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- Celem projektu „Ogra-
niczenie niskiej emisji w 
Wałbrzychu poprzez wpro-
wadzenie zrównoważonej 
mobilności miejskiej i pod-
miejskiej” jest: budowa 4 
ciągów pieszo-rowerowych 
(ul. Świdnicka, de Gaulle’a, 
Sikorskiego, ul. Wysockie-

Miliony dla Wałbrzycha

Do 29 sierpnia 2017 r. 
można wypełniać ankiety 
dotyczące zagospodaro-
wania przestrzennego czę-
ści dzielnicy Szczawienko 
w Wałbrzychu.

- W związku z opracowy-
waniem miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego dla części dziel-
nicy Szczawienko, a kon-
kretnie terenu położonego 
przy ulicy Azaliowej, Zdro-
jowej i Szymona Fabiana w 
Wałbrzychu, zapraszamy do 
wypełnienia krótkiej ankie-
ty dot. tego terenu – w tym 
problemów, które Państwo 
dostrzegają oraz Państwa 
potrzeb i propozycji ulep-
szeń. Ankieta jest anonimo-
wa, a jej wyniki (w postaci 
zbiorczych zestawień), po-
służą do opracowania planu, 
aby jak najlepiej odpowiadał 
Państwa oczekiwaniom. Na 
mapie zaznaczona jest gra-
nica obszaru, dla którego 
sporządzony będzie miejsco-
wy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Pytania w 

Konsultacje 
na Szczawienku

Wałbrzych ograniczy niską emisję dzięki zrównoważonej 
mobilności miejskiej i podmiejskiej. Na ten cel Gmina Wałbrzych 

pozyskała ze środków Unii Europejskiej 33 329 502,20 zł, 
a wartość całkowita projektu wyniesie 45 453 548,84 zł.

go) oraz 2 dróg rowero-
wych (Noworudzka, 11 Li-
stopada), a także budowa 
kompleksowego systemu 
zarządzania ruchem i trans-
portem publicznym, w skład 
którego wchodzi m. in. sys-
tem zarządzania energią. 
Projekt zakłada stworzenie 
2 zintegrowanych centrów 
przesiadkowych. W dzielni-
cy Szczawienko powstanie 
m.in. plac manewrowy oraz 
przystanek dla autobusów, 
Park&Ride - 40 miejsc, Bike-
&Ride - 12 miejsc; ponadto 
wyremontowany i przebu-
dowany zostanie budynek 
dworca kolejowego Wał-
brzych Szczawienko, Na pla-
cu Na Rozdrożu powstanie 
m.in. plac manewrowy dla 
autobusów z 2 stanowiska-
mi, Bike&Ride - 30 miejsc 
oraz Park&Ride przy ul. 
Przemysłowej na 104 miej-
sca – wylicza Arkadiusz Gru-
dzień, rzecznik prezydenta 
Wałbrzycha.

Działaniami uzupełniają-
cymi są inwestycje w ener-
gooszczędne oświetlenie 
uliczne (budowa i wymiana 
oświetlenia w wybranych 
lokalizacjach Wałbrzycha) 
oraz w infrastrukturę drogo-
wą transportu publicznego 
(przebudowa skrzyżowania 

ul. 1 Maja, Rycerska, Lima-
nowskiego w celu nadania 
priorytetu transportowi pu-
blicznemu w ruchu, prze-
budowa infrastruktury dro-
gowej przy zintegrowanych 
centrach przesiadkowych, 
tj. ul. 1 Maja, Przemysłowej 
oraz dróg dojazdowych do 
ww. dworca kolejowego 
oraz obiektu Park&Ride).

- Przedsięwzięcie przy-
czyni się do szerszego wy-
korzystania efektywnego 
transportu publicznego i 
niezmotoryzowanego indy-
widualnego, zmniejszenia 
wykorzystania samochodów 
osobowych, lepszej integra-
cji gałęzi transportu, niższej 
emisji zanieczyszczeń po-
wietrza, hałasu, zatłoczenia 
oraz poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 
Projekt, który jest współ�-
nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, zostanie zrealizowany 
do końca 2018 r. Podmiotem 
współrealizującym inwesty-
cję jest Zarząd Dróg, Komu-
nikacji i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu – dodaje Arka-
diusz Grudzień.

(RED)

ankiecie odnoszą się wła-
śnie do niego. Podsumowa-
nie konsultacji będzie miało 
miejsce podczas spotkania 30 
sierpnia 2017 o godz. 16:00 w 
siedzibie Przedszkola „Bajko-
landia” przy ul. Wrocławskiej 
169 w Wałbrzychu. Wypeł-
nienie ankiety nie powinno 
zająć więcej niż 5 minut. An-
kiety można wypełniać do 
29 sierpnia 2017. – zachęcają 
pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Wałbrzychu.

(RED)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L AMA

Na podstawie art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1257),

zawiadamiam,
że na wniosek Zastępcy Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą:
„budowa drogi gminnej na terenie działki nr 21, obr. 6 Stary Lesieniec w Boguszowie-Gorcach wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego”.
Inwestycja obejmuje:
budowę odcinka drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowego „Dzikowiec” wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego.
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów:
zajęcia stałe:

OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO

Na podstawie art 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), nieruchomości stanowiące własność Skarbu Pań-
stwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie mogą być przedmiotem obrotu 
w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, a czynności prawne dokonane z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, są nieważne.
Zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania administracyjnego uprawnione są do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania 
wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy Al. Wyzwolenia 22, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i 
Gospodarki Nieruchomościami (II piętro, pok. nr 234), w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium postępowania.
Stosownie do art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 
adresu. W myśl art. 41 § 2 powołanej ustawy, w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Starosta Wałbrzyski
Jacek Cichura

* - w sposób wytłuszczony oznaczono działki przeznaczone pod realizację ww. inwestycji.

Decyzja zawierać będzie zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczonych według katastru nieruchomości, sporządzonych na mapach sytuacyjno-wysokościo-
wych w skali 1:500) - jak zestawiono poniżej:

L.p Obręb Arkusz mapy
Nr działki Pow. działki

Uwagi
Przed podziałem Po podziale [ha]

1 Stary Lesieniec. nr 6 - 21
21/1 0,7560 łączna pow. 

dz. nr 21 11. 8360 ha21/2  11,0800

lp Obręb i Arkusz mapy Nr jednostki rejestrowej 
(nr Księgi Wieczystej)

Stan przed podziałem Stan po podziale

Nr działki 21

Powierzchnia działki
Nr działki projektowanej

Powierzchnia działki
ha ha

11. 8360 
21/1 0,7560
21/2 11,0800

Decyzją Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 31 lipca 2017 
r., Powiat Wałbrzyski otrzymał 
do�nansowanie w kwocie 236 
320 zł na zadanie „Moderniza-
cja odcinka drogi powiatowej 
nr 3389D w Strudze stanowiącej 
łącznik dróg wojewódzkich nr 
375 i 376”, realizowane w ra-
mach programu wieloletniego 
pn. „Program rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016 – 2019”.

- To kolejna dobra informacja 
dla mieszkańców naszego po-
wiatu, ponieważ modernizacja 
infrastruktury drogowej służy po-
prawie bezpieczeństwa i podnie-
sieniu komfortu podróżowania 
wszystkim korzystającym z tych 
dróg. W czerwcu otrzymaliśmy już 
132 082 zł na to zadanie, a teraz 
pozyskaliśmy dodatkowe  236 320 
zł. Jest to kolejny sukces kierowa-
nego przeze mnie Zarządu Powia-
tu Wałbrzyskiego. Na początku 
kadencji obiecałem mieszkańcom 
nową jakość w Powiecie Wałbrzy-
skim i dotrzymuję danego słowa, a 
efekty naszej pracy widoczne są w 
każdej gminie naszego powiatu. 
Nie zwalniamy tempa inwestycji 
– podkreśla starosta wałbrzyski Ja-
cek Cichura.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
pozyskał kolejne środki

Dodatkowo Ministerstwo Infra-
struktury i Budownictwa przychyli-
ło się do wniosku Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego o przeznaczenie 
części środków z rezerwy subwen-
cji ogólnej przyznanej w czerwcu 
2017 r., a zaoszczędzonych przez 
powiat wałbrzyski dzięki korzyst-
nemu rozstrzygnięciu przetargu 

na przebudowę obiektu mostowe-
go w Sierpnicy. Ministerstwo zgo-
dziło się, by zaoszczędzone środki 
w kwocie 68 623 zł zostały wyko-
rzystane przez powiat wałbrzyski 
na do�nansowanie przebudowy 
kolejnego mostu w miejscowości 
Sierpnica.

(GŁ)

Powiat Wałbrzyski pozyskał kolejne środki na remont odcinka drogi w Strudze.
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Serwis Samochodowy Goliat

ZATRUDNI
MECHANIKA SAMOCHODOWEGO 

Z KWALIFIKACJAMI I DOŚWIADCZENIEM

WYNAGRODZENIE 
3 TYS. ZŁ I WIĘCEJ

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

R E K L AMA

Czytając, a bardziej pre-
cyzyjnie przeglądając strony 
DB, zastanawiałem się skąd 
się bierze tyle jadu i pogardy 
w felietonach, skierowanej 
do środowiska, z którym się 
nie tylko utożsamiam, ale 
jestem jego częścią? Dlacze-
go tylko przeglądając? A to 
dlatego, że część informacji, 
tzw. bieżących, to „odgrzany 
kotlet”, bo wcześniej krążyły 
one już w internecie, a tzw. 
„publicystyka” jest na takim 
poziomie, że trudno jest do-
brnąć do końca artykułu. 
Zastanawiałem się też, czy 
warto polemizować z „wielką 
trójcą” felietonistów tego wy-
dawnictwa. Biorąc pod uwa-
gę przeszłość tych bardzo 
pracowitych publicystów, 
to odpowiedź na pierwsze 
pytanie nie powinna nikogo 
zaskakiwać. Byłemu sekreta-
rzowi POP PZPR, byłemu mili-
cjantowi i tajnemu współpra-
cownikowi SB (TW „Artur X”), 
trudno jest zaakceptować, że 
Polska obecnie odnosi sukce-
sy gospodarcze, a przy tym 
odbudowuje swoją tożsa-

mość w oparciu o narodowe 
tradycje. Nie ważne jest dla 
tych wziętych publicystów, 
że bezrobocie spadło do po-
ziomu 7 %, że i w Wałbrzychu 
(mimo, że władzę tu sprawu-
je PO) zaczyna się budować 
mieszkania w ramach progra-
mu „mieszkanie +”, że na pla-
żach jest wiele rodzin z dzieć-
mi, które do niedawna nawet 
o tym nie marzyły. Szlag ich 
tra�a z powodu, że płaca mi-
nimalna została podniesiona 
powyżej oczekiwań nawet 
związków zawodowych, że 
odbudowuje się przemysł 
stoczniowy, tak skrupulatnie 
niszczony zgodnie z wolą 
Berlina. Co ich obchodzi, że 
ograniczono i to w znacz-
nym stopniu pracę na czarno, 
wprowadzając obowiązek 
wydania pracownikowi pi-
semnej umowy, przed do-
puszczeniem do pracy. Roz-
wiązania, którego wielkim 
przeciwnikiem była poseł K. 
Mrzygłocka i pozostała część 
PO. Budżet państwa notuje 
wyniki, których zazdroszczą 
nam niemal wszystkie kraje 

świata. Naszą gospodarkę 
docenia Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, a Spec-
tator Index plasuje Polskę na 
pierwszym miejscu wśród 
dziewięciu porównywalnych 
krajów (wyprzedzamy m.in. 
Turcję, Hiszpanię, Niemcy i 
Francję.). Możemy dodać do 
tej listy powodzenie w rato-
waniu przemysłu zbrojenio-
wego, czy też upadającego 
LOT-u. Sukcesy obecnej wła-
dzy można dłużej wyliczać, 
choć trudno liczyć na uznanie 
„trójcy” z DB. Ich bardzo razi 
fakt, że znalazło się ugrupo-
wanie, które konsekwencje 
realizuje swój program wy-
borczy, w którym przywró-
cenie wieku emerytalnego, a 
także reforma sądownictwa, 
należały do najważniejszych 
punktów. Realizuje nie pa-
trząc na ujadanie i prowoka-
cje „totalnej opozycji”. Hasło 
„ulica i zagranica” wymaga, 
w ocenie felietonistów z DB, 
wsparcia propagandowego. 
Więc „zwolennicy” toleran-
cji i zakopywania podziałów 
wykorzystają każdą okazję, a 

Spadkobiercom PRL-u bojącym się 
jego powrotu.

właściwie każdy nr DB do ata-
ków na znienawidzoną przez 
nich „dobrą zmianę”. „Ar-
tur X” nie głosował na tego 
Prezydenta A. Dudę, więc 
stwierdził: „będę go określał 
tylko jako A. Dudę. Uważam, 
że na najwyższym urzędzie w 
państwie, jak głosi konstytu-
cja, mamy wakat.” Jeszcze z 
większą pogardą pisuje o in-
nych politykach rządzącego 
obozu, a jego lidera nazywa 
karbowym. Pewnie miał kie-
dyś więcej szacunku do osób, 
na które donosił w latach 80-
tych ub. stulecia. Natomiast 
milicjant często swoje felieto-
ny poświęca policji, zapewne 
lecząc tym swoje kompleksy. 
Czasem wznosi się „wyżej” 
wygłaszając „nieomylne” 
sądy – nie mylić z sądem 
przed którym staje jego guru 
gen. Lamparski – na tematy 
historyczne lub polityczne. 
Ostatnio słuchając wystąpie-
nia prezydenta A. Dudy, nie 
mógł (cyt.); „powstrzymać 
złości, że oto znów - jak co 
roku - rocznica (to już 73 lata) 
tragicznych wydarzeń, staje 
się okazją do zakłamywania 
prawdziwej historii powsta-
nia. Bo chociaż Powstanie 
Warszawskie jest przykładem 
niesamowitego bohaterstwa 
powstańców, skłonnych po-
święcić swoje życie na ołtarzu 
ojczyzny, to jest też przykła-
dem niewybaczalnej głupoty 
i cynizmu ówczesnych po-
lityków i dowódców Armii 
Krajowej,(…).” No cóż, czym 
skorupka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci. Milicjant 
nie jest w stanie zrozumieć, 
że są wartości, którymi kup-
czyć nie można. Że istnieje 
coś takiego jak honor. We-
dług niego idiotyzmem był 
opór części polskiego spo-
łeczeństwa, zaczynając od 
Westerplatte, a kończąc na 
żołnierzach „wyklętych”, 
którym trudno było pogo-
dzić się z tym, że będą mu-
sieli żyć w kraju, do którego 
na bagnetach przyniesiono 
„socjalistyczną demokrację”. 
Według �lozo�i milicjanta, 
gdyby nie było oporu, to nie 
byłoby łapanek, publicznych 
egzekucji, spalonych wiosek 
i zrujnowanych miast, a może 
nawet obozów koncentracyj-
nych. Pewnie też nie rozumie 
postaw rodzin, takich jak ro-
dzina Ulmów, która zapłaciła 
najwyższą cenę za ukrywanie 
żydów. A zachowanie grana-
towego policjanta, który ich 
wydał, uważa zapewne za 
wzorcowy przykład pragma-
tyzmu. Ale wspomniane wy-
żej obchody, dały i milicjan-
towi trochę szczęścia bo miał 

(cyt.); „okazję obejrzeć i wy-
słuchać stuletniego generała 
Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, 
bohaterskiego uczestnika 
tamtych zmagań (…)”. Do-
brze, że jest przynajmniej 
jeden z dowódców AK, który 
w oczach milicjanta, nie jest 
nacechowany głupotą i cyni-
zmem. Być może dlatego, że 
jego powojenne kontakty z 
UB, pozostają nadal niejed-
noznaczne. Zanim milicjant 
wyleje na mnie „wiadro po-
myj”, wyjaśniam, że generał 
sam się przyznał do współ-
pracy z UB, twierdząc, że był 
tam „wtyczką”. Być może to 
prawda, tylko czyją? . Inne-
go szczęścia doznał, kolega 
milicjanta po piórze. Były se-
kretarz PZPR zauważył „świa-
tełko w tunelu”, którym mają 
być lipcowe „spontaniczne” 
protesty w obronie demo-
kracji i „nadzwyczajnej kasty”. 
Sekretarz jest przekonany, że 
ten zryw zapisze się w histo-
rii Polski jako „polski lipiec”. 
W tym co napisał widać, że 
towarzysz i b. nauczyciel ma 
spore braki, jeżeli chodzi o 
znajomość historii i to tej naj-
nowszej. „Wszędzie Polacy 
gromadzili się pod gmacha-
mi sądów i na centralnych 
placach, podobnie jak w la-
tach 80-tych, kiedy pojawiła 
się szansa obalenia komu-
nistycznej władzy.”. Warto 
przypomnieć towarzyszowi, 
że w sierpniu 80’, zamykali-
śmy się w zakładach, w któ-
rych organizowaliśmy strajki. 
Na ulice nie wychodziliśmy, 
chcąc uniknąć powtórki 
krwawego rozprawiania się z 
protestującymi w wykonaniu 
ludowej władzy, jak to miało 
miejsce np. w Grudniu’70, czy 
podczas radomskich „ście-
żek zdrowia”. Zdumiewa też 
strach towarzysza przed po-
wrotem, jak pisze, PRL-u. Po 

pierwsze; nam to nie grozi, 
po drugie; przecież w tamtym 
systemie czuł się dobrze, legi-
tymizował go i bronił. Zabaw-
nie też brzmi teza sekretarza, 
że okrągły stół „zapobiegł 
krwawej wojnie domowej”. 
Jeżeli do niej nie doszło, w 
najbardziej krytycznym wów-
czas momencie, jakim było 
wprowadzenie, 13 grudnia 
1981, stanu wojennego, to z 
jakiego powodu miałoby do 
niej dojść siedem lat później? 
Jako obowiązkową lekturę 
polecam towarzyszowi „Re-
glamentowaną rewolucję” 
Antoniego Dudka. Dowie się 
wiele o swoim środowisku, 
o morale wśród ówczesnych 
elit i służb mających bronić 
upadającego systemu. Za-
pewniam towarzysza sekre-
tarza, że nie grozi nam, jak 
pisze; „świetnie zorganizowa-
na i dobrze płatna cenzura, 
służba bezpieczeństwa i woj-
sko.”. Jedynie co mu grozi, to 
reakcja policji, …. jak nadal 
będzie jeździł po pijaku sa-
mochodem.

Kończąc, nie życzę powo-
dzenia, ani b. sekretarzowi 
POP PZPR, ani b. milicjanto-
wi, ani też tajnemu współ-
pracownikowi SB. Byłoby to 
świadectwem, że źle życzę 
Polsce, a tak nie jest. A tym 
czasem zapewniam; możecie 
pisać nadal, o zagrożeniach 
wynikających z dobrej zmia-
ny, a także organizować pro-
testy lub zachęcać do brania 
w nich udziału - co jest dowo-
dem na brak cenzury. Możecie 
chodzić na „czarne marsze”, 
kodziarskie spędy, manifesto-
wać w obronie …., no właśnie 
czego ? Naprawdę możecie ! 
To jest dowód na to, że demo-
kracja w Polsce ma się nie tyl-
ko dobrze, ale bardzo dobrze. 

Jerzy Langer
(pisownia oryginalna)
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WIELKA WYPRZEDAŻ WCZASÓW I OBOZÓW W BUŁGARII!!!! 
ZAPRASZAMY NAWET DO 700 PLN TANIEJ!!! DZIECKO DO 12 LAT ZA 500 PLN!!!

BUŁGARIA - OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE W SUPER CENACH!!!
IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY! 

AUTOKAR:
26.08-06.09.2017 - 1000 zł           04.09 do 15.09.2017 - 1000 zł

13.09 do 22.09.2017 - 1000 zł 

SAMOLOT (WYLOT KATOWICE):
04-11.09.2017 - 1699 zł            11-18.09.2017 - 1699 zł

W cenie: transport (autokar lub samolot), noclegi (7,9,10 lub 11) -  wszystkie pokoje z łazienkami, klimatyzacją, lodówką, 
balkonem (200 m  od morza), hotel z basenem, śniadania i obiadokolacje w formie stołu  szwedzkiego z napojami, 

ubezpieczenie, animacje taneczne (zumba), rezydent polskojęzyczny, podatek VAT

Trudno dyskutować z 
kimś, kto otwarcie przyznaje, 
że nie czyta Tygodnika DB 
2010, a tylko przegląda.

Trudno prowadzić pole-
mikę z kimś, kto mówi, że 
nie jest w stanie dotrwać do 
końca artykułu, a mimo to 
wypowiada się na jego te-
mat.

Trudno zrozumieć kogoś, 
kto jest uznawany za legen-
dę wałbrzyskiej Solidarności, 
a posługuje się metodami i 
językiem politruków.

Trudno jest zachować 
szacunek dla kogoś, kto nie 
szanuje swoich adwersarzy.

I trudno uwierzyć, że tekst 
„Spadkobiercom PRL-u boją-
cym się jego powrotu” napi-
sał Jerzy Langer.

Niestety, takie są smutne 
fakty…

Z Jerzym Langerem spo-
tkałem się dwa lata temu, w 
trakcie kampanii wyborczej 
do parlamentu. Ówczesny 

Dla uczestników zajęć 
wakacyjnych w Ośrodku 
Społeczno-Kulturalnym 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze” w Wałbrzy-
chu, pracownicy Dolno-
śląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych zorgani-
zowali warsztaty eduka-
cyjne.

Zajęcia teoretyczno-prak-
tyczne obejmowały m. in. 
składanie budek lęgowych 
dla popielic i orzesznic. Na-
tomiast zajęcia terenowe 
przeprowadzono w Książań-
skim Parku Krajobrazowym 
i zakończono je pieczeniem 
kiełbasek. Ponownie zorga-
nizowano warsztaty w Cen-

trum Edukacji Ekologicznej 
i Krajoznawstwa „Salaman-
dra” w Myśliborzu. Dzieci 
wykonywały m.in. mydełka z 
gliceryny.

Wizyta w Jednostce Ra-
towniczo-Gaśniczej nr 2 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wałbrzychu przy ul. Ogro-
dowej, umożliwiła zapo-
znanie się z różnorodnymi 
pojazdami oraz sprzętem do 
gaszenia pożarów, a także z 
działalnością Specjalistycz-
nej Grupy Ratownictwa 
Chemiczno-Ekologicznego. 
Jednak największą atrakcją 
było samodzielne polewanie 
wodą ze strażackich sikawek.

(BAS)

Wśród strażakówRozbrat
Robert 
Radczak

kandydat do Senatu RP (z 
poparcia PiS) w ciepłych sło-
wach wyrażał się wtedy o Ty-
godniku DB 2010, w którym 
postanowił zaprezentować 
się wyborcom. Dzisiaj Jerzy 
Langer rozprawia się z „by-
łym sekretarzem POP PZPR, 
byłym milicjantem i tajnym 
współpracownikiem SB” za 
to, że mają odwagę na ła-
mach Tygodnika DB 2010 
wyrażać swoje myśli, które 
często są w opozycji do Jego 
poglądów i przekonań. Jest 
to bardzo smutne, bo prze-
cież był jednym z tych, co 
walczyli o wprowadzenie 
w życie 21 postulatów Mię-
dzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego z 17 sierpnia 
1980 r., wśród których były 
punkty dotyczące wolno-
ści słowa, druku i publikacji 
oraz zniesienia represji za 
przekonania… Przykre jest 
także to, że zamiast prowa-
dzić rzeczową dyskusję przy 
użyciu argumentów, na pod-
stawie wyrwanych z kontek-
stu fragmentów felietonów 
dokonuje swoistej psycho-
analizy poszczególnych fe-
lietonistów Tygodnika DB 
2010, której celem ma być 

zdyskredytowanie „wielkiej 
trójcy”. Przy okazji na nowo 
pisze historię i usiłuje wmó-
wić naszym Czytelnikom, 
że: „na ulice nie wychodzili-
śmy, chcąc uniknąć powtórki 
krwawego rozprawiania się 
z protestującymi w wykona-
niu ludowej władzy, jak to 
miało miejsce np. w Grud-
niu’70, czy podczas radom-
skich ścieżek zdrowia”. Idąc 
tokiem myślenia legendar-
nego działacza Solidarności 
pytam: kto zatem wyszedł 
31 sierpnia 1982 roku na uli-
ce Lubina?

Jerzy Langer dalej pisze: 
„Milicjant nie jest w stanie 
zrozumieć, że są wartości, 
którymi kupczyć nie można”, 
ale nie kłuje go w uszy i oczy 
prokurator stanu wojen-
nego Stanisław Piotrowicz, 
wrzeszczący z sejmowej 
trybuny - między innymi w 
stronę Henryki Krzywonos - 
„precz z komuną”. Jak wyni-
ka z tekstu, dla niego nie ma 
różnicy między żołnierzami 
niezłomnymi, którzy walczyli 
z przedstawicielami apara-
tu komunistycznej władzy, 
a żołnierzami wyklętymi, 
którzy mordowali kobiety i 

dzieci, na co Instytut Pamię-
ci Narodowej ma mnóstwo 
wstrząsających dowodów. 
Dla niego liczy się to, co jest 
w teczkach Służby Bezpie-
czeństwa, zgromadzonych 
w tymże instytucie. Czy za-
tem wszystko, co kryje się w 
aktach SB pod kryptonimami 
„Jurek” i „Brodacz” również 
mamy traktować jako praw-
dę objawioną?

Według Słownika Języka 
Polskiego PWN, solidarność 
to poczucie wspólnoty i 
współodpowiedzialności, 
wynikające ze zgodności po-
glądów oraz dążeń, a także 
odpowiedzialność zbioro-
wa i indywidualna określo-
nej grupy osób za całość 
wspólnego zobowiązania. 
Przykre jest to, że dziś swo-
ją postawą Jerzy Langer nie 
�rmuje tak pojmowanej so-
lidarności. Smutne jest to, 
że gardzi tymi, którzy dziś 
– tak jak On w latach 70 i 80 
ubiegłego stulecia – mają 
odwagę wyjść na ulice pol-
skich miast, by upomnieć 
się o swoje prawa zapisane 
w Konstytucji RP. Przy tym 
propaguje rozbrat i niszczy 
swoją legendę.
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Rozenek z tym Borowskim nie 
wdawał się w żadną polemi-
kę, tylko bezlitośnie miażdżył 
brednie, jakie tenże Borowski, 
bez jakiejkolwiek żenady głosił 
w telewizyjnym studio.

Borowski mocno podkre-
ślał, że jest katolikiem, a jedno-
cześnie oświadczył, że cieszy 
się z tego, iż zdesperowani 
starzy ludzie(emeryci MSWiA), 
którym PiS zrabował emery-
tury, odbierają sobie życie. 
Cieszył się dlatego, że mowa 
była o objętych dezubekizacją, 
albowiem według niego, wszy-
scy ci, którzy służyli okupanto-
wi (czyli tzw. sowietom) powin-
ni zostać pozbawieni wszelkich 
emerytur, a na życie powinni 
sobie teraz zarobić. Nawet 
jeżeli byli tylko podrzędnym 
administracyjnym personelem 
pomocniczym. Nawet jak mają 
obecnie 90 lat. Gdyby to on 
miał władzę, to emerytury ode-
brałby wszystkim żołnierzom, 
milicjantom, sędziom, proku-
ratorom, wszystkim tym, któ-
rzy według niego byli zdrajca-
mi, bo służyli wspomnianemu 
okupantowi i wystąpili przeciw 
własnemu narodowi. Głupota, 
jaką ów Borowski sobą pre-
zentował, wprost porażała i ża-
łowałem, że to nie ja byłem w 
studio zamiast A. Rozenka.

Zapytałbym tego ziejącego 
nienawiścią osobnika, kto we-
dług niego po 1944 roku miał 
w Polsce walczyć z przestęp-
cami, kto miał z bronią w ręku 
stać na granicach państwa, kto 
miał uczy dzieci i młodzież, kto 
miał leczyć, no i kto miał odbu-
dowywać leżący w ruinie kraj? 
Budować domy, zakłady prze-
mysłowe, produkować płody 
rolne, aby Polacy mieli gdzie 
mieszkać i pracować oraz by 

mieli co jeść? Bo wydaje mi 
się, że tenże Borowski (i wielu 
jemu podobnych, jakich i w 
Wałbrzychu nie brakuje) byłby 
szczęśliwy, gdyby to radzieccy 
komuniści byliby nauczyciela-
mi, żołnierzami i milicjantami. 
Byłby szczęśliwy, gdyby Pol-
ska była normalną radziecką 
republiką z obowiązkowym 
rosyjskim językiem urzędo-
wym, a kolejnymi szefami 
naszego kraju byli towarzy-
sze Stalin, Beria, Chruszczow, 
Breżniew, Andropow, Czer-
nienko i Gorbaczow, a w urzę-
dach sami Rosjanie lub inni 
obywatele ZSRR. Wygląda na 
to, że według Borowskiego i 
mu podobnych (także w Wał-
brzychu) Polacy po 1944 roku 
gremialnie powinni odmówić 
wszelkiego udziału w jakich-
kolwiek przejawach życia 
społecznego, gospodarczego, 
naukowego, politycznego itp. 
Po prostu, aby nie zasłużyć 
dziś na miano zdrajcy i kolabo-
ranta, usiąść na ziemi i czekać 
na śmierć. Tylko, że wówczas 
tenże Borowski na świat by w 
ogóle nie przyszedł, a jeżeli by 
mu się to jakoś mimo wszyst-
ko udało, to z miejsca stałby 
się aniołkiem, chyba, że jego 
rodziciele poszliby na służbę 
do sowieckiego pana, by ma-
lutkiemu Borowskiemu mogli 
coś do gęby włożyć. Bo chyba 
sobie (chociaż, kto wie ?) Bo-
rowski nie wyobraża, że Pola-
cy od 1944 roku mogli przeżyć 
tylko oddychając i pijąc wodę 
z rzek lub jakichś kałuż i bajor. 
Bo przecież wodociągi ktoś 
musiałby obsługiwać, ale to 
nie mogliby być Polacy, bo 
tym samym staliby się kolabo-
rantami okupantów. Jeżeli za-
tem Polacy mieliby tylko sie-

dzieć, to po co w ogóle mieliby 
istnieć? Ale by się Stalin cieszył.

Takich pytań Borowski so-
bie nie zadaje, ponieważ jego 
głowa przesiąknięta nienawi-
ścią, nie jest zdolna do nor-
malnego funkcjonowania do 
tego stopnia, że gotów jest 
obrazić samego Jezusa, który 
wszak owieczki swoje nauczał, 
by miłowały nieprzyjaciół swo-
ich. Borowski te nauki ma wy-
raźnie w tym miejscu, gdzie ja 
osobiście mam jego samego 
(i wszystkich mu podobnych), 
chociaż pretensji o to nie mam, 
bo - jako się rzekło - głupotą 
jest mieć pretensje do głupców 
o ich głupotę. Gdybym był w 
tym telewizyjnym studio, zapy-
tałbym rzeczonego Borowskie-
go: dlaczego jego marzeniem 
jest zabranie mi mojej policyj-
nej emerytury za to tylko, że w 
latach PRL byłem milicjantem z 
wydziału kryminalnego, który 
głowę swoją nadstawiał, aby 
takiemu Borowskiemu i rzeszy 
mu podobnych (także w Wał-
brzychu) bandyci krzywdy nie 
mogli zrobić? W studio telewi-
zyjnym przywołano przypadek 
95 letniego byłego powstańca 
warszawskiego, który po ukoń-
czeniu medycyny pracował, 
w PRL przecież, jako lekarz. W 
tym przez 10 lat jako lekarz w 
szpitalu podlegającym MSW, 
przez co pisowska władza 
zrabowała mu dziś jego eme-
ryturę, pozostawiając go prak-
tycznie bez środków do życia. 
Borowski odpowiedział, że by-
łym powstańcom tego czynić 
nie można. A niby dlaczego? 
Szkoda, że A. Rozenek nie zadał 
mu tego pytania, bo naprawdę 
jestem ciekawy, jak by tego ro-
dzaju "kolaborację" tłumaczył, 
na przykład w kontekście walki 

funkcjonariuszy Milicji Obywa-
telskiej z przestępcami. Nieste-
ty, tenże Borowski widać nie 
ma zielonego pojęcia, że takich 
powstańców było tysiące, bo 
po upadku powstania wstą-
pili w szeregi I Armii Wojska 
Polskiego, dowodzonej przez 
gen. Berlinga i II Armii Wojska 
Polskiego dowodzonej przez 
gen. Karola Świerczewskiego 
i zbrodnią w ręku szli na Ber-
lin i stawiali na Odrze polskie 
słupy graniczne. Inni odbudo-
wywali kraj, podejmowali na-
ukę, albo uczyli czytać i pisać 
niepiśmienne polskie dzieci i 
ich rodziców. W tym i samego 
Borowskiego, bo nie sądzę, aby 
jego rodzina przed wojną do 
arystokracji należała. Ale wg 
Borowskiego, stali się przez to 
kolaborantami, bo wysługiwali 
się władzy. Tak samo jak ro-
botnicy, nauczyciele, lekarze... 
Nie sposób dalej wymieniać. 
Wszyscy oni, według rozumku 
Borowskiego, wysługiwali się 
ówczesnym władzom, więc 
dziś ich jedynym miejscem 
jest śmietnik. W przenośni i do-
słownie.

Odbieranie policyjnych 
emerytur wszystkim tym, któ-
rzy przez lata służyli w szere-
gach policji, tylko dlatego, że 
mieli jakiś epizod w Służbie 
Bezpieczeństwa, jest stoso-
waniem odpowiedzialności 
zbiorowej, co przed 1939 roku 
miało miejsce w hitlerowskich 
Niemczech, a po 1945 tylko w 
Związku Radzieckim i Chinach 
Ludowych. Zaiste, wspaniałe 
dla Borowskiego wzorce do 
naśladowania. Szkoda, że głu-
pota nie ma skrzydeł i nie umie 
fruwać, a de�cyt rozumu jest 
tak w III RP rozległy.

www.janusz-bartkiewicz.eu

De�cyt rozumu
Janusz
Bartkiewicz

Oglądałem 22.08. br. na ka-
nale Polsat News audycję po-
święconą ustawie dezubekiza-
cyjnej, a w istocie represyjnej, 
w której z byłym działaczem 
"Solidarności" z lat 80-tych An-
drzejem Borowskim w szranki 
stanął Andrzej Rozenek, dzien-
nikarz, były poseł, członek SLD. 
Andrzeja Rozenka znam (jako 
obserwator życia publicznego) 
i wiem, że reprezentuje sobą 
bardzo wysoki poziom etycz-
ny i zawodowy. O Andrzeju 
Borowskim nie wiedziałem 
nic i dowiedzieć się nie mogę, 
bo jego biogramu nie ma na-
wet na stronach internetowej 
"Encyklopedii Solidarności". 
Ale wystarczyło półgodziny w 
programie Polsat News, abym 
się wiedział, że jest to człowiek, 
z którym nie warto stawać w 
jakiekolwiek szranki, w myśl 
zasady śp. Stefana Kisielew-
skiego, ("Kisiel"), że polemika z 
głupotą nobilituje głupotę bez 
potrzeby. Zdarzają się jednak 
sytuacje, kiedy głupocie trzeba 
dać odpór, aby nie czyniła spu-
stoszenia w głowach innych 
ludzi, zwłaszcza młodych, z 
którymi różni głupcy spotykają 
się i różne przerażające głupoty 
opowiadają lub wypisują gdzie 
tylko mają taką możliwość. 
Nie mam o to do nich zresztą 
pretensji, bo jak gdzieś prze-
czytałem, głupotą jest mieć 
pretensje do głupców o ich 
głupotę. Dlatego też z wielkim 
zadowoleniem przyjąłem, że A. 

Kolorowy �nał
Nie macie pomysłu na za-
kończenie wakacji? Jeśli 
tak, to warto wybrać się na 
festyn organizowany przez 
Centrum Kultury i Turysty-
ki w Walimiu już w sobotę, 
26 sierpnia. Na najmłodszych 
czeka wiele atrakcji, między 
innymi – animacje z Smyku 
Myku – Centrum Kreatyw-
nego Rozwoju, konkurencje 
sportowe, zabawy i konkursy! 
A wieczorem zapraszamy na 
koncert zespołu Laser i dys-
kotekę z Maestro! Uwaga! O 
godz. 19:00 – kolorowe zakoń-
czenie wakacji, czyli wyrzut 
kolorów HOLI (kolory łatwo 
zmywają się ze skóry oraz zni-
kają z większości materiałów 
podczas prania, skład: talk, 
mąka kukurydziana, barwniki).

(RED)

Rzeczką szanty 
płyną
Gmina Walim oraz Centrum 
Kultury i Turystyki zapra-
szają w sobotę, 26 sierpnia 
2017 r. na imprezę plenero-
wą zatytułowaną „Rzeczką 
szanty płyną”, która odbę-
dzie się w Sowiej Grapie. - Im-
preza rozpocznie się o godz. 
13.00. Potwierdzamy 4 wspa-
niałe koncerty zespołów (ko-
lejność może ulec zmianie): 
Najlepszy Tim ze Świebodzic, 
Grupa Dużego Ryzyka z Wał-
brzycha, Banana Boat, Domini-
ka Żukowska i Andrzej Korycki. 
Przewidywana godzina zakoń-
czenia 21.00. Miejsca parkin-
gowe na parkingu głównym 
na pograniczu Rzeczki i Sokol-
ca. Przybywajcie, słuchajcie, 
śpiewajcie i odpoczywajcie 
razem z nami u podnóża Wiel-
kiej Sowy. Wstęp wolny – za-
chęcają organizatorzy.

(RED)
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111 Boguszowskie Dru-
żyny Żółto – Niebieskie za-
praszają dzieci i młodzież 
wraz z rodzicami na rozpo-
częcie roku harcerskiego.

 - 1 września organizujemy 
grę terenową dla wszystkich 
zainteresowanych działaniem 
drużyn. Start o 17:00 na placu 
zabaw przy remizie strażac-
kiej. Zapraszamy także do za-
poznania się z tegorocznym 
harmonogramem zbiórek: 
111 Boguszowska Gromada 
Zuchowa Roztańczone Pło-
myki - zbiórki w piątki w re-
mizie strażackiej w godz. od 
17:00 do 18:00 (dzieci w wieku 

5-10 lat); 111 Boguszowska 
Drużyna Harcerska Dwa Pło-
mienie - zbiórki w czwartki w 
remizie strażackie w godz. od 
17:00 do 18:30 (dzieci w wie-
ku 10 -13 lat); 111 Boguszow-
ska Drużyna Starszoharcerska 
Trzy Płomienie - zbiórki w 
piątki w remizie strażackiej w 
godz. od 18:15 do 19:30 (mło-
dzież powyżej 13 roku życia) – 
mówi komendantka szczepu 
phm. Nikola Rymaszewska, 
która koordynuje działania 
środowisk. Kontakt: nikola.
rymaszewska@zhp.net.pl, tel. 
534 192 417.

(RED)

Harcerze zapraszają

26 sierpnia na terenie 
Centrum Kulturalno - Kon-
gresowego Witold w Bogu-
szowie Gorcach odbędzie 
się pożegnanie wakacji.

- Szykujcie się na moc 
atrakcji w plenerze. Będzie 
rodzinnie, rekreacyjnie, 
sportowo i muzycznie! O 
atrakcje dla wszystkich za-
dbają: Centrum Kulturalno 
Kongresowe Witold, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Recal, 
Enigma, OSP Gorce, KP Gór-
nik Boguszów-Gorce, TKKF 
Nestor oraz Centrum Obsłu-
gi Jednostek. W programie: 
II Spotkanie Miłośników 

Jednośladów, sportowo-re-
kreacyjne konkurencje dla 
rodzin, bezpłatne animacje 
dla dzieci, dmuchana zjeż-
dżalnia i malowanie twarzy, 
kwesta na rzecz KP Górnik 
Boguszów-Gorce, koncerty 
Moises Bethencourt (hisz-
pańskie rytmy) i Sekret (mu-
zyka taneczna) oraz punkty 
gastronomiczne i z zabawka-
mi. Liczymy na Waszą obec-
ność – podkreślają organiza-
torzy.

Impreza rozpocznie się 
o godz. 15.00, a zakończy o 
godz. 21.00.

(RED)

Już za kilka dni na sta-
dionie sportowym w Czar-
nym Borze mieszkańcy 
tej gminy spotkają się na 
dożynkach gminnych, aby 
podziękować rolnikom za 
trud ich pracy oraz na 14. 
Święcie Pieroga.

2 września o godzinie 
13.00 imprezę rozpocznie 
- jak co roku - polowa uro-
czysta msza święta, która 
zostanie odprawiona przy 
kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Czar-
nym Borze. Po nabożeństwie 
barwny korowód dożynko-
wy ruszy ulicami Czarnego 
Boru na stadion sportowy. 
Tam starostowie dożynek 
przekażą symboliczny bo-
chen chleba wójtowi gminy 
i w ten sposób rozpocznie 
się tradycyjny obrzęd dziele-
nia chlebem. Podczas święta 
plonów nie może zabraknąć 
konkursu na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy wyple-
ciony przez mieszkańców 5 
sołectw. Rywalizacja grup 
wieńcowych będzie polega-

ła nie tylko na ocenie wyko-
nania wieńca, ale także na 
sposobie prezentacji grupy 
oraz ośpiewanie wieńca.

Główną atrakcją w godzi-
nach popołudniowych bę-
dzie XIV Święto Pieroga, w 
ramach którego uczestnicy 
konkursu będą rywalizować 
o najsmaczniejsze piero-
gi w kategoriach: kucharze 
profesjonaliści, instytucje, 
organizacje oraz ekipy ama-
torskie. Każdy, niezależnie 
od wieku i profesji, kto tylko 
potra� lepić pierogi, może 
przyjechać do Czarnego 
Boru i spróbować wygrać w 
konkursie bardzo atrakcyjne 
nagrody. Tradycją już jest, 
że organizatorzy przygoto-
wują Biesiadny Stół Piero-
gowy, na którym znajdzie 
się mnóstwo uformowanych 
pieczołowicie, napełnionych 
nadzieniem w rozmaitych 
kon�guracjach pierogów. 
Nie zabraknie również wy-
stępów zespołów ludowych 
w wykonaniu Zespołu Gó-
ralskiego Janicki, Grzędowia-

Dożynki i pierogi w Czarnym Borze
nek oraz zespołu Radość z 
Witkowa Śląskiego. Na póź-
ne popołudnie zaplanowa-
no występ gwiazdy wieczo-
ru, czyli zespołu Claudi. Na 
dzieci także czeka mnóstwo 
atrakcji. Pracownicy Cen-
trum Kultury w Czarnym Bo-

rze przygotowali kilka bardzo 
ciekawych warsztatów rę-
kodzielniczych, będą zajęcia 
plastyczne. Oczywiście nie 
zabraknie również atrakcji 
dla dorosłych. Każde sołec-
two przygotowało dla przy-
byłych mnóstwo konkursów 

związanych z obyczajami 
staropolskimi. Przygotowane 
będą, jak co roku cieszące się 
największym zainteresowa-
niem, warsztaty pierogowe, 
podczas których każdy bę-
dzie mógł wykonać od pod-
staw swoje własne pierogi. 

Dla osób ceniących sobie 
pyszne domowe jedzenie 
zawsze czekają na stoiskach 
sołeckich regionalne smako-
łyki, a dla miłośników tradycji 
staropolskich stoiska z wyro-
bami rękodzielniczymi.

(RED)

Rodzinny �nał wakacji
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Firma Suhorovsky-Design Sp. z o.o. 
poszukuje chętnych do pracy 
na stanowisku produkcyjnym.

Poszukujemy osób otwartych na nowe 
umiejętności, potrafi ących pracować 

w zespole oraz realizujących wyznaczone 
cele, mile widziane doświadczenie 

w branży produkcji laminatu lub blacharstwie 
samochodowym.

Oferujemy umowę o pracę, 
jednozmianowy system pracy, 

atrakcyjne wynagrodzenie.

Miejsce wykonywania pracy: Głuszyca
CV prosimy wysyłać na adres: 

offi ce@suhorovsky-design.com
Więcej pod numerem telefonu: 

601 756 734 w godz. 08.00 – 15.00

R E K L AMA

R E K L AMA

UL. BRONIEWSKIEGO 26, I PIĘTRO
NAD MINI MAXI

jesteśmy na facebook’u

JUŻ OTWARTE
SECOND HAND

W SPRZEDAŻY ODZIEŻ FIRMOWA
ORAZ OUTLET

STARTUJEMY O GODZINIE 900

STYLOVA

i afrykańskich uchodźców – 
terrorystów. Dochodzą do 
tego wewnętrzne kon�ikty 
społeczne i narodowościo-
we oraz tendencje sepa-
ratystyczne. Nawet gdyby 
amerykański Trump wziął się 
za łby z rosyjskim Putinem 
jesteśmy w pułapce, bo we 
wspólnocie europejskiej nie 
ma jedności co do tego, któ-
ry z satrapów jest groźniej-
szy.

Trudno przewidzieć, co 
się będzie działo w minia-
turowym państewku nad 
Wisłą, w którym „polski 
lipiec” stał się sygnałem 
ostrzegawczym dla rządzą-
cych, by powstrzymać jed-
nak ciągoty totalitarne i w 
myśl miłości bliźniego, od-
dać sobie wzajemnie znak 
pokoju i szukać z opozycją 
porozumienia. Ale wydaje 
się to zupełnie abstrakcyjne. 
Najnowsze wieści są pesy-
mistyczne. Otóż rządzący, 
by zdyskredytować wagę 
lipcowych demonstracji, za-
stosowali w internecie tech-
nikę astrotur�ngu. Zarzuca-
ją więc sieć pejoratywnymi 
hasztagami, kpiąc sobie z 
ich organizatorów demon-
stracji, czyli postubeków, 
agentów i zdrajców, lekce-
ważąc tych, którzy brali w 

nich udział, bo są to głów-
nie ci, co byli dotąd „przy 
korycie”, albo przypadkowi 
przechodnie i gapie, albo 
też ludzie młodzi poszuku-
jący sensacji. Prezydent tak 
się tym przejął, że wyskoczył 
sobie na plażę w Juracie, a 
policja dla zabawy zagro-
dziła budynek sejmowy, 
bo przecież to jest teraz 
modne, np. barierki ulicz-
ne i balony na trasie Tour 
de Pologne. Polacy! Nic się 
nie dzieje. Jesteśmy silni i 
zwarci jak we wrześniu 1939 
roku. Będziemy brnęli dalej 
w dzieleniu się na sorty i wy-
myślaniu nowej historii Pol-
ski i świata, bo z wrogiem 
wewnętrznym trzeba wal-
czyć bezkompromisowo, 
na wszystkie sposoby, aż do 
unicestwienia. Wiadomo, że 
tak samo jak z pogodą, nie 
wróży to nic dobrego.

Czuję się jak w piekle. 
Duszno, gorąco, nie ma czym 
oddychać. Rzecz niebywała - 
na moim tarasie umarł ruch 
powietrza, ani grama po-
wiewu, absolutny bezruch 
i krystalicznie czysta, roz-
promieniona, olśniewająca 
elipsa słońca. Na zewnątrz 
domu żar z nieba, wewnątrz 
sauna, ukrop, Sahara. Wspi-
nam się na piętro do mojego 

Było i jest gorąco!
pokoju. Tam dopiero grzeje 
od rozpalonego słońcem 
dachu. Włączam wentylator 
i czuję gorące powietrze, 
a z czoła po twarzy i karku 
toczą się krople potu. Tu na 
górze nie da się wytrzymać. 
Moim ratunkiem jest kabina 
z prysznicem zimnej wody 
i relaks na dolnym parterze 
budynku. Z przyjemnością 
rozsiadam się na zabytkowej 
kanapie, pamiętającej czasy 
Gomułki. Powoli rozgrzana 
głowa wraca do normalno-
ści.

Niestety, chciałem pomy-
śleć o czymś w samym sobie 
zimnym, dla ochłody, a tu 
gdzie nie spojrzeć – wszędzie 
tematy gorące. Próbuję więc 
uciec od naszej rzeczywisto-
ści do literatury klasycznej. 
Mam właśnie pod ręką jedno 
z arcydzieł czeskiego pisarza 
Bohumiła Hrabala - „Pociągi 
pod specjalnym nadzorem”. 
Rozsiadam się wygodnie 
w chłodnej aurze piwnicy, 
otwieram książkę i czytam z 
życia wzięte zapiski młodego 
kolejarskiego elewa Miłosza 
Pipko:

„Co piątek natomiast 
pani zawiadowczyni zabija-
ła króliki; oto jak to robiła: 
wyciągała królika z klatki, 
ściskała go nogami, a po-
tem wbijała mu w szyję tępy 
nóż i podrzynała gardło 
zwierzątku, które piszcza-
ło, popiskiwało długo, po 
czym głosik jego słabł, pani 
zawiadowczyni jednak spo-
glądała tak samo jak wów-
czas, kiedy szydełkowała 
ten duży obrus. Mówiła, że 
kiedy się królik w ten spo-
sób wykrwawi, mięso jego 
jest znacznie smaczniejsze, 
bardziej kruche. Oczyma 
wyobraźni widziałem już, 
jak będzie zarzynać owego 
gąsiora: usiądzie sobie na 
nim jak na koniu, przyciśnie 
jego pomarańczowy dziób 
do szyi, tak jakby zamykała 
kieszonkowy kozik, najpierw 
mu starannie wyskubie pie-
rze na ciemieniu, a potem 
krew jego będzie ściekać do 
garnka, ptak będzie słabł, 
słabł coraz bardziej, aż zu-
pełnie obwiśnie, pani za-
wiadowczyni przechyli się, 
będzie siedziała już tylko na 
swoich piętach.”

Poczułem, że słabnę, ale 
już nie z powodu upalne-
go lata. Robi się niedobrze 
na myśl o tym, do jakiego 
zwyrodnienia dopuszcza się 
człowiek.

Oprócz świata zwierząt 
mamy też świat przyrody 
nieożywionej. To jest zu-
pełnie inny świat, w którym 
wszystkie chwyty są dozwo-
lone. Trudno pojąć w jakim 
celu ekolodzy wymyślili so-

bie coś tak bzdurnego, jak 
ochrona przed człowiekiem 
Puszczy Białowieskiej. Jak 
można być tak ograniczo-
nym. Oddzielić od świata 
i ludzi kawał lasu zaka-
zem wchodzenia i rąbania 
drzew. Toż przecież po to 
Pan Bóg wymyślił lasy, by 
w nich rodziły się sążniste 
drzewa, z których jest tylko 
wtedy pożytek, gdy się je 
wyrąbie. Wyjątek powinny 
stanowić szyszki, je trzeba 
pozostawić jako runo leśne, 
a z każdej z nich może kie-
dyś wyrosnąć człowiek na 
miarę obecnego Ministra 
Ochrony Środowiska przed 
Kornikiem.

Zima nie zawsze jest zim-
na, lato nie zawsze gorące, a 
ludzie? Ludzie też nie są tacy 
sami, zmienili się znacznie 
od czasów wspólnoty pier-
wotnej, ale na gorsze. To co 
u Hrabala wyczyniała zawia-
dowczyni z pojedynczymi 
jednostkami odchowanych 
przez siebie królików, dziś 
wykonuje się hurtem. Daw-
niej dominowało chałup-
nictwo, dziś masowa ho-
dowla i zmechanizowany 
globalny ubój. Specjaliści z 
ministerstwa rolnictwa i PSL-
-u mówią, to nie ważne jak 
się zabija, ważny jest port-
fel producentów. Z tego też 
powodu dokonuje się unice-
stwienia Puszczy Białowie-
skiej. Ci sami wielcy politycy 
rozprawiają ze swadą na te-
mat humanitaryzmu polskiej 
wsi i zasługach Lasów Pań-
stwowych dla ochrony przy-
rody w Polsce.

Jak widać wysoka tem-
peratura upalnego sierpnia 
odbiła się wyraźnie na tem-
peraturze mojego rozwa-
żania. Nie pomogło nawet 
to, że kontemplowałem w 
piwnicy.

Piszę to wszystko w środ-
ku lata, w połowie sierpnia 
Anno Domini 2017. Wymie-
niam dokładnie tę porę, by 
ją dobrze zapamiętać, bo 
wątpię, czy za rok, dwa lub 
trzy będziemy mogli cieszyć 
się tak jak dzisiaj z gorącego 
lata. W pogodzie podobnie 
jak w polityce, czeski �lm – 
nikt nic nie wie. Specjaliści 
klimatolodzy w związku z 
sukcesywnym ociepleniem 
roztaczają przed nami mro-
żące krew w żyłach konse-
kwencje ruchu lodowców 
na Biegunie Północnym, 
Grenlandii, Antarktydzie i 
w ogóle tego wszystkiego, 
co może się stać w przyro-
dzie z powodu dziur ozono-
wych. Wybitni politolodzy 
snują zaś złowieszcze wizje 
z powodu rosnących w siłę 
hegemonów imperialnych – 
USA i Rosji, z równoczesnym 
spadkiem prestiżu i znacze-
nia Unii Europejskiej, która 
otwierając swoje granice 
wpadła w szpony islamskich 

Stanisław 
Michalik

Teatralne 
zakończenie
Zapraszamy dzieci na ostat-
ni w tym sezonie spektakl do 
Parku Miejskiego w Świebo-
dzicach. W niedzielę, 27 sierp-
nia, o godz. 17:00 w parkowym 
am�teatrze zobaczymy zabaw-
ne przygody Pingwinka Pik-Po-
ka. Świetna zabawa gwaran-
towana, koniecznie zabierzcie 
ze sobą rodziców i dziadków, 
by spędzić radosne, rodzinne 
popołudnie. Ale to jeszcze nie 
koniec lata z teatrzykiem pod 
chmurką. 31 sierpnia (czwartek) 
w ogrodzie Miejskiego Domu 
Kultury w Świebodzicach będzie 
można obejrzeć spektakl pt. 
„Pięciu wspaniałych” w wykona-
niu Teatru Lalki i Aktora w Wał-
brzychu. Przedstawienie zacznie 
się o godz. 11.00.

(ABP)

Znów będą latać
Flyadventure Szkoła Sportów 
Lotniczych przy współpracy z 
Towarzystwem Lotniczym w 
Świebodzicach i Aeroklubem 
Ziemi Wałbrzyskiej oraz Jele-
niogórskiej, a także Muzeum 
Modelarstwa i Lotnictwa w 
Miniaturze w Szczawnie-Zdro-
ju organizuje wydarzenie pn. 
„Hanggliding - 40 lat w Su-
detach Poland 2017”. Imprez 
odbywa się w kilku miejscach, 
w dniach od 25 do 27 sierpnia. 
Między innymi w sobotę, 26 
sierpnia, odbywać się będzie 
szereg wydarzeń na gminnym 
lotnisku w Świebodzicach. Będą 
to: demonstracje lotni z lat 
70-tych ubiegłego wieku oraz 
najnowszych, loty holowane i 
tandemowe, loty szybowcowe, 
paralotniarskie, samolotowe. Fi-
nałem imprezy będzie wspólne 
spotkanie przy ognisku.

(ABP)
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

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

Wałbrzych, dnia 10.07.2017 r. 

- przy ul. Palisadowej 89/32, X piętro, składający się z dwóch pokoi, kuchni ła-
zienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m². Cena wy-
woławcza wynosi 89 300,00 zł, wadium – 4 465,00 zł. Przetarg odbędzie 
się w dniu 05.09.2017 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni.

- przy ul. Fortecznej 48/23, VII piętro, składający się z dwóch pokoi, kuchni ła-
zienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 51,20 m². Cena wy-
woławcza wynosi 120 300,00 zł, wadium – 6 015,00 zł. Przetarg odbędzie 
się w dniu 05.09.2017 r. o godz. 1220 w siedzibie Spółdzielni. 

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym 
umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56-966 do 969. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na ra-
chunek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do 
dnia 04.09.2017 r.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę 
wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium, w przy-
padku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet na-
leżnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu.

Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, 
wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później 
niż następnego dnia po dacie przetargu. W przetargu uczestniczą tylko osoby, któ-
re wpłaciły wadium w terminie, jak wyżej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągle-
niem wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje 
wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się 
za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zo-
stało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyż-
szego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo 
Budowlane (t.j. Dz.U. 2017.1332). 

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna ustanowie-
nia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na kon-
to Spółdzielni – w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do 
dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej 
o wpłacone wadium. 

Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy 
oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wy-
grywającą przetarg.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście 
w pok. Nr 21 oraz pod nr tel. 74 66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Intere-
santa w pok. nr 25 na parterze. 

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD

Szczawno-Zdrój

Na wniosek ośmiu 
wspólnot mieszkaniowych 
połączonych umową part-
nerską, Uzdrowiskowa 
Gmina Miejska Szczaw-
no-Zdrój - jako zarządca i 
współwłaściciel tych nieru-
chomości - przygotowała 
dokumenty umożliwiające 
złożenie wniosków o do-
�nansowanie termomo-
dernizacji budynków ko-
munalnych. Złożony przez 
Gminę Szczawno-Zdrój 
wniosek został wybrany 
do do�nansowania.

19 lipca 2017 r. Zarząd 
Województwa Dolnośląskie-
go, który pełni rolę Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym 
Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020 podjął 
uchwałę nr 4099/V/17 w 
sprawie wyboru projektów 
w trybie konkursowym do 
do�nansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
2014-2020 Działania 3.3 
Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze miesz-
kaniowym, Poddziałanie 

3.3.4 Efektywność energe-
tyczna w budynkach uży-
teczności publicznej i sek-
torze mieszkaniowym – ZIT 
AW (Schemat B: Projekty 
związane z kompleksową 
modernizacją energetyczną 
budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych) –nr nabo-
ru RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16.

Wśród wybranych zna-
lazły się dwa szczawieńskie 
projekty: Termomoderniza-
cja czterech budynków ko-
munalnych Uzdrowiskowej 
Gminy Miejskiej Szczaw-
no-Zdrój - całkowita war-
tość projektu: 762 964,02 
zł, wartość dofinansowa-
nia: 628 000,53 zł, którego 
wnioskodawcą była Gmi-
na Szczawno-Zdrój oraz 
Termomodernizacja wie-
lorodzinnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Rów-
noległej 11, 12 i 16, ul. So-
lickiej 2, ul. Okrężnej 3, ul. 
Sienkiewicza 34 i 41a oraz 
ul. Kolejowej 15 w Szczaw-
nie-Zdroju - całkowita war-
tość projektu: 1 096 111,56 
zł, wartość dofinansowa-
nia: 774 022,91 zł, którego 
wnioskodawcą była Wspól-
nota Mieszkaniowa przy ul. 
Równoległej 16 w Szczaw-
nie-Zdroju.

- Przygotowania rozpo-
częto w 2016 r. po ogło-
szeniu przez Instytucję 
Pośredniczącą Aglomeracji 
Wałbrzyskiej programu, 
a następnie przekazaniu 
informacji na temat możli-
wości, jakie daje mieszkań-
com Szczawna-Zdroju oraz 
przedstawicielom wspól-
not mieszkaniowych – w 
tym celu zorganizowane 
zostały konsultacje spo-
łeczne. Na wniosek ośmiu 
wspólnot mieszkaniowych 
połączonych umową part-
nerską, Uzdrowiskowa Gmi-
na Miejska Szczawno-Zdrój 
- jako zarządca i współwła-
ściciel tych nieruchomości - 
przygotowała odpowiednie 
dokumenty umożliwiające 
ich ocenę. Złożony przez 
Gminę Szczawno-Zdrój 
wniosek został wybrany do 
dofinansowania. Obecnie 
trwa procedura przygoto-
wywania dokumentów i 
informacji niezbędnych do 
sporządzenia przez Insty-
tucję Pośredniczącą Aglo-
meracji Wałbrzyskiej umów 
o dofinansowania obu pro-
jektów – mówi Marek Fe-
doruk, burmistrz Szczawna 
Zdroju.

(KT, RED)

- Co prawda wakacje po-
woli dobiegają końca, ale 
nam wciąż przyświeca idea 
rodzinnego spędzania cza-
su na świeżym powietrzu 
– mówią organizatorzy Ro-
dzinnego eko piknikowa-
nia na Słonecznej Polanie 
w Szczawnie Zdroju.

- 27 sierpnia od godz. 
12:00 do 20:00 na Słonecznej 
Polanie połączymy edukację, 
zabawę, sport i relaks. Atrak-
cje zapewnią zarówno nasze 
miejskie instytucje oraz za-
angażowani w życie gminy 
przedsiębiorcy, jak i współ-
pracujące z nami �rmy z Wał-
brzycha, a także rękodzielni-
cy z całego Dolnego Śląska. 
Warsztaty mydlarskie, nauka 
haftu, wspólne szycie zaba-
wek, a może krótki kurs tań-
ca? Konkurs wiedzy, przyrod-
niczy czy plastyczny? Głośne 
czytanie opowiadań i bajek, 
teatrzyk albo spacer den-
drologiczny po Parku Zdro-
jowym? Te i wiele innych 
propozycji czeka na małych i 
dużych uczestników rodzin-
nego EKO piknikowania na 
Słonecznej Polanie! Będzie 
ekoartystycznie, ekosmacz-
nie, ekorodzinnie – mówi Ka-
rolina Tomza z Urzędu Miej-
skiego w Szczawnie Zdroju.

Będzie termomodernizacja Ekopiknik na Słonecznej Polanie

Szczegóły wydarzenia 
na facebookowym pro�-
lu Uzdrowiskowej Gminy 

Szczawno-Zdrój - http://bit.
ly/2u3b�Y.

(KT)
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- Na koniec lata i waka-
cji po raz trzeci proponu-
jemy wydarzenie, podczas 
którego każdy znajdzie 
coś dla siebie. Dni Jedliny-
-Zdroju to impreza, która 
ma na celu wspólną inte-
grację naszych mieszkań-
ców, gości i kuracjuszy 
– podkreśla Leszek Orpel, 
burmistrz Jedliny Zdroju.

- W sobotę 26 sierpnia 
przygotowaliśmy ofertę dla 

zwolenników rockowo-po-
powego brzmienia. Na sce-
nie o godz. 18:30 zaprezen-
tuje się zespół "Iluminator" 
oraz o godz. 20:00 gwiazda 
wieczoru zespół "Live Act". 
W niedzielę, 27 sierpnia, za-
praszamy o godz. 11:30 na 
mszę św. w intencji miasta i 
jego mieszkańców. W Parku 
Północnym przy ul. Warszaw-
skiej o godz. 15:00 rozpocznie 
się prawdziwa gratka, szcze-

gólnie dla najmłodszych. 
Pokazy baniek mydlanych, 
animacje dla dzieci, występy 
pary klownów z pewnością 
zadowolą gust małych od-
biorców, w tym samym cza-
sie zaplanowano wręczenie 
certy�katów nowonarodzo-
nym mieszkańcom. Narodo-
wy Teatr Pantomimy Tbilisi 
z Gruzji zaprezentuje przed-
stawienie o godz. 16.00 pt. 
"Krimanchuli", a następnie 

odbędzie się pokaz iluzjoni-
sty. O godz. 17.30 na scenie 
wystąpi �glarny duet klow-
nów, który porwie wszystkie 
dzieci do tańca. W godzinach 
18:00 - 21:00 zapraszamy 
na piosenkę polską i zabawę 
przy muzyce DJ – wylicza Ma-
rzena Mroczkowska, dyrektor 
Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdr oju, które jest organiza-
torem imprezy.

(RED)

Dni Jedliny-Zdroju

 W dniach 31 sierpnia - 
03 września 2017 r. Uzdro-
wisko Szczawno - Jedlina 
S.A. organizuje IV Festiwal 
Krystyny Jandy w Szczaw-
nie-Zdroju.

- IV Festiwal Krystyny Jandy 
w Szczawnie-Zdroju, skiero-
wany jest przede wszystkim 
do kuracjuszy z całej Polski, 
przebywających w obiektach 
Spółki „Uzdrowisko Szczaw-
no-Jedlina” S.A., wszystkich 
mieszkańców Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, regionu oraz 
Wrocławia. Spotkania z akto-
rami i możliwość oglądania 
wspaniałych spektakli i �lmów 
z udziałem Krystyny Jandy po-
zwolą na podtrzymanie trady-
cji narodowej, pielęgnowanie 
polskości, rozwoju świadomo-
ści obywatelskiej oraz kultury i 
sztuki – mówi Marcin Zawadz-
ki p.o. dyrektora ds. Sprzeda-
ży i Marketingu Uzdrowiska 
Szczawno – Jedlina S.A.

W ramach IV Festiwalu Kry-
styna Jandy obejrzeć można 
będzie następujące spektakle:

31 sierpnia - „Danuta 
W.” z Krystyną Jandą, godz. 
18.00 - cena biletu: 90 zł 
(http://teatrpolonia.pl/event-da-
ta/1360/danuta-w)

1 września - „One mąż 
show” z Szymonem Majew-
skim, godz. 18.00 - cena bi-
letu: 50 zł
(http://ochteatr.com.pl/event-da-
ta/2028/one-maz-show)

2 września - „Chamlet - 
monolog parodysty”, z Mi-
chałem Zielińskim -  godz. 
18.00 - cena biletu: 50 zł 
(http://ochteatr.com.pl/event-da-
ta/2926/chamlet-monolog-parodysty)

3 września - „Spowiedź 
chuligana. Jesienin” z An-
drzejem Grabowskim godz. 
18.00 - cena biletu: 70 zł 
(http://teatrpolonia.pl/event-da-
ta/2841/spowiedz-chuligana-jesie-
nin).

-  Każdego dnia festiwa-
lu w Domu Zdrojowym w 
Szczawnie – Zdroju o go-
dzinie 15.00 można będzie 
obejrzeć �lmy z udziałem 
Krystyny Jandy. Filmy poka-
zywane podczas festiwalu 
to: „Człowiek z marmuru”, 
„Stan wewnętrzny” Piotra 
Szulkina, „O-bi, o-ba. Ko-
niec cywilizacji”, „Rewers” 
– zachęca – mówi Marcin 
Zawadzki.

(RED)

IV Festiwal 
Krystyny Jandy 
w Szczawnie - Zdroju
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Gmina Stare Bogaczowice
Dożynki 2017
- Serdecznie wszystkich zapra-
szamy na Dożynki Powiatowo 
- Gminne w Starych Bogaczowi-
cach. Szczegóły imprezy na plaka-
cie obok. Jako mieszkańcy gminy 
abyśmy mogli lepiej poczuć klimat 
dożynkowy Gminne Centrum Bi-
blioteczno - Kulturalne przygoto-
wało ciekawy konkurs polegający 
na przyozdobieniu swoich domów 
i posesji motywami dożynkowy-
mi. Liczy się pomysłowość, pra-
cochłonność i oryginalność de-
koracji. Na uczestników czekają 
atrakcyjne narody. Na zgłoszenia 
czekamy do 4 września w GCBK 
Stare Bogaczowice – zachęca Mi-
rosław Lech, wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice.

(AL)

Moto Festyn
Rada Sołecka Wsi Chwaliszów 
zaprasza na Moto Festyn. Im-
preza rozpocznie się 26 sierpnia o 
godz. 15.00 na boisku sportowym 
w Chwaliszowie. W programie: 
uroczyste otwarcie nowego bo-
iska, prezentacja pojazdów z lat 
70, 80 i 90 XX wieku, potyczki 4x4, 
strefa zabaw dla dzieci, zabawa rzy 
muzyce DJ. W trakcie imprezy pro-
wadzona będzie zbiórka publiczna 
na zagospodarowanie r=terenó1) 
zielonych w Chwaliszowie.

(RED)

Przed salą sołecką w Starych Bogaczowicach widać już wyraźny postęp prac przy 
budowie chodnika, który w połączeniu z wcześniej wykonanym na tzw. zakręcie 
znacznie zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Przeniesiono również boks na 
pojemniki na odpady, co zwiększyło ilość miejsc parkingowych. Z kolei w Jabłowie 
zakończył się remont drogi gminnej uszkodzonej przez obfite opady. Wykonana 
nawierzchnia wraz z kanalizacją burzową uniemożliwi nanoszenie błota i kamieni 
na drogę wojewódzką oraz usprawni dojazd do nieruchomości i pól. Przy okazji 
uporządkowano również teren przy boisku sportowym.

(AL)

W ubiegłym tygodniu zakoń-
czono budowę boisk w 3 sołec-
twach: Chwaliszowie, Cieszowie 
i Starych Bogaczowicach. 

W obecności wicemarszałka 
województwa dolnośląskiego 
Iwony Krawczyk oddano je do 
użytku. Obiekty te powstały przy 
współudziale �nansowym budże-
tu województwa dolnośląskiego. 

Są to boiska wielofunkcyjne ze 
sztuczną nawierzchnią. A już w 
tym tygodniu rozpoczęto prace 
nad następnym. Tym razem wie-
lofunkcyjny obiekt sportowy po-
wstaje w Nowych Bogaczowicach 
i już we wrześniu mieszkańcy będą 
mogli sprawdzić swoje umiejętno-
ści i kondycję na nowym boisku.

(AL)

Kolejne boiska w Gminie 
Stare Bogaczowice

Bezpieczniej na drodze
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Piłkarki nożne AZS 
PWSZ Wałbrzych rozgro-
miły w Górznie zespół 
beniaminka ekstraligi – 
Unifreeze – aż 9:0 i awan-
sowały na drugie miejsce 
w tabeli. 

AZS PWSZ zagrał w Górz-
nie bez kontuzjowanych Si-
wińskiej i Szewczuk, ale do 
składu meczowego weszła 
Rapacka. Od początku me-
czu akademiczki ruszyły do 
ataku i w 9 minucie objęły 
prowadzenie po strzale Ju-
lity Głąb, która w czerwcu 
świętowała awans do eks-
traligi z zespołem… Unifre-
eze. Tym samym rozwiązał 
się worek z bramkami, a w 
I połowie do siatki gospo-
dyń tra�ały jeszcze: Dereń 
(20 min.), 0:3 Miłek (27 min.) 
oraz ponownie Dereń (33 
min.) i bezlitosna dla byłych 
koleżanek Głąb (45 min.). 
Po zmianie stron obraz gry 
nie uległ zmianie, a wysokie 
prowadzenie podwyższy-
ły jeszcze: Dereń (49 min.), 
Zańko (77), a także Mesjasz, 
która w 86 min. wykorzy-

stała rzut karny. Wynik spo-
tkania na 9:0 dla AZS PWSZ 
ustaliła w doliczonym czasie 
gry Ratajczak, zapewniając 
tym samym wałbrzyskiej 
drużynie najwyższe zwycię-
stwo w historii występów w 
najwyższej klasie rozgryw-
kowej.

26 sierpnia wałbrzyskie 
piłkarki sprawdzą na wła-
snym boisku drugiego be-
niaminka ekstraligi - Spor-
tową Czwórką Radom. Mecz 
zostanie rozegrany w sobotę 
o godz. 16:00 na stadionie 
przy ul. Ratuszowej w Wał-
brzychu.

(RED)

Unifreeze Górzno 
– AZS PWSZ Wałbrzych 0:9 (0:5)
Bramki: 0:1 Głab (9), 0:2 Dereń (20), 
0:3 Miłek (27), 0:4 Dereń (33), 0:5 Głąb 
(45), 0:6 Dereń (49), 0:7 Zańko (77), 
0:8 Mesjasz (86 – karny), 0:9 Ratajczak 
(90+1).
AZS PWSZ: Dąbek – Mesjasz, Aszkieło-
wicz, Gradecka, Kędzierska (60 Pluta), 
Rędzia, Dereń (60 Jędras), Głąb (77 
Klepatska), Ratajczak, Kowalczyk (68 
Zańko), Miłek (84 Rapacka).

Baranowski 
Tour
Kochacie rower? Uwielbiacie 
jazdę na szosie? Chcecie po-
znać tajniki zawodowego ści-
gania w najlepszych teamach 
na świecie? Wychowanek ko-
larskiego Górnika Wałbrzych, 
uczestnik igrzysk olimpijskich i 
największych światowych wy-
ścigów kolarskich, a obecnie 
komentator kolarski Dariusz 
Baranowski wraca do Wał-
brzycha i spotka się z Wami w 
piątek - 01.09. o godz. 19:00 w 
Aqua Zdroju na sympatycznej 
rozmowie. A w sobotę, 02.09 o 
godz. 10:00 wyruszy na wspól-
ny trening na szosie!

(RED)

O puchar 
burmistrza
Zapraszamy do kibicowa-
nia dorosłym piłkarzom 
uczestniczącym w Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Bur-
mistrza Głuszycy Romana 
Głoda. Turniej, organizowany 
w sobotę (26 sierpnia) na bo-
isku Orlik w Głuszycy przy ul. 
Dolnej, rozpocznie się o godz. 
17.00.

(RED)

Mecz w Wałbrzychu lepiej rozpoczęli go-
spodarze, którzy w 22 min. objęli prowadze-
nie po tym, jak Damian Migalski wykorzystał 
dośrodkowanie Dariusza Michalaka i z kilku-
nastu metrów pokonała pewnym strzałem 
bramkarza Sokoła. I choć odmłodzony Górnik 
miał jeszcze okazje do podwyższenia wyni-
ku, to 1:0 utrzymało się do przerwy, a po niej 
goście wyrównali z rzutu karnego. Arbiter 
podyktował jedenastkę po faulu Damiana 
Jaroszewskiego na Kamilu Pyzłowskim, a w 
53 min. wykorzystał ją Michał Wróbel. Odpo-
wiedź wałbrzyszan była szybka: w 64 min. Jan 
Rytko posłał piłkę w okienko bramki Sokoła, a 
potem jego ekipa obroniła skromną zaliczkę.

Zdecydowanie gorzej powiodło się benia-
minkowi z Boguszowa Gorc. Do Jędrzycho-
wic Górnik pojechał opromieniony inaugu-
racyjnym zwycięstwem, ale od Apisa dostał 
srogą lekcję skuteczności. Już do przerwy 
było 2:0, po tym, jak na listę strzelców wpi-
sali się Patryk Bystrak (31 min.) i Jakub Chrza-
nowski (40 min.). Po zmianie stron szybkie 

tra�enia Wojciecha Glanca (62 min.) i znów 
Jakub Chrzanowski (69 min.) przesadziły o 
losach tej konfrontacji.

W następnej kolejce Górnik Boguszów-
-Gorce będzie podejmował Orlę Wąsosz (27 
sierpnia, godz. 17.00), a Sokół Marcinkowice 
podejmie Górnika Wałbrzych (26 sierpnia, 
godz. 17.00).

(RED)

Górnik Wałbrzych – Sokół Wielka Lipa 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Migalski (22), 1:1 Wróbel (53 – k), 2:1 Rytko (64)
Górnik: Jaroszewski – D. Michalak, Niemczyk, Smoczyk, Krzy-
miński, Słapek, Rytko, Chajewski, Młodziński (Sobiesierski 
75), Bogacz (60 Rodziewicz), Migalski (86 Gawlik).
Apis Jędrzychowice - Górnik Boguszów-Gorce 4:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Bystrak (31), 2:0 Chrzanowski (40), 3:0 Glanc (62), 
4:0 Chrzanowski (69)
Górnik: M.Jaskółowski - Błaszczak (64 Szczurek), M. Jaskółow-
ski (78 Podgórski), W.Klimek (46 J.Maliszewski), M.Klimek (70 
Choiński), Pryk, A.Maliszewski (64 Ostrowski), Bejnarowicz, 
Zwolenik, Duś, Woźniak (70 Rymarowicz). 

Akademiczki gromią
beniaminka

Zapłacili frycowe
Rozgrywki IV ligi piłkarskiej nabieraja tempa. W drugiej 

serii gier w grupie wschodniej Górnik Wałbrzych pokonał 
na własnym boisku Sokoła Wielka Lipa 2:1, 

a w grupie zachodniej Górnik Boguszów Gorce uległ 
w Jędrzychowicach Apisowi 0:4.
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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

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 

CENTRUM URODY DOROTA

 WYNAJMIE 

W  SALONIE 

STANOWISKO  

NA  FRYZJERSTWO  MĘSKIE

  TEL  791-894-799.

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!

Zatrudnię 
kierowcę

kategoria B 
(do 3,5 T)

Tel. 887 488 001

R E K L AMA

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

Od momentu reaktywacji w 
2012 r. wałbrzyski półmaraton z 
roku na rok cieszy się coraz więk-
szą frekwencją zawodników, sta-
jąc się największym sportowym 
świętem pod Chełmcem. Tego-
roczny, osiemnasty, zgromadził 
na starcie rekordową stawkę 3116 
biegaczy, z których do mety do-
tarło 2390, w tym 587 pań.

Ranga tej imprezy w kraju także 
systematycznie rośnie. Organizato-
rzy, pod kierunkiem Romana Mag-
dziarczyka, z myślą o zwiększeniu 
atrakcyjności rywalizacji, wytyczyli 
nową trasę i zmiana ta sprawdziła 
się, co potwierdziły pochlebne opi-
nie kibiców, obserwujących liczny i 
kolorowy tłum uczestników imprezy, 
wśród których było wielu wałbrzy-
szan i mieszkańców naszego rejonu, 
którzy zasmakowali w systematycz-
nym bieganiu. W sumie: mamy być 
z czego dumni!

Znowu całe podium zajęli Kenij-
czycy z grupy Benedek Team. Dwa 
pierwsze jego stopnie zostały opa-
nowane przez tych samych zawod-
ników, co przed rokiem, a pierwszy 
z wałbrzyszan, Piotr Holly, awan-
sował w stosunku do poprzednie-
go półmaratonu o jedno miejsce. 
Wśród kobiet najlepszą okazała 
się Anna Rostkowska ze Szklarskiej 
Poręby, wyprzedzając Węgierkę i 
Ukrainkę.

Na 1641. miejscu zameldował się 
na mecie prezydent Wałbrzycha, dr 
Roman Szełemej, zasłużony dla re-
aktywacji półmaratonu po 7 latach 
przerwy i propagator biegania dla 
zachowania zdrowia. Osiągnął czas 
2:05,54. W biegu na 10,5 km zwycię-
żył wałbrzyszanin Łukasz Kondrato-
wicz z rezultatem 37,32 min.

Warto przypomnieć, że w maju 
1995 r. odbyła się po raz pierwszy 
Wałbrzyska Dwudziestka, wymy-
ślona przez biegaczy z Piaskowej 
Góry i Podzamcza (trasa prowadziła 
przez te dzielnice), a na starcie sta-
nęło... 21 zawodników. W 2005 r., w 
12., ostatnim półmaratonie przed 
jego zawieszeniem, wygrał po raz 
pierwszy Kenijczyk, Richard Rotich. 
W pierwszym półmaratonie, po 
jego wznowieniu (2012 r.) pobiegło 
prawie 700 osób.

Andrzej Basiński

Wyniki XVIII Toyota Półmaraton Wałbrzych 
(21.0975 km):
1. Wycli�e Kipkorir Biwot – 1:06,54
2. Joel Maina Mwangi – 1:07,15
3. Karim Kwemoi – 1:09,52 (wszyscy Kenia)
4. Grzegorz Gronostaj (Wrocław) – 1:14,08
5. Piotr Holly (Wałbrzych) – 1:16,53.
Kobiety:
1. Anna Rostkowska (Szklarska Poręba) – 1:19,59
2. Zita Kacser (Węgry) – 1:20,52
3. Swietłana Olinyk (Ukraina) – 1:23,18.

Drużyna Wielkiej Brytanii 
została mistrzem Europy we 
Wszechstronnym Konkursie Ko-
nia Wierzchowego, które odby-
ły się na hipodromie w Morawie 
koło Strzegomia. Polacy zajęli 9. 
miejsce, a Niemka Ingrid Klimke 
na koniu Horseware Hale Bob 
Old sięgnęła po złoto w klasy�-
kacji indywidualnej.

Brytyjki przerwały trzyletnią 
dominację Niemców, którzy upla-
sowali się na drugim miejscu. 
Trzecia lokata przypadła Szwecji. 
Natomiast za Klimke na podium 
stanęli broniący tytułu mistrza 
kontynentu Niemiec Michael 
Jung na koniu �sherRocana i Bry-
tyjka Nicola Wilson dosiadająca 
Bulany.

Z ekipy polskiej najwyżej, na 
26. miejscu, sklasy�kowano Ma-
riusza Kleniuka na Winonie. Go-
spodarze mogą mówić o dużym 
pechu, bowiem ich najlepszy koń 
Banderas, dosiadany przez Pawła 
Spisaka (11. po znakomicie prze-
jechanym crossie) nie został za-
akceptowany podczas przeglądu 
weterynaryjnego. Pozostali nasi 
jeźdźcy wypadli znacznie gorzej. 
Ostatecznie polski team zajął 9. 
miejsce, wyprzedzając Białoruś, 
mającą aspiracje medalowe Fran-
cję, Danię i Norwegię. Rywalizację 
obserwowała podczas trzech dni 

Rekordowy półmaraton

Ingrid Klimke na koniu Horseware Hale Bob Old sięgnęła po złoto w klasyfikacji 
indywidualnej (fot. Leszek Wójcik).

Święto rumaków w Strzegomiu

wielotysięczna publiczność. Za-
wody były wspaniałą promocją 
Strzegomia.

Na hipodromie zmagało się 
77 jeźdzców z 19 krajów. ME w 
WKKW po raz pierwszy rozegrano 
w Polsce. Konkurencja ta, zwana 
również trójbojem jeździeckim, 

składa się z ujeżdżenia, widowi-
skowego crossu i skoków przez 
przeszkody. Wspomniany Micha-
el Jung przystąpił do zawodów 
posiadając tytuły mistrza Europy, 
świata oraz złotego medalisty 
olimpijskiego.

Andrzej Basiński
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USŁUGI

(2) Atrakcyjna pożyczka mini-
mum formalności 728874282

(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

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

KUPIĘ

(7) Kupię starocie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i 
inne przedmioty. Tel. 604-574-
501.

TOWARZYSKIE

Atrakcyjny starszy Pan poszukuje 
kobiety do wspólnego życia i 
towarzystwa. Tel. 74 664 81 30, 
kom. 576206702

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 179.000, 
kontakt 535-416-014

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

Dom wolnostojący, Piasko-
wa Góra - ul. Wyszyńskiego, 
117m2, cena 389 tys. Tel. 883 
334 486

MS-3236 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51m2, parter w 4, do remontu, 
cena 125 tys do neg. Tel. 883 334 
481

MS-3201 Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 51m2, po kapitalnym 
remoncie, cena 179 tys. Tel. 883 
334 481

MS-3224 Piaskowa Góra, 2 poko-
je, 34m2, do remontu, cena 86 
tys. Tel. 883 334 486

MS-3184 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 18m2, cena 56 tys. Tel. 793 
111 130

MS-3173 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 36m2, cena 89 tys. Tel. 793 
111 130

MS-3217 Podzamcze, 4 pokoje, 
72 m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 214 tys. Tel. 606 976 630

MS-3249 Nowe Miasto, 3 pokoje, 
60m2, po remoncie, cicha i 
spokojna lokalizacja, cena 135 tys. 
Tel. 883 334 486

MS-3217 Nowe Miasto, 2 pokoje 
50m2, po remoncie, boczna ulicz-
ka, cena 127 tys. Tel. 883 334 486

MS-3239 Biały Kamień, 24m2, 
kawalerka do remontu, cena 22 
tys. Tel. 606 976 630

MS-3234 Biały Kamień, kawalerka 
27m2, nowe budownictwo, cena 
62 tys. Tel. 793 111 130

MS-3166 Stary Zdrój, kawalerka 
33m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 65 tys. Tel. 883 334 481

MS-3237 Podgórze, 2 pokoje, 
60m2, mieszkanie do własnej 
aranżacji, cena 57 tys. Tel. 883 
334 486

MS-3065 Szczawno Zdrój, 
apartamentowiec – 130m2, do 
wprowadzenia, cena 329 tys. Tel.  
883 334 481

MS-3250 Jedlina Zdrój, 2 pokoje, 
42m2, 1 piętro, po remoncie, z 
ogródkiem, cena 120 tys. Tel. 883 
334 486

1. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 3 pokoje, 45 m2, w wie-
żowcu po termomodernizacji, do 
wprowadzenia, w cenie 135,000 
zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-
640

2. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
dom w zabudowie bliźniaczej w 
po remoncie w cenie 305,000 zł. 
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Biały Kamień 
2-pokojowe mieszkanie w nowym 
budownictwie wraz z balkonem 
i widną kuchnią. Do wprowadze-
nia. 87,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel 
: 502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Szczawno-
-Zdrój , kawalerka do remontu z 
CO gazowym - cena 45 000 do 
negocjacji ! ! Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Nowe 
Miasto - 4 pokoje po kapitalnym 
remoncie , 84 mkw - 187 000 ! Tel: 
530-913-259

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

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Piaskowej Górze, 
Pow. 55 m2, CENA 169.000 tys zł, 
Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA   Na sprzedaż 
mieszkanie na Piaskowej Górze/ 
stara część, Pow. 56,90 m2, po 
remoncie, CENA 165.000 tys. zł,  
Tel: 519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie ŚRÓDMIEŚCIE, Pow. 
97,12 m2, do odświeżenia, CENA 
139.000 tys. zł,, Tel.: 519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkanie po kapitalnym re-
moncie w bocznej ulicy Nowego 
Miasta. Tel: 502-657-353 

11. SOWA&VICTORIA Gaj - 
mieszkanie 4 pokoje w domu 
4- rodzinnym, 86m2 cena 175000 
zł Tel: 519-121-104

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

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

14.SOWA&VICTORIA Trzypoko-
jowe mieszkanie po kapitalnym 
remoncie w ścisłym centrum 
Wałbrzycha, doskonała okolica. 
100m2. Cena 160 000zł / do 
negocjacji Tel: 502-665-504

15. 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

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

17. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie 
położone działki w Szczawnie-
-Zdroju. Powierzchnie od 1500 
m2 do 1900 m2. W cenie 100 zł. 
Za 1 m2. Tel: 506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 
Boguszów Gorce 2 pokoje, do 
odświeżenia 36m2 50.000 Tel: 
506-717-014

19. SOWA & VICTORIA Dom 
bliżniak do kapitalnego remontu. 
Górny Sobięcin, 84 m2 cena 
95000zł Tel. 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA   Podzamcze 
mieszkanie do remontu 2 pokoje 
w pełni rozkładowe, 2 piętro, 
36m2 cena 95000 zł , Tel: 519-
121-104

na Zdroju, cena 113.000, kontakt 
792-548-210

STARY ZDRÓJ, 36m2, duży bal-
kon, ogrzewanie miejskie, nowe 
budownictwo, do wprowadzenia, 
cena 99.000 zł, tel: 792-548-210

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po 
remoncie, z balkonem, czynsz 180 
zł, cena 90.000 tel: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, 45m2, 
ogrzewanie węglowe, cena: 
55.000 zł tel: 792-547-662

NOWE MIASTO, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, pierwsze piętro, 
super lokalizacja, cena 80.000 do 
negocjacji, kontakt: 792-548-210

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

JEDLINA ZDRÓJ, 37m2, ogrzewa-
nie elektryczne, centrum miasta, 
cena: 55.000, telefon: 792-547-
662

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

• Ogłoszenia okolicznościowe 
• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu 

db2010.pl, na Facebooku

DB2010 .PL
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ATRAKCYJNE CENY! 
Tel. 790 709 590

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

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

BIAŁY KAMIEŃ, 34m2, ogrzewanie 
gazowe, blisko Szczawna Zdroju, 
niski czynsz, zadbany budynek, 
cena 50.000 zł, tel: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, ogród, najlepsza 
lokalizacja, bliska okolica Szczaw-

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

Sprzedam 
2 działki budowlane 

sąsiadujące (40 i 35 arów) 
w Dziećmorowicach 
ul. Sienkiewicza 64 

oraz 1 działkę budowlaną (18 
arów) ul. Strumykowa 113. 

Tel. 501 773 548

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000
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Redakcja
 i biuro ogłoszeń

Tygodnika DB 2010
 

ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

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 –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 – NOWE MIASTO, 3 pokojo-

we mieszkanie o pow. 79,5 m2, 

dwupoziomowe po kapitalnym 

remoncie Cena: 159 500 zł (nr: 

2212) (74) 666 66 09, (74) 666 66 

06, (74) 843 33 33

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 –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 – 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

BON – PODZAMCZE, 2 pokoje 

36 m2 po remoncie, częścio-

wo umeblowane, ogrzewanie 

miejskie Cena: 99 000 zł (nr: 2123) 

(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  189 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
44m2,  na Szczawienku, po re-
moncie, cena 105 tys.zł. -  co gaz, 
ogród, 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, 

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, 84m2, 2p(4)cena 259tys.
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, 

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 26m2, 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 domków, 
100m2, 4 pokoje, do remontu, 
cena 250 tys.zł.  działka 1375m2, 
74 666 42 42, 

WILLA – Sprzedamy Piaskowa 
Góra, kawalerka, 25m2, po 
remoncie, 3 piętro, cena 83 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, rozpoczęty 
remont, 41,5m2, 4 piętro z 10, bal-
kon, rozkład, dwustronne, 100tys 
zł tel. 577-263-955

Szczawienko, ŚWIETNA LOKALIZA-
CJA, ULICA DĄBROWSKIEJ, 34m2, 
1 piętro w bloku dwupiętrowym 
po termomodernizacji,  80 000zł 
kontakt: 530 998 374

Jedlina Zdrój, 2 pokoje z ogród-
kiem,  43m2 , niski czynsz, 45 000 
zł , kontakt: 530-998-374

Podzamcze, 2 pokoje z balkonem, 
niska cena 92 000 zł , czynsz 290zł 
z ogrzewaniem , kontakt 530-998-
374

Nowe Miasto, 2 pokoje po remon-
cie, 46m2, wysoki parter, ogrzewa-
nie gazowe. Cena 123.000zł. DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

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

Podzamcze Blankowa nowe 
budownictwo, dwupoziomowe, 3 
pokoje, stan deweloperski 219 tys 
zł tel. 577-263-955

3 pokoje, Podzamcze, 62,80m2 z 
dużym balkonem, 2 piętro. Cena 
169.000zł. Kontakt 535-311-265

OKAZJA! JEDLINA ZDRÓJ, 2 
pokoje, 42,0 m2, 2 piętro, KOMI-
NEK, OGRÓDEK PRZYDOMOWY, 
mieszkanie po remoncie, kuchnia 
w zabudowie, zielona okolica, 
120.000 ZŁ do negocjacji, 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

Osiedle Górnicze, 1 piętro, 45m2, 
2 pokoje, piwnica, do wprowadze-
nia, 83 000zł 

tel. 577-263-955

Dwupoziomowe mieszkanie w 
Śródmieściu, 109m2, 4 pokoje, 
ogrzewanie gazowe dodatkowo 
kominek. DO WPROWADZENIA, 
195 000zł. Kontakt 535-311-265

NOWE MIASTO, DWA POKOJE, 1 
PIĘTRO, 48 m2, 67 tys. zł, spokojna 
lokalizacja, kilkurodzinna kamie-
nica, mieszkanie do remontu. 
Kontakt 535-285-514

Kawalerka na Bema, do wprowa-
dzenia, 29m2, duży pokój, kuchnia 
z oknem, piękne widoki, 49tys zł 
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 , 
83.000 tys. Zł, Kontakt 535-285-514

Piaskowa Góra, 3 pokoje z balko-
nem, 45m2 , po remoncie, 127 000 
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. For-
teczna, 3 pokoje, 53.8m2, 8 piętro 
w 10, cena 119.900zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424 - MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 36M2 PODZAMCZE 
Z DOPŁATĄ!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, wysoki 
parter w 4, cena 125.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter 
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWIENKO, spo-
kojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1 
piętro, po remoncie, C.O. gazowe 
+ kominek, cena 115.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, 
okolice Batorego, 4 pokoje, 90m2, 
1 piętro, wysoki standard, cena 
275.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3, 
C.O. gazowe + kominek, balkon, 
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11-
go Listopada, kawalerka, 31m2, 2 
piętro, po kapitalnym remoncie, 
widna kuchnia, łazienka z wc, c.o. 
gazowe, cena 65.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA!  DOM 
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2, 
jednopiętrowy, działka 1500m2, 
do remontu, cena 195.000zł tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM KONRADÓW, 
160m2, działka 733m2, C.O. 
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena 
320.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY 
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  DZIAŁKA BUDOWLA-
NA DZIEĆMOROWICE, ul. Strumy-
kowa, 2527m2, cena 55.000zł, tel. 
74 840 40 40, 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 69 
tys. zł. balkon, stan bardzo dobry, 
74 666 42 42, 507 153 166 .

WILLA –  Sprzedamy 4 pokoje po 
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin, 
ogród , osobne wejście, cena 
189000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje do 
wprowadzenia, Podzamcze, roz-
kładowe, 48m2, 5 piętro, cena 129 
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, 

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 Podzamcze, 
2 pokoje. 36m2, parter, cena 95 
tys.zł.  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, 75tys.zł. do zamieszkania,  co 
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, So-
bięcin, 43m2, 3p. do wprowadze-
nia, cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 
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