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W środę po raz kolej-
ny wybuchł pożar na skła-
dowisku �rmy Mo-Bruk 
w Wałbrzychu. - Zleciłem 
Wojewódzkiemu Inspekto-
rowi Ochrony Środowiska 
interwencję kontrolną w 
trybie pilnym – powiedział 
podczas akcji ratowniczej 
wicewojewoda dolnośląski 
Kamil Krzysztof Zieliński.

- Niestety, to kolejny raz, 
kiedy płonie to składowisko. 
W środę od rana byłem na 
miejscu pożaru, a według ko-
mendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Wałbrzychu Grze-
gorza Kułaka akcja będzie 
trwała nawet kilkanaście go-
dzin. Zleciłem Trudno na tę 
chwilę mówić o kosztach akcji 
ratunkowej, bo do waliki z po-
żarem zostało zaangażowa-
nych dziewięć wozów gaśni-
czych oraz pięć pomocniczych, 
a także oraz ochotnicza straż 
pożarna z Boguszowa i Gorc, 
jako zabezpieczenie Miasta – 
powiedział nam wicewojewo-
da Kamil Krzysztof Zieliński.

Z nieo�cjalnych informacji 
wynika, że ogień, który poja-

wił się na składowisku około 
godziny 4 nad ranem, mógł 
zostać podłożony celowo. 
Przypomnijmy, że podobne 
zdarzenie miało miejsce 5 lip-
ca 2015 roku, a akcja dogasza-
nia składowiska trwała aż do 
24 lipca. Wtedy też najbardziej 
prawdopodobną przyczyną 
powstania pożaru było pod-
palenie.

- Składowisko zabezpie-
czone jest ponadstandardo-
wo, zgodnie z wymogami 
prawa. Posiada zamykaną 
bramę wjazdową, monitoring 
wizyjny i całodobową ochro-
nę �zyczną. Dzięki takiemu 
zabezpieczeniu reakcja ochro-
ny była natychmiastowa, a 
ponadto monitoring wizyjny 
daje niezaprzeczalne dowo-
dy, że pożar powstał wskutek 
podpalenia. W najbliższych 
godzinach zostanie złożone 
zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa – 
wyjaśniała w ubiegłym roku 
Izabela Górnicka, rzecznik pra-
sowy Mo-BRUK S.A.

Ale wówczas organy ściga-
nia zawiadomiły także władze 

Wałbrzycha, które od lat nie 
mogą pozbyć się uciążliwego 
składowiska.

- Do Prokuratury Rejonowej 
w Wałbrzychu zostało złożone 
przez prezydenta Wałbrzycha 
dra Romana Szełemeja zawia-
domienie o możliwości po-
pełnienia przestępstwa przez 
�rmę Mo-BRUK, polegającego 
na niewłaściwym magazy-
nowaniu i przechowywaniu 
materiałów na terenie skła-
dowiska, jak również niewła-
ściwego i niewystarczającego  
zabezpieczenia terenu wyżej 
wymienionego składowiska 
– informował Arkadiusz Gru-
dzień, rzecznik prasowy i asy-
stent prezydenta Wałbrzycha.

Z opinią prezydenta mia-
sta nie zgadzał się wówczas, 
między innymi, Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowi-
ska, do którego Roman Szełe-
mej zwrócił się z wnioskiem o 
zamknięcie składowiska �rmy 
Mo-Bruk. Inspektor Waldemar 
Kulaszka nie tylko odpierał 
zarzuty prezydenta, tak w 
sprawie zarzutów o bezczyn-
ność podległych mu służb, 

jak i legalności wałbrzyskiego 
składowiska, ale także groził 
wystąpieniem na drogę praw-
ną, jeśli będą pojawiały się 
kolejne zarzuty pod adresem 
WIOŚ…

Informacje środowym 
o pożarze na wałbrzyskim 
składowisku obiegły środki 
masowego przekazu lotem 
błyskawicy. Zawrzało także w 
mediach społecznościowych. 
Wśród wielu głosów nie na-
dających się do publikacji, 
były i takie, które nawoływały 
mieszkańców Wałbrzycha do 
kolejnych działań na rzecz li-
kwidacji uciążliwego zakładu 
sąsiadującego ze Śródmie-
ściem i Podgórzem.

- Nie będziemy czekać na 
jeszcze jeden pożar! Ktoś nam 
niszczy miasto i środowisko 
w aureoli prawa. Dość tego i 
dość takiego prawa. Dwa dni 
temu prezydent miasta mówił, 
że w 2020 roku Wałbrzych bę-
dzie najczystszym miastem w 
kraju. I będzie! Naszym wspól-
nym zadaniem jest pilna „eks-
misja” tej patologicznej �rmy 
z naszego miasta. I zróbmy 

Czarne chmury nad Wałbrzychem

Wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński nadzorował środową akcję 
gaśniczą na wałbrzyskim składowisku firmy Mo-Bruk.

naszą wspólną akcję społecz-
ną naprawdę razem, bez po-
działów na części miasta, bo 
w ubiegłym roku ten syf czuć 
było w całym Wałbrzychu. I 
bez podziałów na przynależ-
ności, bo przecież każdemu 
zależy, aby żyć w mieście do-
brze się rozwijającym, czystym 
i przyjaznym. Bo wreszcie 
mamy kapitał społeczny, aby 
zrobić coś razem. Bo tak trze-
ba. Bo nam na Wałbrzychu za-
leży! – apelował Michał Gnacy.

Po ubiegłorocznym poża-
rze kilkudziesięciu wałbrzy-
szan uczestniczyło w proteście 
w miejscowości Korzenna koło 

Nowego Sącza, gdzie siedzibę 
ma spółka Mo-Bruk. Miesz-
kańcy Wałbrzycha rozdawali 
ulotki informacyjne dotyczą-
ce pożaru z 5 lipca 2015 r. i 
rozmawiali z mieszkańcami 
przy głównej ulicy w Korzen-
nej. Przed Urzędem Gminy w 
Korzennej została zorganizo-
wana konferencja prasowa, a 
potem delegacja wałbrzyszan 
stanęła przed siedzibą �rmy 
Mo-Bruk, ale nie udało się jej 
porozmawiać z żadnym pra-
cownikiem �rmy. Wcześniej 
protesty odbyły się w Wał-
brzychu.

(RED)
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl
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Familia

Wałbrzych – Piaskowa Góra, 
ul. Broniewskiego 69

Zmiana godzin otwarcia: pn.-czw. do 20.00, pt. – sb. do 22.00

na miejscu • na wynos • z dowozem

DANIA OBIADOWE 
PIEROGI ręcznie lepione

teraz również PIZZA

DOWOZIMY
74 300 32 31

PROMOCJA

druga PIZZA za 5 zł
po godz. 17.00  - 20 % taniej!

pierogarnia – w czwartki 20 % taniej!

na miejscu, na wynos, na dowóz ...i obiad z głowy

Jadąc rano (19.04.br.) 
samochodem w kierunku 
Białego Kamienia doznałem 
czegoś na kształt szoku, gdy 
ujrzałem na ul. Wysockiego 
(w okolicy „Starej Kopalni) 
dwuosobowy patrol policyj-
ny, poruszający się per pedes 
po chodniku tejże ulicy. Cze-
goś takiego w Wałbrzychu 
nie widziałem od lat, o czym 
zresztą kilkakrotnie pisałem, 
zastanawiając się, dlaczego 
na wałbrzyskich ulicach nie 
widać umundurowanych 
policyjnych pieszych patroli, 
co za moich „milicyjno-poli-
cyjnych” czasów było rzeczą 
raczej normalną. Nie jestem 
do końca przekonany, czy 
ujrzałem patrol, czy też po-
licjantów, którzy tylko szli, 
aby jakąś konkretną sprawę 
załatwić, aczkolwiek przy tej 
drugiej możliwości zapew-
ne pojechaliby samocho-
dem. Natomiast za tą pierw-
szą przemawia niedawne 
oświadczenie ministra spraw 
wewnętrznych i administra-
cji Mariusza Błaszczaka, że 
jest zdeterminowany, aby 
doprowadzić do tego, by po-
licjanci wyszli zza biurek. Bar-
dzo mi się ta determinacja 
podoba bo - jak mniemam 
- jest to widoczny dowód, 
że przynajmniej niektóre 
elementy „dobrej zmiany” 
zaczynają funkcjonować. I 
oby było ich rzeczywiście jak 
najwięcej.

Historia lub się powtarzać jako farsa
Janusz
Bartkiewicz

Jeżeli o policji mowa, to 
jeszcze jedna - zdaje się – 
dobra zmiana dla funkcjo-
nariuszy się szykuje. Otóż 
w pierwszych dniach marca 
br., w czasie otwarcia od-
remontowanej Komendy 
Miejskiej Policji w Rybniku, 
Mariusz Błaszczak powie-
dział, że zadaniem rządu 
jest stwarzanie warunków 
do tego, aby służba poli-
cjantów była godnie wyna-
gradzana i mogła odbywać 
się w dobrych warunkach. 
Nie wiem, czy to jest tylko 
taka okazjonalna deklara-
cja, czy też wreszcie poli-
cjanci zaczną otrzymywać 
za swoją trudną i niebez-
pieczną służbę naprawdę 
godziwe wynagrodzenie, 
bo zdaje się, że do tej pory 
rządzący traktowali funk-
cjonariuszy jak zwykłych 
urzędników administracji 
państwowej, gdy tymcza-
sem są oni czymś w rodza-
ju wojska na froncie, które 
w walce z przestępczością 
ponosi również o�ary. I to 
niekoniecznie jedynie w 
postaci zabitych funkcjo-
nariuszy, ale także i innych 
istotnych uszczerbków, na 
jakie urzędnicy absolutnie 
nie są narażeni. Cieszy mnie, 
że nowy minister to dostrze-
ga, ale jeszcze bardziej cie-
szyłoby mnie, gdyby pod-
jął zdecydowaną krucjatę 
przeciwko wszystkim tym 
funkcjonariuszom, którzy 
sprzeniewierzają się rocie 
składnej przysięgi, łamią 
prawo i traktują obywateli, 
jak worki treningowe przed 
występami na ringu kick-
boxingu. A także przeciwko 
wszystkim tym ich przełożo-

nym, którzy takim niegod-
nym policyjnego munduru 
osobnikom, stwarzają pa-
rasol ochronny i udając, że 
nic nie wiedzą, nie słyszą i 
nie widzą, utwierdzając tym 
samym w poczuciu bezkar-
ności tych, których ja od 
lat nazywam nieodmiennie 
„bandytami w mundurach”. 
Dla nich w szeregach policji 
nie powinno być żadnego 
miejsca, tak jak w proku-
raturach i sądach dla tych, 
którzy wbrew oczywistym 
faktom czynią wszystko, aby 
tym „bandytom” nie stała 
się większa krzywda. I tu 
widzę zadanie dla ministra 
sprawiedliwości i prokura-
tora generalnego, by wresz-
cie zrobić z tym de�nitywny 
porządek.

Z drugiej jednak strony 
zastanawiam się nad sło-
wami ministra Błaszczaka, 
który obiecuje policjantom 
godziwe wynagrodzenie, w 
sytuacji kiedy w polsce od 
lat – zawsze z prawej stro-
ny sceny politycznej – sły-
chać bez przerwy o jakichś 
policyjnych przywilejach 
emerytalnych, kiedy taki 
„normalny” dajmy na to No-
wak, emeryturę ma taką, co 
kot mu napłakał. To właśnie 
politycy prawej strony tak 
nastawili społeczeństwo, że 
jest ono przekonane, iż poli-
cyjne emerytury to przykład 
jakiegoś „komuszego” roz-
pasania, a więc przyznane 
niesłusznie i przez to podle-
gające natychmiastowemu 
znacznemu obniżeniu. Od 
zmiany ustroju minęło już 
ponad ćwierć wieku i już 
niebawem zaczną się odej-
ścia na emeryturę tych funk-

cjonariuszy, którzy wraz z 
okresem nauki wliczanym w 
staż pracy, będą mieli prze-
pracowane powyżej 30 lat, 
co pozwoli im na pobiera-
nie emerytury w wysokości 
75% otrzymywanego upo-
sażenia. Konia z rzędem 
temu, kto udowodni mi, że 
odchodzący na emeryturę 
komendant wojewódzki w 
stopniu inspektora, otrzyma 
ją w wysokości, która będzie 
porównywalna z emeryturą 
przeciętnego Polaka zatrud-
nionego w sferze przemy-
słowej lub administracyjnej. 
Nie, ona będzie naprawdę 
bardzo znacznie wyższa. 
Czy oznaczać to będzie 
prawo do głoszenia „uza-
sadnionych” żądań, aby tę 
słusznie nabytą emeryturę, 
takiemu o�cerowi obniżyć 
tak znacznie, aby w oczy nie 
kuła Kowalskiego, czy inne-
go Nowaka i Zielińskiego? 
Każdy chyba przyzna, że ta-
kie żądania będą idiotyczne, 
ale już nie każdy zgodzi się 
ze mną, że są równie idio-
tyczne, gdy dotyczą funk-
cjonariuszy, którzy policyjną 
(milicyjną) służbę rozpoczęli 
w czasach PRL-u. Nie zgo-
dzą się, bo w naszym kraju 
jest zbyt wielu takich, którzy 
uważają, iż byli funkcjona-
riusze z tamtych czasów są 
obywatelami gorszego sor-
tu, których prawa demokra-
tycznego (ponoć) państwa 
nie dotyczą.

Historia lub się powta-
rzać jako farsa, więc wcale 
się nie zdziwiłbym (mam 
nadzieję, że dożyję) kiedy 
za kolejne 25 lat podniosą 
się głosy, aby dzisiejszym 
policjantom, a przyszłym 

emerytom obniżyć eme-
rytury ponieważ mieli pe-
cha i służbę swą pełnili w 
państwie, które z zasadami 
demokracji miało ostro na 
bakier. A będą mieli, jeżeli 
prawica przegłosuje prawo 
karania kobiet i lekarzy za 
dokonywanie aborcji, co 
zresztą zagraża Polkom bar-
dzo realnie. Niech sobie róż-
ne nawiedzone pokraczne 
umysły krzyczą ile wlezie, że 
dla kobiety szczęściem jest 
urodzenie dziecka z ohyd-
nego – często kazirodczego 
- gwałtu, dziecka bez mózgu 
i organów wewnętrznych, 
które i tak umrze w kilka 
chwil po urodzeniu, a ja i tak 
zostanę w przekonaniu, że 
normalna kobieta za szczę-
ście tego nigdy uważać nie 
będzie. Bo trzeba mieć na-
prawdę poważne problemy 
psychiczne, aby tak sądzić, a 
jeszcze większe, aby to swo-
je chore przekonanie umac-
niać przepisami prawnymi. I 
kiedy prawo takie zostanie 
uchwalone, to tysiącom 
polskich policjantów nie 
zostanie nic innego, jak te 
kobiety bezwzględnie ści-
gać, bo zrobią one wszystko, 
aby nie dopuścić do zaistnie-
nia prawem nakazanego im 
„szczęści”. I przyszłe pokole-
nie może tychże policjantów 
bardzo mocno, za wypełnia-
nie tego rodzaju obowiąz-
ków służbowych, również 
bezlitośnie rozliczać, jak dziś 
chce się rozliczać tych, któ-
rzy w przeszłości również 
wypełniali tylko obowiązki 
wynikające z obowiązują-
cych ich wówczas przepisów 
prawa.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Bezpieczna kobieta
Stowarzyszenie „Razem Kol-
ce” organizuje szkolenie 
„Bezpieczna Kobieta”. Zajęcia 
rozpoczynają się 4 maja o godz. 
18.00 i składać się będą z cyklu 
sześciu treningów. Odpłatność 
za trening wynosi 5 zł. Zapisy 
pod numerem telefonu 693 696 
998. Ilość miejsc ograniczona.

(RED)

Działaj lokalnie
Ośrodek Działaj Lokalnie 
- Stowarzyszenie Społecz-
no - Kulturalne „Granica”, z 
siedzibą w Lubawce przy ul. 
Dworcowej 33, ogłasza nabór 
wniosków na Konkurs Działaj 
Lokalnie IX 2016 na terenie 
gmin: Lubawka, Kamienna Góra, 
Marciszów, Mieroszów, Czarny 
Bór i Stare Bogaczowice. Pro-
gram wspiera projekty, które ini-
cjują współpracę mieszkańców 
na rzecz dobra wspólnego. Kon-
kurs jest prowadzony z myślą o 
organizacjach pozarządowych 
oraz grupach nieformalnych, 
które podejmują wspólny wysi-
łek, aby w ich społecznościach 
żyło się lepiej. Wnioski można 
składać tylko w generatorze do 
09 maja 2016 r. na stronie www.
system.dzialajlokalnie.pl.

(RED)

Odnowiona hala
Zakończył się remont i prze-
budowa hali namiotowej przy 
Kompleksie Sportowo-Rekre-
acyjnym w Jedlinie - Zdroju. 
Konstrukcja hali została obni-
żona, co zapobiegnie uszkodze-
niom w trakcie silnych wiatrów. 
Zmieniony został również kolor 
poszycia z białego na zielony, 
który lepiej wkomponowuje się 
w otoczenie. Pojawiło się także 
nowe logo promujące Jedlinę-
-Zdrój jako źródło aktywności.

(RED)
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P O Ż Y C Z K I 
• dla zadłużonych w bankach

• dla osób z brakiem zdolności kredytowej
• dla osób ze złą historią kredytową 

• z jakimikolwiek dochodami 

do 25 000 zł  
Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 16.00

tel. 793-793-005 
tel. 531-483-291
e-mail bcisak7@tlen.pl

ul. Bolesawa Chrobrego 2/1
58-300  Wabrzych

R E K L AMA R E K L AMA

Nowy towar
22 kwietnia (piątek)

Świebodzice, ul. Wolności 29 

(na terenie Targowiska)

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

R E K L AMA

Nabór 
na wolne stanowisko 

urzędnicze
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

- podinspektor/inspektor 
w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie 

Miejskim w Boguszowie-Gorcach. 

Termin składania ofert - do 29.04.2016 r.

Szczegóły naboru na stronie BIP pod adresem: 

bip.boguszow-gorce.pl

Jeden z najpopularniej-
szych programów TVN24 
„Szkło kontaktowe”, ponow-
nie zawitał do Wałbrzycha, 
goszcząc przez dwa dni w 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia oraz w zamku Książ.

Emisję programu, który, 
jak przed rokiem, przyczynił 
się do promocji naszych re-

prezentacyjnych miejsc i tej 
części Dolnego Śląska, po-
przedziło spotkanie Grzegorza 
Miecugowa i Marka Przybyli-
ka z mieszkańcami. Podczas 
nadawania „Szkła” odbierano 
od telewidzów telefony i sms-
-y m.in. dotyczące losów słyn-
nego już „złotego pociągu”.

(A.Bas.)

W najbliższą sobotę, 23 
kwietnia 2016 r., I Liceum 
Ogólnokształcące z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi w Wał-
brzychu organizuje „Dzień 
otwarty” dla kandydatów 
do liceum.

- Zapraszamy do zapozna-
nia się z ofertą edukacyjną 
pięciu oddziałów o pro�lach: 
humanistyczno – językowym, 
matematyczno – �zyczno 
– przyrodniczym, biologicz-
no – chemicznym, IB MYP (z 
rozszerzonym językiem an-
gielskim) oraz dwujęzycznym 

z wykładowym językiem an-
gielskim. W programie wybu-
chowy kabaret oraz rozdanie 
dyplomów �nalistom konkur-
sów „Disce Puer” i „Szczęśli-
wa Dwunastka”. Podczas dnia 
otwartego pokażemy naszą 
bazę dydaktyczną. Nasi pro-
fesorowie i uczniowie chętnie 
opowiedzą o szkole, możliwo-
ściach rozwoju, wyjątkowym 
podejściu do ucznia. Poznaj-
my się! – zachęca Beata Urba-
niak, zastępca dyrektora I LO 
w Wałbrzychu.

(RED)

Dzień otwarty w I LO

Ponad 350 uczniów 
wzięło udział w pierwszej 
edycji „Rajdu po Stre�e”. 
Wydarzenie miało zain-
teresować młodzież kie-
runkami technicznymi 
oraz ukazać możliwości 
zatrudnienia w �rmach 
strefowych. Organizato-
rem 2-dniowego Rajdu 
była Wałbrzyska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna In-
vest-Park, a honorowy pa-
tronat nad wydarzeniem 
objęło Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej.

- Coraz większym proble-
mem dla �rm działających 
w regionie staje się pozy-
skanie wykwali�kowanych 
pracowników, szczególnie 
na kierunkach zawodowych 
i technicznych – przyznaje 
Maciej Badora, prezes wał-
brzyskiej strefy ekonomicz-
nej. - Poprzez to wydarzenie 
chcieliśmy pokazać uczniom, 
że nasi inwestorzy mają dla 
nich atrakcyjną ofertę pracy, 
a szkoły są przygotowane na 
przekazanie im niezbędnych 
kwali�kacji i kompetencji  – 
dodaje szef WSSE.

W „Rajdzie po Stre�e” 
wzięli udział uczniowie klas 
I i II gimnazjów. Uczestnicy 
mieli okazję zwiedzić �r-
my strefowe działające w 
Wałbrzychu: Toyota Motor 
Manufacturing Poland, Fau-
recia (zakład Akcesoria oraz 
Mechanizmy), Quin, Tristone 
oraz Ronal. Uczniowie zapo-
znali się także z ofertą szkół 
ponadgimnazjalnych, które 
prezentowały się w siedzibie 
strefy. Młodzież podzielona 
na grupy uczestniczyła rów-
nież w cyklu warsztatów pro-
wadzonych przez wałbrzy-

Uczniowski rajd po stre�e

ską strefę oraz Politechnikę 
Wrocławską. Zajęcia doty-
czyły grawerowania i auto-
matyki, drukowania 3D, ro-
botyki oraz budowy bolidu.

- Politechnika Wrocław-
ska ma około 300 podmio-
tów studenckich, z czego 
około 100, to różnego rodza-
ju koła naukowe – wylicza 
Jakub Karkocha, prezes koła 
Rapid Troopers. – Co ważne, 
mają one osobne budże-
ty, co pozwala na realizację 
projektów, na które sami 
studenci nie mogliby sobie 
pozwolić – podkreśla prowa-
dzący zajęcia z drukarek 3D. 

Uczniom zaprezentowa-
ny został również Klaster 
Edukacyjny „INVEST in EDU”, 
który prowadzi wałbrzyska 
strefa. Jego rolą jest między 

innymi łączenie przedsię-
biorców z konkretnymi szko-
łami, które są w stanie kształ-
cić pod ich potrzeby. 

- Chcemy, aby przed-
siębiorcy podejmowali 
współpracę ze szkołami 
zawodowymi, techniczny-
mi i uczelniami – tłumaczy 
Maciej Badora. – Zależy 
nam, aby absolwenci tych 
placówek znajdowali za-
trudnienie w regionie i nie 
musieli wyjeżdżać. Ich umie-
jętności i wykształcenie sta-
nowić będą również istotny 
czynnik, przyciągający do 
strefy nowych inwestorów – 
dodaje prezes WSSE Invest-
-Park.

Efektem działań klastra 
jest między innymi utworze-
nie dwóch klas patronackich, 

które prowadzą �rmy stre-
fowe. Dzięki temu ucznio-
wie mogą odbywać staże i 
praktyki u pracodawców, co 
znacznie podnosi ich kwali-
�kacje. 

- Studenci, którzy ukoń-
czyli szkoły techniczne czę-
sto lepiej radzą sobie z zaję-
ciami laboratoryjnymi, czy 
takimi przedmiotami jak 
rysunek techniczny - przy-
znaje Wojciech Połowczuk, 
prodziekan zamiejscowego 
ośrodka Politechniki Wro-
cławskiej w Wałbrzychu. 
– Domeną absolwentów 
szkół licealnych są raczej 
przedmioty teoretyczne – 
dodaje prodziekan wydzia-
łu techniczno-inżynieryjne-
go.

Grupy biorące udział w 
rajdzie, po każdych warsz-
tatach oraz odwiedzinach w 
fabrykach, wypełniały test. 
Odpowiedzi oceniane były 
przez prowadzących zajęcia.

- Niektóre pytania były 
naprawdę skomplikowa-
ne i widać było rywalizację 
między szkołami i grupami. 
Uczniowie musieli uważnie 
słuchać prezentacji oraz wy-
kazać się logicznym myśle-
niem. Zdobyte przez nich 
punkty zostaną zsumowane, 
a najlepsza grupa i szkoła 
nagrodzona – tłumaczy Mał-
gorzata Adamczyk-Foryś z 
wałbrzyskiej strefy.

Uroczyste podsumowa-
nie „Rajdu po Stre�e” oraz 
wyróżnienie uczestników 
planowane jest na 10 maja 
tego roku. Nagrody zwycięz-
com wręczy Anna Zalewska, 
Minister Edukacji Narodo-
wej.

(RED)

Pierwszy „Rajd po Strefie” cieszył się wielkim zainteresowaniem 
uczniów.

„Szkło kontaktowe” 
i wałbrzyskie atrakcje

Marek Przybylik podczas emisji programu ze Starej Kopalni.
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SZANSA DLA OSÓB 
DO 29 ROKU ŻYCIA

Nie macie planu na siebie? Szukacie rozwiązań? Pragniecie wystarto-
wać z własnymi pomysłami? Dobrze trafi liście! Powiatowy Urząd Pra-
cy w Wałbrzychu udostępnia różne formy aktywizacji: jednorazowe 
środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, 
egzaminy i licencje, szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe, pra-
ce interwencyjne bądź staże. Wybór należy do Was!
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (II)” realizowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym ryn-
ku pracy, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych. 

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b, nr. tel. 74/840 73 00 
oraz na stronie internetowej www.urzadpracy.pl.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
z oferowanych form wsparcia.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

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

19złza 8 sztuk
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FOTO ID Andrzej Wojciechowski, ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego, tel. 669 595 557
www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

• DOWÓD OSOBISTY  • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA
(na nośniku elektronicznym)
• DYPLOM, INNE

TANIE ZDJĘCIA !!!

Wyrabiasz dowód oso-
bisty, paszport lub prawo 
jazdy? Nie masz zdjęcia? 
- Firma „Foto – ID” ma 
dla Ciebie dobrą ofertę: 
w ciągu 3 minut zrobimy 
8 zdjęć za kwotę 19,99 zł! 
Wystarczy przyjść do na-
szej siedziby w budynku 
wydziału paszportowego 
przy ul. Słowackiego 23 
w Wałbrzychu – zaprasza 
Andrzej Wojciechowski, 
właściciel �rmy „Foto – 
ID”.

Legitymacja szkolna 
przez lata była pierwszym 
dokumentem ze zdjęciem, 
który każdy z nas musiał po-
siadać. Potem były dowody 
osobiste, prawa jazdy, stu-
denckie indeksy, legityma-
cje branżowe i paszporty. 
I na dobrą sprawę do dziś 
wiele się w tej kwestii nie 
zmieniło, choć – gdy już 
możemy swobodnie po-
dróżować po całym świecie 
– teraz częściej pierwszym 
dokumentem ze zdjęciem 
jest paszport. W ostatnim 
okresie coraz częściej oka-
zuje się, że coraz więcej 
państw wprowadza różne 
ograniczenia i właśnie pasz-
port, a nie dowód osobisty, 
znów jest dla nich najważ-
niejszym dokumentem po-
dróżnym.

- Warto pomyśleć o tym 
już dziś, bo przed nami ma-

jówka, potem długi week-
end w czerwcu, a następ-
nie wakacje, a wyrobienie 
paszportu wymaga czasu. 
Najważniejszym składni-
kiem tych dokumentów jest 
zdjęcie właściciela. Fotogra-
�e do dokumentów zawsze 
musiały spełniać określone 
kryteria, ale w ostatnich la-
tach są one bardzo wyśru-
bowane. Dlatego bardzo 
ważne jest fachowe wyko-
nanie zdjęcia, by urzędnik 
wydający dokument nie 
musiał nas odsyłać z kwit-
kiem. A w ofercie nasze-
go zakładu są zdjęcia do 
wszystkich dokument ów 
krajowych i zagranicznych, 
w tym do wizy USA na no-
śniku elektronicznym. Co 
ważne dla naszych klientów, 
dajemy 100 procent gwa-
rancji na prawidłowo wy-
konane zdjęcie, spełniające 
kryteria ICAO w zakresie 
biometrycznego wizerunku 
w paszportach i dokumen-
tach podróży – podkreśla 
właściciel �rmy „Foto – ID” 
Andrzej Wojciechowski. - Po 
dobre zdjęcia do dokumen-
tów, wykonane szybko, a w 
dodatku w atrakcyjnej ce-
nie, zapraszamy do naszej 
siedziby przy ul. Słowackie-
go 23 w Wałbrzychu, w bu-
dynku wydziału paszporto-
wego.

(TP)

Zdjęcie do dokumentów 
w 3 minuty!

Wraz z rozpoczęciem 
sezonu rowerowego 
zwiększa się zagrożenie 
kradzieży rowerów. Aby 
zapobiegać utracie jedno-
śladu, rower warto odpo-
wiednio zabezpieczyć.

W tym celu można za-
stosować różnego rodzaju 
zapięcia techniczne. Trzeba 
również unikać sytuacji, w 
której rower będzie pozo-
stawiony bez odpowiedniej 
ochrony, np. na klatce scho-
dowej czy w okolicy skle-
pów. Z obserwacji policjan-
tów wynika, że jednoślady 
giną najczęściej spod skle-
pów, z klatek schodowych 
lub innych łatwo dostęp-
nych miejsc.

- Zazwyczaj są to kradzie-
że przypadkowe, gdzie zło-
dzieje wykorzystują okazję 
pozostawienia roweru na 
tzw. „chwilę” bez żadnych 
zabezpieczeń i dozoru. Przy-
padki kradzieży w ubiegłych 
latach odnotowywane były 

też z piwnicy czy garaży, czy-
li z miejsc, w których rowery 
były przechowywane. Aby 
ustrzec się takich zdarzeń i 
w dużym stopniu ograniczyć 
ich ryzyko, należy pamię-
tać o właściwym zabezpie-
czeniu swojego roweru. W 
sytuacjach, kiedy policjanci 
odzyskują skradziony rower, 
próbują go zidenty�kować i 
ustalić do kogo należy oraz 
gdzie i kiedy doszło do jego 
kradzieży. Dużym ułatwie-
niem jest wówczas, gdy po-
krzywdzony przestępstwem 
zgłaszając kradzież jednośla-
du, okaże funkcjonariuszowi 
zdjęcie utraconego roweru, 
poda jego numer fabryczny 
wybity na ramie i cechy cha-
rakterystyczne. Zdarza się 
jednak, że podczas zgłasza-
nia faktu utraty roweru, wła-
ściciele nie są w stanie podać 
tych informacji, nie mając ich 
nigdzie zapisanych – wyja-
śnia starszy aspirant Joanna 
Żygłowicz, O�cer Prasowy 

Zabezpiecz rower 
przed kradzieżą

pieczonego roweru w miej-
scach ogólnodostępnych 
(przed sklepem, przy bloku 
itp.) oraz na klatkach scho-
dowych. Za każdym razem 
rower trzeba zabezpieczyć. 
Można w znacznym stopniu 
utrudnić kradzież roweru, 
a nawet zniechęcić do niej, 
stosując odpowiednie za-
bezpieczenia. Stosowanie 
specjalnych łańcuchów, 
zamków czy kabłąków może 
skutecznie zniechęci złodzie-
ja. Ważne jest także odpo-
wiednie założenie łańcucha 
– nie może to być szprycha, 
gdzie sprawca może zdjąć 
koło, ani też linka hamulco-
wa, którą łatwo można prze-
ciąć.

 - Dodatkowo, można 
go też zostawić w pobli-
żu miejsca działania kamer 
monitoringu. Takie kamery 
znajdują się w pobliżu ban-
ków, bankomatów, domów 
handlowych i ważniejszych 
instytucji. Kamery odstra-
szają złodziei, a w przypadku 
kradzieży nagranie zdarze-
nia może pomóc w odna-
lezieniu roweru i ustaleniu 
sprawcy. Z pozostawianego 
roweru można zdjąć drobne 
elementy np. liczniki, lampki 
bateryjne, a nawet siodełko. 
Złodziej ich nie ukradnie, a 
rower bez siodełka jest mniej 
atrakcyjny i trudniej na nim 
uciec. Pamiętajmy, że zdjęcia 
roweru, a także jego ozna-
kowanie znacznie ułatwiają 
jego identy�kację w przy-
padku kradzieży  - dodaje 
Joanna Żygłowicz.

(RED)

 - Pozostawienie niezabezpieczonego roweru bez opieki jest zachętą 
dla złodziei – przestrzegają policjanci.

Komendanta Miejskiego Po-
licji w Wałbrzychu.

Nie należy zostawiać, 
choćby na chwilę, niezabez-
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., obok stacji krwiodawstwa i pogotowia). 
Rejestracja telefoniczna. Tel. 881-488-989.

R E K L AMA

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

SUPER  PRICE  2016

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

POLSKA Z WYŻYWIENIEM:
• GRZYBOWO WCZASY Z PRZEJAZDEM LUB WŁASNY DOJAZD
 VII,VIII.2016 - 1399 PLN - od 1199 PLN!!!
• GRZYBOWO KOLONIE  VII,VIII.2016 - 1099 PLN!!!
• JASTRZĘBIA GÓRA KOLONIE  VII,VIII.2016 - 1490 PLN - od 1199 PLN!!!
• SZCZAWNICA, REWAL, KUDOWA ZDRÓJ, GRZYBOWO 
 - WŁASNY DOJAZD - OD 80 PLN ZA NOCLEG Z WYŻYWIENIEM!!!
• JASTRZĘBIA GÓRA WCZASY LIPIEC, SIERPIEŃ 2016 

10 DNI Z WYŻYWIENIEM OD 1 199 PLN

WEEKEND MAJOWY I BOŻEGO CIAŁA Z WYŻYWIENIEM!!!
• SZCZAWNICA, ZAKOPANE, KUDOWA ZDRÓJ, SOKOLEC, REWAL, 
 GRZYBOWO - WŁASNY DOJAZD - OD 299 PLN!!!

BUŁGARIA LAST MINUTE 2016! 
AUTOKAR - OSTATNIE MIEJSCA ZŁOTE PIASKI: 

HOTEL DAHLIA GARDEN***  WSZYSTKO W CENIE!
29.04-07.05.2016 - 1 299 PLN    699 PLN

OSTATNIE 10  MIEJSC!!!
26.06-07.07.2016 - 1 999 PLN    1 399 PLN

OSTATNIE 18  MIEJSC!!!

BUŁGARIA 
- WSZYSTKO W CENIE!!! TURNUSY 4,7,9,10,12,13 DNIOWE!!!

• ZŁOTE PIASKI WCZASY AUTOKAREM 
V,VI i IX.2016 - 1499 PLN  - 1199 PLN!!!
VII, VIII.2016 - 1999 PLN  - 1599 PLN!!!

• ZŁOTE PIASKI WCZASY SAMOLOTEM
 V, VI, IX.2016 - 2799 PLN - od 1350 PLN!!! 
 VII, VIII.2016 - 3299 PLN - od 2299 PLN!!!

• ZŁOTE PIASKI OBÓZ TANECZNY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1499 PLN!!!

• BIAŁA WCZASY AUTOKAREM 
 VII, VIII.2016 - 1999 PLN - 1350 PLN!!!

• BIAŁA OBÓZ MŁODZIEŻOWY AUTOKAREM
 VII, VIII.2016 - 1699 PLN - 1350 PLN!!!

CZARNOGÓRA Z WYŻYWIENIEM:
• DOBRA WODA WCZASY AUTOKAREM
 VI,VII,VIII,IX.2016 - 2099 PLN - od 1599 PLN!!!

CHORWACJA Z WYŻYWIENIEM:
• PAKOSTANE, PODACA, ZAOSTROG WCZASY AUTOKAREM
 VI, VII, VIII, IX.2016 - od 1400 PLN!!!

HISZPANIA Z WYŻYWIENIEM:
• LLORET DE MAR WCZASY AUTOKAREM 
 VI, VII, VIII, IX.2016 - 2399 PLN  - od 1690 PLN!!!

VOUCHER 
ZNIŻKOWY
na wyjazdy 
do Bułgarii 

z Duo Travel

14% 
RABATU* 

na 14 lecie Duo Travel

Ważny do 02.06.2016 r. 
lub do wyczerpania miejsc

* Rabat na wszystkie wyjazdy 
do Bułgarii organizowane przez Duo 
Travel do Złotych Piasków i Białej 
(autokar, samolot, dojazd własny, 
wczasy, kolonie, obozy). Rabat 
udzielany jest od ceny katalogowej 
Rabat nie łączy się z innymi 
promocjami.

Pan Darek był dla nas ostatnią deską 
ratunku. I okazał się deską naprawdę 
niosącą ratunek.

Dni Niemieckie
w Promedica24

Pracuj jako Opiekun/ka seniorów w Anglii.
Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości współpracy 
oraz skorzystać z pokazowej lekcji języka niemieckiego?

Zapraszamy na dzień otwarty w Wabrzychu, ul. Lubelska 1
21.04 godz. 11.00
Kontakt: 509 892 436             Więcej na promedica24.com.pl

- Miałem przerost gru-
czołu prostaty, rwę kulszo-
wą i strasznie bolał mnie 
kręgosłup. Ledwo do niego 
wszedłem po kilku scho-
dach. Ale ulgę rwy kulszowej 
poczułem już w trakcie sa-
mego seansu, dzień później 
znacznie mniej bolał mnie 
kręgosłup. Na drugi seans 
przyszedłem już tylko lekko 

kulejąc, a na trzeci zupełnie 
normalnie. Tylko z prostatą 
sprawa trwała dłużej, ale po 
pięciu wizytach pan Darek 
kazał mi iść na badania kon-
trolne. I one pokazały, że jest 
znaczna poprawa. A teraz, 
po siódmej wizycie rwa i krę-
gosłup nie dolegają mi już 
wcale – mówi pan Eugeniusz 
Paruszek ze Świdnicy. 

Skuteczna ostatnia deska ratunku

Dotyk niosący zdrowie

- Kiedy przyszłam do 
pana Darka z nawrotem 
raka, powiedział mi wprost, 
że nie zna przypadku, by 
sama energoterapia uzdro-
wiła kogoś z tej choroby. 
Ale że może być pomocna 
w klasycznym leczeniu. Po-
wiedział, że spróbuje, ale 
jedynie pod warunkiem, 
że poddam się kuracji che-
mioterapii, zalecanej przez 
lekarzy. Wzdrygałam się, 
bo poprzednie strasznie 
wyniszczyły mi organizm, 
czułam się po prostu zatru-
ta. Tym razem jednak, pod 
dotykiem pana Darka, prze-
szłam chemię prawie bez-

Niezwykły ten uzdrowiciel nikomu nie obiecuje wyzdrowienia. 
Każdemu mówi, że co najwyżej może spróbować, każdemu każe 

pozostawać pod opieką lekarzy i stosować się do lekarskich zaleceń. 
Kiedy jednak przykłada swoje ręce, wielu ludziom zaczynają się 

błyskawicznie cofać dolegliwości.

boleśnie. A wyniki kuracji 
są zdumiewająco dobre. Nie 
wiem, czy pomogła mi tak 
chemia, czy pan Darek, czy 
vilkakora, ale pan Darek za-
pytał, jakie to ma znaczenie. 
Ważne przecież, że zdrowie-
ję, a im więcej kuracji się za-
stosuje, tym szanse na wy-
zdrowienie większe – mówi 
pani Beata Cukalska. Dodaje 
jednak, że pod wpływem 
pana Darka przeszły jej też 
bóle kolan, z których w ża-
den inny sposób się nie le-
czyła.

Natomiast pani Maria 
Korolczuk, która przyjeżdża 
tu dwa razy w miesiącu aż z 
Wielkopolski, jest po udarze 
mózgu. Przez trzy lata nie 
było prawie żadnej poprawy. 
Po wizytach u pana Darka 
wraca jej władza w ręce i no-
dze oraz mowa. Zanim tu za-
częła jeździć  stale drzemała. 
Teraz ogląda telewizję, stara 
się uczestniczyć w zajęciach 
domowych. 

- Co ciekawe, przestała 
miewać grypę, przeziębie-
nia. Postanowiliśmy więc 
jesienią razem z córką też 
przy okazji skorzystać z jego 
seansów. No i mamy sty-
czeń, a my nie wiemy, co to 
przeziębienia, choć dawniej 
od listopada do marca stale 
kichałem, kaszlałem. Córka 
też, a do tego zniknęły jej 

egzemy na rękach, które 
stale się pojawiały. Ale naj-
ważniejsze, że od czasu gdy 
tu jeździmy, widać jak Marysi 
wraca sprawność i chęć do 
życia – mówi mąż pani Marii. 
I dodaje: - Pan Darek był dla 
nas ostatnią deską ratunku. 
I okazał się deską naprawdę 
niosącą ratunek.

(ego)

Ulgę rwy kulszowej poczułem już w trakcie 
samego seansu, dzień później znacznie 
mniej bolał mnie kręgosłup. Na drugi 
seans przyszedłem już tylko lekko kulejąc, 
a na trzeci zupełnie normalnie.
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Twoje pieniądze

   

Wysokie prowizje,
elastyczne godziny współpracy

ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ SMS

668 682 334 *

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora www.pro�credit.pl

Nawiążę współpracę 
z byłymi lub obecnymi

przedstawicielami 
z branży finansowej.

Na temat tego, co się działo w 
Książu, a zwłaszcza w jego podzie-
miach w czasie II wojny światowej 
wiemy już sporo, ale wciąż zbyt mało, 
by nie stanowiło to frapującej zagadki 
i pozwalało spokojnie przejść nad tym 
do porządku dziennego. Mam tu na 
uwadze zwłaszcza osoby zaintereso-
wane odkryciem tajemnic, pozwa-
lających nie tylko wzbogacić naszą 
wiedzę o przedsięwzięciach militar-
nych Adolfa Hitlera pod koniec woj-
ny, ale też przyczynić się do promocji 
turystycznej samego zamku i całego 
regionu wałbrzyskiego.

Jak się okazuje, wojenna sygnatu-
ra niemiecka „streng geheim” mimo 
upływu lat nie straciła swej mocy w 
podziemiach zamku Książ. W 1945 
roku niemieckie dowództwo zamku 
tuż przed wkroczeniem wojsk ra-
dzieckich zdołało ukryć i zamaskować 
to co najważniejsze, pozostawiając 
mało istotną część podziemnej inwe-
stycji jako element uwiarygodniający 
rzekomą budowę w tym miejscu ko-
lejnej kwatery Hitlera. Polacy przyjęli 
z łatwością hipotezę, zwłaszcza że 
wzmacniała ona atrakcyjność zabyt-
ku, a publikacje książkowe oraz praso-
we polskie i niemieckie poszły z zapa-
łem tym tropem, snując rozważania 
o znakomitym usytuowaniu kwatery 
wodza III Rzeszy w majestatycznej 
rezydencji Hochbergów, a zwłaszcza 
w przepastnych podziemiach zam-
kowych. Tymczasem dla bardziej 
wnikliwych badaczy teza o nowej 
kwaterze Hitlera zarówno w Górach 
Sowich jak i w zamku Książ wydaje się 
mocno naciągana. Znamy już wiele 
publikacji prasowych wskazujących 

Zamek Książ wciąż ściśle tajny!
Stanisław 
Michalik

na to, że utajnione tak skrupulatnie 
przez Niemców dokumenty związane 
z zamkiem Książ i kompleksem Riese 
w Górach Sowich dotyczyły zupełnie 
innej, znacznie większej inwestycji 
militarnej, najprawdopodobniej eks-
perymentalnej fabryki najnowocze-
śniejszej broni rakietowej, a może na-
wet - atomowej, słowem niemieckiej 
Wunderwa�e (cudownej broni), która 
miała odwrócić losy wojny. Przyjrzyj-
my się niektórym z nich.

Po pierwsze - rzekomą kwaterę 
Hitlera w Książu budowano z wielkim 
rozmachem znacznie wcześniej niż 
podziemia w Górach Sowich. Już w 
1942 roku do Książa sprowadzono 
robotników z Włoch, a następnie 400 
górników z Donbasu. W pobliżu sta-
rego cisa nad Pełcznicą powstał obóz 
Organizacji Todta. W maju 1944 roku 
utworzono dodatkowo Arbeitslager 
Fürstenstein jako oddział roboczy 
podobozu w Głuszycy należącego 
do obozu koncentracyjnego Gross 
Rosen. Przebywali w nim Żydzi z 
Polski, Węgier, Grecji i innych krajów 
europejskich. W 1944 roku liczba ro-
botników przymusowych i więźniów 
w samym Książu wynosiła około 
3000. Specjalne biuro budowlane 
zatrudniało 35 architektów. Gdzie się 
podziały ich projekty przechodzące w 
tony papieru? Gdzie przepadły wszel-
kie dokumenty wojskowe związane 
z tą olbrzymią i kosztowną budową? 
Praca w podziemiach trwała na dwie 
zmiany. W literaturze naukowej i 
popularno-naukowej jest mowa o 
ogromnych ilościach materiałów bu-
dowlanych - betonu, stali, cementu, 
piasku, transportowanych wagonami 
do Wałbrzycha z całej Rzeszy. Są to ta-
kie ilości, że nie dałoby się ich zmieścić 
w kubaturze odkrytych dotąd podzie-
mi Książa. To co tam możemy oglądać 
dziś nie uzasadnia tak ogromnego 
zaangażowania sił i środków w ciągu 
prawie trzy i pół roku trwającej bu-
dowy. Na domiar wszystkiego warto 

zauważyć, że budowa w Książu odby-
wała się pod nadzorem Luftwa�e. Do 
żadnej z kwater Hitlera nie angażo-
wano jak dotąd kierownictwa wojsk 
lotniczych.

Po drugie - w obliczu przewidy-
wanych zmian na froncie i rychłego 
wkroczenia na Dolny Śląsk wojsk 
radzieckich, wiosną 1945 roku doko-
nano pośpiesznej ewakuacji przeszło 
800 więźniów komanda roboczego 
Fürstenstein, na ich miejsce sprowa-
dzając nowych. Tak więc nie przerwa-
no robót, natomiast można się spo-
dziewać, jaką rolę mieli do spełnienia 
nowoprzybyli więźniowie. Grun-
towne zacieranie śladów budowy w 
odniesieniu do kwatery Hitlera nie 
było konieczne, zwłaszcza że wciąż 
funkcjonowała wiara w powstrzyma-
nie ofensywy na froncie wschodnim 
i powrotu Niemców w Góry Sowie 
jak i na cały Dolny Śląsk. Natomiast 
zamaskowanie budowy podziemne-
go przedsięwzięcia zbrojeniowego 
na tak wielką skalę, bądź też ukrycie 
w podziemiach skrzyń z tajnymi do-
kumentami lub cennymi dobrami 
kultury, było potrzebą ewidentną. 
Wiemy o tym, że intensywne prace w 
podziemiach zamku Książ trwały nie-
przerwanie do końca, tj. do 10 maja, 
mimo że Hitler już wcześniej popełnił 
samobójstwo, Festung Breslau skapi-
tulowała, a dowództwo niemieckie 
dzień wcześniej podpisało kapitula-
cję. Dopiero wkroczenie do Wałbrzy-
cha wojsk radzieckich 10 maja 1945 
roku przerwało roboty w Książu. Co 
robili Niemcy w podziemiach Książa 
w sytuacji, kiedy front wschodni prze-
sunął się do Berlina, a zachodni alianci 
dotarli nad Łabę? Skąd się brało takie 
natężenie robót ?

Niemcy już w 1944 roku rozpo-
częli ukrywanie w podziemnych 
obiektach, kopalniach, sztolniach, 
dóbr kultury. Pisał o tym Bogusław 
Wróbel w książce „Ukryte skarby”. 
Bogusław Wołoszański w trzecim 

odcinku audycji telewizyjnej w marcu 
2000 roku mówił, że według doku-
mentów Archiwum w Koblencji od 
lata 1943 r. Książ miał się stać skład-
nicą akt SS i Głównego Urzędu Bez-
pieczeństwa Rzeszy. Akcja ta nosiła 
kryptonim Brabant I. Józef Kłyszejko 
przesłuchiwany w Okręgowej Komi-
sji Badania Zbrodni Hitlerowskich we 
Wrocławiu stwierdził do protokołu, że 
pod koniec wojny do Książa zaczęły 
napływać transporty dużych skrzyń 
wypełnionych nieznanymi przedmio-
tami (Anna Sukmanowska – „Taniec 
na wulkanie”, s. 9, Lech Zatorski – „Nie 
odkryte skarby na terenach Polski”, s. 
58).

W literaturze popularno-na-
ukowej dotyczącej, poszukiwania 
skarbów, pojawiło kilka wątków do-
tyczących transportów kolejowych z 
Wrocławia, załadowanych skrzyniami, 
które po rozładowaniu w okolicach 
Lubiechowa zostały ukryte w pod-
ziemnych sztolniach Książa. Mowa 
jest nawet o zamaskowanym tunelu, 
zdolnym pomieścić całe składy pocią-
gów. Pasjonujący się tym tematem 
poszukiwacze podejmowali bezsku-
tecznie próby odnalezienia podziem-
nej trasy kolejowej prowadzącej pod 
zamek, ale takie akcje wymagałyby 
skoncentrowanych działań wyspe-
cjalizowanych jednostek z użyciem 
maszyn i sprzętu. Niemcy wykonali 
rzetelnie „zadanie bojowe”, nie żało-
wali betonu i dynamitu.

Po trzecie - w podziemiach Ksią-
ża znajdujemy do dziś liczne ślady 
wskazujące ewidentnie na celowe 
zablokowanie ciągów tunelowych, a 
także górnych i dolnych kondygna-
cji. To co nam pozostawili Niemcy, to 
zaledwie przedsionek do właściwej 
części inwestycji. Zwrócił na to uwagę 
świadek o niepodważalnej renomie, 
a mianowicie sam Jan Weiss, były 
więzień �lii KL Gross Rosen w Książu, 
któremu udało się uniknąć zagłady 
i schronić w Ameryce. W kwietniu 

1985 roku zwiedził podziemia Ksią-
ża i stwierdził, że 26 lutego 1945 
roku „żaden z chodników nie był 
obetonowany”. Weiss wchodząc do 
podziemi powiedział, że nie widać 
dużej komory, która znajdowała się 
po prawej stronie naprzeciw bocz-
nego korytarza, w tym miejscu jest 
teraz obetonowana ściana. Idąc dalej 
powiedział, „że coś mu się w układzie 
tych korytarzy nie zgadza, były jesz-
cze inne, których teraz nie widać”. 
Informacje Weissa były publikowane 
w książkach i prasie. Trudno wątpić 
w ich wiarygodność, skoro pocho-
dzą od bezpośredniego świadka. 
Przedsiębiorstwo Robót Górniczych 
w Wałbrzychu dokonało odwiertu 
w betonie na ok. 1,20 m., ale wiertło 
„udusiło się” i wtedy roboty prze-
rwano. Trudno zrozumieć decyzję o 
zaprzestaniu wierceń, bo mogło to 
być typowe zakleszczenie się wier-
tła w dotarciu do stalowej belki, co 
pozwala sądzić, że dalej za tą ścianą 
jest sztolnia. Górnicy chcieli kontynu-
ować wiercenia, ale decyzja była jed-
noznaczna, roboty więc przerwano. 
Istnienie innych korytarzy i komór 
potwierdzają widoczne zamurowa-
nia w tunelach i  biegnące poziomo 
pod su�tem rury utopione w beto-
nowych ścianach na końcu tuneli. 
Rozmiar rur i materiał, z którego są 
wykonane, świadczą o ich przezna-
czeniu do celów produkcyjnych.

Są także inni świadkowie potwier-
dzający zabudowanie lub zawalenie 
dalszych ciągów sztolni i hal. Sztolnie 
na niższym poziomie (-40 m) budzą 
ciekawość, bo nie zostały do końca 
spenetrowane. Między sztolniami 
wejściowymi znajduje się tunel poło-
żony niżej 2,50 m od poziomu innych 
chodników, dotąd nie sprawdzany. O 
tunelu znajdującym się powyżej po-
ziomu chodników mówią świadko-
wie, których relacje są dość wiarygod-
ne. Zawałem kończy się tunel sztolni 
położonej na poziomie wyższym (-15 

m). Prawdopodobnie był to ciąg ko-
munikacyjny.

Tajemnice zamku Książ do dziś 
nie zostały odkryte. Z historii jest wia-
domo, że zniszczenie w nocy z 17 na 
18 sierpnia 1943 roku przez lotnictwo 
alianckie niemieckiego ośrodka ba-
dań rakietowych w Peenemünde na 
wyspie Uznam, potwierdziło w całej 
okazałości konieczność usytuowania 
ośrodka doświadczalnego w takim 
miejscu, aby był on nie tylko ściśle 
tajny, ale także odporny na naloty 
bombowe. Niemieccy konstruktorzy 
i naukowcy pracowali wówczas nie 
tylko nad doskonaleniem bezpilo-
towych samolotów odrzutowych, 
znanych jako V1 i V2, ale nad jeszcze 
nowszą generacją rakiety międzykon-
tynentalnej A-9 i A-10. Takimi rakieta-
mi można było jednocześnie zaata-
kować Nowy Jork, Londyn i Moskwę. 
Jeżeli faktem jest, że pierwsze próby 
testowano w tunelu aerodynamicz-
nym w podziemiach jednego z kom-
pleksów Riese, a także w podziemiach 
zamku Książ, to jest oczywiste, że mu-
siały tu być wydrążone i zabudowane 
tunele o długości kilkunastu kilome-
trów każdy. Igor Witkowski rozważa 
możliwość badań nad nową genera-
cją broni elektronicznej, tzw. dzwo-
nem, emitującym wokół siebie pole 
magnetyczne o niespotykanej mocy, 
a także nad konstrukcją śmierciono-
śnych obiektów latających, zwanych 
umownie UFO. Jaką rolę odgrywały 
w tym wszystkim obiekty podziemne 
zamku Książ, pod Osówką, czy Włoda-
rzem - oto frapująca zagadka wciąż 
jeszcze „ściśle tajna”, bo potrzebująca 
odkrywców na miarę tych, co ją kryli 
przed oczyma przyszłych pokoleń.

Czy stać nas na takie ryzyko? To 
co się dzieje z mnożeniem przeszkód 
w próbie odsłonięcia tunelu kolejo-
wego z tzw. „złotym pociągiem”, po-
twierdza domniemanie, że niemiecka 
sygnatura „streng geheim” nie straciła 
dotąd na swej aktualności.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Zapraszamy na Rodzinny Piknik Majowy i rozpoczęcie sezonu grillowego
w dniach  30 kwietnia  - 3 maja od godz. 14.00 do 21.00 

R E K L AMA

W Głuszycy obchodzo-
no Święto Włókiennika, w 
którym uczestniczył sta-
rosta wałbrzyski Jacek Ci-
chura. Podczas uroczysto-
ści ponad 20 osób zostało 
uhonorowanych przez 
burmistrza Głuszycy statu-
etką „Zasłużony dla Włó-
kiennictwa”.

- Historia jest elementem, 
który opisuje i tworzy społe-
czeństwo. Musimy starać się, 
by historia żyła, aby pamięć 
o tradycjach, tożsamości 
miejsca i jego mieszkańców 
nie wygasła. To jednak nie 
zwalnia nas od wysiłku, aby 
budować dalszą historię tych 
miejsc i ludzi. Dlatego rozwi-
jamy powiat. Za to dziękuję z 
tego miejsca wszystkim, któ-
rzy wspólnie z nami dążą do 
tego samego celu - powie-
dział podczas uroczystej gali 
starosta Jacek Cichura.

Statuetki „Zasłużony dla 
Włókiennictwa” z rąk burmi-
strza Głuszycy Romana Gło-
da otrzymali: Jadwiga Skal-
ska, Cecylia Gadzina, Janina 

Powiat Wałbrzyski, de-
cyzją Wojewody Dolnoślą-
skiego, otrzymał dotację 
w kwocie 100 000 zł na 
gromadzenie i aktualiza-
cję państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartogra-
�cznego.

Kwota ta przeznaczona 
jest na pokrycie kosztów 
założenia szczegółowej 
osnowy poziomej 3 klasy 

dla gminy Walim. Zadanie 
to polega konkretnie na wy-
znaczeniu nowych punktów 
pomiarów geodezyjnych 
umożliwiających wyko-
rzystanie systemu GPS do 
obliczeń. Wszystkie dane 
zostaną wprowadzone do 
elektronicznego systemu 
Wydziału Geodezji i Karto-
gra�i Starostwa Powiatowe-
go w Wałbrzychu. Umożliwi 

to szybszą realizację pomia-
rów geodezyjnych, pełen 
nadzór nad pomiarami wy-
konywanymi przez geode-
tów w terenie oraz pozwoli 
na szybszą realizację prowa-
dzonych spraw. Można po-
wiedzieć, że po wdrożeniu 
projektu osnowa geodezyj-
na na terenie gminy Walim 
będzie jedną z najnowocze-
śniejszych w regionie.

Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego przekazał kolejny 
mikrobus przeznaczony do 
przewozu dzieci. Ford Transit 
zakupiony został w roku 2016 i 
tra�ł do domu Dziecka w Jedlinie 
Zdroju. 18 kwietnia pojazd, wraz 
z dokumentacją został odebra-
ny przez Panią Dyrektor Reginę 
Walkowicz-Kocik. Zakup mikro-
busa  usprawni funkcjonowanie 
Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju 
i zapewni bezpieczny transport 
wychowanków.

Głuszyckie Święto Włókiennika

Rech, Maria Dudojć, Maria 
Kroczyńska, Stanisława Ry-
marz, Cecylia Kozica, Geno-
wefa Skłym, Lucyna Talaga, 
Józefa Klamecka, Krystyna 
Sitke, Janina Nowicka, Jadwi-
ga Zawalska, Maria Micha-
łowska oraz Jan Bochenek, 
Henryk Sady, Michał Winkler, 
Kazimierz Kochanek, Włady-
sław Talaga, Marian Klamec-
ki.

Dla publiczności, a szcze-
gólnie dla osób, którym 
zostały przekazane podzię-

kowania za wiele lat pracy 
w głuszyckim przemyśle 
włókienniczym, w pięknym, 
pełnym wspomnień repertu-
arze wystąpiła wrocławianka 
Aleksandra Turoń - znana 
z VI edycji telewizyjnego 
show „The Voice of Poland”. 
W czasie uroczystości ze-
brani mogli także zobaczyć 
pochodzące z prywatnych 
zbiorów Grzegorza Czepila 
pocztówki i fotogra�e uka-
zujące dawną Głuszycę i jej 
mieszkańców.

Nowa osnowa geodezyjna w gminie Walim

Mikrobus dla jedlińskich dzieci
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Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307
tel. 74 635 10 68, 74 635 10 72

Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II
tel. 74 635 10 52, 74 660 67 30

KREDYT
z małą ratą

bezBIK
KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA

•  TYLKO SPRAWDZONE OFERTY BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH  •

NA DOWOLNY CEL • elastyczny okres spłaty
również z małym dochodem • MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA SPŁATY RAT

DO 120 MIESIĘCY KREDYTOWANIA • bez ograniczeń wieku

R E K L AMA

Serwis Samochodowy Goliat

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie

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

Centrum Kulturalno 
– Kongresowe Witold w 
Boguszowie – Gorcach cy-
kilcznie organizuje lekcje z 
edukacji regionalnej, które 
dają dzieciom okazję do 
poznania zawodu górnika, 
historii i tradycji regionu w 
którym mieszkają.

Od września 2014 roku z 
zajęć tych skorzystało kilkaset 
uczniów szkół z Wałbrzycha, 
Boguszowa – Gorc i okolicz-
nych miejscowości. W po-
łowie kwietnia Szyb Witold 
odwiedziły pierwszaki z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Boguszowie - Gorcach. 
Zajęcia przygotowała i popro-
wadziła Anna Barczuk- pra-
cownik Centrum Witold. Pod-

Górnicze zajęcia

Pierwszaki z boguszowskiej szóstki podczas górniczej lekcji w byłym 
szybie Witold.

czas zajęć pierwszaki wzięły 
udział w grach i zabawach, 
których tematem przewod-
nim była praca w kopalni. 
Dzieci odwiedziły też kaplicz-
kę św. Barbary, Górniczą Izbę 
Pamięci oraz miały okazję 
spotkać się z emerytowanym 
górnikiem - Andrzejem Su-
checkim, który opowiedział 
im o pracy w kopalni.

Centrum Witold zaprasza 
wszystkie szkoły, przedszko-
la oraz grupy zorganizowa-
ne do skorzystania z propo-
nowanych zajęć. Wszelkich 
informacji na temat zajęć 
udziela Anna Barczuk pod 
numerami telefonów: 74 
8801527 lub 512 088 565.

(RED)

Wałbrzyski oddział ZUS 
zaprasza płatników składek 
na kolejne bezpłatne szko-
lenie z obsługi Interaktyw-
nego Płatnika Plus. Szkole-
nie odbędzie się 10 maja w 
siedzibie Oddziału przy ul. 
Kasztanowej 1. Zgłoszenia 
można wysyłać do 4 maja.

- W związku z bardzo du-
żym zainteresowaniem płat-
ników składek, zapraszamy 
na kolejne szkolenie z obsługi 
Interaktywnego Płatnika Plus. 
Szkolenie odbędzie się 10 maja 
2016 r.  przy ul. Kasztanowej 1 
w Wałbrzychu. Ze względu na 
ograniczoną ilość miejsc, pro-
wadzone są zapisy. Zgłoszenia 
prosimy przesyłać na adres: 
monika.bisek-graz@zus.pl w 

terminie do 4 maja 2016 r. Pod-
czas szkolenia pracownicy Od-
działu omówią zmiany wpro-
wadzone w Płatniku 10.01.001 
oraz zasady przetwarzania 
dokumentów przekazanych 
przez płatnika. Szkolenia or-
ganizowane przez wałbrzyski 
Oddział ZUS odbywają się nie 
tylko w Wałbrzychu. Zapra-
szamy także do Kłodzka (25, 
27 kwietnia), Jeleniej Góry (11, 
16 maja), Zgorzelca (23 maja), 
oraz Lubania (24 maja). Aktual-
ną listę szkoleń można znaleźć 
na stronie internetowej www.
zus.pl w zakładce kalendarium 
ZUS – mówi Katarzyna Ser-
deczna, rzecznik prasowy Od-
działu ZUS w Wałbrzychu.

(RED)

Za nami �nał powiato-
wego konkursu „Miejsca, 
ludzie i legendy w powie-
ściach Joanny Bator”, zorga-
nizowanego pod patrona-
tem starosty wałbrzyskiego 
Jacka Cichury oraz burmi-
strza Szczawna-Zdroju Mar-
ka Fedoruka.

Organizatorami konkursu 
była Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Szczawnie-Zdroju 
wraz z Zespołem Szkół im. M. 
Skłodowskiej-Curie. Konkurs 
składał się z dwóch części: 
pierwsza część (test wyboru) 
odbyła się w zespole szkół, a 
druga w formie prezentacji 
przygotowanych wcześniej 
przez uczestników prac w 
szczawieńskiej bibliotece. Na 
forum zostały także zapre-
zentowane najlepsze pra-

ce pisemne. Po prezentacji 
uczestnicy udali się na prze-
rwę, a jury na obrady. Potem 
laureatom wręczono nagrody 
- najnowszą książkę Joanny 
Bator „Wyspa Łza” z dedyka-
cją autorki. Wyniki konkursu 
przedstawiają się następująco:

kategoria gimnazjum: I 
miejsce Katarzyna Stach - PG 
w Szczawnie-Zdroju, II miejsce 
Weronika Daszkiewicz - PG nr 
9 w Wałbrzychu; kategoria 
ponadgimnazjalna: I miejsce 
Aleksandra Pelczar - III LO 
im.M. Kopernika w Wałbrzy-
chu, II miejsce Małgorzata 
Mielniczek - ZS im.M. Skło-
dowskiej-Curie w Szczawnie-
-Zdroju, III miejsce Natalia 
Szli�erz - ZSP „Energetyk” w 
Wałbrzychu.

(RED)

ZUS przeszkoli 
płatników

Miejsca, ludzie i legendy
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Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114

e-mail: walbrzych@remax-praca.pl
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015 roku, poz. 199) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. 
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Stare Bogaczowice uchwa-

ły nr XI/99/16 z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 
Struga, gmina Stare Bogaczowice zatwierdzonego Uchwa-
łą nr XXIII/136/13 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 
20 grudnia 2013r.

W związku z podjęciem uchwały podaje do publicz-
nej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Starych 
Bogaczowicach, ul. Głowna 132, w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje 
o przystąpieniu do przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego  oraz wnioski z zakresu 
ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu w termi-
nie do dnia 13 maja 2016r, na adres Urząd Gminy w Starych 
Bogaczowicach ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmioty wniosku/uwagi oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Drugie uzdrowiskowe 
wędrówki

Powiat Wałbrzyski, jako 
partner wydarzenia, ma 
przyjemność zaprosić Pań-
stwa na rajd turystyczny 
pod nazwą: „Drugie Uzdro-
wiskowe Wędrówki”, który 
odbędzie się 23 kwietnia w 
Jedlinie-Zdroju. Start zapla-
nowany jest na godzinę 9.00 
przy Kompleksie (ul. Kłodz-
ka), natomiast zakończenie 
przy Kamieniołomie (ul. Wał-
brzyska). Rajd będzie ofe-
rował trzy trasy do wyboru, 
których rozpoczęcia są pla-
nowane na kolejno godziny: 
9.00 (I trasa - 6 godzinna), 
10.00 (II trasa - 4 godzinna) 
oraz 12.00 (III trasa - 2 go-
dzinna). Ponadto zorganizo-
wane zostaną m.in.: konkurs 
turystyczny z nagrodami, 
biesiada z piosenką tury-
styczną przy ognisku (należy 
pamiętać o kiełbaskach) czy 
też ciepły posiłek dla każde-
go z uczestników. Szczegó-
łowe informacje na temat 
imprezy jak również regu-
lamin są zamieszczone na 
stronie internetowej organi-
zatora: www.ckjedlina.pl.

(RED)

Bez podtopień

Rejonowy Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Legnicy 
poinformował, że jeszcze 
w tym roku w Nowych 
Bogaczowicach zostanie 
przeprowadzona regulacja 
koryta Strzegomki. Prace 
obok budynku nr 1 obejmą 
odcinek o długości ok. 100 
metrów.

(RED)

Będzie zasięg

W Lubominie, w okolicy 
boiska sportowego, po-
wstaje maszt telefonii ko-
mórkowej sieci T-Mobile i 
Orange. Starania radnego 
Adama Zielińskiego i wójta 
gminy Mirosława Lech spra-
wiły, że operatorzy spełnili 
swoje obietnice sprzed kilku 
lat. Maszt o wysokości 54 m 
zapewni zasięg dla miesz-
kańców Lubomina i Strugi, a 
może też Jabłowa. Pozostaje 
czekać do III kwartału 2016 r. 
by móc w pełni korzystać z 
możliwości, jakie daje dobra 
transmisja sygnału.

(RED)

Święto Ziemi 
na brzegu jeziora

23 kwietnia 2016 roku  nad 
jeziorem Bystrzyckim w Za-
górzu Śląskim odbędzie się 
IX edycja imprezy „Święto 
Ziemi na Brzegu Jeziora”. 
W ramach akcji Sprząta-
nie Świata 2016 uczestnicy 
będą wspólnie porządkowali 
brzeg jeziora Bystrzyckiego. 
Dla dzieci i młodzieży (do 
lat 18) organizatorzy przy-
gotowali konkurs wiedzy 
ekologicznej – na zwycięz-
ców, którego czekają cenne 
nagrody ufundowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Start imprezy o go-
dzinie 10.00 na przystani Sło-
necznej w Zagórzu Śląskim.

(RED)

Posadzili żonkile

Uczniowie klasy Ia Szkoły 
Podstawowej w Starych 
Bogaczowicach zasadzi-
li cebulki żonkili, które 
otrzymali od Stowarzysze-
nia Rozwoju Gminy Stare 
Bogaczowice, w ramach 
realizacji projektu „Szlakiem 
natury i historii cystersów”, 
który jest �nansowany przez 
Fundację Banku Zachodnie-
go WBK.  – Najpierw żonkile 
pięknie zdobiły nasze klaso-
we okna. Teraz już przekwi-
tły, ale już w przyszłym roku 
znów zakwitną, lecz tym 
razem na klombach szkol-
nych. Najważniejszym celem 
działań, było ukształtowanie 
w uczniach poczucia od-
powiedzialności za jakość 
otaczającej przyrody. Nasza 
szkoła, na co dzień żyje pro-
blemami ochrony najbliż-
szego środowiska natural-
nego, starając się o to, aby w 
okolicy, na placu szkolnym, 
klasie, czy na korytarzu, było 
czyściej i przyjemniej. W ko-
lejnym dniu prace milusiń-
skich wspomogli rodzice i 
na klombach posadzone zo-
stały juki ogrodowe i kłącza 
irysów. Pięknie będzie przed 
szkołą. Już dziś zapraszamy – 
mówi w imieniu organizato-
rów akcji Adrian Furmaniak, 
dyrektor Zespołu Szkół w 
Starych Bogaczowicach.

(RED)

Kilkanaście osób sko-
rzystało z warsztatów, 
zorganizowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy 
Filię w Świebodzicach oraz 
Urząd Miejski  w Świebo-
dzicach.

Spotkanie poświęcone 
bezpiecznemu poszukiwa-
niu pracy za granicą popro-
wadziła Marta Kędzierska, 
specjalistka z EURES - Euro-
pejskich Służb Zatrudnienia. 
Szczególny nacisk prowadzą-
ca położyła na dokładną we-
ry�kację pracodawcy (wni-
kliwe przeczytanie umowy, 
sprawdzenie danych praco-
dawcy, itp.). W dobie dzisiej-
szych zagrożeń związanych 
z handlem ludźmi zwracała 

także uwagę na ten problem. 
Przypominamy, że na stronie 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej www.mpips.gov.
pl można znaleźć wiele przy-
datnych wskazówek doty-
czących wyjazdów do pracy 
za granicą, resort zamieszcza 
także na swojej stronie wykaz 
sprawdzonych i rzetelnych 
agencji pośredniczących w 
zatrudnieniu zarówno na 
terenie Polski, jak i za grani-
cą. A wszystkie osoby, które 
chcą znaleźć pracę w najbliż-
szej okolicy - zapraszamy 12 
maja na VIII Świebodzickie 
Targi Pracy. Targi odbędą się 
w Miejskim Domu Kultury, w 
godz. 10:00-13:00.

(RED)

Czytaj umowy, 
sprawdzaj �rmy

W okresie wiosennym, 
jak co roku, odnotowuje 
się wzrost liczby inter-
wencji straży pożarnej 
związanych z wypalaniem 
traw. Efektem wypalania 
są często niekontrolowane 
pożary, skutkujące niejed-
nokrotnie dużymi strata-
mi materialnymi, a nawet 
o�arami śmiertelnymi. Ce-
lowe podpalenia traw sta-
nowią ponad 90% wszyst-
kich pożarów łąk i lasów.

Wypalanie traw to zjawi-
sko niebezpieczne zarówno 
dla środowiska naturalnego, 
jak i ludzi i niektórych obiek-
tów budowlanych. To często 
wstęp do groźnego pożaru. 
Bo choć po zimie gleba jest 
wilgotna, to wyschnięte tra-
wy w połączeniu ze zmien-
nymi wiatrami powodują, 
że ogień dociera do zabu-
dowań gospodarskich i ob-
szarów leśnych oraz do tere-
nów o szczególnie cennych 
walorach przyrodniczych 
(parków narodowych i kra-
jobrazowych, rezerwatów 
przyrody, obszarów chronio-
nego krajobrazu i użytków 
ekologicznych). Ponadto gę-
sty dym jaki powstaje pod-
czas wypalania traw w pobli-
żu dróg, znacznie ogranicza 

widoczność. Sytuacja taka 
może stać się przyczyną wie-
lu kolizji i wypadków komu-
nikacyjnych. Kiedy strażacy 
są zadysponowani do akcji 
gaszenia pożarów traw, łąk 
i nieużytków, w tym samym 
czasie mogą być potrzeb-
ni w innym miejscu, gdzie 
trzeba ratować życie, gdzie 
trwa wyścig z czasem, gdzie 
o życiu człowieka decydują 
minuty.

 W związku z coraz więk-
szą liczbą pożarów, powsta-
jących na skutek wypala-
nia traw, Wójt Gminy Stare 
Bogaczowice przypomina, 
iż wypalanie traw jest nie-
dozwolone i za wykrocze-
nia tego typu grożą surowe 
sankcje.

 - Podpalaczowi grozi kara 
aresztu, nagany lub grzyw-
ny, której wysokość w myśl 
art. 24 § 1 może wynosić od 
20 do 5000 zł. Zaś Kodeks 
karny stanowi: „Kto sprowa-
dza zdarzenie, które zagra-
ża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich 
rozmiarach, mające postać 
pożaru, podlega karze po-
zbawienia wolności od roku 
do lat 10” – przestrzega wójt 
Mirosław Lech.

(RED)

Nie wypalaj!

Wypalanie traw jest szkodliwe, niebezpieczne i karalne.
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W tym roku Konkurs odzwierciedla ideę 
akcji „Wodę piję – zdrowo żyję”, dlatego każ-
dy z czterech etapów konkursu powiązany 
jest ze sportem i rywalizacją drużynową. W 
ten sposób powstała „Wodna Liga”, która zo-
stała podzielona na cztery edycje.

W każdym etapie uczestnicy mogą otrzy-
mać atrakcyjne nagrody indywidualne, 
ponadto wszystkie wyniki uzyskane przez 
uczniów danej szkoły zostaną zsumowane. 

Placówka z najwyższą ilością punktów 
otrzyma tytuł Wałbrzyskiego Ambasadora 
Wody 2016 roku oraz nagrodę rzeczową o 
wartości 6 000 zł. Wielki Finał odbędzie się 14 
czerwca 2016 roku w Hali Sportowej w Aqua-
-Zdrój.

Pierwszy etap Wodnej Ligi – Sztafeta Pły-
wacka odbyła się 22 marca w pływalni Aqua-
-Zdrój. Termin oraz typ zawodów nie został 
wybrany przypadkowo, ponieważ tego dnia 
obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Do 
zawodów przystąpiło 19 szkół wystawiając 
92 zawodników. Zawody podzielone były 
na trzy kategorie wiekowe. Uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej, w której najlepsi okaza-
li się Maria Kuźma i Filip Glejzer  z Publicznej 
Szkoły Podstawowe nr 15 w Wałbrzychu uzy-
skując czas 40,68s. Uczniów klas IV-VI szko-
ły podstawowej, w której miejsce pierwsze 
zajęli Julia Majcherczyk i Paweł Hyckowski 

ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu 
z czasem 33,53s, oraz uczniów gimnazjum, 
w której osiągając czas 27,97s, zwyciężyli 
Marcelina Glejzer i Amadeusz Kołaczek z Pu-
blicznego Gimnazjum nr 13 (ZS nr 2). Po za-
wodach o godzinie 13.00 podczas Miejskich 
Obchodów Światowego Dnia Wody, nastą-
piła uroczysta dekoracja zwycięzców, którzy 
otrzymali rowery, medale oraz puchary.

Serdecznie zapraszamy na drugi etap 
Wodnej Ligi – Konkurencja Zespołowa I 
odbędzie się 26 kwietnia 2016 o godz. 9:00 
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyj-
nymi w Wałbrzychu. Zawody, podobnie 
jak pierwszy etap, podzielone będą na trzy 
kategorie wiekowe. Każda ze szkół zgłasza 
6-osobową drużynę składającą się z równej 
ilości chłopców i dziewcząt. Drużyny będą 
musiały zmierzyć się z różnymi zadaniami 
sportowymi takimi jak slalom z piłką nożną 
między pachołkami, skok w dal czy rzut pił-
ką lekarską. Wszystkie drużyny które staną 
na podium, oprócz pucharów oraz medali, 
otrzymają atrakcyjne nagrody m.in. cyfrowe 
aparaty fotogra�czne, smartwatche, marko-
we torby sportowe. 

Szczegółowy regulamin konkurencji oraz 
harmonogram zawodów dostępne są na 
stronie www.woda.walbrzych.pl 

Serdecznie zapraszamy.

Wodna Liga 
- drugie starcie

Konkurs „Wodny Świat Wałbrzycha”, jest częścią projektu edukacyjnego 
Wałbrzyska Akademia Wody, skierowanego do szkół podstawowych 

oraz gimnazjów z gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, 
Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Walim, 

Wałbrzych. Organizatorem są Wodociągi Wałbrzych.
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Dziękujemy tym wszystkim którzy corocznie wspierają 
działalność hospicjum w postaci przekazania 1%

Minął kolejny rok działalności wałbrzyskiego hospicjum, to już 22 lata jak pomagamy chorym w za-
awansowanej fazie choroby nowotworowej. Leczymy ból i inne przykre dolegliwości, nie zawsze jest to 
pasmo sukcesów, mamy też porażki dla nas jest to lekcja pokory, ale także nowych doświadczeń,  dzięki 
którym możemy bardziej efektywnie leczyć objawy choroby. Środki  przekazywane przez NFZ nie wystar-
czają na pokrycie potrzeb naszych podopiecznych, tych będących w domach jak i leżących w hospicjum, w 
ubiegłym roku objęliśmy opieką ponad 1800 pacjentów i ich rodzin. Tylko dzięki Państwa wsparciu jeste-
śmy w stanie sprawować opiekę na odpowiednim poziomie.

Dzięki 1% mogliśmy rozbudować hospicjum stacjonarne. Rozbudowa  do� nansowana była przez 
zbierane przez kilka lat środki  z 1% oraz darowizny. Na ten cel przekazaliśmy 577 tys. zł, 1500 tys. zł 
pochodziło z budżetu partycypacyjnego gminy Wałbrzych. Zebrane środki zebrane z 1% pozwoliły nam 
na wyposażenie naszego hospicjum. Zwiększyliśmy liczbę łóżek z 12 na 18, powstał dział rehabilitacji, 
gabinet zabiegowy, oraz miejsce dla zmarłych, gdzie rodzina może pożegnać się ze swoim bliskim. Dzięki 
rozbudowie powstało okazałe atrium na które można wyjechać z chorym na wózku a nawet z pacjentem 
leżącym w łóżku. Chwile spędzone na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni są wielką radością dla na-
szych podopiecznych.

Dzięki przekazaniu 1% mogliśmy przyjąć dodatkowo do naszego hospicjum 57 pacjentów z obszaru 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dzięki 1% możemy opiekować się rodzinami chorych i osieroconymi dziećmi. W 2015r. pod naszą 
opieką było 30 rodzin i 23 dzieci.

Zostań Aniołem Hospicjum, podaruj nam 1%. 

R E K L AMA R E K L AMA

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

Piłkarze Górnika Wał-
brzych przegrali na własnym 
stadionie z Polonią-Stal 
Świdnica 1:2, choć prowadzi-
li 1:0. Jest to pierwsza poraż-
ka w tym sezonie na swoim 
boisku w lidze i pierwsza 
ogółem od końca lipca (od 
przegranej w Pucharze Pol-
ski z Wigrami Suwałki).

Był to mecz przyjaźni, choć 
na stadionie pojawiło się 
wbrew pozorom mało kibiców, 
a w szczególności tych z sek-
tora C. Faworytem spotkania 
byli wałbrzyszanie, choć bra-
kowało im w składzie pauzują-
cego za żółte kartki Jana Rytki 
oraz kontuzjowanego Michała 
Oświęcimki, a Grzegorz Micha-
lak dopiero powrócił po urazie 
na ławkę rezerwowych.

Mecz rozpoczął się od minu-
ty ciszy dla uczczenia pamięci 
niedawno zmarłego byłego 
masażysty Górnika - Henryka 

Zmoczyńskiego. W 5 min. po 
dośrodkowaniu z rzutu roż-
nego Matuesza Krawca, piłkę 
przedłużył Dominik Radzimski, 
głową strzelił Bartosz Tyktor, 
ale nad bramką. Chwilę potem 
sprzed pola karnego uderzył 
Krawiec, lecz obok słupka. W 
11 min. odpowiedzieli goście, 
gdy bezpośrednio z rzutu wol-
nego kopnął Mateusz Jaros, 
jednak Kamil Jarosiński był 
dobrze ustawiony i spokojnie 
obronił. Potem mecz się uspo-
koił i kibice ciekawej sytuacji 
doczekali się dopiero w 28 
min., kiedy o centrze z korne-
ra Krawca główkował Marcin 
Orłowski, świetnie interwenio-
wał Amin Stitou, lecz sędzia 
odgwizdał spalonego. Osiem 
minut później znów fenome-
nalnie obronił Stitou.

W przerwie obaj trenerzy 
nie dokonali zmian. W 58 min. 
bezpośrednio z rzutu wolnego 

podkręcił futbolówkę Mateusz 
Krawiec, co zupełnie zmyliło 
Amina Stitou i gospodarze 
wyszli na prowadzenie. Tuż po 
golu jeszcze 2 sytuacje mieli 
Damian Migalski i Mateusz Sa-
wicki, ale te pierwszy trafił w 
boczną siatkę, a tego drugiego 
ubiegł bramkarz gości. W 66 
min. do sytuacji sam na sam z 
golkiperem doszedł Migalski, 
a ten, mając pustą bramkę fa-
talnie spudłował. Osiem minut 
później bezpośrednio z rzu-
tu wolnego huknął Wojciech 
Sowa i nie dał szans na obro-
nę Kamilowi Jarosińskiemu. 
W 89 min. po zagraniu z rzutu 
wolnego przez Dominika Ra-
dziemskiego, Migalski uderzył 
głową, lecz z linii bramkowej 
wybił piłkę Michał Sudoł. Tuż 
przed końcem z kontrą wy-
szedł Kamil Szygieł, który z 
prawej strony zeszedł do na-
rożnika pola karnego i stamtąd 

płaskim strzałem ustalił wynik 
spotkania na 2:1 dla świdni-
czan.

- Mieliśmy dwie stuprocen-
towe sytuacje na podwyższe-
nie wyniku, nie wykorzystali-
śmy ich, co się na nas zemściło. 
Przegraliśmy, choć można było 
temu zapobiec, bo przy pierw-
szym golu dla Polonii popeł-
niliśmy bezsensowny faul, po 
którym był rzut wolny. A przy 
drugim golu rywale poszli od 
połowy boiska i nas dobili. Na-
sza nieporadność doprowadzi-
ła do tego, że nie zdobyliśmy 
punktów i jest to nasza wina 
- powiedział po meczu pomoc-
nik Górnika Wałbrzych Mate-
usz Krawiec.

W następnej kolejce wał-
brzyszanie zagrają w Lubsku z 
Budowlanymi. Mecz odbędzie 
się w sobotę, 23 kwietnia o 
godz. 16:00.

Radosław Radczak

Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych wygrały w Bydgoszczy 
z KKP 3:0 w 19. kolejce ekstra-
ligi. Jest to pierwsze zwycię-
stwo wałbrzyszanek w 2016 
r. (poza walkowerem z Medy-
kiem Konin).

Po dwóch tygodniach prze-
rwy na potrzeby reprezentacji 
Polski, rozgrywki ekstraligi zo-
stały wznowione. W poprzed-
nim spotkaniu AZS-u z KPP w 
Wałbrzychu gospodynie wygra-
ły 1:0, po bramce z rzutu karne-
go Aleksandry Bosackiej. Po-
przedni mecz i sytuacja w tabeli 
pokazywała, że podopieczne 
Marcina Gryki były faworytkami 

w rywalizacji. Dodatkowo po-
mógł powrót Darii Antończyk, 
która wyleczyła się z kontuzji.

W 8 min. po centrostrzale 
So�i Gonzalez z rzutu rożnego 
gospodynie skutecznie wybiły 
futbolówkę z szesnastki. Trzy 
minuty później w polu karnym 
została sfaulowana Agata Sob-
kowicz, za co sędzia podykto-
wała rzut karny, który pewnie na 
gola zamieniła Małgorzata Me-
sjasz. W 13 min. mogło być już 
2:0 dla przyjezdnych, lecz Agata 
Sobkowicz tra�ła w poprzeczkę. 
Po dwóch kwadransach spotka-
nie się nieco wyrównało, lecz to 
dalej AZS groźniej atakował. W 

37 min. okazję na podwyższenie 
wyniku miała Julia Kowalczyk, 
lecz uderzyła nad poprzeczką. 
Tuż przed końcem bydgosz-
czanki mogły wyrównać, jednak 
piłka po strzale z rzutu wolnego 
minęła słupek.

W przerwie trener AZS PWSZ 
Marcin Gryka za Karolinę Jędras 
wprowadził do gry Edytę Botor. 
I już na początku drugiej części 
meczu Anna Rędzia zagrała do 
So�i Gonzalez, która dograła 
futbolówkę wzdłuż linii bram-
kowej, ale nikt nie przeciął tego 
dośrodkowania. W 53 min. po 
centrze z rzutu wolnego Kata-
rzyny Brzeskiej, Anna Rędzia 

uderzeniem głową przelobo-
wała bramkarkę miejscowych i 
podwyższyła rezultat. Piętnaście 
minut później kolejną okazję 
miała Gonzalez, jednak jej strzał 
z lewej strony obroniła golkiper-
ka KPP. Tuż przed końcem znów 
strzelała Agata Sobkowicz, po-
nownie obroniła bramkarka, 
lecz z dobitką zdążyła Daria Plu-
ta, która ustaliła wynik potyczki 
na 3:0 dla swojej drużyny.

W następnej kolejce wałbrzy-
szanki zagrają na własnym sta-
dionie z Olimpią Szczecin. Mecz 
odbędzie się w niedzielę, 24 
kwietnia o godz. 17:00.

Radosław Radczak

Wygrały i awansowały

Sensacyjna porażka Górnika z Polonią - Stal

Piłkarki reprezentacji 
Polski przegrały w Popra-
dzie z kadrą Słowacji 1:2 w 
eliminacjach do mistrzostw 
Europy w 2017 r., które od-
będą się w Holandii.

Polki prowadziły do 
przerwy 1:0, po bramce Ka-
tarzyny Daleszczyk, lecz 
Słowaczki odrobiły straty i 
zwyciężyły, a gola ustalają-
cego rezultat strzeliła Pa-
tricia Hmirova, która na co 
dzień gra w Górniku Łęczna. 

Powołana na to spotkanie 
Anna Rędzia, pomocniczka 
AZS PWSZ Wałbrzych, nie 
dostała szansy nawet na mi-
nuty od trenera Wojciecha 
Basiuka. Za to wałbrzyska 
bramkarka Daria Antończyk 
nie mogła zagrać w powo-
du kontuzji. Przez tę poraż-
kę polska ekipa spadła na 4. 
lokatę (czyli przedostatnią) 
w tabeli grupy 4, mając 7 
punktów.

Radosław Radczak

Były bramkarz i wycho-
wanek Górnika Wałbrzych 
- Łukasz Jarosiński (brat 
Kamila Jarosińskiego) za-
debiutował w norweskim 
Strømsgodset IF.

Zagrał w I rundzie Pucharu 
Norwegii, w której jego ekipa 
zagrała z IV-ligowym Kongs-

berg IF i wygrała aż 8: i awan-
sowała do kolejnej rundy. 
Poprzednio Łukasz Jarosiński 
grał Norwegii w Hønefoss BK 
oraz w Alta IF i dotychczas ro-
zegrał 82 spotkania w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej tego 
kraju.

Radosław Radczak

Dzięki Arielowi Janusz-
kiewiczowi i Radosławowi 
Radczakowi – dziennika-
rzowi Tygodnika DB 2010 
- kibice Górnika Wałbrzych 
mogą zacząć grać swoim 
ukochanym klubem w grze 
FIFA 16!

Pierwszy raz biało-nie-
biescy pojawili się w tej pił-
karskiej grze komputerowej 
i teraz gracze mogą grać 
wałbrzyskim zespołem z naj-
lepszymi drużynami świata, 
jak FC Barcelona, Real Ma-

dryt czy innymi potęgami. 
Z tego linku można pobrać 
dodatek: http://www.�fa-
s e r w i s . c o m / � f a 1 6 / n e w s /
mplp-16-wydany/13906. Za 
to pod kolejnym linkiem za-
warte są opisy zawodników, 
umiejętności oraz możliwo-
ści zawodników: http://www.
�fapolonia.pl/forum/view-
topic.php?f=390&t=33209&
p=618430&hilit=g%C3%B3r-
n i k % 2 0 w a % C 5 % 8 2 b r z y -
ch#p618430.

(RED)

Rędzia na ławce

Debiut Jarosińskiego

Górnik w FIFA 16!
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R E K L AMA

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI
WENTYLACJA TO:

• świeże powietrze 
• jakość życia
• pozytywna atmosfera
PROFESJONALNY MONTAŻ NAWIEWNIKÓW OKIENNYCH

Nawiewnik to niewielkie nakłady i świetne efekty

Tylko u nas:
regulacja i naprawa okien PCV,

wymiana szyb i uszczelek

R E K L AMA R E K L AMA

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej Specjalnej  jest  organizacją non profi t, 
zrzeszeniem nauczycieli i terapeutów od lat zajmu-
jących się poprawą funkcjonowania osób niepełno-
sprawnych w sferze  społecznej i zawodowej. 

Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej zwraca się z uprzejmą proś-
bą o przekazanie 1% w celu realizacji przedsięwzięć 
związanych z szeroko pojętą  rehabilitacją społeczno 
– zawodową osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory 
Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej 
jak również wielkim sukcesem było utworzenie i uru-
chomienie pierwszego w subregionie wałbrzyskim  Za-
kładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu znacznym oraz umiarkowanym.

Regon: 891505158    NIP: 886 273 72 92    KRS: 0000165867

Stowarzyszenie 
Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej

ul. Mickiewicza 24
58-300 Wałbrzych 

e-mail: sdirwalbrzych@wp.pl

Czas na derby!
15 kolejka spotkań w II lidze 
śląskiej była dla wałbrzy-
skich piłkarek nożnych nie-
udana. Rezerwy ekstraligo-
wego AZS PWSZ Wałbrzych 
zaledwie zremisowały 1:1 z 
niżej notowanym KKS Zabrze, 
a Victoria Aglomeracja Wał-
brzyska została rozgromiona 
w Prószkowie przez Polonię 
(1:10). A przed nami wałbrzy-
skie derby: Victoria Aglomera-
cja Wałbrzyska – AZS PWSZ II 
Wałbrzych w sobotę, 23 kwiet-
nia o godz. 16.00.

(RED)

Ruszył 
Deichmann
Rozpoczęły się wałbrzyskie 
eliminacje rozgrywek De-
ichmann 2016. Pomimo nie-
sprzyjającej pogody, udało się 
rozegrać część spotkań zapla-
nowanych na weekend w ka-
tegoriach U7 i U9. Trzy spotka-
nia bambini oraz cztery w U9 
przyniosły w sumie 54 strze-
lone bramki. Kategoria U7: 
Paragwaj – Polska 9:1, Polska 
– Jamajka 1:4, Paragwaj – Ja-
majka 7:2. Kategoria U9: Nige-
ria – Irlandia 0:10, Polska – Au-
stralia 0:4, Portugalia – Meksyk 
0:9, Niemcy – Nigeria 0:7. W 
najbliższy weekend rozgrywki 
odbywać się będą w sobotę 
(U7 i U9) oraz niedzielę (U11). 
Organizatorzy proszą trene-
rów drużyn o potwierdzenie 
uczestnictwa (sms lub telefon) 
na numer 603 038 727. Mecze, 
które nie odbyły się w inau-
guracyjnym turnieju, zostaną 
rozegrane w innym terminie.

(RED)

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych prze-
grali w Kołobrzegu z Kotwi-
cą 73:78 w pierwszym me-
czu ćwierć�nałowym fazy 
play-o� o awans do I ligi. 
O zwycięstwie zdobywcy 
Pucharu Polski z 2009 r. za-
decydowały głównie dwie 
pierwsze kwarty.

Pierwsza odsłona roz-
poczęła się od prowadze-
nia gości 6:2 po tra�eniach 
Marcina Wróbla, Pawła Bo-
chenkiewicza i Rafała Nie-
sobskiego, a dla kołobrze-
żan tra�ł Grzegorz Arabas. 
Potem do ataku rzucili się 
miejscowi, którzy wyszli na 
prowadzenie 13:8 głównie 
za sprawą Pawła Pawłowsw-
kiego, który zdobył 7 oczek z 
rzędu. Gospodarze mieli już 
10 punktów przewagi, ale 
w ostatnich sekundach tej 
części spotkania tra�ł Marcin 
Wróbel i było 22:14. Druga 
ćwiartka zaczęła się od odra-
biania strat przez podopiecz-
nych Arkadiusza Chlebdy, 
którzy po 5 minutach mieli 
już tylko punkt mniej od 
rywala, głównie dzięki Ka-
rolowi Obarkowi. Potem 
znów Kotwica odskoczyła, a 
najwięcej punktów zdoby-
wali Pawłowski oraz Dawid 
Mieczkowski i po pierwszej 
połowie gospodarze prowa-
dzili 47:37.

Trzecia partia była dość 
wyrównana. Gdy przyjezdni 
powoli zmniejszali stratę, to 
od razu gospodarze odpo-
wiadali, przez co było ciężko 
biało-niebieskim wyjść na 
prowadzenie. Wygrali kwar-
tę 18:14, ale na 10 minut 
przed końcową syreną prze-
grywali 55:61. Ostatnia od-

Zatrzymani przez Kotwicę

słona zaczęła się od dwóch 
celnych rzutów zza linii 6,75 
m Rafała Niesobskiego, dzię-
ki czemu był remis. Chwilę 
później w taki sam sposób 
tra�ł Paweł Pawłowski, a po-
tem znów był remis po trój-
ce Rafała Glapińskiego. Na 
2 minuty i 49 sekund przed 
końcem spotkania wałbrzy-
szanie w końcu wyszli na 
prowadzenie 67:66 po ko-
lejnym tra�eniu za 3 punk-
ty Niesobskiego, następnie 
podwyższył po rzucie wol-
nym Bochenkiewicz. Jednak 
w końcówce Górnik był nie-
skuteczny i popełniał dużo 
strat, co wykorzystał Dawid 
Mieczkowski i ostatecznie 
Kotwica wygrała 78:73.

W drugim meczu Górnik 
Trans.eu zagra z kołobrzeża-
nami we własnej hali. Mecz 
odbędzie się w niedzielę, 24 
kwietnia o godz. 17:00.

Radosław Radczak

Kotwica Kołobrzeg - Górnik Trans.eu 
Wałbrzych 78:73 (22:14, 25:23, 14:18, 
17:18)
Kotwica: Pawłowski 24, Mieczkowski 
15, Arabas 15, Chudy 12, Kowalczuk 
5, Neumann 4, Djurić 3, Małetko 0, 
Dobriański 0, Wichniarz 0, Rduch 0, 
Lasota 0.
Górnik Trans.eu: Niesobski 24, Wróbel 
13, Obarek 13, Glapiński 12, Bochen-
kiewicz 9, Ratajczak 2, Krzymiński 
0, Piros 0, Jeziorowski 0, Ciuruś 0, 
Rzeszowski 0.

Pochodząca z Wałbrzy-
cha Agnieszka Wieszczek 
– Kordus wywalczyła w 
serbskim Zrenjaninie kwa-
li�kację do turnieju olim-
pijskiego w zapasach ko-
biet.

Brązowa medalistka 
igrzysk w Pekinie najpierw 
pokonała 3:0 Azerkę Elis 
Manolovą, w ćwierć�nale 
rozprawia się 3:0 z Rumun-
ką Adiną Eleną Popescu, a 
w pół�nale Europejskiego 
Turnieju Kwali�kacyjnego 
w Zrenjaninie spotkała się 
z Aliną Makhiną Stadnik 
z Ukrainy. Zwycięstwo w 
tej walce dawało nie tylko 

awans do �nału, ale przede 
wszystkim prawo startu w 
turnieju olimpijskim w Rio 
de Janeiro. Była zawod-
niczka Herosa Czarny Bór 
nie zmarnowała tej szansy 
i pokonała Ukrainkę 3:1. 
Rozpędzona ambasadorka 
Wałbrzycha w �nale katego-
rii do 69 kg pokonała Buse 
Tosun z Turcji 3:1.

Mniej szczęścia miała 
Monika Michalik, która w 
przeszłości reprezentowała 
Szczyt Boguszów Gorce. W 
ćwierć�nale kategorii do 63 
kg przegrała 1:3 z Marianną 
Sastin z Węgier.

(RED)

Hala kompleksu Aqua-
-Zdrój znów przez kilka 
godzin żyła siatkówką w 
najmłodszym wydaniu.

Dziewczęta z rocznika 
2004 walczyły w drugim tur-
nieju eliminacyjnym o awans 
do najlepszej ósemki na Dol-
nym Śląsku. Wałbrzyskie za-
wodniczki zajęły 15 i 18 miej-
sce w turnieju, co przekreśliło 
ich szansę do zaprezentowa-
nia się ponownie w Wałbrzy-
chu w turnieju zaplanowa-
nym na 8 maja. Podobnie jak 
w I turnieju w Kłodzku, w �na-
le turnieju spotkały się ekipy 
z Lubania i MMKS Kłodzko. 
Lepsze okazały się (po raz 

drugi) lubinianki. W meczu o 
3 miejsce triumfował UKS Le-
śna, pokonując zespół SP 97 
Wrocław, a 5 pozycja przypa-
dła MKS Świdnica, który zwy-
ciężył AWF Wrocław.

Z kolei PSP 5 szkoli w siat-
kówce nie tylko najlepszych 
chłopców w Wałbrzychu. 
Do tego grona dołączyły 
dziewczęta prowadzone 
przez Piotra Wierzbickiego, 
które zajęły w Mistrzostwach 
Wałbrzycha pierwsze dwa 
miejsca. Brązowe medale 
przypadły reprezentantkom 
PSP 28, a czwarte miejsce za-
wodniczkom PSP 26.

(RED)

Agnieszka jedzie 
do Rio!

Gościnne 
wałbrzyszanki
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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

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
WIELKA PROMOCJA*

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

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

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

Wójt Gminy Walim, 

podaje do publicznej wiadomości, 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, 

został wywieszony na okres od  
21.04.2016 r. do 12.05.2016 r. wykaz 

Nr 8/2016 z dnia  21.04.2016 r. 
nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do  sprzedaży.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże
- remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
e-mail: budowlane@duotravel.pl

www.duotravel.pl

NOWOŚĆ!
PRZETACZANIE

TARCZ HAMULCOWYCH 
NA AUCIE

100 % GWARANCJI
serwis motocykli, skuterów i qadów

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

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

www.goliat.walbrzych.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

montaż anten 
satelitarnych 
i naziemnych 
tel.: 501-674-338 

i 74-854-17-12
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

Na wałbrzyskim Podzam-
czu odbyły się II Mistrzostwa 
Wałbrzycha Szkół Pod-
stawowych w Warcabach 
64-polowych.

Siedmiorundową rywali-
zację zdominowali uczniowie 
tamtejszej Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 21 im. Olimpij-
czyków Polskich. W zawodach 
uczestniczyło 20 zawodników, 
których uhonorowano okaza-
łymi pucharami i upominkami, 

o które zadbał prowadzący 
turniej, doświadczony i utytu-
łowany przedstawiciel tej dys-
cypliny Kazimierz Kaczuga ze 
Stowarzyszenia Rekreacyjno-
-Sportowego Dęby Wałbrzych 
oraz Rada Wspólnoty Samorzą-
dowej Podzamcze, która także 
użyczyła swojego pomieszcze-
nia na turniej. Kolejny odbę-
dzie się w tym samym miejscu 
28 maja.

(BAS)

Dziecięce warcaby

Uczniowie zaprezentowali zaciętą, ale sportową rywalizację.

Wyniki:
Oskar Szatkowski  (IV kl. PSP nr 21 ) - 12 punktów.
Sebastian Guzek    (II kl.,PSP nr 2))  - 11 p.
Kacper Rasztal  (V kl., PSP nr 21) – 10 p.
Wiktor Rasztal (II kl., PSP nr 21) – 10 p.
Błażej Redo (II kl., PSP nr 21) – 9 p.
Julia Majewska (IV kl., PSP nr 21) – 8 p.
W grupie młodszej (kl. I-III) zwyciężył Sebastian Guzek, natomiast 
w starszej (kl. IV-VI) Oskar Szatkowski.

Chłód i deszcz nie prze-
szkodziły w sprawnym 
przeprowadzeniu dwóch 
zawodów zaliczanych do 
XIII Biegowego Turnieju Ry-
cerskiego Szlakiem Zamków 
Piastowskich. Ponad 160 za-
wodników rywalizowało na 
terenie Książańskiego Parku 
Krajobrazowego.

I etap – Tarasy i Tunele 
Zamku Książ, odbył się na 
trudnej, górskiej i błotnistej 
trasie o długości 5 km. Ostat-
nie 2 km zawodnicy przebie-
gali przez tereny zamkowe: 
Starą Kuźnię, Tarasy: Zachod-
ni, Kaskadowy i Środkowy, 
Basztę Prochową, Sucha Fosę, 
Tunel Zamkowy, Taras Baszty 
Prochowej, kończąc zawody 
na Dziedzińcu Zamkowym. 
Wyniki open – mężczyźni: 1. 
Piotr Holly – 16 min. 39 sek., 2. 
Bartłomiej Wojsław – 16,46, 3. 
Leszek Zając – 17,15; kobiety: 
1. Dominika Łabuda – 22,14, 
Joanna Hoja – 22,15, Anna 
Pernej – 22,20.

II etap – Ruiny Starego 
Książa, zaliczany do ogólno-
polskiej ligi biegów górskich, 
rozegrany został na dystan-
sie 8 km (mężczyźni) i 6 km 
(kobiety). Przebiegano przez 

Rycerskie bieganie

Jak zwykle, otoczenie zamku Książ stanowiło efektowna scenerię biegowego turnieju.

Wąwozy Szczawnika i Pełcz-
nicy oraz ruiny Starego Książa. 
Podmokła nawierzchnia trasy 
stanowiła spore utrudnienie, 
co jednak nie pogorszyło na-
strojów wśród uczestników, 
którzy po zakończeniu biegu 
wzięli udział w pikniku przy 
ognisku, chwaląc przygotowa-
nie tras i skalę ich trudności. 
Wyniki open – mężczyźni: 1. 

Holly – 30,01, 2. Zając – 30,10, 
3. Wojsław – 30,11; kobiety: 1. 
Paulina Mędrek – 26,39, 2. Ła-
buda – 26,48, 3. Pernej – 27,12.

Organizator imprezy – Wał-
brzyski Klub Biegacza Pod-
zamcze-Zamek Książ dziekują 
za pomoc w jej przeprowadze-
niu dyrekcji i pracownikom 
Książa oraz Kazimierzowi Ma-
siukowi za obsługę fotogra-

�czną. Partnerami zawodów 
byli: Gmina Wałbrzych, Dol-
nośląski Urząd Marszałkowski 
oraz Decathlon.

Ostatni, trzeci etap turnieju, 
stanowić będzie 23 kwietnia 
Bieg na Zamek Grodno. Zapisy 
trwać będą od godz. 10.00 w 
centrum Zagórza Śląskiego, a 
start nastąpi o godz. 11.00.

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

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

KUPIĘ KAWALERKĘ NA PIA-
SKOWEJ GÓRZE ZA GOTÓWKĘ 
Kontakt 530-998-374

PIASKOWA GÓRA, 137m2, garaż, 
ogród, DOM CENA 400.000,- zł 
Kontakt 530-998-374

OKAZJA! PODZAMCZE, 3 POKOJE 
na czwartym piętrze, 51 m2, 100 
tys. zł Kontakt 535-285-514

DOM WOLNOSTOJĄCY w Mi-
chałkowej, pow. 92m2  4pokoje 
działka 660m2. Super widoki cena 
185.000,-zł  Kontakt 535-416-014

BIAŁY KAMIEŃ 2POK 38m2 ogrze-
wanie centralne, ulica Reja cena 
63.500,-zł kontakt. 535-416-014

DO WYNAJĘCIA 2pok na białym 
kamieniu 41m2. Spokojna okolica. 
800zł razem z czynszem. kontakt. 
535-416-014

SZCZAWNO ZDRÓJ strefa uzdro-
wiskowa A 65m2 1piętro 2pok  
kontakt 535-416-014 

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 41m2, 
balkon. 115.000zł DO NEGOCJA-
CJI. Tel: 535-311-265

ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 pię-
tro w bloku, miejskie ogrzewanie. 
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI! 
Kontakt  535- 311- 265

2 pokoje w kamienicy, 2 piętro, 
60m2, Piaskowa Góra. Cena 
99.000zł do negocjacji. Kontakt  
535- 311- 265

Biały Kamień, 85m2, dwa pozio-
my, 3 pokoje. Spokojna lokaliza-
cja. Cena 119.000zł do negocjacji. 
Kontakt  535- 311- 265

3 pokoje, 57m2, dodatkowo 
pokój na strychu, boczna ulica 
Nowego Miasta, cena 99.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

NOWE MIASTO, SUPER LOKALI-
ZACJA, okolice Truskawieckiej, 
1 piętro, 2 pokoje, OGRÓDEK, 
BEZCZYNSZOWE MIESZKANIE! 
Tylko jedno mieszkanie na 
piętrze. CENA 120.000 ZŁ, tel. 535- 
285 -514

ŚRÓDMIEŚCIE, pogranicze 
Starego Zdroju, OGRÓDEK PRZED 
OKNAMI, BEZCZYNSZOWE! 2 po-
koje, 57 m2, parter, OGRZEWANIE 

1.SOWA&VICTORIA Okazja!!!.Uro-
kliwa działka w pobliżu Szczawna 
z naturalnym, przepływowym 
stawem. 4800m2 cena 95 tys.Tel: 
502-657-353 

2. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
w Śródmieściu , w pobliżu Parku 
Sobieskiego,trzy pokoje z loggią 
i garderobą, z możliwością prze-
jęcia ogródka z altaną i oczkiem 
wodnym. 64 m2 cena 165 tys. Tel: 
502-657-353

3. SOWA&VICTORIA Kilkuletni 
dom w Borównie, na trasie 
Wałbrzych Kamienna Góra, stan 
idealny, duża działka, cena 385 
tys. Tel: 502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na sprzedaż, Wałbrzych - Biały, 2 
pokoje, 66,99 m2, do remontu, 
Cena 45 tyś. Cena do negocjacji. 
Tel: 519-121-102

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
na sprzedaż, Świdnica - Osiedle 
Młodych, 3 pokoje, 43,8 m2, do 
remontu. Cena 132 tyś. Cena do 
negocjacji.Tel: 519-121-102

6. SOWA&VICTORIA Działka rolna 
- z możliwościami uzyskania wa-
runków zabudowy, Głuszyca Gór-
na, 5969 m2, Cena 59 tyś. Cena do 
negocjacji Tel: 519-121-102

7. SOWA&VICTORIA Psie pole- 2 
pokoje, 1 pietro, 44 m2. 89 000 do 
negocjacji !!! Tel: 530-913-259

8.SOWA&VICTORIA Głuszyca - 3 
pokoje, 61 m2, ogrzewanie miej-
skie. 133 000 !!! Tel. 530-913-259

9. SOWA&VICTORIA Działka 
budowlana w Mokrzeszowie 1463 
m2 - 57 800 !!! Tel: 530-913-259

10. Mieszkanie w okolicy Śródmie-
ścia. 4 rozkładowe pokoje, jeden z 
wyjściem na taras, widna kuchnia 
z jadalnią, łazienka z WC, spiżarnia 
oraz przedpokój. Do kapitalnego 
remontu. Dodatkowo ogród. 113 
m 2 . Cena 70.000 Tel: 506-717-
014

11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
dom na Poniatowie 328 m2, 
działka 2500 m2 cena 750 000 do 
wejścia Tel: 506-717-014

12. SOWA&VICTORIA .Na sprzedaż 
mieszkanie 35 m2 na Podzam-
czu, 2 pokoje z umeblowanym 
aneksem, środkowe II piętro, po 
kapitalnym remoncie, 115.000 Tel: 
506-717-014

13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie 60 m2 w Jedlinie , 2 

MS-2307 Piaskowa Góra, kawa-
lerka 39m2, ogrzewanie gazowe, 
cena 50 tys. Tel. 883 334 481

MS-2571 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, po remoncie, cena 111 500 
tys. Tel. 606 976 630

MS-2580 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2,4 piętro, cena 95 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2446 Nowe Miasto 2 pokoje 
do wprowadzenia pow. 58m2, 
parter, cena 129tys. Tel. 793 111 
130

MS-2276 Szczawienko, super 
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena 
68 tys.  Tel. 883 334 481

MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje, 
do wprowadzenia 56m2, cena 
139 000 tys. Tel. 883 334 481

MS-2442 Biały Kamień, 3 pokoje, 
59m2, budynek z cegły, balkon, 
cena 155 000 Tel. 883 334 481

MS-2534 Piaskowa Góra, 3 pok. 
po remoncie, 54m2, 6 piętro, cena 
159.900 tel 606 976 630

MS-2514 Podzamcze, 3 pokoje 63 
m2, 4 piętro w 10, cena 138 tys, 
tel. 883 334 486

MS-2289 Biały Kamień 4 pokoje, 
pow. 104m, 1 piętro, plus garaz 
I ogródek. cena 168 tys Tel. 793 
111 130.

MS-2564 Podzamcze, 3 pokoje, 
do remontu 4 piętro w 4, 104 tys, 
tel. 883 334 486

MS-2480 Sobięcin – Kosteckiego, 
kawalerka 36m2, po remoncie, 
cena 74 tys. Tel. 883 334 486

Do sprzedania salon samochodo-
wy cena: 2 600 000  zł, lokalizacja 
Podzamcze. Tel. 606 976 630

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) Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe: malowanie, gładzie, 
płytki, su�ty podwieszane, panele, 
tapety itp. Tel. 694-922-059.

(2) REMONTY DOMÓW, MIESZ-
KAŃ OD A DO Z, INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, 
OGRZEWANIE, DŁUGIE DO-
ŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808-
022. 

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

Pracownik ochrony z II gr. 
specjalną niepełnosprawności – 
Wałbrzych. 2000 zł/ m-c. Kontakt 
604-070-186.

NIERUCHOMOŚCI

(5) Do wynajęcia lokal użytkowy o 
powierzchni 45 m kw. w Centrum 
Wałbrzycha na dowolną działal-
ność: sklep, usługi, mała gastro-
nomia, fryzjer, biuro itp. Wszystkie 
media. Tel. 668 549 462.

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

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

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

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

GAZOWE, WZSOKI STANDARD, 
CENA 158 tys.zł, TEL. 535- 285 
-514

PODZAMCZE, 40 M2, 2 POKOJE, 
balkon, ogrzewanie miejskie, do 
wejścia, cena  116.000 tys, Tel: 
535-285-514

BIAŁY KAMIEŃ, 76m2, 3 pokoje, 
piękna klatka schodowa, do 
wprowadzenia, 

CENA 168.000zł  do negocjacji 
kontakt 530- 998-374

PODGÓRZE, kawalerka z łazienką, 
1 piętro , ładna, zielona okolica  
CENA 39.000zł do negocjacji 
kontakt 530- 998-374

NOWE MIASTO, ogródek, garaż, 
50m2, 2 pokoje, niski czynsz, 
ładna okolica, CENA 125.000 zł do 
negocjacji. Kontakt 530-998-374

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w 
apartamentowcu, ul. Odlewnicza! 
80 m2, cena 225 000 zł Tel. 606 
976 630

MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema, 
dom wolnostojący 190m2, działka 
662m2, cena 494 tys. Tel. 606 
976 630

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 33m2, 
po kapitalnym remoncie, cena 
119 tys. el. 606 976 630

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2, 
po kapitalnym remoncie, cena 
139 tys. Tel. 606 976 630

MS-2265 Piaskowa Góra- kawa-
lerka po remoncie pow. 19M, 5 
piętro, cena 63 tys. Tel. 793 111 
130

MS-2496 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 129 tys. Tel. 883 334 486

MS-2503 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
39m2, drugie piętro, cena 118 000 
tys. Tel. 793 111 130

MS-2463 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
42m2, do odświeżenia , cena 109 
tys. Tel. 606 976 630

MS-2475 Piaskowa Góra, 2 po-
koje, 37m2, cena 85 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2576 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, do wprowadzenia, 2 pietro 
, cena 119 tys. Tel. 883 334 481

MS-2134 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
54m2, do wprowadzenia, cena 
139 tys. Tel. 793 111 130

R E K L AMA

duże pokoje, widna kuchnia, co 
węglowe 72.000 Tel: 506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Dwupozio-
mowe mieszkanie z garażem na 
terenie Boguszowa. Po kapital-
nym remoncie. ATRAKCYJNA 
CENA! 79 000zł Tel: 502-665-504 

15. SOWA & VICTORIA >> SUPER 
OFERTA<< 2 pokoje + kuchnia + 
łazienka z WC w atrakcyjnej części 
Szczawna Zdrój. Do remontu. 
Mieszkanie na I piętrze. cena: 69 
900zł!!! Tel: 502-665-504 

16. SOWA&VICTORIA Duże, ładne 
mieszkanie, trzy pokoje, jasna 
kuchnia, do delikatnego odświe-
żenie, Piaskowa Góra, cena: 145 
000zł Tel: 502-665-504

17. SOWA&VICTORIA Biały Ka-
mień- dwupokojowe mieszkanie 
w nowym budownictwie po kapi-
talnym remoncie! Cena 104 000zł 
do negocjacji! Tel: 502-665-504

18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
w spokojnym miejscu Białego 
Kamienia, wysoki parter, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka,wc, garderoba, 
50m2, cena124000 zł Tel: 519-
121-104

19. SOWA&VICTORIA Nowe Mia-
sto 2 pokoje wysoki parter 42m2, 
wysoki parter, po remoncie cena 
79000 zł Tel: 519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra kawalerka z jasną kuchnią 
po remoncie 26m 78000 zł Tel: 
519-121-104
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WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy po remoncie 
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro, 
co gaz, 90 tys.zł!!! 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie na B.Kamieniu, cicha 
lokalizacja, 25m2, cena 70000zł. 
74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
58m2, 2 piętro, cena 80 tys.zł. co 
gaz, 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze, 
3 piętro, cena 57 tys.zł. – do nego-
cjacji! 666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro, 
55tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
Piaskowa Góra, 26m2, 3 piętro, 
po remoncie, b.dobra lokalizacja, 
cena 72 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

BON – Szczawno Zdrój, 140m2, 
dwupoziomowy apartement, 4 
pokoje, balkon, antresola, wysoki 
standard. Cena: 275 000 zł  (nr: 
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON -Podgórze, dom wolnosto-
jący 96 m2, z działką 900 m2, do 
remontu. Cena: 190 000 (nr: 2137) 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Zamienię kawalerkę z 
jasną kuchnią na Piaskowej Górze 
na mieszkanie 2,3-pokojowe w 
nowym budownictwie z dopłatą. 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż lub 
zamiane na Podzamczu, 36m2, 2 
pokoje, kuchnia otwarta na przed-
pokój, łazienka z wanną i wc. 
Balkon  Cena: 109 000zł (nr:2151 ) 
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie 57,4m2-Biały 
Kamień.3 pokoje ,łazienka,duży 
balkon,wc.Nieruchomosc po 
remoncie .179 000 tys. . (nr: 2128)- 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON – Podgórze, 1 piętro, 2 po-
koje, jasna kuchnia, oraz łazienka 
z wanną i wc. Cena: 65 000 zł (nr: 
2087) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON –  ZAMIANA Luksusowe 
mieszkanie w Świebodzicach  2 
pokoje,54m2 na ładny dom lub 
mieszkanie willowe. (nr:  ) - (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Szczawno Zdrój, 64,5 
m2, 1 piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wysoki standard. Cena: 
299 000 zł (nr: 2125) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON – Szczawno Zdrój, do sprze-
dania mieszkanie 31,28 m2, przy 
promenadzie,1` pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój Cena:70 000 
( nr: 2142)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – OKAZJA ! OBNIŻKA CENY, 
Podzamcze, 40 m2, 2 piętro, 2 
pokoje, kuchnia w zabudowie, 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc oraz przedpokój. Cena 115. 
000 ( nr: 2097)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

BON – OKAZJA -Nowe Miasto, 
33 m2, parter, 1 pokój, kuchnia , 
łazienka z kabiną prysznicową i 
wc oraz przedpokój. Ogrzewanie 
kominkowe. Cena 60 000 ( nr: 
1912)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 60 m2, 3 pokoje, 
garderoba, kuchnia, łazienka z 
kabiną prysznicową oraz WC. 
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana 
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Nowy Zieluń do sprzedania 
śliczny domek ,40m2,3 pokoje 
.300.000tyś.(nr: 2136) - (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
mieszkanie na sprzedaż w 
Boguszowie Gorcach, 42m2 na 1 
piętrze, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze Cena :69.000 zł (nr: 
2111) - (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, Dom w 
zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż 
w bryle budynku. Możliwy kredyt 
MDM Cena: 298 000 zł  (nr: 1593) - 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON -  Do sprzedania mieszkanie 
na Podzamczu 84,8m2,3 poko-
jowe,łazienka i wc osobno,duży 
balkon.179.000tys.(2135) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON- Mieszkanie 41m2 w 
Wałbrzuchu ,2 pokojowe,jasna 
kuchnia,łazienka,przedpokój.Do 
remontu 59 .000tys. (nr: 2134) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Okolice Wałbrzycha, 
eleganckie willowe mieszkanie 
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150 
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie 
gazowe, garaż, Cena: 339 000 zł 
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Śródmieściu, 46 m2, 2 pokoje, 
duża kuchnia w zabudowie, 
łazienka, przedpokój z szfą w 
zabudowie. Cena:119.000zł  (nr: 
2152) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
w Szczawnie Zdroju 1 piętro 
89m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, duży balkon Cena: 
390 000 zł (nr.118) - (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06, (74) 843 33 33

 BON - Śródmieście, 50 m2, parter, 
3 pomieszczenia biurowe, wc, 
holl. Sąsiedztwo Zesp. Adwokac-
kich. Cena najmu: 1300 zł Cena 
sprzedaży: 179 000 zł (nr: 1124) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09

Kupię grunty rolne lub gospodar-
stwo w Wałbrzychu lub okolicach. 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09

zł. -  co gaz, 74 666 42 42, 507 
153 166.

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

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 
kawalerkę, 39m2, P.Góra, 3 piętro 
, cena 50 tys.zł. –  ogrzewanie ga-
zowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy duży ponie-
miecki dom pod Świebodzicami, 
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2, 
wnętrza po remoncie, cena 265 
tys.zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – OKAZJA! Do sprzeda-
nia  2 pokoje, Piaskowa Góra, 41 
m2, cena 99 tys.zł. 2 piętro, stan 
bardzo dobry, 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 34m2, kawalerka na 
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz, 
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

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

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, 
działka: 722m2 cena 199 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Nowe Miasto, 26m2 , 33 
tys.zł.  1 piętro, 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, Szczawienko, 2piętro, cena 
53 tys.zł 74 666 42 42.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na P.Górze, po remoncie, 19m2, 
parter, cena 62 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
Stary Zdroju, 3 piętro, 42m2, cena 
79 tys.zł.  co gaz, po kapitalnym 
remoncie,74 666 42 42, 507 153 
166

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupo-
ziomowe, cicha lokalizacja, 64m2, 
po remoncie, cena 195 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2, 
P.Góra, parter, stan dobry, cena 
80 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy szereg na 
P.Górze, 3 pokoje, 70m2 po 
remoncie, cena 319 tys.zł. 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 40m2 na 
P.Górze, 2 pokoje, co gaz, ul.Wro-
cławska, 2 piętro, 55 tys. zł. do 
negocjacji, 74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter, 
cena 65000zł. 74 666 42 42.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
po remoncie 41m2, Biały Kamień, 
ogrzewanie kominkowe, 2 piętro, 
cena 61 tys.zł. 74 666 42 42.

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 4 pokoje, działka 
765m2, cena 310 tys.zł. - do nego-
cjacji 74 666 42 42,  507 153 166.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 
3 pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 
cena 120 tys.zł.  74 666 42 42 .

58-309 Wałbrzych, Główna 11,

 74 842 90 60,

WGN okazja, mieszkanie 29m, 
2 pokoje na Piaskowej Górze, 3 
piętro, winda, cena tylko 65 tys. zł. 
tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedaż mieszkania, 
Piaskowa Góra, rozkładowe, 54m, 
3 pokoje, ładne, dobra lokalizacja, 
winda, cena 149 tys. tel. 74 842 
90 60.

WGN sprzedam mieszkanie na 
Piaskowej, 2 pokoje, widna kuch-
nia , 39m, czwarte piętro,

cena  99,9 tys. zł  tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam garsonierę na 
Piaskowej Górze 18m, do wpro-
wadzenia, winda, cena 65 tys. do 
negocjacji, tel. 74 842 90 60.

WGN tanie mieszkanie na górnym 
Sobięcinie, 66m, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, cena 60 tys.zł , tel. 74 
842 90 60.

 WGN sprzedaż mieszkania na 
Szczawienku, parter, 70m, 3-4 
pokoje, atrakcyjna oferta ,do 
wprowadzenia, cena 179 tys. do 
negocjacji, dobra lokalizacja,  kon-
takt  74 842 90 60.

WGN Piaskowa, mieszkanie 2 po-
koje na 2 piętrze, widna kuchnia, 
41m, przystępna cena 109 tys. zł . 
kontakt 74 842 90 60.

WGN  Piaskowa , sprzedaż miesz-
kania 2 pokoje, balkon, parter 
wysoki, 38m, cena 118 tys. do 
negocjacji. kontakt 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, bardzo ład-
ne mieszkanie 3 pokoje, 51 m, 4 
piętro, dobra lokalizacja, cena 139 
tys. kontakt 74 8942 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
mieszkanie 2 pokoje, 33m,  
balkon, wolne, do przekazania od 
zaraz,  83 tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż 
mieszkanie 3 pokoje, 45m, wolne 
od zaraz, 2 piętro, cena 120 tys. zł 
, kontakt 74 842 90 60.

WGN Śródmieście,  mieszkanie na 
sprzedaż 2 pokoje, 46m, parter, 
mało rodzin, ogródek , wolne, do 
przekazania , cena 69,5 tys. neg.  
kontakt 74 842 90 60. 

WGN mieszkanie w śródmieściu 
51m, 3 pokoje, 3 piętro, wymaga 
remontu, cena 44 tys. zł do nego-
cjacji, kontakt 74 842 90 60.

WGN dom na sprzedaż, okolice 
Mieroszowa,  wieś Różana, 4 
pokoje,  wolnostojący, działka 0,5 
ha,  cena 270 tys. do negocjacji. 
kontakt 74 842 90 60.

WGN Wałbrzych, Szczawienko, 
bardzo ładny dom w zabudowie 
szeregowej, 6 pokoi, 230m, do 
zamieszkania, cena 499 tys. zł 
,kontakt 74 842 90 60.

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10 
piętro w 10, cena 99.0900zł, do 
wprowadzenia, możliwa zamiana 
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8 
piętro w 10, cena 189.900zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 
1 piętro w 4, po kapitalnym 
remoncie, cena 165.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 3 pokoje, 63m2, 5 
piętro w 10, cena 145.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 54m2, 10 piętro 
w 11, cena 110.000zł, dobry stan 
techniczny, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 4 
piętro w 4, do remontu, cena 
105.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10 
piętro w 10, cena 109.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
SENATORSKA, 2 pokoje, 54m2, 
po kapitalnym remoncie, 4 piętro 

w 4, cena 149.900zł, MOŻLIWA 
ZAMIANA NA DWA POKOJE NA 
NOWYM MIEŚCIE tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ul. BRONIEWSKIEGO, 3 pokoje, 
45m2, do remontu, 4 piętro w 4, 
cena 85.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ZAMIANA - 2 pokoje ul. Broniew-
skiego, 37m2, 4 piętro, na kawa-
lerkę BEZ DOPŁAT na niższym 
piętrze lub w bloku z windą, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje, 
33m2, do odświeżenia, 4 piętro 
w 4, cena 79.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  STARY ZDRÓJ, ul. 
Żeromskiego, 2 pokoje, 41m2, 1 
piętro w 1 , cena 49.000zł tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! BIAŁY 
KAMIEŃ, nowe budownictwo, 
64m2, 3 pokoje, C.O. miejskie, 3 
piętro w 4, 99.900zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul. 
Miczurina, nowe bud. kawalerka, 
C.O. miejskie, 1 piętro w 10 do 
remontu, 47.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! PODGÓRZE, 
BEZCZYNSZOWE, 100m2, C.O. 
węglowe, cały parter w kamieni-
cy 3 rodzinnej, spokojna okolica, 
115.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

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

RENOMA – DOM MIEROSZÓW,  
120m2, działka 800m2, C.O. wę-
glowe, 4 pokoje, cena 169.000zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – DOM W LUBOMINIE  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 195.000zł MOŻLI-
WA ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  DOM NA OSIEDLU 
SŁONECZNYM PODGÓRZE, 
133m2, 4 pokoje, działka 600m2, 
garaż, po remoncie, cena 
455.000zł tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z 
ogródkiem, Jedlina-Zdrój, 63m2, 
cicha okolica, cena  55 000 zł. 74 
666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 50 tys.
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