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BEATU$ Centrum Kredytowe Wałbrzyski Budżet

Extra POŻYCZKA
Pracujesz? Masz rentę?
Emeryturę?
Udzielimy ci pożyczki
do 20.000 zł na 30 rat

bez BIKU- KRD
Bolesława Chrobrego 2/1 58-300 Wałbrzych
531-483-291 lub 531-227-390
KREDYTY

KREDYTY

KREDYTY

KREDYTY

KREDYTY

Partycypacyjny

Rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami Wałbrzycha w sprawie kolejnego
Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok.
Pierwsze spotkania mają już
za sobą mieszkańcy dzielnic
Stary Zdrój i Piaskowa Góra.
Budżet
partycypacyjny,
zwany również obywatelskim,
to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o wydaniu której zdecydują sami
mieszkańcy Wałbrzycha.
- Ruszyła kolejna edycja
Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Tym razem wałbrzyszanie mają do
wydania 4 000 000 zł. 3 500
000 zł na projekty lokalne oraz
500 000 zł na projekty ogólno
miejskie – wyjaśnia Arkadiusz
Grudzień, rzecznik prasowy
prezydenta Wałbrzycha.
Od ubiegłego tygodnia
trwają spotkania prezydenta
Wałbrzycha Romana Szełemeja z mieszkańcami na temat
Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017. Pierwsze

odbyło się w dzielnicy Stary
Zdrój, a drugie na Piaskowej
Górze. A tak przedstawia się
harmonogram kolejnych konsultacji:
Nowe Miasto - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 23 im.
Wojsk Ochrony Pogranicza,
ul. A. Struga 3 - 22 września,
godz. 17.00; Podgórze, Nowy
i Stary Glinik - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Aliny
i Czesława Centkiewiczów, ul.
Poznańska 8 - 27 września,
godz 17.00; Biały Kamień Publiczna Szkoła Podstawowanr 2 im. Orła Białego, ul. M.
Wańkowicza 13 - 28 września,
godz. 17.00; Szczawienko i
Książ - Rada Wspólnoty Samorządowej, ul. Wrocławska 129
- 3 października, godz. 17.00;
Konradów - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła
Białego, ul. M. Wańkowicza 13
- 4 października, godz. 17.00;
Podzamcze - Publiczna Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole
Szkół z Oddziałami Integracyj-

nymi im. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Palisadowa 48,
6 października, godz. 17.00;
Śródmieście - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Noblistów
Polskich, ul. Limanowskiego
12 - 10 października, godz.
17.00; Gaj - Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 9 w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym nr 2 ul. Królewiecka 7, 13 października, godz. 17.00; Sobięcin - III
Liceum Ogólnokształcące im.
M.Kopernika w Zespole Szkół
nr 3 im. M. Kopernika, ul. dr
Jordana 4 - 18 października,
godz. 17.00; Poniatów - Przedszkole Samorządowe Nr 17 im.
Jana Brzechwy z Oddziałami
Integracyjnymi i Specjalnymi
w Wałbrzychu, Sosnowa 25 A
- 20 października, godz. 17.00;
Rusinowa i Kozice - Zespół
Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Kłodzka 29,
24 października, godz. 17.00;
Lubiechów - Rada Wspólnoty
Samorządowej, ul. Wilcza 12/1
- 26 października, godz. 17.00.
(RED)
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dla kobiet i mężczyzn

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

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Wolność religijna
w PWSZ

Uczelnia to nie tylko
zajęcia, budynki, laboratoria czy książki w bibliotece. Uczelnia to głównie
wiedza, środowisko, które
ją tworzy, a także możliwość spotykania ludzi
wybitnych, autorytetów w
swoich dziedzinach. Taką
właśnie okazję dała swoim studentom Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w
Wałbrzychu
współorganizując Międzynarodową
Konferencję
Naukową
„Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie”.
Zamierzeniem konferencji była diagnoza wymiarów wolności religijnej, jak
też tendencji dotyczących
przeobrażeń, jakim podlega
ta wolność współcześnie.
W trakcie
dwudniowych
obrad rezultaty przeprowadzonych badań przedstawili
naukowcy nie tylko polskich, ale również niemiec-

Profesor Ewa Łętowska wygłosiła referat na temat Kościelnej Komisji
Majątkowej.

kich, czeskich, słowackich,
rosyjskich, ukraińskich i rumuńskich uniwersytetów.
Gościem honorowym konferencji była prof. dr hab. Ewa
Łętowska, pierwsza polska
rzecznik praw obywatelskich

(1987–1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999–2002) i Trybunału
Konstytucyjnego, która nie
tylko wygłosiła bardzo interesujący referat na temat Kościelnej Komisji Majątkowej,
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Miliony na rewitalizację

ale również znalazła czas na
spotkanie w ratuszu z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem. Spośród
innych przedstawicieli krajowych ośrodków naukowych
warto w pierwszej kolejności
wymienić prof. Ryszarda Małajnego (Uniwersytet Śląski)
oraz prof. Andrzeja Małkiewicza (Uniwersytet Zielonogórski), który przedstawił
wyniki badań na temat problemów z kościołami prawosławnymi w Europie Środkowo-Wschodniej.
Konferencja
„Wymiary
wolności religijnej we współczesnej Europie” była częścią
projektu badawczego „Analiza i diagnoza przestrzeni
wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy,
Niemcy)” sfinansowanego
ze środków
Narodowego
Centrum Nauki przyznanych
na podstawie decyzji numer
DEC-2013/09/B/HS5/04436.
(ES)

Gmina Wałbrzych, jako
pierwsza w Polsce, otrzymała od rządu pieniądze
na rewitalizację miasta.
Prezydent Wałbrzycha dr
Roman Szełemej, w imieniu
Gminy Wałbrzych, podpisał umowę z Ministerstwem
Rozwoju, reprezentowanym
przez podsekretarza stanu
Pawła Chorążego, w związku
z otrzymaniem przez Gminę
Wałbrzych dotacji na realizację projektu pn. „Finansowe
i planistyczne narzędzia w
programowaniu i wdrażaniu
Gminnego Programu Rewi-

talizacji Miasta Wałbrzycha”
złożonego w ramach wniosku
o przyznanie dotacji na „Koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla
miasta Wałbrzycha”. Wartość
dotacji to 4 746 500,00 zł, co
odpowiada 100% wartości
projektu wskazanego we
wniosku Gminy Wałbrzych.
Projekt współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020.
(RED)

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej i podsekretarz stanu Paweł
Chorąży podpisali umowę opiewając na ok. 5 mln. zł.
REKLAMA

„WALIGÓRA” W SOKOŁOWSKU OFICJALNIE OTWARTY
Spółka Sanatoria Dolnośląskie może pochwalić się kolejnym wspaniałym obiektem. W Sokołowsku otwarto Zakład Opiekuńczo- Leczniczy „Waligóra”, który będzie
służył osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym.
14 września odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Waligóra” w Sokołowsku. Dzięki projektowi: „Dostosowanie obiektu „Waligóra” w Sokołowsku
do prowadzenia opieki długoterminowej
nad osobami starszymi, niesamodzielnymi
i przewlekle chorymi”, Spółka Sanatoria Dolnośląskie może pochwalić się kolejnym zmodernizowanym obiektem. W ramach zadań
inwestycyjnych wymienione zostały wszystkie instalacje, zamontowano windę i zain-

stalowano nowoczesny system sygnalizacji
pożaru. Budynek przystosowano do przebywania osób starszych, niesamodzielnych
i przewlekle chorych, a każdy z pokoi został
wyposażony w łazienkę przystosowaną dla
osób niepełnosprawnych.
Jednakże projekt to nie tylko inwestycja, jest on realizowany przede wszystkim z
myślą o pacjentach. W ramach działań projektowych od listopada 2014r. realizowane
są specjalistyczne warsztaty terapeutyczne
dla pensjonariuszy ośrodków należących do
spółki, odpowiadające na ich indywidulne
potrzeby. Dzięki projektowi pacjenci mają
możliwość skorzystania z programów i zajęć
grupowych – takich jak: muzykoterapia, hortiterapia, arteterapia, ludoterpia, oraz zajęć

indywidulanych: rehabilitacja geriatryczna,
rehabilitacja neurologopedyczna, indywidulne porady psychologa, indywidulane konsultacje lekarskie.
Kolejnym bardzo istotnym elementem
projektu są przeprowadzone specjalistyczne
szkolenia personelu ukierunkowane zarówno na rozwój specjalistycznej wiedzy wśród
personelu medycznego oraz na rozwój kompetencji miękkich i komunikacji między personelem, a pacjentami.
Zakład Opiekuńczo- Leczniczy „Waligóra”
jest jedynym na Dolnym Śląsku obiektem zapewniającym swoim pacjentom tak szerokie
spektrum zajęć terapeutycznych wraz z komfortowymi warunkami pobytu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
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In memoriam - Ku pamięci
,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’’

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

Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze śp. Heleny Boreckiej
składa rodzina.

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom,
Znajomym i Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej drodze śp. Marianny Pleśniar
uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie
w tym trudnym czasie składa córka syn oraz rodzina.

Marka Szebesty

składa żona oraz córka i syn z rodzinami.

Tym Wszystkim którzy uczestniczyli w pożegnaniu

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli,
aby uczestniczyć w pożegnaniu

serdeczne podziękowania składa Matka, siostra oraz rodzina.

składa żona, córki , syn, siostra oraz rodzina.

śp. Piotra Kędzi

śp. Jerzego Kacperka

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia, Sokołowsko, ul. Słoneczna 5, tel. całodobowy 500 669 070
filia: Zakład Pogrzebowy ,,Eurydyka’’ Wałbrzych, ul. Armii krajowej 27, tel. 600 959 520

Wernisaż, który może zadziwić i wzruszyć
Stanisław
Michalik

Zbliża się nieuchronnie
dzień, który może stać się kolejnym ważnym wydarzeniem
na niwie kultury w Głuszycy. W
niedzielę, 25 września 2016 r.,
Centrum Kultury – miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
wystawę dzieł sztuki, połączoną
ze spotkaniem z miejscowym
artystą-plastykiem, czyli krótko
mówiąc – wernisaż Henryka Janasa.
Henryk Janas, mistrz rzemiosła artystycznego, kilkanaście lat
temu przybył do nas z Warszawy i gdy zobaczył Grzmiącą poczuł ożywcze tchnienie, bo - co
by nie powiedzieć - wieś jest położona cudnie. Pnie się w górę
w głębokiej górskiej przełęczy,
otoczona z obu stron majestatycznymi połoninami pełnymi
różnorakiej przyrody. Wiosną i
latem tonie w kwiatach, zimą w
puchowej powłoce śnieżnej z
rozsianymi po całej przestrzeni
wierzchołkami iglaków. Tutaj
nie potrzeba kupować drzewka
na święta Bożego Narodzenia,
bo świerki rosną pod samymi
oknami i - gdzie się nie obrócić
- jest ich mnóstwo. A girlandy
świeczek choinkowych zastąpią
wiszące nad głową podniebne
gwiazdki. Wystarczy z lekka zadrzeć głowę do góry, by znaleźć
się w niebie.
Henryk Janas, jak twierdzi, pokochał to miejsce od
pierwszego wejrzenia, a żonę
i dzieci nie trzeba było długo
przekonywać. To nic, że musiał

zostawić w Warszawie liczne
grono zaprzyjaźnionych osób,
że trzeba było się pożegnać
z dziełem życia - metalową
rzeźbą białego orła, zdobiącą
ścianę główną sali posiedzeń
senatu na ul. Wiejskiej, którą w
szybkim tempie zaprojektował
i wykonał z zespołem plastyków na zamówienie nowych
władz po czerwcowych wyborach 1989 roku. To należało do
przeszłości, a przed nim otwierała się teraz nowa, zagadkowa, lecz inspirująca przyszłość,
w zupełnie nowym otoczeniu
i pionierskich warunkach. Zakupiony dom w Grzmiącej nad
bystrym strumieniem górskim
trzeba było odnowić i dostosować do potrzeb artysty, trzeba
było wypełnić go dziesiątkami
obrazów i rzeźb, artystycznych
ampli i lamp stojących oraz innymi dziełami sztuki. Trzeba
było poszukać nowych kontaktów w świecie artystycznym
Wałbrzycha, zagnieździć się na
stałe w głuszyckiej tkance miejskiej, otworzyć gospodarstwo
agroturystyczne, zadbać o artystyczną rodzinę, bo ani żona
Agnieszka, rehabilitantka po
studiach na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego,
ani troje dzieci - jak przystało na
artystyczną rodzinę - nie stronią od pasji twórczych. Ale to
wszystko gospodarz Henryk ma
już za sobą. Upłynęło 14 lat jak
tu zamieszkał, a ślady jego pobytu można znaleźć wszędzie
wokół. I w Wałbrzychu na zamku Książ, i w Świebodzicach, i w
Mieroszowie, a nawet w podwarszawskim Sulejówku.
W Książu zapisał się trwale
jako organizator I Festiwalu
Sztuki w 2005 roku, a także projektant Festiwalu Dary Jesieni,

pomyślanego jako targi warzyw
i owoców, grzybów, przetworów myśliwskich, słowem tego
wszystkiego, co przynosi nam
w darze złota polska jesień. W
rok później zorganizował dowcipny festiwal sztuki pod nazwą „Twórcy u żłobu”, którego
osobliwością było to, że miał
miejsce w Książańskiej Stadninie Koni. Henryk Janas dał się
poznać jako pomysłodawca
także w Świebodzicach, gdzie
w 2008 roku zorganizował festiwal rzemiosła artystycznego
pod nazwą Targi–ra, zaś dla
Mieroszowa zaprojektował tablicę upamiętniającą 720-lecie
miasta. Warto wspomnieć też
o sulejowskich „witaczach” w
mieście związanym z osobą Józefa Piłsudskiego, składających
się z herbu i sztandaru, zaprojektowanych przez artystę z
Grzmiącej. Swoje obecne miejsce zamieszkania utrwalił Henryk Janas na wielu plenerowych
obrazkach, odsłaniając piękno
przyrody i otoczenia górskiego.
Henryk Janas ma w swym
dorobku dzieła sztuki z zakresu metaloplastyki (grawerstwa,
brązownictwa, złotnictwa, repusu i cyzlerki), ale także projekty tablic, szyldów, medali
okolicznościowych,
płaskorzeźb ściennych, lamp, mebli
itp. Pokaźne miejsce zajmują
obrazy, bo rysunek i malarstwo
są również dziedziną sztuki bliską jego sercu i talentowi.
Potrzeba dużo czasu by
obejrzeć i nacieszyć oko rozmaitością osiągnięć twórczych,
a także ilością listów gratulacyjnych, dyplomów, podziękowań. Część z jego prac udało
się zgromadzić i rozmieścić w
małej galeryjce Centrum Kultury w Głuszycy i będzie można je

zobaczyć przy okazji niedzielnej
imprezy, a także przez jakiś czas
w małej galerii CK.
Wernisaż Henryka Janasa w
CK MBP będzie świętem Głuszycy, bo spodziewany jest przyjazd znakomitych gości z całej
Polski, a oprócz wystawy i spotkania z artystą, będziemy mogli uczestniczyć w wyjątkowym
koncercie artystów-muzyków.
Oto, co o tym wydarzeniu
kulturalnym możemy przeczytać na portalu internetowym
miasta Głuszyca:
Wernisaż „TU JEST MÓJ DOM”
to różnorodność form sztuki ujętych w jednym wydarzeniu artystycznym. Projekt jest połączeniem wielu pasji artystycznych
wyrażanych przez dolnośląskich
artystów w formie elementów
muzyki instrumentalnej, śpiewu,
tańca, narracji, prac malarzy,
rzeźbiarzy i innych form sztuki.
W projekcie przewidziano również pokaz materiału filmowego
z autorską muzyką, obrazujące
wiele ciekawych miejsc Dolnego
Śląska.
W wydarzeniu wezmą udział:
muzycy - wokaliści i instrumentaliści, malarze, rzeźbiarze, projektanci, rękodzielnicy, fotograficy,
filmowcy i inni artyści. To projekt
łączący tradycyjne środki artystyczne z nowoczesną techniką
wizualną, ukazuje uniwersalne
wartości związane z codziennym życiem ludzi mieszkających
i tworzących klimat regionu.
Projekt ma charakter autorski, w
każdym aspekcie tworzony jest
przez regionalnych twórców-artystów.
Na okoliczność otwarcia
projektu w dniu 25 września
zostały skomponowane dwa
utwory muzyczne, zaaranżowane na Big Band i orkiestrę

Przyjazna
rowerzystom
symfoniczną, a wezmą w nich
udział artyści w różnym wieku.
Utwory tematycznie nawiązują
do pozytywnych zmian, jakie
zaszły w naszym kraju od czasu
upadku ŻELAZNEJ KURTYNY.
Ten szczególnie wrażliwy temat
adresowany jest także do Polonii, która licznie wyemigrowała
w poszukiwaniu lepszego życia.
Utwory będą promowały Polskę
jako kraj z pozytywną energią,
a szczególnie region Dolnego
Śląska, skąd pochodzi większość
artystów współtworzących projekt. Nie zabraknie też wątków
historycznych. W materiale video
pokazane zostaną różne oblicza
Dolnego Śląska ze szczególnym
uwzględnieniem Ziemi Wałbrzyskiej. Specjalnie skomponowane utwory zostaną włączone do
programu koncertów granych
na żywo i staną się również wizytówką na imprezach organizowanych w ramach projektu „TU
JEST MÓJ DOM”.
Organizatorzy imprezy: Henryk Janas, Piotr Luteńko, ASHUUN Art. Foundation, ART COMPANY.
Współorganizatorzy:
Centrum Kultury-MBP w Głuszycy,
Stanisław Michalik -autor bloga
„Tu jest mój dom”.
Impreza została objęta honorowym patronatem: Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda, Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury, Prezesa Związku Rzemiosła
Polskiego Jerzego Bartnika, Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Dolnośląskiej
Izby Rzemiosła we Wrocławiu.
Patronat medialny: Radio
Złote Przeboje.
Serdecznie zapraszamy 25
września o godz. 17.00 do sali
widowiskowej głuszyckiego Centrum Kultury!

Wśród laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu Gmina
Przyjazna Rowerzystom znalazła się Głuszyca - jedyna
wyróżniona gmina na Dolnym
Śląsku. 29 września wyróżnienie odbierze burmistrz Głuszycy Roman Głód, podczas Gali
VII Międzynarodowych Targów
Rowerowych Bike-EXPO w Kielcach. Organizatorem konkursu
jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe, które
w czasie targów w Kielcach w
dniach od 29 września do 1października br. promować będzie
laureatów konkursu na specjalnie przygotowanym stoisku Rowerem przez Polskę. Na stoisku
pojawia się m.in. informacje o
wyróżnionych rasach Strefy MTB
Głuszyca.
(RED)

Wieża dla turystów
- Gmina Głuszyca otrzymała dotację z funduszy Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji
Wałbrzyskiej na wykorzystanie w celach turystycznych
wieży kościoła pw. NMP Królowej Polski w Głuszycy. Po
przeprowadzeniu prac remontowych z wieży będzie można
zobaczyć piękną panoramę
Głuszycy. Obiekt stanowić będzie kolejną atrakcją turystyczną naszej Gminy i będzie go
można odwiedzić, m.in. jadąc w
kierunku Podziemnego Miasta
Osówka – informuje burmistrz
Roman Głód. Projekt złożony
przez Gminę Głuszyca został
wysoko oceniony i zostanie dofinansowany kwotą 812 588,55
zł, co stanowi 85% całkowitych
kosztów. Wartość projektu wyniesie 955 986,53 zł.
(RED)
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Propozycja
dla seniorów

Ta energia przywraca ludziom zdrowie

Gmina
Szczawno-Zdrój
przypomina, że z myślą o
osobach starszych z terenu
Szczawna-Zdroju powstał
Dzienny Dom Senior-WIGOR. Celem tego zadania jest
wsparcie seniorów. Realizacja
zajęć odbywa się w Dziennym
Domu Senior-Wigor, zlokalizowanym w budynku przy ul.
Kościuszki 19 a w Szczawnie-Zdroju. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 do 16.00.
Uczestnikami zajęć mogą być
osoby nieaktywne zawodowo
w wieku 60+, zarówno kobiety
jak i mężczyźni, będący mieszkańcami
Szczawna-Zdroju.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu
Senior Wigor mogą uzyskać
szczegółowe informacje w
Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Kościuszki 17 (parter) w Szczawnie – Zdroju w
godz. 8.00-15.00, a także pod
numerem telefonu 74/840 05
92, 74/849 39 02, 74/849 39 03
oraz w Fundacji Razem z Wałbrzycha - tel. 504 484 825.
(RED)

Dotyk czyniący cuda
- Gdyby nie pan Darek, już bym pewnie nie żył. Bo byłem wrakiem,
na ostatnich nogach. Pod jego dotykiem odżyłem – pan Wacław Pisalski
z Wrocławia wyciąga cały plik dokumentacji medycznej. Wymagał pilnej
operacji by-passów, nie można jej jednak było zrobić, bo według
lekarzy nie wytrzyma narkozy. Bez operacji niebawem umrze,
a operacja go zabije.

- Nic tylko czekać na
śmierć. Byłem załamany –
opowiada pan Wacław, jednak zaraz dodaje: - Ale jednego dnia kolega do mnie
mówi: Wacek, nie bądź głupi. Jedź do tego uzdrowiciela do Wałbrzycha. Moja synowa miała jakiegoś guza na
piersi, a po kilku wizytach u
pana Darka znikł. A sąsiadka
miała cukrzycę tak mocną,
że jej nogi chcieli uciąć. I też
po kilku wizytach jej przeszło. To ty też Wacek nie daj
się, jedź do tego uzdrowicie-

la. No to pojechałem – pan
Wacław Pisalski uśmiecha
się. I pokazuje kolejne dokumenty.
Okazało się, że po czterech wizytach u pana Darka kardiolodzy orzekli, że

jak najbardziej nadaje się
do operacji. I nawet trochę
dziwili się, po co mu były te
by-passy. Przecież nie było
z nim aż tak źle. – Rok temu
ciągle się dusiłem, pójście z
pokoju do ubikacji to była

wyprawa, po której musiałem odpocząć. A po tych
kilku wizytach mogłem bez
zadyszki wejść na piętro. No
ale na operację poszedłem –
mówi pan Wacław. Po operacji, jak sam mówi, rana wygoiła się jak na psie. Teraz czuje
się zdrowy. – Ale to jeszcze
nic. Miałem też zniszczoną
wątrobę i trzustkę. Bardzo
bolały mnie nogi. Po kilku
wizytach u pana Darka minęło także to.
Wacław Pisalski chodzi
teraz do uzdrowiciela raz na
miesiąc. Jak sam twierdzi,
dla ogólnej poprawy zdrowia. Ale przywiózł też żonę,

Rok temu ciągle się dusiłem, pójście z pokoju do ubikacji to była
wyprawa, po której musiałem odpocząć. A po tych kilku wizytach
umiałem bez zadyszki wejść na piętro. Miałem też zniszczoną
wątrobę i trzustkę. Bardzo bolały mnie nogi. Po kilku wizytach
u pana Darka minęło także to.

cierpiącą na refluks żołądkowo-przełykowy i bóle kręgosłupa. Także jej po czterech
wizytach przestał dokuczać
kręgosłup, a po dwóch kolejnych zniknęła zgaga.
Sam uzdrowiciel podkreśla, że różni ludzie
różnie reagują na przekaz energii. Jedni czują
poprawę już po pierwszej
wizycie, inni po trzeciej,
jeszcze inni po piątej. A
niektórzy wcale. – Dlatego
doradzam, żeby po czwartej, piątej wybrać się na
badanie kontrolne. Ono
najlepiej pokaże, czy i na
ile jestem skuteczny – a po
chwili dodaje: - A poza tym
chorzy powinni być pod
kontrolą lekarzy. Ja mogę
ich uzupełniać, ale nie zastępować. Ktoś, kto mówi,
żeby nie chodzić do lekarzy, nie jest żadnym uzdrowicielem, tylko oszustem.
(ego)

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

WIELKA PROMOCJA OFERT JESIEŃ/ZIMA
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

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

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

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.
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REKLAMA

REKLAMA

MAMY SPOSÓB NA SZYBKĄ
I SZKUTECZNĄ NAUKĘ !

Zapisy na nowy rok szkolny:

Tel. 609 216 163
www.walbrzych.spw.pl

Jasne łany IV RP
Janusz
Bartkiewicz

Popełniłem swego czasu
felieton zatytułowany „Geniusz Jarosława”, opublikowany na łamach Tygodnika
DB 2010 3 grudnia 2015
roku. I chociaż jego tytuł, w
zestawieniu z treścią tekstu,
zdawał mi się mocno sarkastyczny, to jednak zdrowo mi
się oberwało. Nie za treść, a
za tytuł właśnie, co jest bardzo charakterystyczne dla
naszych polskich postaw, o
czym za chwilę.
Jak wiadomo, dzięki temu,
że część obywateli, o mniej
lub bardziej wykształconych
lewicowych poglądach, w
ostatnich wyborach zagłosowało na PiS, a tak faktycznie
na to, co PiS ustami Jarosława
Kaczyńskiego (i jego wiernych komilitonów) Polakom
obiecywało. Stało się tak ponieważ wielu z nich miało tak
serdecznie dosyć „kolesiowskich” rządów koalicji PO-PSL,
że - nie zważając na treść dało się złapać na tytuły, czyli
hasłowe obietnice PiS przyjmując za realny program tej
partii. Przestrzegałem wówczas i nawoływałem, aby nie
głosować na prawicę, czyli na
skłócony POPiS i PSL, bo nic
dobrego to nie przyniesie.
Podpowiadałem, by zagłosować na lewicę (każdy może
sprawdzić mojej teksty z czasów wyborów 2015 r.), aby
uniemożliwić
jakąkolwiek
możliwość samodzielnego

rządzenia czy to PO, czy PiS,
ale znalazłem się pod ogniem
dosyć mocnego ostrzału, że
niby zmieniłem swe poglądy i agituję za Jarosławem
Kaczyńskim i jego politycznym towarzystwem. Część z
nas, ludzi sympatyzujących
z lewicą, dała się zastraszyć
groźbą rządów PiS i z tego
strachu oddała swe głosy na
PO, co spowodowało, że lewicy zabrakło jedynie 0,45%
aby zasiąść w parlamencie,
przez co z politycznego obiegu na cztery lata wypadła.
Przegrana SLD (bo to o niego
faktycznie chodzi) spowodowała, że dzięki temu PiS mogło stworzyć większościowy
rząd, a więc bez problemu
wprowadzać wszelkie prawa,
niezbędne dla samodzielnego rządzenia i powolnego
zawłaszczania państwa. W
każdej dziedzinie. „Geniusz”
Jarosława Kaczyńskiego polegał na tym, że jako jedyny
z całego obozu politycznego,
bez żadnego skrępowania,
obiecał wyborcom to wszystko, czego oni oczekiwali,
a ponadto rzucił obietnicę
otwarcia sakiewki i rozdania
sporej ilości pieniędzy. A to
zawsze działa. Druga część
prawicy (PO, PSL) też obiecywała gruszki na wierzbie, ale
jako się rzekło, ludziska mieli
ich już tak mocno po dziurki
w nosie, że i obietnice (być
może bardziej realne) zdawały się jeno politycznym kuglarstwem. Lewica przedstawiała w miarę pragmatyczny
program na przyszłość, co nie
dla wszystkich, omamionych
wizją dodatkowych pieniędzy, było zrozumiałe i godne
poparcia. Natomiast prezes

Marsz seniora
PiS doskonale wiedział, że
jak już raz władzę za nogi
ucapi, to szybko jej nie odda
i będzie bronił jak niepodległości, wykorzystując niedoskonałe bardzo mechanizmy
demokracji. Bo jak wiadomo,
przy pomocy tych mechanizmów bez trudu można przejąć władzę w takim stopniu,
by w bardzo prosty sposób
demokrację ową wysłać do
kąta, albo zgoła w jakiejś nowej Berezie Kartuskiej na lata
osadzić.
Mając tego świadomość,
Jarosław Kaczyński zaczął realizować swoje rzeczywiste
zamiary (treść), przy jednoczesnym odrzuceniu na bok
głoszonych w wyborach haseł i obietnic (tytuł), co każdy
mógł łacno dostrzec, oglądając nocne posiedzenia Sejmu,
błyskawiczne, aczkolwiek na
bakier z przepisami i zasadami, procedowanie projektów ustaw i następnie nocne ich uchwalanie w takim
kształcie, że tak naprawdę
służą jako kaganiec, powoli
zakładany na obywatelskie
swobody i prawa. Jarosław
Kaczyński doskonale wiedział, że w przypadku kiedy
nie uzyska w Sejmie i Senacie
większości konstytucyjnej,
to zmianę ustroju państwa
może przeprowadzić drogą ustaw zwykłych, ale pod
warunkiem, że sparaliżuje
jedyny konstytucyjny organ,
który może mu w radosnej
twórczości ustawodawczej
przeszkodzić. Najpierw więc
doprowadził do jego paraliżu, a następnie tak go zmieni,
że będzie nim kierował tak
samo, jak państwem, czyli
z drugiego rzędu. Już nie-

długo (18.12.2016) prezes
Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Rzepliński przestaje
być sędzią tegoż trybunału,
a w prokuraturze już leży (zapewne) gotowe do podpisu
postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów, chociaż
jeszcze żadne śledztwo nie
zostało wszczęte i przeprowadzone z uwagi na chroniący go jeszcze immunitet.
W TK mamy już sędziów wybranych przez PiS, którzy, tak
samo jak Jarosław Kaczyński,
w głębokim niepoważaniu
mają nie tylko wyroki Komisji
Weneckiej, ale także przedstawicieli tych organów Unii
Eeuropejskiej, którzy rząd
Jarosława Kaczyńskiego chcą
postawić do kąta i wymusić
na nim przestrzeganie demokratycznych zasad i zobowiązań przyjętych przez Polskę z
chwilą przystąpienia do Unii.
Lata lecą nieubłaganie i prezes Kaczyński wie, że na pół
roku przed upływem kadencji jego rządów, z TK odejdzie
kolejnych trzech sędziów, a
w kolejce stoją już, wybrani przez PiS i zaprzysiężeni
przez prezydenta, trzej kolejni. Tak więc, w najgorszym
dla prezesa scenariuszu, w
maju 2019 roku (do końca
kadencji ponad pięć miesięcy) w trybunale będzie miał
sześciu (na dziewięciu) swoich sędziów, pozostali znając
los A. Rzeplińskiego, nie będą
zapewne marzli o takim samym, a więc droga przed PiS
otwarta.
Bez obawy o wyrok trybunału, w stachanowskim, czyli
pisowskim, tempie zostanie
uchwalona nowa ordynacja
wyborcza, która zapewni PiS

kolejne, tym razem konstytucyjne zwycięstwo, co skutkuje
zmianą konstytucji i pełnym
powrotem PRL. Wszak suwerenem jest lud (zwłaszcza
lud pracujący miast i wsi), a
suweren to Gwiazda Północna prezesa Jarosława. Zresztą
już teraz pierwsze symptomy
PRL-u dostrzegam, a zwłaszcza kierowniczą rolę partii i
jej prezesa, który - jak kiedyś
I sekretarz KC PZPR towarzysz
Edward Gierek - uznaje, że
rząd rządzi, ale partia kieruje.
Wszystko po to, aby Polska
rosłą w siłę, a ludziom żyło się
dostatniej. Dzisiejszy suweren kupi to z pocałowaniem
ręki, bo nie treść, a tytuł jest
dla niego istotny. Kiedyś MO
i SB tłukła protestujących i
opozycję, dzisiejsi policjanci
beznamiętnie leją każdego,
kto się im nie spodoba (niekiedy do „ostatecznego rozwiązania”), chociaż ostatnio
przyjęli nowe hasło, które
widnieć będzie na radiowozach. Brzmi ono „Pomagamy
i Chronimy”, czyli w skrócie
PiC. Oby nie było ono prorocze. W początkach PRL na
masową skalę produkowano
(stad nazwa produkcyjniaki) propagandowe gnioty
filmowe, których zadaniem
było przeoranie mentalności prostych obywateli, czyli
suwerena. Kiedyś więc ludzi
ogłupiały „Jasne łany”, dzisiaj
„Jack Strong” i „Smoleńsk”,
których zadaniem jest utrwalenie w umysłach młodych
ludzi idei, która zdaje się być
kamieniem węgielnym „nowego PRL”, czyli RP PiS. Idę
kupić zapas cebuli, pasty i
szczoteczek do zębów.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Przed nami Marszu Seniora,
organizowany przez posła na
Sejm RP Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską, senatora RP
Wiesława Kilian oraz PTTK
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.
Wałbrzyski Marsz Seniora odbędzie się 24 września 2016
r. Ustalona została atrakcyjna
trasa do Oberży PRL w Jedlinie
Zdroju – przejście z przewodnikiem najdłuższym w Polsce
tunelem kolejowym. Zbiórka
uczestników wydarzenia zaplanowana jest na godz.10:00 pod
Kościołem Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie (trzeba zabrać ze sobą
latarki). Do oberży PRL można
także dotrzeć bez przewodnika komunikacją: szynobusem z
Dworca Głównego w Wałbrzychu do Stacji Jedlinka (odjazdy
o 8:55 i 13:17) lub autobusem
linii numer „5” pod miejsce docelowe lub do Ronda Centrum
Jedliny Zdrój i przejście szlakiem do Oberży PRL w Kamieńsku. Wszyscy uczestnicy Marszu
spotkają się o godz. 12:00 przy
wspólnym ognisku na terenie
Oberży PRL Jedlina Zdrój (Kamieńsk). Na miejscu nie zabraknie wspólnej zabawy, licznych
konkursów z nagrodami, a także poczęstunku turystycznego
przy akompaniamencie muzyki.
Zgłoszenia grup przyjmowane
są do dnia 22 września w: Biurze Poselskim ul. 1 Maja 3 Wałbrzych (tel. 512-097-878 e-mail:
biuro@kolacz-leszczynska.pl)
oraz w Biurze Oddziału PTTK ul.
Konopnickiej 19 Wałbrzych (tel.
605-280-851 e-mail: poczta@
walbrzych.pttk.pl).
(RED)
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Pogoda ich nie wystraszyła
Głuszycka Kraina Bajek
mimo niesprzyjającej pogody przyciągnęła sporą grupę
najmłodszych mieszkańców
Powiatu Wałbrzyskiego, a
wraz z nimi tych starszych.
Kolejna z cyklu imprez Dolnośląskiej Stolicy Kultury
odbyła się w ubiegłą sobotę w łowisku pstrąga „Złota
Woda” w Łomnicy.
Pogoda trochę pokrzyżowała założenia organizatorów.
Nie udało się zorganizować
parady bajkowych postaci,
ale najmłodsi pokazali niezwykły hart ducha. Zaprezentowane stroje w konkursie na
najlepsze przebranie bajkowe
wyzwoliły kreatywność maluchów, a w wielu przypadkach
i starszych opiekunów. Pojawiły się całe zastępy wróżek,
księżniczek i czarownic. Była
Myszka Miki, Jocker, a nawet
Pan Kleks. Stroje zaprezentowane w konkursie miały rożny
stopień trudności wykonania
- od gotowych, kupionych w
sklepie( a wymogiem konkursu było stworzenie kreacji
własnoręcznie), po wykonane samodzielnie przebranie
smoka z bibuły i kartonu. W
oczekiwaniu na werdykt jury,
wszyscy z zapartym tchem
śledzili losy Czerwonego Kap-

Obrady rady

Załamanie pogody nie zniechęciło najmłodszych do odwiedzenia
Głuszyckiej Krainy Bajek.
turka, przedstawione w bardzo nowatorski sposób przez
Artystów Agencji „Wartki”.
W kategorii przedszkolnej
główną nagrodę otrzymała
Maja Bujak, w kategorii szkół
podstawowych kl. 0- 3 zwyciężył Miłosz Styrbicki, natomiast w kategorii klas 4-6
Alan Jaremenko. Wyróżnienia
przyznano Antoninie Stępień,
Karolinie Bisek, Emilii Szyszce,
Michałowi Sobczakowi oraz
Michalinie Gorczycy. Dodatkową kategorię stanowili gimnazjaliści, dla których nagrody

ufundowała Rada Rodziców
z Gimnazjum Publicznego w
Głuszycy. Miejsce pierwsze zajęła Sandra Zaperty, a wyróżnienie Aleksandra Grecka.
Współorganizatorami imprezy były: Gmina Głuszyca,
Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
oraz łowisko pstrąga „ Złota
Woda” w Łomnicy. Zadanie
dofinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego w
ramach projektu Dolnośląska
Stolica Kultury.
(MB)

XIX Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się 29
września 2016 roku o godz.
9.00 w budynku Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu
przy al. Wyzwolenia 24 (sala
konferencyjna nr 206). W porządku obrad są między innymi:
rozpatrzenie i podjęcie uchwały
w sprawie zmian w budżecie na
2016 rok; rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XII/74/2015 Rady
Powiatu Wałbrzyskiego z dnia
15 grudnia 2015 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2016-2026; rozpatrzenie i podjęcie uchwały w
sprawie powierzenia gminie Boguszów – Gorce utrzymania zimowego i letniego dróg powiatowych na terenie Boguszowa
– Gorc w latach 2016-2017; rozpatrzenie i podjęcie uchwały w
sprawie uchwalenia na rok 2017
programu współpracy Powiatu
Wałbrzyskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
rozpatrzenie i podjęcie uchwały
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i wyłączenia dróg z użytkowania.
(RED)

Forum Rozwoju Inwestycji
Samorządowych
Konferencja,
zorganizowana przez Fundację
Rozwoju oraz Fundację
Polski Kongres Gospodarczy, odbyła się w pięknej
sali Teatru Zdrojowego w
Szczawnie-Zdroju i była
doskonałą okazją do zapoznania wszystkich obecnych
uczestników z innowacyjnymi praktykami, jakie mogą
realizować samorządy na
rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych
wspólnot.
Jej głównym celem było
zbudowanie owocnych relacji
między przedstawicielami samorządów a przedsiębiorcami
dostarczającymi technologie i
usługi, co pozwoli na bardziej
dynamiczny i efektywny rozwój polskich regionów. Wśród
gości honorowych byli obecni

między innymi członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Tomasz
Pilawka, burmistrz Szczawna
Zdroju Marek Fedoruk, Prezes Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Wałbrzych Piotr
Zimnicki. Byli obecni również
Radni Powiatu Wałbrzyskiego
oraz liczni goście z Warszawy.
- Z tego miejsca dziękujemy bardzo organizatorom,
wszystkim prelegentom, którzy brali udział w konferencji jak również burmistrzowi
Szczawna Zdrój Markowi Fedorukowi za pomoc w organizacji konferencji – mówią
członkowie Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego.
(MB)

Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych odbyło się w Teatrze
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju.
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Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej
Całkowita wymiana
asortymentu.

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy

Nowa kolekcja
w super cenach.

ZADZWOŃ

668 682 334

Nowy towar

(piątek)
23 września
wna 13 (Piaskowa Góra)
Wałbrzych, ul. Głó
(poniedziałek)
26 września
robrego 14
Wałbrzych, ul. Ch

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*

www.proficredit.pl

Twoje pieniądze

Rzeczpospolita buraczana
Andrzej
Basiński

Burak, jako warzywo, to
podstawowy surowiec do
przygotowania barszczu lub
surówki. Burak jako określenie charakteru, nawyków lub
postawy człowieka, oznacza
chama, bezczelnego ćwoka,
jednostkę prymitywną bez
względu na wykształcenie,
wyznającą zasady będące
zaprzeczeniem dobra wspólnego, współczucia i empatii,
krańcowo egoistyczną, potrzebującą bata, aby funkcjonować, wazeliniarsko - służalczą. Burak plus, to jednostka
wykorzystująca buraka zwykłego do swoich celów. Tenże bywa też dewotem, ciągle
poszkodowanym i mściwym,
gardłującym, że ojczyznę należy podnieść z kolan.
Burakami w Polsce obrodziło, od szczytów władzy po
społeczne doły. Nastąpił ich
lawinowy wysyp. Buraczana
zaraza opanowuje coraz więcej dziedzin życia. Jest głośna i
bezwzględna. Zagłusza apelujących o opamiętanie. Typowe
buraczane zawołanie, to: „nie
cofniemy się nawet o krok!”.
Polski burak kpi sobie z prawa obowiązującego w cywilizowanym państwie. Uznaje
tylko prawo silniejszego. Wypracowane przez lata uznanie
dla Polski w świecie, nic go nie
obchodzi. Rozwala je, gdyż dla
niego bardziej się liczy obawa
bliższych i dalszych unijnych
sąsiadów przed Polską nie-

obliczalną i niepoczytalną. Patriotyzm polskiego buraka jest
wrzeszczący i nachalny, najlepiej widoczny w wykonaniu
faszyzujących łysoli, posługujących się kijami bejsbolowymi
ze znakami uświęconymi walką o wyzwolenie i pragnących
tymże kijami w patriotycznym
czynie spuścić „zdrajcom” wp....
ol. Polski burak nie jest w stanie
dorównać uznanym autorytetom, więc ryje pod nimi doły i
gryzie po kostkach, zachęcany
przez buraków ze szczytów
władzy: ”ryjcie, bo to wy macie rację, obalajcie, olewajcie i
gnojcie elity!”. Na polskim buractwie żeruje oberprezes i po
mistrzowsku je wykorzystuje,
a najlepszym tego przykładem
są podsycane przez niego w
kretyństwa i idiotyzmy smoleńskie. Polski burak namiętnie
bowiem kocha teorie spiskowe, rzekomo nieustanne polskie męczeństwo i daje odpór
odwiecznemu obrażaniu rodaków przez inne nacje. „Wara
od Polaków - krzyczy burak –
to naród wybrany przez Boga,
zdolny wyłącznie do czynów
szlachetnych!”. To dlatego minister Zalewskiej nie mogły
przejść przez gardło słowa o
rzeczywistych sprawcach pogromu kieleckiego i zbrodni w
Jedwabnem. Skompromitowała tym nie tylko siebie, ale swój
resort i partię.
Znowu powróciły Macierewiczowskie upiory. Raport
komisji Millera eksperci ICAO
(Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego)
uznali za wyjątkowo rzetelnie wykonane badanie katastrofy lotniczej. Setki stron z
bezspornymi dowodami, ilustrującymi minuta po minu-

cie dramat w samolocie. Ale
„eksperci” ministra zarzucili
komisji kłamstwa i wyrzuciły
raport do kosza. Jedni wrzeszczą: „to był zamach!”, inni:
„nic nie zostało wyjaśnione!”.
To już nieuleczalna głupota,
oślo-barani upór, psychoza
wręcz, buractwo totalne. Macierewicz nie może zawieść
buraczanego elektoratu, więc
woli do końca swoich dni gonić króliczka, niż - broń Boże!
- go złapać. Zamach stanowi
bowiem życiodajny nawóz,
bez którego trudno im żyć.
Teraz na pewien czas Macierewicz odsunie straszną wizję
zakończenia śledztwa nie po
swojej myśli (czy to w ogóle
możliwe?) ekshumacją ofiar
katastrofy. To udręka dla wielu
ich rodzin. Ale co to Macierewicza obchodzi?
W jego podkomisji rozważano możliwość eksperymentu z brzozą na samochodzie
i uderzającym w nią tupolewem. Wydaje się to przerażającą groteską, a przecież
możliwość taką wzięli pod
uwagę ludzie uważający się za
poważnych ekspertów (choć
żaden nie badał w przeszłości
wypadków lotniczych!). Polak
normalny zatrząsł się ze śmiechu, chociaż sprawa dotyczy
tragedii. Polski burak gorąco
obłędny pomysł popiera, podobnie jak smoleńskie apele
„poległych”. Ostatni, z okazji
333. rocznicy odsieczy wiedeńskiej, to już szczyt wariactwa i bezwstydu. Inicjatywy
Macierewicza doprowadzą w
końcu normalne społeczeństwo do odruchu wymiotnego. Ale, wracam do apeli „poległych”, jakoś nie współczuję
żołnierzom, którzy w pokorze

Nigdy więcej wojny
znoszą poniżające wojskowych harce ministra. Ostatnie
podwyżki ich uposażeń wiele
tu tłumaczą...
Nasze buractwo nie ujawniło się w ostatnich miesiącach, ono się wtedy tylko
nasiliło. Polski pracodawca –
burak, od dawna już upokarza
podwładnych śmieciowymi
umowami i niskimi płacami,
chociaż stać go na wyższe.
Ale cóż, skoro kocha to co
robi. Będzie uzależnionych od
siebie pracowników gnębił z
lubością i buraczanym sadyzmem. Przejechała się na tym
poprzednia władza, a i nowa
nie znalazła na to sposobu.
Poparcie dla PiS sięga 40
proc. Znaczny w tym udział
programu 500 plus, czemu
się nie dziwię, ale przy okazji
ujawniły się tabuny buraków,
dla których grill, zimne piwko i
święty spokój w zupełności do
szczęścia wystarczają. Chromolić tam Trybunał Konstytucyjny, państwo prawa i szarganie dobrej do niedawna opinii
o Polsce w świecie! Dyktatura?
– prosimy bardzo! Zawłaszczanie państwa do cna przez PiS?
– nie mamy nic przeciwko!
Ciemne, butne, pyszne, cyniczne i aroganckie buractwo,
zabrało się za totalny demontaż państwa. Czyni to m.in.
atakiem na struktury mające
gwarantować jego trwałość i
bezpieczeństwo, a także szeroko zakrojonym przekupstwem i rozdawnictwem
stanowisk oraz obietnicami
wziętymi z księżyca. Jeżeli nabierze na nie kolejnych naiwnych, również dotychczas niegłosujących, buractwo będzie
górą. Możliwe, że na długo...
Pozwolimy na to?

Przypadający na 17 września Dzień Sybiraka to w historii Polski jedna z tych dat,
które świadczą o szczególnym
umiłowaniu ojczyzny i są hołdem dla ludzi, którzy tę ojczyznę - nawet w najtrudniejszych
chwilach - nosili w sercu. Mając
w pamięci wyjątkowe męczeństwo niemal miliona Polaków,
w Wałbrzychu i Świebodzicach
odbyły się uroczystości upamiętniające wszystkich, których dotknął ten tragiczny los.
Tegoroczne obchody rozpoczęła uroczysta msza święta
odprawiona w kościele pw. św.
Mikołaja w Świebodzicach, której przewodniczył proboszcz tej
parafii ks. Józef Siemasz. W wygłoszonej homilii Dziekan dekanatu świebodzickiego zwrócił
się bezpośrednio do Sybiraków,
akcentując przed zebranymi, w
tym licznie przybyłą młodzieżą
z noszącego imię Sybiraków Publicznego Gimnazjum nr 1, tragiczną przeszłość ich patronów,
tułaczy los i zapomnienie, jakie
spotkało ich ze strony władz państwowych, tuż po powrocie do
ojczyzny po okresie zesłania aż
do transformacji systemowej.

Po eucharystii zebrani goście
- wśród nich m.in. kapitan Julian Lech, odznaczony orderem
Virtutti Militari - w asyście sztandarów, w tym najważniejszego
w tym dniu sztandaru Związku
Sybiraków, przeszli przed tablicę upamiętniającą zesłańców,
gdzie delegacje złożyły wiązanki
kwiatów, a Jadwiga Pichurska,
wiceprezes Koła Związku Sybiraków w Świebodzicach, wygłosiła poruszający apel, w którym
przywołała postaci niedawno
zmarłych członków związku,
szczególnie zasłużonych dla
propagowania martyrologii Polaków na Wschodzie - Zofii Helwing i Stanisława Sznajdera.
Sprzed pamiątkowej tablicy wszyscy przeszli marszem
przed pomnik św. Jana Pawła II, a
stamtąd, po modlitwie i złożeniu
kwiatów, do Miejskiego Domu
Kultury w Świebodzicach, gdzie
odbyła się uroczystość dla członków Związku i zaproszonych gości, w tym reprezentantów środowiska sybirackiego ze Starych
Bogaczowic. Przy okazji spotkania nie zabrakło łez wzruszenia i
wspomnień trudnej przeszłości.
(RED)

Przed tablicę upamiętniającą zesłańców delegacje złożyły wiązanki
kwiatów.
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Gmina świętowała
Uroczysta msza w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Mieroszowie rozpoczęła
tegoroczne Dożynki Gminy
Mieroszów. Podczas nabożeństwa poświęcony został
chleb z tegorocznych zbiorów, a ceremonię uświetnił
udział kapeli góralskiej „Janicki”, która również poprowadziła korowód dożynkowy ulicami Mieroszowa na
stadion sportowy.
Tam starostowie dożynek
podziękowali wszystkim rolnikom i ogrodnikom za trud
włożony w pracę w gospodarstwie i przekazali burmistrzowi
bochen chleba, który rozpoczął święto plonów dzieląc się
z mieszkańcami ofiarowanym
chlebem. Po misterium chleba rozpoczęła się artystyczna
część tegorocznych dożynek.
Kapela „Janicki” tańcząc i śpiewając umilała uczestnikom
chwile, w których mogli podziwiać kosze i wieńce dożynkowe, kiermasz rękodzieła, a także stoiska sołeckie Unisławia
Śląskiego i Sokołowska z przeróżnymi wyrobami: od powideł, przez pasztety, ciasta, do
nawet nalewek własnej roboty. Skosztować można było

Pozytywna
rewitalizacja

Uroczysty przemarsz korowodu dożynkowego w Mieroszowie.
dosłownie wszystkiego, nawet
pieczonego dzika w kapuście i
grochówki, którymi częstowały koła łowieckie „Knieja
Wałbrzych”, „Jeleń Wałbrzych”
i „Knieja Lubawka”. Organizatorzy przygotowali również
dla atrakcje najmłodszych.
Wielka dmuchana zjeżdżalnia,
eurobungee i duże kule bumper ball dostarczyły śmiechu,
a odrobinę adrenaliny i strachu zafundowali strażacy na
osiemnastometrowym podnośniku. Można było również

z bliska obejrzeć lotnię, niestety w stanie spoczynku na
ziemi, którą prezentował Jerzy
Siatkowski - prezes Aeroklubu
Wałbrzyskiego.
Nie zabrakło także emocji
sportowych. W potyczkach
sołeckich o Przechodni Puchar Burmistrza Mieroszowa
pod nazwą „Młodzieżowy
Turniej Sołectw” wzięły udział
drużyny z poszczególnych
wsi. Musiały się one zmierzyć
w takich konkurencjach jak
bieg z taczką, rzut do chło-
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pa pomidorem, czy bieg w
drużynie czteroosobowej na
jednej parze nart. Zwyciężyła
drużyna Sokołowska, a kolejne
miejsca zajęły Unisław Śląski
i Kowalowa. W konkursie na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy pierwsze miejsce zajęło
również sołectwo Sokołowsko. Imprezę zakończyła zabawa taneczna pod chmurką,
której rozgrzewką był występ
zespołu ludowego „Zgoda” z
Chełmska Śląskiego.
(KK)

Do Urzędu Miejskiego w
Mieroszowie wpłynęło pismo
z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu informujące, że Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mieroszów
na lata 2015-2025 (przyjęty
Uchwałą nr XXVIII/133/16
Rady Miejskiej Mieroszowa z
dnia 31.08.2016r.) został oceniony pozytywnie.
Zakres oceny obejmował
zgodność z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020 oraz wytycznymi
programowymi Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego,
dotyczącymi zasad przygotowywania lokalnych programów
rewitalizacji (lub dokumentów
równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020. – Po
raz kolejny dziękuję wszystkim
zaangażowanym w tworzenie
tego programu. Pozytywna
opinia wydana przez urząd marszałkowski jest potwierdzeniem
wysokiej jakości pracy i zaangażowania zespołu budującego
Lokalny Program Rewitalizacji
dla Gminy Mieroszów na lata

2015-2025. Program ten jest
szansą na sięgnięcie po fundusze unijne i wykorzystanie ich
w celu nadania nowych funkcji społecznych w wybranych
obszarach. Marzę o tym, aby
modernizacja i remonty budynków, odrestaurowanie centrum
Mieroszowa oraz inwestycje
w Sokołowsku, przyczyniły się
do poprawy warunków życia
wszystkich mieszkańców i dały
impuls do dalszego rozwoju całej gminy. Cieszę się też, że LPR
jest tworzony we współpracy z
mieszkańcami obszarów zdegradowanych, organizacjami
pozarządowymi, radnymi i fachowcami z wielu dziedzin, od
socjologii przez ekonomię, po
architekturę. Dlatego zachęcam serdecznie do tworzenia i
późniejszej realizacji projektów
w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Mieroszów
– podkreśla burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński. Przygotowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Mieroszów
jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
(UM)
REKLAMA

DB2010

Czwartek, 22 września 2016 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

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

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

DB2010

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.
Informacje pod numerami telefonu:

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

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
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl
na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!

tel.: 791 87 34 77

Tel. 790 709 590

Najlepsi ochotnicy z Zagórza

Bezpłatne warsztaty
rękodzieła

W minioną sobotę, na
stadionie w Starych Bogaczowicach, odbyły się zawody sportowo-pożarnicze
OSP i MDP powiatu wałbrzyskiego. Organizatorem był
Zarząd Powiatowy Związku
OSP RP w Wałbrzychu, przy
współudziale
Komendy
Miejskiej PSP w Wałbrzychu.
Patronat nad wydarzeniem
objął starosta wałbrzyski,
który zapewnił jednocześnie nagrody główne. Każdy z druhów otrzymał także
pamiątkowy medal, ufundowany przez Mirosława
Lecha, wójta Gminy Stare
Bogaczowice.
Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze w Powiecie
Wałbrzyskim odbywają się co
dwa lata. W zawodach udział
wzięło 9 drużyn Ochotniczych
Straży Pożarnych: Zagórze
Śląskie, Jaczków, Boguszów,
Stare Bogaczowice, Witków,
Głuszyca, Mieroszów, Dziećmorowice, Gorce oraz dwie
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Zagórza Śląskiego i
Gorc. Na stadionie w Starych
Bogaczowicach druhowie rywalizowali w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza
7x50 z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe, które polegało
na rozwinięciu w jak najkrótszym czasie - w ściśle określony sposób - linii ssawnej
oraz linii wężowych i strąceniu wodą wyznaczonych elementów. Nad prawidłowym
przebiegiem poszczególnych
konkurencji czuwała komisja
sędziowska, którą powołał
Komendant Miejski PSP w
Wałbrzychu st. bryg. Grzegorz
Kułak. Sędzią głównym zawodów był asp. sztab. Adam

Fundacja
Edukacyjno-Społeczna „Polny Kwiat” oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach
zapraszają na bezpłatne
warsztaty artystyczne oraz z
rękodzieła artystycznego –
biżuteria z filcu, koraliki TOHO.
Warsztaty artystyczne odbywają się w Świetlicy Wiejskiej Jabłów w każdy piątek, natomiast
techniki rękodzieła artystycznego można poznać w Świetlicy
Wiejskiej Chwaliszów we wtorki. Organizatorzy zapewniają
materiały i profesjonalnych instruktorów. Wystarczy przyjść i
zabrać ze sobą szeroki uśmiech.
Więcej informacji na temat wydarzenia można w Gminnym
Centrum Edukacyjno-Społecznym lub pod numerem telefonu
74 844 35 03. Projekt dofinansowany w ramach akcji „Reklama
Dzieciom”.

Strażacy z OSP powiatu wałbrzyskiego rywalizowali na stadionie
w Starych Bogaczowicach.
Rybiński. Starcia były bardzo
emocjonujące, a pogoda - pomimo złych prognoz - oszczędziła uczestników oraz licznie
zebranych
obserwatorów.
Najwięcej radości wzbudzał
widok najmłodszych strażaków, którzy ochoczo stali w
szeregach służb i byli nieocenionym wsparciem swoich
starszych kolegów.
Rozgrywki zostały zakończone uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów
przez Starostę Wałbrzyskiego Jacka Cichurę, zastępcę
wójta Starych Bogaczowic
Bogdana Stochaja, prezesa
Zarządu Powiatowego ZOSP
RP w Wałbrzychu Ireneusza
Niedźwieckiego oraz zastępcę komendanta Państwowej
Straży Pożarnej w Wałbrzychu
Krzysztofa Szyszkę.
- Starostwo Powiatowe regularnie wspiera tę cykliczna
imprezę. W tym roku na to za-

danie przeznaczyliśmy 7000zł,
które zostały wykorzystane na
zakup nagród dla zwycięzców
zawodów. Teraz z niecierpliwością czekamy na kolejne
zawody, które odbędą się za 2
lata – podkreśla starosta Jacek
Cichura.
Po zakończeniu zawodów i uroczystym wręczeniu
nagród, wszyscy uczestnicy,
sędziowie oraz zaproszeni
goście udali się na wspólny
posiłek.
(IL, MB)
Wyniki zawodów:
1. OSP Zagórze Śląskie
2. OSP Jaczków
3. OSP Boguszów
4. OSP Stare Bogaczowice
5. OSP Głuszyca Gr.
6. OSP Witków
7. OSP Mieroszów
8. OSP Dziećmorowice
9. OSP Gorce

(IL)

Polała się krew
Dziewiąta w tym roku akcja
poboru krwi w Świebodzicach
odbyła się w mobilnym punkcie, zaparkowanym przed ratuszem ambulansie. W zbiórce
uczestniczyło trzynaście osób,
dzięki czemu udało się uzbierać
sześć litrów życiodajnego płynu. Miłym akcentem podczas
tej akcji było zarejestrowanie
się kolejnych sześciu nowych
dawców do bazy krwiodawców.
Już teraz zapraszamy na dziesiątą akcję poboru krwi, która
odbędzie się 27 października,
godz. 9:00-13:00 w Miejskim
Domu Kultury w Świebodzicach.
Organizatorem mobilnej akcji
poboru krwi były: Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Klub
Honorowych Dawców Krwi w
Świebodzicach i Urząd Miejski w
Świebodzicach.
(RED)

Już można grać

W Starych Bogaczowicach oficjalnie przekazano do użytkowania
nowoczesne boisko piłkarskie o wymiarach 62 m x 30 m. Uroczystego
przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz gminy, radni i ksiądz
proboszcz. W okolicznościowych wystąpieniach życzyli młodzieży,
aby coraz lepsze zaplecze sportowe pomagało im w uzyskiwaniu
jeszcze lepszych wyników. Po poświęceniu obiektu przez ks. Jacka
Biernackiego młodzież z klasy sportowej rozegrała mecz pokazowy.

(IL)

Grodno pięknieje
Gmina Walim pozyskała
kolejne pieniądze na dalszą
renowację zamku Grodno
w Zagórzu Śląskim. Zarząd
Województwa
Dolnośląskiego podjął uchwałę w
sprawie wyboru projektów
w trybie konkursowym do
dofinansowania ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 dla Działania
4.3 Dziedzictwo kulturowe,
Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW.
- Wśród zwycięskich wniosków znalazł się i nasz projekt,
którego całkowita wartość
opiewa na kwotę 2 163 862,53
zł, z czego 1 360 333,35 zł pochodzić będzie z uzyskanego
dofinansowania. W ramach
przyznanych środków przebudowie podlegać będzie

budynek łącznika, budynek
bramny oraz baszta obronna,
które obecnie w większości
nie są użytkowane, ani udostępniane dla zwiedzających.
Dzięki zaplanowanym pracom
i doposażeniom sal powstaną
nowe przestrzenie, które będzie można przeznaczyć na organizację takich wydarzeń jak:
inscenizacje historyczne grup
rekonstrukcyjnych, prelekcje,
prezentacje, czy spotkania autorskie. Zostanie zakupiony
również sprzęt multimedialny
pozwalający na zaprezentowanie historii zamku Grodno
w bardzo niekonwencjonalny i
nowoczesny sposób. Po wielu
latach starań powstanie instalacja sanitarna wraz z przepompownią, co pozytywnie wpłynie
na rozwój zamkowej turystyki w
zakresie hotelarstwa i gastronomi – wyjaśnia Adam Hausman,
wójt Gminy Walim.
(RED)
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Festiwal aktywności

Uwalniają książki

Z kolejną inicjatywą do mieszkańców i kuracjuszy wystąpił samorząd
Jedliny-Zdroju. Na parterze Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój, obok wejścia
do biura obsługi klienta, została zamontowana specjalna półka
na książki. W ten sposób samorządowcy zachęcają jedlinian i gości
uzdrowiska do czytania książek i do wymiany lektur. – Zachęcamy
wszystkich do przyłączenia się do akcji uwalniamy książkę. Na półce
można zostawić swoją książkę i wziąć inną – apelują pomysłodawcy.

(RED)

Obywatelski prezent
Jedlina – Zdrój gościła
Honorowego Obywatela
Miasta - Guntera Boehma,
który jest związany z Pałacem Jedlinka. Dostojny
gość, w trakcie spotkania
przekazał młodzieży gimnazjalnej czterotomową kronikę
swojego rodu, którego historia związana jest między innymi z tą uzdrowiskową gminą.
(RED)

W drugą niedzielę października
zachęcamy wszystkich do udziału w
Festiwalu Aktywności, który odbędzie
się na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Kłodzkiej w
Jedlinie-Zdroju.
W ramach festiwalu, który rozpocznie
się o godz. 15.00, zostanie otwarty nowo
wybudowany skatepark, który powstał
z inicjatywy jedlińskiej młodzieży. Na
oficjalne otwarcie w tym dniu czekać
będzie także bieżnia, znajdująca się przy
płycie głównego boiska sportowego. Dla
uczestników festiwalu zostaną przygotowane punkty promujące różne rodzaje
aktywności sportowej, w których każdy
będzie mógł otrzymać informację z poszczególnych dziedzin sportu i zdrowego odżywiania. Będą stanowiska, m.in.
biegowe, piłkarskie, gry w siatkówkę,
bule oraz nordic walking. W trakcie imprezy odbędzie się pokaz tańca zumba
oraz konkurs dla dzieci i młodzieży z wiedzy o sporcie. Przygotowano również pamiątkowe medale, które będą wręczane
dzieciom i młodzieży za aktywny udział
w pokazach. Niezapomnianych wrażeń
dostarczą najmłodszym dmuchane zjeżdżalnie, eurobangi i smaczne przekąski
serwowane przez wystawców.
- Gorąco zachęcam miłośników sportowych zmagań do wspólnej zabawy
– mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny
- Zdroju.
(LS)

Nowa bieżnia na stadionie w Jedlinie - Zdroju już zapełniła się młodymi sportowcami.

Wkrótce do użytku zostanie oddany skatepark.
REKLAMA
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REKLAMA

Kibice pomogli wyrwać
punkt liderowi
Skazywany na pożarcie w meczu z liderem,
Górnik Wałbrzych zremisował bezbramkowo z
GKS-em Jastrzębie. W zdobyciu cennego punktu piłkarzom pomogli wałbrzyscy kibice.
Piłkarze Górnika przed
meczem rozgrzewali się w
koszulkach z napisem „Jaro,
trzymaj się” –była to dedykacja dla bramkarza Kamila Jarosińskiego, który uległ wypadkowi w Czechach i teraz
leży w stanie śpiączki w szpitali w Hardec Kralove. A na
trybunach – po raz pierwszy
od lipca ubiegłego roku – w
sektorze C stadionu pojawili
się szalikowcy Górnika.
Na początku spotkania
przeważali goście, lecz przez
intensywne opady deszczu
murawa była bardzo śliska
i mocno nasiąknięta wodą,
przez co trudno grało się
piłkarzom obu drużyn. W
18 min. po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego Marcina
Morawskiego
wślizgiem
uderzył Paweł Tobiasz, jednak uczynił to niedokładnie i piłkę spokojnie złapał
Grzegorz Drazik. Minutę
później do sytuacji sam na
sam z bramkarzem doszedł
Adrian Kopacz, lecz świetnie interweniował dobrze
dysponowany Damian Jaroszewski. W 36 min., po kolejnej centrze Morawskiego z
rzutu wolnego, głową strzelił
Mateusz Krzymiński, doszło
do zamieszania na piątym
metrze, lecz ostatecznie
golkiper przyjezdnych wy-

łapał futbolówkę. Przez złe
warunki atmosferyczne oba
zespoły nie chciały zaryzykować otwartej gry, przez co w
pierwszych 45 minutach nie
padły gole.
W przerwie trener GKS-u
Jarosław Skrobacz dokonał
dwóch zmian w składzie,
ale pierwsi groźniej zaatakowali piłkarze Górnika. W
49 min., po nieźle zapowiadającej się akcji, na strzał z
dystansu zdecydował się
Paweł Tobiasz, jednak piłka poszybowała daleko od
bramki. Osiemnaście minut
później w świetnej sytuacji
znalazł się Adrian Kopacz,
który wślizgiem uderzał z
kąta, ale źle uderzył w piłkę i fatalnie przestrzelił. W
74 min. po wrzutce Oskara Mazurkiewicza z prawej
strony, „szczupakiem” uderzył Daniel Szczepan, lecz
minimalnie nad bramką. Za
to dziewięć minut później
Górnik mógł wyjść na prowadzenie. Dominik Woźniak zagrał do Damiana Migalskiego, a ten znalazł się
sam na sam z bramkarzem,
ale źle przyjął futbolówkę,
która ostatecznie opuściła
boisko. Jeszcze przed końcem spotkania z 25 metrów
huknął Damian Szczęch, ale
i tym razem piłka minimalnie minęła słupek bramki
gospodarzy.
Teraz wałbrzyszanie rozegrają zaległy mecz w Częstochowie ze Skrą. Spotkanie odbędzie się w piątek, 23
września o godz. 19:00.
Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych – GKS Jastrzębie Zdrój 0:0
Żółte kartki: Morawski, Krzymiński oraz Tront. Sędziował: Łukasz
Sowada (Opolski ZPN). Widzów: 500.
Górnik: Jaroszewski – Tobiasz, Rytko, Surmaj, Krzymiński – Gawlik
(81 Brzeziński), Morawski, Pierzga (68 Bogacz), Sobiesierski
(65 Młodziński) – Migalski, Woźniak.
GKS: Drazik – Mazurkiewicz, Pacholski, Szymura, Zajączkowski –
Szczęch, Musioł (78 Kawula), Tront, Kopacz, Caniboł (46 Ali)
– Jadach (46 Szczepan).

Wraca
ekstraliga
Piłkarki nożne AZS PWSZ
Wałbrzych w 6. kolejce
ekstraligi zagrają w Białej
Podlaskiej z miejscowym
AZS PSW. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 24 września o godz. 11:00. Rozgrywki ligowe miały aż 3 tygodnie
przerwy, ponieważ reprezentacja seniorek rozegrała
mecz eliminacji mistrzostw.
Wałbrzyszanki w ostatniej
kolejce przed przerwą przegrały na własnym stadionie
z Górnikiem Łęczna aż 0:4 i
była to pierwsza porażka w
obecnym sezonie. Obecnie
podopieczne Kamila Jasińskiego w tabeli najwyższej
klasy rozgrywkowej zajmują
4. miejsce z 10 punktami na
koncie i bilansem bramek
10:7. Zespół z Białej Podlaskiej w poprzedniej serii
gier pokonał w Szczecinie
Olimpię 2:1 i było to dopiero
pierwsze zwycięstwo w tym
sezonie. Jednak AZS PSW
nie miał łatwego terminarza,
przez co zajmuje obecnie dopiero 9. lokatę z dorobkiem
4 oczek i stosunkiem goli
4:14. W poprzednim sezonie
akademickie ekipy spotkały
się ze sobą dwukrotnie - na
inaugurację poprzedniego
sezonu w Wałbrzychu podopieczne wówczas Marcina
Gryki wygrały 2:0, a w Białej
Podlaskiej gospodynie wygrały 1:0.
Zestaw par 6. kolejki ekstraligi: AZS PSW Biała Podlaska AZS PWSZ Wałbrzych (sobota, 24 września, godz. 11:00),
GOSiR Piaseczno - Górnik
Łęczna, Sztorm GdańskOlimpia Szczecin, AZS Wrocław - Mitech Żywiec, AZS
UJ Kraków - UKS SMS Łódź,
Medyk Konin - Czarni Sosnowiec.
Radosław Radczak

Monika wywalczyła
emeryturę

Wysoka
wygrana Polek
Reprezentacja Polski piłkarek nożnych w kolejnym
spotkaniu eliminacji do
mistrzostw Europy pokonała we Włocławku Mołdawię aż 4:0. Był to debiut
w roli selekcjonera kadry
kobiet Miłosza Stępińskiego, który w 69 min. wpuścił
na boisko pomocniczkę AZS
PWSZ Wałbrzych - Annę Rędzię. Warto dodać, że do kadry w tym spotkaniu po 2 latach wróciła bramkarka PSG
Katarzyna Kiedrzynek, przez
co golkiperka wałbrzyskiego
klubu Daria Antończyk będzie mieć mniejsze szanse
na regularną grę w reprezentacji.
Radosław Radczak

Warcaby
w Starej Kopalni

Monika wśród swoich trofeów.

Monika Michalik jest najbardziej utytułowaną polską zapaśniczką. W swojej
medalowej kolekcji z ME
posiada 3 złote krążki oraz
3 srebrne i 3 brązowe, na
MŚ wywalczyła wśród seniorek 2 „brązy”, poza tym
na turniejach Golden Grand
Prix zdobywała 2 złote oraz
po jednym sebrnym i brązowym medalu. Brakowało
jej tylko trofeum z igrzysk
olimpijskich, dzięki któremu miałaby prawo do sportowej emerytury. I właśnie
dokonała tego wyczynu
podczas igrzysk w Rio de
Janeiro, zgarniając brązowy
krążek w kategorii 63 kg.
Z Moniką poznaliśmy się
w 2003 r. w boguszowskim
Ratuszu, gdzie świętowano zdobycie przez nią mistrzostwa Europy w Baku.
Dlaczego w Boguszowie?
Bo w tym czasie była zawodniczką tamtejszego Szczytu.
Miejscowe władze przymierzały się do znaczniejszego
uhonorowania Moniki, m.in.
przez przyznanie jej godnego lokalu mieszkalnego, ale

długo nic z tego nie wychodziło i Michalik powróciła
do reprezentowania Orląt
Trzciel, a później przeniosła
się do Grunwaldu Poznań.
Monika jest bardzo kontaktową dziewczyną i nie
mam najmniejszego problemu z uzyskaniem wypowiedzi po kolejnych turniejach
z jej udziałem. Podobnie
rzecz się ma z komentarzami
Agnieszki Wieszczek-Kordus,
wałbrzyszanki z Piaskowej
Góry, rozpoczynającej karierę w Herosie Czarny Bór, a od
kilku lat także broniącej barw
Grunwaldu. Niestety, dziewczynie, którą los szczególnie
doświadczył kontuzjami, nie
było dane wywalczenie medalu olimpijskiego w Rio. Ale
zdobyła go (brązowy) jako
pierwsza Polka w Pekinie w
2008 r. i też zagwarantowała
sobie specjalne świadczenie
emerytalne.
Wydaje mi się, że obie zapaśniczki związane niegdyś
z naszym rejonem, nie powiedziały jeszcze ostatniego
słowa.
Andrzej Basiński

W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbyły
się II Otwarte Mistrzostwa
Wałbrzycha w Warcabach
100-polowych.
Imprezie
przeprowadzonej z okazji
70-lecia sportu wałbrzyskiego, patronował prezydent
miasta dr Roman Szełemej.
Wyniki: 1. Adam Biadasiewicz (Sokół Wrocław) – 12
pkt, 2. Tymoteusz Myszuk
– 12, 3. Amadeusz Zyber-Moszak – 11, 4. Dawid Franek (wszyscy Roszada Lipno)
– 10, 5. Tomasz Jurcewicz
(Złote Piony Bielawa) – 10, 6.
Malwina Walikowska (Sokół)
– 10. Najlepsi z Wałbrzyszan:
16. Jerzy Stacha – 8, 21. Józef
Pawluk – 7. Uczestniczyło 38
zawodników. Nad sprawnym
przebiegiem turnieju czuwał
Kazimierz Kaczuga ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Dęby Wałbrzych. Za
wydatną pomoc dziękuje
dyrektor Starej Kopalni Annie Żabskiej, do powodzenia
imprezy przyczynili się też:
OSiR, Aqua Zdrój i sklep Almar Sport.
(BAS)
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Zasłużeni dla wałbrzyskiego Kolarskie sukcesy
kolarstwa
W poprzednim numerze
sporo miejsca poświęciliśmy jubileuszowi 70-lecia
wałbrzyskiego kolarstwa.
Najliczniej zostali wymienieni zawodnicy, z wiadomych względów ci, którzy
odnosili największe sukcesy. Ale na dobrą markę
tej dyscypliny (o której
mówił obecny na obchodach prezes PZKol Wacław Skarul) zapracowali
także inni ludzie związani
z przede wszystkim z Górnikiem ludzie, np. działacze, lekarze i mecenasi
kolarstwa.

Oto oni: Ryszard Szram,
Tadeusz Rubak, Zbigniew
Wojnowski, Władysław Żyndul, Jolanta Suława, Tadeusz
Wlaźlak, Edmund Pleśnierowicz, Leszek Ździebłko,
Roman Miara, Edward Kozłowicz, Bogusława Czupryn, Jerzy Kliszewski oraz dr dr: Seweryn Pawłowicz, Kazimierz
Bojarski, Jan Kachnikiewicz
i Wojciech Szeligowski. Podobnie, jak w przypadku
zawodników, również i ich
było znacznie więcej, a każdy dołożył swoją cegiełkę do
rozwoju dyscypliny-jubilata.
Andrzej Basiński

Adam Górecki, który kiedyś ścigał się z Radosławem Romanikiem,
a obecnie jest wójtem gminy Czarny Bór, wśród narybku Górnika,
od lewej: Julii Kowalskiej, Adrianny Rasińskiej, Wiktorii
Węgrzynowskiej i Kingi Kopiwody.

Znakomicie spisali się
kolarze LKKS Górnik Wałbrzych DZT w Miedzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w jeździe indywidualnej na czas oraz
w Mistrzostwach Dolnego
Śląska w pozostałych kategoriach.
W Tuszynie w czasówce
wśród dziewcząt zwyciężyła Adrianna Rasińska przed
Julią Kowalską, a piąta była
Kinga Kopiwoda. Z kolei
najlepszym z chłopców okazał się Karol Woźniak. Paweł
Marchlewski zajął trzecie
miejsce wśród juniorów
młodszych, a w tej samej
kategorii Wiktoria Wegrzynowska była piąta. W Mistrzostwach Makroregionu

Dolnośląskiego w wyścigu
ze startu wspólnego, których gospodarzem była Legnica,drugie miejsce zajęła
Kowalska, trzecie Rasińska, a
piąte Kopiwoda. Czwarty był
Woźniak. W jeździe na czas
Woźniak i Kowalska stanęli
na najwyższym stopniu podium, trzecią lokatę zajęła
Rasińska, a piątą Kopiwoda.
Wśród juniorów młodszych
Damian Kopiwoda był trzeci, a Marchlewski czwarty.
„Górnicy” dominowali także
w czasówce rozegranej w
Jaworze-Męcince. Wygrali
ją Kowalska, Woźniak i Marchlewski, trzecie miejsce
zajęła Rasińska, a piąta była
Kopiwoda.
(BAS)

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową

Po latach spotkali się w gronie mastersów. Radosław Romanik (z lewej)
i Dariusz Popiel.

Agencja zatrudnienia Manpower (nr cert. 412)

zatrudni:

OPERATORÓW PRODUKCJI na wałbrzyskiej Strefie 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

Zatrudnię kierowcę
z doświadczeniem
w prowadzeniu
busów
do pracy w kraju i za
granicą
Tel. 887 488 001

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

Kowalska zwyciężyła po efektownym finiszu.

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

Zatrudnię
w zakładzie
ceramicznym osobę
do odlewania
i klejenia uszu.
cerlux@cerlux.pl,
504080694

Zatrudnię TANI - DOBRY WĘGIEL
doświadczonego
W WORKACH!!!
mechanika
samochodowego
Tel. 696-473-695

z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

DO WYNAJĘCIA
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)

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

LOKAL O POW. 60M2
NA PODZAMCZU
(ul. Basztowa)
NA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWĄ.
TEL. 600-663-110

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

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

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

KUPIĘ
KAWALERKĘ
NA PIASKOWEJ GÓRZE
Może być do remontu
lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014
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USŁUGI
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.

SZCZWIENKO 2POK 482 z ogrodem i garażem PO REMONCIE
125TYS kontakt: 792549757

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

Do WYNAJĘCIA 2POK 36m2
pierwsze piętro, pełne wyposażenie cena 1050zł/1m-c

(1) ODZYSKAJ ODSZKODOWANIE
POWYPADKOWE OC, W PRACY
ETC., BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH TEL: 730-554-772

Kontakt 535-416-014

(5) HYDRAULIKA - 668-605-555

Super lokalizacja. Cena 110tys
kontakt 535-416-014

(5) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

MOTORYZACJA
(2) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

PRACA
(1) Zatrudnię elektromechanika.
Uprawnienia SEP do 1KV, prawo
jazdy kat.B. Umiejętność czytania
schematów elektrycznych. Praca
w charakterze serwisanta urządzeń dźwignicowych. Kontakt tel.
608614930.
(2) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI

ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 44m2 mieszkanie z PIĘKNYM OGRODEM pod
oknami.

BIAŁY KAMIEŃ 2pok 44m2
dogodna lokalizacja, niska
zabudowa, cena 55tys zł kontakt.
535-416-014
ŚWIEBODZICE 34,77m2, 1 piętro,
rozkładowe, bardzo ładne do
wprowadzenia, cena: 98 000 zł,
kontakt: 792549757
BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2
2pietro, ogrzewanie miejskie cena
42tys zł Kontakt 535-416-014
DOM WOLNOSTOJĄCY blisko
Mieroszowa 188m2 Działka
2300m2 cena 129tys PILNA
SPRZEDAŻ cena do negocjacji
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 wprowadzenia, cena: 115 000 zł, kontakt:
792549757
DOM WOLNOSTOJĄCY BIAŁY
KAMIEŃ 4 pokoje, 125m2, po remoncie, cena 295.000zł Kontakt:
792-548-210
ŚRÓDMIEŚCIE,33m2,po remoncie,
do wprowadzenia, Cena 65.000zł
Kontakt: 792-548-210

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

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

(4) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486.

JM DOM do wynajęcia 3 – pokojowe mieszkanie 96 m2 Piaskowa Góra 1200 zł 74 6660919,
607212315

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

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

.PL
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• Ogłoszenia okolicznościowe

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

• Podziękowania

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

• Kondolencje • Nekrologi

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
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-2763 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
41m2, 3 piętro, do wprowadzenia
129 tys. Tel. 883 334 481

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

DB2010

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

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

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

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

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

w Tygodniku DB 2010
w portalu db2010.pl
na Facebooku
ATRAKCYJNE CENY!
MS-2605 Sobięcin – ul. Kani, 3 pokoje, 80m2, do odświeżenia, cena 119
tys. Tel. 606 976 630
GS-2632 Działka na Rusniowie ul.
Truskawkowa, 1360m2, cena 105
tys. Tel. 883 334 481
MS-2757 Nowe Miasto 4 pok, ogrzewanie 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

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

do remontu 36 000 !!! Tel: 530913-259
5. SOWA&VICTORIA Nowy dom
wykończony z zewnątrz, parter
również wykończony, piętro do
wykończenia. Działka 895 mkw,
Boguszów - osiedle domków
jednorodzinnych. Cena 410 000
do negocjacji Tel: 530-913-259

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
3 pokoje po kapitalnym remoncie
w atrakcyjnej lokalizacji 135,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
54 m2 po remoncie, gotowe do
wprowadzenia 129,000 zł.Tel:
502-657-640

zbiegu Rusinowej oraz Podgórza
cena: 69900zł. Tel: 502-665-504
14. SOWA&VICTORIA 53m2, dwa
pokoje, ładne mieszkanie w zielonej i spokojnej okolicy Podgórza z
kojącym widokiem. Do remontu.
Atrakcyjna cena: 45 000zł!!!!.

6. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, kawalerka z widną kuchnią
36,32 m2 na I piętrze w starym
budownictwie, cena: 65,000 zł.
DO NEGOCJACJI Tel: 519-121-102

POLECAM! Tel: 502-665-504

7.SOWA&VICTORIA Mieroszów,
2 pokoje, 62,15 m2 w stanie do
remontu, cena: 65,000 zł. DO
NEGOCJACJI Tel: 519-121-102

42m2, Śródmieście 96.000 tel.

8. SOWA&VICTORIA Śródmieście,
2 pokoje na wysokim parterze,
do prowadzenia. 43M2, w cenie:
60,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel:
519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Duże, komfortowe mieszkanie w pobliżu
Parku Sobieskiego,108m2, 4
pokoje, możliwość dokupienia
garażu. Tel.502-657-353

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

Tel. 790 709 590

10. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie po kapitalnym
remoncie w pobliżu ul. Lotników.
Cena 135,000 zł. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Budynek
biurowy po remoncie w centrum
Wałbrzycha. Cena 210,000 zł. Tel:
502-657-353

3. SOWA&VICTORIA Konradów,
2 pokoje, 53 m2, cicha i zielona
okolica, cena: 105,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259

12. SOWA&VICTORIA SUPER
OFERTA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w Szczawnie Zdr; do remontu, blisko deptak, wykonano
wszelkie projekty oraz pozwolenia, 69 900zł do negocjacji!!! Tel:
502-665-504

4. SOWA&VICTORIA 37 mkw ul.
Świdnicka, zadbany budynek,
ładny widok, ogródek. Mieszkanie

13.SOWA&VICTORIA Piękne
mieszkanie po kapitalnym remoncie, 56m2, zielona okolica na

15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
2 pokoje, wysoki parter, ogrzewanie co węglowe, ładna okolica,
506-717-014 Tel: 506-717-014
16. SOWA & VICTORIA Na sprzedaż 2 pokoje, widna kuchnia, do
odświeżenia, IV piętro 118.000
Piaskowa Góra tel 506-717-014
Tel:506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Na sprzedaż 60 m2 po kapitalnym remoncie, III piętro, Sobięcin 99.000 tel.
506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Osiedle Piastowskie Świebodzice mieszkanie
3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC,
duży balkon, 61m2, 4 piętro, cena
147000 zł Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Gorce
mieszkanie 4 pokoje, kuchnia
duży balkon, 67m2 cena 145000
zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Głuszyca,
mieszkanie dwupoziomowe w
2-rodzinnym domu, 180 m2 cena
230,000 zł Tel: 519-121-104
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wysoki standard, po remoncie .
Cena 179.000zł DO NEGOCJACJI
Kontakt 535-311-265

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
2 Pokoje, pełen ROZKŁAD, 48,3
m2, ogrzewanie MIEJSKIE, cicha
okolica. Cena 74.000zł! Kontakt
577-263-955

NOWE MIASTO, słoneczna
kawalerka, 36 m2, pokój, kuchnia,
łazienka z wc wysoki parter,
KILKURODZINNA KAMIENICA po
gruntownym remoncie, cicha
okolica, CENA 60.000zł ! do negocjacji, kontakt 530- 998-374
MIESZKANIE Z PRZYDOMOWYM OGRÓDKIEM, 2 pokoje po
kapitalnym remoncie, piękne
mieszkanie, 50 M2, 125 tys. Zł do
negocjacji, Kontakt 535-285-514

PIASKOWA GÓRA, MIESZKANIE
PO REMONCIE, 2 pokoje, 38 m2,
balkon, widna kuchnia, 98 tys. Zł!,
Kontakt 535-285-514
3 Pokoje, 2 BALKONY pełen
ROZKŁAD pomieszczeń, 68 m2,
ogrzewanie GAZOWE, PIĘKNE
WIDOKI !. Cena 125.000zł! Kontakt
577-263-955
PODZAMCZE, PIĘKNE TRZYPOKOJOWE mieszkanie, 63 m2, po remoncie, balkon, rozkład, dogodna
lokalizacja, cena 168.000 zł, TEL.
535 285 514
PIASKOWA GÓRA, MIESZKANIE
PO REMONCIE, 2 pokoje, 38 m2,
balkon, widna kuchnia, 98 tys. Zł!,
Kontakt 535-285-514
OKAZJA. Okolice Wałbrzycha,
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, do remontu, parter, CENA
23.000zł !, kontakt 530- 998-374
Oś. Sudeckie, 44m2, 2 pokoje
z ogrzewaniem MIEJSKIM, po
remoncie, 1 PIĘTRO, CENA
140.000zł!! do Negocjacji, tel.
577-263-955
PO KAPITALNYM REMONCIE,
WYKOŃCZONE 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, 69m2, na wysokim parterze, CENA 145.000zł , kontakt
530- 998-374
BIAŁY KAMIEŃ, 25 m2, KAWALERKA PO KAPITALNYM REMONCIE,
wyposażona, w prestiżowej
lokalizacji, CENA 48.000.zł do
negocjacji, TEL. 535- 285 -514
STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czteropiętrowym, balkon, miejskie
ogrzewanie. Cena 120.000zł DO
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
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 negocjacji !!! kontakt 530- 998-374
Nowe Miasto spokojna lokalizacja,
3 pokoje, 57m2. Cena 95.000zł DO
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265
3 POKOJE W ROZKŁADZIE Z
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 58m2,
budynek po termomodernizacji.
Cena 99.000zł! Kontakt 577-263955
ŚRÓDMIEŚCIE, 4 POKOJE Z
BALKONEM, 95m2, ogrzewanie
gazowe, dodatkowo KOMINEK,

cena 119 500 zł. 74 666 42 42, 507
153 166

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

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

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

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

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

OKAZJA KAWALERKA na Białym
Kamieniu z miejskim ogrzewaniem, 28m2, duży balkon,
bloku czteropiętrowym, świetna
lokalizacja! cena 58.000zł. Kontakt
535-311-265
OKAZJA!!! 2 pokoje, 45m2 z
garażem i ogrodem okolice Wałbrzycha, kamienica po remoncie.
Spokojna okolica. Cena 77.000zł
DO NEGOCJACJI! Kontakt 530998- 374

zł ( nr: 2201)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09

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 – Śrómieście, lokal biurowy na sprzedaż, 50m2,parter, 3
pomieszczenia biurowe, wc, poczekalnia, ogrzewanie elektryczne .
Mozliwość wynajmu-1600 zł .Cena:
158 000zł (nr: 1124) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 09
BON – Na sprzedaż lub wynajem
DOM w Jaczkowie, 250m2, położony 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 kapitalnym remoncie w cichej części
Nowego Miasta . Cena: 179,500
zł (nr: 2212) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – Grzędy-stodoła murowana
na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, położona na działce
o pow.2500m2.Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (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

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 pokojowe,łazienka i wc osobno,duży
balkon.179.000tys.(2135) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON- Mieszkanie na sprzedaż w
Gorcach, 42m2, 2 pokoje, jasna
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 59 .000tys. (nr:
2167) - (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

WILLA- Sprzedamy 2 pok. 62m2,
B.Kamień, ul.Andersa, dwupoziomowe , cena 70 tys.zł. – z garażem, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, B.Gorce, 35 m2, cena 45000zł.
parter, po remoncie, co węgiel, 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz,
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

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

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
29m2, blok, St.Zdrój, parter, co
miejskie, 45 tys.zł. do negocjacji!!!
cicha lokalizacja, 74 666 42 42, 881
424 100.
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 dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 180 tys.zł. 74
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 kawalerkę w
dzielnicy Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł. 1 piętro, stan dobry, 74 666 42
42, 881 424 100.

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

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.

BON – Mieszkanie na sprzedaż w
Szczawnie Zdroju 1 piętro 89m2,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, duży balkon Cena: 350 000
zł (nr.118) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, 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

WILLA – Sprzedamy mieszkanie,
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto,
po remoncie, wys.parter, balkon,

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

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

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.

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

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

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

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 – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie 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

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

Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 59000zł. 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł, do
wprowadzenia, możliwa zamiana
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10
piętro w 10, cena 109.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro
w 10, cena 145.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2
piętro w 10, cena 160.000zł, do
odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

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 taras, po remoncie, cena 147.500zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! ŚRÓDMIEŚCIE, 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 MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI 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 kapitalnego remontu, 23000m2 działki
rolnej tel. 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – DZIAŁKA W DZIEĆMOROWICACH, ul. Strumykowa,
powierzchnia 2527m2, asfaltowy
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana
na mieszkanie w podobnej cenie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
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