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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, e-mail: walbrzych@remax-praca.pl KR
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• sortowanie 
surowców wtórnych

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  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

Beatu$-Kredytu$

POŻYCZKA
dla osób z  kredytami

nawet do 25 000 zł
dla osób zadłużonych w bazach 

na spłatę drogich pożyczek, chwilówek

Wałbrzych, ul. Bolesława Chrobrego 2/1
tel. 531-483-291, 531-227-390

R E K L AMA

Hospicjum, we współpra-
cy z Gminą Wałbrzych, reali-
zuje program mający na celu 
pomoc dzieciom przewlekle 
i nieuleczalnie chorym.

- Obecnie naszą opieką 
objętych jest 16 dzieci. Sze-
ścioro kolejnych dzieci ocze-
kuje na pomoc. Niestety, 
brakuje takich programów 
w innych gminach Aglome-
racji Wałbrzyskiej, dlatego 
zwracamy się do wszystkich 
osób wrażliwych na potrze-
by innych o wsparcie naszej 
akcji. Miesięczna rehabilita-
cja 1 dziecka to koszt około 
500 złotych. Niestety, kwota 
jaką przeznacza Narodowy 
Fundusz Zdrowia na rehabi-
litację jest niewystarczająca. 
Obejmuje zaledwie jedno-

godzinny zabieg na dwa 
miesiące, a potrzeby to mi-
nimum 2 godziny tygodnio-
wo. Większość rodzin dzieci 
pozostaje w bardzo trudnej 
sytuacji �nansowej, często 
wynikającej z tego, że jeden z 
rodziców nie może pracować 
z uwagi na zapewnienie ca-
łodobowej opieki nad dziec-
kiem, Często są to samotne 
matki. Sytuacja materialna 
tych rodzin uniemożliwia im 
s�nansowanie rehabilitacji i 
zakup sprzętu medycznego 
ze środków własnych. Nasz 
program umożliwia dzieciom 
utrzymanie sprawności, ro-
dzinom wsparcie i zapewnie-
nie edukacji zdrowotnej. Za-
pewniamy dzieciom dostęp 
do odpowiedniego sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz po-
mocy całego naszego zespo-
łu, w tym wolontariuszy. Sta-
ramy się pozyskiwać środki 
na s�nansowanie pobytów 
wypoczynkowych. Lata mi-
nione pokazują, iż nasza 
społeczność zawsze chętnie 
angażuje się i wspiera po-
trzebujących, a szczególnie 
chore dzieci. Każdy dar serca 
poprawi ich komfort życia 
i w trudnej sytuacji w jakiej 
znalazły się one i ich rodziny, 
przyniesie im pociechę i po-
czucie, tych trudnych chwi-
lach nie są sami – wyjaśnia 
Renata Wierzbicka, prezes 
Polskiego Towarzystwa Opie-
ki Paliatywnej Oddział w Wał-
brzychu.

(RED)

Dzieci czekają 
na pomoc

Od 2016 roku wałbrzyskie hospicjum otacza opieką dzieci przewlekle i nieuleczalnie chore 
w Wałbrzychu. Wynika to z potrzeb dzieci unieruchomionych w swoich domach, które 

wymagają systematycznej opieki w miejscu swojego pobytu, a szczególnie rehabilitacji. 
W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc ze strony interdyscyplinarnego zespołu.
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Nowe Przedszkole w Strudze
w Ciszy, Spokoju i Zieleni

Rekrutacja - 502 502 024
od 01.09.2016 roku

Czynne od 5.30 do 17.30 również w Soboty Blisko Wałbrzycha i Bez Opłat 

Zapraszamy na FB

R E K L AMA

MONITORING

Start-net s.c.
Wałbrzych  
tel. 74 844 60 44 
ul. B.Chrobrego 14
Zapraszamy od 8:30 do 17 w soboty do 14

ul. B.Chrobrego 14
Wałbrzych

do 5 lata gwarancji na instalację!
- instalacje monitoringu
- zdalny podgląd przez internet
- instalacja kamer bezprzewodowych
- modernizacja i wymiana kamer
- montaż kamer ukrytych i specjalnych
- indywidualny dobór sprzętu
- serwis pogwarancyjny- serwis pogwarancyjny
- do 5 lata gwarancji na instalację
- instalacja kamer IP

W ubiegłą środę odby-
ło się uroczyste otwarcie 
nowego przedszkola przy 
ul. Szkolnej 2 w Strudze, 
którego dokonali dyrektor 
placówki Ramona Bukow-
ska – Mucha i wójt Gminy 
Stare Bogaczowice Miro-
sław Lech. 

Z tej okazji, na terenie pla-
cu zabaw, na najmłodszych 
czekało wiele atrakcji m.in. 
dmuchańce, malowanie 
twarzy, wielkie bańki mydla-
ne, żywe maskotki, balony 

helowe, a to wszystko przy 
muzyce z animatorem. Za-
proszeni goście byli zachwy-
ceni wysokim standardem 
wyposażenia przedszkola 
oraz bogatą ofertą zajęć, ta-
kich jak: język angielski, ryt-
mika, akademia dźwięku i ci-
szy, tańce, judo, gimnastyka 
ogólnorozwojowa i teatrzy-
ki. Przedszkole dysponuje 
nadal wolnymi miejscami. 
Więcej informacji na Facebo-
oku Przedszkole Struga.

(RED)

Nowe przedszkole
w Strudze

W najbliższą sobotę, na 
stadionie sportowym w 
Starych Bogaczowicach, 
odbędą się dożynki gmin-
ne. Święto plonów roz-
pocznie uroczysta msza 
święta o godzinie 14.00.

Tegoroczne święto plo-
nów w Gminie Stare Boga-
czowice zapowiada się nie-
zwykle kolorowo, radośnie 
i pysznie. Oprócz barwnych 
stoisk z rękodziełem, prze-
tworami domowymi, lokal-
nymi przysmakami i 
bogatymi stoiskami 
gastronomicznymi, na 
przybyłych gości cze-
kać będą liczne gry i 
konkursy z nagrodami. 
Podczas imprezy od-
będzie się także loso-
wanie atrakcyjnych na-
gród w ramach loterii 
fantowych, w których 
do wygrania będzie 
sprzęt RTV i AGD, mię-
dzy innymi telewizor z 
ekranem o przekątnej 
40 cali oraz rower gór-
ski.

Organizatorzy te-
gorocznych dożynek 
przygotowali niespo-

Stare Bogaczowice 
zapraszają na dożynki

dzianki zarówno dla doro-
słych, jak i dla najmłodszych 
gości. Przez cały czas trwania 
imprezy dzieci będą mo-
gły korzystać z bezpłatnych 
atrakcji wioski dziecięcej, 
gdzie znajdą: dmuchańce, 
mega trampolinę, kulę wod-
ną, stoisko z malowaniem 
buziek oraz liczne animacje, 
które poprowadzi Kamayu 
Art. Tego dnia nie zabraknie 
również ciekawych wystę-
pów artystycznych. Na sce-

nie będziemy mogli zoba-
czyć Zespół Pieśni i Tańca 
Wałbrzych, ludowe zespoły 
„Olga” i „Bogaczowiczanie”, 
zespół „Metamorfoza” oraz 
gwiazdę wieczoru - zespół 
disco „GESEK”.

- Serdecznie na tegorocz-
ne obchody święta plonów 
oraz zapraszam wszystkich 
mieszkańców Gminy Stare 

Bogaczowice oraz mieszkań-
ców całego regionu. Dożynki 
gminne są doskonałą okazją 
do wspólnej zabawy oraz do 
odwiedzenia naszej gminy, 
która bogata jest w wiele 
zabytków oraz miejsc rekre-
acji i wypoczynku – zachęca 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

(IL)

Gmina Stare Bogaczowice
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In memoriam - Ku pamięci

,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą’’ 

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, 
Znajomym i Wszystkim, 

którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
śp. Zbigniewa Praweckiego  

składa rodzina.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy tak licznie przybyli, 

aby uczestniczyć w pożegnaniu 
śp. Stanisławy Matejczuk

,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’’ 

Serdeczne podziękowania Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

śp. Ryszarda Ogrodowczyka  
składa rodzina.

Serdecznie dziękuję Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  

śp. Genowefy Kalety 
uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą 

rodzinie w tym trudnym czasie.

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ 
Dominik Ba� a, Sokołowsko, ul. Słoneczna 5

 tel. całodobowy 500 669 070  
� lia: Zakład Pogrzebowy ,,Eurydyka’’ Wałbrzych, 

ul. Armii krajowej 27, tel. 600 959 520

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci 

 

Jerzego Karskiego
 

wieloletniego Komendanta Straży Miejskiej 
w Wałbrzychu

 

Rodzinie i Przyjaciołom 
składamy szczere wyrazy współczucia

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Romańska

Prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej

Strażnicy, Radni i Koledzy z Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu

NE K RO LOG

Znakomita atmosfera, 
piękna pogoda, mnóstwo 
atrakcji i jeszcze więcej 
pyszności – tak w najwięk-
szym skrócie można pod-
sumować Dożynki Gminne 
i XIII Dolnośląskie Święta 
Pieroga w Czarnym Borze.

Obchody dożynkowe roz-
poczęły się tradycyjnie od 
mszy świętej odprawionej 
na placu przy kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Czarnym Borze. Po-
tem wielobarwny korowód 
dożynkowy przeszedł na sta-
dion, gdzie został przywita-
ny oklaskami przybyłych już 
tam wcześniej gości. Wójt 
Gminy powitał wszystkich 
uczestników i zaproszonych 
gości, podziękował za trud 
pracy rolników i zaprosił do 
wspólnego biesiadowania. 
Następnie, podczas Miste-
rium Chleba, starostowie 
Dożynek - państwo Irena i 
Stanisław Figura z Witkowa 
– przekazali wójtowi sym-
boliczny bochen chleba, 
którym Wójt Gminy wraz go-
śćmi częstował wszystkich 
zgromadzonych. Jak co roku 
ważnym momentem Doży-
nek była prezentacja wień-
ców. Zwycięzcą okazało się 
sołectwo Borówno (nagroda 
wójta w wysokości 1000 zł), 

Pyszne święto plonów

a wyróżnienia o wartości 
500 zł otrzymały sołectwa 
Grzędy i Witków. Konkurs 
na najładniejsze stoisko do-
żynkowe wygrało sołectwo 
Jaczków. 

Po uroczystościach do-
żynkowych przyszedł czas 
na inaugurację XIII Dolno-
śląskiego Święta Pieroga. 
Na stole pierogowym na 
werdykt komisji czekało oko-
ło 32 twórców pierogów, a 
zwycięzcami w poszczegól-
nych kategoriach zostali: 
kucharze profesjonaliści: 
I miejsce - Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Pod Gru-
szą” Ewa Durkacz z Borówna, 

II miejsce – Zakład Gastrono-
miczny „Stołówka” Elżbieta 
Makuch z Czarnego Boru, III 
miejsce – Pierogowa Chata 
Mariusz Karwik z Wałbrzy-
cha; instytucje i organizacje: 
I miejsce – Uczniowski Klub 
Sportowy Mela�r w Czarnym 
Borze, II miejsce – Gminne 
Przedszkole Samorządowe 
Mela�rek w Czarnym Borze, 
III miejsce – Zespół Szkół Nr 
7 w Wałbrzychu; ekipy ama-
torskie: I miejsce –Wanda 
Szega z Jaczkowa, II miejsce 
–Angelina Janor i Nina Pe-
dryc z Borówna, III miejsce 
–Malwina Pogwizd z Witko-
wa. Laureaci otrzymali atrak-

cyjne nagrody �nansowe w 
formie czeków ufundowane 
przez wójta Adama Górec-
kiego, dodatkowo nagrodę 
za I miejsce dla kucharzy - 
amatorów ufundowała Dol-
nośląska Izba Rolnicza. W 
kategorii instytucje i organi-
zacje zwycięzca otrzymał do-
datkowo kosz ze specjałami 
z Dworzyska, a zwycięzca w 
kategorii profesjonalistów 
zdobył 1 dniowy staż u boku 
Wojciecha Harapkiewicza - 
szefa kuchni w Restauracji 
Babinicz w kompleksie Dwo-
rzysko.

Po rozdaniu wszystkich 
nagród rozpoczęło się bie-
siadowanie i zabawa przy 
muzyce, którą zapewniły ro-
dzime zespoły ludowe, czyli 
„Janicki”, „Grzędowianki” i 
„Radość”. Smakosze regio-
nalnej kuchni mieli do dys-
pozycji ogromny wachlarz 
potraw przygotowany przez 
sołectwa, instytucje i organi-
zacje, pracowników Urzędu 
Gminy w Czarnym Borze oraz 
Rady Rodziców z Gminne-
go Zespołu Szkolno -Przed-
szkolnego. Bardzo smaczne 
potrawy zaserwowali też 
wystawcy, biorący udział 
w konkursie pierogowym. 
Dla dzieci Centrum Kultury 
w Czarnym Borze przygo-
towało mnóstwo atrakcji, 
konkursów i warsztatów 
rękodzielniczych. Dla ama-
torów lepienia pierogów 
czekały stoły ze stolnicami, 
gdzie można było ulepić i 
ugotować swoje pierogi. O 
godzinie 20:00 na scenie po-
jawiła się gwiazda wieczoru 
– zespół Gentelman’s, a po 
ich koncercie organizatorzy 
przygotowali niespodzian-
kę – pokaz fajerwerków. Na-
stępnie do zabawy zaprosił 
wszystkich DJ.

- Wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w organizację 
Gminnych Dożynek i Święta 
Pieroga składam serdecz-
ne podziękowania - mówi 
Adam Górecki, wójt Gminy 
Czarny Bór.

(RED)

Na uczestników konkursu na najsmaczniejsze pierogi w kilku kategoriach czekało wiele nagród.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w 
uroczystej inauguracji roku szkolnego 2016/2017 w Świebodzicach. - 
Jestem zawsze niezmiernie wzruszona, mogąc uczestniczyć w takiej 
uroczystości w moim rodzinnym mieście, w którym pracowałam jako 
nauczyciel 17 lat– podkreśliła w swoim wystąpieniu minister Anna 
Zalewska, która złożyła wszystkim życzenia i przedstawiła sytuację 
związaną z wprowadzaniem reformy oświatowej. Zapowiedziała m. 
in. wygaszanie gimnazjów, powrót do 8-letniej szkoły podstawowej 
i 4-letniego liceum, nowe projekty edukacyjne realizowane np. 
we współpracy z Ministerstwem Ochrony Środowiska i Lasami 
Państwowymi.

(RED)

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

WIELKA PROMOCJA OFERT JESIEŃ/ZIMA 

JUŻ NIEBAWEM KOLEJNE SUPER OFERTY!
ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl 

lub 
www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce 

oraz do naszych biur!

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

LISTOPADOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU 
SAMOLOTEM!!!

13-16.11.2016 - CENA 500 PLN + 180 EURO
szczegóły dostępne na www.duotravel.pl

PIELGRZYMKA DO IZRAELA 
11-18.02.2017 i 18-25.02.2017 

SUPER CENA - 3 300 PLN - 3 150 PLN* + 180 USD (WSZYSTKO W CENIE!!!) 
*promocja do końca września

WYCIECZKA SAMOLOTEM 
Barcelona - Girona - Blanes

05-09.10.2016 - 1 950 PLN ostatnie 2 miejsca!

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:
26.11.2016 DREZNO - 99 PLN
03.12.2016 PRAGA - 99 PLN

10.12.2016 BERLIN - 129 PLN

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND
04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO

SYLWESTER:
PRAGA - 140 PLN            BERLIN - 140 PLN

WENECJA - expres 30.12.2016 - 01.01.2017 
- 399 PLN + 20 EURO

WENECJA 29.12.2016 - 01.01.2017
 - 499 PLN + 50 EURO

W sierpniu pojechałem z 
żoną do przychodni zdrowia 
w Świebodzicach (króciut-
kie terminy oczekiwania, su-
per miła obsługa, nie trzeba 
stać w kolejce, bo wystarczy 
przyjść na wyznaczona go-
dzinę), aby przeprowadzić 
niezbędne badania okreso-
we stanu zdrowia i kiedy już 
zostaliśmy tam „obsłużeni”, 
żona zaciągnęła mnie do znaj-
dującego się tuż obok parku 
miejskiego. Nie po to by po-
spacerować po parkowych 
alejkach, ale by skorzystać z 
zainstalowanej tam siłowni 
plenerowej, którą swym by-
strym okiem zrazu dostrzegła. 
Po godzinie, kiedy zziajana, 
ale bardzo zadowolona, wra-
cała ze mną do samochodu, 
nagle „naskoczyła” na mnie, 
że tyle jej naopowiadałem o 
podobnym urządzeniu, które 
miało być zainstalowane na 
terenie wałbrzyskiego Pod-
zamcza, a wciąż nie ma tam 
czegoś takiego, a bardzo by 

Idealizm czy naiwność?
Janusz
Bartkiewicz

chciała mieć taką siłownię 
„pod nosem”. Fakt, namawia-
łem ją, jak i wielu moich zna-
jomych, aby poparli projekt 
budowy takiej siłowni, przed-
stawiony przez Radę Wspól-
noty Samorządowej Dzielnicy 
Podzamcze w Wałbrzychu. 
Miał być s�nansowany z tzw. 
Wałbrzyskiego Funduszu Par-
tycypacyjnego, bowiem dzię-
ki głosom mieszkańców tej 
dzielnicy, projekt ten okazał się 
zwycięski. Wielokrotnie pisał o 
tym na łamach Tygodnika DB 
2010 w 2015 i w roku bieżącym 
(ostatnia publikacja z 09.06.br.) 
red. Andrzej Basiński. Ale si-
łowni plenerowej jak nie było, 
tak nie ma, chociaż po rozmo-
wach z decydentami, działacze 
RWS, będąc niepoprawnymi 
optymistami, zapowiadali, że 
jej otwarcie nastąpi zaraz po 
wakacjach. A nie nastąpiło. Co 
jest Panie Prezydencie Miasta 
Wałbrzycha? Gdzie są nasze 
pieniądze z funduszu partycy-
pacyjnego? Nasze, bo te 249 
tys. zł. miały być przeznaczo-
ne na „nasz” projekt. Wołamy 
więc, tak jak kiedyś piosenkarz 
Kazik Staszewski: „Prezyden-
cie, gdzie są nasze pieniądze?” 
Czyżby zostały przeznaczone 
na jakieś „pilniejsze” potrzeby, 
które miasto musi „ogarnąć”, a 

kasa miejska świeci pustkami, 
bo budżet nie tylko dziurawy, 
ale znacznie przeszacowany? 
Tak optymistyczne opowiadał 
Pan nam, mieszkańcom Pod-
zamcza, że wygrany projekt, 
to „typowy projekt budżetu 
partycypacyjnego, osiedlowo 
użyteczny, stosunkowo łatwy 
do wykonania, w zamyśle pro-
jektantów dopełniający ścież-
kę pieszo-rowerową”. Łatwy 
do wykonania? To gdzie ta si-
łownia jest u licha? Czyżby jej 
realizacja stopniem trudności 
inwestycyjnych i technicznych 
przewyższała nie tak dawno 
przeprowadzona moderniza-
cję ulicy Gagarina na Podzam-
czu, po której dzięki tej mo-
dernizacji, wygodnie, a nawet 
komfortowo, zmotoryzowani 
pacjenci mogą dojechać do 
swej ulubionej przychodni 
przy ulicy Klonowej? Nie chce 
mi się wierzyć, Panie Prezy-
dencie. Pacta sunt servanda, 
czyli umowy zobowiązują, ci-
śnie mi się na usta. I już nawet 
nie chce mi się przypominać, 
że umów dżentelmeni dotrzy-
mują. 

* * *

Byłem w poniedziałek 
przesłuchiwany (razem z 

moim kolegą, również eme-
rytowanym o�cerem policji) 
w charakterze świadka przez 
prokuratora z Prokuratury 
Okręgowej w Zielonej Górze. 
Nie jest istotna sprawa, której 
owe przesłuchanie dotyczyło, 
bo piszę o tym z zupełnie in-
nych powodów. Już po pod-
pisaniu protokołu przesłu-
chania wdaliśmy się z panem 
prokuratorem w raczej już 
prywatną pogawędkę, ale w 
pewnym stopniu odnosząca 
się do sprawy, w której zosta-
łem wezwany do tej prokura-
tury. W pewnym momencie 
prokurator ów zapytał się 
mnie ile mam lat, na co zgod-
nie z prawda odpowiedzia-
łem mu, że już niestety spo-
ro. I wówczas usłyszałem od 
niego, że on chciałby bardzo, 
aby w moim wieku być takim 
jak ja idealistą. Dziwnie to w 
jego ustach zabrzmiało, bo w 
kontekście sprawy, w której 
byłem przesłuchiwany, wy-
glądało na to, że mam naiwną 
wiarę w to, iż kogokolwiek w 
tym państwie interesuje to, 
o czym zeznawałem. Jeżeli 
mówi to prokurator (dosyć 
wysokiego szczebla), to coś 
mi w „tej orkiestrze” nie gra. 
Tak się złożyło, że jeszcze 
tego samego dnia, wieczo-

rem, zadzwonił do mnie mój 
kolega dziennikarz telewi-
zyjny opowiadając, że jest 
na tropie kolejnej „afery” z 
wysokim funkcjonariuszem 
policji w tle. Funkcjonariusz 
ten, prowadząc postępowa-
nie w sprawie katastrofy ko-
munikacyjnej, usunął z akt 
sprawy ekspertyzę biegłego 
specjalisty (wysokiej klasy), 
aby winą za spowodowaną 
katastrofę (kilka osób ponio-
sło śmierć) obciążyć kierow-
cę, który sam był jej o�arą, a 
tym samym, aby faktyczny 
sprawca uciekł przed odpo-
wiedzialnością. Na pytanie 
biegłego dlaczego w aktach 
sprawy nie ma tej ekspertyzy, 
policjant miał odpowiedzieć, 
by się tym nie interesował, 
bo to nie jego „broszka”. Po 
kilku latach (więcej niż 5) 
usłyszał w radiowej audycji 
tegoż policjanta, który obec-
nie pełniąc funkcję naczelnika 
wydziału ruchu drogowego w 
jednej z komend wojewódz-
kich policji, udzielał odpo-
wiedzi dzwoniącym do studia 
słuchaczom. Biegły ów nie 
zdzierżył i zadzwonił, a na-
stępnie, będąc na „fonii” po-
wiedział mu, co o nim myśli, 
używając słowa „przestępca”. 
Oczywiście oczekuje teraz 

na wyrok za obrazę funkcjo-
nariusza, ale pyta: czy taki 
funkcjonariusz winien dalej 
pełnić tak wysoką i odpowie-
dzialną funkcję? Ile jeszcze 
takich spraw przeprowadził 
i doprowadził do skazania 
niewinnych osób? Ze sprawą 
tą już niedługo (być może) 
zapozna się cała Polska, ale 
czy ktoś z tego wyciągnie ja-
kieś wnioski? Wątpię... Wszak 
czyn o�cera policji (usunięcie 
dowodu) uległ już przedaw-
nieniu ścigania (tak samo jak 
i odpowiedzialność dyscypli-
narna), a więc może nawet 
o tym o�cjalnie opowiadać, 
kpiąc sobie w żywe oczy nie 
tylko z prawa, ale i sprawie-
dliwości. Piszę o tym dlatego, 
że sprawa, w której byłem z 
kolegą przesłuchiwany, do-
tyczyła prawie identycznego 
problemu. Kiedy wracaliśmy 
do domu, rozmawialiśmy na 
temat tego idealizmu, na któ-
ry uwagę zwrócił prokurator i 
doszliśmy do wniosku, że tu 
chyba nie o idealizm chodzi, 
jeno o naszą naiwność, która 
powoduje, iż jeszcze w jakieś 
ideały wierzymy. Ale czy to 
nasza wina, że urodziliśmy się 
i wychowaliśmy w zupełnie 
innej Polsce?

www.janusz-bartkiewicz.eu
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INSTRUKTOR 
NAUKI JAZDY KAT.B !!!

W związku z prężnym rozwojem Firmy zatrudnimy instruktora nauki jazdy 
z uprawnieniami na kat. B. Kładziemy bardzo duży nacisk na pracę zespołową, 

co jest naszą siłą. Wykonujemy swoją pracę z pełnym zaangażowaniem 
i w miłej atmosferze i tego wymagamy od nowych instruktorów.

Zależy nam na rozpoczęciu współpracy z osobą posiadającą doświadczenie.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość dalszego rozwoju.

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

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

Wymagania:
• Uczciwość
• Chęć do pracy
• Dyspozycyjność

• Punktualność
• Solidność
• Zaangażowanie w pracę

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

INSTRUKTOR 

SZKOŁA JAZDYSZKOŁA JAZDY

R E K L AMA

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

Wakacje już za nami. Był 
to nie tylko czas beztroskie-
go relaksu (szczęśliwi są ci, 
którym nic nie mąci wypo-
czynku pośród urokliwej 
natury), ale i doniosłych 
wydarzeń, z których na 
czoło wybijają się Igrzyska 
Olimpijskie w Rio de Jane-
iro. Przy okazji przypomi-
nam, by o najważniejszej 
imprezie sportowej cztero-
lecia nie mówić i nie pisać 
„olimpiada”. To błąd. Słowo 
to oznacza bowiem okres 
pomiędzy igrzyskami.

Wielokrotnie w tym 
miejscu zaznaczałem, jak 
duże znaczenie dla mojego 
samopoczucia ma kibico-
wanie imprezom sporto-
wym. Czynię to od wcze-
snej podstawówki. Dzięki 
nim mogę się na pewien 
czas oderwać od skrzeczą-
cej rzeczywistości, na czele 
z politycznymi awantura-
mi, których mamy multum 
i nabrać do nich nieco dy-
stansu. Śledząc sport z naj-

Śmiech w katedrze
Andrzej
Basiński

wyższej półki, można się 
dodatkowo wyluzować np. 
po kontemplacji morskie-
go krajobrazu.

Rio nie przysporzyło mi 
jednak satysfakcji. Ponie-
śliśmy w igrzyskach poraż-
kę, bilans startów biało-
-czerwonych pod �gurą 
Chrystusa Odkupiciela jest 
ujemny. Po co to mydle-
nie oczu przez nietrzyma-
jących się ziemi hurraop-
tymistów zdobyciem 11 
medali i rzekomym od-
czarowaniem liczby prze-
śladującej naszą nację od 
igrzysk w Atenach? W Rio 
medali było więcej (o JE-
DEN!) aniżeli w Londynie, 
ale w klasy�kacji końcowej 
zajęliśmy dopiero 33. miej-
sce, niższe od tego sprzed 
4 lat. W Europie wyprzedzi-
ły Polskę m.in. Holandia, 
Węgry, Chorwacja, Szwaj-
caria, Grecja, Dania, Szwe-
cja, Ukraina i Serbia. Jak 
nasze osiągnięcie z Brazylii 
porównać do np. igrzysk 
w Montrealu (1976), gdzie 
zgarnęliśmy 26 krążków, 
w tym 7 złotych? Nie biorę 
pod uwagę IO w Moskwie, 
które zbojkotowało wiele 
krajów zgniłego kapitali-
zmu, na czele z USA (zdo-
byliśmy tam 32 medale), 

ale w Rzymie (1960) było 
tych krążków 21, w Tokio 
(1964) – 23, w Meksyku 
(1968) – 18, w Seulu (1988) 
– 16, w Barcelonie (1992) 
– 19, a w Atlancie (1996) – 
17. Chciałbym nieśmiało 
uświadomić, że większość 
tego łupu zdobyliśmy w 
czasach rzekomo mrocznej 
komuny i czarnej dziury 
w naszych dziejach, która 
pogrążyła kraj w niewy-
obrażalnym upadku. Do 
tego mógłbym dołączyć 
długą listę międzynarodo-
wych sukcesów polskiej 
kultury (np. �lmu, teatru i 
literatury), ale nie będę się 
pastwił nad rodzimymi in-
kwizytorami, nie będę też 
przekrzykiwał demonów 
i upiorów w ludzkiej skó-
rze, skłonnych obsesyjnie 
do oblewania przeszłości 
pomyjami i urządzania pa-
triotycznych spektakli wąt-
pliwej wartości...

Ale wróćmy do Rio. Cie-
szyłem się niebotycznym 
wyczynem genialnej Anity 
Włodarczyk, radowałem, 
ale i współczułem Piotro-
wi Małachowskiemu oraz 
pechowej Marii Andrej-
czyk (lekka atletyka to dla 
mnie sport nr 1), podzi-
wiałem konsekwencję w 

dążeniu do najwyższego 
celu wioślarek: Magdaleny 
Fularczyk i Natalii Madaj, 
na każdym metrze trasy 
byłem z Rafałem Majką, 
urzekła mnie przesympa-
tyczna pięcioboistka Okta-
wia Nowacka. Chylę czoła 
przed pozostałymi polski-
mi zawodniczkami (górą 
rzekomo słaba płeć!) i za-
wodnikami, dzięki którym 
znalazłem się na trochę w 
lepszym, wolnym od ano-
malii świecie. Za wyjątkiem 
przekleństwa dopingowe-
go oczywiście, do którego 
dołożyliśmy swoją hanieb-
ną cegiełkę.

Jestem przeciwny twier-
dzeniom, że sportowcy 
posiadają jakiś szczególny 
immunitet, który chroni ich 
przed jakąkolwiek krytyką, 
bo przecież „chcieli do-
brze”. Mierzi mnie ta spor-
towa poprawność. Zgoda, 
sportowcy ciężko pracują, 
poświęcają swoje życie pry-
watne, ale korzystają z mi-
lionowych państwowych 
(nie tylko) dotacji i różnora-
kiej pomocy, które to dary 
do czegoś w końcu zobo-
wiązują. A tymczasem lista 
naszych rodaków, którzy 
w Rio kompletnie zawiedli 
jest bardzo długa. Pływacy, 
kajakarze, wioślarze, że-
glarze, bokserzy, tenisiści, 
siatkarze, szermierze, cięża-
rowcy, część lekkoatletów...
Wątpliwy prym wiedzie w 
tym względzie Paweł Faj-
dek, którego wcześniejsze 
ogromne sukcesy prede-
stynowały do tego, by z 
palcem w nosie zainkaso-
wać złoto. Dostaję wysypki 
słysząc, że zawodnik „nie 
wie, jak to się stało”, że wy-
szło, jak wyszło. Na tym po-
ziomie wyczynu i doświad-
czenia... Fajdkowi podobny 
numer do tego z Rio wyciął 
w Londynie i nie wyciągnął 
z niego wniosków. Współ-
czuję mu jako człowiekowi, 
ale nie zawodnikowi, który 
powinien, u diaska, wie-
dzieć, że jeśli ma kłopoty z 
głową na najwyższej rangi 
imprezie, to musi z żelazną 
konsekwencją korzystać z 
pomocy psychologa, który 
sprawi, że na stadionie nie 
będziemy oglądali bezrad-
nego dziecięcia w ciele Go-
liata, kompromitującego 
się w sposób tak spektaku-
larny. Bliźniaczo zachował 
się kulomiot Bukowiecki, 
który trzykrotnie wyleciał 
z koła, by następnie „od-
ważnie” głosić, że „dał d...”. 
A przygotowania i podróż 
kosztowały niemało...

Teraz władze polskie-
go sportu mają się zasta-
nowić, co przedsięwziąć, 

by w Tokio było znacznie 
lepiej. Wraca pomysł, by 
skupić się, jak Węgrzy, na 
kilku medalodajnych dys-
cyplinach. A przedstawicie-
lom innych, uzdolnionym i 
wytrwałym podziękować? 
Chyba stać nas na coś 
bardziej efektywnego, jak 
również na to, by jakieś ta-
jemne siły nie odcinały no-
torycznie prądu Fajdkowi...

Na koniec wakacji wró-
ciła okrutna polityka. W 
ostatnich dniach w oliw-
skiej katedrze pożegna-
no „Inkę” i „Zagończyka”. 
Oglądałem to wydarzenie z 
naiwną nadzieją, że obecny 
w gdańskiej świątyni pre-
zydent RP przypomni sobie 
wreszcie, co deklarował 
podczas swojej inaugura-
cji, a także później. Chodzi 
oczywiście o jednoczenie 
narodu. Doczekałem się 
za to napastliwego (zno-
wu zdrajcy), kłamliwego 
(żołnierzy wyklętych jako 
pierwszy upamiętnił prezy-
dent Bronisław Komorow-
ski, a nie obecna władza) 
i nadętego (w obecności 
kościelnych hierarchów!) 
wystąpienia, okraszonego 
jadowitym uśmiechem, 
co wstrząsa w zestawieniu 
z żałobnym charakterem 
uroczystości. Przepaść zo-
stała pogłębiona. Andrzej 
Duda niczego się nie na-
uczył i brnie w polityczną 
nicość, licząc zapewne, że 
jego partia, której ciągle 
jest gorliwym członkiem, 
rządzić będzie wiecznie i 
uchroni go od niesławy. 
Tak stronnicza postawa 
pierwszej osoby w pań-
stwie wzbudza moje (chy-
ba nie tylko) obrzydzenie. 
Podobnie jak przyzwalają-
ce milczenie kościelnych 
dostojników.

Mam sporo szacunku 
dla pracy polskiej policji i 
mam do niej wiele zaufa-
nia, również dla ich szefa, 
nadinspektora Jarosława 
Szymczyka (jeśli chodzi 
o smutnego pana Błasz-
czaka, nie mam żadnych 
złudzeń, jego kolejne wy-
stąpienia zwalają z nóg, 
jak stwierdzenie, że KOD 
to zwolennicy Bieruta i 
Jaruzelskiego). Ale to się 
może szybko zmienić. Nie-
pokojący sygnał nadano 
w czasie uroczystości, o 
której powyżej. Wnikliwie 
obserwujmy. Jeśli policja 
będzie głaskała nacjonali-
stycznych (bądźmy szcze-
rzy: nawiązujących do fa-
szyzmu) łysoli i tatuowane 
karki, hołubione przez PiS 
jako element przydatny 
(jak kibole), a nie będzie 
stawała w obronie ludzi 
obecnej opozycji, przyczy-
ni się do niebezpiecznego 
zachwiania i tak mocno 
nadwerężonej społecznej 
równowagi. Przyzwole-
nie na polityczne ekscesy 
i bezkrytyczna dyspozy-
cyjność w stosunku do 
rządzących oraz ich zwo-
lenników, skończy się spo-
łeczną degradacją ludzi 
powołanych do ochrony 
porządku publicznego, a 
może jeszcze czymś groź-
niejszym. 11 listopada 
służba ta stanie do poważ-
nego egzaminu. 

Lech Wałęsa uporczy-
wie powtarza, że grozi 
nam wojna domowa. Za-
rzuca się mu przesadę. A 
ja apeluję, by jego słowa 
traktować poważnie i nie 
lekceważyć powstających 
zagrożeń, które pewne-
go, niekoniecznie piękne-
go dnia mogą wyrwać się 
spod kontroli…
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Kolejna odsłona budżetu 
partycypacyjnego Powiatu 
Wałbrzyskiego 2016 miała 
miejsce w Boguszowie Gor-
cach, gdzie 3 września 2016 
r. Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego uroczyście przekazał 
nowy pojazd ratowniczy dla 
OSP Boguszów Gorce.

Strażacy zebrali łącznie 
1260 głosów - najwięcej ze 
wszystkich gmin - i tym sa-
mym spełnili swoje marzenie 
jakim był profesjonalny quad. 
Pojazd wyposażony jest w 
wyciągarkę i sygnalizatory 
dźwiękowe i świetlne. Cztero-
kołowiec wzbudził ogromne 
zainteresowanie mieszkań-
ców gminy, nie tylko tych naj-
młodszych. W asyście repre-
zentacyjnej warty strażaków, 
pojazd został poświęcony 
przez proboszcza Para�i Świę-

tej Trójcy - księdza Andrzeja 
Bajaka. Strażacy dziękowali 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do Ich sukcesu: Zarządo-
wi Powiatu Wałbrzyskiego, 
Radzie Powiatu Wałbrzyskie-
go, przewodniczącej Rady 
Miejskiej Boguszowa - Gorc 
Sylwii Dąbrowskiej, CKMBP 
w Boguszowie Gorcach oraz 
wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy oddali swoje głosy właśnie 
na ten projekt. - Gratulujemy 
Wam i zapraszamy do kolejnej 
edycji budżetu partycypacyj-
nego- powiedział Wicestaro-
sta Krzysztof Kwiatkowski, a 
starosta, Jacek Cichura dodał:

- Cieszę się, że spełniliście 
swoje marzenie jednak życzę 
jak najmniejszej liczby wy-
jazdów. Jest niewiele OSP na 
Dolnym Śląsku, które mogą 
się pochwalić takim sprzętem.

Narodowe czytanie 
Sienkiewicza w Głuszy-
cy było prawdziwym du-
chowym przeżyciem dla 
wszystkich miłośników 
literatury polskiej. Profe-
sjonalnie zorganizowa-
ne czytanie „ Quo vadis” 
zgromadziło w głuszyckim 
centrum kultury mieszkań-
ców, artystów, włodarzy 
oraz polityków.

Głuszyczanie, przebrani 
w epokowe stroje, nadali 
wydarzeniu wyjątkowego 
wymiaru. Finałem Narodo-
wego Czytania był, drugi w 
tym dniu, koncert „ Dumki na 
dwa serca”. Artyści: Aurelia 
Sobczak, Barbara Droździń-
ska i Stanisław Górka zostali 
bardzo serdecznie przywitani 
przez mieszkańców Głuszycy. 
Zaśpiewali wyjątkowe utwo-
ry wpisujące się we wciąż 
obecną tęsknotą za Kresami: 
Wilno, Ta ostatnia niedziela, 
Przychodnia, Hymn Lwowa. 
Sala Centrum Kultury wypeł-
niła się wspólnymi śpiewami, 
tańcami, radością, a nawet 
łzami. Publiczność, urzeczona 
osobowością artystów, owa-
cjami zachęciła artystów do 
bisowania. Sobotni wieczór 
zamienił się w wyjątkową 
chwilę.

Dla bezpieczeństwa Nowa poradnia
Od września 2016 r. Po-
wiatowa Poradnia Psycho-
logiczno- Pedagogiczna 
zaprasza dzieci, u których 
stwierdzono potrzebę 
wczesnego wspomagania 
rozwoju na zajęcia z logo-
pedą, psychologiem, �zjo-
terapeutą, surdologopedią i 
oligopedagogiem. Wsparcie 
otrzymają dzieci i ich rodzice 
podczas indywidualnych kon-
sultacji. - Od zera powstała 
sala wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka. Wszystkie 
urządzenia do rehabilitacji i 
rozwoju psycho - ruchowego 
są atestowane - podkreśla Re-
gina Marciniak - dyrektor po-
radni. Wczesnym wspomaga-
niem rozwoju objęte są dzieci 
w wieku od 0 do 7 lat.

Nagrody dla twórców
Zapraszamy do składania 
wniosków w sprawie przy-
znania nagród Starosty Wał-
brzyskiego za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury. Wymagane 
dokumenty dostępne są na 
stronie internetowej www.
powiat.walbrzych.pl oraz na 
facebookowym funpage’u 
Ziemi Wałbrzyskiej.

Czytali Quo vadis

- Cudownie się tu u Was 
czujemy, jest tak... prawie ro-
dzinnie - stwierdziła Aurelia 
Sobczak.

Ta wyjątkowa atmosfera 
to nie tylko zasługa orga-
nizatorki - Moniki Rejman, 
dyrektor CKMBP w Głuszycy, 
burmistrza Romana Głoda, 
ale przede wszystkim wspa-
niałych, wyjątkowych miesz-
kańców.

W weekend odbyły się 
kolejne dwa spotkania z ar-
tystami „ Dumki na dwa ser-
ca”. Aurelia Sobczak, Barba-

ra Dróździńska i Stanisław 
Górka zaczarowali także 
uczestników Narodowe-
go Czytania w Szczawnie 
Zdroju. Wytęp tym razem 
odbył się w Domu Zdrojo-
wym. Repertuar koncertu 
przeniósł słuchaczy na siel-
skie, dawne Kresy Wschod-
nie. Wydarzenie odbyło 
się w ramach realizowanej 
przez Powiat Wałbrzyski 
Dolnośląskiej Stolicy Kultu-
ry - projekt dofinansowany 
z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego.
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R E K L AMAR E K L AMA

Nie tak dawno, bo trzy lata 
temu, wiadomość o przyzna-
niu najważniejszej w Polsce 
nagrody literackiej „Nike” w 
roku 2013 dla powieściopisarki 
Joanny Bator, autorki książki 
„Ciemno, prawie noc”, z pocho-
dzenia wałbrzyszanki i - co dla 
nas najcenniejsze - czyniącej 
miasto lat dzieciństwa i mło-
dości miejscem akcji swoich 
powieści, wstrząsnęła lokalnym 
światem medialnym. Wszędzie, 
gdzie się tylko dało, mogliśmy 
przeczytać, usłyszeć i zobaczyć 
ceremonię wręczania nagrody 
i dowiedzieć się coraz więcej 
o pisarce i jej książce. Jednym 
słowem zawrzało nagle jak w 
kipiącym garncu, podczas gdy 
dotąd o Joannie Bator było ci-
cho jak makiem siał. No może 
za wyjątkiem Biblioteki pod 
Atlantami, która pierwsza sta-
rała się wylansować pisarkę i 
jej twórczość, bo już wcześniej 
ukazały się jej dwie powieści o 
Wałbrzychu – „Piaskowa Góra” 
i „Chmurdalia” (2010). Oczywi-
ście, co jest zrozumiałe, trudno 
było przewidzieć, że specy�cz-
na i dość zagadkowa powieść 
Joanny Bator „Ciemno, prawie 
noc” znajdzie uznanie szacow-
nego jury konkursowego.

Pamiętam, jak mocno zabiło 
mi serce na wieść o tej nomina-
cji, a stało się to w czasie trans-
misji telewizyjnej w niedzielne 

Joanna Bator – dostojnym gościem 
na sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha

Stanisław 
Michalik

październikowe popołudnie 
2013 roku i nie mogłem uwie-
rzyć, że to rzeczywiście miało 
miejsce. Jest się z czego cieszyć, 
bo Joanna Bator jest drugą 
wałbrzyszanką obok Olgi To-
karczuk, która dostąpiła takie-
go zaszczytu i to w momencie 
szczególnie ważnym dla Wał-
brzycha. Okazuje się, że jest to 
miasto wyjątkowe w Polsce, 
a to, co się stało z nagrodami 
„Nike” jest tego dobitnym po-
twierdzeniem. Mam satysfak-
cję, bo starałem się od dawna 
wszelkimi sposobami odczaro-
wać fałszywy obraz Wałbrzycha, 
jako miasta bezrobocia, biedy i 
zastoju. Wałbrzych stał się po-
strachem w mediach i - jako taki 
- był chętnie wykorzystywany 
w literaturze, sztuce i przeka-
zach medialnych. Napisał o tym 
wszystkim bardzo trafnie na fa-
cebooku Mateusz Mykytyszyn 
w felietonie pt. „Miasto schizo-
freniczne”:

„To Wałbrzych - „Polskie De-
troit”, „Mordor”, miasto upadłe, 
pogardliwie pomijane, kojarzo-
ne z biedą i brzydotą chociaż 
ten wizerunek nie ma wiele 
wspólnego z rzeczywistością. Z 
jednej strony jest uznawane za 
kulturalną pustynię, z drugiej 
jego największe atrakcje zdobią 
wszystkie foldery reklamowe 
Polski obok Krakowa, Warszawy 
i Gdańska. Gdy zabytki przemy-
słowe Górnego Śląska są mod-
ne i odwiedzane przez tysiące 
turystów, wałbrzyskie obiekty 
są kompletnie zapomniane i 
zdewastowane. Chociaż tutej-
sze zaułki uwielbiane są przez 
�lmowców, niewielu widzów 
kojarzy je z konkretnym miej-

scem na Ziemi. Tysiące tury-
stów zachwyconych zamkiem 
Książ nie wie, że za górskim 
grzbietem widzianym z jego 
murów rozciągają się wał-
brzyskie osiedla. W wyobraźni 
idylliczne górskie krajobrazy 
ustępują miejsca obrazkom z 
piekła rodem. Schizofrenia jaka 
opanowała ludzkie umysły jest 
nieuleczalna i bezre�eksyjnie 
przypisała sprzeczne ze sobą 
uczucia do tego samego miej-
sca. Taki jest właśnie Wałbrzych 
- piękny i odrażający jednocze-
śnie - mieszanka wybuchowa, 
wobec której nie da się przejść 
obojętnie”.

Coś z tej schizofrenii utkwi-
ło także w laureatce konkursu 
„Nike”, Joannie Bator, bo jej 
Wałbrzych jest owładniętym 
przez ciemne moce, demonicz-
nym miastem widm i upiorów. 
Oto co mogliśmy przeczytać o 
jej książce w „Gazecie Wybor-
czej”:

„Joanna Bator, która jak 
mało kto w Polsce, potra� snuć 
monstrualne opowieści, po raz 
trzeci powraca do rodzinnego 
Wałbrzycha. Tym razem jej bo-
haterką jest dziennikarka, która 
w rodzinnych stronach rozwią-
zuje kryminalną zagadkę zagi-
nięć kilkuletnich dzieci. Równie 
ponure tajemnice skrywa prze-
szłość jej rodziny. Realny Wał-
brzych zostaje przemieniony 
w miasto nocne, labiryntowe, 
w dużej mierze podziemne. 
Wyparta przeszłość niemal do-
słownie dąży do wydostania się 
na powierzchnię. A jednocze-
śnie w mieście trwa mesjani-
styczno-narodowe szaleństwo. 
W roli niemego świadka - gó-

rujący nad Wałbrzychem za-
mek Książ, w którym zgodnie z 
legendą ukryty został skarb Hi-
tlera. Przyjemność, jaką autorka 
czerpie z układania puzzli tej 
wielowątkowej historii, natych-
miast udziela się czytelnikowi”.

Ale w książkach Joanny Ba-
tor trzeba umieć dostrzec ukry-
tą zręcznie ideę. W mrocznym 
zastygłym świecie dawnego 
Wałbrzycha działy się rzeczy ze 
świata ułudy, horroru i fanta-
smagorii, ale ten świat odszedł, 
należy do przeszłości. Powoli 
wyłania się z odmętu coś nowe-
go, twórczego. I w tym znajduje 
autorka nutę optymizmu, z któ-
rą chce się podzielić z czytelni-
kami. Nieco inaczej określił to 
Adam Michnik przy wręczaniu 
nagrody Nike:

„Widzę w nich (mowa o 
wszystkich trzech książkach J. 
Bator) taki znak sprzeciwu w 
stosunku do tego, co się wdzie-
ra do naszego życia publicz-
nego. W stosunku do agresji, 
głupoty, niegodziwości. Są 
dwie Polski - literatury i religii 
„smoleńskiej”. Jako zwolennik 
polskiej literatury, dziękuję bar-
dzo.”

W materiale �lmowym, emi-
towanym podczas �nałowej 
gali w Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego, o swojej książ-
ce Joanna Bator powiedziała:

„Trzy razy wracałam do tego 
miasta w trzech kolejnych po-
wieściach i wróciłam po raz 
ostatni. Czuję to głęboko, wy-
czerpałam tę ziemię. Pisałam 
„Ciemno, prawo noc” w Japonii, 
i zdałam sobie sprawę, że nie 
mam się już co oszukiwać. Że 
wrócę do Polski, a Polska jest 

dla mnie Wałbrzychem. Ja nie 
wracam do realnego miasta, ale 
do miasta z mojej pamięci, spę-
dziłam tam jedynie 18 lat. Przez 
lata o tym nie myślałam, to było 
coś w rodzaju spiżarni. Te zaląż-
ki trwały we mnie, by odezwać 
się teraz”.

Zaś otrzymaną nagrodę 
skomentowała żartobliwie sło-
wami:

„Jestem zaszczycona i szczę-
śliwa. Od dzisiaj Nike będzie mi 
się kojarzyła głównie z tą nagro-
dą, a nie butami do biegania”.

Z kolei Joanna Bator, od-
bierając wcześniej złote pióro 
dla �nalistów Nagrody Nike, 
zaapelowała: - Polacy, czytajcie 
książki!

I tym apelem kończę mój 
drobny wkład do promienie-
jącego coraz mocniej wałbrzy-
skiego entuzjazmu. Dobrym 
potwierdzeniem renesansu w 
kulturze była ceremonia wrę-
czenia tytułu Zasłużony dla 
Miasta Wałbrzycha wybitnej 
Oldze Tokarczuk, w której to 
uroczystości uczestniczyła tak-
że Joanna Bator. A stało się to 
w tak ważnym momencie, gdy 
w Wałbrzychu tyle się dzieje 
dobrego, tyle nowych dróg, 
tyle inwestycji, dużo remontuje 
się budynków, powstają nowe 
kamienice, obiekty sportowe, 
obiekty kulturalne typu Stara 
Kopalnia. Wałbrzych był uważa-
ny za brzydkie miasto, ale w rze-
czywistości jest to jedno z naj-
piękniejszych miast w Polsce. 
Było w nim i jest wielu mądrych 
i wartościowych ludzi. Czas naj-
wyższy, by dostrzec ważne dla 
miasta osiągnięcia kultury wał-
brzyskiej i należycie je docenić.

W dniach 13–14 września 2016 
r. w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Angelusa Sile-
siusa w Wałbrzychu odbędzie 
się Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowa „Wymiary wolno-
ści religijnej we współczesnej 
Europie”, organizowana w ra-
mach projektu s�nansowane-
go przez Narodowe Centrum 
Nauki, którego kierownikiem 
jest prof. Robert Wiszniowski. 
W konferencji wezmą udział 
wybitni polscy prawnicy i po-
litolodzy na czele z prof. Ewą 
Łętowską, która będzie obecna 
podczas całości obrad i wygłosi 
referat na temat Kościelnej Ko-
misji Majątkowej (w sesji odby-
wającej się 14 września o godz. 
10). Zamierzeniem konferencji 
jest diagnoza wymiarów wol-
ności religijnej, jak też tendencji 
dotyczących przeobrażeń, ja-
kim podlega ta wolność współ-
cześnie. Przy czym wyzwaniami 
dla pojmowania tej wolności 
we współczesnej Europie są fa-
natyzm religijny i fundamenta-
lizm, terroryzm motywowany 
religijnie oraz ruchy migracyj-
ne. Podjęte zostaną następu-
jące kwestie: tradycje wolności 
religijnej w Europi; wolność 
religijna w prawie konstytucyj-
nym państw Europy; w poszu-
kiwaniu standardów wolności 
religijnej – �lozo�a prawa, pra-
wo międzynarodowe, orzecz-
nictwo sądów europejskich; 
kościoły i związki wyznaniowe 
w przestrzeni politycznej Euro-
py; wolność religijna a prawa 
mniejszości; terroryzm, fun-
damentalizm, migracje i inne 
współczesne wyzwania dla 
wolności religijnej; pojmowanie 
wolności religijnej w Europie i 
poza Europą – badania porów-
nawcze. Udział w konferencji 
jest bezpłatny.

(RED)

Wymiary wolności 
religijnej
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15 września -ZIELONA GÓRA, 16 września - GŁOGÓW i ŻARY,
17 września - LUBIN i LEGNICA, 18 września - WROCŁAW,

19 września - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH

R E K L AMA

R E K L AMAHommage 
à Kieślowski
W dniach 9-11 września 
2016 roku w Sokołowsku 
odbędzie się szósta, spe-
cjalna odsłona Festiwalu 
Hommage à Kieślowski. Tra-
dycyjnie, w ciągu trzech dni, w 
przestrzeni Sokołowska zorga-
nizowana zostanie projekcja 
19 �lmów dokumentalnych i 
fabularnych z Chile, Europy, 
a także z Polski oraz seria pa-
neli dyskusyjnych pod hasłem 
„Patrz uważnie”. Szczegóły na 
stronie http://www.homma-
geakieslowski.pl/ oraz https://
www.facebook.com/Homma-
geaKieslowski/.

(RED)

Rewitalizacyjna 
konferencja
Burmistrz Mieroszowa Mar-
cin Raczyński zaprasza na 
konferencję podsumowują-
cą opracowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gmi-
ny Mieroszów na lata 2015 
– 2025. Lokalny Program Re-
witalizacji to dokument stra-
tegiczny Gminy Mieroszów, 
jednocześnie nowoczesne 
narzędzie integrujące oraz 
naprawcze zdegradowanych 
przestrzeni miejskich i wiej-
skich. Konferencja odbędzie 
się 13 września 2016 r. o godz. 
14.00 w sali wystawowej Mie-
roszowskiego Centrum Kultu-
ry przy ul. Stefana Żeromskie-
go 28 w Mieroszowie.

(RED)

Przebudowa drogi 
Burmistrz Mieroszowa Mar-
cin Raczyński podpisał z 
samorządem Wojewódz-
twa Dolnośląskiego umowę 
dotyczącą realizacji prze-
budowy drogi gminnej w 
Unisławiu Śląskim w ramach 
operacji „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych” 
objętej Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Inwestycja 
została wprowadzona przez 
burmistrza do budżetu i przy-
jęta przez Radę Miejską Mie-
roszowa w grudniu 2015 roku. 
Wniosek o przyznanie dotacji 
na realizację tego zadania zo-
stał złożony 18 marca 2016 
roku w Urzędzie Marszałkow-
skim we Wrocławiu. Kolejnym 
etapem było zatwierdzenie 
uzyskania do�nansowania 
na łączną kwotę 285 tys. zł, tj. 
63,63% poniesionych kosztów 
kwali�kowalnych. Wykonanie 
inwestycji, której całkowity 
koszt wyniesie 448 tys. zł, pla-
nowane jest w roku 2017.

(RED)

Ewa Badowska i Marcin 
Śniadowski w 14 dni prze-
jechali rowerami z Sokołow-
ska do Davos, pokonując 
1001 km.

– Wyjeżdżając do Davos 
specjalnie nie czytaliśmy o 
miejscu, nie oglądaliśmy zdjęć, 
wiedzieliśmy jedynie, iż oba 
miejsca są historycznie ze sobą 
powiązane a kurort to ważne 
miejsce dla leczenia klima-
tycznego i turystyki regionu. 
Chcieliśmy zobaczyć jakie po-
dobieństwa i różnice dostrze-
żemy pomiędzy Sokołowskiem 
a Davos. Na podstawie naszych 
obserwacji utwierdziliśmy się 
tylko w przekonaniu, że So-
kołowsko ma niesamowity 
potencjał i należy je odrestau-
rować pod nadzorem konser-
watora zabytków. Prawidłowo 
zrewitalizowane obiekty i parki 
o olbrzymich walorach histo-
rycznych mogą stanowić o 
atrakcyjności całego Sokołow-
ska, którego według nas Davos 
w tym momencie może jedy-
nie pozazdrościć – opowiada 
Marcin Śniadowski.

Ewa Badowska i Marcin 
Śniadowski wyprawę pod 
honorowym patronatem bur-
mistrza Mieroszowa Marcina 

Raczyńskiego nazwali „Soko-
łowsko – Davos. Bike project”. 
Trasa do Szwajcarii prowadziła 
przez Czechy i Austrię. Dzien-
nie rowerzyści przemierzali 
około 70 kilometrów, mijając 
po drodze piękne krajobrazy, 
malownicze miasteczka i spo-
tykając ciekawych ludzi. 28 
sierpnia dojechali na miejsce, 
gdzie spotkali się z burmi-
strzem Davos, któremu prze-
kazali pamiątkowy ryngraf 
Gminy Mieroszów od burmi-
strza Marcina Raczyńskiego.

– Pani Ewie i Panu Marcino-
wi kibicowałem od początku. 
Rowerowym szlakiem łączą 
dwie miejscowości historycz-
nie ze sobą związane, cho-
ciażby postacią doktora Her-
mana Brehmera, który leczył 
chorych na gruźlicę zarówno 
w Sokołowsku jak i w Davos. 
Mam nadzieję, że to pierwszy 
krok do odnowienia relacji 
tych dwóch kurortów. A tak 
zupełnie prywatnie, jako ro-
werzysta, polecam wszystkim 
obejrzeć relację z wyprawy na 
facebook`u pod tym samym 
tytułem. Fantastyczna przygo-
da fantastycznych ludzi – do-
dał Marcin Raczyński.

(RED)

Połączyli Sokołowsko 
z Davos

Ewa Badowska i Marcin Śniadowski spotkali się z burmistrzem Davos.

Tegoroczny VI Festi-
wal Nordic Walking Ziemi 
Wałbrzyskiej w Sokołow-
sku, przebiegał w wesołej 
i rodzinnej atmosferze. Do 
startu zgłosiło się około 
250 zawodników, którzy 
zmierzyli się dystansem 3 
lub 5 kilometrów.

Na szczególną uwagę i 
nagrodzenie zasłużyły dwie 
panie w wieku 82 i 85 lat, 
które w dodatku nie były 
ostatnie na mecie! Trasy 
marszu przebiegały ma-
lowniczymi szlakami Gór 
Suchych i uliczkami Soko-
łowska, a przewodnikami, 
którzy prowadzili i zamykali 
grupy, byli Anna Wtulich, 
Karolina Turkowicz i Kamila 
Żuk. I było to nie lada wy-
zwanie dla zawodników, 

gdyż Karolina i Kamila to 
utytułowane biathlonistki, 
zajmujące najwyższe stop-
nie podium m.in. w Biath-
lonowych Mistrzostwach 
Polski i świata. Uczestnicy, 
jak i kibice, po marszu mo-
gli skosztować kiełbasy z 
rusztu, lokalnych przysma-
ków w postaci kiszonych 
ogórków, serów, pieczywa 
i ciast, przygotowanych 
przez mieszkańców Gminy 
Mieroszów oraz wygrawe-
rować swoje imię i nazwisko 
na pamiątkowym medalu. 
Każdy mógł również spró-
bować swych możliwości 
na laserowej strzelnicy bia-
thlonowej i przekonać się, 
jak trudno jest oddać pięć 
celnych strzałów „na stójce” 
po pokonaniu dystansu co 

najmniej 3 kilometrów. Fe-
stiwal zakończyło losowanie 
nagród rzeczowych.

Organizatorami VI Festi-
walu Nordic Walking Ziemi 
Wałbrzyskiej w Sokołowsku 
były: Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu, Towarzystwo 
Rozwoju Sokołowska, So-
łectwo Sokołowsko, Gmina 
Mieroszów, a także wszyscy, 
którzy chętnie swoją pra-
cą wsparli wydarzenie. Nad 
bezpieczeństwem startują-
cych czuwały zastępy OSP 
z Mieroszowa i Sokołowska 
oraz GOPR.

- Gratulujemy wszystkim 
i spotykamy się za rok na 7 
Festiwalu Nordic Walking 
również w Sokołowsku – 
podkreślają organizatorzy.

(RED)

Festiwal dla każdego
Gmina Mieroszów
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R E K L AMA

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

Wciąż dopisuje letnia pogoda, w Park Aktywności Czarodziejska 
Góra w Jedlinie-Zdroju zachęca do skorzystania z licznych atrakcji 
dla całych rodzin. Za zjazd na torze saneczkowym lub pontonowym 
zapłacimy już od 2 zł, a dzieci do lat 3 jeżdżą bezpłatnie. Za godzinną 
wspinaczkę na wieży dzieci i młodzież do 16 lat zapłacą tyle, ile mają 
lat. Prawdziwym hitem jest bilet na wszystkie atrakcje, uprawniający 
do jednorazowego skorzystania z każdej z licznych propozycji. 
Wykupienie tej opcji już od 50 zł/os., a oszczędność wynosi ok. 70-90 
zł. Z kolei kort tenisowy przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju jest 
czynny codziennie od godziny 10.00 do zmroku. Koszt to tylko 5 zł 
za godzinną grę osoby dorosłej, a dzieci i młodzież do 15 roku życia z 
osobą dorosłą korzystają z kortu bezpłatnie! Korzystanie z obiektu 
możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem 
telefonu 606 786 569.

(RED)

Atrakcje dla każdego Kolejny milion 
na drogi
Budżet Gminy Jedlina 
– Zdrój wzbogaci się o 
kolejny milion złotych z 
przeznaczeniem na inwe-
stycje. – Dotacja tym razem 
będzie pochodziła z nowych 
środków z Unii Europejskiej. 
Wygraliśmy bowiem konkurs 
w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich oraz 
miast poniżej 5tysięcy miesz-
kańców. Pozyskane w ten 
sposób środki �nansowe zo-
staną przeznaczone na od-
budowę dróg gminnych w 
Jedlinie - Zdroju. Dzięki tym 
funduszom zmodernizujemy 
ulicę Włościańską, a przetarg 
na wykonanie prac zostanie 
ogłoszony jeszcze w tym 
roku. Remontu doczeka się 
również ulica Zamkowa od 
strony ulicy Noworudzkiej – 
relacjonuje burmistrz Jedliny 
Zdroju Leszek Orpel, który w 
tym tygodniu podpisał sto-
sowną umowę z Urzędem 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego we Wro-
cławiu.

(RED)

W Jedlinie-Zdroju cią-
gle widoczne są prace przy 
nowych inwestycjach. W 
uzdrowiskowej gminie 
wkrótce zostaną oddane 
do użytku kolejne obiekty 
sportowo – rekreacyjne.

Na terenie kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego 
przy ulicy Kłodzkiej powoli 
kształtu nabiera skatepark. 
Widać zarysy toru i ścianek 
podjazdowych. Już pod ko-
niec września miłośnicy tego 
sportu będą mogli korzystać 
z wszystkich atrakcji. Dla 
sportowców korzystających 
z kompleksu boisk przygoto-
wywane jest zaplecze socjal-
ne. Powstały nowe szatnie, 
sanitariaty, a także prysznice. 
Nie zapomniano też o lekko-
atletach. Do ich dyspozycji 
budowana jest nowa bieżnia 
ze sztuczną nawierzchnią. 
Sześć stumetrowych torów 
pozwoli organizować zawo-
dy sprinterskie. Całość inwe-
stycji sportowych kosztuje 
ponad 600 tys. zł., w tym 180 
tys. zł. do�nansuje Minister-
stwo Sportu i Turystyki.

Kolejne prace widać od 
ulicy Narutowicza do uli-
cy Reymonta, gdzie ekipa 
budowlana przygotowuje 
teren pod nową ścieżkę pie-

Inwestują w źródło aktywności

szo-rowerową. Mieszkań-
cy Jedliny-Zdroju nie tylko 
będą mogli wygodnie prze-
mieszczać się do Glinicy, ale 
również rowerzyści w bez-
pieczny sposób przejechać 
ten odcinek drogi. Położona 
zostanie nowa nawierzchnia 

asfaltowa z wydzielonym 
pasem dla rowerzystów, 
ustawione zostaną nowe ła-
weczki i kosze. Jest to wspól-
na inwestycja Gminy Jedli-
na-Zdrój oraz Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei.

(RED)

Kompleks przy ul. Kłodzkiej wzbogaci się m.in. o skatepark.
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Partnerzy

Patron imprezy

Ugoszczenie 2 000 zawod-
ników z całej Polski oraz zor-
ganizowanie dla nich niemal 
40 różnorodnych konkurencji 
przez 3 dni nie było prostym 
zadaniem pod względem or-
ganizacyjnym oraz logistycz-
nym. Jednak, dzięki owocnej 
współpracy z Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnym Aqua-Zdrój 
oraz przy poparciu Prezyden-
ta Wałbrzycha dra Romana 
Szełemeja, te zadania zostały 
wykonane na najwyższym 
poziomie. Oprócz znaczącego 
prestiżu tej imprezy w skali 
krajowej, z łatwością można 
wyliczyć także liczne korzyści 
płynące dla miasta z tytułu 
organizacji Spartakiady. Do 
Wałbrzycha i wielu okolicz-
nych miejscowości przyje-
chało wielu gości, większość 
hoteli miała pełne obłożenie, 
zyskali także współorganiza-
torzy odpowiedzialni m. in. za 
catering i rozgrywki sportowe. 
- Rok temu, kiedy podejmowa-
liśmy decyzję o tym, aby tutaj 
na terenie Wałbrzycha zorga-
nizować Spartakiadę, głów-

Spartakiada Wodociągowa 
to prestiż dla Wałbrzycha i regionu

Uczestnicy zgodnie twierdzą, że była to jedna z najlepiej 
zorganizowanych Spartakiad od lat, a Wałbrzych jest pięknie położonym, 

pełnym uroku miastem. Wodociągi Wałbrzych stanęły na wysokości 
zadania i XXVI Spartakiada Pracowników Wodociągów i Kanalizacji 

im. Tadeusza Jakubowskiego okazała się pełnym sukcesem.

Sp. z o. o., Smart Cities Sp. z 
o. o., Itron Polska Sp. z o. o. 
oraz KAN-REM Sp. z o. o. Pa-
tronem XXVI Spartakiady była 
Izba Gospodarcza Wodociągi 
Polskie. O�cjalnymi patrona-
mi medialnymi było wydaw-
nictwo Kierunek WOD-KAN 
oraz wydawnictwo Inżynieria 
Bezwykopowa, a także por-
tal branżowy inżynieria.com. 
Warto również wspomnieć o 
niemal 100 wolontariuszach, 
którzy bezinteresownie wy-
kazali się chęcią pomocy przy 
organizacji wydarzenia. Była 
to młodzież z Młodzieżowego 
Klubu Sportowego Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych, Mło-
dzieżowej Rady Miasta, Związ-
ku Harcerstwa Polskiego i nie 
tylko.

Prezes Zarządu Wodocią-
gów Wałbrzych, Marek Mielni-
czuk, nie kryje swojej radości i 
zadowolenia z faktu, że udało 
się zorganizować ten event 
tak dobrze. - Decyzja o orga-
nizacji XXVI Spartakiady zapa-
dła w Bydgoszczy, podjęła ją 
Izba Gospodarcza Wodociągi 
Polskie. Ta wiadomość bar-
dzo nas ucieszyła, oznaczała 
prestiż, uznanie oraz zaufanie. 
Miano organizatora przyzna-
no Wałbrzychowi w 2015 roku 
i przez ponad rok przygotowy-
waliśmy się do tego wydarze-
nia. Mam nadzieję, że oprócz 
wspaniałych wrażeń ze Spar-
takiady, nasi goście wrócą tu 
także w przyszłości w roli tu-
rystów odwiedzających nasz 
region. 

37 konkurencji sportowych
Ambasadorem sportowym 

Spartakiady został wywodzą-
cy się z Wałbrzycha drużyno-
wy Mistrz Świata w siatkówce 
Krzysztof Ignaczak. Wśród 

nym celem, który chcieliśmy 
osiągnąć, to pokazać piękny 
Wałbrzych naszym kolegom, 
pozwolić im go odkryć. Cieszy-
my się, że na nasze zaprosze-
nie odpowiedziała rekordowa 
ilość uczestników w całej hi-
storii Spartakiad - gościliśmy 
niemal 2 000 zawodników. – 
komentuje Wiceprezes Zarzą-
du Wodociągów Wałbrzych, 
Tomasz Senyk.

Wałbrzych został ukazany 
uczestnikom jako piękne, zie-
lone miasto z nowoczesnymi 

obiektami sportowo-rekre-
acyjnymi oraz przyjaznymi 
mieszkańcami. Takie korzyści 
wizerunkowe są niezwykle 
cenne. To, jak ważne jest to 
wydarzenie dla miasta, pod-
kreślał również Prezydent Wał-
brzycha dr Roman Szełemej 
podczas konferencji prasowej: 
- Chcę bardzo podziękować 
wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do tego, że ta Spar-
takiada miała miejsce właśnie 
w Wałbrzychu. Chciałbym po-
dziękować Zarządowi Wodo-

Patroni medialni

Sponsorzy

ciągów, że podjął tę niełatwą 
i pełną wyzwań decyzję, żeby 
to wielkie wydarzenie spor-
towe, ale również społeczne, 
przeprowadzić właśnie tutaj. 

Rok przygotowań
Oprócz swoich codzien-

nych zadań, pracownicy Wo-
dociągów Wałbrzych przez 
ponad rok przygotowywali 
się do Spartakiady. Udało się 
pozyskać wielu znaczących 
sponsorów, co w połączeniu 
z opłatami za udział pozwoliło 
na s�nansowanie wydarzenia. 
Były to �rmy: SEZAM INSTAL 
Sp. J., Fabryka Armatury Haw-
le Sp. z o. o., HORUS-ENERGIA 
Sp. z o. o., 3M Poland Sp. z o. 
o., UNISOFT Sp. z o. o., SAINT-
-GOBAIN PAM CONSTRUC-
TION PRODUCTS POLSKA 
Sp. z o. o., Uponor Sp. z o. o., 
VAG Armatura Polska Sp. z o. 
o., AVK Armadan Sp. z o. o., 
Steinzeug-Keramo Sp. z o. o., 
Przedsiębiorstwo Projektowo-
-Doradcze WROTECH Sp. z o. 
o., KAESER KOMPRESSOREN 

rozgrywanych konkurencji 
znalazły się m. in. piłka nożna, 
siatkówka halowa i plażowa, 
bule, szachy, wędkarstwo, 
dart, lekkoatletyka, kolarstwo 
MTB, squash, tenis i pływanie. 
Większość z nich rozgrywano 
na terenie Centrum Sportowo 
Rekreacyjnego Aqua-Zdrój, 
ale także na terenie PSP 26 i 
PSP 21 na Podzamczu, w Sta-
rej Kopalni, Zagórzu Śląskim 
czy na kortach tenisowych w 
Szczawnie-Zdroju. Dzięki temu 
uczestnicy mieli szansę po-
znać kilka różnych i ciekawych 
miejsc. Prezesi przedsiębiorstw 
wod-kan z całej Polski oraz 
przedstawiciele sponsorów 
brali udział w dwuczęściowej 
konkurencji VIP „Poszukiwanie 
złotego pociągu”. W pierwszej 
części rozwiązywali zagadki 
logiczne w terenowej grze 
miejskiej odbywającej się m. in. 
na terenie Zamku Książ, kom-
pleksu Riese w Walimiu oraz 
w Pałacu Jedlinka, natomiast 
w drugiej części zwycięzcą zo-
stała osoba, która odnalazła w 
piasku najwięcej zakopanych 
�gurek ze złotym pociągiem. 
Wszystkie konkurencje, oprócz 
wymiaru sportowego, odby-

wały się także w pozytywnej 
atmosferze fair-play.

Wygrali najlepsi
Do rywalizacji w XXVI Spar-

takiadzie Pracowników Wodo-
ciągów i Kanalizacji im. Tade-
usza Jakubowskiego stanęło 
łącznie 66 reprezentacji przed-
siębiorstw wodociągowo-ka-
nalizacyjnych z całej Polski. 
Po wszystkich rozgrywkach I 
miejsce z ilością 1293 punk-
tów zajęło Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w m. st. Warszawie S. 
A. II miejsce na podium z ilo-
ścią 1195 punktów przypadło 
ubiegłorocznym zwycięzcom 
– Katowickim Wodociągom S. 
A. III miejsce zajęło Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji S. A. Kraków. 
Reprezentacja z Wałbrzycha 
zajęła wysokie, dziewiąte miej-
sce w generalnej klasy�kacji. 
Ogromną dumą wałbrzyszan 
było złoto wywalczone w siat-
kówce halowej. Pełne wyniki 
klasy�kacji generalnej oraz 
poszczególnych konkurencji, 
a także zdjęcia są dostępne na 
stronie www.spartakiada-wal-
brzych.pl.
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na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590

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 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

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L AMA

Piłkarki nożne AZS PWSZ 
Wałbrzych w 5. kolejce eks-
traligi przegrały z Górni-
kiem Łęczna aż 0:4. Jest to 
pierwsza porażka poniesio-
na przez podopieczne Ka-
mila Jasińskiego w obecnym 
sezonie.

Mimo że wicemistrz kraju 
w poprzednim sezonie aż trzy-
krotnie pokonał akademiczki 
z Wałbrzycha, to jednak kibice 
wierzyli w to, że AZS PWSZ zdo-
ła ugrać choćby remis i prze-
dłuży dobrą serię bez porażki w 
tym sezonie. W meczu na szczy-
cie ekstraligi, zabrakło w skła-
dzie zespołu z Wałbrzycha So�i 
Gonzalez, która narzeka na uraz.

Na trybunach Stadionu 
1000-lecia w Wałbrzychu po-
jawił się Marcin Kasprowicz, 
selekcjoner kadry do lat 19 
kobiet, który powołał Klaudię 
Miłek na najbliższe zgrupowa-
nie reprezentacji tej kategorii 
wiekowej. Początek spotkania 
nie zapowiadał tak wysokiego 
zwycięstwa przyjezdnych, po-
nieważ pierwsza połowa była 
dość wyrównana, a do pewne-
go momentu lepsze wrażenie 
sprawiały gospodynie. W 16 
min., po podaniu od Emilii Bez-
dzieckiej, na strzał zdecydowa-
ła się Oliwia Maciukiewicz, ale 
piłka poszybowała nad bram-
ką. Chwilę później, po błędzie 
Anny Palińskiej, Bezdziecka tym 
razem zagrała do Klaudii Miłek, 
która strzeliła niecelne. Za to 
w 26 min., po centrze z korne-
ra, głową z 5 metrów uderzyła 
Anna Sznyrowska, która dała 
Górnikowi prowadzenie. Po 
golu łęcznianki miały jeszcze 2 
okazje do podwyższenia wyni-
ku, jednak pierwsza próba była 
niecelna, a potem świetnie in-
terweniowała Daria Antończyk.

Surowa lekcja

W przerwie kontuzjowa-
ną Dominikę Dereń zastąpiła 
Karolina Jędras., a w 56 min. 
świetną piłkę w polu karnym 
otrzymała Julia Kowalczyk, 
która miała przed sobą tylko 
bramkarkę gości, ale źle ude-
rzyła w piłkę, która minęła 
bramkę. Siedem minut póź-
niej, po bardzo dobrej akcji 
na lewej stronie boiska, Emi-
lia Kamczyk strzałem na długi 
słupek podwyższyła wynik 
spotkania. Niedługo po tym, 
wpuszczona na boisko Jessi-
ca Pluta zdecydowała się na 
uderzenie, lecz piłkę spokoj-
nie złapała Anna Palińska. Po-
tem przewaga Górnika rosła z 
minuty na minutę i w 73 min. 
było 3:0, kiedy w zamieszaniu 
w polu karnym AZS PWSZ Da-
ria Antończyk obroniła strzał 
Anny Sznryowskiej, z dobitką 
zdążyła jeszcze Gabriela Grzy-
wińska, która wpakowała fut-
bolówkę do siatki. A siedem 
minut później bezpośrednio z 
rzutu wolnego z prawej strony 
świetnie przymierzała Marlena 
Hajduk, błąd popełniła Antoń-
czyk i łęcznianka ustaliła wynik 
spotkania na 4:0 dla Górnika.

- Trzeba przyznać, że w 
tym spotkaniu Górnik miał 
zdecydowanie więcej atutów. 
Co prawda potra�liśmy w 
pierwszej połowie kilka razy 
postraszyć przeciwnika i nie 
zapowiadało się na tak wyso-
ką porażkę. Niestety, druga 
połowa zwery�kowała naszą 
grę i byliśmy już tylko tłem dla 
rywala - powiedział po meczu 
trener AZS PWSZ Wałbrzych 
Kamil Jasiński.

Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych 
- Górnik Łęczna 0:4 (0:1)
Bramki: 0:1 Sznyrowska (26), 0:2 
Kamczyk (63), 0:3 Grzywińska (73), 0:4 
Hajduk (80). Żółta kartka: Aszkieło-
wicz. Sędziowała: Emilia Szymula 
(Mazowiecki ZPN). Widzów: 300.
AZS PWSZ: Antończyk - Aszkiełowicz, 
Gradecka, Mesjasz, Ratajczak - Rędzia, 
Kowalczyk (68 J. Pluta), Bezdziecka (76 
Smagur), Dereń (46 Jędras) - Maciukie-
wicz, Miłek.
Górnik (skład wyjściowy): Palińska 
- Dyguś, Kwietniewska, Hajduk, 
Górnicka - Grzywińska, Marszewska, 
Jędrzejewicz, Zdunek, Kamczyk - 
Sznyrowska.

Czy to już koniec Górnika?

W ostatnich dwóch kolejkach w grze 
Górnika było w końcu widać poprawę. 
Wałbrzyszanie zaczęli częściej atakować 
i stwarzać więcej sytuacji podbram-
kowych, dzięki czemu mogli myśleć o 
zdobyciu bramek i punktów. Niestety, 
piłkarze sami mówią, że są sfrustro-
wani sytuacją w klubie, w którym nie 
ma ani prezesa, ani zarządu, za to jest 
spory dług, a ostatnie wynagrodzenie 
otrzymali… 7 miesięcy temu. Najsmut-
niejsze jest to, że - niestety - trzeba brać 
pod uwagę to, że mecz ze Stalą mógł być 
ostatnim w wykonaniu Górnika Wał-
brzych, gdyż jest realna groźba wycofa-
nia drużyny z rozgrywek!

Radosław Radczak

Piłkarze Górnika Wał-
brzych w 7. kolejce III grupy 
III ligi przegrali na własnym 
boisku ze Stalą Brzeg 1:2. 
Jest to już piąta porażka z 
rzędu biało-niebieskich w 
tym sezonie.

Na mecz z wiceliderem z 
Brzegu trener Robert Bubno-
wicz dokonał dwóch zmian 
w składzie wałbrzyszan w 
porównaniu do przegranego 
pojedynku z rezerwami Górni-
ka Zabrze: Jan Rytko zagrał za 
znów nieobecnego Bartosza 
Tyktora, a Marcin Gawlik za-
stąpił Pawła Tobiasza.

Pierwsze minuty rywalizacji 
zapowiadały, że będzie to wy-
równany mecz, w którym oba 
zespoły będą miały szansę 
na stworzenie kilku groźnych 
sytuacji podbramkowych. W 
11 min., po prostopadłym po-
daniu od Damiana Kiełbasy, z 
lewej strony do środka boiska 
zszedł Łukasz Żegleń, który 
doszedł do sytuacji sam na 
sam z Damianem Jaroszew-
skim i płaskim strzałem otwo-
rzył wynik spotkania. Piłkarze 
Górnika, a szczególnie kibice, 
mieli pretensje do arbitrów, 
ponieważ strzelec gola praw-
dopodobnie był na spalonym. 
Trzy minuty później ten sam 
zawodnik mógł podwyższyć 
rezultat, lobując popularne-
go „Jogiego”, jednak piłkę z 
linii bramkowej wybił Dariusz 
Michalak. W 18 min. po indy-
widualnej akcji futbolówkę 
stracił Damian Migalski, lecz 
odzyskał ją Jan Rytko, który 
huknął zza pola karnego, ale 
świetnie obronił Amin Stitou. 
Dwie minuty później we wła-
snym polu karnym ręką zagrał 
Żegleń, za co sędzia podykto-
wał rzut karny i ukarał napast-

nika gości żółtą kartką. Do je-
denastki podszedł kapitan Jan 
Rytko, lecz uderzył za mocno 
i piłka poszybowała wyso-
ko nad bramką. Za to chwilę 
później było już 0:2, kiedy po 
podaniu Marcina Nowackie-
go i po nieudanej pułapce of-
fsajdowej w sytuacji jeden na 
jeden z Jaroszewskim znalazł 
się Bartłomiej Kulczycki, który 
ograł golkipera i tra�ł do pu-
stej siatki. Tuż przed przerwą 
mogło być j 3:0 dla Stali, gdy 
po katastrofalnym błędzie Se-
bastiana Surmaja z kąta ude-
rzył Żegleń, ale w znakomitej 
sytuacji przestrzelił.

W przerwie Paweł Tobiasz 
zastąpił kontuzjowanego Mar-
cina Gawlika. W 49 min. po do-
środkowaniu z rzutu wolnego 
strzelił Paweł Boczarski i tra�ł 
w słupek, jeszcze z dobitką 
zdążył Łukasz Żegleń, jednak 
znów futbolówkę z linii bram-
kowej wybił młodszy z braci 
Michalaków. Górnik przez 
następne kilkanaście minut 
cały czas atakował, jednak 
nic z tego wynikało, ponie-
waż brakowało pomysłu na 
grę i rozegranie ofensywnych 
akcji. W 68 min. sfaulowany 
w szesnastce został Jan Ryt-
ko, za co arbiter podyktował 
drugą jedenastkę dla gospo-
darzy, do której tym razem 
podszedł Grzegorz Michalak, 
który pewnym strzałem zdo-
był kontaktową bramkę. W 
75 min. znów w słupek tra�ł 
Boczarski, a chwilę później za 
dyskusje z sędzią drugą żółtą, 
a w konsekwencji czerwoną 
kartkę otrzymał Michał Sikor-
ski. W końcówce podopieczni 
Roberta Bubnowicza próbo-
wali jeszcze szukać okazji po 
strzałach z dystansu, lecz piłka 

lądowała w rękach Amina Sti-
tou lub mijała bramkę.

W następnej kolejce biało-
-niebiescy zagrają na własnym 
stadionie ze Ślęzą Wrocław. 
Spotkanie zostanie rozegrane 
w sobotę, 10 września o godz. 
17.00.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych - Stal Brzeg 1:2 (0:2)
Bramki: 0:1 Żegleń (11), 0:2 Kulczycki 
(23), 1:2 G. Michalak (69-k). Żółte 
kartki: D. Michalak, G. Michalak oraz 
Żegleń, Sikorski, Gajda. Czerwona 
kartka: Sikorski (Stal – 76 min. za dwie 
żółte). Sędziował: Mateusz Bielawski 
(Katowice). Widzów: 200.
Górnik: Jaroszewski – Rytko, D. Mi-
chalak, G. Michalak, Surmaj – Gawlik 
(46 Tobiasz), Morawski, Pierzga, 
Sobiesierski (63 Woźniak), Krzymiński 
– Migalski (83 Brzeziński). 
Stal: Stitou – Mikła, Józefkiewicz, 
Sikorski, Kiełbasa (87 Mazur) – Kul-
czycki, Boczarski, Nowacki, Gancarczyk 
(33 Gajda), Bonar (81 Szpak) – Żegleń 
(89 Lipiński). 

Postraszyli wicelidera
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Firma niemiecka 
pilnie zatrudni 

hydraulików 
-z doswiadczeniem 

-  nie wymagamy znajomości języka 
niemieckiego 

-do prac przydzielony jest tłumacz. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt 

nr telefonu: 730 935 087 do godziny 19-tej
lub 881 329 103 po godzinie 19-tej. 

DO WYNAJĘCIA 
LOKAL O POW. 60M2 

NA PODZAMCZU 
(ul. Basztowa) 

NA DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWĄ.

TEL. 600-663-110     

KUPIĘ 
KAWALERKĘ 

NA PIASKOWEJ GÓRZE 
Może być do remontu 

lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

Zatrudnię kierowcę 
z doświadczeniem 

w prowadzeniu 
busów

do pracy w kraju i za 
granicą

Tel. 887 488 001

Zatrudnię 
doświadczonego 

mechanika 

samochodowego
Tel. 696-473-695

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

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)

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

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...

Agencja zatrudnienia Manpower (nr cert. 412) 

zatrudni:
OPERATORÓW PRODUKCJI na wałbrzyskiej Stre�e Ekonomicznej

PAKOWACZY KOSMETYKÓW praca w Wałbrzychu
PRACOWNIKÓW PRODUKCJI - FABRYKA CZEKOLADEK 

Bielany Wrocł. – bezpłatny transport
- praca dla osób z doświadczeniem na produkcji, a także dla absolwentów szkół

- praca w oparciu o umowę o pracę tymczasową (odprowadzane wszystkie składki ZUS)
tel.: 608-482-780 lub 608-203-202, adres Wałbrzych, ul. Moniuszki 6

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura wraz z burmistrzem Szczawna 
Zdroju Markiem Fedorukiem dokonali oficjalnego otwarcia, jak 
również podsumowania trzeciego Ogólnopolskiego Turniej Tenisa 
na Wózkach, który odbył się na kortach tenisowych KT Szczawno-
Zdrój. W rozgrywkach, które trwały od 2 do 4 września, brało udział 
16 zawodników zrzeszonych w 10 klubach w Polsce. Turniej wygrał 
Krzysztof Kowalewski z Warty Poznań, który pokonał po zaciętej 
walce Szymona Nowickiego z IKS Spartakus Koźmin Wlkp. 6: 3 6: 
4. Ta cykliczna sportowa impreza wspierana jest przez Starostwo 
Powiatowe w Wałbrzychu oraz Uzdrowiskową Gminę Miejską 
Szczawno Zdrój, a jej pomysłodawcą jest niepełnosprawny tenisista 
Daniel Wojtarowicz, również biorący udział w zawodach. - Wszystkim 
zawodnikom gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że 
za rok spotkamy się ponownie w Szczawnie-Zdroju na czwartym już 
turnieju – powiedział starosta Jacek Cichura.

(RED)

Wózkersi na korcie Kolarskie ściganie 
na Podzamczu
10 września na wałbrzy-
skim Podzamczu, odbędą 
się wyścigi kolarskie w ra-
mach obchodów 70-lecia 
sekcji kolarskiej Górnika 
Wałbrzych w kategoriach: 
młodzicy i juniorzy młodsi, 
rywalizować także będą byli 
zawodnicy Górnika , którzy 
ukończyli 40 lat. Start do 
wyścigu w pierwszej z wy-
mienionych kategorii, nastą-
pi o godz. 11.30, natomiast 
zakończenie zawodów za-
planowano na godz. 14.30. 
Kolarze ścigać się będą na al. 
Podwale pomiędzy skrzyzo-
waniami z ulicami Hetmań-
ską i Basztową. Start i metę 
zlokalizowano przy siedzibie 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze”. Impreza zali-
czona będzie do challenge’u 
dolnośląskiego. Organiza-
torzy serdecznie zapraszają 
mieszkańców Wałbrzycha do 
kibicowania podczas wyści-
gów. Po dekoracji zwycięz-
ców, w sali SM „Podzamcze” 
odbędzie spotkanie z okazji 
jubileuszu sekcji kolarskiej 
Górnika, na które zaproszono 
władze miasta oraz przedsta-
wicieli Polskiego i Dolnoślą-
skiego Związku Kolarskiego.

(BAS)

Jubileusz królowej
17 września w Wałbrzychu od-
będą się uroczyste obchody 
70-lecia Lekkoatletycznego 
Klubu Sportowego Górnik. W 
minionym okresie jego zawod-
nicy wielokrotnie rozsławiali 
miasto pod Chełmcem, m.in. na 
mistrzostwach Polski, Europy 
oraz na igrzyskach olimpijskich. 
Wystarczy wspomnieć takie na-
zwiska, jak: Stanisław Grędziń-
ski, Urszula Włodarczyk, Andrzej 
Kupczyk, Adam Galant, Krzysz-
tof Krawczyk, Rajmund Niwiński 
czy Krzysztof Wesołowski. Obec-
nie duże nadzieje związane są z 
pięcioboistką Weroniką Grzelak. 
Należy oczekiwać, że nie tylko 
ona pójdzie śladami górniczych 
sław królowej sportu  i że jej ki-
bice w Wałbrzychu będą mieli 
jeszcze wiele okazji do radości i 
satysfakcji z występów zawod-
ników Górnika na bieżniach, 
skoczniach i rzutniach.

(A.Bas.)

Warcaby w kopalni
10 września w Starej Kopalni 
odbędą się II Mistrzostwa Wał-
brzycha w Warcabach 100-po-
lowych. Imprezie zorganizo-
wanej z okazji 70-lecia sportu 
wałbrzyskiego, patronuje prezy-
dent miasta dr Roman Szełemej.

(B)

Już w najbliższy week-
end szykuje się spora 
dawka siatkarskich emo-
cji. Do Wałbrzycha przy-
jeżdża przedstawiciel 
Bundesligi – Netzhop-
pers Bestensee oraz I 
ligi czeskiej TJ Slavia 
Hradec Kralove. Kibicom 
zaprezentują się siatka-
rze nowej Victorii PWSZ 
Wałbrzych. 

Dość wspomnieć, że z 
ubiegłorocznego składu 
pozostało tylko 4 zawodni-
ków – będzie zatem okazja 
aby bliżej przyjrzeć się grze 
nowego teamu prowadzo-
nego przez -również no-
wego - trenera Przemysława 
Michalczyka. Międzynarodo-
wy Turniej o Puchar Prezesa 
WZK Victoria S.A. Wałbrzych 
odbędzie się w najbliższy 
weekend 10-11 września. 
Tradycyjnie turniej ten bę-
dzie świetnym przetarciem 
przed zbliżającym się sezo-
nem ligowym oraz jednym 
z elementów obchodów 70 
lecia sportu wałbrzyskiego. 
W ubiegłym roku triumfował 
zespół Jastrzębskiego Węgla 
przed Stalą Nysa, a wałbrzy-
szanom przypadło ostatnie, 
trzecie miejsce. - Zapraszamy 
kibiców do hali Aqua-Zdrój 

Siatkarskie święto

przy ul. Ratuszowej 6 w Wał-
brzychu tym bardziej, że 
wstęp jest bezpłatny – zachę-
ca Henryk Walentas, prezes 
Victorii PWSZ.

(RED)

PROGRAM:
sobota – 10 wrzśnia
12:00 – Victoria PWSZ – Slavia Hradec 
Kralove
16:30 – o�cjalne otwarcie turnieju
16:45 – Netzhoppers Bestensee 
– Slavia Hradec Kralove
niedziela – 11 września
12:00 Victoria PWSZ Wałbrzych 
– Nezthoppers Bestensee
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PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

2. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
3 pokoje po kapitalnym remoncie 
w atrakcyjnej lokalizacji 135,000 
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-
640

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
cicha i spokojna okolica, 2 pokoje 
46 m2 na I piętrze, do wykończe-
nia, cena: 109,000 zł DO NEGO-
CJACJI! Tel: 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
spokojna część - 3 pokoje 64 
mkw, do remontu, cena 80,000 
Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA  37 mkw ul. 
Świdnicka, zadbany budynek, 
ładny widok, ogródek. Mieszkanie 
do remontu 36 000 !!! Tel: 530-
913-259

6. SOWA&VICTORIA Nowy dom 
wykończony z zewnątrz, parter 
również wykończony, piętro do 
wykończenia. Działka 895 mkw, 
Boguszów - osiedle domków 
jednorodzinnych. Cena 425 000 
do negocjacji  Tel: 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
3 pokoje, 58,7 mkw do wprowa-
dzenia. Atrakcyjna lokalizacja, 
cena: 139,000 zł. DO NEGOCJACJI 
Tel: 519-121-102

8.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
działka budowlana w Podlesiu 
o powierzchni 3000 mkw, cena 
75,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel: 
519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Głuszyca, 2 
pokoje z widną kuchnią i łazienką 
wraz z toaletą. 51 mkw, cena: 
69,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel: 
519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Dom na Po-
niatowie w stanie surowym  cena 
390,000 zł. Tel.502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Trzypoko-
jowe mieszkanie w pobliżu Parku 
Sobieskiego cena 169,000 zł do 
negocjacji. Tel: 502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Piękne kli-
matyczne mieszkanie na Starym 
Zdroju 92m2 cena 199,000 zł, do 
negocjacji. Tel: 502-657-353

13. SOWA&VICTORIA 53m2, 
dwa pokoje, ładne mieszkanie 
w zielonej okolicy Podgórza. Do 
remontu. Atrakcyjna cena: 55 
000zł. POLECAM! Tel: 502-665-504 

14.SOWA&VICTORIA Piękne 
mieszkanie po kapitalnym re-
moncie, 56m2, zielona okolica na 
zbiegu Rusinowej oraz Podgórza 
cena: 69900zł.  Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Śródmieście, 
42 m2, 2 pokoje po kapitalnym 
remoncie, cena: 96,000 zł. 506-
717-014

16. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra 45 m2, 3 pokoje z balkonem, 
do remontu, cena: 110,000 zł. Tel: 
506-717-014

17. SOWA & VICTORIA Biały Ka-
mień, kawalerka z widna kuchnią 
na I piętrze w nowym budow-
nictwie, I piętro, cena: 78,000 zł. 
Tel:506-717-014

18. SOWA&VICTORIA  Jabłów 
mieszkanie do remontu.2 pokoje, 
kuchnia, wc. powierzchnia 64m2 
cena 87000 zł Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
w bocznej spokojnej ulicy Starego 
Zdroju. 3 pokoje powierzchnia 
61m, cena 100000 zł Tel: 519-
121-104

20. SOWA&VICTORIA Duże ładne 
mieszkanie dwupoziomowe w 
Głuszycy. 5 pokoi, 180m2 cena 
230000 zł,  Tel: 519-121-104

USŁUGI

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

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

(3) 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. 

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

(1) Konserwator urządzeń dźwi-
gnicowych. Uprawnienia SEP do 
1KV. Uprawnienia UDT do konser-
wacji urządzeń dźwignicowych. 
Prawo jazdy kat. B. Umiejętność 
czytania schematów elektrycz-
nych. Kontakt tel. 608 614 930.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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 lokalizacja, 
dom bliźniak 110m2, działka 500m2, 
cena 415 tys. Tel. 883 334 481

Piaskowa Góra – szeregówka, do 
odświeżenia, 80m2, cena 299 tys. 
Tel. 606 976 630

Piaskowa Góra – po kapitalnym 
remoncie, 41m2, 2 pokoje, pełen 
rozkład, zabudowa kuchenna, cena 
139 tys. tel. 606 976 630

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 44m2  miesz-
kanie z PIĘKNYM OGRODEM pod 
oknami. Super lokalizacja. Cena 
110tys 

ŚWIEBODZICE,  OKAZJA!! DOM 
Wolnostojący, 156m2, działka o 
pow. 605m2, 230 000 zł, kontakt: 
792549757  

BIAŁY KAMIEŃ  2pok  44m2 
dogodna lokalizacja, niska 
zabudowa, cena 55tys zł kontakt. 
535-416-014

ŚWIEBODZICE 1P., 34,77m2, 1 
piętro, rozkładowe, bardzo ładne 
do wprowadzenia, cena: 98 000 zł, 
kontakt: 792549757  

BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2 
2pietro, ogrzewanie miejskie cena 
42tys zł Kontakt 535-416-014

PIASKOWA GÓRA 2 pok, 5 piętro, 
winda, do wprowadzenia, cena 
80.000zł Kontakt: 792 548 210

ŚWIEBODZICE 3P., 52,49m2, 3 
piętro, rozkładowe, do wprowa-
dzenia, cena: 115 000 zł, kontakt: 
792549757  

PODZAMCZE  63m2, 3 pokoje, 
wysoki standard, balkon, cena 
168.000zł Kontakt: 792-548-210

DOM WOLNOSTOJĄCY BIAŁY 
KAMIEŃ 4 pokoje, 125m2, po re-
moncie, cena 295.000zł  Kontakt: 
792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE,33m2,po remoncie, 
do wprowadzenia, Cena 65.000zł 
Kontakt: 792-548-210

1.SOWA&VICTORIA Szczawno 

Zdrój, 3 pokoje, do remontu 

58,50m2 na I piętrze, 119,000 zł. 

DO NEGOCJACJI! Tel:502-657-640

Piaskowa Góra – po kapitalnym 
remoncie, 35m2, 2 pokoje, cena 129 
tys. Tel. 606 976 630

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

MS-2671 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
40m2, 3 piętro, do odświeżenia, 
cena 109 tys. Tel. 883 334 481

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
41m2, 2 piętro, do wprowadzenia 
132 tys. Tel. 883 334 481

MS-2698 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
29m2, po remoncie, cena 84 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2723 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, do wprowadzenia, cena 119 
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-2794 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
41,5m2, 4 piętro, cena 115 tys. Tel. 
793 111 130

MS-2781 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
bardzo ładne, pow. 41m2, cena 133 
tys. Tel. 73 111 130

MS-2776 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
do remontu, pow. 33M2, piętro 
drugie, cena 76 tys. Tel 793 111 130

MS-2729 Piaskowa Góra 3 pokoje, 
pow. 51,5, cena 135 tys. Zł Tel.793 
111 130   

MS-2740 Piaskowa Góra 3 pokoje, 
pow.32m2, piętro 1. cena 89 tys.zł 
Tel. 793 111 130

MS-2792 Podzamcze, 3 pokoje 
54m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 163 tys.

MS-2734 Podzamcze, 3 pokoje, 
63m2, do wprowadzenia, 2 piętro, 
cena 185 tys. Tel. 606 976 630

MS-2779 Podzamcze, 3 pokoje, 
63m2, do odświeżenia , cena 139 
tys. Tel. 883 334 486

MS-2749 Biały Kamień, apartamenty 
– nowe budownictwo, 3,4 pokoje, 
od 72m2, cena od 172 tys, tel. 883 
334 481

Do wynajęcia garaż na ulicy 
Ceglanej, cena 150 zł/m-c. Tel. 883 
334 481

R E K L AMA

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami

Joanna Maćkowska
ul. Główna 9/19, 58-309 Wałbrzych
tel. 607 212 315 , tel. 74 666 09 19

www.jmdom.pl

JM DOM do wynajęcia 1 –
pokojowe mieszkanie 18 m2 
Piaskowa Góra 650 zł 74 6660919, 
607212315

JM DOM do wynajęcia 3 – poko-
jowe mieszkanie 96 m2 Piasko-

wa Góra 1200 zł 74 6660919, 
607212315

 JM DOM sprzedam mieszkanie 
2 –pokojowe 54 m2, III piętro w 
bloku IV piętrowym, z balkonem 
i jasną kuchnią ul. Moniuszki w 
Wałbrzychu bardzo spokojna 
okolica 85.000, 74 666 09 19, 607 
212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
4–pokojowe 71 m2 zlokalizowane 
w bloku na III piętrze z balkonem 
ogrzewanie w czynszu, Nowe 
Miasto  Wałbrzych 115.000 zł 607 
212 315 74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 81 m2 Jedli-
na Zdrój 3 pokoje, 115.000 zł 607 
212 315, 74 666 09 19

JM DOM mieszkanie z własnym 
ogrodem i garażem  na Cierniach 
w Świebodzicach 209.000 74 666 
09 19, 607 212 315

JM DOM mieszkanie 1–pokojowe 
28 m2 Piaskowa Góra ul. Duni-
kowskiego parter 62.000 zł tel. 74 
666 09 19, 607 212 315

JM DOM sprzedam  mieszkanie 
69,18 m2 3- pokojowe 2 piętro, 
kamienica Biały Kamień ul. Dą-
browskiego 83.000 zł 607 21 315, 
74 666 09 9 

JM DOM sprzedam  mieszkanie 
96,00 m2 3- pokojowe 2 piętro, 
kamienica, ogrzewanie gazowe 
Piaskowa Góra 185.000 zł 607 212 
315, 74 666 09 19

JM DOM sprzedam  dom w 
Szczawnie Zdroju, bardzo dobra 
lokalizacja działa 480 m 2, 6 pokoi  
cena: 720.000 zł tel. 607 212 315, 
74 666 09 19
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BON – Szczawno Zdrój, 140m2, 
dwupoziomowy apartement, 4 
pokoje, balkon, antresola, wysoki 
standard. Cena: 269 000 zł  (nr: 
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON – OBNIŻKA CENY Biały Ka-
mień, 75m2, mieszkanie, 3pokoje, 
łazienka z WC, parter, do zamiesz-
kania. Cena: 65 000zł (nr: 1794) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Na sprzedaż lub wynajem 
DOM w Jaczkowie, 250m2, poło-
żony na 5000m2 działki, świetnie 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki 89 000zł nr: (2190) 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – OBNIŻKA CENY ! Na 
sprzedaż mieszkanie 57m2, 
Biały Kamień, do wprowadzenia, 
3 pokoje,jasna kuchnia w nowej 
zabudowie ze sprzętami AGD w 
cenie ,okna PCV z roletami,  ładny 
budynek z windą Cena:169 000zł  
(nr:2128)  -(74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – TYLKO W NASZYM BIURZE, 
mieszkanie na sprzedaż 87,18m2 
na Podgórzu, 2 pięrto, 3 pokoje, 
ogrzewanie węglowe Cena :129 
000 zł (nr: 2209)- (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
32m2 w Śródmieściu, 3 piętro, 
1 pokój, instalacje po wymianie, 
budynek i dach po remoncie, 
spokojna okolica Cena : 55 000zł. 
(nr: 2066) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON –Dom na wynajem 90 m2, 4 
pokoje, ogrzewanie gazowe lub 
węglowe, ogród 500m2, 2 garaże 
wolnostojące na posesji, piękna, 
zielona, spokojna miejscowość 
Cena: 1850 zł (nr:2207  ) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie sprzedaż, 
79,5m2, 3 piętro, 3 pokoje, po ka-
pitalnym remoncie w cichej części 
Nowego Miasta . Cena: 179,500 
zł (nr: 2212) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON –Mieszkanie na sprzedaż 
37m2, Podgórze 37m2, do moder-
nizacji, 1 pokój,kuchnia, łazienka, 
przedpokój Cena: 45 000 do 
negocjacji ( nr: 2200)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż lub 
zamianę na 3 pokoje, Podgórze, 
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka,przedpokój  Cena 129 000 
zł ( nr: 2201)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż w 
Boguszowie Gorcach, 80 m2, 3 po-
koje, 3 piętro, z ogródkiem Cena: 
139 000 zł  ( nr: 2191)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 58 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 – Na  zamianę  mieszkanie w 
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia,łazienka z wanną i 
wc,ogrzewanie gazowe,parter z 
bezpośrednim wejściem Cena: 99 
000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie 
do remontu na Podzamczu, 73m2, 
4 pokoje, 4 piętro, balkon. Cena: 
129 000 zł

 (nr: 2193) - (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 Wałbrzu-
chu ,2 pokojowe,jasna kuchnia,ła-
zienka,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: 349 000 zł 
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – Lokal na sprzedaż lub 
wynajem w Śródmieściu,100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (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, przed-
pokój, duży balkon Cena: 350 000 
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, 55m2,1 piętro, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do 
odświerzenia.Spokojna okolica.
Cena:59 000zł (nr: 2065) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09

cena  119 500 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.

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  Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł.  1 piętro, stan dobry, 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 
N.Mieście, po remoncie, co gaz, 
cicha okolica, wys.parter, 44m2, 
cena 85 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 2 pok. na 
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2 
pokoje, 46m2, cena 149 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 2 pokoje 
Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena 

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA, 
MIESZKANIE PO kapitalnym 
REMONCIE z WYPOSAŻENIEM, 2 
pokoje, 33 m2, balkon, 89 tys. Zł!, 
Kontakt 535-285-514

OKAZJA!, PODZAMCZE, 2 pokoje, 
rozkład, 35,5 m2, po remoncie, 
105 tys. Zł!, Kontakt 535-285-514

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

NOWE APARTAMENTY w prestiżo-
wej lokalizacji Białego Kamienia, 
mieszkania 2,3,4 -pokojowe, 
ogródki, balkony, Ceny od 172 
800zł TEL 577-321-840

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, bloku 
czteropiętrowym po termomo-
dernizacji, świetna lokalizacja!, 
cena 57.000zł Kontakt 535-311-
265

Oś. Sudeckie, 44m2, 2 pokoje 
z ogrzewaniem MIEJSKIM, po 
remoncie, 1 PIĘTRO, CENA 
140.000zł!! do Negocjacji, tel. 
577-263-955

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

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

PODZAMCZE, MIESZKANIE PO 
REMONCIE, 3 pokoje, 63 m2, 
DUŻY balkon, 168 tys. Zł!, Kontakt 
535-285-514

Śródmieście, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka PO REMONCIE, 42 M2, 
na czajkowskiego DO WEJŚCIA, 
NISKI CZYNSZ,! Cena 96.000zł do 
negocjacji kontakt 530- 998-374

Nowe Miasto spokojna lokalizacja, 
3 pokoje, 57m2. Cena 95.000zł 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

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

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. Blan-
kowa, 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. Pali-
sadowa, 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 – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 54m2, 4 piętro 
w 7, cena 140.000zł, po remoncie, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje, 
84m2, do odświeżenia, C.O. Gaz, 
wysoki parter w 2, cena 139.000zł, 
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY 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, kawalerka, 27m2, 
parter w 4, cena 59.900zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe 
bud. 48m2, C.O. miejskie, 1 
piętro w 4, okolice Aqua Zdroju, 
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

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

RENOMA –  OKAZJA! ŚRÓD-
MIEŚCIE, ul. Okrzei, nowe bud. 
kawalerka, C.O. miejskie, wysoki 
parter  w 10, 52.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Moniuszki, nowe bud. 36m2, C.O. 
miejskie, 1 piętro w 4, , 56.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

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

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSP,  162m2 
+ 150m2 na działalność, działka 
600m2, C.O. węglowe + 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 kapital-
nego remontu, 23000m2 działki 
rolnej tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA –  DZIAŁKA W DZIEĆ-
MOROWICACH, ul. Strumykowa, 
powierzchnia 2527m2, asfaltowy 
dojazd, cena 65.000zł 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, 
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto, 
po remoncie, wys.parter, balkon, 

ŚWIEBODZICE, 3 POKOJE 59m2, 
OGRÓDEK W POBLIŻU DOMU, 
wysoki parter, w odremontowa-
nej kamienicy, możliwość zakupu 
z garażem CENA 140 000zł TEL 
577-321-840

PO KAPITALNYM REMONCIE, 
WYKOŃCZONE 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 69m2, na wysokim par-
terze, CENA 145.000zł , kontakt 
530- 998-374

PIASKOWA GÓRA, 43m2, 2 poko-
je, Rozkład, PO REMONCIE, CENA:  
120.000 Tel: 577-263-955

119 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-
rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

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

WILLA- Sprzedamy  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bar-
dzo dobry, 33m2, cena 99000zł. 
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 Śródmieście, 
2 (3) pokoje, 82m2, 2 piętro, 73tys.
zł. do zamieszkania,  74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena 
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.
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