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Pewne jest, że to nie będą 
zwyczajne targi nierucho-
mości. Wałbrzyski rynek 24 
czerwca w sobotę będzie 
miejscem, gdzie warto spę-
dzić kilka godzin. Program 
wydarzenia zaplanowany 
jest z myślą o rodzinach – 
atrakcji moc będzie dla każ-
dego i w każdym wieku. 

Jakie jest naprawdę Śród-
mieście, czy można z całą 
rodziną przyjść na targi nie-
ruchomości i czy budowanie, 
poprawianie i upiększanie 
naszych domów i mieszkań 
może być ekologiczne i eko-
nomiczne zarazem? Na te py-
tania odpowiedzi będą czeka-
ły na I Targach Nieruchomości 
połączonych z największym 

Festynem Rodzinnym – 24 
czerwca w sobotę na wałbrzy-
skim rynku od 14.00 do 20.00.

– Na pierwszą taką imprezę 
organizowaną w Wałbrzychu 
zapraszamy razem z prezyden-
tem Romanem Szełemejem, 
który patronuje temu przed-
sięwzięciu. Wałbrzyski Rynek 
tego dnia zapełnią stoiska biur 
nieruchomości i oczywiście 

będzie można zapoznać się 
z ich bogatą ofertą, ale będą 
też stoiska �rm związanych z 
domem czy mieszkaniem, a 
zetem wszystko remontach, 
ogrzewaniu, budowaniu, 
dekoracjach, ogrodach, bal-
konach – wyjaśnia Aldona 
Ziółkowska-Bielewicz, prezes 
Hornet4 - Ekopraktyczni.pl – 
organizatora wydarzenia.

Targi i festyn w Rynku
Dlaczego targi mają być 

wyjątkowe? Zaczną się wy-
stępem z przymrużeniem oka 
osób znanych w Wałbrzychu, 
m.in. radnych, którzy nawią-
żą do tematyki mieszkań w 
znanym utworze (jaki to tytuł, 
będą wiedzieli ci, którzy przyj-
dą do Rynku).

Gdy rodzice będą zapo-
znawali się z ofertą, najmłodsi 
będą mogli bawić się na dmu-
chańcach (bezpłatne), budo-
wać miasto z ogromnych kloc-
ków, próbować swoich sił na 
warsztatach robienia zabawek 
ekologicznych (które zabiorą 
ze sobą), lub na warsztatach 
ceramicznych. Będą też bańki 
mydlane, malowanie buzi, po-
kaz i warsztaty żonglerów. Na 
wszystkich będą czekały roz-
maite przekąski.

– Wałbrzyskie Śródmieście 
to miejsce, które idealnie na-
daje się do zamieszkania. W 
czasie targów połączonych z 
festynem spróbujemy poka-
zać, że tak jest w rzeczywisto-

ści. Argumentów mamy całe 
mnóstwo. Zaprezentują się 
szkoły z tej dzielnicy, instytu-
cje kultury, które wszystkie 
są właśnie tu zlokalizowane. 
Pojawiają się w Śródmieściu 
nowe restauracje, kawiarnie 
i to także chcemy pokazać. 
Nie zapominajmy również o 
położeniu tej dzielnicy – to 
wyjątkowo zielone miejsce, z 
Parkiem Sobieskiego w sercu 
miasta – dodaje Aldona Ziół-
kowska-Bielewicz. - Na scenie 
wystąpią zespoły z WOK, tan-
cerze i wybitni wokaliści. Za-
chęcamy do wysłuchania kon-
certu, który wykonają muzycy 
Filharmonii Sudeckiej, wysłu-
chamy utworów od George 
Gershwin do THE Beatles 
Będzie to okazja, żeby spró-
bować zumby oraz poznać 
talenty wałbrzyskich uczniów. 
Na zakończenie koncert – za-
gramy największe polskie 
przeboje i wałbrzyszanie będą 
śpiewać z nami. 

(MF)

Środki czystości, skarpet-
ki i poduszki tra�ły do pod-
opiecznych placówek opie-
kuńczo – wychowawczych 
przy ul. Asnyka w Wałbrzy-
chu. Wkrótce dzieci dostaną 
także parasol ogrodowy.

Dary są efektem wizyty 
Piotra Zimnickiego, prezesa 
Zarządu Powiatowego PSL 
w Wałbrzychu i jego zastęp-
cy: Magdaleny Król i Łukasza 
Mikołajczyka, którym towa-
rzyszyli członkowie Stowa-
rzyszenia Staruszkowo, pro-
wadzącego hospicjum dla 
starych psów z Krzewia Małe-
go.

- Odwiedziliśmy dwie pla-
cówki opiekuńczo -wycho-
wawcze „Dom Trójka” i „Dom 
Czwórka” na ulicy Asnyka w 
Wałbrzychu. W każdym z tych 
domów jest po 14 miejsc dla 
wychowanków. Chcieliśmy 
zobaczyć jak dzieci radzą so-
bie w nowych warunkach i 
podarować placówce trochę 

środków higienicznych, które 
są ciągle potrzebne oraz skar-
petki dla najmłodszych bo - 
jak wiadomo - maluszki mają 
spore potrzeby. Dla zapew-
nienia dzieciom kolorowych 
snów dołożyliśmy też po-
duszki. Poza tym obiecaliśmy 
pani dyrektor, że w najbliż-
szym czasie sprezentujemy 
duży parasol ogrodowy, który 
będzie chronił przed słońcem 
dzieci bawiące na placu za-
baw. Po remoncie placówki 
są piękne, a dzieci mogą czuć 
się w swoich pokojach oraz 
w innych pomieszczeniach 
jak w domu. Atmosfera jest 
rodzinna, a dzieci i opiekuno-
wie są bardzo sympatyczni. 
Pani dyrektor jest odpowied-
nią osobą na tym stanowisku 
i można tylko sobie życzyć, 
aby było więcej osób bardzo 
dobrze zarządzających takimi 
placówkami – podkreśla Piotr 
Zimnicki.

(ŁM)

Wizyta z prezentami
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

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

Że lżej oddycham, pylica mniej dolega, poczułem już po 
pierwszej wizycie. Potem było coraz lepiej. Po trzeciej 
mniej bolał kręgosłup, a po siódmej, albo ósmej, 
zupełnie o bólu kręgosłupa zapomniałem. Poprawiły mi 
się też wyniki prostaty i ciśnienie. No i wyniki wątroby, 
zresztą i bez wyników czułem, że już mnie nie boli, 
nawet jak zjem tłusto. Z cukrzycą też poprawa. Byłem 
wrakiem, a teraz jestem zdrowy .

Przed gabinetem wał-
brzyskiego uzdrowiciela 
często można usłyszeć, że 
to cud. Chociaż on nigdy 
nie obiecuje poprawy, 
mówi tylko, że może spró-
bować. I - jak przyznaje 
- nie każdemu udaje się 
pomóc. Ale czasem efekty 
przekraczają oczekiwania 
ludzi, którzy tu przyszli.

- Ja to miałem cały wór 
chorób. I prostata, i pylica, 
i nadciśnienie, i cukrzyca. I 
jeszcze kolana i kręgosłup 
bolały jak cholera. Normal-
nie wrak. Leczyłem się niby 
i leczyłem, ale od pylicy 
wciąż się dusiłem, chodzić 
nie mogłem, a jeszcze od le-

Często można tu usłyszeć słowo: cud!

Dotyk niosący zdrowie
ków wysiadała mi wątroba. 
Na szczęście kuzynka przy-
prowadziła mnie do pana 
Darka – mówi pan Rajmund 
Pociecha, niegdyś wałbrzy-

szanin, obecnie mieszkający 
we Wrocławiu.

- Przyprowadziłam go – 
wtrąca się kuzynka – bo ja 
wiosną zeszłego roku tra�-

łam do pana Darka z wolem 
tarczycowym. Ogromnym! 
Lekarze chcieli operować. 
Ale pod dotykiem pana Dar-
ka zaczęło maleć w oczach 
i już po dwóch miesiącach 
zapięłam pod szyją bluzkę, 
której nie mogłam dopiąć 
od kilku lat. Po prostu cud! 
Więc pomyślałam sobie, że 
pomógł mnie, to pomoże i 
Rajmundowi.

- I faktycznie! – opowia-
da dalej pan Rajmund – że 
lżej oddycham, pylica mniej 
dolega, poczułem już po 
pierwszej wizycie. Potem 
było coraz lepiej. Po trze-
ciej mniej bolał kręgosłup, 
a po siódmej, albo ósmej, 

zupełnie o bólu kręgosłupa 
zapomniałem. Poprawiły 
mi się też wyniki prostaty 
i ciśnienia. No i wyniki wą-
troby, zresztą i bez wyni-
ków czułem, że już mnie nie 
boli, nawet jak zjem tłusto, 
albo wypiję dwa piwa. Z 
cukrzycą też poprawa. Tyl-
ko kolana bolą dalej, ale w 
końcu jak człowiek ma sie-
demdziesiątkę, to coś go 
boleć musi. Jednak jestem 
bardzo szczęśliwy, bo by-
łem wrakiem, przejście z 
kuchni do łazienki to była 
cała wyprawa, a teraz rybki 
chodzę połowić, na grzyby 
chodzę, na działce pracuję 
jak przed dwudziestu laty. 

Ręce pana Darka po prostu 
przyniosły mi zdrowie.

- Mnie też – dodaje pani 
Anna Masterek. I wyjaśnia, 
że była po udarze mózgu. 
Miała lekki niedowład le-
wej strony, ale - co gorsza 
- nie umiała mówić, bo nie 
pamiętała słów. Rozumiała 
wszystko, ale gdy miała coś 
powiedzieć… pustka w gło-
wie. Mimo, że minęły trzy 
lata, mowa nie wracała. – A 
po trzech wizytach… u pana 
Darka zaczęłam. Teraz mówię 
wszystko… Prawie wszystko. 
No i niedowład odchodzi.

Pani Anna mówi, że to 
cud. Nie ona jedna.

(wir)

Oferta pracy w Domu Dziecka Catharina w Nowym Siodle
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Dziecka Catharina" 

w Nowym Siodle poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku 

MŁODSZY WYCHOWAWCA. 
Wymagane kwali�kacje:  wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedago-
gika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, 
którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-
-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi 
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
Praca jest trzyzmianowa w godz. 7-15; 15-22; 22-8, w równoważnym czasie pracy, obo-
wiązuje również w święta. Ilość dostępnych etatów – 4 
Dokumenty aplikacyjne zawierające CV oraz list motywacyjny należy składać 

osobiście lub przesłać na adres: Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Dziecka Catharina"

Nowe Siodło 73 A, 58-350 Mieroszów

Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego ogłasza kolejną edycję 
konkursu „Najlepiej zorgani-
zowane i funkcjonujące go-
spodarstwo agroturystyczne 
Powiatu Wałbrzyskiego”. 

Konkurs rozgrywany jest w 
dwóch kategoriach: agroturysty-
ka w funkcjonującym gospodar-
stwie rolnym oraz obiekt bazy 
noclegowej o charakterze wiej-
skim. Zgłoszenia mogą wpływać 
od osób indywidualnych, wój-
tów i burmistrzów, organizacji 
agroturystycznych i turystycz-
nych, DODR, związków branżo-
wych rolników, LGD. Zgłoszenia 
można przesyłać od 20 czerwca 
do 15 lipca, drogą mailową, oso-

biście lub pocztą na adres: Staro-
stwo Powiatowe, al. Wyzwolenia 
24, 58-300 Wałbrzych.

Komisja konkursowa wyłoni 
zwycięzców do 15 września, dla 
których przewidziane są nagro-
dy pieniężne. Celem konkursu 
jest popularyzacja wypoczyn-
ku na wsi, podniesienie jakości 
usług, popularyzacja walorów 
przyrodniczych i krajobrazo-
wych Powiatu Wałbrzyskiego. 
Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do udziału.

Dodatkowych informacji 
udziela pracownik Starostwa Po-
wiatowego w Wałbrzychu pod 
nr tel. 74 846 05 48.

(GŁ)

Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego pozyskał kolej-
ne środki na modernizację 
infrastruktury drogowej 
na obszarze powiatu ziem-
skiego.

W ramach realizacji pro-
gramu wieloletniego pn. 
„Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019” 
pozyskano do�nansowanie 
w wysokości 132 082 zł na 

zadanie pn. „Modernizacja 
odcinka drogi powiatowej 
nr 3389D w Strudze stano-
wiącej łącznik dróg woje-
wódzkich 375 i 376”. Po-
nadto pozyskano 208 600 zł 
do�nansowania ze środków 
Ministerstwa Infrastruktury i 
Budownictwa na przebudo-
wę obiektu mostowego w 
ciągu drogi powiatowej nr 
3377D w Sierpnicy w gminie 
Głuszyca.

- Od początku kadencji 
stawiamy na rozwój infra-
struktury drogowej w celu 
poprawienia bezpieczeń-
stwa i komfortu przemiesz-
czania się mieszkańcom 
naszego powiatu. Dzięki 
sprawnemu zarządzaniu i 
aktywnemu pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych, 
wyremontowaliśmy już 
ponad 70 km dróg, a także 
zamontowaliśmy bariery 

energochłonne i wyremon-
towaliśmy szereg mostów. 
Te kolejne pozyskane środ-
ki �nansowe pomogą nam 
spełnić oczekiwania miesz-
kańców gminy Stare Boga-
czowice i gminy Głuszyca. 
Nasz powiat był przez lata 
zaniedbany, a teraz my 
zmieniamy go dla państwa 
– podkreśla starosta Jacek 
Cichura.

(GŁ)

Powiat pozyskał kolejne 
środki na inwestycje

Konkurs na „Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące 
gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Wałbrzyskieg o”
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Mondi Polska Doradztwo Personalne
zaprasza 

na spotkanie informacyjno – rekrutacyjne
w dniu 28.06.2017 r. w godz. 11.30 – 15.30

Aleja Wyzwolenia 38, OHP Wałbrzych

Rekrutujemy na stanowiska:
• elektryk
• spawacz

• operator wózków widłowych
• pracownik produkcji

• operator maszyn
• operator maszyn CNC

tel. 500 456 300

R E K L AMA

R E K L AMA

13 czerwca rozpoczął 
się pierwszy dzień procesu 
karnego, wytoczonego gen. 
Leszkowi Lamparskiemu 
(używam pełnego imienia i 
nazwiska za zgodą pana Ge-
nerała, który nie chcę kryć 
się za inicjałami, jak jakiś po-
spolity przestępca), byłemu 
Komendantowi Wojewódz-
kiemu Milicji Obywatelskiej 
w Wałbrzychu i pierwszemu 
Komendantowi Głównemu 
Policji, przez wrocławski 
oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej. Oskarżono go o 
to, że 13 grudnia 1981 roku, 
będąc świadomym bez-
prawności swego działania, 
podpisał 92 decyzje o inter-
nowaniu działaczy „Solidar-
ności” z terenu ówczesnego 
województwa wałbrzyskie-
go. Te dziewięćdziesiąt 
dwie decyzje administracyj-

Proces Generała
Janusz
Bartkiewicz

ne zostały uznane za tzw. 
zbrodnie komunistyczne, 
będące jednocześnie zbrod-
niami przeciwko ludzkości, 
czyli czyny jakie zostały zde-
�niowane w art. 7 Statutu 
Międzynarodowego Trybu-
nału Karnego, z którego wy-
nika, że zbrodnią taką jest 
„uwięzienie lub inne dotkli-
we pozbawienie wolności 
�zycznej z naruszeniem 
podstawowych reguł prawa 
międzynarodowego”.

Dla procesu wytoczone-
go gen. Lamparskiemu jest 
to bardzo istotna de�nicja, 
do której jeszcze powrócę, 
ale - aby bardziej problem 
zrozumieć - przywołam po-
dobny proces dotyczący ko-
mendanta wojewódzkiego 
MO w Szczecinie, któremu 
zarzucono podpisanie po-
między 12 a 17 grudnia 1981 
r. 59 bezprawnych decyzji o 
długotrwałym internowa-
niu działaczy „Solidarności”. 
Za czyny te sąd okręgowy 
w maju 2014 r. skazał go na 
dwa lata pozbawienia wol-
ności bez zawieszenia wy-
konania kary. Wyrok ten w 

postępowaniu kasacyjnym 
został przez Sąd Najwyższy 
uchylony m.in. dlatego, że 
z chwilą faktycznego opu-
blikowania w Dzienniku 
Ustaw w dniu 17 grudnia 
1981 r. dekretu o stanie wo-
jennym, bezprawne inter-
nowanie dotyczyło już tylko 
okresu od 12 do 16 grud-
nia, ponieważ pozbawie-
nie wolności po 16 grudnia 
uzyskało podstawę prawną 
i było już w pełni legalne. 
Sąd ten stwierdził w sposób 
jednoznaczny, że dekret o 
stanie wojennym, choć nie-
konstytucyjny, był prawem. 
Dlatego, od momentu jego 
publikacji, „to co było bez-
prawne, potem stało się le-
galne”, albowiem bezpraw-
ne pozbawienie wolności 
w postaci internowania bez 
podstawy prawnej z mo-
mentem publikacji dekretu 
stało się stanem legalnym. 
Sąd Najwyższy stwierdził 
wprawdzie, że krótkotrwa-
łość trwania bezprawności 
nie wyklucza faktu, że mo-
gło dojść do zbrodni prze-
ciw ludzkości, która się nie 

przedawnia i jest karalna, 
ale z zastrzeżeniem, że tylko 
wtedy, kiedy spełnione były 
wszystkie warunki określo-
ne w prawie międzynarodo-
wym, de�niującym pojęcie 
zbrodni przeciw ludzkości. 
A de�nicje te - jak wskazał 
SN - mówią o bezprawnym 
pozbawieniu wolności, jako 
o zbrodni przeciw ludzkości 
w kontekście „rozległych i 
systematycznych” działań 
przeciw ludności cywilnej, 
dokonanych przy „poważ-
nym naruszeniu zasad pra-
wa międzynarodowego”. 
Wiadomym powszechnie 
jest, że wyroki Sądu Najwyż-
szego nie wiążą innych są-
dów, ale stanowią przecież 
swego rodzaju „drogowskaz 
orzekania” dla orzecznictwa 
sądów powszechnych. Na 
marginesie dodam tylko, 
że we wrześniu 2016 roku 
szczeciński sąd okręgowy 
umorzył to postępowanie 
uznając, że zarzucane czyny 
nie były zbrodnią przeciwko 
ludzkości i uległy przedaw-
nieniu.

Tak więc i wałbrzyski 
sąd powinien rozważyć, 
czy decyzje o internowaniu 
poszczególnych osób, pod-
pisane przez gen. Lampar-
skiego, naruszają przepisy 
prawa międzynarodowego 
w zakresie „prześladowanie 
jakiejkolwiek możliwej do 
zidenty�kowania grupy lub 
zbiorowości z powodów po-
litycznych”, jak zostało to np. 
zde�niowane w przywoła-
nym wyżej art. 7 Statutu Mię-
dzynarodowego Trybunału 
Karnego. Moim zdaniem 
byłoby to do udowodnienia, 
gdyby akt internowania miał 
charakter aktu zbiorowego 
(dotyczący wszystkich człon-
ków „Solidarności”), gdy 
tymczasem były to akty o 
charakterze indywidualnym, 
a więc nie dające podstaw 
do twierdzenia o prześlado-
waniach zbiorowych. Nato-
miast inną zupełnie sprawą 
jest odpowiedzialność karna 
za popełnione czyny, w kon-
tekście okoliczności wyłącza-
jącej winę sprawcy, czyli tak 
zwanych kontratypów. Do 
okoliczności zalicza się m.in. 
błąd „co do faktu”, okre-
ślony w art. 28 § 1 kodeksu 
karnego, który stanowi, że 
„nie popełnia przestępstwa, 
kto pozostaje w usprawie-
dliwionym błędzie co do 
okoliczności stanowiącej 
znamię czynu zabronione-
go”. W przypadku dekretu 
o stanie wojennym, generał 
Lamparski zeznał, że będąc 
funkcjonariuszem ówcze-
snego państwa, nie miał ja-
kichkolwiek powodów, aby 
zakładać, iż legalne władze 

(państwa uznanego przez 
całą społeczność między-
narodową) mogą wydawać 
nielegalne akty prawa i dla-
tego nie miał wątpliwości, 
co do legalności swego dzia-
łania. Wydaje mi się, że sąd 
fakt ten powinien wziąć pod 
szczególną uwagę. Innego 
rodzaju kontratypem wyłą-
czającym odpowiedzialność 
karną, jest dopuszczenie się 
czynu zabronionego, będą-
cego wykonaniem rozkazu, 
chyba że wykonując rozkaz 
funkcjonariusz umyślnie po-
pełnia przestępstwo, o czym 
w przypadku wspomniane-
go błędu „co do faktu”, nie 
może być mowy.

Przysłuchując się pyta-
niom oskarżycieli (proku-
ratora IPN i oskarżycielki 
posiłkowej) odniosłem 
wrażenie, że aż do czasu 
składania przez gen. Lam-
parskiego wyjaśnień, byli 
oni przekonani, iż decyzje o 
internowaniu tych 92 osób 
sporządzał osobiście i to na 
nim spoczywał obowiązek 
szczegółowej analizy, czy 
osoby te faktycznie należy 
internować. Wyjaśnienia 
generała budziły - widoczne 
wyraźnie na twarzy - zdzi-
wienie pana prokuratora, 
który „nagle” dowiaduje 
się, że decyzje te zostały 
opracowane przez stosow-
ne wydziały Służby Bezpie-
czeństwa i nadzorowane 
były przez poszczególne 
departamenty ówczesnego 
Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, na co generał 
nie miał absolutnie żadne-
go wpływu, albowiem - jako 
komendant wojewódzki - w 
żadnej mierze nie nadzoro-
wał i nie kierował działania-
mi Służby Bezpieczeństwa, 
formalnie tylko wchodzącej 
w struktury organizacyjne 

Komendy Wojewódzkiej 
Milicji Obywatelskiej w Wał-
brzychu. Generał Lamparski 
wyjaśnił, że - tak jak wszyscy 
ówcześni komendanci woje-
wódzcy - 12 grudnia 1981 r. 
łącznością rządową otrzymał 
informację o wprowadzaniu 
w Polsce stanu wojennego. 
Musiał zatem otworzyć spe-
cjalną kopertę, w której była 
instrukcja dotycząca postę-
powania w sytuacji wpro-
wadzenia stanu wojennego 
w województwie. Instrukcja 
ta nakazywała mu (a więc 
była formalnym rozkazem 
wydanym przez jego władze 
nadrzędne) podpisanie do-
ręczonych mu przez piony 
SB decyzji o internowaniu. 
Działał więc na rozkaz z prze-
świadczeniem, że jego dzia-
łanie jest w pełni legalne. 
Za co więc ma odpowiadać, 
jeżeli obowiązujące przepisy 
odpowiedzialność karną w 
takich przypadkach wyłącza-
ją? Na to pytanie odpowie-
dzieć musi już Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu i nie tylko ja 
liczę na jego obiektywizm w 
rozumieniu i ocenie wyda-
rzeń sprzed 35 laty. 

PS. 
W imieniu Pana Generała 

dziękuję tym wszystkim ko-
leżankom i kolegom, byłym 
Jego podwładnym, którzy 
mieli odwagę przyjść na ten 
proces, aby okazać Mu swo-
je wsparcie i przekonanie, 
że za naszą przeszłość i dzia-
łania absolutnie niczego nie 
musimy się wstydzić i obec-
nie jej się wypierać. Szkoda 
tylko, że tych odważnych 
było tak niewielu. Oczywi-
ście pomijam tu tych, którzy 
z ważnych - a wiadomych 
mi powodów - obecni być 
nie mogli.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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25 czerwca po raz trzeci 
w Głuszycy zorganizowany 
zostanie Sowiogórski Mu-
�on. Wydarzenie promujące 
kulturę myśliwską rozpocz-
nie się o godz.12.30 uroczy-
stym przemarszem pocztów 
sztandarowych dolnoślą-
skich kół łowieckich z par-
kingu przy ul. Grunwaldzkiej 
na boisko sportowe przy ul. 
Dolnej, gdzie o godz. 13.00 
odprawiona zostanie uroczy-
sta msza św. „hubertowska”.

W programie wydarzenia 
zaplanowano: koncerty - Ze-
społu Reprezentacyjnego 
Polskiego Związku Łowiec-
kiego pod kierownictwem 
Mieczysława Leśniczaka, 
Reprezentacyjnego Zespołu 
Zarządu Okręgowego PZŁ z 
Wrocławia „Tryton”, a także 
Zespołu Sygnalistów My-
śliwskich przy Zarządzie 
Okręgowym PZŁ Wałbrzych 
„Odgłosy Kniei”; wystawę 
psów myśliwskich; bez-

Zapraszamy na akcję po-
bierania krwi w niedzielę, 25 
czerwca, w Głuszycy. Ambu-
lans znajdować się będzie 
przy boisku sportowym przy 
ul. Dolnej w godz. 11.00 – 
15.00.

Krew jest niezbędna dla 
dzieci i dorosłych walczą-
cych z rakiem, dla pacjentów 
oczekujących na zabieg chi-
rurgiczny, o�ar wypadków. 
Możesz zostać krwiodawcą, 
jeśli: masz 18-60 lat i masz 
przy sobie dokument tożsa-
mości ze zdjęciem i adresem; 
masz odpowiednią wagę cia-

ła (powyżej 50 kg); nie cho-
rowałeś na żółtaczkę, kiłę, 
łuszczycę, cukrzycę; w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy nie mia-
łeś wykonywanego zabiegu 
operacyjnego, zabiegów en-
doskopowych, tatuaży, prze-
kłucia uszu lub innych endo-
skopowych części ciała; nie 
masz ciężkich chorób ukła-
du krążenia, pokarmowego, 
nerwowego, oddechowego, 
moczowego. Krwi nie mogą 
oddawać kobiety w trakcie 
miesiączki i trzy dni po jej za-
kończeniu.

(SJ)

W Gminie Głuszyca przy-
bywa miejsc, w których 
mieszkańcy i turyści mogą 
aktywnie spędzać wolny 
czas.

-Przy ul. Ogrodowej w 
Głuszycy trwają obecnie pra-
ce budowlane związane z 
modernizacją placu zabaw. 
Teren został odwodniony, 
wyrównywano podłoże i nie-
bawem rozpocznie się mon-
taż urządzeń przeznaczonych 
do zabawy dla dzieci oraz do 
ćwiczeń w siłowni terenowej. 
Kolejnym etap prac to montaż 
ławek, lamp oświetleniowych 
i wykonanie chodnika z kostki 
betonowej - informuje bur-
mistrz Roman Głód.

Szacowany koszt inwesty-
cji �nansowanej z budżetu 

Gminy Głuszyca wynosić bę-
dzie ok. 50 tys. zł.

Z kolei na placu przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Głuszycy 
zamontowano już zewnętrzne 
stoły szachowe. Zostały zaku-
pione ze środków w ramach 
projektu „Lato z Dwójką”, który 
zwyciężył w tegorocznej edycji 
Budżetu Partycypacyjnego Po-
wiatu Wałbrzyskiego w Gminie 
Głuszyca. Uczniowie z „Dwójki” 
mogą już na świeżym powie-
trzu doskonalić swoje umiejęt-
ności gry w szachy. Dyrektor 
SP nr 2 Aneta Musik dziękuje 
Krzysztofowi Korpysie, Krzysz-
tofowi Krajewskiemu oraz 
Grzegorzowi Prorokowi, którzy 
pomogli w zamontowaniu sto-
lików i siedzisk.

(SJ)

Sowiogórski Mu�on 2017
płatną degustację potraw 
kuchni myśliwskiej; pokazy 
ratownictwa medycznego 
Wałbrzysko-Kłodzkej Grupy 
Górskiego Ochotniczego Po-
gotowia Ratowniczego oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Głuszycy Górnej; mobilny 
punkt poboru krwi z nagro-

dami dla dawców krwi; wiele 
ciekawych atrakcji dla dzieci: 
animatorzy, dmuchańce, gry, 
zabawy, konkursy.

Patronat honorowy: Mar-
szałek Województwa Dolno-
śląskiego Cezary Przybylski, 
Starosta Powiatu Wałbrzyskie-
go Jacek Cichura, Burmistrz 

Głuszycy Roman Głód. Orga-
nizatorzy: Gmina Głuszyca, 
Koło Łowieckie Trop Głuszyca, 
Para�a pw. Chrystusa Króla w 
Głuszycy, Fundacja Katolicka 
Inicjatywa Berit. Partnerzy: 
Zarząd Okręgowy  Polskiego 
Związku Łowieckiego Wał-
brzych, Centrum Kultury-MBP 

Głuszyca, LGD Partnerstwo So-
wiogórskie, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Głuszycy, Poczta 
Polska. Sponsorzy: Nadleśnic-
two Wałbrzych, Nadleśnictwo 
Świdnica, Dach Konstruktor, 
Łowisko Pstrągów Złota Woda 
Łomnica.

(SJ)

Możesz oddać krew

Rekreacyjne inwestycje

Głuszyczanie poznają tajniki królewskiej gry.

Gmina Głuszyca



Czwartek, 22 czerwca 2017 r.

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

R E K L AMA R E K L AMA

Podzamczańskie święto
Tegoroczne Dni Podzamcza z Orange przeszły do historii. Jak zwykle święto największego 
wałbrzyskiego osiedla ob�towało w różnego rodzaju imprezy, m.in. występy estradowe 

dzieci i młodzieży, konkursy i zawody sportowe, które udały się dzięki pomysłowości 
i sprawności głównego organizatora Dni Podzamcza z Orange – Ośrodka Społeczno-

Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, a także sprzyjającej aurze. 
Szczególnym powodzeniem cieszył się festyn z okazji Dnia Dziecka.

(BAS)

Festyn z okazji Dnia Dziecka cieszył się szczególnym powodzeniem.

Na trasie i mecie Biegu Książańskiego.

Przy symulatorze jazdy. Estradowe popisy przedszkolaków.

Wesołe miasteczko. Najlepsi w turnieju badmintona.
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POSZUKUJEMY OSÓB CHĘTNYCH DO PRACY

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 
ogłasza nabór na wolne stanowiska:

ASYSTENTA RODZINY
Do głównych zadań asystenta rodziny będzie należało między innymi 

udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, 
w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, 

nauki o rodzinie lub praca socjalna lub średnie i szkolenie z zakresu pracy 
z dziećmi lub rodziną  oraz co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi 
lub rodziną

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 
z pełni praw publicznych

• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne 
przestępstwo skarbowe

OFERTA PRACY

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 664 08 00, 74 664 08 57 email: sekretariat@mops.walbrzych.pl

R E K L AMA

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!!!

Gmina Boguszów-Gorce 
otrzymała do�nansowa-
nie na realizację kolejnej 
inwestycji na Dzikowcu, 
która przyczyni się do jego 
popularności wśród tury-
stów i szczególnie ucieszy 
najmłodszych.

Tym razem otrzymane 
środki zostaną przeznaczone 
na budowę zimowego placu 
zabaw na terenie Ośrodka 
Sportowo-Rekreacyjnego 
Góra Dzikowiec. Co kryje się 
pod nazwą zimowego placu 
zabaw? Przedsięwzięcie to 
obejmuje montaż przeno-
śnika narciarskiego w formie 
antypoślizgowej taśmy o 

długości 100 m, która bez-
piecznie przetransportuje 
dzieci uczące się jazdy na 
nartach do wyznaczonego 
miejsca zjazdu. Trasa zjaz-
du zostanie wyznaczona 
poprzez odpowiednie wy-
pro�lowanie pokrywy śnież-
nej. Projekt obejmuje także 
zamontowanie nowego 
ogrodzenia oraz tyczek. Pla-
nowany termin zakończenia 
projektu to listopad 2017 r. 
Całkowita wartość utworze-
nia zimowego placu zabaw 
to 300 tys. zł, z czego prawie 
191 tys. zł stanowi kwota do-
�nansowania.

(RED)

Teatrzyk Trele Morele 
z Boguszowa-Gorc zdobył 
główną nagrodę na pre-
stiżowym ogólnopolskim 
festiwalu Forum Teatrów 
Dziecięcych Miniatury 
2017 zorganizowanym 
przez Młodzieżowy Dom 
Kultury w Opolu.

Młodzi artyści zaprezen-
towali swoje najnowsze 
przedstawienie pt. „Zacza-
rowany imbryk” w reżyserii 
Katarzyny Bernaś. W spek-
taklu wystąpili: Agnieszka 
Bielak, Zuzanna Ciągło, Wik-
toria Kłos, Filip Krejner, Julia 
Kunach, Julia Kuźma, Anna 
Majek, Weronika Majek, Ja-
kub Matuszewski, Marzena 
Olejniczak, Izabela Owsian-
na, Hanna Płonka, Wiktoria 
Redka, Krzysztof Rumiński, 
Aleksandra Sazanowicz, 
Marta Świątek, Jan Wańczyk 

oraz Aleksandra Winnik. 
Oprawę muzyczną spekta-
klu przygotowała Katarzyna 
Pierzchała.

Przedstawienie zachwy-
ciło zarówno publiczność 
jak i jurorów, którzy Te-
atrzykowi Trele Morele 
przyznali (ex aequo) na-
grodę główną - Złotą Mi-
niaturę za najlepszy spek-
takl. Jurorów szczególnie 
mocno urzekła pozytywna 
energia i żywiołowość ak-
torów Trele Morele, a także 
umiejętność bawienia się 
na scenie. Docenili również 
pomysły realizacyjne Ka-
tarzyny Bernaś – reżyserki 
spektaklu, które sprawiły, 
że przedstawienie dosko-
nale się ogląda jest lekkie, 
dowcipne i pełne zaskaku-
jących rozwiązań.

(RED)

Nowa atrakcja na Dzikowcu

Nagroda dla Trele Morele

Jeśli ktoś jeszcze wątpi w 
przesłanie, że historia lubi 
się powtarzać, to propo-
nuję koniecznie zajrzeć do 
„Ksiąg Jakubowych” Olgi 
Tokarczuk. Ze zdumieniem 
odkrywam w wydarzeniach 
wysupłanych przez autorkę 
tej epopei historycznej z 
drugiej połowy XVIII wieku, 
analogie do tego wszyst-
kiego, co się dzieje dzisiaj 
w Polsce, w Rzeczpospolitej 
już nie „obojga narodów”, 
nie imperium od morza 
do morza, nie monarchii, 
w której faktyczną władzę 
sprawują magnaci, ale w 
rzekomym państwie wol-
nym, niepodległym i demo-
kratycznym. Nie potra�ę się 
połapać w tym, czy to jest 
jeszcze III, czy już IV Rzecz-
pospolita. Dla mnie jest to 
tandetna odbitka PRL-u 
- kraju, w którym wszelkie 
jego fundamenty ustrojo-

Olga Tokarczuk antenatem Ucha Prezesa?
Stanisław 
Michalik

we przestały się liczyć, cho-
ciaż o�cjalnie sprawujący 
władzę zapewniają, że dzia-
łają „dla dobra ludu” zgod-
nie z konstytucją i że są 
emanacją państwa prawa i 
sprawiedliwości, ale muszą 
zrobić porządek po wcze-
śniej rządzących liberałach.

Pisałem już o tym, że 
głównym bohaterem 
„Ksiąg Jakubowych” jest 
charyzmatyczny żydowski 
reformator religijny, Jakub 
Lejbowicz Frank. Tajem-
niczy przybysz z odległej 
Smyrny zaczyna głosić na 
Podolu nową, wymyślo-
ną przez siebie ideę, która 
szybko dzieli napływową 
społeczność żydowską. 
Dla jednych heretyk, dla 
innych zbawca, gromadzi 
wokół siebie krąg odda-
nych sobie uczniów i dość 
liczne rzesze zwolenni-
ków nie tylko wśród Ży-
dów, dla których stał się 
kolejnym mesjaszem, ale 
także wśród osób innych 
narodowości. W „Księgach 
Jakubowych” poznajemy 
frapujące, wręcz niepraw-
dopodobne koleje jego lo-
sów. Warto się z nimi zapo-

znać czytając książkę, choć 
trudno by mi było w to 
wszystko uwierzyć, gdyby 
nie fakt, że Olga Tokarczuk 
napisała tą powieść rzetel-
nie, w oparciu o materiały 
źródłowe.

Nie mam zamiaru pisać 
apologii na cześć samej 
autorki i jej dzieła, bo wy-
magałoby to obszernego 
elaboratu. Chcę w moim 
lapidarnym felietonie za-
interesować Czytelników 
drobniutkim fragmentem 
powieści, który „wypisz 
wymaluj” nasunął mi się w 
nawiązaniu do pikantnych 
scenek z kabaretu „Ucho 
Prezesa”. Dostrzegłem w 
książce zaskakującą paran-
telę do naszej dzisiejszej 
rzeczywistości.

W dalekim od Podola 
niemieckim O�enbachu, 
gdzie u kresu swego burz-
liwego żywota wielki rabbi 
Jakub zamieszkał wraz ze 
swoją świtą oddanych mu 
wiernych w odbudowanym 
z ruin zamku, rolę pani Basi 
z „Ucha Prezesa” pełnił nie-
jaki Antoni Czerniawski. 
Czytamy o nim w rozdziale 
29 „Ksiąg Jakubowych”:

„Czerniawski zdaje sobie 
sprawę, że wśród wszyst-
kich historii, które dotąd 
zdarzyły się na świecie, 
historia ich machiny i ich 
kompanii pod wodzą Jaku-
ba jest wyjątkowa; zwykle 
myśli w liczbie mnogiej: 
„my”, co przypomina ro-
dzaj jakiejś piramidy, której 
wierzchołkiem jest Jakub, 
a podstawą cały ten tłum, 
tutaj w O�enbachu snują-
cy się po krużgankach, ale i 
tam w Warszawie, na całych 
Morawach, w Altonie i w 
Niemczech, w Pradze cze-
skiej…”

I dalej:
„Czerniawski zarządza, 

że wchodząc na audiencję 
do Pana, trzeba najpierw 
paść na twarz i czekać na 
pańskie słowo. Pilnuje pań-
skiej diety. Zamawia dla 
niego szaty. Im słabszy jest 
Jakub, tym Czerniawski 
staje się bardziej pewnym 
swego, ale nie chodzi mu o 
jakiś interes, nie chce rządu 
dusz. Wystarczy, że bez nie-
go nie może się Pan obejść, 
że woła go zniecierpliwiony 
o każdą drobnostkę…

Rozlokował się tuż przy 
komnatach pańskich i teraz 
każdy, kto chce z Panem 
mówić, musi się najpierw u 
niego zameldować. Pilnuje 
porządku żelazną ręką; sam 
dobiera Panu lekarzy i pro-
wadzi korespondencję Ewy. 
To jego Pan wysyła z posel-
stwem do Warszawy. I to 
za jego wstawiennictwem 
udało się zdobyć część pie-
niędzy na przeprowadzkę 
do O�enbachu.

Teraz właściwie czuje się 
jak pies pasterski, taki, jak 
chłopi mieli na Wołoszczyź-
nie, który zgarnia wszyst-
kie owce do kupy i pilnuje, 
żeby się nie rozlazły.”

W „Uchu Prezesa” kaba-
retowi twórcy poszli nieco 
dalej. Przy drzwiach Pana 
dyżuruje jeszcze wierny An-
dreas, mówią że bezwolna 
marionetka pana Prezesa, a 
to wszystko co się dzieje w 
gabinecie, to już samorod-
na twórczość artystyczna 
animatora kabaretu Rober-
ta Górskiego.

W kabarecie to jest bar-
dzo śmieszne, ale w rzeczy-
wistości nie ma się z czego 
cieszyć, jeśli coraz wyraź-
niej zdajemy sobie z tego 
sprawę, że ten współczesny 
kabaret władzy może przy-
nieść ze sobą fatalne skutki 
dla nas wszystkich.
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Zdecydowanie podtrzy-
muję wyrażoną wcześniej 
opinię, że nie mamy prezy-
denta wszystkich Polaków. 
Nie jest też moim, więc - jak 
wspomniałem - nadal będę 
go określał tylko jako A.Du-
dę. Uważam, że na najwyż-
szym urzędzie w państwie, 
jak głosi konstytucja, mamy 
wakat. Zresztą, człowiek 
zgłaszający przed dwoma 
laty dumną deklarację, pojął 
przykrą prawdę i przyznał w 
jednym z wywiadów, że nie 
da się być reprezentantem 
wszystkich współobywate-
li. W kontekście wcześniej-
szych zapewnień nie świad-
czy to dobrze o A. Dudzie, 
gdyż należy się codziennie 
starać o szacunek jak naj-
większej liczby wyborców, a 
on za szybko zrejterował. Ale 
tu chodzi jeszcze o coś inne-
go, o to, co decyduje o jego 
zupełnym niedopasowaniu 
do wysokiej funkcji. Wypeł-
nienie jej wyrazistą, obiek-
tywną i budzącą szacunek 
osobowością, uniemożliwia 
kompletne podporządkowa-
nie się A. Dudy poleceniom 
i sugestiom płynącym z ul. 
Nowogrodzkiej oraz poniża-
jąca czołobitność przed sze-
fem PiS, którego określiłem 
mianem Karbowego.

O A. Dudzie pisałem sto-
sunkowo niedawno, ale trud-
no nie odnieść się do jego 
ostatnich występów, przez 
które systematycznie zapada 
się w politycznym niebycie i 
traci resztki powagi.

„Prezydent notariuszem 
rządu? Ja takiej prezyden-

Bezsilny krzyk dublerów
Andrzej
Basiński

turze mówię nie!” - to jego 
słowa z kampanii prezydenc-
kiej. Oczywiście wykrzyczane. 
Zaprzecza im od początku, 
czyniąc ze swojego urzędu 
szopkę, podpisując wzbudza-
jące powszechne protesty 
ustawy o każdej porze dnia i 
nocy. Jest na każde wezwa-
nie Karbowego. No i jak z tym 
wyglądasz A. Dudo? Gdzie są 
twoje zapowiedzi?

Wracam do jego krzyku. 
Nienaturalne, wiecowe pod-
noszenie głosu w kontakcie 
ze słuchaczami, staje się już 
trudne do zniesienia, bo 
zwykle towarzyszy słowom 
obraźliwym, mówiącym np. 
o „jazgocie” obywateli lub 
o ich dążeniu do powrotu 
„ojczyzny dojnej”. Prezydent 
upokarzający elektorat, to 
jakieś kuriozum, ewenement 
na skalę światową, chodzący 
wstyd. Prezydent krzyczący, 
to ponura groteska. Może 
gryzie go sumienie, odre-
agowuje i chce zakrzyczeć 
drwiny z konstytucji? A po-
winien zaszyć się po nich w 
mysią dziurę. Niedawno A. 
Duda pokrzyczał sobie zno-
wu, tym razem o nowej usta-
wie zasadniczej z okazji jej 
święta. Bez jakiegokolwiek 
sensu. I z bezwstydem, bo 
nie szanuje dokumentu, któ-
rego miał być strażnikiem.

A. Duda krzycząc z wyżyn, 
co pewien czas zaciska usta 
i unosi brodę. Kogoś mi to 
przypomina... Ale tylko na 
tyle go stać.

Pokrzykuje, między po-
stękiwaniami, także pani z 
broszką. Zwłaszcza w obec-
ności Karbowego. Tak zazna-
czają swoją obecność ludzie 
sprowadzeni do parteru, 
zakompleksieni tą świado-
mością, ale jednocześnie 
pragnący za wszelką cenę 
przypodobać się swojemu 
guru. Bez wyraźnej potrze-

by krzyczą zwykle nie au-
tentyczni przywódcy, a ich 
dublerzy i nieudolni naśla-
dowcy.

Klepanka o zdrajcach, to 
już obsesja obozu rządzące-
go, nowa jednostka choro-
bowa. Klepie o niej Karbowy, 
więc A. Duda uznał, że jest to 
i jego bezwzględnym obo-
wiązkiem. Więc wziął się w 
sposób oburzający za dzieci 
i wnuków wywodzących się 
od ojców i dziadków z tzw. 
(bardzo nie lubię tego okre-
ślenia) Peerelu. Ich potom-
kowie, jako zdrajcy gene-
tyczni, kontynuują, zdaniem 
A. Dudy, w nowej po 1989 
r. rzeczywistości zdradziecki 
i szkodzący ojczyźnie pro-
ceder. Kolejne jaskrawe za-
przeczenie posłannictwu, 
jakiemu powinien być wier-
ny ojciec narodu. Wstydliwy 
pokaz zacietrzewienia, o któ-
rym (mam mimo wszystko 
taką nadzieję) pisać będą 
autorzy szkolnych podręcz-
ników historii.

Żeby mi nie zarzucono, że 
się czepiam, przytoczę kilka 
wymownych fragmentów 
tekstu „Zjazd prezydenta” 
autorstwa Renaty Grochal z 
„Newsweeka”:

(…) „Powiedziałem pre-
zydentowi wprost, że mógł 
być przezydentem wszyst-
kich Polaków, ale wybrał 
bycie marionetką Jarosława 
Kaczyńskiego – twierdził w 
jednym z wywiadów prof. 
Jan Zimmermann, promotor 
pracy doktorskiej Andrzeja 
Dudy. I dodał: - On ma taki 
charakter, że kiedy przyjdzie 
mu o czymś rozstrzygać, woli 
komuś ustąpić, nie chce lub 
nie umie wiązać się z odpo-
wiedzialnością. Czy ktoś taki 
może być prezydentem? Do-
brym prezydentem? Nie.

Andrzej Duda gra rolę 
napisaną przez prezesa: rolę 

prezydenta, który nawet nie 
stwarza pozorów, że chce 
przeciąć partyjna pępowinę. 
Przeciwnie, w sposób osten-
tacyjny okazuje poparcie dla 
PiS, bo prezes zrobił go gło-
wą państwa – mówi prawi-
cowy polityk”.

(...) „abdykował w dwóch 
dziedzinach kluczowych dla 
funkcji prezydenta: w poli-
tyce zagranicznej i obronno-
ści”.

(…) „Wojskowi liczyli, że 
w sytuacji, gdy Macierewicz 
stoi na czele MON, prezydent 
będzie piorunochronem, ale 
on oddał całkowicie pole 
walki. Żołnierze nazywają 
go galaretą bez charakteru – 
opowiada osoba związana z 
wojskiem”.

(…) „Od stałych znajo-
mych przestał odbierać te-
lefony i e-maile. Prof. Zim-
mermann w wywiadzie w 
„Dzienniku Polskim” przy-
znał, że prezydent unika z 
nim kontaktu. „Chciałbym, 

ale on najpewniej nie, bo 
chyba zablokował mój nu-
mer telefonu. Ilekroć dzwo-
nię do niego, telefon jest 
zajęty”. Dodał, że namawiał 
prezydenta, aby wziął się 
w garść i przeciwstawił, bo 
inaczej przejdzie do historii 
jako „bezwolny prezydent 
Polski”.

(…) „Koleżanka Dudy z 
harcerstwa dodaje: - An-
drzej? Gdyby trzeba było 
stać cały czas na baczność, 
to on by stał”.

(...) „Polityk ze ścisłych 
władz PiS, zapytany przez 
„Newsweek”, dlaczego w 
rozgrywce o stanowisko 
szefa Rady Europejskiej pre-
zydent nie zabiera głosu, 
odpowiada z ironią: - Jak to? 
Przecież widziałem, że przy-
szedł dać oscypki Jarosławo-
wi Kaczyńskiemu. O sorry, to 
nie był �lm dokumentalny, 
tylko „Ucho prezesa”.

(…) „Nawet w partii rzą-
dzącej panuje przekonanie, 
że prezydent bardzo polubił 
blichtr władzy: pałacyk w 
Wiśle i zakrapiane winem ko-
lacje oraz ochronę BOR. Jako 
anegdotę powtarza się, że w 
pierwszych tygodniach spra-
wowania urzędu opowiadał, 
że nie musi już sam ciągnąć 
swojej walizki, jak wtedy, 
gdy był europosłem. - A te-
raz pozwala, aby kolumna 
wioząca go do Zakopanego 
łamała przepisy, spychała 
inne auta z jezdni”.

(…) „Gdy został wybrany 
na prezydenta, deputowani 
w Parlamencie Europejskim 
pytali mnie: a który to był ten 
Duda? Bo nikt go nie pamię-
tał – mówi europosłanka PO 
Róża Thun i dodaje: Dziś Po-
lacy mogą zapytać tak samo. 
A gdzie ten Duda? Istotą 
jego prezydentury jest kom-
pletna nieistotność. Państwo 

straciło głowę”. Tyle „New-
sweek”.

Na koniec o wydarzeniu, 
które wzbudza mój niepokój 
i niesmak. Otóż w Białej Pod-
laskiej odsłonięto pomnik Le-
cha Kaczyńskiego i jego żony 
Marii. Obecny na uroczysto-
ści brat byłego prezydenta 
stwierdził, że każdy polski pa-
triota powinien być za tym, 
by podobne pomniki po-
wstawały w innych miastach. 
To jakaś aberracja! Bezmyślny 
owczy pęd. Wysyp monu-
mentów człowieka, który nie 
zapisał się niczym szczegól-
nym, to kolejna kpina z inte-
ligencji i rozsądku obywateli, 
dowód szkodliwej prywaty 
kogoś, kto i bez tego już wie-
le zrobił, by podzielić Po-
laków. Czy jesteśmy Koreą 
Północną, albo jakimś pry-
mitywnym Bantustanem, by 
podejmować się takich żało-
snych i żenujących przedsię-
wzięć, wielbiących różnych 
Ukochanych Przywódców?! 
Z czasem przerodziłyby się 
one w taśmową produkcję 
potworków przypominają-
cych krasnale ogrodowe, jak 
to było w przypadku „po-
mników” papieża Jana Paw-
ła II, które w znacznej części 
nie są wyrazem czci, a tylko 
ośmieszają Ojca Świętego. 
Nie mam najmniejszych wąt-
pliwości, że wezwanie Kar-
bowego, który, jak widać, nie 
zdaje sobie sprawy, że robi 
wielką szkodę zmarłemu 
bratu, spotka się z szerokim 
odzewem licznych lizusów 
i bezmyślnych jego potaki-
waczy. Być może, również w 
Wałbrzychu, a także w innych 
miastach naszego rejonu. 
Zgroza... Mogę tylko powie-
dzieć: „uchowaj Boże!”, ale 
obawiam się, że nie mam tam 
na górze odpowiedniej siły 
przebicia...
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Szczawno-Zdrój

Po raz drugi w Szczaw-
nie-Zdroju przeprowadzo-
no akcję „Drzewko naszego 
dziecka”. 15 kasztanowców 
zostało posadzonych w Alei 
Spacerowej i ul. Wojska Pol-
skiego.

Rodzice dzieci, którzy zgło-
sili chęć przystąpienia do akcji 
organizowanej przez gminę, 
dokonali symbolicznego po-
sadzenia drzewa swojego 
dziecka. Przy drzewie umiesz-

czone zostały granitowe ta-
bliczki okolicznościowe.

- To piękny symboliczny 
gest i wyjątkowa pamiątka, 
dzięki której rodzice widzieć 
będą jak drzewo rośnie wraz 
z dzieckiem i zawsze na space-
rze po Alei Spacerowej wspo-
minać będą o narodzinach 
swej pociechy – podkreślają 
organizatorzy akcji, w której 
uczestniczył - obok rodziców, 
dzieci, rodzin i znajomych - 

Na skwerze przed biblio-
teką w Szczawnie Zdroju 
nastąpiło uroczyste otwar-
cie czytelni na świeżym po-
wietrzu, zrealizowanej w 
ramach projektu „Czytam 
bez zadyszki -ekologiczna 
czytelnia” �nansowanego 
z Funduszu Toyoty „Dobre 
pomysły zmieniają nasz 
świat”.

Efektem projektu jest 
urokliwe miejsce, otoczone 
zielenią, przeznaczone dla 
czytelników, kuracjuszy oraz 
spacerowiczów, służące odpo-
czynkowi z ciekawą lekturą. W 
ramach projektu powstały też 
budki na książki usytuowane 
w parkach szczawieńskich oraz 
przed biblioteką. W budkach 
można znaleźć książki, wypo-
życzyć je, przeczytać i odłożyć 
z powrotem. Można też oddać 
swoje stare, które zalegają 

gdzieś po kątach w domu. W 
powstanie czytelni włączyli się 
też członkowie Stowarzysze-
nia Nowoczesny Senior, któ-
rzy posadzili róże, uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Wałbrzychu przy ul. Nałkow-
skiej, którzy przygotowali teren 
do posadzenia bukszpanów, a 
także młodzi sportowcy z MKS 
Szczawno-Zdrój, którzy ocho-
czo wkopywali lawendę. Wie-
le prac zostało wykonanych 
dzięki sponsorom: Travis sp.z 
o o. - Wypożyczalnia Sprzętu 
Budowlanego oraz Irkbud - 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe Szczawno-Zdrój. Czytel-
nia powstała według projektu 
Katarzyny Spery- architekta 
krajobrazu, książki na budkach 
i ławkach namalowane zostały 
przez plastyczkę- Agnieszkę 
Brzezińską.

(RED)

Ekologiczna czytelnia

W dniu 14 czerwca 2017 
roku setną rocznicę urodzin 
obchodziła mieszkanka 
Szczawna-Zdroju - Janina 
Przebieracz.

Z tej okazji dostojną ju-
bilatkę odwiedził burmistrz 
Szczawna-Zdroju Marek Fe-
doruk oraz kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Grażyna Far-
mas, przekazując w imieniu 
mieszkańców i własnym gorą-
ce życzenia kolejnych lat życia 
w zdrowiu, samych szczęśli-
wych chwil w gronie najbliż-

szych i wszelkiej pomyślno-
ści. Burmistrz przekazał na 
ręce jubilatki bukiet kwiatów, 
upominek, urodzinowy tort, 
a także listy gratulacyjne z 
życzeniami od Prezesa Rady 
Ministrów Beaty Szydło i Wo-
jewody Dolnośląskiego Pawła 
Hreniaka. Goście odśpiewali 
również „Dwieście lat”. Jubi-
latka mieszka w Szczawnie-
-Zdroju od 70 lat, z rodziną 
wnuczki Wiesławy, otoczona 
troskliwą opieką i wsparciem.

(AK)

Urodziny 100-latki

Janina Przebieracz z okazji setnych urodzin odebrała życzenia od władz 
Szczawna Zdroju i najbliższych.

Drzewko naszego dziecka
burmistrz miasta Marek Fedo-
ruk. Rodzice wraz z dziećmi 
zostali uwiecznieni na zdjęciu, 
a następnie otrzymali certy�-
katy potwierdzające dokona-
nie nasadzenia drzewa swoje-
go dziecka, a dzieci otrzymały 
misie.

Akcja przyniosła korzyści 
nie tylko rodzicom i dzieciom, 

które mają pamiątkę na całe 
życie, ale i dla miasta, które 
zyskało nowe nasadzenia i 

więcej zieleni. Akcja w całości 
została s�nansowana przez 
gminę i na pewno będzie po-

wtórzona z okazji kolejnego 
Dnia Dziecka.

(AK)

W Szczawnie Zdroju posadzono kolejne „drzewka naszego dziecka”.
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Śmiech, taniec, śpiew, 
muzyka, barwne stroje i 
dziecięca radość to wszyst-
ko towarzyszyło widzom 
podczas XIII Przeglądu 
Twórczości Dziecięcej Wie-
ku Przedszkolnego, które-
go organizatorem co roku 
jest Przedszkole Miejskie 
w Mieroszowie.

Polonez, krakowiak, ka-
linka, taniec afrykański, ry-
cerze, księżniczki, Japonki 
tym razem przedszkolaki z 
terenu Gminy Mieroszów 
oraz z Czech zabrały widzów 
Przeglądu Twórczości Wieku 
Przedszkolnego w niezwykle 
interesującą podróż. Wypeł-
niająca po brzegi salę im. 
Włodka Szomańskiego pu-

bliczność mogła podziwiać 
talenty małych artystów, 
którzy porwali wszystkich 
swoją spontanicznością i 
zapewnili nie lada rozrywkę. 
Na koniec dzieci otrzymały 
słodkie upominki, a ich ro-
dzice i nauczyciele ogrom-
ne podziękowania za wkład 
pracy w przygotowanie dzie-
ci do występów.

- Jest to podsumowa-
nie i zaprezentowanie ca-
łorocznej pracy dzieci oraz 
ich opiekunów, nie ma tutaj 
wygranych, ani przegranych 
– podkreślają organizatorzy 
XIII Przeglądu Twórczości 
Wieku Przedszkolnego w 
Mieroszowie.

(RED)

XIII Przegląd Twórczości 
Wieku Przedszkolnego

W sali im. Włodka Szomańskiego w Mieroszowie zaprezentowały się 
przedszkolaki z Polski i Czech.

- Aby możliwe było pod-
noszenie jakości edukacji, 
potrzebne są odpowiednie 
warunki i spełnianie stan-
dardów. Kompleksowa 
termomodernizacja bu-
dynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Mieroszo-
wie znacznie przyczyni się 
do poprawy efektywności 
pracy szkoły i da uczniom 
możliwość rozwoju w od-
powiednio przygotowa-
nym miejscu – mówi Mar-
cin Raczyński, burmistrz 
Mieroszowa.

Formalne przekazanie 
budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Mieroszo-
wie wykonawcy robót bu-
dowlanych – konsorcjum 
�rm Intrabud sp. zo.o. i KMB 
Budownictwo sp. z o.o. ze 
Świebodzic nastąpiło30 
maja.

- Modernizacja szkoły, 
na którą czekano wiele lat 
spełniać będzie wszystkie 
normy oraz oczekiwania 
użytkowników i - miejmy 
nadzieję - będzie miejscem 
przyjaznym, chętnie odwie-

dzanym przez całą społecz-
ność lokalną. Projekt będzie 
obejmował kompleksową 
termomodernizację obiektu, 
w tym modernizację syste-
mów grzewczych, instalację 
systemów monitoringu i 
zarządzania energią cieplną 
oraz elektryczną, a także wy-
mianę oświetlenia i urządzeń 
elektrycznych w budynku. W 
szczególności roboty budow-
lane obejmować będą docie-
plenie ścian zewnętrznych, 
docieplenie dachu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwio-
wej, modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania, 
modernizację kotłowni, za-
stosowanie oświetlenia ener-
gooszczędnego, wymianę 
innych urządzeń stanowią-
cych wyposażenie budynku 
na energooszczędne, a także 
instalację pompy ciepła. Ze 
względu na szeroki zakres 
inwestycji i szczególny cha-
rakter budynku, zakończenie 
prac przewidziane jest w roku 
2018 – wyjaśnia burmistrz 
Mieroszowa.

(RED)

Szkoła do remontu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie przejdzie gruntowny remont.

Gmina Mieroszów
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R E K L AMA

In memoriam - Ku pamięci

,,Dusze sprawiedliwych są w reku Boga ’’
Serdeczne podziękowania 

Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Jakuba Gruba 
 składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu
Śp. Marzeny Kamińskiej 

składa rodzina.

,,Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie.” 

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Janusza Wanat 
 składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze  

śp. Janiny Sobieraj  
uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 

w tym trudnym czasie składa rodzina.

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070  
Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

R E K L AMA

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

ZAWIADAMIA
że w okresie 

od 22.06.2017 r. do dnia 13.07.2017 r.

w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 

na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony 

wykaz nr 1/2017 oraz wykaz nr 2/2017 

dot. lokali mieszkalnych przeznaczonych 

do  najmu.

Cuda Wianki 
nad zalewem
O�cjalne otwarcie sezonu 
wakacyjnego na Zalewem w 
Starych Bogaczowicach od-
będzie się 24 czerwca o godz. 
15: 00. Organizatorzy zapla-
nowali tego dnia mnóstwo 
atrakcji! Będą bezpłatne atrak-
cje i animacje dla dzieci, liczne 
konkursy z nagrodami, a także 
warsztaty �orystyczne z ple-
cenia wianków. Na wszystkich 
czekała będzie bezpłatna gro-
chówka i pieczenie kiełbasek 
przy ognisku. Imprezę zakoń-
czy dyskoteka pod chmurką.

(IL)

Powyżej 
średniej
Uczniowie Publicznego Gim-
nazjum w Zespole Szkół w 
Starych Bogaczowicach po 
raz kolejny uzyskali bardzo 
wysokie wyniki egzaminów 
gimnazjalnych. Analizując 
poszczególne etapy, ucznio-
wie osiągnęli wyniki powy-
żej średniej wojewódzkiej z 
następujących części: huma-
nistycznej zarówno z języka 
polskiego, jaki i historii, części 
matematycznej z matema-
tyki, oraz części językowej 
(język angielski, j. niemiecki 
podstawy i rozszerzenia). Po-
wyższe wyniki egzaminów ze-
wnętrznych otwierają naszym 
uczniom drzwi do wymarzo-
nych szkół. Mirosław Lech 
- wójt Gminy Stare Bogaczo-
wice, dyrekcja Zespołu Szkół 
oraz wszyscy nauczyciele gra-
tulują uczniom i życzą sukce-
sów w dalszej edukacji.

(IL)

Dziennikarstwo 
od kuchni
W ramach projektu „Za-
pisane, sfotografowane, 
zapamiętane” młodzież z 
Gminy Stare Bogaczowice 
odwiedziła Radio Wrocław. 
Gimnazjaliści zapoznali się z 
eksponatami Muzeum Radia, 
odwiedzili studia nagraniowe 
obserwując pracę dzienni-
karzy od kuchni, a następnie 
wzięli udział w warsztatach, 
podczas których spróbowali 
własnych sił za mikrofonem. 
Realizowany projekt s�nan-
sowany został przez Fundację 
Banku Zachodniego WBK.

(IL)

Stworzyli ogród 
zielarski
Gmina Stare Bogaczowice 
może poszczycić się ogro-
dem zielarskim. Miejsce po-
wstało dzięki do�nansowaniu 
z Funduszu Toyoty „Dobre po-
mysły zmieniają nasz świat” dla 
projektu „Eko-ścieżka wokół 
ziół”. W ramach zadania miesz-
kańcy gminy uczestniczyli w 
teoretycznych i praktycznych 
warsztatach zielarskich. Po-
wstał także ogród zielarski, 
który stworzyli uczniowie 
Zespołu Szkół w Starych Bo-
gaczowicach, słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, 
członkowie Koła Emerytów i 
Rencistów oraz pracownicy 
Gminnego Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego w Starych 
Bogaczowicach. Projekt oraz 
realizację inicjatywy wsparł Mi-
rosław Lech - wójt Gminy Stare 
Bogaczowice.

(IL)

Występy najmłodszych 
mieszkańców, gry, zaba-
wy, konkursy i tańce – tak 
bawili się mieszkańcy Gmi-
ny Stare Bogaczowice pod-
czas święta swojej małej 
ojczyzny.

Dni Gminy Stare Boga-
czowice rozpoczęły występy 
artystyczne najmłodszych 
mieszkańców. Po wspólnych 
śpiewach dzieci udały się do 
strefy zabaw gdzie czekało 
na nich mnóstwo atrakcji: 
dmuchane zjeżdżalnie, mini 
centrum zabaw, dmuchane 
boisko, przejażdżki konne 
i zabawy z alpakami. Dla 
starszych przygotowane 
były stoiska ze smakołyka-
mi i pamiątkami. Uczestnicy 
loterii w napięciu czekali na 
losowanie głównych na-
gród, wśród których znalazł 
się wartościowy sprzęt AGD. 
Organizatorzy przygotowali 
również konkurs kulinarny 
„Bogaczowicka Zupa”, w 
którym główną nagrodą był 

voucher do TESCO w kwocie 
500 zł. Wygrał krem z buraka. 
Wieczorem na scenie poja-
wiły się zespoły disco polo: 
Extra Mocni i Stereo. Dni 
Gminy Stare Bogaczowice 
zakończył efektowny taniec 
z ogniem oraz dyskoteka 
pod chmurką.

- Dni Gminy Stare Boga-
czowice to ważny czas dla 
mieszkańców. Jest to dosko-
nała okazja do aktywnego 
spędzenia czasu z rodzinom, 
przyjaciółmi czy sąsiadami. 
Odwiedzają nas tego dnia 
również mieszkańcy gmin 
ościennych, którzy wracają 
do nas co roku w liczniej-
szym gronie. Kolejna okazją 
do wspólnej zabawy będą 
Dożynki, tym razem powia-
towe. Święto plonów w na-
szej Gminie odbędzie się 9 
września. Już teraz serdecz-
nie na nie zapraszam! - mówi 
Mirosław Lech, wójt Gminy 
Stare Bogaczowice.

(IL)

Uczniowie Zespołu Szkół 
w Starych Bogaczowicach 
wystartowali w kolejnej edy-
cji Bike Maraton i znaleźli się 
na podium. O tegorocznej 
wygranej, ogromnej pasji i 
planach na przyszłość opo-
wiadają: Samanta Jarosze-
wicz, Wiktoria Gawrońska, 
Maciej Radzikowski oraz Do-
minik Kopiwoda.

Ile lat trzeba trenować, aby 
osiągać tak znakomite wyniki?
Wiktoria Gawrońska: - Trenu-
jemy dopiero kilka lat. Dobry 
czas zależy od ilości cotygo-
dniowych treningów. W na-
szym klubie LUKS Lider trenu-
jemy 4 razy w tygodniu, np. 
wjeżdżając na Trójgarb.

Które miesiące są dla Was 
najbardziej aktywne? Kto 
pomaga Wam w ułożeniu 
planu treningowego i zapla-
nowaniu całorocznego ka-
lendarza zawodów?
Samanta Jaroszewicz – Bardzo 
pomagają nam najbliżsi oraz 
opiekunowie: Krzysztof Ra-
dzikowski i Tomasz Sawicki. 
To oni dowożą nas na dalsze 
treningi i zawody. Trenujemy 
cały rok, a zawody odbywają 
się głównie od marca do paź-
dziernika w każdy weekend.

Czy macie swoje ulubione 
starty?
Maciej Radzikowski: – Zawsze 
czekamy z niecierpliwością na 
Bike Maraton. Sa tam świetnie 
przygotowane trasy i wyjątko-
wa atmosfera – w zawodach 
startuje ok 4 tys. zawodników.

Wiktoria, Samanta i Ma-
ciej trenują pod skrzydłami 
LUKS Lider, a Dominik?

Gmina świętowała

Dni Gminy Stare Bogaczowice rozpoczęły występy dzieci.

Mali liderzy

Dominik Kopiwoda: – Należę 
do LKKS Górnik Wałbrzych, z 
którym trenuję 6 razy w tygo-
dniu.

Przy tak częstych treningach 
wyniki muszą być wyjątko-
wo zadowalające…
Dominik Kopiwoda: – W tym 
roku udało mi się wywalczyć 
tytuł mistrza Dolnego Śląska i 
koszulkę mistrza regionu w ka-
tegorii junior młodszy. Zakwa-
li�kowałem się też do Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży, 
która odbędzie się 13 lipca, a 
27 sierpnia wezmę udział w 
Górskich Mistrzostwach Polski.

Cały rok macie już skrupu-
latnie zaplanowany, a co z 
dalszą przyszłością? 
Samanta Jaroszewicz: – Planu-
ję skończyć sportowe liceum 
w Wałbrzychu i dalej treno-
wać. Niewykluczone, że roz-
pocznę przygodę z inną dys-
cypliną sportową…
Dominik Kopiwoda: – Apliko-
wałem do Liceum Ogólno-
kształcącego Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Świdnicy. 
Będę tam mieszkał w interna-
cie i trenował kilka razy dzien-
nie. Wiem, że to pomoże mi 
osiągać jeszcze lepsze wyniki.

(IL)

Gmina Stare Bogaczowice
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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

R E K L AMA

Piłkarze Górnika Wał-
brzych w ostatniej kolejce 
III grupy III ligi przegrali w 
Zdzieszowicach z Ruchem 
aż 0:4. Rezultat ten niczego 
nie zmienił, bo spadek Gór-
nika był przesądzony, a za 
sprawą wygranej GKS–u 
Jastrzębie Zdrój, Ruch nie 
awansował do II ligi.

Dla wałbrzyszan był już 
tylko to mecz o honor. W 
składzie - z powodu ura-
zu - zabrakło kapitana Jana 
Rytki, za to do wyjściowej 
jedenastki powrócił Paweł 
Tobiasz.

Już w 3 min. piłkarze ze 
Zdzieszowic mogli otwo-
rzyć wynik spotkania, lecz 
po strzale Łukasza Damrata 
piłka odbiła się od słupka. 
Przewaga Ruchu rosła z mi-
nuty na minutę, ale w 21 
min. na uderzenie zdecy-
dował się Damian Migalski, 
lecz piłka potoczyła się obok 
bramki. Za to jedenaście mi-
nut później, po dośrodko-
waniu z rzutu rożnego Da-
riusza Zapotocznego wynik 
spotkania otworzył strzałem 
głową Mateusz Szatkowski. 
Tuż przed przerwą znów 
uderzył Szatkowski, Damian 
Jaroszewski obronił, jednak 
jeszcze z dobitką zdążył 
Zapotoczny i było 2:0 dla 
zdzieszowiczan.

W przerwie Kamila Po-
powicza zastąpił Damian 
Bogacz, ale ta roszada w 
składzie niewiele dała Górni-
kowi. W 56 min., po sprytnie 
rozegranym rzucie wolnym 
„Zdzichy”, potężnie huknął 
Mateusz Szatkowski, który 

W Nowe Rudzie odbyły 
się Mistrzostwa Dolnego 
Śląska w kolarstwie MTB 
XCO dla kategorii do junio-
ra młodszego.

Zawodniczki KKW Supe-
rior Wałbrzych szturmem 
wzięły podium w kategorii 
juniorka młodsza: 1 miejsce 
Dorota Bielecka, 2 miejsce 
Martyna Tomasik, a 3 miej-
sce Julia Tarnawska. W ka-
tegorii żak 1 lokatę zajął Na-
taniel Kluss, drugi był Paweł 
Bielecki, a 6 miejsce zajął Pa-
weł Wawrzyńczyk. Kategorii 
junior młodszy 6 pozycję za-
jął Piotr Makowski.

Z kolei na szosie rywa-
lizują kolarze LKKS Górnik 
Wałbrzych – DZT Service 
Świebodzice. Puchar Polski 
w Koziegłowach, jazda in-
dywidualna na czas: junio-
rzy młodsi– 12. Adrianna 
Rasińska, 36. Karol Woźniak, 
juniorzy – 48. Paweł Mar-
chlewski; start wspólny: 10. 
Rasińska, 32. Woźniak. Me-
moriał Joachima Halupczoka 
w Turawie, start wspólny: ju-
niorzy młodsi – 45. Adam Sa-

Roman Magdziarczyk, 
wałbrzyski chodziarz i 
dwukrotny olimpijczyk 
(ósmy w Sydney w 2000 i 
szósty w Atenach w 2004 
r. na 50 km) razem z czte-
rokrotnym mistrzem olim-
pijskim Robertem Korze-
niowskim uczestniczył w 
14. Biegu Rzeźnika (startu-
je się parami). Trasę licząca 
80 km oraz prowadzącą 
bieszczadzkimi szczytami 
i przełęczami, pokonali w 
czasie 11 godzin,15 minut 
i 14 sekund, kończąc dy-
stans na 22. miejscu.

Magdziarczyk debiutował 
w tej ekstremalnej imprezie, 
natomiast „Korzeń” zaliczył 
ją po raz trzeci, poprawia-
jąc swój najlepszy wynik o 3 
godziny. - Bieg Rzeźnika jest 
rywalizacją porównywalną 
z Sudecką Setką w Bogu-
szowie-Gorcach. Różnią się 
nieco wysokością szczytów, 
gdyż w Bieszczadach prze-
kracza ona 1000 m n.p.m., 
klimatem i krajobrazem, ale 
oba są biegami o charakte-
rze ekstremalnym, wymaga-
jącymi sporych sił �zycznych 
i psychicznych – wyjaśnił 
Magdziarczyk.

- Na początku biegu wy-
wróciłem się. Miałem też 
kryzys kondycyjny, kiedy za 
punktem odżywczym po 50. 

Z kolarskiego notesu
zanowicz. Mistrzostwa Polski 
Krajowego Zrzeszenia LZS w 
Jarosławcu, na czas: juniorzy 

młodsi - 16. Julia Kowalska, 
start wspólny: 31. Rasińska.

(BAS)

Olimpijscy chodziarze 
w Biegu Rzeźnika

kilometrze zaczął się stromy 
podbieg – tak mówi o trud-
nych dla niego momentach 
biegu Korzeniowski.

Zwyciężyli Piotr Biernaw-
ski z Piotrem Huziorem w 
8:57,30. Wystartowało po-
nad 1100 zawodników, a 
bieg ukończyło 468 par, z 
których ostatnia w prawie 18 
godz. Zawody rozpoczęły się 
o godz. 3 w nocy w Komań-
czy, a po ostatnich podej-
ściach pod Roztoki, Rosochę, 
Hyrlatą i Rożki, upragniona 
meta pojawiła się w Cisnej.

Roman Magdziarczyk od 
kilku lat prowadzi w Wałbrzy-
chu akcję „Biegaj-Zapobie-

gaj”, propagującą sprawność 
�zyczną dla zachowania 
zdrowia, ćwicząc z grupą kil-
kudziesięciu osób o różnym 
stopniu biegowego zaawan-
sowania.  - Romek w sposób 
kapitalny realizuje osobistą 
misję, której poświęcił się po 
zakończeniu kariery zawod-
niczej. To dobry, sportowy 
duch, który pomaga swoim 
wychowankom w odnajdy-
waniu radości z uprawiania 
sportu. Przekazuje swoim 
ziomkom dobrą energię – 
ocenił i podkreślił Korzeniow-
ski, który z Magdziarczykiem 
przyjaźni się od wielu lat.

Andrzej Basiński

Robert Korzeniowski i Roman Magdziarczyk na trasie.

Sudecka Setka
23 czerwca rusza kolejna edy-
cja Sudeckiej Setki - najstar-
szego w Polsce nocnego biegu 
górskiego. Zawodnicy startują 
o godzinie 22:00, przemierzają 
wymagającą trasę przez Mni-
szek, masyw Trójgarbu, Chełm-
ca, Dzikowca i Lesistej Wielkiej, 
zaliczając po drodze najważniej-
sze szczyty i kończą 24 czerwca 
na boguszowskim stadionie. Na 
tegoroczną edycję zaplanowa-
no dwa dystanse: 100 i 42 km. 
Już ponad 600 osób zapisało 
się na bieg drogą internetową, 
a 500 z nich wniosło opłatę star-
tową (zapisy na www.datasport.
pl). Organizatorem biegu jest 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Boguszowie-Gorcach, a tego-
rocznym współorganizatorem, 
Fundacja na rzecz Odzyskiwania 
Aluminiowych Puszek po Napo-
jach RECAL.

(RED)

Bieg Książański
Alan Dobrowolski i Ewa Pastu-
szeńko zwyciężyli w 29. Biegu 
Książańskim, jednej z imprez 
Dni Podzamcza, największego 
wałbrzyskiego osiedla. W rywa-
lizacji uczestniczyło 49 zawod-
ników. Mieli oni do pokonania 
dystans 8 km oraz o połowę 
krótszy. Nowa trasa prowadzi-
ła w rejonie podzamczańskich 
ogródków działkowych i tere-
nów przyległych do Książań-
skiego Parku Krajobrazowego. 
Imprezie zorganizowanej przez 
Ośrodek Społeczno - Kultural-
ny Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze”, patronowało Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie 
Sportu dla Wszystkich TAFISA 
oraz Fundacja na Rzecz Odzy-
sku Aluminiowych Puszek po 
Napojach RECAL. Wyniki: męż-
czyźni - 1. Alan Dobrowolski, 2. 
Jacek Strzecha, 3. Paweł Białek; 
kobiety- 1. Ewa Pastuszeńko, 2. 
Agnieszka Kluzek, 3. Agnieszka 
Sackiewicz-Wiącek.

(BAS)

Na rowerach 
przez Czechy
14 Polsko- Czeski Rajd Rowe-
rowy Szlakiem Gmin Książań-
skich, liczył 3 etapy o łącznej 
długości 125 km. Wzięło w nim 
udział 25 zawodników. Pierwszy 
etap prowadził z wałbrzyskiego 
Podzamcza do Czarnego Boru, 
drugi z Czarnego Boru przez 
Krzeszów, Adrszpach (Skalne 
Miasto) do Mieroszowa, a trze-
ci z Mieroszowa przez Grzędy, 
Jabłów, Strugę na Podzamcze, 
gdzie zakończono imprezę. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe 
koszulki i nagrody.

(BAS)

Smutne pożegnanie
Górnika

nie dał szans na interwencję 
„Jogiemu”, zdobywając dru-
gą bramkę w tym meczu. A 
siedem minut później ten 
sam zawodnik skompleto-
wał hat–tricka, po tym jak 
znów oddał strzał z dystan-
su i futbolówka po rykosze-
cie wpadła do siatki. Wał-
brzyszanie w ciągu całego 
spotkania ani razu nie byli 
w stanie pokonać Grzegorza 
Kleemanna, przez co mają 
najmniejszą liczbę strzelo-
nych bramek lidze – zaled-
wie 24.

Radosław Radczak

Ruch Zdzieszowice 
– Górnik Wałbrzych 4:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Szatkowski (32), 2:0 
Zapotoczny (42), 3:0 Szatkowski (56), 
4:0 Szatkowski (63). 
Górnik: Jaroszewski - Tobiasz, Tyktor, 
Michalak, Krzymiński - Surmaj, Moraw-
ski, Popowicz (46 Bogacz), Migalski (72 
Sobiesierski) - Dec, Bronisławski.

Robert Bubnowicz
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Poszukujemy 
pracowników 

do Bułgarii 
- praca legalna na 3 miesiące 
w sezonie letnim - 5 kelnerek, 4 

panie do sprzątania, 
2 recepcjonistki. 

Więcej informacji 
pod nr telefonu 600461318

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych 
nie zwracamy.

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Global auto

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)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY 
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe

Dla firm
Chwilówki do 15 tys. zł

na oświadczenie do 5 tys. zł 
ŚWIEBODZICE 

UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

Sprzątanie i profesjonalna opieka

NAD GROBAMI
Wałbrzych, Świebodzice 

i wszystkie gminy 
powiatu wałbrzyskiego

tel.  730 979 836
opiekanadgrobami.walbrzych

@gmail.com

www.znicz-pamieci.pl

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

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!

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

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Walimiu ul. Boczna nr 9,

oraz na stronie internetowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl)

 i na stronie Urzędu Gminy Walim 
–  (www.walim.pl : menu Dla inwestora – 
Przetargi i ogłoszenia) został wywieszony 
na okres od 22.06.2017 r. do 13.07.2017 r.

 wykaz  Nr 8/2017 z dnia  22.06.2017 r. 
nieruchomości gminnych przeznaczonych 

do sprzedaży.

Są uparci i waleczni. Na 
co dzień muszą mierzyć 
się nie tylko z niepełno-
sprawnością, ale także z 
piętrzącymi się proble-
mami przy realizacji ich 
pasji, którą jest gra w ko-
szykówkę na wózkach. 
Mimo wielu przeciwności, 
Mad Devils Mieroszów z 
każdym rokiem zajmują 
coraz wyższe lokaty w kra-
jowych rozgrywkach i są 
powoływani do drużyny 
narodowej.

Stowarzyszenie „Mogę 
wszystko” powstało dnia 
9.09.2010 roku przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej 
w Kowalowej, w której ma 
swoją siedzibę. Celami sto-
warzyszenia są działania na 
rzecz osób starszych oraz 
niepełnosprawnych, zwłasz-
cza w zakresie inicjowa-
nia i wspierania wszelkich 
przedsięwzięć kulturalnych, 
rekreacyjnych, sportowych, 
organizowania czasu wol-
nego osobom starszym oraz 
niepełnosprawnym, a także 
wspieranie osób znajdu-
jących się w trudnej sytu-
acji życiowej. W 2011 roku, 
przy Stowarzyszeniu „Mogę 

wszystko” została powołana 
do życia drużyna koszyków-
ki na wózkach o nazwie Mad 
Devils.

- Trenujemy dwa razy 
w tygodniu: we wtorki 
oraz piątki w Mieroszowie. 
Dzięki uprzejmości bur-
mistrza Mieroszowa oraz 
Mieroszowskiego Centrum 
Kultury nie ponosimy wiel-
kich kosztów związanych z 
opłatami za halę sportową. 
Niestety, to jedyne korzyści 
jakie może zapewnić nam 
sama gmina i włodarze 
Mieroszowa. Większość za-
wodników jest z Wałbrzy-
cha, lecz tam nie mamy 
gdzie trenować, gdyż koszt 
wynajmu hali przerasta na-
sze możliwości �nansowe. 
Chcemy przenieść siedzibę 
lub wyodrębnić oddział w 
Wałbrzychu. Jako drużyna 
musimy znaleźć stabilizację 
i pomoc z zewnątrz, by móc 
rozwijać się – mówi prezes 
Piotr Nowicki.

Teraz utrzymanie druży-
ny spada na barki samych 
zawodników. To oni często 
�nansują wyjazdy na turnie-
je, a jedyne w wsparcie na 
turniejach, które otrzymują 

z Polskiego Związku Koszy-
kówki na Wózkach to opłata 
za sędziów.

- Reszta jest po stronie 
zawodników, którzy �nan-
sują naprawy wózków, za-
kup opon oraz dętek. Na 
chwilę obecną brakuje nam 
wszystkiego: wózków, kół, 
opon, dętek i wszelkiego 
sprzętu niezbędnego do 
dalszego rozwój drużyny. 
Do tej pory drużyna nie 
ma jakiejkolwiek pomo-
cy medycznej, która jest 
niezbędna na turniejach. 
Drużna przed każdym me-
czem szuka ratownika me-
dycznego na własną rękę. 
W ostatnim czasie do dru-
żyny dołączyło dwóch no-
wych zawodników. Sprzęt 
sportowy, który posiadamy, 
dostaliśmy od zaprzyjaźnio-
nych drużyn, ale są to czę-
sto wózki 20 letnie i mocno 
wyeksploatowane. Trudno 
jest rywalizować z najlep-
szymi drużynami na takim 
sprzęcie. Drużyny z którymi 
rywalizujemy są z dużych 
miast, gdzie dużo łatwiej 
pozyskiwać środki na dzia-
łanie takich przedsięwzięć: 
Rzeszów, Kielce, Konstancin 

koło Warszawy, Wrocław, 
Konin, Łódź, Olsztyn, Kra-
ków, Poznań – wylicza Piotr 
Nowicki.

Mimo problemów �nan-
sowych, ekipa Mad Devils 
Mieroszów może pochwalić 
się sukcesami w rozgryw-
kach Polskiej Ligii Koszy-
kówki na Wózkach.

- Początki nie należały do 
łatwych, jednak od samego 
początku zgłosiliśmy się do 
pierwszej ligi i rywalizowali-
śmy ze wszystkimi. W 2015 
roku pierwszym większym 
sukcesem drużyny było 5 
miejsce w Pucharze Pol-
ski. Sezon 2016/2017 jest 
dla nas bardzo szczęśliwy, 
bo zajęliśmy 4 miejsce w 
Mistrzostwach Polski w 
Koszykówce na Wózkach. 
Chlubą naszego zespołu są 
także młodzi wychowan-
kowie: Kamil Kornacki oraz 
Bartosz Przewłocki, którzy 
już od 4 lat są powoływa-
ni do reprezentacji Polski 
w koszykówce na wózkach 
i występowali w mistrzo-
stwach Europy w Hiszpanii 
w 2015 roku. W tym roku 
także planowane są wystę-
py naszej kadry na arenie 

Warto im pomóc

międzynarodowej z udzia-
łem naszych zawodników – 
mówi z dumą trener Robert 
Szarek.

Stowarzyszenie jest or-
ganizacją działającą na za-
sadzie wolontariatu.

- Prosimy o udzielenie 
nam wsparcia, abyśmy 
mogli zwyciężać i rozwijać 
pasję, jaką jest dla nas ko-
szykówka na wózkach. Naj-
pilniejszymi rzeczami jakie 
musimy zakupić są nowe 
wózki sportowe dla zawod-
ników. Pilnie potrzebne są 
co najmniej dwa wózki dla 
nowych graczy, którym nie 
odpowiadają rozmiarem 
wózki, które otrzymaliśmy 

w darowiźnie od innych 
drużyn. Koszt jednego wóz-
ka to kwota rzędu 14 tys. zł. 
Niestety, sami nie jesteśmy 
w stanie zdobyć choć części 
tej kwoty, dlatego zwraca-
my się do ludzi dobrej woli 
o pomoc w tym szczytnym 
celu. Każda złotówka prze-
kazana na nasze stowarzy-
szenie jest w stu procentach 
wydawana na potrzeby 
drużny. Prosimy o wsparcie 
naszej akcji https://zrzutka.
pl/9vwfuv oraz o wpłaty 
na nasz rachunek: 30 1090 
2271 0000 0001 1501 6809 
– apeluje wspierająca dru-
żynę Ilona Piechna.

(IP, RED)

Mad Devils Mieroszów zajęli czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski 
w Koszykówce na Wózkach.

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7
irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.

REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA 
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI, 

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport
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USŁUGI

(2) SZAFY WNĘKOWE, gardero-

by, zabudowa i inne stolarskie, 

TANIO! Tel. 692-123-981.

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuch-

nie, szafy, garderoby, zamówienia 

indywidualne – TANIO!  

www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 

607-218-533

(2) HYDRAULIKA - 668-605-555

(2) ELEKTRYK - 888-322-334

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-

WA - Całodobowo. Tel. 726-005-

726. Tanio, szybko, profesjo-

nalnie. www.speed24h.info. 

Zapraszamy do sklepu przy ul 

Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

(2) Naprawa i sprzedaż maszyn 

do szycia domowych i przemy-

słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 

723-265-731.

MOTORYZACJA

(10) Kupię stare motocykle oraz 

szkolne przekroje silników i ma-

szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

(2) Opieka Niemcy. Legalnie. 

Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(2) Sprzedam mieszkanie - Wał-

brzych - Stary Zdrój, 1 pok.+kuch-

nia+łazienka+taras - 65 tys. do 

negocjacji. Tel. 504-782-455.

(2) Super okazja! Uzbrojone 

działki budowlane, usługowe 

– rejon Poniatów. Tel. 609-461-

816. 

KUPIĘ

(15) Kupię starocie: dokumenty, 

zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 

militaria, �gurki i patery z okresu 

PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i 

inne przedmioty. Tel. 604-574-

501.

BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, po 
kapitalnym remoncie, 1 piętro, 
wyremontowana kamienica, cena 
49.900zł, kontakt: 792-547-662

SZCZAWNO ZDRÓJ,  114m, cena  
280 000,  3 pokoje, weranda, taras 
z zejściem do ogrodu,  kontakt: 
792-547-662

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 97 66 30

DS-3084 Dom – bliźniak, dwu-
rodzinny Piaskowa Góra, garaż, 
duży ogród, cena 369 tys. Tel. 606 
976 630

DS- 3095 Dom – skrajny szereg, 
ul. Fabiana, wykończony pod 
klucz, z ogródkiem, cena 440 tys. 
Tel. 606 976 630

DS-3080 Dom wolnostojący, 
Piaskowa Góra, ul.Wyszyńskiego, 
cena 449 tys. Tel. 883 334 486

DS-3047 Dom wolostojący, Kon-
radów, pow. 260m2, po remoncie, 
cena 499 tys. Tel. 883 334 486

MS- Paskowa Góra, 51m2, 1 piętro 
w 4, po kapitalnym remoncie, 
cena 179 tys. Tel. 606 976 630

MS-3098 Piaskowa Góra, 3  
pokoje, 45m2, po kapitalnym 
remoncie, cena 143 tys. Tel. 883 
334 481

MS-3090 Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 45m2, 1 piętro w 4, do 
wprowadzenia, cna 139 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2958 Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 52m2, 2 piętro w 4, do 
wprowadzenia, cena 155 tys. Tel. 
793 112 130

MS-3025 Piaskowa Góra, 4 poko-
je, 57m2, parter, po kapitalnym 
remoncie, cena 149 tys. Tel. 793 
111 130

MS- Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
32m2, 2 piętro w 4, po remoncie, 
cena 114 tys. tel. 883 334 486

MS- 3094 Piaskowa Góra/Pod-
zamcze 4 pokoje, pow. 87m2, 
bezczynszowe, z ogródkiem, cena 
119 tys. Tel. 793 111 130

MS-2958 Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 52m2, 2 piętro w 4, do 
wprowadzenia, cena 155 tys. Tel. 
793 112 130

MS-3025 Piaskowa Góra, 4 poko-
je, 57m2, parter, po kapitalnym 
remoncie, cena 149 tys. Tel. 793 
111 130

MS- 3094 Piaskowa Góra/Pod-
zamcze 4 pokoje, pow. 87m2, 
bezczynszowe, z ogródkiem, cena 
119 tys. Tel. 793 111 130

MS-3057 Nowe Miasto, kawalerka, 
32m2, wysoki parter, 1 piętrowa 
kamienica, cena  76 tys . Tel. 883 
334 481

MS-3050 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
1 piętro, super lokalizacja, do 
remontu, cena 74 tys. Tel. 883 
334 481

MS-2960 Centrum, 3 pokoje, 
79m2, dwupoziomowe z ogro-
dem, cena 110 tys. Tel.  tys. Tel. 
793 111 130

MS-2954 Szczawno Zdrój, 4 
pokoje, 98m2, dwa ogródki, do 
odświeżenia, cena 259 tys. Tel. 
883 334 481

DS-3089 Gaj, dom w zabudowie 
bliźniaczej, z garażem i ogród-
kiem, cena 370 tys. Tel. 793 111 
130

1. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 
3 pokoje z dużym balkonem w no-
wym budownictwie, do wprowa-
dzenia. 63,50 m2, w cenie:167,000 
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-
640

2. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
dogodna lokalizacja, 2 pokoje, z 
dużą widną kuchnią, łazienką z 
toaletą i oknem i przedpokojem. 
PO REMONCIE! 119,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Szczawno 
Zdrój, przestronne mieszkanie 
o powierzchni 84 m2, w cenie 
152,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel : 
502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 2 pokoje z jasną kuchnią, 
po remoncie - cena 135 000 ! Tel: 
530-913-259

5. SOWA&VICTORIA  Piaskowa Góra 
, 3 pokoje do wprowadzenia - cena 
125 000 ! Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA Świebodzice 
( centrum ) , 64 mkw , 1 piętro, do 
remontu- cena 90 000 ! Tel. 530-
913-259

7. SOWA&VICTORIA DO NEGO-
CJACJI Na sprzedaż mieszkanie na 
PIASKOWEJ GÓRZE, Pow. 57 m2, 
3 pokoje, do odświeżenia, CENA 
165.000 tys zł, Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA Świebodzi-
ce, mieszkanie, 4 pokoje, 89 m2 
w atrakcyjnej lokalizacji. Nowe 
budownictwo. 187,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe 
mieszkanie po kapitalnym remon-
cie w bocznej ulicy Nowego Miasta. 
Tel: 502-657-353 

10. SOWA&VICTORIA Piękne, sty-
lowe mieszkanie w pobliżu parku 
Sobieskiego 108m2 cztery pokoje,z 
możliwością zakupu garażu. Tel: 
502-657-353

11. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkanie w willowej części 
Szczawna Zdroju. po kapitalnym 
remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel: 
502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Niezwykle 
atrakcyjne, dwupoziomowe 
mieszkanie w Boguszowie, cicha i 
atrakcyjna okolica, niewielki budy-
nek po remoncie, trzy jasne pokoje, 
kuchnia z jadalnią, łazienka, miejsce 
parkingowe, c.o. gaz + kominek, po 
remoncie, 68m2 Cena: 140 000zł/ 
do negocjacji Tel: 502-665-504 

13.SOWA&VICTORIA Trzypokojowe 
mieszkanie po kapitalnym remon-
cie w ścisłym centrum Wałbrzycha, 
doskonała okolica. 100m2. Cena 
160 000zł / do negocjacji Tel: 502-
665-504

14. SOWA&VICTORIA Niebanalny 
apartament w Szczawnie Zdroju, 
poniemiecka willa, apartament 
116m2 + ogrod, po kapitalnym 
remoncie z odtworzeniem detali 
architektonicznych, możliwość 
dokupienia garażu. Cena: 350 000zł 
Tel: 502-665-504

15. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
Szczawno Zdrój z balkonem I piętro 
43 m, 2 pokoje, ogrzewanie gazo-
we cena 100.000 Tel: 506-717-014

16. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
35m Nowe Miasto do remontu I 
piętro 44.000 Tel: 506-717-014

58-309 Wałbrzych,

 Główna 11, 74 842 90 60, 

walbrzych@wgn.pl

WGN Piaskowa, mieszkanie 57m, 
4 pokoje, balkon,  budynek z win-
dą, wyjątkowo atrakcyjna cena 
tylko 140 tys. zł tel. Zbigniew 
Morawiec 74 842 90 60.

WGN  na sprzedaż mieszkanie na 
Podzamczu 58m, 3 pokojowe, 
niskie koszty, budynek z windą, 
cena 165 tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN  na sprzedaż mieszkanie w 
Szczawnie Zdroju, 84m parter, 
dobra lokalizacja, cena 154 tys. zł 
do negocjacji, kontakt: Zbigniew 
Morawiec 74 842 90 690.

WGN mała kawalerka 19m na 
Piaskowej Górze, cena 57 tys. zł 

kontakt Jadwiga Bułas, tel. 74 842 
90 60.

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
45m, 3 pokoje, cena 125 tys. zł , 
kontakt Zbigniew Morawiec, tel. 
74 842 90 60.

WGN Świebodzice, bardzo ładny, 
funkcjonalny dom wolnostojący, 
6 pokoi, może być dwurodzinny, 
zagospodarowana działka, cena  
450 tys. kontakt: Zbigniew Mora-
wiec 74 842 90 60.

 WGN Świebodzice, nowy dom w 
zabudowie szeregowej, komfor-
towo urządzony, 160m2, 5 pokoi,  
cena 450 tys.  kontakt ; Zbigniew 
Morawiec 74 842 90 60.

WGN Dziećmorowice, bardzo ład-
ny duży dom, dla dwóch rodzin, 
220m2, ładna działka, , cena 499 
tys. spokojna lokalizacja, kontakt; 
Zbigniew Morawiec 74 842 90 60.

WGN Stare Bogaczowice, działka 
1277m, zabudowana domem 
do kapitalnego remontu, cena 
87 tys. zł, do negocjacji, kontakt: 
Zbigniew Morawiec, 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, na sprzedaż 
mieszkanie 38m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, balkon,winda, wolne 
od zaraz, do wprowadzenia , cena 
115 tys. zł do negocjacji, tel. 74 
842 90 60.

 WGN Biały Kamień, na sprzedaż 
bliźniak 115m, ładna działka ca 
840m, dobra lokalizacja, cena 350 
tys.zł kontakt – Zbigniew Mora-
wiec tel. 74 842 90 60..

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
mieszkanie 31m2, dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka, balkon, wolne 
od zaraz,  dobra lokalizacja, cena 
90 tys. zł. do negocjacji, tel. 74 
842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
domy  w zabudowie szeregowej, 
4 pokoje, poszukiwana lokalizacja 
, ceny do negocjacji, tel. 74 842 
90 60.

WGN Nowe Miasto , na sprze-
daż mieszkanie  2 pokojowe 
o powierzchni 42m2,  zielona 
spokojna poszukiwana okolica, 
atrakcyjna cena 69 tys. zł. tel. 74 
842 90 60.

WGN Stary Zdrój, na sprzedaż 
bardzo ładny dom wolno stojący 
, 4 pokoje, sliczna działka 700m, 
spokojna okolica, cena 565 tys. zł. 
kontakt Zbigniew Morawiec tel.   
74 842 90 60..

R E K L AMA

Panorama Nieruchomości   

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl

http://www.panorama.net.pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I 
Z KOMORNIKIEM, KONAKT: 535-
416-014

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po 
remoncie, z balkonem, czynsz 180 
zł, cena 83.000 tel: 535-416-014

PODZMACZE, 3 pokoje, wysoki 
standard, duży balkon, niski 
czynsz, kuchnia w zabudowie, 
cena 189.000, kontakt: 535-416-
014

WAŁBRZYCH, ŚCISŁE CENTRUM 
Lokale do wynajęcia z witrynami: 
39m2, 50m2, 64m2, 120m2, ceny 
odpowiednio: 2900 zł, 1200 zł, 
2900 zł, 3200 zł netto , kontakt: 
792549757  

SZCZAWNO ZDRÓJ, CENTRUM 
Lokale do wynajęcia: 160m2, 
100m2, 80m2, ceny odpowiednio: 
3900 zł, 1600 zł, 1400 zł netto , 
kontakt: 792549757

ŚWIDNICA, ZAWISZÓW, Lokale 
do wynajęcia z witrynami: 39m2, 
100m2, ceny odpowiednio: 
1600 zł, 2800 zł netto , kontakt: 
792549757  

PODZAMCZE, 3 pokoje, rozkład, 
czynsz 360 zł, cena 111.000 kon-
takt 792-548-210

NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2, 
dogodna lokalizacja, ogród, 
garaż, ogrzewanie gazowe Cena 
89.000 do negocjacji kontakt: 
792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, ogród, najlepsza 
lokalizacja, bliska okolica Szczaw-
na Zdroju, cena 113 000, kontakt 
792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE  2pok 78m2, 2pię-
tro, łazienka po remoncie, cena 
64tys, kontakt 535-416-014

ŚRÓDMIEŚCIE  101m2,1piętro-
,3pok. ogrzewanie gazowe. cena: 
110 000 zł, kontakt: 792-549-757  

GLINIK STARY, kawalerka, gotowa 
do wprowadzenia, niskie koszty 
utrzymania, ogród, cena 49.900, 
kontakt 792-547-662

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
51m2, balkon, czteropiętrowy 
budynek, niski czynsz, po kapi-
talnym remoncie cena 175.000, 
kontakt 792-548-210
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BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ! 
Nowe Miasto- mieszkanie 32,5 
m2pokój z kuchnią i łazienką, po 
remoncie i wymianie instalacji 
CENA: 25 000 zł (nr: 2338)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wy-
najem , 250m2, działka 5000m2, 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki. Cena: 89 000zł, nr: 
(2190) (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON –Oferta tylko w naszym 
biurze! ulica BARDOWSKIEGO 
mieszkanie 41m2, rozkładowe do 
własnej aranżacji, słoneczne 2 po-
koje, jasna kuchnia , niski czynsz 
Cena:79 000zł  (nr:2323)  -(74) 843 
33 33, (74) 666 66 09

BON – BIAŁY KAMIEŃ- OKAZJA 
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Bliskie 
okolice Szczawna, po remoncie, 
ogrzewanie CO. Cena: 41 000 zł  
(numer: 2194) -(74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-
-SPRZEDAŻ, 46m2,  2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, wysoki 
parter. Cena wynajmu: 890 zł, 
sprzedaż: 99 000 zł (nr: 2061) - 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON –GŁUSZYCA, dwupozio-
mowy lokal użytkowy, 200 m2, 
5 pomieszczeń z zapleczem,  
piękna okolica, Cena: 170000 zł, 
wynajem:1500 zł (nr:2312  ) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – GRZĘDY-stodoła muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią adaptacji na dom, działka 
.2500m2. Obiekt idealny na 
agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2 
pokoje, parter, z niezależnym wej-
ściem, do wprowadzenia . Cena: 
159 000 zł  ( nr: 2297)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 
3 pokoje, garderoba, kuchnia, ła-
zienka z kabiną prysznicową oraz 
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa 
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( 
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowe  
mieszkanie z ogrodem, wysoki 
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka, 
ogrzewanie gazowe i kominek. 

Cena: 117 000zł (nr:1562) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie 
z balkonem, 79m2, 3 pokoje, 
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do 
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr: 
2298) - (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. Cena: 298 000 
zł  (nr: 1593) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy 
dom z ogrodem zimowym, 423 
m2, 2 niezależne wejścia, działka 
5000m2. Garaż na 3 samochody,  
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłow-
nia, ogród-1937m2 z oczkiem 
wodnym Cena: 1 490 000 zł  (nr: 
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON -Oferta tylko w naszym 
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie, 
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje, 
ogrzewanie gazowe, kuchnia w 
zabudowie, łazienka z wc i prysz-
nicem, do wprowadzenia. Cena: 
89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko 
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuch-
nia, łazienka, pierwsze piętro,Ce-
na: 23 000 zł (nr: 23) (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON –WALIM  mieszkanie, 32m2, 
2 pokoje,  jasna kuchnia, pierwsze 
piętro  Cena: 65 000 zł (nr: 2335) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na 
sprzedaż lub wynajem,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 –  SPRZEDAŻ LUB WYNA-
JEM 6 km od granic Wałbrzycha, 
mieszkanie, parter, 60m2, 3 
pokoje, aneks kuchenny, łazienka, 
przedpokój, taras. Cena: 99 800  zł 
(nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

BON – PIASKOWA GÓRA, 
mieszkanie do wprowadzenia, 45 
m2, kuchnia, łazienka, ogrzewa-
nie miejskie. Cena: 109 000  zł 
(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06, (74) 666 66 09

BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu 
bliźniak o pow. 70 m2 z działką 
300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000 
zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

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 piętro domu, 
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobie-
cinie, po remoncie, ogród, osobne 
wejście, cena  199 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
49m2,  na Nowym Mieście, po 
remoncie, cena 89 tys.zł. -  co gaz, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
26m2,  Biały Kamień, cena 64 tys.
zł. -  co miejskie, balkon, 4 p(10) 
74 666 42 42,  881 424 100 .

WILLA- Sprzedamy 4 pokoje na 
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po 
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3 
pokoje, 64m2, 5p(10)cena 180tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 2 
pokoje, 42m2, Piaskowa Góra, 6 p. 
(10) cena 114000 zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 25m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogródek, cena 55 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena 
65 tys.zł. stan dobry, co węgiel, 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
w dzielnicy  Szczawienko, 34m2 
, 49tys.zł.  2 piętro, 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy dom na 
Podgórzu na osiedlu, 100m2, 4 
pokoje, do remontu, do remontu, 
cena 250 tys.zł.  działka 1375m2, 
74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy Piaskowa 
Góra, kawalerka, 25m2, po 
remoncie, 3 piętro, cena 84 tys.zł. 
jasna kuchnia 74 666 42 42, 507 
153 166 .

WILLA – Sprzedamy kawalerke w 
B.Gorcach, cicha okolica, 1 piętro, 
33m2, cena 35 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
B.Gorcach z ogródkiem, 37m2, 1 
piętro, cena 42 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co 
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy na N.Mieście 
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro, 

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

Podzamcze, 2 pokoje w okazyjnej 
cenie!, niski czynsz, duży balkon, 
35 m2,  99 000zł  kontakt: 530 998 
374

OKAZJA! 2 pokoje 38m2 ,OSIEDLE 
GÓRNICZE, spokojna okolica, do 
remontu,    35 000 zł , kontakt: 
530-998-374

OKAZJA! 3 pokoje 54m2 ,POD-
ZAMCZE, do remontu,  BALKON, 
parter,  113 000 zł , kontakt: 530-
998-374

OKAZJA! Piaskowa Góra, 2 pokoje 
z balkonem, ROZKŁAD, 42m2, 1 
piętro. Cena 105.000zł. DO NEGO-
CJACJI Kontakt 535-311-265

Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje, 
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena 
70.000zł. Tel: 535-311-265

OKAZJA!!! PIASKOWA GÓRA DOM 
po remoncie, 250m2, działka 
250m2, KOMINEK OGRZEWANIE 
MIEJSKIE 459 000zł   tel. 577-263-
955

Kawalerka po kapitalnym re-
moncie, 34m2, 2 piętro. Ogrze-
wanie gazowe. Stary Zdrój. Cena 
65.000zł. Kontakt 535-311-265

BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, 
37,0 m2, 2 piętro, łazienka, osobno 
wc, widna kuchnia, 39.000 ZŁ, tel. 
535-285-514

BOGUSZÓW GORCE, PRZY RYNKU, 
kawalerka, 31,5 m2, parter, 
ogrzewanie centralne węglowe, ła-
zienka, osobno wc, kuchnia, pokój 
35.000 ZŁ, tel. 535-285-514

Stary Zdrój BEZCZYNSZOWE z 
PRZYDOMOWYM OGRÓDKIEM 3 
pokoje, 1 piętro  60m2, ŚWIETNA 
LOKALIZACJA, kilkurodzinna 
kamienica, 160 000zł, tel. 577-
263-955

PODZAMCZE 3 pokoje z dużym 
balkonem, rozkład, 62 m2,  naj-
lepsza lokalizacja, 155 000zł do 
negocjacji. Kontakt 535-311-265

DWA POKOJE Z BALKONEM, 1 PIĘ-
TRO W BLOKU czteropiętrowym w 
GORCACH, ogrzewanie miejskie, 
38 m2, po remoncie 100 tys. Zł, 
Kontakt 535-285-514

Podzamcze 1 pokój, 28m2, MIEJ-
SKIE OGRZEWANIE, czynsz 230zł/
msc cena: 60 000zł tel. 577-263-
955

Nowe Miasto 2 pokoje, 70m2 
odnowiona kamienica, ogrzewa-
nie gazowe, 100 000zł tel. 577-263-
955

PRZESTRONNA KAWALERKA 
Z OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 
PIASKOWA GÓRA, 25 m2, widna 
kuchnia, balkon, po remoncie, 
WYPOSAŻENIE W CENIE,  3 piętro 
W BLOKU CZTEROPIĘTROWYM , 
84.000 tys. Zł, Kontakt 535-285-514

Biały Kamień 2 pokoje 41m2 
,ogrzewanie gazowe, spokojna 
okolica, niski czynsz,    80 000 zł , 
kontakt: 530-998-374

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 
Wszystkie oferty biura na stronie:  

www.nieruchomosci-renoma.pl

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, wysoki 
parter w 4, cena 125.000zł, tel. 
693 223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 3 pokoje, 53,5m2, 
6 piętro w 10, cena 129.000zł, tel. 
693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter 
w 10, cena 97.500zł, tel. 693 223 
424

RENOMA –  PIASKOWA GÓRA, ul. 
Nałkowskiej, 2 pokoje, 39m2, 3 
piętro w 4, do remontu, okna pcv, 
cena 89.900zł, tel. 693 223 424

RENOMA – SZCZAWIENKO, spo-
kojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1 
piętro, po remoncie, C.O. gazowe 
+ kominek, cena 115.000zł, tel. 
693 223 424

RENOMA –  SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
Osiedle Solicowo, 2 pokoje, 51m2, 
1 piętro, wysoki standard, cena 
229.000zł, tel. 693 223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3, 
C.O. gazowe + kominek cena 
285.000zł, tel. 693 223 424

RENOMA – OKAZJA! RUSINOWA, 
ul. Głuszycka, kawalerka, 38,5m2, 
2 piętro, do remontu, widna kuch-
nia, łazienka z wc, cena 31.900zł, 
tel. 693 223 424

RENOMA – OKAZJA!  DOM 
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2, 
jednopiętrowy, działka 1500m2, 
do remontu, cena 214.000zł tel. 
693 223 424

RENOMA – DOM KONRADÓW, 
160m2, działka 733m2, C.O. 
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena 
360.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY 
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 693 
223 424

cena 110 tys.zł. 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 56m2, 
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-
głości, parter, co węgiel, cena 75 
tys. zł. balkon, stan dobry, 74 666 
42 42, 507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 4 pokoje po 
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin, 
ogród , osobne wejście, cena 
199000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po 
kapitalnym remoncie, Podzam-
cze, rozkładowe, 36m2, 3 piętro, 
cena 128 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, N.Miasto, na Chopina, 2p. 
po remoncie, cena 65 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
32m2, jasna kuchnia, Piaskowa 
Góra, 3 piętro (4), balkon, cena 90 
tys.zł.  74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodle-
głości, cena 39 tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
46m2, St.Zdrój, boczna uliczka, 
wys.parter, co gaz, 74 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Piaskowa 
Góra, kawalerka po kapitalnym 
remoncie, parter. 28m2, cena 
95000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166. 

WILLA –  Sprzedamy Stary Zdrój, 
2 pokoje. 46m2, parter, cicha 
okolica, cena 74 tys.zł. co gaz, 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
35,5m2 na Podzamczu, 6 piętro, 
stan dobry, 85 000 zł. 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy Śródmieście, 
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 pię-
tro, 80tys.zł. do zamieszkania,  co 
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
Sobięcin, 43m2, 3p. po remoncie, 
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.
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WIELKA WYPRZEDAŻ WCZASÓW I OBOZÓW W BUŁGARII!!!! 
ZAPRASZAMY NAWET DO 700 PLN TANIEJ!!! DZIECKO DO 12 LAT ZA 500 PLN!!!

WCZASY BUŁGARIA AUTOKAR
24.06 - 05.07.2017 - 1875 PLN 999 PLN!!! - OSTATNIE 10 MIEJSC

03.07 - 14.07.2017 - 1875 PLN 1175 PLN!!!  - OSTATNIE 16 MIEJSC
12.07 - 23.07.2017 - 1875 PLN 1250 PLN!!! - OSTATNIE 10 MIEJSC
21.07 - 01.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 10 MIEJSC
30.07 - 10.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 21 MIEJSC
08.08 - 19.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 28 MIEJSC
17.08 - 28.08.2017 - 1875 PLN 1355 PLN!!! - OSTATNIE 28 MIEJSC
26.08 - 06.09.2017 - 1875 PLN 1199 PLN!!! - OSTATNIE 15 MIEJSC
04.09 - 15.09.2017 - 1499 PLN 1199 PLN!!! - OSTATNIE 15 MIEJSC

13.09 - 22.09.2017 - 1499 PLN 999 PLN!!! - OSTATNIE 7 MIEJSC

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO-SPORTOWY BUŁGARIA 
1875 PLN  1400 PLN!!! OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE!!!

BUŁGARIA SAMOLOT - HIT CENOWY

14-24.08.2017 WYLOT WROCŁAW 2599 1999 PLN
24.08-04.09.2017 WYLOT WROCŁAW/POWRÓT KATOWICE 2299 1799 PLN 

POZOSTAŁE TERMINY SAMOLOT WROCŁAW, KATOWICE, WARSZAWA OD 1999 PLN

WCZASY:

REWAL lipiec/sierpień - 8 dni 1200 PLN 999 PLN 

GRZYBOWO - 8 dni 1200 PLN 899 PLN

SZCZAWNICA 8 dni 1200 PLN 899 PLN

CHORWACJA PAKOSTANE-PODACA-ZAOSTOG- AUTOKAR

WSZYSTKO W CENIE OD 1500 PLN

CHORWACJA BRIST OD 1900 PLN

WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - CENA OD 885 PLN

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY! 

KOLONIA JASTRZĘBIA GÓRA!!! 
BOGATY PROGRAM!!! OSTATNIE MIEJSCA!!!

O4.07 - 14.07.2017 - 1899 PLN  1 399 PLN!!!
08.08 - 18.08.2017 - 1899 PLN 1 399 PLN!!!

08.08 - 18.08.2017 - 1899 PLN - 1 450 PLN!!! KOLONIA PIŁKARSKA!!!

R E K L AMA


