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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$

DUŻY  WYBÓR

POŻYCZEK
• indywidualna ocena klienta 

• wstępna decyzja w 7 min.
• wystarczy dowód osobisty

kwoty od 1000 zł aż do 30 000 zł 

SZYBKO - TANIO - BEZPIECZNIE

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

R E K L AMA

16 września o godz. 11.00 
przed budynkiem ZUS na pl. 
Grunwaldzkim w Wałbrzychu 
pojawią się seniorzy ze sto-
warzyszenia „Radość Życia”, 
którzy będą zapraszali wał-
brzyszan na senioralia. Obecni 
będą także pracownicy ZUS, 
którzy wszystkim chętnym za-
łożą pro�l PUE na portalu in-
ternetowym www.pue.zus.pl 
oraz odpowiedzą na pytania 
dotyczące emerytur, rent oraz 
zasiłków.  - Emeryci to szcze-
gólna grupa naszych klientów. 
To właśnie ze strony tych osób 
pracownicy ZUS otrzymują 
najwięcej wyrazów sympatii 
– mówi Jerzy Gajos, dyrektor 
Oddziału ZUS w Wałbrzychu. 

W tym roku senioralia będą 
trwały od 21 września do 1 
października. III Wałbrzyskie 
Senioralia rozpocznie Rajd 
Gwiaździsty z czterech stron 
miasta, mający swój �nał na 

pl. Magistrackim. Tam o go-
dzinie 13.00 nastąpi uroczyste 
otwarcie senioraliów: przeka-
zanie kluczy do miasta, wspól-
ny polonez oraz inne atrakcje. 
W programie nie zabraknie 
obcowania z kulturą, wykła-
dów tematycznych, rozmów o 
ważnych sprawach dla senio-
rów oraz wyzwań sportowych, 
jak II Olimpiada Sportowa 
Seniorów oraz Marsz Seniora. 
To już czwarta edycja Mar-
szu Seniora. organizowane-
go przez Poseł RP Agnieszkę 
Kołacz-Leszczyńską, Senatora 
Wiesława Kiliana oraz PTTK 
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. 
- Wydarzenie to, cieszące się 
dużym zainteresowaniem, 
odbędzie się 24 września 
(sobota). Marsz cechuje się 
trzema atrakcyjnymi trasami, 
prowadzącymi do tego sa-
mego docelowego miejsca – 
Oberża PRL w Jedlinie Zdroju, 

w którym, jak co roku, uczest-
nicy będą wspólnie śpiewać, 
rywalizować w konkursach z 
atrakcyjnymi nagrodami oraz 
piec kiełbaski przy ognisku 
– wyjaśnia Agnieszka Kołacz - 
Leszczyńska.

Chęć uczestnictwa można 
zgłaszać osobiście w biurze 
poselskim Agnieszki Kołacz-
-Leszczyńskiej przy ul. 1 Maja 
3 w Wałbrzychu, telefonicznie 
pod numerem telefonu 512-
097-878 lub mailowo biuro@
kolacz-leszczynska.pl, a także 
w siedzibie PTTK ul. Konop-
nickiej 19 w Wałbrzychu lub 
telefonicznie pod numerem 
telefonu: 605-280-851. - Gorą-
co zapraszamy wszystkich se-
niorów z Wałbrzycha do włą-
czenia się do imprezy - mówi 
Wanda Radłowska, przewod-
nicząca Zarządu Stowarzysze-
nia „Radość Życia”.

(RED)

Święto seniorów
W najbliższy piątek wałbrzyszanie przeżyją prawdziwą inwazję seniorów. 

Na szczęście – artystyczną. Członkowie stowarzyszenia „Radość życia” będą 
w ten sposób promować Wałbrzyskie Senioralia przed budynkiem ZUS na Placu 

Grunwaldzkim. Tego dnia będzie też można skorzystać z porad pracowników ZUS 
na temat emerytur, rent oraz zasiłków.
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

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

 Wałbrzych, dnia 06.09.2016 r. 

1. przy ul. Grodzkiej 21/2 położonego na I piętrze, składającego się z trzech poko-
i,kuchni,łazienki,wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 52,20 m². Cena 
wywoławcza wynosi 116 465,00 zł, wadium – 5 824,00 zł. Przetarg odbędzie 
się w dniu 27.09.2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni. 

2. przy ul. Senatorskiej 17/34 położonego na XI piętrze, składającego się z pokoju  
z aneksem kuchennym, pokoju,łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 
użytkowej 41,40 m². Cena wywoławcza wynosi 64 170,00 zł, wadium – 3 209,00 
zł. Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2016 r. o godz. 1120 w siedzibie Spół-
dzielni. 

 
Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówie-
niu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachu-
nek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 
26.09.2016 r. lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 27.09.2016 r. w 
godz. od 800 do 1000.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu 
środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium, w przypadku wygrania 
przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyska-
nej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wy-
grały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego 
nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium 
w kasie Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone bezpośrednio 

po zakończeniu przetargu. W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wa-
dium w terminie jak wyżej. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zain-
teresowanych, posiadający właściwe umocowanie notarialne lub potwierdzone przez 
pracownika spółdzielni. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoław-
czej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika 
przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa 
się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada ( nie zostało 
dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lo-
kalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia 
07.07.1994 r Prawo Budowlane. Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odręb-
nej własności lokalu bez udostępnienia świadectwa, o którym mowa wyżej. 
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia od-
rębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie 
do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty wyli-
cytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. 
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz 
koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą 
przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście w pok. 
Nr 21. 
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD

Festiwal pstrąga
Konkurs na najsmaczniej-
szego pstrąga połączony z 
degustacją, parada postaci 
bajkowych, konkurs na naj-
ładniejsze bajkowe prze-
branie, teatrzyk dla dzieci, 
zabawy dla najmłodszych 
oraz występ zespołu Łysy 
Band - to atrakcje, które cze-
kają w sobotę, 17 września, na 
przybyłych do Łowiska Pstrą-
ga „Złota Woda” w Łomnicy 
w gminie Głuszyca. Festiwal 
Pstrąga oraz otwarcie Krainy 
Bajek rozpocznie się o godz. 
15.00. Na imprezę zapraszają 
organizatorzy: Samorząd Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
Powiat Wałbrzyski oraz Gmi-
na Głuszyca, Centrum Kul-
tury- Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Głuszycy i Łowisko 
Pstrąga „Złota Woda” w Łom-
nicy, a patronem medialnym 
imprezy jest Tygodnik DB 
2010. Zadanie do�nansowa-
no z budżetu Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego i 
jest jedną z imprez w ramach 
projektu Powiat Wałbrzyski 
Dolnośląską Stolicą Kultury. 
Regulaminy konkursów na 
najsmaczniejszego pstrąga 
oraz na najładniejsze bajko-
we przebranie dostępne na 
stronie www.gluszyca.pl.

(RED)

Ośrodek Społeczno-Kul-
turalny Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Podzamcze” w 
Wałbrzychu, tradycyjnie 
już wzorowo wywiązał się 
z organizacji wakacyjnego 
wypoczynku, zapewniając 
dzieciom zajęcia nie tyl-
ko sportowe, kulturalne 
i krajoznawcze, ale i edu-
kacyjne, a wiedza z nich 
uzyskana posłuży do poży-
tecznego wykorzystania w 
życiu codziennym, także w 
szkole.

W drugiej połowie sierp-
nia dzieci wzięły udział w 
autokarowej wycieczce do 
Ślężańskiego Parku Krajo-
brazowego. Przeszły ścięz-
ką edukacyjną z przełęczy 
Tąpadła na Ślężę. Grupę 
prowadzili pracownicy Dol-
nośląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych, przekazu-
jąc wiele informacji na temat 
fauny i �ory parku, a także 
lokanych legend. Wycieczke 
zakończyło pieczenie kieł-
basek na terenie skansenu w 
Będkowicach.

W ramach realizacji pro-
gramu „Bezpieczne waka-
cje”, funkcjonariusze policji 
przekazali dzieciom wiedzę 
o bezpiecznym poruszaniu 
się na drogach i ciągach 

Wesołe i pouczające wakacje z OSK

pieszo-jezdnych oraz  o za-
grożeniach wynikających z 
zażywania narkotyków i tzw. 
dopalaczy. Prelekcje prze-
prowadzono w Komendzie 
Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu, w której dzieci zapozna-
ły się z pracą funkcjonariuszy 
oraz z ich wyposażeniem.

Na terenie rekreacyjnym 
OSK zorganizowano turnieje 
sportowe i zawody sprawno-
ściowe. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się konkurs 

malowania na asfalcie, któ-
rego uczestnicy wykazali się 
wyobraźnią i dokładnością w 
wykonywaniu prac.

W Pasażu Tesco w 
Szczawnie-Zdroju, ogłoszo-
no wyniki konkursu plastycz-
nego „Czyste góry, czyste 
wakacje”. Został on zorga-
nizowany w ramach waka-
cyjnej kampanii edukacyjno 
- recyklingowej Fundacji RE-
CAL. Do konkursu zgłoszono 
121 prac wykonanych pod-

czas warsztatów plastycz-
nych prowadzonych przez 
Halinę Krajewską.

Nagrodzeni zostali: Szy-
mon Mielczrek, Paulina 
Wolnicka, Katarzyna Pokor-
ska, Alicja Kwiatek, Nadia 
Sacher, Mateusz Dębski, 
Blanka Maj, Maja Gąszczak, 
Amelia Kuźma i Julia Partyń-
ska, natomiast wyrózniono: 
Julie Mackiewicz, Kornelię 
Kołodziejczak, Amelię Mróz, 
Wiktorię Adamczyk, Katarzy-

ne Trojan, Nicolettę Stasiak, 
Aleksandrę Dębską,Alicję 
Bartczak, Emilie Daszkiewicz, 
Sandrę Kaliszyk, Nelę Wdo-
wiak, Amelię Szczęsną i Ma-
rię Dembińską.

Wystawa nagrodzonych i 
wyróżnionych prac, jest udo-
stępniona na Pasażu Tesco 
do 30 września, natomiast 
24 prace wysłane zostały do 
dąbrowickiej fabryki papie-
ru, którą dzieci zwiedzały 
pod koniec lipca. Prace będą 
wyeksponowane w biuowcu 
fabryki.

Na zakończenie waka-
cyjnych zajęć odbył się bal 
przebierańców. Podczas im-
prezy wybrano najbardziej 
oryginalne przebrania oraz 
wyłoniono zwycięzców kon-
kursów sprawnościowych, 
edukacyjnych i karaoke.

- Mam wiele satysfakcji, 
że wraz z instruktorami za-
gospodarowaliśmy dzieciom 
atrakcyjnie i pożytecznie 
wolny czas. Najlepszą dla 
nas nagrodą są zadowolone 
i wesołe twarze uczestników 
zajęć, które miały różnorod-
ny charakter, rozwijając dzie-
ci intelektualnie i �zycznie – 
podsumował kierownik OSK 
Włodzimierz Palusko.

(A.Bas.)

Laureaci konkursu „Czyste góry, czyste wakacje”.
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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 fi rmy: Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ 
Dominik Ba� a, Sokołowsko, ul. Słoneczna 5

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

ul. Armii krajowej 27, tel. 600 959 520

R E K L AMA

Papież Franciszek od pew-
nego czasu znowu przebywa 
w Watykanie, dzięki czemu 
niejeden Polak, w tym ko-
ścielni hierarchowie, oddy-
chają z ulgą pełną piersią. 
Obecność w nadwiślańskim 
kraju następcy św. Piotra, dla 
wielu była okresem otuchy, 
nadziei i dobrego słowa, ale 
dla innych był to czas niezno-
śnej konieczności udawania 
wzniosłego nastroju i uducho-
wienia, chociaż mają do Ojca 
Świętego stosunek niechętny, 
lekceważący, a nawet wrogi. 
Niektórzy z nich, o czym je-
stem święcie przekonany, za-
siadali w pierwszych rzędach 
przy franciszkańskiej trybunie, 
strojąc obłudnie stosowne do 
uroczystego nastroju miny, 
zwłaszcza, kiedy człowiek w 
bieli mówił o miłosierdziu. Wi-
wat hipokryzjo!

Miłosierdzie to uczucie 
z najwyższej półki, bodaj 

Andrzej
Basiński

Trudne miłosierdzie
najważniejsze. Stanowi fun-
dament nauki Kościoła, naj-
bardziej miarodajny miernik 
wierności zasadom chrześci-
jańskim, świadectwo wartości 
moralnej wiernych. Mówienie 
o miłosierdziu nic nie znaczy, 
jeśli nie jest poparte czynami, 
stałym udowadnianiem, jak 
ważny jest bliźni i jego dobro. 
To frazesy i banały, ale chyba 
należy je powtarzać zwłaszcza 
teraz, gdy rzeczywiste intencje 
wielu chrześcijan tak bardzo 
odbiegają od ich deklaracji. 
Oczywiście, chodzi przede 
wszystkim o nieszczęsnych 
uchodźców, ale również o 
inne sprawdziany chrześcijań-
skiej postawy.

Obóz władzy wraz ze swo-
im oberszefem z miłosier-
dziem nie ma wiele – oględ-
nie mówiąc – wspólnego. 
Tenże oberszef, zwłaszcza 
wówczas, gdy stoi na dra-
bince podczas kolejnej mie-
sięcznicy smoleńskiej, to 
symbol bezwzględności i 
nieprzejednania, którymi to 
truciznami regularnie zara-
ża i szczuje bezkrytyczny do 
bólu lud pisowski. „Wybaczy-
my, ale najpierw ukarzemy” - 
głosi człowiek z Żoliborza, a 

wtórują mu jego zajadli wiel-
biciele. Oczywiście, miłosier-
ni. Głęboko miłosierny jest 
siedzący przy oberszefie na 
sali sejmowej wicemarszałek 
Terlecki, który nie oszczędził 
własnego ojca (upublicznia-
jąc informacje o jego współ-
pracy z SB), miłosierdzie 
promieniuje z innego wice-
marszałka Brudzińskiego, ich 
pryncypała Kuchcińskiego, 
z posłanki Pawłowicz, posła 
Pięty oraz ministrów Macie-
rewicza i Ziobry. Daliby się 
pokrajać za bliźnich, o ile, 
przypadkiem oczywiście, 
sami ich wcześniej nie po-
siekają na najdrobniejsze ka-
wałki. Obóz władzy jak tlenu 
potrzebuje do życia wrogów, 
których należy zgnieść, któ-
rymi gardzi i których niena-
widzi. Zatem miłosierdzie w 
jego wykonaniu wyglądało-
by pokracznie, a nawet kosz-
marnie.

Gorzej, że często trudno 
uwierzyć kościelnym hie-
rarchom, a także pasterzom 
niższego szczebla w ich sło-
wa o miłosierdziu. A prze-
cież ich, że tak powiem, za-
wodowym obowiązkiem są 
nie tylko słowa, ale i czyny 

miłosierne. Lepiej chłostać z 
ambon słowami potępienia, 
surowego napominania, wy-
godniej żonglować ciężkimi 
grzechami i straszyć Sądem 
Ostatecznym. Politycy są ich 
gorliwymi uczniami, chociaż 
nie podsuwają maluczkim 
pierścieni do całowania. Pa-
pież Franciszek jest dla wielu 
kościelnych dostojników nie-
wygodnym, a nawet groźnym 
odmieńcem, przeszkadzają-
cym w formowaniu wiernych 
według starych przepisów i 
recept. Przykro tym pisać, ale 
w gronie polskich włodarzy 
Kościoła od pewnego czasu 
rozpaczliwie brakuje wielkich 
autorytetów, promieniują-
cych szczególnym, uświęco-
nym człowieczeństwem, wła-
snym dobrym przykładem, 
miłosierdziem właśnie. Jed-
nym z tych nielicznych wzor-
ców był zmarły niedawno kar-
dynał Franciszek Macharski. 
Polski Kościół w osobach hie-
rarchów staje się coraz bar-
dziej fundamentalistyczny, 
zachowawczy i oderwany od 
życia, a na dodatek nie przy-
sparza mu autorytetu sojusz 
ze śmieszno-straszną władzą. 
Wielka szkoda...

Skłamałbym pisząc, że 
śmierć Jerzego Karskiego 
była dla mnie zaskoczeniem. 
Od dłuższego czasu zmagał 
się bowiem z chorobą, która 
jest przekleństwem naszej 
cywilizacji. Ale gdy spotyka-
liśmy się, najczęściej podczas 
zakupów w podzamczańskim 
„Bazarze”, nieraz przemknęła 
mi przez głowę myśl, że chy-
ba nie jest najgorzej i może 
uda mu się w końcu wygrać 
walkę, która jakże często (cią-
gle jeszcze za często) kończy 
się porażką wycieńczonego 
pacjenta. Niestety, Pan Jerzy 
nie dał rady...

Treścią naszej pierwszej 
rozmowy przed 20 laty, były 
wakacje. Gdy zastanawiałem 
się, gdzie spędzić z rodziną kil-
kanaście dni, a w grę wchodziło 
(po kilku latach kolejnych od-
wiedzin jeziora Dominickiego w 
Boszkowie na Ziemi Lubuskiej), 
tylko morze, Pan Jerzy zapropo-
nował wyjazd do Lubina, wioski 
opodal Międzyzdrojów, gdzie 
dawno temu, po opuszczeniu 
Wałbrzycha zapuścił korzenie 
jego wujek, długoletni pracow-
nik koksowni. Okazało się, że Pan 
Jerzy miał rację co do walorów 
krajobrazowych okolic, które mi 
polecił. Poznałem je po części 
wcześniej będąc wychowawcą 
kolonijnym. Lubin jest położony 
na wyspie Wolin wśród gęstych, 

pierwotnych lasów z wręcz gi-
gantycznymi okazami paproci 
oraz potężnych dębów. Z wyso-
kiego, klifowego wybrzeża, roz-
pościera się, zwłaszcza podczas 
zachodów słońca, wspaniały 
widok na Zalew Szczeciński. 
Sposób, w jaki Pan Jerzy wspo-
minał o tym wielokrotnie przez 
siebie odwiedzanym miejscu, 
wskazywał niezbicie, że darzy 
je jakimś specjalnym senty-
mentem i uczuciem. I udało mu 
się mnie nim zarazić, bo przez 
pewien czas rozważaliśmy z 
żoną nawet przeprowadzkę w 
tamte, urokliwe strony. Ale było 
jeszcze za wcześnie, by zająć 
się, dajmy na to, hodowlą kóz i 
jeszcze zbyt wiele spraw łączyło 
mnie z Wałbrzychem. Dzisiaj tro-
chę żałuję, że nie zdecydowałem 
się na emigrację na Pomorze Za-
chodnie. Ale cóż, teraz już jest za 
późno...

Bywało tak, że Pan Jerzy 
oczekiwał na nas wczesnym 
rankiem na dworcu kolejo-
wym w Międzyzdrojach i od-
woził samochodem do Lubi-
na. Był po prostu człowiekiem 
uczynnym. Coraz mniej po-
dobnych Mu ludzi. Widać ta-
kie już nastały czasy, surowe, 
coraz bardziej bezwzględne.

Odszedł w wieku 58 lat. Za 
wcześnie, Panie Jerzy, o wiele 
za wcześnie...

Andrzej Basiński

Za wcześnie, Panie Jerzy...

Jerzy Karski posiadał bogatą kolekcję policyjnych czapek z całego 
świata.
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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

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

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
REWAL 22-27.12.2016 - 900 PLN 650 PLN 

SOKOLEC 22-27.12.2016 - 900 PLN 549 PLN 
SZCZAWNICA 22-27.12.2016 - 900 PLN 599 PLN 

OFERTA DO KOŃCA WRZEŚNIA

SYLWESTER:
REWAL od 850 PLN 549 PLN      SOKOLEC od 850 PLN 499 PLN

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

Około 50 wiernych z Gminy Czarny Bór odbyło dwudniową pielgrzymkę 
do Brna i Wiednia, zorganizowaną przez Biuro Turystyczne Duo 
Travel w Boguszowie-Gorcach. - Pielgrzymi, którym przewodził 
ksiądz wikary Piotr Żukowski, zwiedzili m.in. jaskinię Macochy oraz 
zabytkowe starówki Brna oraz Wiednia, a także modlili się podczas 
mszy odprawionych przez swojego kapłana, m.in. w kościele Zakonu 
Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, 
czyli zakonu krzyżackiego. Zapraszam na kolejne pielgrzymki 
organizowane przez nasze biuro. W dniach 13 - 16 listopada 
organizujemy wyprawę samolotem do Rzymu (koszt 500 zł + 180 
euro), w dniach 11 - 18.02.2017 r. i 18 - 25.02.2017 r. do Izraela (3150 
zł + 180 USD), a w dniach 29.04 - 07.05.2017 r. do Chorwacji oraz Bośni 
i Hercegowiny (800 zł + 180 euro) – mówi Robert Świątek, właściciel 
Biura Turystycznego Duo Travel w Boguszowie-Gorcach.

(RED)

Czarnoborscy 
pielgrzymiEdyta Geppert znana 

jest z tego, że z wielką 
starannością buduje swój 
repertuar. Jej precyzyjnie 
wyreżyserowane recitale 
są rzadką okazją usłysze-
nia prawdziwych perełek 
polskiej piosenki literac-
kiej. Artystka wystąpi w 
Wałbrzychu 18.09.16 r. o 
godz. 19.00 w Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopal-
nia.

- Wśród autorów tek-
stów odnajdujemy: Mag-
dę Czapińską, Agnieszkę 
Osiecką, Jacka Cygana, 
Marka Dagnana, Jerzego 
Ficowskiego, Jonasza Koftę, 
Wojciecha Młynarskiego, 
Andrzeja Poniedzielskiego, 
Jana Kazimierza Siwka, a 
wśród kompozytorów: Hen-
ryka Albera, Włodzimierza 
Korcza, Seweryna Krajew-
skiego, Andrzeja Rybińskie-
go. Bardzo wiele piosenek 
z repertuaru Edyty Geppert 
wytrzymało próbę czasu 
i stało się evergreenami. 
Z tych prostych, melodyj-
nych, małych form słow-
no-muzycznych artystka 
wydobywa wielkie emocje, 
które udzielają się publicz-
ności. Recital Edyty Gep-
pert to znakomita okazja do 

Edyta Geppert w Starej Kopalni
spotkania z Jej niezwykłym 
kunsztem interpretatorskim 
i z tak rzadką już dziś umie-
jętnością budowania ostro 
skontrastowanych nastro-
jów: piosenki liryczne zde-
rzone z dramatycznymi, a 
dramatyczne z zabawnymi, 

tzw. kabaretowymi, repre-
zentowanymi przez teksty 
klasyka gatunku – Mariana 
Hemara. Sprzedaż biletów 
w cenie: 70 i 80 zł prowadzi 
kasa Starej Kopalni - tel. 74 
667 09 70, recepcja@stara-
kopalnia.pl. Bilety grupowe: 

tel. 794 759 447, teatrsmie-
chu.bilety@impresariat.eu. 
Sprzedaż internetowa: te-
atrsmiechu.pl (bez prowizji), 
kupbilecik.pl – mówi Mate-
usz Nowak z Muzycznego 
Teatru Śmiechu.

(RED)
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INSTRUKTOR 
NAUKI JAZDY KAT.B !!!

W związku z prężnym rozwojem Firmy zatrudnimy instruktora nauki jazdy 
z uprawnieniami na kat. B. 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

Polityka historyczna, pro-
wadzona od ponad dwudzie-
stu lat przez polską prawicę, 
czyli polski zjednoczony PO-
PiS, poczyniła w polskich umy-
słach, zwłaszcza tych młodych, 
niepowetowane szkody, wyra-
żające się najczęściej całkowi-
tą niewiedzą o faktach z naszej 
polskiej przeszłości. Promo-
wana prze prawicę historia, 
oparta jest na interpretacji lub 
wymazywaniu faktów z prze-
strzeni publicznej.

Ostatnio przez cały kraj 
przelewa się histeryczne wy-
mazywanie z tej przestrzeni 
wszystkiego, co w głowach 
nowych właścicieli Polski ko-
jarzy się z tzw. komunizmem. 
I chociaż komunizmu nigdy 
w Polsce nie było, to nawet 
ludzie, którzy nie mają z poli-
tyką historyczną nic wspólne-
go, bezre�eksyjnie posługują 
się tym określeniem. Za pro-
pagujące totalitarny ustrój 
państwowy uważa się więc 
nazwy ulic i placów, których 
patronami są dawni uczest-

Wróci Waldenburg?
Janusz
Bartkiewicz

nicy walki z caratem, którym 
dziś przypisuje się „genetycz-
ną skazę” wynikającą z tego, 
że byli członkami nielegalnych 
polskich organizacji socjali-
stycznych, czy socjaldemokra-
tycznych. Wymazuje się ich z 
przestrzeni publicznej, cho-
ciaż - jako polscy patrioci - byli 
przez carat więzieni, wieszani 
i rozstrzeliwani. Wymazuje 
się też, jako symbol totalita-
ryzmu, poświęcenie i boha-
terstwo polskiego żołnierza, 
który z sybirskich łagrów szedł 
wyzwalać Polskę od wschodu, 
bo innej możliwości wówczas 
nie miał. Ich trud, poświęcenie 
i bohaterską śmierć tych, któ-
rzy polegli, a także tych, którzy 
po wojnie rozpoczęli odbudo-
wę zniszczonego totalnie kra-
ju, wczorajsi i dzisiejsi władcy 
publicznej przestrzeni, uwa-
żają jedynie za „sowiecką ko-
laborację”, a ich samych za 
„komuszą hołotę”.

Przeciw nim stawia się – co 
jest pomysłem Bronisława Ko-
morowskiego i całej Platformy 
Obywatelskiej – tak zwanych 
żołnierzy wyklętych, do któ-
rych zalicza się nie tylko tych, 
którzy walczyli z nową polską 
władzą z pobudek naprawdę 
ideowych, lecz także całe rze-
sze pospolitych bandytów, 
dokonujących najzwyklej-

szych napadów rabunkowych 
z bronią w ręku i pospolitych 
mordów. Także tych, których 
działania zbrojne noszą nie-
podważalne (zauważone tak-
że przez dziecko POPiS, czyli 
Instytut Pamięci Narodowej) 
cechy zbrodni przeciwko ludz-
kości. Gdyby czynów takich 
dokonywano w czasach ist-
niejącej już prawie realnie IV 
RP, niewątpliwie podwładni 
ministrów Ziobro i Błaszczaka 
mieliby ręce pełne roboty, bo 
zbrodnia nie ma kolorów po-
litycznych. Zbrodnia zawsze 
pozostaje zbrodnią i nic tego 
nie zmieni, panie Bronisławie 
Komorowski i panie prezesie 
Jarosławie Kaczyński. Ja uwa-
żam, bo tak mnie w „komuszej 
Polsce” nauczono, że glory�-
kowanie zbrodni jest również 
zbrodnią, czego zdaje się nie 
zauważają ci, którzy chlubią 
się swą ponoć bardzo niebez-
pieczną walką o wolną, ale 
przede wszystkim demokra-
tyczną, Polskę.

O wolną i demokratyczną 
Polskę, zagrożeni tysiąckroć 
śmiercią walczyli moi rodzice, 
dzieci polskich przedwojen-
nych polskich policjantów, 
wywiezieni z całymi rodzinami 
na Sybir, dla których ZSRR był 
państwem wrogim, bo przy-
czynił się do ich poniewierki 

i śmierci najbliższych, którzy 
trudów łagrów nie wytrzymali. 
Oni nie walczyli o jakiekolwiek 
idee „komunizmu”, Oni wal-
czyli za wolność Polski, którą 
później, wraz z innymi, „któ-
rych gnębił wróg”, z ruin od-
budowywali.

Dziś to, co wówczas nie 
szczędząc zdrowia i sił odbu-
dowali, uznaje się za „zagra-
bione przez komunę” i od-
daje się przeróżnego rodzaju 
hochsztaplerom, wmawiając 
nam, że dzieje się to w imię 
sprawiedliwości społecznej. 
A jest to najzwyklejsza w 
świecie grabież, którą �rmują 
wszystkie prawicowe partie 
polityczne, jakie funkcjono-
wały i funkcjonują w Polsce 
po 1989 roku. Jest to widocz-
ny efekt polityki historycznej, 
która obecnym pokoleniom 
Polaków wmawia, że nacjo-
nalizacja i tzw. dekret Bieruta, 
była niczym innym, jak komu-
nistyczną grabieżą własności 
prywatnej. Ci piewcy „spra-
wiedliwości” wymazują ze 
społecznej świadomości fakt, 
że bez tego bierutowskiego 
dekretu odbudowa Warszawy 
(ale i innych polskich miast 
również) nie byłaby możliwa, 
bo właściciele zrujnowanych 
przez Niemców budynków i 
zakładów pracy, albo już nie 
żyli, albo nie mieli żadnych 
środków, by swoją własność 
odbudować i utrzymać. Dziś 
owoc trudu wszystkich Pola-
ków, w oszukańczy, cyniczny 
i brutalny sposób, wyrywają 
kawałek po kawałku, a czynią 
to dzięki tym, którzy „o wolną i 
demokratyczną” niby walczyli, 
a dziś pozwalają niszczyć życie 
setkom tysięcy ludzi, których 
rodzice i dziadkowie Polskę z 
ruin odbudowywali i odbudo-
wali.

Wymazywanie z naszej hi-
storii niewygodnych faktów 
powoduje, że za rabunek uwa-
ża się to, co w swych planach 
miały te siły polityczne, które 
szykowały się do odbudowy 
Polski we współpracy z całym 
zachodnim światem. Przecież 

polski rząd emigracyjny w Lon-
dynie przewidywał w swym 
programie przeprowadzenie 
nacjonalizacji najważniejszych 
dziedzin gospodarki i reformy 
rolnej, zdając sobie sprawę, 
że akty te będą dziejową ko-
niecznością. Dlaczego zatem 
dziś wmawia się Polakom, że 
nacjonalizacja przemysłu i re-
forma rolna to tylko „komusza 
grabież” i nic więcej? Czy mo-
żemy się spodziewać, że już 
niedługo podniosą się głosy o 
„dziejową sprawiedliwość” dla 
polskiego ziemiaństwa, któ-
re do 1939 roku żyło na koszt 
ponad dwudziestu milionów 
polskich chłopów? Tych pol-
skich obywateli, którzy nie dla 
przyjemności, ale z nędzy, do 
kościoła szli boso, aby buty 
włożyć tuż przed progiem. I 
nie jest to jakąś bajeczka, tyl-
ko smutny fakt z czasów II RP, 
tak samo jak chłopskie chaty 
pokryte słomianą strzechą, z 
klepiskiem zamiast podłogi 
i ogarkiem świecy (bo nafta 
była za droga). Kto nie wierzy 
niech obejrzy stare, przedwo-
jenne fotogra�e i poczyta pa-
miętniki rodziców dzisiejszych 
miastowych inteligentów. 

Jeżeli nacjonalizacja była gra-
bieżą prywatnej własności, to 
również i reforma rolna musi 
być, prędzej czy później, za 
taką uznana, a więc polski rol-
nik znów pozostać powinien 
jedynie ciemnym chłopem, 
tyrającym po to, aby panom 
żyło się znośnie. Jeżeli polska 
prawica (POPiS) chce wyma-
zać z polskiej świadomości i 
przestrzeni publicznej wszyt-
ko, co się z tzw. komuną, czyli 
czasami PRL łączy, to niech 
nie staje wpół drogi. Najpierw 
niech przywróci stare niemiec-
kie nazwy miast i wsi z terenu 
Ziem Odzyskanych (przecież 
Waldenburg na Wałbrzych 
przemieniła komusza zaraza), 
a następnie odda tym, którym 
ziemie te Stalin do spółki z 
Churchillem i Rooseveltem już 
w 1943 roku planowali zrabo-
wać. No i oczywiście zrabowa-
li. Tylko, naprawiacze historii 
muszą wiedzieć, że ich przyja-
ciele z Ukrainy i Litwy, ani Wil-
na, ani Lwowa nie oddadzą. 
Ale jak się powiedziało „a”, to 
i „b” wypada powiedzieć rów-
nież, a później cały alfabet. 
Nieprawdaż?

www.janusz-bartkiewicz.eu

W Świebodzicach odbyła 
się kolejna zbiórka krwi. W 
Miejskim Domu Kultury po-
jawiło się 26 osób, ale krew 
ostatecznie mogły oddać 22 
osoby. 

Podczas stacjonarnych 
zbiórek losowana jest nagro-
da-niespodzianka, fundowana 
przez lokalne �rmy i instytu-
cje. Tym razem fundatorem 
– zresztą już po raz kolejny – 
była Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w Świebodzicach. Sprzęt 

AGD tra�ł do Katarzyny Sto-
larczyk, która po raz pierwszy 
oddawała tego dnia krew, gra-
tulujemy!Ale to nie koniec nie-
spodzianek – kolejną nagrodę 
ufundował Klub Honorowych 
Dawców Krwi w Świebodzi-
cach. Szczęśliwcem okazał 
się Grzegorz Surgieniewicz. 
Wydział Promocji Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach 
rozlosował także trzy koszulki 
z napisem I LOVE ŚWIEBO-
DIZCE. Tra�ły do: Elżbiety Ma-

ciaszczyk, Jakuba Cybulskiego 
i Adama Tobiasza. Wszyscy ra-
czyli się słodkościami, przeka-
zanymi przez Śnieżkę. Kolejna 
zbiórka, w mobilnym ambu-
lansie, już 20 września. Zapra-
szamy na Rynek w godz. 9:00-
13:00. Organizatorami akcji 
byli: Urząd Miejski w Świebo-
dzicach, Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Wałbrzychu, Klub HDK 
oraz Miejski Dom Kultury. 

(RED)

Podzielili się cennym darem
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Kulturalne 
nagrody
Przypominamy, że trwa 
nabór wniosków do Na-
grody Starosty Wałbrzy-
skiego za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury. Nagrody 
przyznawane są w dwóch 
kategoriach : indywidualnej 
i zbiorowej. Nagroda może 
być przyznana osobie �zycz-
nej lub organizacji. Wnioski 
mogą składać organizacje 
pozarządowe, instytucje kul-
tury, szkoły wyższe, jednost-
ki samorządu terytorialnego, 
stowarzyszenia oraz Komisja 
Oświaty, Kultury i Promocji 
Powiatu. W ubiegłym roku 
laureatem w kategorii in-
dywidualnej został Witold 
Kozakowski z Jedliny Zdroju 
- muzyk, pedagog, dzienni-
karz, animator kultury i or-
ganizator przedsięwzięć kul-
turalnych. Wychowankowie 
Pana Witolda osiągają spore 
sukcesy w konkursach gita-
rowych. W kategorii nagrody 
zbiorowej laureatami zostali: 
Góralska Kapela „Janicki”, 
Zespół Ludowy „Radość” 
oraz Zespół Ludowy „Grzę-
dowianki”. Termin składania 
wniosków upływa 30 wrze-
śnia 2016. 

Rozmowa z Krzysztofem 
Kwiatkowskim, wicestaro-
stą wałbrzyskim.

W 2014 roku powiatami 
wałbrzyskim i kamienno-
górskim wstrząsnęły prote-
sty mieszkańców Domano-
wa, Pustelnika i Gostkowa, 
którzy domagali się reakcji 
władz odpowiedzialnych 
za stan drogi Gostków- Pu-
stelnik - Domanów. Pan był 
wówczas Radnym Powiatu 
Wałbrzyskiego i jako jeden 
z nielicznych brał udział w 
spotkaniu mieszkańców z 
Polskim Radiem Wrocław w 
ramach programu Akcja – 
Reakcja.

Krzysztof Kwiatkowski: - 
Reprezentowałem interes 
mieszkańców, wspólnie z 
radnym Markiem Tarnac-
kim oraz radną z Kamiennej 
Góry Marią Brych. Miesz-
kańcy tych trzech miej-
scowości protestowali od 
wielu lat. Stan drogi w 2014 
roku był tragiczny. Stojąca 
woda, dziury kilkumetro-
wej średnicy, zalegające 
błoto i przede wszystkim 
tak duże zachwaszczenie 
poboczy, że przeprawa w 
niektórych miejscach była 
niemożliwa.

Obiecali Państwo wówczas, 
że zajmą się sprawą remon-
tu tego odcinka, strategicz-
nej przecież drogi. Od tego 
czasu minęły 2 lata. Czy coś 
się od tego czasu wydarzy-
ło?

- Zgodnie z obietnicą złożo-
ną mieszkańcom, wspólnie 
z radnym Markiem Tarnac-
kim wnioskowaliśmy do 
Zarządu Powiatu Wałbrzy-
skiego o wpisanie remontu 
tej drogi do harmonogra-
mu prac inwestycyjnych w 
powiecie. W 2015 roku wy-
konana została podbudo-
wa części drogi należącej 
do Powiatu Wałbrzyskiego, 
odkrzaczono pobocza i 
wykonano korekty drze-
wostanu, a w bieżącym 
roku położona została na-
wierzchnia bitumiczna. 
W tej chwili trwają prace 
wykończeniowe – utwar-
dzane są pobocza, zjazdy i 
wałowanie. Na dniach przy-
stąpimy do obioru robót. 
Dołożyliśmy wszelkich sta-
rań, aby spełnić postulaty 
mieszkańców i dziś mogę 
z pełną odpowiedzialno-
ścią powiedzieć: konse-
kwencja, stanowczość i 
wytrwałość się opłaca. Już 
wkrótce mieszkańcy będą 

Konsekwencja się opłaca

mogli jeździć bezpiecznie i 
komfortowo po nowej dro-
dze. Mam też nadzieję, że 
odcinek tej drogi należący 
do Powiatu Kamiennogór-
skiego zostanie poddany 
kapitalnemu remontowi w 
przyszłym roku.

Powiat wałbrzyski od dwóch 
lat to swoisty plac budowy. 
Gdzie jeszcze trwają prace ?

- Praktycznie zakończy-
liśmy roboty związane z 
modernizacją nawierzchni 
dróg powiatowych, które 
były przewidziane do reali-
zacji w bieżącym roku. Wy-
konano łącznie 20,695 km 
nawierzchni bitumicznych. 

Nowe nawierzchnie pokry-
wają drogi: Grzędy – Krze-
szów, Jaczków - Gostków, 
Czarny Bór - Witków, oma-
wiana droga Gostków – 
Pustelnik, Olszyniec – Wał-
brzych, Różana - Chełmsko 
Śląskie, Mieroszów - Nowe 
Siodło, Stare Bogaczowice 
- Wrony. Wyremontowano 
również odcinki dróg w 
Kolcach, Niedźwiedzicy i 
Cieszowie, Starym Lesień-
cu oraz ul. Żeromskiego w 
Kuźnicach Świdnickich.

Ponad 20 km nowej na-
wierzchni to bardzo dużo. 
Ile wyniosły koszty tych in-
westycji? Skąd pochodzą 

środki na tak duże nakłady 
inwestycyjne?

- To rzeczywiście dużo. 
Mogę z cała świadomością 
powiedzieć, że najwięcej z 
powiatów ziemskich Dol-
nego Śląska i mogę obie-
cać, że to jeszcze nie ko-
niec. Pieniądze na remont 
wymienionych odcinków 
pochodzą ze środków wła-
snych powiatu. Pozyskuje-
my też środki zewnętrzne, 
ale z tej puli remontowa-
ne są inne odcinki dróg. 
Łącznie w tym roku na 
modernizację nawierzchni 
wydaliśmy prawie  4 mln. 
złotych.

(AB)
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R E K L AMA

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L AMA

PRACUJ JAKO
OPIEKUN/KA SENIORÓW

NIEMCY • ANGLIA

GWARANTUJEMY:
• Wysokie zarobki, specjalne bonusy.
• Bezpieczna i legalną pracę.
• Transport, zamieszkanie i wyżywienie.
• Całodobowe wsparcie telefoniczne.
• Szkolenia podnoszące kwalikacje:
 językowe i opiekuńcze.

516 05 13 18 promedica24.com.pl

Oddział Wałbrzych, ul. Lubelska 1

R E K L AMA

Już dawno nie byłem tak 
wstrząśnięty po przeczytaniu 
książki. Zadaję sobie pytanie, dla-
czego tak mocno reaguję na po-
wieściowe losy wydawałoby się 
�kcyjnych osób i zdarzeń? Przy-
pominam sobie burzliwe emocje 
moich młodych lat po zetknię-
ciu się wielką literaturą polską, a 
potem światową. Wtedy równie 
mocno jak dziś przy czytaniu po-
wieści, o których powiem za chwi-
lę, przeżywałem z przejęciem pe-
rypetie ich bohaterów. A potem 
śniły mi się po nocach. Z upływem 
czasu stałem się bardziej odpor-
ny uczuciowo i wybredny, choć 
wciąż odkrywam takie, które zwa-
lają z nóg.

Tak też się stało z książką, któ-
ra jeszcze nią nie jest, bo czytam 
ją w maszynopisie, a w całym 
tego słowa znaczeniu stanie się 
po wydrukowaniu i po dokona-
niu jej „chrztu”. Ta uroczystość, o 
czym miałem okazję już napisać, 
będzie miała miejsce 9 paździer-
nika Anno Domini 2016 roku. A 
stanie się to w sanktuarium głu-
szyckiej kultury, zwanej, by było 
poważnie – Centrum Kultury - 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Głuszycy. Oczywiście, chodzi o 
książkę wrocławskiej powieścio-
pisarki Jolanty Marii Kalety, a jej 
tytuł „Riese”.Tam gdzie śmierć 
ma sowie oczy”.

Próbuję więc wyjaśnić sobie: 
skąd takie emocje związane z opo-
wieścią, że zakłóca ona mój za-
zwyczaj spokojny sen? Jest rzeczą 
zupełnie zrozumiałą, że o szcze-

Książka, która śni się po nocach
Stanisław 
Michalik

gólnym zainteresowaniu tą książ-
ką decydują względy osobiste. Ak-
cja powieści rozgrywa się w moim 
mieście – Głuszycy, a jej treść 
związana jest ściśle z tematem, 
który - obok promocji turystycz-
nej ziemi wałbrzyskiej - stał się 
dodatkową moją pasją na emery-
turze. Zagadkowa poniemiecka 
inwestycja militarna znana jako 
kompleks „Riese”, czyli „Olbrzym” 
w naszym górskim masywie Wło-
darza, części tajemniczych Gór 
Sowich, stała się moją obsesją, 
gdy znalazłem się w przepastnych 
podziemiach Osówki już jako 
burmistrz Głuszycy, podejmując 
w 1995 roku karkołomną decyzję 
zagospodarowania turystycznego 
tej niebywałej atrakcji. Rok wcze-
śniej udało się to zrobić Józefowi 
Piksie, ówczesnemu wójtowi Wali-
mia w Rzeczce pod góra Ostrą. Był 
on potem moim zastępcą i głów-
nym inspiratorem tego przedsię-
wzięcia. O tym wszystkim pisałem 
w książkach „Niezwykłości Osów-
ki” i dwóch częściach „Głuszyckich 
kontemplacji”.

W autorce książki, pani Jolan-
cie, znalazłem pokrewną duszę. 
Podobnie jak ja, uległa fascynacji 
zagadką „podziemnego miasta”, 
ale Ona potra� to oddać po mi-
strzowsku, wplatając w historię 
wydumane, lecz bliskie auten-
tycznym losy ludzkie. „Riese”. Tam 
gdzie śmierć ma sowie oczy” to 
druga książka, której akcja jest 
związana z powojennymi dzieja-
mi Głuszycy, Jedliny-Zdroju i Wali-
mia. Wcześniej ukazała się równie 
dramatyczna i budząca podobne 
emocje powieść „W cieniu Olbrzy-
ma”.

Ale nie tylko względy osobi-
ste spowodowały, że czytałem 
te książki z wypiekami na twarzy. 
Zupełnie inaczej odbiera się tre-
ści z podręczników historii lub 

naukowych rozpraw, nawet wte-
dy gdy dotyczą one tragicznych 
losów ludzkich w czasach wojny 
lub na skutek prześladowań po-
litycznych, a całkiem inaczej, jeśli 
dzieje się to z bohaterami książki, 
których zdołaliśmy polubić i doce-
nić, skutkiem czego stali się nam 
bliscy.

Akcja książki „Riese. Tam gdzie 
śmierć ma sowie oczy” rozgrywa 
się w czasie, który - jak to na-
zwała autorka w tytule jednego 
z rozdziałów - tylko z nazwy był 
pokojem. Pierwsze lata powojen-
ne na „dzikim zachodzie”, w tym 
wypadku na ziemi wałbrzyskiej, 
to - jak się okazuje - czas niezwy-
kle ponury, zagmatwany i prze-
rażający. Z chwilą przejęcia wła-
dzy przez żołnierzy sowieckich, 
a w kilka miesięcy potem przez 
delegatów polskich, zapanował 
tu chaos i rozprzężenie. Trudno 
było zaprowadzić ład i porządek. 
Zwłaszcza, że ziemie te zaludniły 
się przybyszami z różnych stron, 
różnej narodowości i mającymi 
różne interesy, najczęściej takie, 
by jak najszybciej wzbogacić się 
drogą zawłaszczenia dóbr po-
zostawionych przez byłych nie-
mieckich gospodarzy. Znaleźli 
się tu agenci Wehrwolfu, tajnej 
niemieckiej organizacji zbrojnej, 
której celem było ukrycie i zabez-
pieczenie dokumentów zbrodni-
czej działalności hitlerowców, ale 
także nie lepsi od gestapo i eses-
manów zwyrodnialcy sowieckie-
go NKWD i polskiego SB. Poznaje-
my w książce tragiczne losy wielu 
osób, które zostały wprzęgnięte 
w wojenno-polityczne rozgrywki 
toczącej się morderczej walki o 
władzę. Książka nie jest łatwa w 
odbiorze, nie da się jej przeczytać 
„po łebkach”. Łatwo zgubić się w 
meandrach zagmatwanych, peł-
nych zagadkowości losach głów-

nych bohaterów. Z rozdziału na 
rozdział rośnie napięcie i emocje, 
dość często poruszające do gra-
nic wytrzymałości, gdy czytamy 
o torturowaniu niewinnych osób 
przez „organa bezpieczeństwa”. 
Autorka książki jest mistrzynią 
dialogów. Jest ich niezliczona 
ilość, bo książka liczy sobie po-
nad 300 stron i z nich poznaje-
my najlepiej realia codziennego 
życia społecznego w trudnym 
okresie powojennym, a także w 
czasach współczesnych.

Mam okazję podziwiać zna-
komitość pióra powieściopisarki, 
zwłaszcza w tej najnowszej książ-
ce o Riese. Widać jej dojrzałość 
artystyczną, ale trudno się dziwić, 
skoro jest to już dziesiąta, napi-
sana przez nią książka. Są w tej 
książce prawdziwe klejnociki opi-
sów przyrody i krajobrazów, któ-
re w gruncie rzeczy są wiernym, 
choć osobistym odczuciem po-
wieściopisarki. Widać wyraźnie 
na każdej stronie jak wiele trze-
ba było poznać różnego rodzaju 
źródeł i dokumentów, opraco-
wań naukowych i popularno-na-
ukowych, artykułów prasowych 
i �lmów, a także odbyć wycie-
czek, by z autopsji i wnikliwych 
obserwacji wypracować w swej 
wyobraźni w miarę autentyczny 
obraz tego, co mogło się dziać 
w tych smutnych i tragicznych 
czasach rodzenia się naszej, pol-
skiej rzeczywistości na ziemiach 
zachodnich.

Nie piszę już nic więcej, bo tej 
książki nie da się opisać kilkoma 
okrągłymi zdaniami. Trzeba - i to 
koniecznie - ją zdobyć i przeczy-
tać, po to byśmy wiedzieli, że żyje-
my na ziemi, która po raz kolejny 
w swej historii, tym razem tuż po 
wojnie, była zroszona krwią, bar-
dzo często zupełnie przypadko-
wych i niewinnych ludzi.

Paweł Białek, 24-letni świe-
bodziczan, samotnie przebiegł 
wzdłuż polskiego wybrzeża pra-
wie 380 km by pomóc niepeł-
nosprawnym chłopcom z Domu 
Pomocy Społecznej w Świebo-
dzicach, prowadzonego przez 
siostry de Notre Dame.

Bieg charytatywny Pawła Biał-
ka odbył się w lipcu, ale przez cały 
sierpień spływały pieniądze na 
konto Stowarzyszenia Opiekuńczo-
-Charytatywnego im. Bł. Marii Tere-
sy Gerhandirger.

- Bardzo wszystkim dziękuję, 
przede wszystkim Pawłowi, bo bez 
niego to wszystko by się nie wyda-
rzyło, ale także burmistrzowi miasta 
Bogdanowi Kożuchowiczowi, który 
objął akcję honorowym patrona-
tem – mówiła Elżbieta Horodecka, 
prezes stowarzyszenia.

Ale najwięcej spontanicznej 
radości i wdzięczności okazali 
Pawłowi chłopcy z DPS. Przygo-
towali wspaniałą inscenizację, 
przedstawiającą bieg: była mapa 
z miejscowościami, które odwie-
dził, wzbudzone morze i oczywi-
ście sam biegacz – odegrany fan-
tastycznie przez Kazimierza. Z rąk 
dyrektor DPS, siostry Jowity Styś, 
Paweł otrzymał medal, dyplom i 
symboliczną statuetkę. Na koniec 
Paweł wręczył prezes stowarzysze-
nia, Elżbiecie Horodeckiej, symbo-
liczny czek na kwotę 6 142,60 zł. 
Pieniądze zostaną przeznaczone 
na realizację kolejnych projektów, 
związanych z rehabilitacją i eduka-
cją podopiecznych. 

DPS ma pod swoją opieką po-
nad 60 chłopców.

(RED)

Biegł 
z pomocą
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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

Gmina Mieroszów
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

Delegacja frydlandzkie-
go miasta partnerskiego 
odwiedziła Gminę Miero-
szów i przekazała prezent 
dla Hostelu Mieroszów. 
Była to także krótka robo-
cza wizyta.

– Chciałbym, aby idea 
współpracy pomiędzy mia-
stami Frydlandzkimi trwała, 
wzmacniała się i udowad-
niała, że wspólna Europa 
może pomagać sobie, żyć 
w przyjaźni i pokoju – po-
wiedział burmistrz Friedlan-
du (Niederlausitz) Thomas 
Hähle, przekazując w darze 
sto pięćdziesiąt kompletów 
pościeli dla Hostelu „Miero-
szów”.

–Jestem bardzo 
wdzięczny burmistrzowi 
Hähle oraz dyrekcji Hotelu 
A-Rosa Scharmützelsee za 
prezent, za pamięć o na-
szej przyjaźni, dziękuję też 
za zapewnienie o dalszej 
współpracy i pomocy w 
wielu dziedzinach. Z chęcią 
i wdzięcznością skorzysta-
my z doświadczania w roz-
woju turystyki, zarządzaniu 
i planowaniu. Idea współ-
pracy między miastami fry-
dlandzkimi nabiera nowej 
jakości i nowego wymiaru. 
Wkrótce zobaczymy się 
ponownie w Mieroszowie, 
bo w roku 2017 to nasza 
gmina będzie organizato-
rem XXII Spotkania Miast 
Frydlandzkich – dodał bur-
mistrz Marcin Raczyński, 
przekazując burmistrzowi 
Hähle pamiątkowy ryngraf 
z herbem gminy.

(UM)

Frydlandzki 
prezent - Jestem pod ogromnym 

wrażeniem tego wyjątko-
wego festiwalu. Tworzą 
go ludzie będący bardzo 
blisko idei, która była tak 
ważna dla Kieślowskie-
go: czystego, szczerego, 
a zarazem ważnego kina - 
mówi Krzysztof Piesiewicz, 
który był gościem honoro-
wym Sokołowsko Festiwal 
Filmowy „Hommage à Kie-
ślowski”.

Festiwal „Hommage à Kie-
ślowski”, poświęcony wybit-
nemu reżyserowi Krzyszto-
fowi Kieślowskiemu, trwał w 
Sokołowsku od 9 do 11 wrze-
śnia. Skupiony był wokół 
�lmu „Czerwony”. Festiwal 
- od sześciu lat - organizuje 
Fundacja Sztuki Współcze-
snej „In Situ”. Właśnie w 
Sokołowsku, ponieważ w 
tej urokliwej miejscowości 
Kieślowski mieszkał, gdy był 
dzieckiem. Przy ul. Głównej 
nadal stoi dom, w którym 
mały Krzysztof się wychował. 
Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objęła Maria Kie-
ślowska - żona reżysera.

- Kiedy szedłem przez 
Sokołowsko, zobaczyłem 
dwóch chłopców na rowe-
rach. To było takie uczu-
cie, jakbym oglądał zdjęcia 
Krzysztofa z dzieciństwa. A 
gdy na jednym ze słupów 
dojrzałem kartkę z napisem: 
„Kogokolwiek spotkasz, myśl 
o nim dobrze” poczułem, 
że to jest wręcz nierealne, 
bo Kieślowski powiedziałby 
dokładnie to samo! Zrozu-
miałem, że Sokołowsko to 
jego miejsce - mówił Krzysz-
tof Piesiewicz, współautor 
scenariuszy aż siedemnastu 
�lmów Kieślowskiego, któ-

Krzysztof Piesiewicz był gościem 
honorowym Sokołowsko 
Festiwal Filmowy „Hommage 
à Kieślowski”.

Wyjątkowy festiwal

ry był na festiwalu po raz 
pierwszy.

 - To wydarzenie jest tak 
bardzo różne od innych festi-
wali �lmowych. Nie ma wiel-
kich pieniędzy, ale ma coś o 
wiele ważniejszego: prawdę 
i szczerość - powiedział.

Festiwal w Sokołowsku 
miał nową formułę. Zapre-
zentowano �lmy dokumen-
talne i fabularne z Chile i 
Europy (także z Polski). Po 
raz pierwszy wybrane �lmy 
oglądała także publiczność 
w Warszawie. Dzięki współ-
pracy „In Situ” z Narodowym 
Instytutem Audiowizualnym 
oraz dzięki technologii stre-
amingu, w salach NInA w 
stolicy fani kina mogli obej-
rzeć nie tylko �lmy, ale też 
odbywające się w Sokołow-
sku debaty z udziałem festi-
walowych gości.

(RED)

18 września, Mszą Św. 
w Kościele pw. Św. Micha-
ła Archanioła w Mieroszo-
wie rozpoczną się Dożynki 
Gminne. Po nabożeństwie 
korowód dożynkowy, 
przy akompaniamencie 
góralskiej kapeli, przej-
dzie na stadion przy ul. 
Sportowej 4. Tam, po mi-
sterium chleba i konkursie 
na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy rozpocznie 
się część sportowo - arty-
styczna.

- Zapraszam wszystkich 
bardzo serdecznie do wzię-
cia udziału w tegorocznych 
Dożynkach Gminy Miero-
szów. Nie zabraknie dobrej 
zabawy i licznych atrakcji, 
zarówno dla dzieci, jak i 

dorosłych. Na stadionie bę-
dzie można rozegrać mecz 
Bumper Ball, poskakać na 
eurobungee, skosztować 
plonów tutejszych dział-
kowców, pieczonego dzika, 
lokalnych smakołyków, czy 
kupić pamiątkę z kierma-
szu rękodzieła. W tym roku, 
podczas obchodów świę-
ta plonów, oprócz sołectw 
naszej gminy, towarzyszyć 
nam będą również Koła Ło-
wieckie: Knieja z Wałbrzy-
cha, Jeleń z Wałbrzycha i 
Knieja z Lubawki. Natomiast 
emocji sportowych dostar-
czy młodzież startująca w 
Turnieju Sołectw - zaprasza 
burmistrz Mieroszowa Mar-
cin Raczyński.

(KK)

Mieroszowskie dożynki
Program:
12.00 - Msza 
Św. w Kościele św. 
Michała Archanioła
13.00 - korowód 
dożynkowy przy akom-
paniamencie kapeli 
góralskiej „Janicki”
13.30 - Otwarcie 
dożynek, Misterium 
Chleba oraz konkurs 
na najładniejszy kosz 
dożynkowy
14.30 - Młodzieżowy 
Turniej Sołectw oraz 
występy artystyczne 
m.in. Marta Linowska 
uczestniczka „Mam 
Talent”
18.00 - zabawa tanec-
zna pod chmurką.
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Gmina Stare Bogaczowice
R E K L AMAR E K L AMA

MAMY SPOSÓB NA SZYBKĄ 
I SZKUTECZNĄ NAUKĘ !

Zapisy na nowy rok szkolny: 
Tel. 609 216 163 

www.walbrzych.spw.pl

Po sześciu tygodniach prac, Stare Bogaczowice mogą pochwalić 
się nowym boiskiem. Nowoczesny obiekt sportowy ma wymiary 
62 m x 30 m, a jego nawierzchnię wykonano z trawy syntetycznej 
w kolorze ciemnej zieleni o długości 60 m. Boisko jest wyposażone 
w dwie bramki aluminiowe do piłki nożnej. Zgodnie z projektem 
wykonano też ogrodzenie z siatki o wysokości 4 m, a za nimi chodnik 
z kostki betonowej oraz 10 miejsc postojowych, w tym jedno dla 
osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to 382 tysięcy złotych, z 
czego ponad 103 tysiące złotych dofinansowało Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Uroczyste otwarcie boiska zostało zaplanowane na 
najbliższy czwartek (15.09) o godzinie 13.00.

(IL)

Boisko odebrane

Tegoroczne Dożynki 
Gminne w Starych Boga-
czowicach były wyjątkowo 
udane. Nie zabrakło re-
gionalnych przysmaków, 
wspólnych gier i zabaw z 
atrakcyjnymi nagrodami, 
a co najważniejsze wzoro-
wej frekwencji. Tego dnia 
dopisała także pogoda.

Święto plonów rozpoczę-
ło się uroczystą mszą świętą 
na stadionie w Starych Bo-
gaczowicach, po której Wójt 
Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech, wspólnie z 
przewodnicząca rady gmi-
ny oraz starostą i starości-
ną dożynek powitali gości i 
podzielili się dożynkowych 
chlebem. Po o�cjalnej czę-
ści rozpoczęła się wspaniała 
zabawa. Na scenie wystąpił 
Zespół Ludowy Olga, Zespół 
Taneczny Metamorfoza, 
Zespół Pieśni i Tańca Wał-
brzych oraz gwiazda wie-
czoru zespół disco GESEK, 
który przyciągnął tłumy. 

Organizatorzy przygotowa-
li dla wszystkich bezpłatny 
poczęstunek: żurek z ja-
jem oraz pieczonego dzika. 
Oprócz tego goście mogli 
spróbować wypieków Koła 
Emerytów i Rencistów. Na 
dzieci czekała wioska dzie-
cięca, a w niej: dmuchań-
ce, kula wodna, malowanie 
buziek, szukanie słodyczy 
w stogu siana oraz gry i za-
bawy prowadzone przez 
profesjonalne animatorki z 
grupy Kamayu-Art.

Ogromnym zaintereso-
waniem cieszyła się loteria 
fantowa, w której do wygra-
nia był wartościowy sprzęt 
RTV i AGD ufundowany przez 
Aktiw sp. z o.o. Nagrody na 
loterię przekazali także: Teatr 
Dramatyczny w Wałbrzychu, 
Aqua Zdrój Wałbrzych, Miro-
sława Gontarek - Żwirownia 
Mokrzeszów, Marek Rajca - 
Skład Opału, Salon Fryzjerski 
Dorota Śliwka.

(IL)

Radosne święto plonów

17 września o godz. 10.00, na stadionie w Starych Bogaczowicach, 
odbędą się zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu 
wałbrzyskiego. Zawody odbywają się co dwa lata i są ważnym 
elementem w podnoszeniu sprawności strażaków i umiejętności w 
działaniach ratowniczych. Rywalizację organizuje Zarząd Oddziału 
Związku OSP RP w Wałbrzychu przy współudziale Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

(IL)

Zawody strażackie
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R E K L AMA

7 września br. burmistrz Je-
dliny - Zdroju Leszek Orpel pod-
pisał umowę z Samorządem Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na 
kolejne remonty dróg w uzdro-
wiskowej gminie.

Jedlina – Zdrój otrzymała do-
�nansowanie w wys. około 1 mln 
zł ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, które zostanie przeznaczone 
na remont ul. Włościańskiej i Zam-
kowej.

Przebudowa ul. Włościańskiej 
na całym odcinku zapewni miesz-
kańcom lepszą komunikację, w nie-
których miejscach droga zostanie 

poszerzona, wykonane będzie od-
wodnienie i ułożone zostaną nowe 
krawężniki. Gmina otrzyma refun-
dację w wysokości około 463 tys. zł, 
tj. 63,63% poniesionych kosztów. 

Natomiast remont ul. Zamkowej 
wykonywany będzie od strony ul. 
Noworudzkiej, na której powstanie 
pętla autobusowa. W ramach tego 
remontu powstaną także nowe 
miejsca postojowe. Celem pro-
jektu jest dalszy rozwój turystyki 
przez poprawę dojazdu do miejsc 
atrakcyjnych turystycznie oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa użyt-
kowników drogi. Ponadto przebu-
dowana droga ułatwi dojazd na 
teren pałacu, jego bazy hotelowej 

Dla wygody i bezpieczeństwa
i gastronomicznej. Na remont tej 
drogi gmina otrzyma refundację 
w wysokości około 532 tys. zł, tj. 
63,63% poniesionych kosztów.

W najbliższym czasie ogłoszo-
ny zostanie przetarg na remont ul. 
Włościańskiej, a rozpoczęcie prac 
planowane jest pod koniec paź-

dziernika br. Natomiast remont ul. 
Zamkowej realizowany będzie na 
początku 2017 roku.

(KSZ)

W Jedlinie – Zdroju remontowane są kolejne drogi.

Jedlina – Zdrój źródło aktywności
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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

DB2010 .PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

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

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!             Tel. 790 709 590

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

Waligóra Run 
Cross 
Ponad 200 biegaczy zgroma-
dziło się na starcie marato-
nu górskiego Waligóra Run 
Cross Głuszyca. Zawodnicy 
ultramaratonu rywalizowali 
na dystansie 53 km, natomiast 
uczestnicy półmaratonu mie-
li do przebiegnięcia 25 km. 
Jednak ze względu na niezwy-
kle trudny charakter biegu i 
upalną pogodę nie wszystkim 
zawodnikom udało się bieg 
ukończyć. Ostatecznie na me-
cie sklasy�kowano 82 ultra-
matratończyków oraz 94 za-
wodników półmaratonu WRC. 
Pierwszy na mecie półmara-
tonu w rewelacyjnym czasie 
2h:12:42.8 pojawił się wrocła-
wianin Jerzy Ładysz, który zdo-
był także Puchar Naczelnika 
Wałbrzysko-Kłodzkiej Grupy 
GOPR. Drugi był Piotr Holly z 
Wałbrzycha (www.sportfuel.
pl) z czasem 2h:17:34.5, trzeci 
Marcin Nowakowski z Wrocła-
wia reprezentujący klub Feniks 
Legnica (2h:21:51.4). Pierwszą 
kobietą na mecie półmaratonu 
WRC była Paulina Janik z Jele-
niej Góry z TS Regle Szklarska 
Poręba z czasem 2h:41:28.0. 
Zwycięstwo ultramaratonu 
WRC wywalczył Hiszpan Alex 
Martinez Nunez z Barcelony 
z czasem 5h:05:41.6, drugi na 
mecie pojawił się Czech On-
drej Penec ze  Starostina (Cyklo 
TONY), czas 5h:44:27.2. Nor-
bert Promirski z Wrocławia ( 
6h:00:31.4) to najlepszy Polak 
na mecie ultra maratonu WRC 
sklasy�kowany jako trzeci w 
kategorii open. Malwina Ja-
chowicz z Wrocławia pokonała 
dystans ultramaratonu z cza-
sem 6h:57:13.4 i była pierwszą 
kobietą na mecie. 

(RED)

Piłkarze Górnika Wał-
brzych w 8. kolejce III grupy 
III ligi zremisowali ze Ślęzą 
Wrocław 1:1. Jest to pierw-
szy punkt zdobyty przez 
biało-niebieskich na stadio-
nie przy ul. Ratuszowej.

Po raz kolejny mecz bardzo 
źle zaczął się dla Górnika, bo 
już w 7 min. w piłkę nie tra�ł 
Damian Jaroszewski i sfaulo-
wał Macieja Firleja, za co sę-
dzia podyktował rzut karny. Do 
jedenastki podszedł Mateusz 
Kluzek, który pewnym strzałem 
zmylił golkipera gospodarzy i 
otworzył wynik spotkania. Po 
bramce wałbrzyszanie osią-
gnęli zdecydowaną przewagę, 
byli częściej przy piłce i przed 
bramką rywala, lecz wrocławia-
nie bardzo dobrze się bronili. 
W 24 min. Marcin Morawski z 
rzutu wolnego krótko podał 
do Grzegorza Michalaka, który 
huknął z około 25 metrów, jed-
nak świetnie obronił Jarosław 
Krawczyk. Dwie minuty później, 
po dośrodkowaniu z rzutu wol-
nego Morawskiego, z futbolów-
ką minął się w szesnastce Paweł 
Tobiasz, a ta minimalnie prze-
leciała obok słupka. Pięć minut 
przed przerwą Firlej po raz dru-
gi mógł tra�ć do siatki Górnika, 
gdy miał okazję po zbyt krótkim 
wybiciu piłki przez Grzegorza 
Michalaka, jednak zza szesnast-
ki minimalnie przestrzelił.

W przerwie obaj trenerzy nie 
dokonali zmian i na początku 
drugiej połowy obraz gry nie 
uległ zmianie, bo - mimo prze-
wagi gospodarzy - wrocławianie 
kontrolowali przebieg spotkania. 
W końcu w 59 min. po centrze 
z kornera Grzegorza Michalaka 
obrońca gości wybił futbolówkę 
z własnej szesnastki, dopadł do 
niej Marcin Morawski, który pięk-

nym strzałem doprowadził do re-
misu. Pięć minut później, po faulu 
na zawodniku biało-niebieskich, 
doszło do przepychanek i w kon-
sekwencji żółte kartki obejrzeli 
bracia Michalakowie (młodszy 
przez to nie zagra w meczu z GKS 
Jastrzębie-Zdrój), a drugi żółty i 
w konsekwencji czerwony karto-
nik otrzymał Marcin Wdowiak ze 
Ślęzy. Podopieczni trenera Grze-
gorza Kowalskiego, mimo gry w 
osłabieniu, mieli świetną okazję 
na ponowne wyjście na prowa-
dzenie, kiedy w 73 min. do sytu-
acji sam na sam z popularnym 
„Jogim” wyszedł Dawid Molski, 
jednak uderzył nad bramką. Za to 
minutę później, po dośrodkowa-
niu z lewej strony Mateusza Krzy-
mińskiego, aż 3 wałbrzyszan nie 
tra�ło w piłkę w polu karnym Ślę-
zy. Przed końcem spotkania jesz-
cze dwukrotnie groźnie huknął z 
dystansu Morawski, lecz najpierw 
piłka poszybowała minimalnie 
obok słupka, a za drugim razem 
dobrze złapał Jarosław Krawczyk.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
- Ślęza Wrocław 1:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Kluzek (8-k), 1:1 Morawski 
(59). Żółte kartki: D. Michalak, G. 
Michalak, Rytko oraz Wdowiak, 
Kucharczyk, Łątka, Molski. Czerwona 
kartka: Wdowiak (64, za dwie żółte 
kartki). Sędziował: Bartosz Owsiany 
(Opolski ZPN). Widzów: 150.
Górnik: Jaroszewski – Surmaj, D. 
Michalak (81 Brzeziński), G. Michalak, 
Krzymiński – Tobiasz, Pierzga (74 Mło-
dziński), Morawski, Rytko, Sobiesierski 
(75 Woźniak) – Migalski. 
Ślęza: Krawczyk – Molski, Łątka, 
Niewiadomski, Kucharczyk – Firlej 
(67 Jarczak), Bohdanowicz, Wdowiak, 
Kluzek, Jakóbczyk (89 Szczebelski) – 
Caliński.

Cenny punkt

W piątek odbędą się w Wałbrzychu obchody 70-lecia tutejszej lekkiej 
atletyki. Z tej okazji zaplanowano imprezy w hali i na stadionie 
na Nowym Mieście oraz w hali Aqua Zdrój. Powyżej informacje 
związane z jubileuszem wałbrzyskiej „królowej sportu”.

(B)

Netzhoppers KW-Bestensee – 9 zespół Bundesligi – wygrał 
w Wałbrzychu Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn 
o Puchar Prezesa Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria SA. 
Goście z Niemiec pokonali w meczu o 1 miejsce Victorię PWSZ Wałbrzych 
3:1. Trzecie miejsce w dwudniowych zawodach zajął zespół z I ligi 
czeskiej Slavia Hradec Kralove, który przegrał 0:3 i z Victorią PWSZ, 
i z Netzhoppers.

(RED)

Królowa świętuje

Niemcy zabrali puchar

Memoriał Fijołka
Po raz ósmy w ramach Dni 
Wałbrzycha zostanie rozegra-
ny turniej petanque Mistrzo-
stwa Wałbrzycha – Memoriał 
Ryszarda Fijołka. W tym roku 
zawody mają charakter turnieju 
rankingowego Polskiej Federa-
cji Petanque, dlatego zapisy do 
nich są otwarte i dostępne dla 
wszystkich drużyn z kraju. Na 
bulodromie na Piaskowej Górze 
przy ul. Kusocińskiego zobaczy-
my zdobywców Pucharu Pol-
ski z KSP Jedlina, dwie drużyny 
tego klubu, które wystąpią w 
�nale Mistrzostw Polski 2016, 
a także byłych mistrzów kraju 
weteranów i juniorów. Podczas 
zawodów będzie można poznać 
tajniki tej gry i obejrzeć w akcji 
czołowych bulistów z Polski. Za-
praszamy 17.09, start turnieju 
o godz. 9.30, a zakończenie o 
godz. 17.00.

(RED)

Spartakiadowe krążki
Przebywający na obozie w Sie-
rakowie piłkarscy trampkarze 
PUKS Victoria Wałbrzych oraz 
Akademii Piłkarskiej Victoria, 
ze swoimi trenerami Mirosła-
wem i Adrianem Furmaniaka-
mi, wzięli udział w Ogólnopol-
skiej Spartakiadzie TKKF, w 
której zdobyli 10 medali. Złote: 
U-14 Michał Broniek – bieg po 
kopercie, U-11 Filip Artelik – 
zośka, U-11 Katarzyna Jaźwa – 
bieg po kopercie. Srebrne: U-11 
Jaźwa – strzelanie z łuku, U-8 
Tymon Olszański – rzut do celu. 
Brązowe: U-14 Andrzej Krzyś-
ków – zośka, U-13 Dawid Korus 
– rzut do kosza, U-13 Mateusz 
Bogdan – zośka, U-11 Oskar No-
wak – zośka, U-11 Jaźwa – rzut 
kaloszem.

(B)
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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 

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!! 

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

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

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

Kolarstwo pod Chełmcem 
narodziło się krótko po II wojnie 
światowej, ale w ramy organi-
zacyjne ujęte zostało kilka lat 
później.

„Pierwszą sekcję kolarstwa 
szosowego założył w 1950 r. KS 
Górnik Wałbrzych. Pierwszym kie-
rownikiem sekcji był Mieczysław 
Sidor. Tradycyjnie na rozwój tej 
sekcji w Wałbrzychu wpływ miało 
powiązanie z kolarstwem francu-
skim. Drużyna Polonii Francuskiej 
startująca w Wyścigu Pokoju, 
miała sportowy i polityczny pa-
tronat w Centrali Sportowej CRZZ. 
Natomiast w Wałbrzychu Zarząd 
Okręgu CRZZ prowadzony przez 
całe grono reemigrantów, zaofe-
rował umieszczenie w swoich 
pomieszczeniach bazy sprzętowej 
serwisu naprawczego dla kolar-
skiej ekipy Polonii Francuskiej na 
czas Wyścigu Pokoju. W dowód 
dobrej współpracy, Francuzi po-
darowali dla sekcji Górnika dwa 
rowery wyścigowe” - czytamy w 
książce Kazimierza Niemierki „60 
lat sportu wałbrzyskiego”. Takie 
były początki naszego kolarstwa. 
Dodać należy, iż pierwszy wyścig, 
zorganizowany z okazji święta 22 
lipca 1950 r., Górnik zorganizował 
na ówczesnej alei Stalina (obecnie 
Wyzwolenia). Zwyciężył Edmund 

Mendel. Warto dodać, że Górnik 
jest najstarszym klubem kolarskim 
na Dolnym Śląsku. Sporo miejsca 
musielibyśmy przeznaczyć w ga-
zecie, by prześledzić koleje losu 
tej dyscypliny w Wałbrzychu. Z 
konieczności więc przytoczymy 
tylko niewielką część nazwisk z nią 
związanych.

Postacią główną jest oczy-
wiście Dariusz Baranowski: 9. w 
jeździe indywidualnej na czas 
podczas Igrzysk Olimpijskich w 
Atlancie, 3-krotny zwycięzca Tour 
de Pologne, 11. kolarz Giro d’ 
Italia i 12. Tour de France, drugi 
w Wyścigu Pokoju. Startował też 
w IO w Barcelonie. Radosław Ro-
manik, to szosowy mistrz Polski, 
6-krotny triumfator Karkonosze 
Tour i Bałtyk-Karkonosze Tour, 
brązowy medalista górskich MP, 
wielokrotnie wygrywał kolarskie 
etapówki znaczone wspinacz-
kami, ścigał się w igrzyskach 
w Atenach oraz w MŚ. Joanna 
Ignasiak zgarnęła (była m.in. 
dwukrotnie mistrzynią seniorek 
na czas) 25 medali MP na szosie 
i torze w różnych kategoriach 
wiekowych. Oczywiście, lista 
osiągnięć wspomnianej trójki jest 
znacznie dłuższa. Ich trenerem 
był Jarosław Nowicki. Obecnie z 
powodzeniem szkoli w Górniku 

Spotkanie kolarskich pokoleń
kolarski narybek. Trudno przy tej 
okazji nie wymienić (nieżyjącego 
już) Janusza Wilczewskiego, zało-
życiela w Górniku grupy żeńskiej, 
Kazimierza Chrapka -wielolet-
niego prezesa klubu, sprawnego 
organizatora, menedżera i spon-
sora miejscowego kolarstwa, a 
także działaczy: Jana Macelucha 
i Kazimierza Pisarka oraz nieżyją-
cego już Lesława Nogawki, który 
dostarczał kolarskie talenty ze 
Starych Bogaczowic.

Władysław Moczadłowski, 
Michał Wisel, Zbigniew Kaźmier-
czak, Marek Henczka (pierwszy 
trener Baranowskiego, uczestnik 
Tour de l’ Avenire), Stefan Dzie-
dzic, Andrzej Machciński, Ryszard 
Wrona (dwukrotny medalista MŚ 
i zdobywca srebrnego krążka ME 
mastersów), Franciszek Jowik, Ta-
deusz Drab, Mariusz Piotrowski, 
Daniel Rudnicki, Tomasz Szolc, 
Dawid Ździebłko, Piotr Paduch, 
Tomasz Kaszuba, Agata Bułat, 
Natalia Frączek, Agata Stokłosa 
– to tylko niektórzy z długiej listy 
tworzących „górniczą” historię 
kolarstwa. A przecież w Szczaw-
nie-Zdroju długo działał klub MTB 
Wieża Anna, organizator m.in. 
zawodów Pucharu Świata w four 
crossie, z tak ważną postacią, jak 
Andrzej Skrzypczak, a obecnie 

wśród najlepszych krajowych 
„górali” są zawodnicy (m.in. Filip 
Helta i Patrycja Piotrowska) z KKW 
Superior. Możliwe, że doczekamy 
się wznowienia takich imprez, jak 
Złota Spinka Prezydenta Wałbrzy-
cha, popisów w four crossie na 
Słonecznej Polanie oraz najwięk-
szej w Polsce górskiej etapówki 
dla pań...

*  *  *

Głównym punktem obchodów 
jubileuszowych, była al. Podwale 
na wałbrzyskim Podzamczu, gdzie 
doszło do spotkania kolarskich 
pokoleń. Narybek tej dyscypliny 
miał okazję spotkać się z byłymi 
zawodnikami, znajdującymi się 
na samym początku miejscowej 
historii kolarstwa, ale ciągle utrzy-
mującymi kontakt z rowerem, 
dzięki któremu zachowali zdrowie 
i kondycję.

W wyścigach młodzików i ju-
niorów młodszych, oprócz kolarzy 
Górnika, na pętli o długości 1800 
m rywalizowali także zawodnicy z 
8 innych klubów naszego regionu. 
Efektownym zwycięstwem wśród 
młodziczek popisała się Julia Ko-
walska, która jest jedną z najwięk-
szych nadziei trenera Nowickiego. 
Może pójdzie w ślady Ignasiak?

Wisienką na jubileuszowym 
torcie, był wyścig mastersów, w 
którym pojechali m.in.: ponad 
80-letni Józef Stabiński, który ści-
gał się jeszcze w połowie lata 50. 
XX w., Zygmunt Pfeifer (niedaw-
no zdobył kolejny tytuł mistrza 
Polski mastersów), Dariusz Po-
piel, towarzyszący w początkach 
kariery Darkowi Baranowskie-
mu, niezmordowany rowerowy 
podróżnik po Europie Henryk 
Fortoński oraz Radek Romanik, 
obecnie prowadzący w Wałbrzy-
chu rowerowy sklep i serwis. 
Zwyciężył właśnie Romanik, ale 
przecież nie wygrana była tu naj-
ważniejsza. Zmaganiom kibico-
wał m.in. Adam Górecki, obecnie 

wójt gminy Czarny Bór, a niegdyś 
rywal Radka na szosie.

- Wałbrzyskie kolarstwo doło-
żyło ważną cegiełkę do rozwoju 
tej dyscypliny. Dzisiejsza uroczy-
stość jest okazją do złożenia ser-
decznych podziękowań wszyst-
kim, którzy mają swój udział w 
tym dziele - powiedział goszczący 
na obchodach jubileuszowych 
prezes PZKol Wacław Skarul, który 
uczestniczył w dekoracji najlep-
szych. Wśród gości byli również 
wiceprezes PZKol Bogdan Rzepka 
i członek zarządu związku Ma-
rek Truchan. Szkoda, że zawiedli 
przedstawiciele dolnośląskiego 
związku...

Andrzej Basiński

Wyniki
Młodzicy (8x1,8 km): 1. Maciej Strzelczyk, 2. Patryk Bogdanik (obaj UKS Moto Jelcz), 
3. Karol Woźniak (LKKS Górnik Wałbrzych).
Młodziczki (7x1,8 km): 1. Julia Kowalska (Górnik), 2. Anita Małek (UKKS Oriens 
Chojnów), 3. Adrianna Rasińska (Górnik).
Juniorki młodsze (8x1,8 km): 1. Sara Tonder (MKS Karolina B&W Jaworzyna Śląska), 
2. Alicja Gałas (UKK SIGO-GIM B&W Jaworzyna Śląska), 3. Paulina Pastuszek (Karoli-
na), 4. Wiktoria Węgrzynowska (Górnik).
Juniorzy młodsi (10x1,8 km): 1. Kacper Póltorak (KS Deichmann ABUS-MAT Sobótka), 
2. Łukasz Michalski (Moto Agbud Stelwed Jelcz Laskowice).
Klasy�kacja klubowa: 1. Górnik – 34 pkt, 2. Karolina – 40, 3. Oriens – 28.
Mastersi (5x1,8 km): 1. Radosław Romanik, 2. Oskar Makowski, 3. Adam Paduch, 
4. Stefan Dziedzic, 5. Marcin Merk, 6. Jarosław Baranowski (uczestniczyło 27 
zawodników).
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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) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 
607-218-533

(6) HYDRAULIKA - 668-605-555, 
ELEKTRYK - 888-322-334

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

(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

(2) Zatrudnię elektromechanika. 
Uprawnienia SEP do 1KV, prawo 
jazdy kat.B. Umiejętność czytania 
schematów elektrycznych. Praca 
w charakterze serwisanta urzą-
dzeń dźwignicowych. Kontakt tel. 
608614930.

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

NIERUCHOMOŚCI

(2) Sprzedam 3-pokojowe miesz-
kanie na 1 piętrze, po remoncie, 
ogrzewanie gazowe, strych, 
piwnica, duży ogród z wyposa-
żeniem. Cena 115 tys. zł. Tel. 695 
87 19 94.

(5) 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
OKAZJA-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

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

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

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 

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  

BIAŁY KAMIEŃ nowe budownic-
two, taras, piękny widok, 48m2 
2piętro, po remoncie.kontakt. 
535-416-014

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

MS-2763 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
41m2, 3 piętro, do wprowadzenia 
129 tys. Tel. 883 334 481

MS-2745 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
35m2, 7 piętro, cena 94 tys. Tel. 606 
976 630

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

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

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

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

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

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

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

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

MS-2757 Nowe Miasto 4 pok, ogrze-
wanie miejskie, 72 m2, cena 114 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-2751 Nowe Miasto, ogródek, 2 
garaże, 97m2 do wprowadzenia, 
cena 159 tys. Tel. 883 334 486

MS-2750 Nowe Miasto, okolice 
Psiego Pola, 44m2, 2pok. 85 tys,n 
Tel. 883 334 486

MS-2760 Biały Kamie, po kapitalny 
remoncie, 61m2, 3 pok, 139 tys. Tel. 
793 111 130

MS-2740 Piaskowa Góra, 2 pok, 1 
piętro w “4”, 32 m2, 89 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2733 Podzamcze po kapitalnym 
remoncie, 2 pok, 39m2, 128 tys. Tel. 
793 111 130

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. 62m2, 
B.Kamień, ul.Andersa, dwupozio-
mowe , cena 70 tys.zł. –  z gara-
żem, 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, 39 m2, cena 
105000zł. 1 piętro w czteropię-
trowcu, 74 666 42 42, 881 424 100.

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, dwupozio-
mowe, 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 Pod-
zamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

OKAZJA! PIASKOWA GÓRA, 3 
POKOJE W ROZKŁADZIE, 55m2, 
balkon, miejskie ogrzewanie, 
Cena 125.000zł DO NEGOCJACJI. 
Kontakt 535-311-265

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

KUPIĘ MIESZKANIE NA PODZAM-
CZU LUB PIASKOWEJ GÓRZE, 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

NAJTAŃSZA KAWALERKA NA 
Piaskowej Górze, 25m2, widna 
kuchnia, balkon, bloku czteropię-
trowym po termomodernizacji, 
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

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

Okazja! Okolice Wałbrzycha 35 
m2 na 2 piętrze w kamienicy do 
adaptacji CENA 30.000 do nego-
cjacji !!! 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

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

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. Pali-
sadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro 
w 10, cena 134.000zł, 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 58.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 46m2, 
C.O. węglowe, 1 piętro w 2, 
ogród, okolice Szczawna Zdroju, 
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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 lub zamiana 
na mieszkanie w podobnej cenie 
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, 

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

2 Pokoje, pełen ROZKŁAD, 48,3 
m2, ogrzewanie MIEJSKIE, cicha 
okolica,Cena 74.000zł! Kontakt  
577-263-955

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 
piękne mieszkanie, balkon, po 
remoncie, 41 M2, 135 tys. Zł, 
Kontakt 535-285-514

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 
bardzo 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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