan of 
Xymox, Closterkel-
ler, Garden of Deli-
ght, Leaether Strip, 
Furia, Das Moon, 
Deathcamp Project. 
Festiwalowi będzie 
towarzyszyło wiele 
imprez mniej lub 
bardziej związanych 
z prezentowaną 
na scenie muzyką. 
Szczegóły na stronie 
http://castleparty.
com/ oraz https://
web.facebook.com/
castlepartyfestival/.

(RED)

XIV Mistrzostwa Polski 
w Drezynowaniu

Podczas dwudniowej imprezy na stacji w Jugowicach największym 
zainteresowaniem cieszą się przejażdżki drezynami.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Zapraszamy na kolej-
ną z imprez wchodzących 
w skład projektu Dolno-
śląska Stolica Kultury. 
Tym razem będzie to Fe-
stiwal Pieśni Ludowych z 
okazji Święta Św. Anny, 
który odbędzie się 23 
lipca (sobota) na boisku 
sportowym w Witkowie 
Śląskim.

XII Festyn Para�alny św. 
Anny organizuje – jak co 
roku - rada para�alna wraz 
z księdzem proboszczem 
Januszem Ospą. Począ-
tek imprezy zaplanowany 
został w sobotę na godz. 
15.00, a na jej uczestni-
ków czeka wiele atrakcji. 
Wśród nich m.in. zaba-
wy i konkursy, rodzinne 

Festiwal pieśni ludowych

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego został 
poinformowany, że Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji przyznał ko-
lejne środki na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych na terenie Powiatu Wałbrzy-
skiego.

- Kwota jest niebagatelna, bo wynosi aż 
1 046 000 zł. Środki zostaną przeznaczone 
na naprawę 1440 metrów bieżących dro-

gi nr 3364D w Sokołowsku, która została 
zniszczona w wyniku intensywnych opa-
dów deszczu na przełomie maja i czerwca 
2013 roku. Na ręce Pana Ministra oraz władz 
centralnych składamy serdeczne podzię-
kowania za wsparcie udzielane powiatowi 
wałbrzyskiemu i jego mieszkańcom – pod-
kreślają członkowie Zarządu Powiatu Wał-
brzyskiego.

Wałbrzyscy strażacy 
otrzymali 33 nowe maski 
do aparatów oddecho-
wych, które będą wyko-
rzystywane w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych. 
Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego dokonał zakupu 
masek za kwotę blisko 20 
tysięcy złotych.

Komendant Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wałbrzychu Grzegorz Ku-
łak wyjaśnijł, że maski dają 
ochronę, pozwalając wejść 
strażakom do sfery niebez-
piecznej, zadymionej, która 
zagraża życiu. Maski, których 
strażacy używali do tej pory, 
nie dają 100% zabezpiecze-
nia przed szkodliwym po-
wietrzem m.in. ze względu 
na wiek i związany z nim stan 
techniczny.

- Ten zarząd i ta rada po-
wiatu podjęły wyzwanie, aby 
zerwać z �kcją. Chcieliśmy 
być żywym dowodem na to, 
że dbamy o bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu wał-
brzyskiego. Partycypujemy 
w kosztach funkcjonowania 
między innymi straży po-
żarnej. Nie jest to odosob-
niony przypadek. W tym 
roku maski, w tamtym roku 
do�nansowaliśmy straż po-

Powiat pomaga strażakom

żarną między innymi przy 
zakupie radioprzemiennika, 
który umożliwił komunika-
cję pomiędzy poszczegól-
nymi gminami. Na bieżąco 
działamy na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców, na przykład poprzez 
�nansowanie zakupu samo-
chodu bojowego dla Straży 
Pożarnej w Boguszowie Gor-
cach. Jestem zadowolony, że 
możemy przekazać najno-
wocześniejsze maski, które 

niewątpliwie chronią życie 
strażaków, poświęcających 
swoje życie dla ratowania 
innych. Mam nadzieję, że 
ten zarząd i ta rada powiatu 
dalej będą kontynuować to, 
co należy się obywatelom. 
Wiem jak ważne jest bez-
pieczeństwo. Dzisiaj część 
naszego wkładu w to bez-
pieczeństwo przekazaliśmy 
na ręce komendanta - po-
wiedział starosta wałbrzyski 
Jacek Cichura.

Starosta Jacek Cichura i komendant Grzegorz Kułak podczas 
przekazania strażakom masek do aparatów oddechowych.

Naprawią drogę w Sokołowsku

rozgrywki sportowe, 
dmuchańce, degu-
stacje wypieków i 
potraw przygotowa-
nych przez gospody-
nie. Podczas festynu 
odbędzie się Festiwal 
Pieśni Ludowych, w 
którym wystąpią ze-
społy: „Wiadrowianie”, 
„Olga”, „Czerwona 
Róża”, „Radość” oraz 
„Grzędowianki”. Fe-
styn zakończy się za-
bawą taneczną przy 
zespole „Sekret” z Bo-
guszowa Gorc. Zebra-
ne środki zostaną w 
całości przekazane na 
dokończenie remontu 
kapliczki św. Anny w 
Witkowie.
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

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

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług za przystępną cenę!

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia

sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań

Twoje pieniądze

   

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy

ZADZWOŃ

668 682 334 *

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

Dodatkowe zajęcie
w branży f inansowej

R E K L AMA

Są różnego rodzaju kom-
promitacje. Jeśli są one 
skutkiem niewiedzy lub za-
pomnienia, chwilowego zde-
nerwowania, roztargnienia, to 
można wszystko wybaczyć. 
Jeśli jednak kompromitacja 
jest skutkiem przyjęcia par-
tyjnej linii politycznej, wbrew 
wszelkim prawom logiki i 
nauki, to w obecnej sytuacji 
można bez wahania domyślić 
się, że rzecz dotyczy tylko i 
wyłącznie protagonisty partii, 
której nazwa jest absolutnym 
zaprzeczeniem tego co sobą 
reprezentuje – czyli Prawo i 
Sprawiedliwość.

Pani minister edukacji 
Anna Zalewska podczas roz-
mowy z Moniką Olejnik w 
TVN 24, oprócz promiennych 
uśmiechów, popisywała się 
wiedzą i swym doświadcze-
niem pedagogicznym. Prze-
prowadziła na wstępie do-
głębną analizę dzieł Tomasa 
Grassa dotyczących zbrodni 
w Jedwabnem, podkreślając, 
że zdaniem wielu historyków 
są one pełne kłamstw i prze-
inaczeń. Mając tę wiedzę i 
ugruntowaną opinię na temat 
twórczości Grassa, nie była 
jednak w stanie powiedzieć, 
kto zagnał miejscowych Ży-
dów w 1941 r. do stodoły i ją 
podpalił. Z wypowiedzi pani 
minister wiemy, że byli to „nie 
do końca Polacy” oraz „że to 
był fakt historyczny”.

Minister poległa jak studenci na egzaminie
Stanisław 
Michalik

Na kolejne pytanie, kto 
zabijał w pogromie kielec-
kim, pani minister jeszcze 
promienniej się uśmiechnęła 
i stwierdziła: „zostawmy to 
historykom”. Historycy od lat 
są zgodni, że zabijali milicjan-
ci, żołnierze oraz mieszkańcy 
miasta i że byli to Polacy - co 
zresztą przyznał w liście prze-
słanym na niedawne obchody 
rocznicy pogromu prezydent 
Andrzej Duda. Dla pani mini-
ster to jest sprawa dyskusyjna, 
bo różne były zawiłości histo-
ryczne i są różne opinie na ten 
temat.

A na pytanie, czy ci anty-
semici nie byli przypadkiem 
Polakami, pani minister skon-
statowała mętnie: „nie do 
końca równa się Polaków z 
antysemitami”. Minister rów-
nocześnie wzywała nauczycie-
li historyków, by starczyło im 
odwagi i by „nauczali faktów”. 
No właśnie – przecież wiedzą 
o tym nawet dzieci w szkole 
podstawowej, że nauka hi-
storii sprowadza się nie tylko 
do faktów, ale także ich inter-
pretacji. Chodzi tylko o to, by 
z faktów wyciągać logiczne 
wnioski, by tych faktów nie 
przekłamywać i nie naginać 
do celów politycznych.

Pani minister wysuwa się 
na czoło plejady PiS-owskich 
interpretatorów historii, od 
których wkrótce dowiemy się, 
że napaść Niemiec hitlerow-
skich na Polskę w 1939 roku 
była spowodowana przez Po-
laków, bo przecież to Polacy 
nie zgodzili się na budowę 
szosy eksterytorialnej przez 
Pomorze, to oni sprowokowali 
bój o pocztę gdańską i na-
paść na radiostację gliwicką. 
Tak samo wkroczenie wojsk 

sowieckich we wrześniu 1939 
roku na wschodnie rubieże 
Rzeczpospolitej wynikło z po-
trzeby ochrony ludności tych 
ziem przed Niemcami. Można 
tak interpretować te i wiele 
innych faktów historycznych 
kierując się logiką pani mi-
nister, bo o tym co było nic 
pewnego nie da się powie-
dzieć, zawsze mamy zawiłości 
historyczne i zawsze pojawiają 
się różne opinie historyków… 
Ale problem cynicznego prze-
kształcania historii dla poli-
tycznych celów, m. in. przez 
PiS-owskich hunwejbinów z 
IPN-u, a także naczelnego au-
tobiografa Jarosława, to osob-
ny temat.

Wróćmy jednak jeszcze na 
moment do rozmowy z Moni-
ką Olejnik. Pani minister edu-
kacji, polonistka z wykształce-
nia, nie mogła sobie poradzić 
z wyjaśnieniem znaczenia sło-
wa „poległ”. Akurat okazało się 
to ważne w związku z tekstem 
apelu poległych w katastro�e 
smoleńskiej, do wygłaszania 
którego zostali zobowiązani 
żołnierze z polecenia ministra 
Macierewicza.

- Poległ to zginął - odpo-
wiada minister na pytanie Mo-
niki Olejnik o de�nicję tego 
słowa. - To jest wyraz bardzo 
wieloznaczny – dodaje.

- Według słowników to 
słowo oznacza, że „poległ” w 
czasie wojny lub bitwy - argu-
mentowała Olejnik, ale mini-
ster pozostawała przy swoim, 
że nie tylko w czasie wojny.

Oto co na ten temat ma do 
powiedzenie znany języko-
znawca, prof. Jerzy Bralczyk:

- Słowo „poległ” w języ-
ku codziennym i o�cjalnym 
oznacza „zginął na polu chwa-

ły, polu bitwy”. W apelach po-
ległych mówi się o osobach, 
które oddały życie w walce - 
tłumaczy prof. Bralczyk. - Jeśli 
ktoś zginął w wypadku dro-
gowym i mówimy, że poległ, 
to albo mamy na myśli ogól-
ną bitwę między kierowcami 
i pieszymi, albo nie umiemy 
używać poprawnie języka pol-
skiego.

Profesor Bralczyk tłumaczy, 
że słowo „polec” można użyć 
metaforycznie - wtedy mamy 
na myśli to, że komuś coś się 
nie powiodło.

 - Wszystko zależy od in-
dywidualnego wyczucia. Ktoś 
może powiedzieć, że „poległ”, 
bo nie udało mu się zapalić 
zapałki. Studenci żalą się czę-
sto, że „polegli na egzaminie” 
- wyjaśnia językoznawca.

Minister Zalewska jest 
absolwentką polonistyki 
szacownego Uniwersytetu 
Wrocławskiego i była m.in. 
zastępcą dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Świe-
bodzicach. Trudno się po-
wstrzymać przed przeświad-
czeniem, że minister niestety 
„poległa” w tej audycji i to na 
dwóch pokrewnych polach – 
języka polskiego i historii. Mó-
wiąc dosadniej, to po prostu 
wstyd i kompromitacja.

Komentarz jednego 
z Czytelników:

„Oczywiście, że pani mi-
nister rozcinała sobie brzuch 
pełna obłąkanego strachu 
przed gniewem prezesa. Wo-
lała upokorzyć się na oczach 
milionów Polaków bełkocąc 
jak skończona idiotka, niż za-
ryzykować i wypowiedzieć się 
w jasny i zrozumiały sposób. 
Atmosfera w najwyższych krę-

gach PiS chyba coraz bardziej 
przypomina dwór Stalina, na 
którym ten sadystyczny sa-
trapa pozbawiony empatii 
siał postrach i pastwił się nad 
gronem najbliższych współ-
pracowników i rodziny. Sło-
wa R.Kapuścińskiego sprzed 
25 lat wręcz proroczo odda-

ją dzisiejszą rzeczywistość, 
otóż są „ludzie o mentalności 
otwartej, liberalnej, chłonnej, 
zwróconej w przyszłość, oraz 
ludzie o mentalności zamknię-
tej, sekciarskiej, ciasnej, zwró-
conej w przeszłość”. Ci drudzy 
wypisz wymaluj rządzą dzisiaj 
40 milionowym krajem”.

Inwokacja po nowemu
Polsko, ojczyzno wolna, Ty jesteś jak zdrowie,
ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił.
Dziś zalety Twe widzę codziennie od nowa
i nie zatrze ich Jaruś, ani Częstochowa.

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
i widzisz co się dzieje, miast wielkiej odnowy,
Pozwól bym mógł stroskany do Twych świątyń progów,
Przyjść i się pożalić przed Tobą - i Bogu!

Żyłem w kraju, gdzie wolność kwitła niezmącona,
gdzie ojczyzna kroczyła w przyszłość rozmodlona,
gdzie bursztynowy świerzop, gryka ja śnieg biała
wołały bym się cieszył, bo kraj jest jak skała.

Nie zgniotą go wrogowie gdzieś tam z zagranicy,
zawarliśmy sojusze, to się teraz liczy,
nie groźni są sąsiedzi z Wschodu i Zachodu.

Kraj nasz cieszył się passą i szliśmy do przodu.

Dziś ta idylla tylko po nocach śni mi się,
w dzień czuję wielką trwogę, gdy myślę o PiS-ie.
Nie znajduję w tych ludziach żadnych słusznych racji, 
kiedy burzą podstawy naszej demokracji.

Panno Święta co Jasnej bronisz Częstochowy
spróbuj nasz kraj powrócić do dawnej odnowy,
przerwij żałosny spektakl Jarusia Mądrego,
ratuj Polskę, błagamy, w Imię Syna Twego!

Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono.

Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
do kraju, gdzie nie rządzi prywata i chciwość,
a prawo znaczy prawość, ład i sprawiedliwość!
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Jedlina – Zdrój źródło aktywności

 W dniach 15-17 lip-
ca w Jedlinie-Zdroju po 
raz drugi usłyszeliśmy 
najpiękniejsze dźwięki i 
harmonie gitary, śpiewu 
i tańca. Wszystko za spra-
wą 2. Letniego Festiwalu 
Gitarowego. Wśród gości 
przybyłych na 2. Letni Fe-
stiwal Gitarowy w Jedlinie-
-Zdroju znaleźli się między 
innymi Leszek Orpel - bur-
mistrz Jedliny-Zdroju i Ro-
man Szełemej - prezydent 
Wałbrzycha.

Gitarowym recitalem 
„Sobą gram” Leszka Cichoń-
skiego rozpoczął się piąt-
kowy koncert w Browarze 
Jedlinka. Ten związany z 
Wrocławiem ceniony pol-
ski gitarzysta, to legenda 
polskiej gitary, znakomity 
muzyk, animator i propaga-
tor kultury. Występował na 
największych festiwalach 
bluesowych na świecie m.in. 
Monterey Bay Blues Festival 
w Californii i Narooma Blues 
Festival w Australii. Najbar-

Festiwal Ciasta 
i Wina
Zapraszamy na dwudnio-
wy Festiwal Ciasta i Wina 
"U źródeł Charlotty" w 
dniach 30-31 lipca 2016 
roku. Tym razem impreza 
odbędzie się w Restauracji 
Słowik przy ul. Akacjowej 
w Jedlinie-Zdroju.

Program imprezy:

30.07.2016 r.
20.00 - zabawa z DJ przy 
słodkich i wytrawnych 
smakach festiwalowych 
specjałów (rezerwacja 
stolików: e-mail slowik.
jedlina@op.pl lub tel. +48 
692 500 575, koszt impre-
zy 25 zł);

31.07.2016 r.
15.00 - 17.00 - zespół wo-
kalno-muzyczny "Retro";
17.00 - 19.00 - występ mu-
zyczny "Solo-Dance".
Ponadto zapraszamy do 
degustacji wspaniałych 
wypieków, a także pole-
camy dla najmłodszych 
spotkanie z zabawnymi 
klaunami - Klarą i Patry-
kiem! 

(LS)

Święto gitary
dziej spektakularnym przed-
sięwzięciem realizowanym 
przez niego jest „Thanks Jimi 
Festival” oraz Gitarowy Re-
kord Guinnessa, który orga-
nizuje we Wrocławiu. Współ-
pracował z Tadeuszem 
Nalepą, z Johnem Tucke-
rem, Carlosem Johnsonem 
i Wojciechem Karolakiem. 
Dzielił scenę z największymi 
gigantami gitary, jak Steve 
Morse i Steve Vai. Autorski 
album "Sobą gram", z które-
go utwory Leszek Cichoński 
zaprezentował podczas je-
dlińskiego koncertu, został 
dwukrotnie nominowany do 
nagrody Fryderyki.

W kościele przy ulicy Jana 
Pawła II w Jedlinie-Zdro-
ju wystąpił niezwykły duet 
żeński - Soundz Good, który 
tworzą: Magdalena Czwoj-
da, grająca na gitarze oraz 
Marta Zalewska, śpiewająca 
oraz grająca na kontrabasie, 
gitarze basowej i skrzypcach. 
Artystki współpracowały z 
takimi gwiazdami jak - mię-
dzy innymi - Krystyna Proń-
ko, Kayah, Majka Jeżowska, 
Waldemar Malicki i Filhar-
monia Dowcipu, czy zespół 
Perfect. Duet Soundz Good 

zaprezentował program 
"Akustyczna siła rocka", któ-
ry został owacyjnie przyjęty 
przez publiczność zgroma-
dzoną w poewangelickiej 
świątyni, domagającą się kil-
ku bisów.

Na zakończenie festiwa-
lu, w Parku Północnym w 
Jedlinie-Zdroju, zagrał lu-
belski zespół Dżango-Ban-
go, składający się z muzy-
ków związanych z kulturą 
romską oraz muzyków gra-
jących �amenco. Liderem 

tego zespołu jest Kuba Nie-
doborek - jeden z najlep-
szych w Polsce gitarzystów 
�amenco. Wstęp na wszyst-
kie koncerty w ramach fe-
stiwalu był bezpłatny, co 
zachęciło setki jedlinian, 
kuracjuszy oraz mieszkań-
ców innych miejscowości 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
do wysłuchania na żywo 
zaproszonych artystów. To 
były piękne gitarowe dni w 
Jedlinie-Zdroju!

(LS)Soundz Good wystąpił w poewangelickim kościele.

Zespół Dżango-Bango zagrał w Parku Północnym w Jedlinie-Zdroju.
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Serwis Samochodowy Goliat

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie

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

Od kilku dni świat za-
chodni żyje dwoma wyda-
rzeniami, które – nie ma co 
ukrywać – mocno wstrzą-
snęły opinią publiczną i 
licznymi politykami. Z tymi 
ostatnimi mam jednak moc-
ny problem, bo - jak zwykle 
- ich reakcje (chodzi mi o 
najważniejszych polityków 
z Unii Europejskiej i USA) 
nacechowane są okropnym 
relatywizmem, co - według 
mnie - jest wizytówką współ-
czesnej tzw. demokracji. 
Zgodnie z obowiązującym 
obecnie moralnym kano-
nem politycznym, oceniając 
jakieś zdarzenie, w polityce 
należy kierować się jedynie 
tym, co jest aktualnie dla 
polityków korzystne. Nie ma 
więc żadnego, wspólnego 
dla wszystkich, wzorca po-
stępowania, którego ocena 
byłaby identyczna i nieza-
leżna od kontekstu ocenia-
nych wydarzeń. Dlatego też 
użycie (bez mandatu Rady 
Bezpieczeństwa ONZ) przez 
państwa NATO militarnej 
agresji wobec suwerenne-
go państwa serbskiego, w 
celu wymuszenia na nim 
oderwania z jego terytorium 
dzielnicy Kosowo i utworze-
nia samodzielnego państwa, 
zostało przez polityczny es-
tablishment UE i USA uznany 
za godne uznania i wsparcia. 
Nawet Międzynarodowy 
Trybunał Sprawiedliwości w 

Relatywizm
Janusz
Bartkiewicz

Hadze uznał, że ogłoszona 
przez albańskich rebelian-
tów z UCK (Armia Wyzwo-
lenia Kosowa) Deklaracja 
Niepodległości jest zgodna 
z prawem międzynarodo-
wym. Jednakże już ogłoszo-
ne i przeprowadzone na Kry-
mie referendum, decydujące 
o oderwaniu się Krymu od 
Ukrainy, a następnie włącze-
nie Krymu - na prośbę jego 
demokratycznie wybranych 
władz – w skład Federacji 
Rosyjskiej, zostało uznane za 
akt rosyjskiej agresji, co się 
dla Rosji skończyło obłoże-
niem restrykcjami gospodar-
czymi.

Wspominam te wydarze-
nia celowo, aby przez ich 
pryzmat spojrzeć na nieuda-
ną próbę wojskowego pu-
czu w Turcji, mającego miej-
sce w nocy z 15 na 16 lipca. 
Dziwny to był zamach stanu, 
ponieważ w powszechnym 
odczuciu (również wielu 
polityków i komentatorów 
z całego świata), wyglądał 
tak, jakby puczyści chcieli jak 
najszybciej być pokonanymi. 
Co zresztą też się stało. Gdy-
by nie to, że zginęło sporo 
ludzi, można by go uznać 
za jakąś tragifarsę. Nie da się 
ukryć, że wszystko wskazuje 
na to, że była to akcja zor-
ganizowana, lecz raczej nie 
przez przeciwników obec-
nej władzy w Ankarze, lecz 
wręcz zgoła odwrotnie. W 
kryminalistyce uznaje się, że 
aby ustalić sprawcę, należy 
odszukać tego, komu dane 
działanie przyniosło najwięk-
sze korzyści, co w przypadku 
prezydenta Turcji zdaje się 
być oczywiste. Uważny ob-
serwator już od dawna wie, 

że Turcja powoli, ale zdecy-
dowanie, skręca z pozycji 
demokratycznego państwa 
świeckiego, na pozycję pań-
stwa religijnego, w którym 
nie zasady demokracji, a isla-
mu, mają zdecydowane zna-
czenie. I jakoś to politykom 
Unii Europejskiej, którzy 
o demokracji, swobodach 
i prawach obywatelskich, 
rozprawiają od rana do nocy 
aż do znudzenia, nie prze-
szkadza. Jeszcze niedawno 
na ulicach największych 
miast Turcji miały miejsce 
antyrządowe zamieszki, bę-
dące wyrazem sprzeciwu 
wobec prezydenta Erdoga-
na (np. 31.05.2013 r.), które 
spowodowały, że w świecie 
polityki zaczęto mówić, iż 
„arabska wiosna” dotarła 
do Ankary. Przypomnę, że 
wszystkie te zamieszki były 
wyrazem sprzeciwu wobec 
prezydenta, który dopusz-
czał się jawnego naruszania 
praw obywatelskich i demo-
kratycznych swobód. Kiedy 
w Polsce Jarosław Kaczyński 
zadecydował, że Trybunał 
Konstytucyjny jest orężem 
do walki politycznej prowa-
dzonej przeciw niemu przez 
opozycję, Polska znalazła 
się na celowniku Komisji 
Europejskiej i Parlamen-
tu Europejskiego, Komisji 
Weneckiej, a także została 
upomniana przez samego 
prezydenta Obamę, który – 
jak wiadomo – tak bardzo 
kocha poszanowanie prawa 
i swobód obywatelskich, 
że uczyni wszystko (nawet 
używając swej dzielnej ar-
mii), aby prawa te i swobo-
dy bronić w każdym zakątku 
świata. Kiedy jednak pre-

zydent Erdogan 26 lutego 
br. oznajmił, że turecki Try-
bunał Konstytucyjny działa 
przeciwko narodowi i może 
zostać rozwiązany, ci sami 
politycy jakoś nabrali wody 
w usta i w dalszym ciągu 
widzą Turcję jako członka 
NATO, oraz rychłego człon-
ka UE. Przypomnę, że taką 
reakcję prezydenta Turcji 
wywołał wyrok tureckiego 
TK, który uznał za bezpraw-
ne aresztowanie dwóch 
tureckich dziennikarzy, któ-
rzy poczynania prezydenta 
uznali za antydemokratycz-
ne. Nic dodać, nic ująć. Tu-
recka armia już kilkakrotnie 
dokonywała obalenie rzą-
dów (wybranych demokra-
tycznie), kiedy uznała, że 
ich poczynania zmierzają do 
ograniczenia lub zniesienia 
podstawowych zasad, jakim 
rządziła się turecka demo-
kracja od czasów Mustafy 
Kemala Atatürka, twórcy 
nowoczesnej i demokra-
tycznej Republiki Tureckiej. 
To właśnie turecka armia 
miała wpisane w konsty-
tucję (z 1961 roku) prawo 
obrony laickości państwa, 
z czego korzystała i co nie 
wywoływało negatywnych 
reakcji tzw. wolnego świa-
ta, czyli Europy Zachodniej 
i USA. Inaczej stało się już 
zaraz po tym, jak prezydent 
Erdogan, za pośrednictwem 
telefonu komórkowego, 
wezwał obywateli do wyj-
ścia na ulice i obrony rządu 
oraz jego władzy. I chociaż 
wiadomo w jakim kierunku 
podąża prezydent Erdogan 
i że kierunek ten z demokra-
cją ma coraz mniej wspólne-
go, to jednak przywódcy UE 

i USA na wyprzódki polecieli 
z wyrazami poparcia dla pre-
zydenta, głosząc, że przecież 
został on wybrany w demo-
kratyczny sposób i dlatego 
„puczystów” należy potępić.

Tymczasem ta demokra-
tyczna miarka nie jest stoso-
wana wobec demokratycz-
nie wybranego prezydenta 
Syrii, którego działania sta-
nęły na drodze islamskiego 
radykalizmu, stającego się 
dla Europu, a nawet świata, 
coraz bardziej realnym za-
grożeniem. I mimo tego za-
grożenia to UE i USA wspie-
rają politycznie, �nansowo 
i militarnie syryjskich rebe-
liantów, nie zważając na to, 
iż prowadzi to do osłabienia 
legalnej władzy i trwania 
w tym państwie totalnego 
chaosu oraz groźby prze-
jęcia władzy przez islami-
stów z ISIS. Tej samej miary 
nie zastosowano w obronie 
władzy w Algierii, czy Egip-
tu, gdzie armie dokonały 
przewrotu, aby nie dopuścić 
do przejęcia władzy przez 
islamistów, chociaż władzę 
tą otrzymali w wyniku de-
mokratycznych wyborów. 
Dlaczego UE i USA miary 
tej nie zastosowały w przy-
padku zbrojnego obalenia 
(walki na kijowskim Majda-
nie) legalnie i demokratycz-
nie wybranego prezydenta 
Ukrainy Janukowycza, który 
odmówił podpisania trak-
tatu stowarzyszeniowego 
z Unią Europejską? Zasta-
nawiam się też, jak to się 
w Turcji stało, że w wyniku 
nieudanego puczu zginęło 
145 cywilów, 60 policjan-
tów i tylko trzech żołnierzy. 
Czyżby wojsko, które wyszło 

obalić coraz bardziej auto-
kratyczną władzę, strzela-
ło do bezbronnej ludności 
cywilnej? Jakoś nie chce mi 
się w to wierzyć. Tym bar-
dziej, że historia prezentuje 
nam liczne przykłady, kie-
dy rządzący posługiwali się 
cyniczną prowokacją, aby 
wprowadzić rządy silnej 
ręki, kończące się dykta-
turą. To niemieccy naziści 
posłużyli się prowokacją z 
podpaleniem budynku Re-
ichstagu (niemieckiego par-
lamentu), aby móc wpro-
wadzić totalitarny reżim i 
zbudować pierwszy obóz 
koncentracyjny w Dachau, 
gdzie osadzono wszystkich 
przeciwników politycznych. 
A przecież NSDAP oraz sam 
Adolf Hitler otrzymał władzę 
z rąk narodu niemieckiego 
w drodze jak najbardziej 
demokratycznych wybo-
rów parlamentarnych. Nie 
mam zamiaru przyrówny-
wać tureckiego prezydenta 
do A.Hitlera (bo porówna-
nia takiego absolutnie nie 
można przeprowadzić), ale 
obawy moje budzi fakt, że 
już na drugi dzień po pu-
czu aresztowano ponad 6 
tysięcy żołnierzy i wyższych 
o�cerów, 3 tysiące sędziów, 
co wskazuje na to, że były 
już przygotowane ich listy. 
Przez kogo i dlaczego? Z 
jakich powodów prezydent 
Erdogan domaga się przy-
wrócenia kary śmierci, cho-
ciażby tylko czasowo? Czy 
tak postępuje się w kraju 
demokratycznym? Odpo-
wiedzi na to pytanie polity-
cy z UE i USA nie szukali. A 
szkoda.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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W ramach „Weekendu ze Świętą 
Anną” w Starych Bogaczowicach, 
23 lipca (sobota) odbędzie się Fe-
styn Para�alny, podczas którego 8 
drużyn piłkarskich zagra o puchar 
Kapelana Policji.

Oprócz rozgrywek piłkarskich, 
na wszystkich uczestników festynu 
czeka szereg atrakcji, m.in. anima-
cje dla dzieci, konkurs na wypieki 
domowe, liczne stoiska gastrono-
miczne oraz gry i zabawy z atrak-
cyjnymi nagrodami, a wśród nich 
dwunastodniowa wycieczka do 
Bułgarii dla dwóch osób. Cały do-
chód z wydarzenia przeznaczony 
zostanie na odrestaurowanie ko-

Zagrają o puchar kapelana

ścioła św. Józefa w Starych Boga-
czowicach. Natomiast w niedzielę 
o godz.11:00, przy kaplicy Św. Anny 
w Starych Bogaczowicach, odbę-

dzie się uroczysta msza święta pod 
przewodnictwem księdza kanonika 
Wojciecha Sękowskiego.

(IL)

W trakcie realizacji remontu drogi wojewódzkiej w Chwaliszowie, został wybudowany 
nowy chodnik. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wójt Gminy Stare 
Bogaczowice Mirosław Lech zwrócił się do rady gminy z wnioskiem o sfinansowanie w 
100% budowy tego chodnika. Władze gminy wygospodarowały środki własne, dzięki 
czemu mieszkańcy Chwaliszowa mogą już bezpiecznie poruszać się po tej drodze.

(IL)

Chwaliszów ma nowy 
chodnik

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach budżetu na 2016 rok 
udzielił Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętoego Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny w Starych Bogaczowicach dotacji w wysokości 92 729,70 zł. 
Cała kwota zostanie przeznaczona na przywrócenie dawnego blasku barokowemu 
ołtarzowi głównemu w kościele p.w.św. Józefa Oblubieńca NMP. Dofinansowanie 
jest realizowane w ramach Programu „Dziedzictwo kulturowe”, Priorytet 1 „Ochrona 
zabytków”.

(RED)

Ołtarz odzyska dawny blask

Dzieci i młodzież z Gminy Stare 
Bogaczowice nie narzekają w wa-
kacje na nudę.

Gminna Biblioteka Publiczna 
we współpracy z Fundacją Polny 
Kwiat oraz poszczególne sołectwa 
każdego tygodnia organizują atrak-
cyjne wyjazdy. W miniony wtorek 
najmłodsi mieszkańcy Gminy od-
wiedzili wrocławskie ZOO. Wyciecz-

kę zorganizowało Sołectwo Stare 
Bogaczowice. Kolejne wyjazdy 
planowane są m.in. do Wrocławia, 
Krasiejowa czy Szklarskiej Poręby. 
Wszystkie informacje na temat wy-
cieczek dostępne są na internetowej 
stronie gminy, a także w Gminnej 
Bibliotece Publicznej pod numerem 
telefonu (74) 845-22-98.

(IL)

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L AMAR E K L AMA

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Jubileuszowy 
turniej
W dniach 23-24 lipca (so-
bota i niedziela) zostanie 
rozegrany w Wałbrzychu, 
równolegle na dwóch bo-
iskach kompleksu Aqua 
Zdrój przy ul. Ratuszowej 
6, międzynarodowy tur-
niej piłki nożnej kobiet. W 
turnieju, zorganizowanym 
przez AZS PWSZ w ramach 
obchodów 70-lecia sportu 
Wałbrzyskiego, zagrają: Lo-
komotiva Brno (I liga Czechy), 
Silesia Gorlitz (II liga Niemcy), 
Darbor Bolesławice (II liga) i 
AZS PWSZ Wałbrzych (eks-
traliga). Program turnieju: 
sobota (23.07, godz. 17.00): 
AZS PWSZ – Silesia Gorlitz 
oraz Darbor – Lokomotiva 
Brno; niedziela (24.07, godz. 
11.00): mecz o I miejsce oraz 
mecz o III miejsce. Wstęp na 
turniej jest bezpłatny.

(RED)

Nowal rola 
Gryki
Dotychczasowy trener pił-
karek nożnych AZS PWSZ 
Wałbrzych został mia-
nowany przez kanclerza 
PWSZ Jana Zwierko dyrek-
torem klubu. Marcin Gryka 
będzie odpowiedzialny za 
transfery oraz sprawy orga-
nizacyjne zespołu. Następcą 
na stanowisku trenera pierw-
szego zespołu został Kamil 
Jasiński, do tej pory asystent 
oraz szkoleniowiec rezerw, a 
trenerem drugiego zespołu 
został były piłkarz Górnika 
Wałbrzych Marcin Folc.

Radosław Radczak

Rozgromili 
beniaminka
Piłkarze Górnika Wałbrzych w 
sparingowym spotkaniu po-
konali beniaminka III grupy 
III ligi Olimpię Kowary aż 7:0. 
Jest to o tyle niespodzianka, 
że wałbrzyszanie mają spo-
re problemy kadrowe oraz 
organizacyjne i wciąż nie 
wiadomo, czy zagrają w III 
lidze. W zespole Roberta Bub-
nowicza i Marcina Morawskiego 
wystąpiło kilku testowanych 
zawodników. Byli to: Adam 
Szczypkowski (syn byłego kapi-
tana Zagłębia Lubin - Andrzeja), 
Cyprian Szymala (junior Ślą-
ska Wrocław), Norbert Pierzga 
(ostatnio Foto-Higiena Gać), 
Michał Sudoł (ostatnio Polo-
nia-Stal Świdnica) oraz Paweł 
Tobiasz (ostatnio Lechia Dzier-
żoniów). Najbliżej pozostania są 
Pierzga i Tobiasz, Szymala byłby 
juniorem, a Sudoł ma lepszą 
propozycję z AKS-u Strzegom. 
Biało-niebiescy rozgromili Olim-
pię 7:0 po hat-tricku Jana Rytki, 
2 golach Dominika Woźniaka, 
a po jednym tra�eniu zaliczyli 
Mateusz Krzymiński oraz... Grze-
gorz Michalak, który miał odejść 
z klubu! Następny mecz towa-
rzyski wałbrzyszanie zagrają w 
Ząbkowicach Śląskich z miej-
scowym Orłem, który odbędzie 
się we wtorek, 19 lipca o godz. 
17:30.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
– Olimpia Kowary 7:0 (4:0)
Bramki: Jan Rytko (x3), Grzegorz Mi-
chalak, Mateusz Krzymiński, Dominik 
Woźniak (x2).
Górnik: Jarosiński - Surmaj, D. Micha-
lak, Sudoł, Szczypkowski, Tobiasz, G. 
Michalak, Pierzga, Rytko, Migalski 
oraz Błaszczyk, Krzymiński, Sobiesier-
ski, Woźniak, Młodziński.

Na boiskach w Centrum 
Aqua Zdrój w Wałbrzychu 
zakończyły się zmagania 
Podwórkowej Ligi Mistrzów 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Tradycyjnie na trybunach 
zasiedli poseł na Sejm RP 
Agnieszka Kołacz-Leszczyń-
ska, prezydent Wałbrzycha 
dr Roman Szełemej oraz 
rdny Rady Miejskiej Wał-
brzycha, a zarazem organi-
zator turnieju Anatol Szpur.

Na �nał przyjechało 13 dru-
żyn reprezentujących swoje 
miejscowości, 6 w kategorii do 
13 lat oraz 7 w kategorii powy-
żej 14 lat. Podczas wszystkich 
rozgrywek nie zabrakło ambit-
nej gry i wielkich sportowych 
emocji.

W kategorii do 13 lat pierw-
sze miejsce zajęła drużyna Po-
lonia Wałbrzych, drugie – Ar-
senal Szczawno Zdrój, trzecie 
– Neo Nówka Głuszyca.

Po zmaganiach w młod-
szych rocznikach, rozpoczął 
się turniej w starszej kategorii 
wiekowej, którą wygrała FC 

Polna z Głuszycy. Drugie miej-
sce zajęła Boca z Wałbrzycha, 
natomiast trzecie przypadło 
drużynie Janusze ze Starych 
Bogaczowic.

Miłym gestem ze strony 
Fundacji „Z Całego Serca” 
było wręczenie czerwonej ko-
szulki uznania za nieustanne 
wspieranie jej inicjatyw dla 
poseł Agnieszki Kołacz-Lesz-
czyńskiej. Taka sama koszulka 
powędrowało do Piotra Zieliń-
skiego – ambasadora sporto-
wego turnieju. 

Wśród fundatorów nagród 
znaleźli się poseł na Sejm RP 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
oraz senator Wiesław Kilian, a 
także wiele organizacji, które 
zawsze chętnie wspierają roz-
wój sportu w aglomeracji wał-
brzyskiej. 

- Z niecierpliwością bę-
dziemy wyczekiwać kolejnych 
edycji tej atrakcyjnej imprezy, 
promującej grę fair play i sport 
wśród młodzieży – dodaje 
Agnieszka Kołacz - Leszczyńska.

(RED)

Podwórkowa Liga 
Mistrzów

Uczestnicy, organizatorzy, patroni i sponsorzy Podwórkowej Ligi 
Mistrzów Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Tenisiści stołowi AZS 
PWSZ Wałbrzych, aktualni 
akademiccy mistrzowie Pol-
ski, reprezentują Polskę na 
III Europejskich Igrzyskach 
Studentów, które w dniach 
18-24 lipca rozgrywane są w 
Chorwacji. - Po dwóch zwy-
cięstwach grupowych po 3:0 
nad Chorwatami i Turkami, 
a potem z Austrią jesteśmy 
w najlepszej 8 w Europie – 
mówi Tomasz Durajczyk, 
trener naszych pingpongi-
stów.

Trener Tomasz Durajczyk 
to złoty medalista AMP 2015 
i 2016, kierownik działu mar-
ketingu Centrum Aqua Zdrój, 
organizator m.in. mistrzostw 
Polski seniorów oraz mi-
strzostw Polski weteranów w 
tenisie stołowym. Wałbrzyską 
uczelnię reprezentują: Piotr 
Chodorski, Robert Floras, 
Bogusław Koszyk oraz Woj-

ciech Niedźwiedzki. Podczas 
igrzysk rozegrane zostaną trzy 
turnieje w tenisie stołowym: 
drużynowy, indywidualny i 
deblowy. W rozgrywkach w 
kategorii mężczyzn udział bie-
rze 26 drużyn z 17 krajów.

- Na europejskich igrzy-
skach studentów rozgrywa-
nych w Zagrzebiu wygraliśmy 
swoją grupę, pokonując w 
pierwszym meczu gospoda-
rzy z uczelni w Chorwacji w 
stosunku 3:0 oraz w drugim 
meczu wygraliśmy również 
3:0, ale bo bardzo zaciętym 
pojedynku z reprezentacją 
uczelni z Turcji. W 1/16 �na-
łu pokonaliśmy Austrię 3:0 i 
awansowaliśmy do najlepszej 
ósemki – relacjonuje Tomasz 
Durajczyk.

Turniej zakończył się po za-
mknięciu tego wydania – wy-
niki na sport.db2010.pl.

(RED)

Wałbrzyszanie 
walczyli o medal

Tenisiści stołowi AZS PWSZ Wałbrzych reprezentują Polskę 
na III Europejskich Igrzyskach Studentów.
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KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

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

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

Drukarnia Wielkoformatowa 

zatrudni handlowców

ze znajomością zagadnień 

marketingu i reklamy. 

CV prosimy wysyłać na email: 

rekrutacja@citydruk.pl

Drukarnia Wielkoformatowa 

zatrudni 
operatora DTP  

ze znajomością obsługi 

urządzeń druku 

wielkoformatowego.

CV prosimy wysyłać na 

email: rekrutacja@citydruk.pl

WYNAJMĘ
MYJNIĘ RĘCZNĄ

w Boguszowie-Gorcach
dwustanowiskową

wyposażoną w instalację
elektryczną

i wodno-kanalizacyjną
konstrukcja blaszana

tel.  74 844 94 11
zgm@boguszow.com.pl

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 kierowcę 
z doświadczeniem 

w prowadzeniu 
busów

do pracy w kraju i za 
granicą

Tel. 887 488 001

Zatrudnię opiekunki 
osób starszych 

do Niemiec i Anglii. 
Wysokie zarobki, krótkie 
wyjazdy, praca również 

dla studentów. 
Tel. 509 89 24 36

Poszukujemy 

wychowawców 
na obozy i kolonie 

w lipcu i sierpniu 2016. 

Kontakt: 

wakacjewpracy@gmail.com

Przyjmę do pracy
w Wałbrzychu

SZLIFIERZA 
KAMIENIA

z doświadczeniem 
zawodowym 

Tel. 74 846-47-59

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

NOWOŚĆ!
• kompleksowa naprawa 

i regeneracja
alternatorów i rozruszników
• pompowanie kół azotem

• przetaczanie tarcz 
hamulcowych na aucie

PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH 

NA AUCIE
100 % GWARANCJI

ponadto oferujemy:
• 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

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

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...

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

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

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

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

i 74-854-17-12

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl
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Aleksander Balcerow-
ski (16 l.), znakomicie 
zapowiadający się ko-
szykarz (215 cm), wy-
chowanek Górnika Wał-
brzych, a obecnie gracz 
hiszpańskiego zespołu 
Baloncesto Gran Cana-
ria Claret Las Palmas, 
po powrocie do kraju 
przygotowuje się do mi-
strzostw Europy w tej 
kategorii wiekowej, któ-
re odbędą się w sierpniu 
w Radomiu.

– Ostatnio trenowałem 
z kadrą w Białej Podlaskiej, 
a teraz czeka mnie zgrupo-
wanie w Radomiu oraz gry 
kontrolne, m.in. z Włocha-

mi na wyjeździe i u siebie 
z Francją. W grupie na ME 
mamy Niemcy, Turcję i 
Chorwację. Postaramy się 
awansować, ale później 
może być ciężko. Fawory-
tem jest Hiszpania – po-
wiedział Olek.

Hiszpanie to nie tylko 
rywale Olka. W meczu fi-
nałowym międzynarodo-
wego turnieju w koszy-
kówce na wózkach, który 
odbył się w hali wałbrzy-
skiego Aqua Zdroju, Hisz-
pania pokonała Polskę, 
a w zespole gospodarzy 
wystapił tata Olka -  Mar-
cin Balcerowski. 

(A.Bas.)

Są już bilety
W pierwszy weekend sierpnia 
zapraszamy na wielkie sportowe 
widowisko! W sobotę, 6.08 o godz. 
17.00 w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej Aqua Zdrój reprezentacja Polski 
koszykarzy podejmie w spotkaniu 
towarzyskim Holandię. Bilety na ten 
mecz można już kupować w cenie 
30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy) w 
recepcji Hotelu Aqua Zdrój oraz na 
stronie abilet.pl.

(RED)

Sudety MTB Challange
Trzeci etap maratonu rowerowe-
go Sudety MTB Challange 2016, 
który 27 lipca wystartuje w Bar-
dzie Śl., zakończy się na ul. Leśnej 
w Głuszycy. W miasteczku zawo-
dów na boisku sportowym przy ul. 
Dolnej w godzinach popołudnio-
wych odbędzie się dekoracja meda-
lowa najlepszych zawodników dnia. 
W czwartek, 28 lipca o godz. 10.00, 
na ul. Dolnej w Głuszycy rozpocznie 
się czwarty etap Sudety MTB Chal-
lange 2016. Tego dnia zawodnicy 
zmierzać będą do mety w Karpaczu.

(RED)

Biel w Zambrowie
Urodzony w Wałbrzychu wycho-
wanek miejscowej Baszty i Górni-
ka - Bartosz Biel został zawodni-
kiem II-ligowej Olimpii Zambrów. 
W poprzednim sezonie bronił barw 
I-ligowych Wigier Suwałki, w których 
rozegrał 15 spotkań na zapleczu 
ekstraklasy oraz 2 w Pucharze Polski 
(w tym w I rundzie z Górnikiem Wał-
brzych).

Radosław Radczak

Międzynarodowy sparing
Na Stadionie 1000-lecia w Wał-
brzychu został rozegrany mecz 
piłkarski, w którym walijski New-
port County zmierzył się z czeskim 
FC Hradec Kralove. Pierwszy klub 
gra w League Two, czyli w czwartej 
lidze angielskiej, a zespół z partner-
skiego miasta Wałbrzycha grał w 
czeskiej drugiej dywizji i wywalczył 
awans do ekstraklasy. Towarzyski 
mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla 
Czechów, a bramki zdobyli w 19 min. 
Ladislav Martan oraz w 55 min. Jan 
Pazler.

Radosław Radczak

W Nowicach koło Jaworzyny Śląskiej, odbył się wyścig „Szukamy 
następców Tadeusza Mytnika”. Nowice to rodzinna miejscowość tego 
kolarza. Z zawodników LKKS Górnik Wałbrzych najlepsze, drugie 
miejsce, zajął junior młodszy Dominik Kopiwoda. Zawody zgromadziły 
wielu znakomitych niegdyś kolarzy, m.in. Józefa Gawliczka, 
Mieczysława Nowickiego, Henryka Charuckiego, Jana Brzeźnego, Jana 
Jankiewicza i Józefa Bekera, którzy przyglądali się rywalizacji swoich 
następców. Na zdjęciu: ekipa Górnika z kolarskimi sławami. Pierwszy z 
prawej Tadeusz Mytnik.

(BAS)

Olek stawia 
na Hiszpanię

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

OKAZJA. Okolice Wałbrzycha, 
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, do remontu, parter, CENA 
23.000zł !, kontakt 530- 998-374

OKAZJA! NAJTAŃSZA KAWALER-
KA NA Piaskowej Górze, 25m2, 
widna kuchnia, balkon, 3 piętro 
w bloku czteropiętrowym po 
termomodernizacji, świetna 
lokalizacja!, cena 59.000zł Kontakt 
535-311-265

BIAŁY KAMIEŃ, 25 m2, KAWALER-
KA PO KAPITALNYM REMONCIE, 
wyposażona,  w prestiżowej 
lokalizacji, CENA 48.000.zł, TEL. 
535- 285 -514

PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA  
PIASKOWEJ GÓRZE, 2-3 POKOJE, 
TEL. 535 285 514

WYJĄTKOWA OKAZJA!, najtańsze 
4 POKOJE NA PODZAMCZU, 72 
m2, balkon, rozkład, 129 tys. Zł do 
negocjacji!, Kontakt 535-285-514

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje PO 
REMONCIE, 41 M2, w czteropię-
trowcu po termomodernizacji! 
DO WEJŚCIA, NISKI CZYNSZ, 
wyposażenie w cenie! Cena 
135.000zł do negocjacji kontakt 
530- 998-374

PIASKOWA GÓRA, kawalerka na 
szóstym piętrze w wieżowcu, 
DUŻY BALKON,  WIDNA KUCHNIA, 
73 tys. zł, Kontakt 535-285-514

Górne Podgórze, OGRÓDEK, 3 
pokoje, 57m2, po remoncie. Cena 
115.000zł DO NEGOCJACJI. Tel: 
535-311-265

3 POKOJE W ROZKŁADZIE Z 
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 58m2, 
budynek po termomodernizacji. 
Cena 99.000zł! Kontakt  577-263-
955

OKAZJA!!! 2 pokoje, 45m2 z 
garażem i ogrodem okolice Wał-
brzycha, kamienica po remoncie. 
Spokojna okolica. Cena 77.000zł 
DO NEGOCJACJI! Kontakt  530- 
998- 374

LOKALE UŻYTKOWE ŚWIEBODZ-
CIE, od 30 do 190m2, wynajem i 
sprzedaż, korzystne ceny i świet-
ne lokalizacje, ceny do negocjacji 
TEL 577-321-840

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

5. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
Dom, pow. 94, 40 m2, 6 pok., 
STARY ZDRÓJ, Cena 218 000 tys.
zł, Cena do negocjacji. Tel: 519-
121-102

6. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
DZIAŁKA, pow. 2300 m2, WITO-
SZÓW GÓRNY, Cena 145 000 tys.
zł, Cena do negocjacji. Tel. kom. 
Tel: 519-121-102

7. SOWA&VICTORIA Kawalerka 
na Piaskowej Górze, stan do 
wprowadzenia - 61 000 ! Tel: 530-
913-259

8.SOWA&VICTORIA Kawalerka w 
okolicach ul. Bema, po remon-
cie - 65 000 do negocjacji ! Tel. 
530-913-259

9. SOWA&VICTORIA 2 pokoje, 
Piaskowa Góra, 2 piętro - 90 000 
do negocjacji ! Tel: 530-913-259

10. SOWA&VICTORIA 2 pokoje z 
jasną kuchnią , piaskowa Góra ( 
Krasińskiego ), do wprowadze-
nia - 107 000 ! Cena 70.000 Tel: 
530-913-259

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie dwa poziomy 90 m2 
z zabudowaną kuchnią i szafami, 
4 pokoje, garaż w bryle Tel: 506-
717-014

12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
działki w Strudze 3 km od Szczaw-
na, malownicze krajobrazy cena 
od 80 zł/m2 Tel: 506-717-014

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie dwa poziomy stan 
idealny do zamieszkania 2 sypial-
nie, salon, zabudowana kuchnia, 
dwie łazienki. Osiedle Arkadia 

MS-2698 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
29m2, po remoncie, cena 87 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2723 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, do wprowadzenia, cena 
125 tys. Tel. 606 976 630

MS-2634 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, do odświeżenia, 2/4 piętro, 
cena 109 tys. Tel. 883 334 486

MS-2733 Podzamcze, 2 pokoje, 
39m2, po kapitalnym remocnie, 
cena 128 tys. Tel. 606 976 630

MS-2732 Biały Kamień, nowe bu-
downictwo, 3 pokoje, 50m2, cena 
112 tys. Tel. 606 976 630

MS-2605 Sobięcin – ul. Kani, 3 
pokoje, 80m2, do odświeżenia, 
cena 119 tys. Tel. 606 976 630

GS-2632 Działka na Rusniowie ul. 
Truskawkowa, 1360m2, cena 105 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2740 Piaskowa Góra 2 pokoje, 
pierwsze piętro pow. 32M2. Cena 
89 tys. zł. Tel. 793 111 130

MS-2733 Podzamcze 2 pokoje 
pow. 39M2, dziewiąte piętro, 
pow. 39M po kapitalnym remon-
cie. Cena 128 tys. zł. Tel. 793 111 
130

MS-2730 Piaskowa Góra -kawaler-
ka pow. 26M2. Piętro 6. Cena 75 
tys. zł. Tel. 793 111 130

MS-2725 Podzamcze- 4 pokoje 
pow. 73M2. Piętro 9. Cena  140 
tys. zł.Tel. 793 111 130

MS- 2710 Śródmieście 2 pokoje, 
pow. 55M2 wysoki parter do 
zamieszkania. Cena 130 tys. zł. Tel. 
793 111 130 .

USŁUGI

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

(2) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808-
022. 

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

(6) 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. 

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

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

(2) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808-
022. 

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

PODZAMCZE, 2 POKOJE na 
pierwszym pietrze, umeblowane, 
wysoki standard,  BALKON, dobra 
lokalizacja, Cena 120 000zł TEL 
577-321-840

ŚWIEBODZICE, 3 POKOJE 59m2, 
wysoki parter, w odremontowa-
nej kamienicy, zabudowany bal-
kon, możliwość zakupu z garażem 
CENA 160 000zł TEL 577-321-840

PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 1 piętro w bloku 
czteropiętrowym, balkon, miej-
skie ogrzewanie,Cena 89.000zł 
DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311-
265

Świdnica GOTOWE DO WPRO-
WADZENIA, 2 piętro, 3 pokoje, 
54 m2, PO REMONCIE, W CENIE 
KUCHNIA! CENA 215.000 ZŁ, tel. 
577-263-955

KAWALERKA PO REMONCIE, 
24m2, okolice Wałbrzycha, 
OGRZEWANIE MIEJSKIE, 2 piętro, 
CENA 49.000zł , kontakt 530- 
998-374

ŚWIDNICA 94m2, 4 pokoje, parter, 
osiedle Zarzecze, CENA:  199.000 
DO NEGOCJACJI! Tel: 577-263-955

R E K L AMA

Komorów cena 278.000 Tel: 506-
717-014

14. SOWA&VICTORIA >> SUPER 
OFERTA<< Na sprzedaż pół domu 
(109m2) w spokojnym rejonie 
Szczawienka. Po kapitalnym 
remoncie (stan deweloperski). 
ATRAKCYJNA CENA 220 000ZŁ 
Tel: 502-665-504 

15. SOWA & VICTORIA >> SUPER 
OFERTA<< 2 pokoje + kuchnia + 
łazienka z WC w atrakcyjnej części 
Szczawna Zdrój. Do remontu. 
Mieszkanie na I piętrze. cena: 69 
900zł!!! Tel: 502-665-504 

16. SOWA&VICTORIA Piękne 
dwupoziomowe mieszkanie w 
Śródmieściu, po remoncie, 3 
pokoje! Cena: 115 000zł Tel: 502-
665-504

17. SOWA&VICTORIA Biały Ka-
mień- dwupokojowe mieszkanie 
w nowym budownictwie po kapi-
talnym remoncie! Cena 104 000zł 
do negocjacji! Tel: 502-665-504

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
w spokojnym miejscu Białego 
Kamienia, wysoki parter, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka,wc, garderoba, 
50m2, cena124000 zł Tel: 519-
121-104

19. SOWA&VICTORIA Nowe Mia-
sto 2 pokoje wysoki parter 42m2, 
wysoki parter, po remoncie cena 
79000 zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra kawalerka z jasną kuchnią 
po remoncie 26m 78000 zł Tel: 
519-121-104

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w 
apartamentowcu, ul. Odlewnicza! 
80 m2, cena 225 000 zł Tel. 606 
976 630

Szczawno Zdrój, super lokaliza-
cja, dom bliźniak 110m2, działka 
500m2, cena 415 tys. Tel. 883 
334 481

MS-2737 Szczawno Zdrój, 2 poko-
je, 40m2, po remoncie, cena 109 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2705 Szczawno Zdrój, 3 poko-
je, 60m2 do remontu, cena 65 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-2743 Piaskowa Góra, kawaler-
ka, widna kuchnia, duży balkon, 
cena 73 tys. Tel. 883 334 481

MS-2745 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
35m2, 5 piętro, cena 94 tys. Tel. 
606 976 630

1.SOWA&VICTORIA Kilkuletni, 
parterowy dom z użytkowym 
poddaszem położony na pięknej, 
zagospodarowanej działce w 
Witoszowie Dolnym Tel: 502-
657-353 

2. SOWA&VICTORIA Budynek 
gospodarczy wraz z duża działką 
-2800m2, nadający się na każdą 
działalność lub adaptację na dom 
mieszkalny. Tel: 502-657-353

3. SOWA&VICTORIA Trzypokojo-
we mieszkanie w spokojnej części 
śródmieścia. Tel: 502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
MIESZKANIE, pow. 57,95 m2, 2 
pok., NOWE MIASTO, Cena 99 000 
tys.zł, Cena do negocjacji. Tel: 
519-121-102

Super okazja! Uzbrojone działki 
budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 
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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, 89 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 na 
Podgórzu, 43m2, 1 piętro, 53tys.
zł. do zamieszkania,  74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 2 
ogródkami na Gagarina, Szcza-
wienko, 42m2, wys.parter, po 
remoncie, co gaz, cena 132 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 – Jedlina Zdrój mieszkanie 
na sprzedaż 49 m2, 2 pokoje, 
parter z tarasem oraz działka bu-
dowlana 841m2 w ksztalcie litery 
L, ogrodzona.Możliwość kupna 
razem lub osobno. Cena działki: 
52 000zł nr: (2075) (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – BON –Zamienie na mniej-
sze mieszkanie na Piaskowej Gó-
rze o pow.51,5, parter, 3 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, okna PCV, 
ogrzewanie miejskie (nr:2173 )  
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie dwupoziomo-
we 87m2 -Boguszów Gorce, 1 pię-
tro, 4 pokoje, ogrzewanie gazowe 
z garażem Cena : 179 000 tys. . (nr: 
2176)- (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 szafą 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 – OBNIŻKA CENY !!!Miesz-
kanie na sprzedaż w Boguszowie 
Gorcach, 1 piętro, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do 
odświerzenia.Spokojna okolica. 
(nr: 2065) - (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 139 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  2 pokoje, 
Piaskowa Góra, 40 m2, cena 
109500zł. 3 piętro, po remoncie, 
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 180 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
w dzielnicy  Nowe Miasto, 25m2 
, 28tys.zł.  1 piętro, 74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
54m2, St.Zdrój , po remoncie, 
wys.parter, cena 69 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 w czwórce, 
48m2, cena 117 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 185 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 69 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 4 pokoje 
Podzamcze, 72m2, 9 piętro, cena 
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

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, walbrzych@wgn.pl

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
41m, 2 pokoje do zamieszkania , 
4 piętro, cena 105 tys. zł do nego-
cjacji. tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra , bardzo 
ładne mieszkanie 4 pokoje, 57m, 
3 piętro, do zamieszkania, cena 
170 tys. zł do negocjacji. tel. 74 
842 90 60.

WGN Piaskowa Góra , mieszkanie 
19m, na pierwszym piętrze, ładne 
, dobra lokalizacja, cena 65 tys. zl 
do negocjacji. tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
29m. na piątym piętrze , cena 87 

tys. zł  do negocjacji, centrum 
osiedla, tel. 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, 2 pokoje, 38m, 
Senatorska, mieszkanie wolne 
od zaraz, do zamieszkania, cena 
120 tys. do negocjacji, tel. 74 842 
90 60.

WGN Podzamcze, mieszkanie 
53m, 2 pokoje, po remoncie 
kapitalnym, 4 piętro, sprzedaż z 
wyposażeniem, cena  160 tys. zł 
tel. 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, ładne  mieszka-
nie 2 pokoje, 54m, cena 145 tys.
zł. do negocjacji,  na 4 piętrze , tel. 
74 842 90 60.

WGN Podzamcze, sprzedaż lub 
zamiana, 3 pokoje, 60m,  4 piętro, 
149 tys. zł. zamiana na 3 pokoje 
parter lub 1 piętro także na Pod-
zamczu. Tel. 74 842 90 60.

WGN Nowe Miasto, mieszkanie 
2 pokoje na pierwszym piętrze, 
44m, zielona spokojna okolica, 
cena 81 tys. zł. tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedamy tanie mieszkanie 
na Sobiecinie górnym, 66m, 2 
pokoje, cena 56 tys. zł tel. 74 842 
90 60.

WGN Sobiecin, mieszkanie 3 
pokoje,  58m, 1 piętro, cena  49 
tys.zł, wolne od zaraz.

Tel. 74 842 90 60.

WGN dom bliźniak Poniatów, 
4 pokoje, piękna duża działka 
2000m2, -spokojna, zielona lokali-
zacja, cena 299 tys. do negocjacji. 
tel. 74 842 90 60.

WGN dom wolno stojący Śród-
mieście, 4 pokoje, zagospodaro-
wana , ładna działka 900 m2, 

wolny od zaraz, cena 420 tys. zł  
74 842 90 60.

WGN dom , zabudowa szeregowa 
na Piaskowej Górze, 5  pokoi, 
180m, działka 250 m2,  cena 380 
tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN dom wolno stojący, Biały 
Kamień, 5 pokoi, 130 m, działka 
ca 1500m, cena 330 tys. zł do 
negocjacji. tel. 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. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10 
piętro w 10, cena 109.000zł, 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. 
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2 
piętro w 10, cena 160.000zł, do 
odnowienia, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, 3 pokoje rozkłado-
we, 60m2, 4 piętro w 4, cena 
114.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje, 
84m2, do odświeżenia, C.O. 
Gaz, wysoki parter w 2, cena 
139.000zł, MOŻLIWOŚĆ ZA-
MIANY NA PODZAMCZE tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ul. Krasińskiego, 2 pokoje z 
jasną kuchnią, 41m2, 4 piętro 
w 4, cena 105.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ul. Dunikowskiego, kawaler-
ka, 27m2, parter w 4, cena 
69.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  PIASKOWA GÓRA, 
ul. Broniewskiego, 3 pokoje, 
54m2, 3 piętro w 4, do odno-
wienia, cena 139.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 
11-go Listopada, kawalerka, 
21m2, po remoncie, parter w 3, 
cena 32.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuch-
nia z jadalnią, 60m2 z wyjściem 
na taras, po remoncie, cena 
147.500zł tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – OKAZJA! BIAŁY 
KAMIEŃ, nowe budownictwo, 
64m2, 3 pokoje, C.O. miejskie, 
3 piętro w 4, 95.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  OKAZJA! ŚRÓD-
MIEŚCIE, ul. Okrzei, nowe bud. 
kawalerka, C.O. miejskie, wyso-
ki parter  w 10, 52.000zł, 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 mieszkanie z 
ogrodem, 2 pokoje, 47m2, okolice 
Żeromskiego, cicha lokalizacja, po 
remoncie, cena  119 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 49 tys.
zł. -  co gaz, 74 666 42 42, 507 
153 166.
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