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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
REKLAMA

NOWO OTWARTE BIURO
tel. 730 935 087
Al. Wyzwolenia 49/2 w Wałbrzychu (pok. nr 1)
e-mail: biuro.kredytus@gmail.com
(na przeciwko marketu Biedronka)

oferuje
KREDYTY GOTÓWKOWE
NA OŚWIADCZENIE
do 15 tys. zł dla pracujących,
emerytów, rencistów
POŻYCZKA DLA OSÓB
PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
BEZ FORMALNOŚCI!!!

POŻYCZKI
DLA ZADŁUŻONYCH
W BAZACH DO 10 TYS. ZŁ

BIURO CZYNNE PN. – PT. 900-1600
Tel. 730 935 087

WIELE OFERT
W JEDNYM MIEJSCU
PUNKT KSERO

Uratowali honor miasta
Zaledwie kilku godzin potrzebowali mieszkańcy Wałbrzycha, by Oliver z Finlandii, któremu w tym mieście
ktoś ukradł rower, dostał
nowy pojazd. Tymczasem
policja szuka skradzionego
roweru i sprawcy rabunku.
- Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Wałbrzychu
prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie kradzieży roweru marki Merida
koloru niebiesko - czarnego, do
której doszło 27 czerwca 2016
roku około godziny 17.30 koło
hotelu przy ulicy Czerwonego
Krzyża w Wałbrzychu. Rower
pozostawiony został wraz z
ekwipunkiem w postaci namiotu, śpiwora, butli turystycznej z
gazem oraz rzeczy osobistych.
Właścicielem
skradzionego
mienia jest obywatel Finlandii.
Wszystkie osoby, które mogą
pomóc w odzyskaniu skradzionego roweru oraz świadków
zdarzenia prosimy o bezpośredni kontakt z Komisariatem
Policji II w Wałbrzychu lub
dzwoniąc na numer telefonu
(74) 842 03 32 oraz alarmowy
997 – wyjaśnia starszy aspirant

Wałbrzyska policja szuka tego roweru oraz sprawcy jego kradzieży.
Joanna Żygłowicz, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego
Policji w Wałbrzychu.
Rozpowszechniona
informacja lotem błyskawicy
obiegła lokalne środki masowego przekazu oraz portale
społecznościowe. I nie trzeba
było długo czekać na reakcję
wałbrzyszan. Grupa mieszkańców zorganizowała Finowi nie
tylko nowy rower i ekwipunek
niezbędny do kontynuowania
podróży do Włoch, ale także
nocleg i rowerową wycieczkę
po najciekawszych miejscach
Wałbrzycha i Szczawna Zdroju.
- Środowisko kolarskie w
Wałbrzychu stanęło na wysokości zadania i uratowało

honor naszego miasta – podkreśla Henryk Fortoński, niepełnosprawny kolarz z Wałbrzycha, który spotkał się z
Finem i grupą osób niosących
mu pomoc. – Sam w przeszłości podróżowałem po Europie
rowerem i przejeżdżałem między innymi przez Finlandię.
Wiem, jak bardzo w trudnych
chwilach cieszy taka życzliwość mieszkańców. Wielkie
słowa uznania dla Andrzeja Sikonia za zorganizowanie akcji
oraz dla sklepu rowerowego
Bike Expert z Piaskowej Góry,
którego właścicielem jest
Krzysztof Podraza, bo to od
nich Oliver dostał nowy rower.
(RED)
REKLAMA:

DB2010

Czwartek, 30 czerwca 2016 r.

.PL

www.db2010.pl

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

Cudze chwalicie…
Stanisław
Michalik

„Każda ulica w mieście ma
swój biogram – tym ciekawszy, im
bardziej przyprószony szronem
czasu. Królową ulic wałbrzyskich
jest aleja Wyzwolenia. Prawdziwa
rusałka poczęta w toni wodnej.
Baśń przemieniona w rzeczywistość. Arteria ruchliwa, gwarna,
wesoła. Od wschodu wspiera tę
aleję masyw góry Parkowej o stromych zboczach i ostrych załomach,
pięknym drzewostanie i walorach
spacerowych. Ta pryncypialna ulica to jedyny w kraju „Bulwar pod
reglami”, zdobiący miasto przemysłowe wymodelowane w skalistych parowach i roztańczonych
jarach. Jeden grzbiet przylegającego masywu zwał się kiedyś górą
Szubieniczną, od miejsca straceń
przestępców. Dziś patrzy z niej na
Stare Miasto, rozpiętrzone w sercu kotliny, słoneczna Harcówka,
popularna gospoda turystyczna o
wystroju śląskim, usadowiona na
skraju urwiska w roku 1911. Warto
stąd objąć wzrokiem panoramę
niecki węglowej, dymiącej bez wytchnienia – i dalekie tło wieńca gór.
Aleja Wyzwolenia była w swym
zaraniu podmokłym pastwiskiem,
kwietną łąką – towarzyszką Pełcznicy i dwóch kapryśnych jej od-

gałęzień, miejscem bielenia lnu,
międlenia konopi, z brodzikiem
dla dzieci i kumkaniem żab, dopóki
potok górski o klarownej wodzie i
obfitujący w smaczne pstrągi nie
został ujęty przed wiekiem w murowany kanał i zasklepiony. Teraz
pieni się ze złości i bulgocze pod
ziemią, czarny jak smoła, wynurzając się z kazamat po ostrym zakręcie grunwaldzkim i biorąc kurs na
Stary Zdrój, gdzie przed laty – jeszcze czyściutki jak łza – odświeżał
staw zdrojowy z gondolami dla
kuracjuszy.”
To tylko drobniutki, miniaturowy skrawek przecudownie napisanej książeczki „Wałbrzych i jego zabytki”, wydanej w 1974 roku przez
Wałbrzyskie Towarzystwo Kultury
z okazji Dni Ziemi Wałbrzyskiej – IX
Dni H. Wieniawskiego. Autorem
tekstu jest dr Alfons Szyperski.
Książka sprawia wrażenie zeszytu w skromnej okładce z kilkoma
czarno-białymi fotografiami, liczy
sobie 85 stron pożółkłych z uwagi na jakość papieru i dwie części:
Profil Aglomeracji i Dobra Kultury
Materialnej. Niech te tytuły nikogo
nie odstraszą, bo książka pisana
jest prostym, a zarazem pięknym,
literackim językiem, zawiera mnóstwo interesujących informacji
historycznych i współczesnych o
samym mieście i powiecie, o tradycjach kopalnianych węgla kamiennego i innych zasobów górskich,
no i o walorach turystyczno-kulturalnych. Jest to książeczka tak
napisana, że czyta się ją z zapartym
tchem i wypiekami na twarzy. Do-
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piero po jej przeczytaniu można
powiedzieć, że coś wiemy o Wałbrzychu, naszym niezwykłym, tajemniczym i magicznym mieście.
Zastanawiam się: w ilu domach
wałbrzyskich znajduje się ta książeczka, kto ją miał chociażby raz w
ręce, kto się nią zachwycił tak ja? A
gdybyśmy zapytali w szkołach, kto
z nauczycieli i uczniów słyszał o Alfonsie Szyperskim?
Znamy wszyscy tę rymowankę:
cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie. Że
jest to mądra sentencja przekonuję
się coraz częściej obserwując to, co
się dzieje w życiu intelektualnym i
kulturalnym Wałbrzycha. W ubiegłym roku minęło 70 lat odkąd
Wałbrzych znów stał się polskim
miastem. Czy to jest dużo, czy
mało? - można mieć o tym różne
zdania. Tak czy owak, możemy już
mówić o polskiej historii miasta.
Gdyby znalazł się taki historyk,
który podjąłby się trudu napisania
historii współczesnej Wałbrzycha,
miałby już sporo do napisania. Biblioteka Pod Atlantami dysponuje
niezliczoną ilością materiałów źródłowych. W tej historii odkrylibyśmy nazwiska wielu ludzi autentycznie zasłużonych dla miasta, o
których mówi się dziś bardzo niewiele lub wcale. Pamięć ludzka jest
ulotna. Pamięci trzeba pomagać.
Nie zrobimy tego milczeniem. A takich ludzi, którzy wiele jeszcze pamiętają jest coraz mniej. W mieście
dominują młode pokolenia. O tym,
co się działo w minionym 70-leciu
wielu z nich chciałoby się dowie-

dzieć, ale nie ma skąd. Jeśli o to
nie zadbamy będzie to niedobrze
świadczyło o nas samych i naszych
następcach.
Dzieje się wiele dobrego w
Książu. Historyczna rezydencja byłych właścicieli miasta Wałbrzycha,
magnackiego rodu Hochbergów,
w ostatnich latach odzyskała swój
blask, została uratowana dla turystyki i dla rozwoju życia kulturalnego ziemi wałbrzyskiej. Znakomitą
działalność prowadzi Fundacja
Księżnej Daisy von Pless, przyczyniając się do popularyzacji zasług
„dobrego ducha” pałacu, ale także
do wzbogacenia zamku w utracone w czasie wojny i powojennym
dobra kulturalne. Pozytywnym
skutkiem inwencji i zapału twórczego zarządu fundacji stało się
to, że Wałbrzych w osobie księżnej
Daisy zyskał patrona, coś w rodzaju
wzorca ideowego, będącego pozytywnym symbolem niemieckiej
przeszłości zamku i miasta. Nie
mam żadnej wątpliwości, że księżna Daisy, Angielka z pochodzenia,
na to zasługuje. Cenię ją sobie wysoko jako autorkę pamiętników,
które po sobie zostawiła. Miałem
okazję wiele razy o tym mówić i
pisać w lokalnych mediach, także
w mojej książce „Wałbrzyskie powaby”.
Może właśnie dlatego odczuwam wstyd, że odchodzą w zapomnienie liczni wałbrzyszanie i
ich zasługi dla rozwoju życia społecznego i kulturalnego miasta.
Brakuje pomysłów i inicjatyw, by
dokonać takiego przeglądu, zebrać

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

POŻYCZKI
od 1000 zł do 25 tys. zł
EV˃ZXZCØSSØ˃OZDIĕSN
EMB[BEV˃POZDIXCBOLBDI
TLVUFD[OPʯDJ
XZQBUBOBLPOUPMVCD[FLJFNHJSP

Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1
(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

tel. 74 307-07-37, 531-483-291

czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600
to wszystko w formie wydawniczej,
chociażby tak jak to ma miejsce
w albumie „Twórcy Partnerstwa
Sowiogórskiego”, o którym pisałem swego czasu. Należałoby się
zastanowić, czy nie byłoby dobrze
wznowić kilka książek dra Alfonsa Szyperskiego, zasłużonego dla
Szczawna-Zdroju, ale i dla Wałbrzycha. Jego książki to prawdziwe klejnoty literackie i skarbnica wiedzy z
przeszłości i współczesności, które

już dzisiaj - z uwagi na upływ czasu
od ich wydania - stały się historyczne. A gdyby tak udało się utworzyć
Fundację dra Alfonsa Szyperskiego?
Myślę, że byłby to nie gorszy bohater od Księżnej Daisy, bo jeden z
pierwszych miłośników i gloryfikatorów naszej ziemi wałbrzyskiej.
Spróbujmy dokonać takiego
remanentu byśmy sami wiedzieli,
co posiadamy, zanim zaczniemy
chwalić cudze.
REKLAMA
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Gulasz zimowy najlepszy latem

Co odkryje
Włodarz?
Na 2 lipca zaplanowano
wejście do nieodkrytej do
tej pory sztolni na Włodarzu - to efekt zgłoszenia
z dnia 3 września 2015
roku, dokonanego przez
Krzysztofa Szpakowskiego
z Centrum Muzealno Turystycznego Włodarz. - W
chwili obecnej trwają prace
techniczne:
odwodnienie
terenu, odgruzowanie itp.
W trakcie prac ekipa poszukiwawcza natrafiła na gruby,
kliku żyłowy kabel telefoniczny. Wejście planowane
jest 2 lipca o godz.16.00
podczas I Powiatowego
Sejmiku Regionalistów zorganizowanego w ramach
Dolnośląskiej Stolicy Kultury,
zadania dofinansowanego
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego – wyjaśnia Aneta Błaszkiewicz, Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego, Promocji i
Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
(RED)

W minioną sobotę, pomimo kapryśnej pogody,
po raz czwarty zapach gotujących się w bograczach
gulaszy przyciągnął do
Parku Jordanowaskiego w
Walimiu wielu smakoszy i
miłośników tej wyśmienitej
potrawy.
Wójt Gminy Walim Adam
Hausman witając wszystkich
przybyłych, oficjalnie rozpoczął festiwal, dając tym samym
znak uczestnikom konkursu
na najlepszy gulasz do przygotowywania wyjątkowych
potraw. Podobnie jak w latach
ubiegłych, nie zabrakło ani
chętnych, ani pomysłów, gdyż
przy aż siedemnastu stanowiskach konkursowych żwawo
uwijano się przy kociołkach,
aby punktualnie na godzinę
16.00 potrawy były gotowe.
Tradycyjnie - poza konkursem
- gulasz przyprawiany lubczykiem przygotowywał także
wójt Adam Hausman.
Czas oczekiwania na skosztowanie wyjątkowych specjałów wypełniły min. program
artystyczny dla dzieci pt.
„Klaun Klara i Patryk”, malowanie „buziek”, oraz oglądanie wystawy reprodukcji
malarstwa polskiego pt. „Polskie malarstwo w plenerze”,
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Festiwal Gulaszu w Walimiu cieszy się wielkim zainteresowaniem.
zorganizowanej przez Powiat
Wałbrzyski we współpracy z
Urzędem Marszałkowskim, a
także dwie wesoło harcujące
sówki oraz historyczna grupa
rekonstrukcyjna. Nie zabrakło
także stoisk lokalnych twórców, przy których można było
zakupić przepiękne, artystyczne wyroby rękodzielnicze oraz
smakowite sery i wędliny, a
także słodkie smakołyki dla
najmłodszych. Dużym zainteresowaniem cieszył się także
karykaturzysta
wykonujący
zabawne portrety. Nowością podczas tegorocznego
festiwalu była wyjątkowych
rozmiarów „Patelnia plenerowa”, na której kucharze przygotowywali „Walimski Gulasz
Ziemniaczany”, by w godzinach popołudniowych często-

wać nim wszystkich zgromadzonych oraz kurtyna wodna
przynosząca nieco ochłody,
a także uciechy nie tylko najmłodszym.
Po pieczołowitych zmaganiach uczestników konkursu,
nastąpiło to na co wszyscy z
niecierpliwością wyczekiwali,
czyli kosztowanie wspaniałych, różnorodnych gulaszy.
Wtedy też rozpoczęła się niezwykle trudna praca jury, które do ocenienia miało potrawy
pod niezwykle wymyślnymi
nazwami. Jury w składzie: Jerzy Ignaszak, Barbara Szeligowska oraz Halina Miernik I
miejsce przyznało Wiktorowi
Rehlis za gulasz zimowy. Drugie miejsce zajął Jacek Mikołajczak za gulasz „eureka”, a
trzecie miejsce zajęła Janina

Nowak za gulasz „wymyśl
nazwę”. Wszyscy uczestnicy
otrzymali talony o wartości
200 zł ufundowane przez
Centrum Kultury i Turystyki w
Walimiu, natomiast zwycięzca
wysokiej jakości telewizor oraz
pamiątkową chochlę. Po tych
niezwykle
emocjonujących
chwilach, rozpoczęła się zabawa taneczna, którą uświetnił

wieczorny pokaz sztucznych
ogni.
Organizatorem
imprezy
było Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu przy współpracy z Gminą Walim i Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu
- Powiatowym Zespołem Doradców w Wałbrzychu.
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Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Jesteś osobą bezrobotną?
Nie ukończyłeś 30 roku życia?
Zamierzasz podjąć pracę lub rozpocząć
działalność gospodarczą?
– w miejscu oddalonym o ponad 80 km od miejsca
zamieszkania?
Przyjdź i sprawdź, czy możesz otrzymać
bon na zasiedlenie!
Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy Powiatowego
Urzędu Pracy w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5b
oraz w oddziałach zamiejscowych.
Bony na zasiedlenie ﬁnansowane są z projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ziemskim i wałbrzyskim grodzkim(II)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych.

(RED)
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OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
O NABORZE PROPOZYCJI PROJEKTÓW
DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
WAŁBRZYCHA NA LATA 2016-2025
Szanowni Mieszkańcy,
Przedsiębiorcy, Organizacje pozarządowe, Wspólnoty mieszkaniowe i Instytucje
W związku z przystąpieniem Gminy Wałbrzych do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha
na lata 2016-2025 zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych.
NABÓR PROPOZYCJI TRWA OD 27.06.2016 R. DO 11.07.2016 R.
Ujęcie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym dla ubiegania się o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 6.3
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli propozycja projektu
rewitalizacyjnego wraz z elementami, które go charakteryzują, zostanie wpisana na listę projektów Gminnego
Programu Rewitalizacji. Do projektów rewitalizacyjnych zakwalifikowane zostaną przedsięwzięcia o charakterze:
• społecznym,
• przestrzenno
-funkcjonalnym,
• gospodarczym,
• technicznym.
• środowiskowym,
Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych znajdują się na stronie:
www.rewitalizacja.walbrzych.pl
Dodatkowo, dla wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych aplikowaniem o środki UE na rewitalizację budynków mieszkalnych w ramach działania 6.3 RPO WD, 5 lipca br. odbędzie się spotkanie informacyjne, o którym szerzej informujemy na stronie www.rewitalizacja.walbrzych.pl .

Projekt pn. „Program rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025”
współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020
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Dyrdymały
Janusz
Bartkiewicz

Niekiedy pomysł na felieton
noszę w głowie przez jakiś czas, a
niekiedy wpada tak całkiem nagle - rzec można - przypadkowo.
Czasem zdarza się, że również
pod wpływem tego, co czytam w
ogólnopolskiej lub naszej, wałbrzyskiej prasie. I tak właśnie 18.06.br.
zabrałem się za (zaległą) lekturę
dwóch wałbrzyskich tygodników
i - mówiąc szczerze - ręce mi opadły po przeczytaniu tekstów, które
odnosiły się do zatrzymania sprawców niedawnego podwójnego
zabójstwa w wałbrzyskiej dzielnicy
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Nowe Miasto. W sprawie tej ich autorzy piszą o „brawurowej akcji”,
lub „akcji, jakiej Wałbrzych jeszcze
nie widział”, dotyczącej zatrzymania (na terenie Czech) trzech
osób podejrzewanych o udział
w podwójnej zbrodni na Nowym
Mieście. Wiem czym jest brawura,
ale na wszelki wypadek zajrzałem
do kilku słowników, gdzie wyczytałem, że brawura to nic innego, jak
postawa lekceważąca niebezpieczeństwo, odwaga na pokaz, lub
chęć popisania się odwagą. Czyżby
działania wałbrzyskich policjantów
na tym polegały? Myślę, że wątpię,
jak mawia Daniel Passent. Zacząłem analizować wszelkie dostępne
informacje dotyczące zatrzymania
podejrzewanych (nie będę ich tu
powtarzał z braku miejsca) i na ich
podstawie, a także na podstawie
swego doświadczenia i znajomości
nie tylko procedur, ale i zwykłych

zasad obowiązujących w procesach wykrywczych, jawi mi się obraz tego, co się faktycznie zdarzyło.
W rzeczywistości żadnej brawurowej akcji nie było (bo i po co?),
sprawców zatrzymali policjanci
czescy na podstawie informacji
przekazanych im przez policjantów z Wałbrzycha. Po zatrzymaniu
podejrzanych, pozwolono zapewne prokuratorowi z Prokuratury
Okręgowej w Świdnicy wstępnie
ich przesłuchać, a obecnie prokuratora czeka na zakończenie procesu ekstradycyjnego, zezwalającego na sprowadzenie podejrzanych
do Aresztu Śledczego w Świdnicy.
Pod względem kryminalistycznym
sprawa nadzwyczaj banalna i w
historii wałbrzyskiej kryminalistyki
można znaleźć setki podobnych,
w których również, w znacznym
procencie, osobiście uczestniczyłem. Nie mam absolutnie – co zro-

zumiałe – wglądu do akt sprawy,
ale z przeświadczeniem zbliżonym
do pewności mogę, na podstawie
udostępnionych prasie skąpych
informacji, opisać przebieg i poszczególne etapy tego śledztwa.
Otóż po ujawnieniu zwłok
policjanci podjęli swe rutynowe
czynności. Jedni dokonywali kryminalistycznych oględzin mieszkania i ujawniali oraz zabezpieczali
wszelkie możliwe ślady (linii papilarnych, traseologiczne, biologiczne, a być może także i mikroślady).
Inna ekipa, w ramach czynności
posesyjnych i operacyjnych, ustalała świadków zdarzenia, których
następnie przesłuchiwano w trybie
procesowym. W wyniku tych nakładających się na siebie czynności, uzyskano niepodlegające wątpliwości dowody, wskazujące na
osoby, które mogły się tej zbrodni
dopuścić. A więc prawdopodobREKLAMA

KREDYT
z małą ratą

NA DOWOLNY CEL • elastyczny okres spłaty
również z małym dochodem • MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA SPŁATY RAT
DO 120 MIESIĘCY KREDYTOWANIA • bez ograniczeń wieku
• TYLKO SPRAWDZONE OFERTY BANKÓW I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH •

KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA
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

bez
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Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy
ZADZWOŃ

668 682 334
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*
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Twoje pieniądze

nie ujawniono ślady na narzędziu
zbrodni, albo też w innych miejscach, wskazujące na to, że pochodzić mogą tylko od sprawcy i
dokonano szybkiego sprawdzenia
w kartotece daktyloskopijnej, co
w przypadku wcześniejszego daktyloskopowania danej osoby, pozwoliło na ustalenie jej tożsamości.
Być może było jednak i inaczej, czyli
ślady daktyloskopijne sprawcy nie
znajdowały się w kartotece, ale na
podstawie zeznań świadków lub
informacji od tzw. osobowych źródeł, uzyskano wiedzę o tym, kto w
przybliżonym czasie zabójstwa był
w tym mieszkaniu. Policja zapewne
otrzymała dokładne rysopisy, co
umożliwiło jej dokonania trafnego
typowania, a było to tym prostsze,
że jeden z tych mężczyzn był inwalidą, albowiem nie miał jednej nogi
i mieszkał (kiedyś) na ul. Osiedleńców. Być może informacje te pokryły się z danymi pochodzącymi
z kartoteki kryminalistycznej, co
sprawę czyniło jeszcze łatwiejszą.
W tej sytuacji prokuratura szybko i
sprawnie wydała postanowienie o
przedstawieniu zarzutów, a także
listy gończe za nimi, a na tej podstawie Sąd Okręgowy w Świdnicy
wystawił Europejski Nakaz Aresztowania. Pozostało tylko dokonać
ich zatrzymania, ale widać był z
tym istotny problem, albowiem nie
ustalono gdzie mogą przebywać,
a policjanci operacyjni nie mogli
natrafić na informacje wskazujące
miejsca, gdzie można ich dopaść.
To zapewne efekt znanej policji
zmowie milczenia funkcjonującej w pewnych kręgach naszego
społeczeństwa. W „moich policyjnych czasach” podejmowaliśmy
wówczas czynności operacyjne,
zmierzające do ustalenia miejsca
ukrywania się takich osób i ich
zatrzymania. Jednakże komuś w
Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu bardzo się śpieszyło i w tej sytuacji ktoś wpadł na
iście „szatański” pomysł, aby opublikować w mediach ich fotografie
wraz z danymi osobowymi, z informacją, że policja i prokuratura poszukuje ich jedynie jako świadków.
Z punktu widzenia psychologii
było to pociągniecie uzasadnione,
albowiem przekazanie informacji

o świadku jest zupełnie czymś innym, niż zakapowanie bliźniego.
Nawet jeżeli dopuścił się zbrodni.
Na marginesie tylko dodam, że
kiedyś posłużyłem się podobnym
trickiem. Szukaliśmy konkretnego
sprawcy, więc pojechałem do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy,
aby uzyskać zezwolenie na publikację jego fotografii, ale spotkałem
się z odmową z uwagi na to, że
nie mieliśmy jeszcze 100% dowodów jego winy. Wziąłem wtedy te
zdjęcie i udałem się do naszego rysownika z wydziału kryminalistyki,
który mi pięknie twarz mężczyzny
przerysował. Opublikowaliśmy to
jako portret rysunkowy i już za trzy
lub cztery dni „zdjęliśmy” go we
wskazanym nam mieszkaniu wraz
resztą potrzebnych prokuraturze
dowodów. Od razu zaznaczę, że
ten mój pomysł nie naruszył absolutnie żadnego przepisu obowiązującego prawa. Niestety nie
mogę powiedzieć tego samego
o obecnie zastosowanym tricku,
albowiem w prasie opublikowano
wizerunek i dane osobowe trzech
mężczyzn z informacją, że dotyczy to świadków zdarzenia. Postanowienie prokuratora o tej treści
było zawieszone na internetowej
stronie KMP w Wałbrzychu, przez
co zostały wprowadzone w błąd
wszystkie polskie media (prasa,
radio i telewizja, internet), które
fotografie z danymi osobowymi
opublikowały, gdy tymczasem na
publikację takich informacji zgodę
może wyrazić jedynie sam świadek. Ani prokurator, ani sąd uczynić tego nie ma prawa, a wątpię,
czy w tym przypadku poszukiwani,
jeszcze przed ich zatrzymaniem,
zgody takiej udzielili. Rozumiem
chęć szybkiego dopadnięcia zwykłych bandziorów, ale organy stojące na straży prawa i porządku
prawnego nie mają prawa chodzenia na skróty i zarówno prokurator,
jak i komendant policji, wiedzieć o
tym powinni. Natomiast sami policjanci faktycznie odwalili kawał
porządnej roboty i chwała im za to,
ale po co wypisywać dyrdymały o
brawurowych akcjach, jakich Wałbrzych jeszcze nie widział? Można to przecież odczytać jako ich
ośmieszenie.
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Dotyk niosący zdrowie
- Mogę spróbować – mówi skromnie wałbrzyski
uzdrowiciel. A potem zazwyczaj efekty
są zdumiewające. Choroby cofają się jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ludzie
wracają, dziękować mu ze łzami w oczach.
- Groziła mi operacja
mięśniaków. Bałam się, więc
przyjechałam do niego. Po
czterech wizytach bardzo
się zmniejszyły, po kolejnych czterech znikły. Do
tego przestała mnie boleć
głowa i kręgosłup. A włosy
nabrały większego blasku,
niż po najdroższych odżyw-

kach – mówi pani Karolina
Gąsiorek z Wrocławia. Pana
Darka polecił jej kuzyn z
Wałbrzycha, który po złamaniu miał martwicę kości
dłoni. Nie chciała się zrastać,
a po kilku wizytach u pana
Darka problem się skończył,
ręka odzyskała pełną sprawność.

- Groziła mi operacja mięśniaków. Bałam
się, więc przyjechałam do niego. Po czterech
wizytach bardzo się zmniejszyły, po kolejnych
czterech znikły. Do tego przestała mnie boleć
głowa i kręgosłup. A włosy nabrały większego
blasku, niż po najdroższych odżywkach

REKLAMA

Babcia ma zaawansowany reumatyzm,
ale endoprotezę biodra ma wyznaczoną
na 2020 rok, a kolana na 2021. Ledwo chodzi.
Wystarczą jednak dwie, trzy wizyty u pana
Darka, by na kilka tygodni odłożyła laskę
i znów chodzi prawie bez bólu
- A ja trafiłam tu z ciągłymi bólami brzucha. Jelito
wrażliwe, problemy z wątrobą, refluks. Strach było
jeść cokolwiek, poza kaszką i
sucharami. Leki niewiele dawały. Ulgę odczułam już po
drugiej wizycie, po piątej odważyłam się zjeść tłusty kapuśniak. I nic! Znowu mogę
jeść wszystko, a lubię dobrze
zjeść – śmieje się pani Marzena Bończycka ze Świdnicy.
Od jakiegoś czasu mieszka w
Niemczech, ale gdy tylko na
kilka dni zjawi się w domu,
odwiedza pana Darka. Jak
sama twierdzi, to dzięki niemu jest w formie.

Podobnie Magda Bąk,
która mieszka w Irlandii. Jak
tylko przyjeżdża na kilka dni,
przywozi do pana Darka babcię z Walimia. – Babcia ma
zaawansowany reumatyzm,
ale endoprotezę biodra ma
wyznaczoną na 2020 rok, a
kolana na 2021. Ledwo chodzi. Wystarczą jednak dwie,
trzy wizyty u pana Darka,
by na kilka tygodni odłożyła
laskę i znów chodzi prawie
bez bólu. Do tego po wizytach u pana Darka przestaje
ją boleć kręgosłup i bardzo
poprawiają się wyniki ciśnienia oraz cukru. To pan Darek
trzyma babcię przy zdrowiu.

Dlaczego więc sam uzdrowiciel tak skromnie mówi
„mogę spróbować”? – Niestety,
nie każdemu udaje się pomoc.
Są i tacy, na których ta energia
oddziałuje w niewielkim stopniu. A poza tym ta ostrożność

powoduje, że ludzie nie rezygnują z wizyt u lekarzy. A każdy
chory powinien pozostawać
pod lekarską opieką. Ja mogę
lekarza uzupełniać, ale nie zastępować – wyjaśnia.
(ego)

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

Zapraszamy na tradycyjne dania kuchni
polskiej, włoską pizzę pieczoną na kamieniu.

Nasza specjalność
- dania z dziczyzny!
Organizujemy wesela i przyjęcia okolicznościowe

Gościniec Sudecki
Głuszyca
ul. Warszawska 2a
tel. 534 636 516

Zapraszamy kibiców
do oglądania najważniejszych
wydarzeń sportowych
na naszym wielkim ekranie!
Wstęp wolny!
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Weekend pełen atrakcji
W ostatnim tygodniu
wiele się działo w powiecie
wałbrzyskim,
zwłaszcza
pod względem kulturalnym. Ruszyła ostro realizacja imprez wpisanych w
program
Dolnośląskiej
Stolicy Kultury i tym sposobem mieliśmy weekend
pełen atrakcji.
Zaczynając od początku:
18 czerwca mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego mieli
okazję zobaczyć Inscenizację Chrztu Polski, która
związana była z jubileuszem,
który przypada na ten rok,
czyli 1050 rocznicą przyjęcia chrztu przez Polskę.
Gmina Stare Bogaczowice,
jako organizator tej imprezy,
spisała się znakomicie pod

każdym względem. Tydzień
później mieliśmy prawdziwą
ucztę kulturalną. Przy okazji
Festiwalu Gulaszu, który odbył się w Walimiu, mogliśmy
zobaczyć wystawę plenerową polskiego malarstwa
historycznego. Obrazy, które
były rozstawione w Parku
Jordanowskim na sztalugach, to reprodukcje dzieł
tak słynnych malarzy jak:
Jan Matejko, Wojciech czy
Juliusz Kossak, a o ich historii
i znaczeniu opowiadali aktorzy z Agencji Artystycznej
Wartki, wyposażeni w broń
i stroje z tamtego okresu.
Dzień później, podczas Festiwalu Zupy z organizowanego przez gminę Jedlina
Zdrój, miał miejsce występ

Elita na powiatowych drogach
greckiego zespołu Mythos z
zespołem tanecznym Sirtaki
oraz Teatr Ognia Impuls. Jakby tego było mało, od 23 do
26 czerwca trwał 51. Międzynarodowy Festiwal Henryka
Wieniawskiego w Szczawnie
Zdroju, który w tym roku był
wsparty również przez Dolnośląską Stolicę Kultury.
- Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego serdecznie dziękuje
wszystkim włodarzom gmin
za przygotowanie naprawdę
ciekawych, pełnych atrakcji
imprez i za współpracę w
ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury dofinansowanej
z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
– podkreślają włodarze powiatu.

W Walimiu mogliśmy zobaczyć wystawę plenerową polskiego malarstwa historycznego.

Starosta wałbrzyski Jacek Cichura uczestniczył w dekoracji zwycięzców.

Ze sceny w Świdnicy, 22
czerwca po godzinie 9.00,
można było usłyszeć wyczekiwana od wielu tygodni formułę: „Mistrzostwa
Polski w Kolarstwie Szosowym 2016 uważamy za
otwarte”. Byliśmy świadkami naprawdę emocjonujących zmagań, m.in. na
drogach powiatu wałbrzyskiego, które trwały 4 dni.
Podczas tego tygodnia
wyłonieni zostali medaliści w
różnych kategoriach: jazda
indywidualna na czas, w któ-

rej złotą medalistką została
pierwszego dnia Katarzyna
Niewiadoma, startująca w kategorii elita kobiet oraz Maciej
Bodnar, startujący w kategorii
„Elita Mężczyzn”. Mistrzostwa
zakończyły się wyścigiem za
startu wspólnego, w którym
kolarze mieli do pokonania
222 km. Był to bardzo długi i
wyczerpujący wyścig, który
jako pierwszy ukończył Rafał
Majka zdobywając tytuł Mistrza Polski w Kolarstwie Szosowym 2016. Podczas uroczystego otwarcia jak i wręczania

medali na podium obecny był
Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura, jako członek komitetu
honorowego tegorocznych
mistrzostw.
- Bardzo cieszymy się, że
Powiat Wałbrzyski mógł być
współorganizatorem tego
wydarzenia, a trasa wyścigu
przebiegała również i przez
nasze drogi. Zwycięzcom
jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za
dostarczenie tak wielu emocji – podsumował zmagania
starosta Jacek Cichura.
REKLAMA

HOT LAST 2016

OSTATNIE MIEJSCA
TYLKO DLA CZYTELNIKÓW
OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem AUTOKAREM wszystko w cenie
• 05.07 - 16.07 - 1 999 PLN 1 000 PLN!!!
• 14.07 - 25.07 - 1 999 PLN 1 299 PLN!!! SPRZEDANY!!!
• 23.07 - 03.08 - 1 999 PLN 1 100 PLN!!! OSTATNIE 14 MIEJSC!
• 01.08 - 12.08 - 1 999 PLN 1 299 PLN!!! SPRZEDANY!!!
• 10.08 - 21.08 - 1 999 PLN 1 199 PLN!!! OSTATNIE MIEJSCA!
PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW DO 15.07
• 19.08 - 30.08 - 1 999 PLN 1 299 PLN!!!
DZIECI DO LAT 12 - 999 PLN!!!

BUŁGARIA OBÓZ MŁODZIEŻOWY Z ZUMBĄ
AUTOKAREM!!!
• 05.07 - 16.07 - 1 699 PLN 1 199 PLN!!! OSTATNIE 2 MIEJSCA!
• 14.07 - 25.07 - 1 699 PLN 1 299 PLN!!! SPRZEDANY!!!
• 23.07 - 03.08 - 1 699 PLN 1 100 PLN!!! OSTATNIE 14 MIEJSC!
• 01.08 - 12.08 - 1 699 PLN 1 299 PLN!!! SPRZEDANY!!!
• 10.08 - 21.08 - 1 699 PLN 1 199 PLN!!! OSTATNIE MIEJSCA!
PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW DO 15.07
• 19.08 - 30.08 - 1 699 PLN 1 299 PLN!!!

BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***
wczasy z wyżywieniem SAMOLOTEM wszystko w cenie
• 08.08 - 18.08 3 299 PLN
2 199 PLN!!!
• 18.08 - 29.08 3 299 PLN
2 299 PLN!!!
• 29.08 - 08.09 2 599 PLN
1 999 PLN!!!
• 08.09 - 19.09 2 599 PLN
1 999 PLN!!!
• 19.09 - 26.09 2 299 PLN
1 599 PLN!!!

WCZASY I OBOZY W POLSCE!!!

GRZYBOWO • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB • od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
REWAL • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB • od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
SZCZAWNICA • od 70 PLN/noc z wyżywieniem HB • od 80 PLN/noc z wyżywieniem FB
JASTRZĘBIA GÓRA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY • od 1 199 PLN

TRANSPORT AUTOKAREM NAD MORZE DO 31.08 - CODZIENNIE!

SUPER PRICE - PROMOCJA DO 31.07
PIELGRZYMKA DO WŁOCH 11-20.09.2016

TRASA: PADWA - ASYŻ - CASCIA - WATYKAN – RZYM - MORZE TYRREŃSKIE
– MONTE SAN ANGELO - S.G.ROTONDO – LANCIANO – MANOPELLO – LORETO - SAN MARINO

2999 - 900 PLN + 300 EURO - WSZYSTKO W CENIE!!!

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

zatrudni specjalistów
z odpowiednim przygotowaniem
zawodowym
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych
- do świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi na terenie
miasta Wałbrzycha.

Kontakt: 74 66 40 885 lub 74 66 40 852.

Wójt z absolutorium
Podczas sesji Rady Gminy
Stare Bogaczowice, radni
udzielili wójtowi Mirosławowi Lechowi absolutorium
za 2015 rok. Zrealizowane
dochody Gminy Stare Bogaczowice w ubiegłym roku wyniosły 12 775 112,85 zł, co stanowi 99,3 % planowanych do
uzyskania dochodów. Wydatki
gminy wyniosły 12 592 320,33
zł tj. 88,4 % prognozowanych
do realizacji wydatków, tworząc tym samym planowaną nadwyżkę w kwocie 182
792,52 zł. Radni najpierw zapoznali się z pozytywną opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie
sprawozdania wójta gminy
z wykonania budżetu Gminy
Stare Bogaczowice za 2015
rok i pozytywną opinią Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Stare Bogaczowice, a następnie
podjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Za udzieleniem absolutorium
głosowało 14 radnych, przeciwko głosował tylko radny
Eugeniusz Rajca.
(RED)

Plenerowy turniej
Rada Sołecka wsi Nowe Bogaczowice zaprasza na plenerowy gminny turniej piłki
siatkowej o Puchar Wójta
i Przewodniczącego Rady
Gminy Stare Bogaczowice.
Zmagania rozpoczną się 3
lipca o godz. 15:00 na boisku
w Nowych Bogaczowicach.
Oprócz rywalizacji drużyn z
całej gminy odbędzie się także mecz pomiędzy VIP-ami z
wójtem gminy na czele a radą
gminy z przewodniczącą na
czele.
(RED)

Bezpieczniej na drogach

Od Strugi do zalewu w Starych Bogaczowicach prowadzi
odnowiona droga.
Trwają końcowe prace remontowo-modernizacyjne
oraz odbiory na drogach powiatowych w Gminie Stare
Bogaczowice.
W Starych Bogaczowicach
można już po nawierzchni asfaltowej przejechać od urzędu
gminy do przysiółka Wrony.
Zakończono też układanie
nawierzchni bitumicznej na
odcinku drogi przy wjeździe
do Gostkowa. W tym tygodniu
zostały zainstalowane bariery
energochłonne na niebezpiecznych zakrętach dróg w
Nowych Bogaczowicach i Cieszowie. W Cieszowie zakończyło się również utwardzanie
poboczy przy wyremontowanych odcinkach dróg.
- Wszystkie te prace znacznie zwiększą bezpieczeństwo
użytkowników dróg, za co
mieszkańcy gminy są wdzięczni Starostwu Powiatowemu w
Wałbrzychu – mówi Mirosław
Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
Z kolei dzięki dotacji z
Urzędu
Marszałkowskiego

Województwa Dolnośląskiego
gmina przeprowadziła remont
drogi ze Strugi w kierunku
zalewu w Starych Bogaczowicach. Na drodze gminnej położono nawierzchnię asfaltową,
a na odcinku przebiegającym
przez las zostanie wyrównana nawierzchnia szutrowa.
Mieszkańcy Wałbrzycha będą
mogli dotrzeć nad zalew trasą
o 3 km krótszą i znacznie bezpieczniejszą.
Na tym nie koniec prac drogowych, ponieważ gmina przystąpi do remontu 200 m drogi
w Lubominie przy posesji nr
33, gdzie nawierzchnia zostanie
wykonana z kostki betonowej.
Z kolei w lipcu do rozpocznie
się budowa chodników w Starych Bogaczowicach od urzędu
gminy do poczty, a w Chwaliszowie od „ul. Francuskiej” do
przystanku. Poza tym trwają
prace przygotowawcze do położenia nowej nawierzchni na
odcinku drogi wojewódzkiej od
mostu w Chwaliszowie do RSP
„Przyszłość”.
(RED)

Ogród z historią
Fundacja Anna w Gostkowie działa od 19.01.2016 r.
a jej celem statutowym jest
opieka nad obiektami o dużej wartości historycznej
i przyrodniczej w Gostkowie, a w szczególności nad
nieczynnym cmentarzem
ewangelickim. - Chcemy
uratować to miejsce przed
całkowitym zapomnieniem i
zniszczeniem, a w nasze prace angażuje się coraz więcej
wolontariuszy, którzy chcą
uratować kawałek prawdziwej historii, która pozostała
jeszcze na tym terenie. 1
czerwca nasza fundacja uzyskała grant finansowy i rzeczowy w konkursie „Zielona
Ławeczka”,
organizowanym przez Fundację Banku
Ochrony Środowiska. Środki zostały przeznaczone na
realizację projektu „Ogród
z historią” na terenie nieczynnego cmentarza ewangelickiego w Gostkowie.
W nasadzaniu roślin udział
wzięło kilku okolicznych
mieszkańców oraz członkowie fundacji. Porządkowanie
terenu i sadzenie roślin sprawiły wszystkim uczestnikom
wielką przyjemność, zainspirowały ich do innych wspólnych działań w najbliższym
otoczeniu. Dzięki wspólnym
działaniom powstał piękny
zakątek, którego wartość
będzie rosła wraz z upływem
lat. Serdecznie zachęcamy
do udziału w tego typu konkursach, bo to wspaniała
przygoda dla wszystkich,
którzy chcą wyjść z domów,
poznać sąsiadów i razem
zrobić coś ładnego – mówi
Angelika Babula z Fundacji
Anna w Gostkowie.
(RED)

Zmiana w stypendiach
Od
roku
szkolnego
2016/2017 ulegają zmianie przepisy regulujące przyznawanie stypendium szkolnego, w
związku z Uchwałą nr XI/93/16
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z 23 marca 2016 r.
Najważniejsze zmiany dotyczą formy stypendium szkolnego,
które może być udzielone na zasadzie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w
zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających
poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
w szczególności kosztów nauki
języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich,
wycieczek szkolnych, wyjść do
kin i teatrów organizowanych
przez szkołę; 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególności zakup
podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka,
stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii,
słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie abonamentu
internetowego i innych uznanych
przez dyrektora za niezbędne

w trakcie edukacji szkolnej; 3)
całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów związanych z
pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
w szczególności kosztów zakwaterowania, przejazdu; 4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ
przyznający stypendium uzna,
że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1,2,3
nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest
celowe. Stypendium może być
udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. Stypendium
udzielone w formach określonych w ust. 1 pkt 1-3 realizowane
jest poprzez refundację poniesionych kosztów. Stypendium
realizowane w formie refundacji,
wypłacane będzie po poniesieniu wydatków na cele edukacyjne pod warunkiem, że dotyczą
one danego roku szkolnego. W
związku z powyższym bardzo
ważne jest zbieranie faktur potwierdzających zakup artykułów
szkolnych wymienionych w §4.1
pkt 2, które będą kupowane na
rok szkolny 2016/2017.
(RED)

Festyn parafialny
Rada Sołecka w Lubominie
i Rada Parafialna w Lubominie
po raz trzeci zorganizowały
Festyn Parafialny.
Impreza rozpoczęła się z
lekkim opóźnieniem spowodowanym transmisją z meczu Polska - Szwajcaria, ale za to jaka
była radość ze zwycięstwa! Na
uczestników imprezy czekały domowe wypieki i pierogi, potra-

wy z grilla oraz loterie fantowe.
Dzieci korzystały ze zjeżdżalni i
uczestniczyły w wielu konkursach, a dorośli mogli skorzystać
z przejażdżki samochodami terenowymi. Nawet krótka burza nie
przerwała zabawy, która trwała
do północy. Dochód z festynu
został przeznaczony na remont
kościoła w Lubominie.
(RED)
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Gwiazdy w Mieroszowie
Elżbieta
Szomańska
i burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński zapraszają na III Festiwal im.
Włodka
Szomańskiego, który odbędzie się w
dniach 8 – 10 lipca 2016 r.
w Mieroszowie.
- W programie festiwalu
występy zespołów, orkiestr i
gwiazd, które przyjęły nasze
zaproszenie. Towarzyszyć
mu będzie konkurs wokalny
o Statuetkę Szklanego „Krasnala Szomola”, a przewodniczącą jury będzie wybitna
aktorka Teresa Lipowska.
Czeka nas fajna zabawa,
ciekawe nagrody, występy
na zawodowej scenie, spotkania z innymi wokalistami,
wspólne koncerty -podkreślają organizatorzy.
Uroczyste otwarcie festiwalu zaplanowano 8 lipca
(piątek) o godz. 18.00 w Sali
Mieroszowskiego Centrum
Kultury. Po nim zaplanowano trzy koncerty: „Fortepian od mieszkańców

Mieroszowa”, zespołu Dixie
Tigers Band oraz „Cinema
Classico” - Orkiestry Kameralnej Klassik Modern, którą
poprowadzi Roman Samostrokov - solista wiolonczela
i dyrygent. W programie :
szlagiery muzyki filmowej
z najbardziej popularnych
hollywoodzkich filmów i
bajek , m.in. Pearl Harbour,
Titanic, Piraci z Karaibów,
Sherlock Holmes, Dziewiąte
Wrota, Bitwa o Tron, Madagaskar, Kraina lodu czy Król
Lew oraz kompozycje Romana Samostrokova i Włodzimierza
Szomańskiego.
Utwory wykonane na żywo
przez 13 osobową orkiestrę
ilustrować będzie projekcja
fragmentów filmów i slajdów na ekranie projekcyjnym.
9 lipca (sobota) o godz.
11.00 rozpoczną się warsztaty wokalne w sali MCK, a
o godz. 18.00 w tym samym
miejscu rozpocznie się recital laureatki „Kryształowego

REKLAMA

Krasnala 2015” Moniki Federyszyn.
Z kolei 10 lipca (niedziela) o godz. 18.00 zaprezentowany zostanie spektakl
familijny „OKU-LA-LA-RY”
(słowa Julian Tuwim, muzyka Włodzimierz Szomański)
w reżyserii Marcina Kolaczkowskiego. W programie
najpiękniejsze i najbardziej
znane wiersze m.in.” Lokomotywa”, „Ptasie plotki”,
„Ptasie Radio”, „Okulary”,
”Słowik”, a wykonawcy to:
Teresa Lipowska, Olga Szomańska, Marcin Kołaczkowski, Zespół Spirituals Singers Band w składzie: Alicja
Wiłkowska, Marta Raczak
–Idczak, Aleksandra Sozańska - Kut , Jacek Zamecki,
Krzysztof Pachołek, Artur
Stężała.
Festiwalowi towarzyszyć
będzie wystawa malarstwa
„Blisko muzyki” artysty - plastyka Jolanty Grocholskiej
– Janczara oraz fotografii
Stowarzyszenia Pasjonatów

Historii Ziemi Mieroszowskiej pod kierownictwem
Krzysztofa Marciniaka.
Organizatorami III Festiwal im. Włodka Szomańskiego są: SSB Contact i
Mieroszowskie Centrum Kultury, a współorganizatorami:
Sztukoteka i Stowarzyszenie
Miłośników Historii Ziemi
Mieroszowskiej. Finansowanie: Gmina Mieroszów oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze
środków Europejska Stolica
Kultury Wrocław 2016. Partnerzy i sponsorzy: Ośrodek
Kultury i Sztuki Wrocław,
Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu, Camela S.A., Sanatoria Dolnośląskie spółka
z o.o, KSS Barnica, ASP Wrocław, Laboratorium Śpiewu i
Mowy, Parafia Prawosławna
i Dom Św. Elżbiety w Sokołowsku, Sekcja Rękodzieła
przy MCK, CAPSLOOK Maciej
Koziejko Sp. k. oraz prywatni
darczyńcy.

(RED)

Na ekologicznym szlaku
Dobre pomysły zmieniają
nasz świat to akcja organizowana przez Toyota Motor
Manufacturing Poland Sp. z
o. o., w ramach której Gmina
Mieroszów pozyskała dofinansowanie na utworzenie
Szlaku Ekologicznego w
Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich, który
usytuowany jest na terenie
masywu góry Lesista Wielka. Szlak w ramach, którego
powstała m.in. Eko-Klasa i
oznaczona trasa o długości
ok. 9 km z przyrodniczymi
tablicami informacyjnymi,
będzie propagował wiedzę
na temat ekologii oraz lokalnej przyrody.
- Jest to wspaniałe miejsce
do organizowania rajdów i
lekcji ekologicznych, połączonych z propagowaniem
zdrowego sposobu spędzania
wolnego czasu, z działaniami
na rzecz edukacji i świadomości ekologicznej. Mam nadzieję, że takie wykorzystanie

naturalnego bogactwa Gór
Suchych oraz Lesistej Wielkiej, potencjału turystycznego
z uszanowaniem przyrody,
będzie odpowiedzią Gminy
Mieroszów na potrzebę sprostania wymaganiom najnowszym trendom w europejskiej
turystyce
proekologicznej.
Dla nas mieszkańców regionu będzie to miejsce, w którym wychowywać będziemy
najmłodsze pokolenia, uczyć
mądrego, świadomego wykorzystania bogactwa natury,
prostych zachowań jak niezaśmiecanie gór, segregowanie
odpadków, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a
przy okazji dzieci będą mogły
pooddychać zdrowym, górskim powietrzem. Co ważne,
na tej trasie mogą spędzać
dobrze czas całe rodziny, tablice podpowiadają nam jak
nazywają się otaczające nas
drzewa, jakie zwierzęta skrywają się w trawie, a po udanej
wycieczce można odpocząć

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

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

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji w gminie Mieroszów
powstał Eko Szlak.
w Eko-Klasie i rozpalić ognisko na przygotowanym i wyznaczonym do tego miejscu.
Otwieram działalność szlaku
i zapraszam do korzystania z
uroków gór w Gminie Mieroszów - powiedział burmistrz
Mieroszowa Marcin Raczyński,
który wręczył oficjalne podziękowania wszystkim zaangażowanym w projekt Eko Szlaku.
Dobre pomysły zachęcają
także do współpracy szlachetnych ludzi i dlatego do współtworzenia szlaku włączyły się
również: Fundacja Edukacji
Europejskiej,
Nadleśnictwo
Wałbrzych, Dolnośląskie Parki
Krajobrazowe, firma Friedlan-

der, firma Zebra Sp z o.o , PGK
Sanikom Sp z o.o PHU LAS BUD
s.c, PWSZ im Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu, Gimnazjum im.
Krzysztofa Kieślowskiego, Dom
Dziecka „Catharina”, Związek
Harcerstwa
Rzeczpospolitej
drużyna Virtus, Fundacja Dolina Inspiracji, PHU Bogler, pracownicy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o.
Początek Eko Szlaku mieści
się na parkingu w Unisławiu
Śląskim (po prawej stronie, ok
300 m od wyjazdu z Unisławia
w kierunku Mieroszowa) współrzędne GPS : 50.702815,
16.216264.
(RED)

Serwis Samochodowy Goliat

zatrudni
DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA
gwarantujemy atrakcyjne wynagrodzenie
ul. Skarżyska 6,
58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92

Artyści z przedszkoli
W Mieroszowskim Centrum Kultury zorganizowano XII Przegląd Twórczości
Dziecięcej Wieku Przedszkolnego pod honorowym patronatem burmistrza Mieroszowa.
Jest to coroczna impreza,
organizowana przez Przedszkole Miejskie w Mieroszowie. Jej celem jest promowanie wartości wychowania
przedszkolnego. W tańcach
i piosenkach zaprezentowały się grupy przedszkolne z
gminy Mieroszów oraz cze-

skiego Viznova i Mezimesti.
Dzieci zaskoczyły dorosłą
widownię - rodziców, dziadków, przyjaciół, radnych
Mieroszowa i gości z Czech
- artystycznym poziomem
wykonania.

TANIE ZDJĘCIA !!!
• DOWÓD OSOBISTY • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA

(RED)

19zł

99

za 8 sz

tuk

(na nośniku elektronicznym)

• DYPLOM, INNE
FOTO ID Andrzej Wojciechowski, ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego, tel. 669 595 557
www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid
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Puszta i barszcz
proletariacki
Za nami kolejna edycja prezentacji kulinarnych w Jedlinie - Zdroju, w których do rywalizacji o miano najsmaczniejszej zupy stanęło
24 wystawców indywidualnych
oraz reprezentujących pensjonaty
i restauracje. Dolnośląski Festiwal
Zupy po raz kolejny okazał się sukcesem
Podczas tegorocznego festiwalu
zupy oceniało Jury w składzie: Kazimierz Chrapek - przewodniczący,
Maja Drapich i Barbara Szeligowska.
W kategorii osób fizycznych zwyciężył Dawid Zając z Jedliny-Zdroju,
serwujący "Pusztę", miejsce drugie
zajęła Zofia Kowalczyk z Kłodzka z
zupą "Ekoburaczkową z miętą", a
miejsce trzecie Michał Kaliszewski z
Jedliny-Zdroju za "Chłodnik jedliński". W kategorii uczestników instytucjonalnych pierwsze miejsce zajęła Oberża PRL z Jedliny-Zdroju za
"Proletariacki barszcz biało-czerwony", miejsce drugie Związek Emerytów Jaworzyna Śląska za zupę "Tajską", a miejsce trzecie Willa Kwiaty
Polskie za "Zupę ziemniaczaną z
nutką pomidorów".
Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody w postaci wczasów dla
dwóch osób w Chorwacji, ufundowane przez Organizację Usług Turystycznych Zbigniew Górnicki (kategoria osoba fizyczna), natomiast w
kategorii wystawców instytucjonalnych nagrodą główną były wczasy
dla jednej osoby we francuskim Port
Grimaud, ufundowane przez Biuro
Podróży "Juventur Travel". Dodatkowo w tej kategorii za zajęcie I, II i III
miejsca przyznawane były vouchery
o wartości odpowiednio 5 tys., 3 tys.

Gitarowa Jedlina

Laureaci XIV Dolnośląskiego Festiwalu Zupy w Jedlinie - Zdroju.
i 2 tysiące złotych z przeznaczeniem
na reklamę w Gazecie Wrocławskiej,
Panoramie Wałbrzyskiej i na portalu naszemiasto.pl. Wszyscy laureaci
otrzymali również sprzęt AGD oraz –
tradycyjnie już – złote, srebrne i brązowe wazy.
Równolegle z Festiwalem Zupy
odbywała się Gra Miejska „Szlakiem
Legionów”, której organizatorem
było Stowarzyszenie „Źródło” z Jedliny-Zdroju. W zabawie wzięło udział 9
drużyn. I miejsce zajęli „Latkowscy”,
miejsce II zajął „Super Team”, natomiast na miejscu III uplasowała się
drużyna – „Standard”. Podczas XIV
Dolnośląskiego Festiwalu Zupy, poza
jego głównym elementem, czyli zupą

i jej degustacją, na scenie wystąpił
grecki zespół "Mythos" wraz z zespołem tanecznym "Sirtaki", na stoiskach
z małą gastronomią, wyrobami regionalnymi i z rękodziełem artystycznym
można było zakupić pyszne przekąski
i wyjątkowe pamiątki. Imprezie towarzyszyła dobra zabawa przy muzyce
DJ. Dla wytrwałych uczestników festiwalu został zaprezentowany widowiskowy pokaz Teatru Ognia Impuls
z Wałbrzycha.
Warto zaznaczyć, że Festiwal Zupy
w Jedlinie-Zdroju został uhonorowany przez Dolnośląską Organizację
Turystyczną tytułem "Największe Turystyczne Wydarzenie Regionu".
(RED)

W dniach 15-17 lipca br. w Jedlinie-Zdroju rozbrzmiewać będą
czarujące dźwięki gitary za sprawą
II Letniego Festiwalu Gitarowego.
W ubiegłym roku koncerty gitarowe
cieszyły się wielkim zainteresowaniem słuchaczy i miłośników
„sześciostrunowej królowej”.
Tegoroczna edycja gitarowego świeta zapowiada się równie
ciekawie. Pierwszego festiwalowego
dnia - 15 lipca br. w Browarze Jedlinka usłyszymy Leszka Cichońskiego.
Ten związany z Wrocławiem ceniony
polski gitarzysta (kompozytor, autor podręczników i telewizyjnych
kursów dla gitarzystów), występował
na największych festiwalach bluesowych na świecie m.in. Monterey Bay
Blues Festival w Californi i Narooma
Blues Festival w Australii. Najbardziej
spektakularnym
przedsięwzięciem
realizowanym przez niego jest
„Thanks Jimi Festival” oraz Gitarowy
Rekord Guinnessa, który organizuje we Wrocławiu. W latach 80tych współpracował z Tadeuszem
Nalepą. W latach 90-tych z Johnem
Tuckerem, Carlosem Johnsonem i
Wojciechem Karolakiem. Dzielił scenę
z największymi gigantami gitary jak
Steve Morse i Steve Vai. Dwa jego ostatnie albumy: CD + DVD „Cichoński
-The Best of Studio and Live” i autorski
„Sobą gram” były nominowane do nagrody Fryderyki 2009 i 2012.
Ciekawym wydarzeniem będzie
koncert „Akustyczna siła rocka” w
wykonaniu żeńskiego duetu Soundz Good. Formację tworzą dwie
niezwykłe osobowości muzyczne:
Magdalena Czwojda (gitara) oraz Marta Zalewska (wokal, gitara basowa,
śpiew). Pomimo młodego wieku, obie
artystki współpracowały z wieloma
gwiazdami polskiej piosenki: Krystyną
Prońko, Kayah czy Majką Jeżowską.
Miały okazję pracować również z
Waldemarem Malickim i Filharmonią
Dowcipu, Tercetem czyli Kwartetem
(Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski,

Znany z telewizyjnych programów duet
Soundz Good wystąpi 16 lipca w Jedlinie
- Zdroju.
Robert Rozmus, Wojciech Kaleta)
oraz zespołem Perfect. Występowały
w muzycznych programach telewizyjnych: Szymon Majewski Show,
Śpiewające Fortepiany, Jaka To Melodia. Soundz Good wystąpi w sobotę
- 16 lipca br. o godz.19.00 w Kościele
przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju.
Natomiast trzeciego dnia, w
niedzielę - 17 lipca, także o godz.
19.00 w Parku Północnym zagra
dla wszystkich lubelska formacja o
charakterystycznej nazwie DżangoBango. Grupę tworzą muzycy flamenco oraz artyści związani z kulturą
romską. Będzie więc muzyka, śpiew i
taniec w efektownej oprawie, artyści
bowiem czerpią w swej twórczości
z kultury półwyspu iberyjskiego,
muzyki cygańskiej oraz jazzu i kultury
południowoamerykańskiej. Liderem
grupy jest Kuba Niedoborek, jeden z
najlepszych gitarzystów flamenco w
Polsce, koncertujący m.in. z Kayhą.
Wszystkie koncerty II Letniego
Festiwalu Muzycznego w JedlinieZdroju - staraniem władz miasta - otwarte są dla publiczności, a wstęp
jest bezpłatny. Koncerty gitarowe
najwyższej próby uzupełnią realizowane w Jedlinie już od 10 lat Letnie Warsztaty Gitarowe dla blisko
pięćdziesięciu młodych adeptów
gry na gitarze ze wszystkich niemal
zakątków naszego kraju.
(RED)
REKLAMA
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH
Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia

sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań

Najwyższy poziom usług za przystępną cenę!
Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI),
tel. 74 307 03 39, 601 570 621

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WALIM
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim.
Na podstawie art. 17 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 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Walim uchwały nr XVIII/101/2016 z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim.
W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu
Gminy Walim, ul. Boczna 9, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim, na podstawie uchwały nr XVIII/101/2016
z dnia 24 maja 2016r.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu
ochrony środowiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Wójt Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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W auli Zespołu Szkół nr 1 im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu gościliśmy
trenera mistrzyni olimpijskiej Justyny Kowalczyk - Aleksandra Wierietielnego i drużynę
biathlonistów Górnika Wałbrzych z lat 80-tych i 90-tych. Tego samego dnia odbyła się
kolejna edycja biegu „Biegaj z Jedynką” na 70-lecie sportu wałbrzyskiego.

10 lipca - WROCŁAW, 11 lipca - ZIELONA GORA i GŁOGÓW,
12 lipca - LUBIN i LEGNICA,
13 lipca - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH

.PL
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Jubileuszowy bieg

REKLAMA

DB2010

Prezydent
Wałbrzycha
nie tylko objął to wydarzenie
sportowe honorowym patronatem, ale też wziął czynny
udział w sztafecie VIP-ów
wraz z burmistrzami Jedliny-Zdrój - Leszkiem Orplem i
Głuszycy - Romanem Głodem. W sztafecie VIP-ów pobiegli też: prezes Aqua-Zdroju – Mariusz Gawlik, prezes
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Sławomir Hunek, Przewodniczący
Rady Rodziców I LO – Marek
Głowacki oraz olimpijczyk –
Roman Magdziarczyk. Pobiegły też sztafety sponsorów:
Ronal Polska, Wodociągi Wałbrzych, Faurecia oraz sztafety: biathlonistów Górnika,
Dęby-Wałbrzych, Absolwentów I LO, Podzamcze, UKS
Szafir Wałbrzych i Mieroszów.
Razem w biegu wzięło udział
168 zawodników. To ponad
dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Wszyscy uczestnicy biegu jak i kibice gratulowali świetnej organizacji
imprezy sportowej.
- To były zawody zorganizowane na bardzo wysokim
poziomie - stwierdził Zbigniew Szlufcik, dwukrotny
mistrz świata w zimowym
triathlonie i były biathlonista
Górnika Wałbrzych. - Bywam
na licznych imprezach międzynarodowych i naprawdę
organizacja, oprawa i liczba
oraz wartość nagród są imponujące.
Świetnej organizacji gratulowali również trener Aleksander Wierietielny, olimpijczycy Jan Wojtas i Dariusz
Kozłowski oraz liczni uczestnicy tej imprezy biegowej.
- Organizatorzy tego
podwójnego wydarzenia spotkania i biegu - dziękują
prezydentowi Wałbrzycha,
trenerowi Wierietielnemu i
biathlonistom, sponsorom:
Alba, Ronal Polska, P.O.D.
Urbaniak, KSS Bartinica, Vicotel, Wodociągi Wałbrzych,
Faurecia, Almar Sport, Pakt,
DARR, FRW, Lasy Państwowe,
TOP Materiały Budowlane,
Eco-Pro, Dach Konstruktor,
Piotr Dużyński, Sta-Pol Stanisław Skrzyniarz, Transport
Stępień, NIE bo MLECZNE,
P.H. Surosz, K. Samotyj, K. Pepera – podkreśla Beata Urbaniak, wicedyrektor Zespołu
Szkół nr 1 w Wałbrzychu.
(RED)

SALON FRYZJERSKI
W GALERII VICTORIA W WAŁBRZYCHU

ZATRUDNI

FRYZJERA
/FRYZJERKĘ
Z DOŚWIADCZENIEM

tel. 604 24 14 22

Mistrzostwa Polski
w Biathlonie Letnim
Gmina Czarny Bór, decyzją Polskiego Związku Biathlonu, po raz trzeci została
wybrana na organizatora
Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim. Tegoroczne zawody odbędą się w dniach
1-4 lipca 2016 r. na stadionie
sportowym w Czarnym Borze, a uroczyste otwarcie mistrzostw odbędzie się 2 lipca
o godzinie 12.00.
Organizacja poprzednich
edycji została bardzo wysoko
oceniona przez zawodników,
działaczy i dziennikarzy. Impreza zgromadziła kilkuset zawodników z całej Polski na czele z
Moniką Hojnisz, Weroniką Nowakowską, Magdaleną Gwizdoń i Krystyną Guzik oraz wielu
kibiców - miłośników sportu
biatlonowego. Celem zawodów jest nie tylko popularyzacja sportu biatlonowego, ale
wyłonienie najlepszych zawodników we wszystkich katego-

riach wiekowych oraz ustalenie
kandydatów kadr narodowych
na mistrzostwa Europy i świata.
Podczas zawodów będzie
czynna strefa aktywności sportowej, przygotowana przez Decathlon, a w niej między innymi:
trampolina 420, kosz do koszykówki, bramki do piłki nożnej,
stół do pin-ponga, badminton,
darty, łuki, bule, turnball (do
gry w speed ball). Rodzice zawodników oraz Stowarzyszenie
Klub Seniorów z Witkowa przygotują dla wszystkich pyszną
kuchnię czarnoborską, w której
nie zabraknie słynnych regionalnych pierogów, dań z grilla
i domowych ciast. UKN Melafir
zorganizował loterię fantową z
cennymi nagrodami (między innymi rower górski Author). Jak
co roku kibicowanie na trasie
zdominuje zespół Janicki, który
swoimi dzwonkami skutecznie
dopinguje zawodników.
(RED)

Nieoczekiwana zmiana
Po udanym sezonie w
najwyższej klasie rozgrywkowej, drużynę AZS PWSZ
Wałbrzych czekają spore
zmiany kadrowe.
Po wygranym walkowerem
3:0 meczu z Zagłębiem Lubin,
piłkarki nożne AZS PWSZ Wałbrzych zakończyły swój pierwszy sezon w ekstralidze na 5.
miejscu z dorobkiem 40 punktów. Jednak mimo sporego
sukcesu, jakmi był awans do
grupy mistrzowskiej, ze sta-

nowiska trenera akademiczek
zrezygnował Marcin Gryka.
Powodem decyzji wieloletniego szkoleniowca są sprawy rodzinne. Nowym trenerem będzie dotychczasowy asystent
i szkoleniowiec rezerw - Kamil Jasiński. Z drużyny może
odejść kilka zawodniczek, ale
na razie mają urlopy, a do treningów powrócą 6 lub 7 lipca
i pojadą na tygodniowe zgrupowanie do Środy Śląskiej.
Radosław Radczak
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Wałbrzyski Ambasador Wody 2016 wybrany!
Konkurs „Wodny Świat Wałbrzycha”, organizowany przez Wodociągi Wałbrzych, w tym roku miał wymiar
sportowy. Uczestnikom konkurencji w czterech etapach przyświecało hasło „Wodę piję – zdrowo żyję”.
14 czerwca w hali sportowej Aqua-Zdrój odbył się czwarty i ostatni etap Wodnej Ligi. Po zakończeniu zawodów
w uroczystym finale wręczono tytuł Wałbrzyskiego Ambasadora Wody 2016 – najlepsza okazała się
Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie Zdroju.
Szkoła, której uczniowie
podczas wszystkich czterech etapów Wodnej Ligi
zebrali najwięcej punktów,
została uhonorowana tytułem Wałbrzyskiego Ambasadora Wody 2016 roku.
Miejska Szkoła Podstawowa
w Szczawnie-Zdroju, oprócz
zaszczytnego tytułu, wygrała również nagrodę rzeczową o wartości 6 000 złotych.
Na drugim miejscu znalazła
się Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu i
otrzymała voucher na nagrodę rzeczową o wartości 4 000
złotych. Podium zamknęła
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Wałbrzychu z nagrodą rzeczową o wartości 2
000 złotych.
Konkurs „Wodny Świat
Wałbrzycha”
zgromadził

w tym roku niemal 1 000
uczestników ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z
terenu działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów
i Kanalizacji. Do wspólnej rywalizacji stanęło łącznie 26
szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych.
Zarówno
u uczniów, jak i u nauczycieli można było dostrzec
niezwykłe zaangażowanie.
Szczególnie widoczne było
to podczas ostatniego etapu
konkursu, w ramach którego
zorganizowano dodatkową
konkurencję na najlepszych
kibiców. Uczniowie sprostali stawianym im oczekiwaniom i zażarcie dopingowali
swoich kolegów biorących
udział w konkurencjach. Jury
oceniające kibiców zwracało
szczególną uwagę na cie-

kawe stroje kibiców, wymyślone przez nich hasła oraz
transparenty. Najlepiej ocenieni zostali uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej w
Szczawnie-Zdroju, ale wybór
nie był prosty.
Przed uroczystym finałem został jeszcze rozegrany
ostatni etap Wodnej Ligi. W
szeregu konkurencji sportowych przyznano miejsca w
trzech kategoriach wiekowych. Zwycięstwo zawodników niosło ze sobą w parze
punkty dla szkół, które były
sumowane przez wszystkie
cztery etapy. Do ostatniego
momentu nie było wiadomo, która szkoła otrzyma
tytuł Wałbrzyskiego Ambasadora Wody 2016, a walka
była naprawdę zacięta.
Marzena Zagrodna

Wodny Świat
Wałbrzycha
I miejsce
– Miejska Szkoła Podstawowa
w Szczawnie Zdroju
II miejsce
– Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 28
III miejsce
– Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 26

Wyniki Konkurencji
Zespołowej III
klasy I – III

I miejsce – Miejska Szkoła
Podstawowa w Szczawnie-Zdroju
II miejsce – Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 21 w Wałbrzycha
III miejsce – Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 26 w Wałbrzychu

klasy IV – VI

I miejsce – Miejska Szkoła
Podstawowa w Szczawnie-Zdroju
II miejsce – Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 21 w Wałbrzycha
III miejsce – Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 26 w Wałbrzychu

Gimnazjum

I miejsce – Publiczne Gimnazjum
Sportowe nr 11
II miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 7
III miejsce – Gimnazjum nr 1
w Boguszowie-Gorcach
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Mordercza Sudecka Setka

REKLAMA

Bartosz Gorczyca od
kilku lat specjalizuje się w
biegach górskich. W 2013
roku wygrał Ultramaraton
Bieszczadzki i Bieg 7 Dolin
(66 km), w 2014 roku Zimowy Ultramaraton Karkonoski
im. Tomka Kowalskiego, a w
ubiegłym roku m.in. Maraton
Beskid Niski Gorlice-Wysowa
Zdrój oraz Bieg Granią Tatr
(71 km).
Zwyciężczyni wśród pań,
Ewa Majer, ma na swoim
koncie wiele wygranych
biegów górskich, m.in. Bieg
7 Dolin (2015), Maraton
Karkonoski, Supermaraton
Gór Stołowych, Niepokorny
Mnich (94 km) w 2014 roku.
Przed dwoma laty była najlepsza w Sudeckiej Setce.
Triumfatorem Nocnego
Maratonu Górskiego, został
po raz drugi (wygrał w ubiegłym roku) Alan Dobrowolski z Boguszowa-Gorc, na-

NOWOŚĆ!

• kompleksowa naprawa
i regeneracja
alternatorów i rozruszników
• pompowanie kół azotem
• przetaczanie tarcz
hamulcowych na aucie

PRZETACZANIE
TARCZ HAMULCOWYCH
NA AUCIE
100 % GWARANCJI
ponadto oferujemy:
• 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

Wyniki:
mężczyźni
Bartosz Gorczyca (Skołoszyn) 9:06.11
2. Piotr Sawicki (Warszawa) 10:03.34
3. Janusz Fajger (Żagań) 10:27.04...5.
Adrian Żeromski (Boguszów-Gorce)
10:38.53...7. Thurne Tornbo Baastrup
(Dania, Grenlandia) 10:56.04
kobiety
Ewa Majer (Dobczyce) 10:20.01 2.
Dorota Łaba (Bielsko-Biała) 12:02.19
3. Anna Sławska (Czechowice-Dziedzice) 12:31.44... 6. Katarzyna Chomiak
(Jedlina-Zdrój) 14:56.05

Triumfator maratonu górskiego – Alan Dobrowolski.

tomiast na dystansie 72 km
najlepszym okazał się Aleksander Łężniak z Sobótki.
- Wygrałem, ale wiele
mnie to kosztowało. Noc
była gorąca i duszna, zupełne przeciwieństwo ubiegłorocznej, na trasie kilkakrotnie przeżywałem ciężkie
momenty. Najgorzej było
na szczycie Chełmca, gdzie
złapały mnie skurcze nóg,
które kilka razy omal mnie
nie wywróciły. I wymioty...
Wszystko mnie bolało, a puls
zachowywał się jak oszalały.
Trzymała mnie świadomość,
że jestem mieszkańcem Boguszowa-Gorc i nie wypada

mi się wycofywać. Postanowiłem za wszelką cenę,
mimo, że byłem bardzo
osłabiony, a nogi wręcz mi
się załamywały, dotrzeć do
mety na stadionie. Najtrudniejsze było ostatnie 20 m.
Nigdy wcześniej nie wyobrażałem sobie, że tak krótki
odcinek może być tak ciężki
do pokonania. Za metą upadłem i leżałem jak nieboszczyk, ale dzięki przyjaciołom
doszedłem do siebie. Duży
udział w moich problemach
na trasie miała wcześniejsza
kontuzja stawu skokowego,
przygotowanie do matury
i inne rodzinne problemy.

NAPRAWA

WSZYWANIE

SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL  AUTO
Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
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
22.06.2016 r. do 13.07.2016 r. wykaz
Nr 12/2016 z dnia 22.06.2016 r.
nieruchomości gminnych
przeznaczonych do dzierżawy.

ESPERALU
507 943 593

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

Nocny Maraton Górski
mężczyźni
Alan Dobrowolski (Boguszów-Gorce)
3:38.48 2. Sebastian Grodecki (Chocianów) 3:43.29 3. Łukasz Dziądziak
(Oława) 3:48.46
kobiety
Anna Grześkowiak (Wałbrzych) 4:38.00
2. Ewa Nowak (Kraków) 4:48.00 3.
Malwina Jachowicz (Wrocław) 4:50.47
Bieg na 72 km
mężczyźni
Aleksander Łężniak (Sobótka) 8:24.35
2. Grzegorz Durał (Wrocław) 8:25.07
3. Szymon Polak (Koszalin) 8:29.58
kobiety
Aleksandra Gruszka (Boguszów-Gorce) 9:31.11 2. Małgorzata Marcinek
(Kraków)) 10:12.54 3. Małgorzata Fal
(Wrocław) 11:04.04

Przyjmę do pracy
w Wałbrzychu

w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

sortowanie surowców wtórnych
demontaż RTV i AGD
rozładunek paczek kurierskich
Wałbrzych ul. Główna 9 I piętro
Tel. 74 663 8293, 727 010 114
e-mail: walbrzych@remax-praca.pl

Za rok postaram się znowu
wygrać Sudecką Setkę, ale
– oczywiście - w znacznie
lepszej formie - opowiedział
Dobrowolski.
Ok. 500 osób wystartowało w piątek, 24 czerwca o
godz. 22 z najwyżej w kraju
(591 m) położonego Rynku w Boguszowie-Gorcach.
Trasa prowadziła przez Góry

Wałbrzyskie, Kamienne i Suche. Należało wbiec m.in.
na szczyty Lesistej Wielkiej
i Chełmca (po 851 m), Dzikowca (836), Wysokiej (749)
i Trójgarbu (778). Pierwszy
zawodnik zameldował się na
mecie w sobotę, 25 czerwca,
o godz. 7.06. W sumie sklasyfikowano 343 biegaczy.
Andrzej Basiński

PRZYJMĘ do PRACY

FRYZJERKĘ

SZLIFIERZA
KAMIENIA

WYNAGRODZENIE

z doświadczeniem
zawodowym
Tel. 74 846-47-59

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695

i GODZINY pracy
do UZGODNIENIA
TEL. 791 89 47 99

Poszukujemy
wychowawców
na obozy i kolonie
w lipcu i sierpniu 2016.
Kontakt:

w budowie.
Działka o pow. około 1200 m .

www.duotravel.pl

Telefon kontaktowy 605 424 429.

2

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

do sprzedania
jednorodzinny dom

TANIE

wakacjewpracy@gmail.com

W okolicy Wałbrzycha

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

e-mail: budowlane@duotravel.pl

PRACA

KRAZ 7765

Bartosz Gorczyca ze
Skołoszyna i Ewa Majer z
Dobczyc zwyciężyli w 28.
Nocnym Ultramaratonie
Sudecka Setka ze startem
i metą w dolnośląskim Boguszowie – Gorcach. Rywalizowano także na dystansie maratońskim i 72 km.

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY
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.
Informacje pod numerami telefonu:

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56
USŁUGI
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(2) Kompleksowe remonty.
Wolne terminy czerwiec – lipiec.
Tel. 668 60 55 55.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(1) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

PRACA
(3) Zatrudnimy pracowników
ochrony - sklep DINO w Czarnym
Borze. Tel: 726-007-707.
Zatrudnię opiekunki osób
starszych do Niemiec i Anglii.
Wysokie zarobki, krótkie wyjazdy,
praca również dla studentów. Tel.
509 89 24 36
(1) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(1) Sprzedam lub wynajmę
piękne, duże 84m2 mieszkanie
4 pokoje na Podzamczu, w
bardzo dobrym stanie, świetna

lokalizacja, spokojna okolica. Tel.
502310506
(4) Sprzedam mieszkanie po
remoncie, 46 m kw., Biały Kamień – ul. Przyjaciół Żołnierza,
parter, kuchnia, 2 pokoje, łazienka, wc, co gazowe, ogródek
przydomowy - 200 m kw. Cena:
110 tys. zł. Tel. 600 888 434.
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.

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA
PODZAMCZU, 3 POKOJE do
wejścia, ze spłaconą termomodernizacją, TEL. 535 285 514
PODZAMCZE, 2 POKOJE na trzecim piętrze w wieżowcu, BALKON,
rozkład, 107 tys. zł do negocjacji,
Kontakt 535-285-514
OKAZJA! NAJTAŃSZA KAWALERKA NA PIASKOWEJ GÓRZE, 25m2.
Cena 60.000zł DO NEGOCJACJI.
Tel: 535-311-265
NOWE MIASTO, OKAZJA! 21 M2,
po remoncie, POKÓJ Z ANEKSEM
KUCHENNYM, łazienka, parter,
cena 35.500 tys! Tel: 535-285-514
Górne Podgórze, 3 pokoje, 57m2,
po remoncie. Cena 115.000zł DO
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265
ROZKŁAD, 2 pokoje, 50m2, 2 piętro w bloku, miejskie ogrzewanie.
Cena 79.000zł DO NEGOCJACJI!
Kontakt 535- 311- 265
2 pokoje, 39m2, okolice Batorego,
kamienica po remoncie. Cena
69.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt
535- 311- 265
DWUPOZIOMOWE mieszkanie na
Białym Kamieniu, 85m2, 3 pokoje,
garaż, spokojna lokalizacja. Cena

REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze

REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

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

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!
119.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311- 265
BEZCZYNSZOWE, 2 pokoje w kamienicy, 63m2, okolice Batorego.
Bardzo dobra lokalizacja. Cena
110.000zł do negocjacji. Kontakt
535- 311- 265
STARY ZDRÓJ 55,50 m2, 3 pokoje.
Spokojna, POŻĄDANA lokalizacja,
OGRÓDEK. 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
77m2, miejskie ogrzewanie, duży
balkon. Cena 105.000zł DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265
PIASKOWA GÓRA, 5 piętro, 2 pokoje, 30 m2, słoneczne, BALKON,
do wejścia! CENA 87.000 ZŁ, tel.
535- 285 -514
PODZAMCZE, 35 m2, 2 pokoje,
parter, rozkładowe, świetna
lokalizacja, CENA 115.000.zł, TEL.
535- 285 -514
MIESZKANIE PO REMONCIE,
52m2, 3 pokoje, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, do wprowadzenia, 4
piętro, CENA 130.000zł , kontakt
530- 998-374
ŚWIEBODZICE, OSIEDLE PIASTOWSKIE, 3 pokoje, 61 M2, DO
WEJŚCIA, NISKI CZYNSZ Cena
178.000zł do negocjacji kontakt
530- 998-374

662 m2, cena 429 tys. Tel. 606
976 630
MS-2703 Piaskowa Góra,3 pokoje
45m2 po kapitalnym remoncie,
cena 139000 tys. Tel. 606 976 630
OKAZJA-2322 Nowe mieszkanie z
tarasem w apartamentowcu , ul.
Odlewnicza! 80 m2, cena 225000
zł Tel. 606 976 630

Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
WYNAJMĘ- Serwis samochodowy !!! Salon Samochodowy- lakiernia!!! wraz ze osprzętem,
Podzamcze- Szczawienko, cena
26000zł. Tel. 606 976 630
MS-2292 Biały Kamień, ul. Bema,
dom wolnostojący 190m2, działka

HFPEF[KJJLBSUPHSBöJ
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1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

MS-1788 Szczawno-Zdrój, 2 pokoje, 84 m2, wysoki parter, cena 139
tys, tel. 883 334 486
MS-2564 Podzamcze, 3 pokoje,
do remontu o pow.58m 4 piętro
w 4, 98 tys, tel. 883 334 486
GS-2632 Działka na Rusniowie ul.
Truskawkowa, 1360m2, cena 105
tys. Tel. 883 334 481

OKAZJA! MS-2705 Szczawno
Zdrój, 2 pokoje, 60 m2, do remontu, cena 65 tys tel. 883 334 486
MS-2644 Śródmieście, 2 pokoje
36m, 1 piętro, cena 42 tys. tel. 793
111 130
MD- 2579 Dom Szczawno Zdrój
150 m2, działka ok.1500 m2, 259
tys, tel. 883 334 486
MS-2573 Nowe Miasto 1 pokój
36m. Pierwsze piętro cena 59900
tys. tel. 793 111 130
MS-2654 OKAZJA - Osiedle Górnicze, 2 pokoje, 39 m2, cena 79 tys.
Tel. 883 334 486
MS-2622 Piaskowa Góra, 2 pokoje
z balkonem, pow. 33M, drugie
piętro, cena 80 tys. zł.Tel. 793
111 130
MS-2669 Piaskowa Góra, kawalerka 28 m2, do remontu 61.500 ,Tel.
883 334 481
MS-2616 Piaskowa Góra, kawalerka 18m2, cena 55 tys. Tel. 883
334 486
MS- 2540 Podzamcze 2 pokoje
pow. 53,5m do wprowadzenia,
cena 140 tys.zł Tel. 793 111 130
MS-2597 Podzamcze 2 pokoje,
pow. 38,50m piętro drugie, cena
115 tys.zł Tel. 793 111 130
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MS-2580 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2,4 piętro, cena 95 tys. Tel.
883 334 481
MS-2276 Szczawienko, super
lokalizacja, kawalerka 40m2, cena
68 tys. Tel. 883 334 481
MS-2612 Piaskowa Góra 3 pokoje,
pow. 53,40m, stan dobry, cena
155tys. zł. Tel. 793 111 130
MS-2400 Biały Kamień, 3 pokoje,
do wprowadzenia 56m2, cena
139 tys. Tel. 883 334 481
MS-2534 Piaskowa Góra- nowy
budynek 3 pok. po remoncie,
54m2, 6 piętro, cena 159 tys. tel
606 976 630

1.SOWA&VICTORIA Kilkuletni,
parterowy dom z użytkowym
poddaszem położony na pięknej,
zagospodarowanej działce w
Witoszowie Dolnym Tel: 502657-353
2. SOWA&VICTORIA Budynek
gospodarczy wraz z duża działką
-2800m2, nadający się na każdą
działalność lub adaptację na dom
mieszkalny. Tel: 502-657-353
3. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie w spokojnej części
śródmieścia. Tel: 502-657-353
4. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
MIESZKANIE, pow. 57,95 m2, 2
pok., NOWE MIASTO, Cena 99 000
tys.zł, Cena do negocjacji. Tel:
519-121-102
5. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
Dom, pow. 94, 40 m2, 6 pok.,
STARY ZDRÓJ, Cena 218 000 tys.
zł, Cena do negocjacji. Tel: 519121-102
6. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
DZIAŁKA, pow. 2300 m2, WITOSZÓW GÓRNY, Cena 145 000 tys.
zł, Cena do negocjacji. Tel. kom.
Tel: 519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Kawalerka
na Piaskowej Górze, stan do
wprowadzenia - 61 000 ! Tel: 530913-259
8.SOWA&VICTORIA Kawalerka w
okolicach ul. Bema, po remoncie - 65 000 do negocjacji ! Tel.
530-913-259
9. SOWA&VICTORIA 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 2 piętro - 90 000
do negocjacji ! Tel: 530-913-259
10. SOWA&VICTORIA 2 pokoje z
jasną kuchnią , piaskowa Góra (

Krasińskiego ), do wprowadzenia - 107 000 ! Cena 70.000 Tel:
530-913-259
11.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie dwa poziomy 90 m2
z zabudowaną kuchnią i szafami,
4 pokoje, garaż w bryle Tel: 506717-014
12. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
działki w Strudze 3 km od Szczawna, malownicze krajobrazy cena
od 80 zł/m2 Tel: 506-717-014
13. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie dwa poziomy stan
idealny do zamieszkania 2 sypialnie, salon, zabudowana kuchnia,
dwie łazienki. Osiedle Arkadia
Komorów cena 278.000 Tel: 506717-014
14. SOWA&VICTORIA >> SUPER
OFERTA<< Na sprzedaż pół domu
(109m2) w spokojnym rejonie
Szczawienka. Po kapitalnym
remoncie (stan deweloperski).
ATRAKCYJNA CENA 220 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 Piękne
dwupoziomowe mieszkanie w
Śródmieściu, po remoncie, 3
pokoje! Cena: 115 000zł Tel: 502665-504
17. SOWA&VICTORIA Biały Kamień- dwupokojowe mieszkanie
w nowym budownictwie po kapitalnym 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: 519121-104
19. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto 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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.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, łazienka, przedpokój, pomieszczenie
gospodarcze Cena :69.000 zł (nr:
2111) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
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 wolnostojący 96 m2, z działką 900 m2, do
remontu. Cena: 190 000 (nr: 2137)
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Jedlina Zdrój mieszkanie
na sprzedaż 49 m2, 2 pokoje,
parter z tarasem oraz działka budowlana 841m2 w ksztalcie litery
L, ogrodzona.Możliwość kupna
razem lub osobno. Cena działki:
52 000zł nr: (2075) (74) 666 66 06,
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON – BON –Zamienie na mniejsze mieszkanie na Piaskowej Górze o pow.51,5, parter, 3 pokoje,
kuchnia, przedpokój, okna PCV,
ogrzewanie miejskie (nr:2173 )
-(74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Mieszkanie dwupoziomowe 87m2 -Boguszów Gorce, 1 piętro, 4 pokoje, ogrzewanie gazowe
z garażem Cena : 179 000 tys. . (nr:
2176)- (74) 666 66 09, (74) 666 66
06, (74) 843 33 33
BON – Podgórze, 1 piętro, 2 pokoje, 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 sprzedania 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

BON – Szczawno Zdrój, Dom w
zabudowie szeregowej, 119 m2,
działka od 170 do 220 m2. Garaż
w bryle budynku. Możliwy kredyt
MDM Cena: 298 000 zł (nr: 1593) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - Do sprzedania mieszkanie
na Podzamczu 84,8m2,3 pokojowe,łazienka i wc osobno,duży
balkon.179.000tys.(2135) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON- Mieszkanie 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 szafą 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 – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie
Gorcach, 1 piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do
odświerzenia.Spokojna okolica.
(nr: 2065) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09

58-309 Wałbrzych, Główna 11,
74 842 90 60, walbrzych@wgn.pl
WGN, Piaskowa Góra, na sprzedaż
2-pokojowe mieszkanie 29 m2,
winda, bardzo ładne, do wprowadzenia, cena: 87 tys. zł. tel. 74
842 90 60.
WGN na sprzedaż mieszkanie na
Nowym Mieście, 46 m2, 2 pokoje
na drugim piętrze, mieszkanie
środkowe, ciepłe, c.o. sieciowe,
cena: 95 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN 3-pokojowe mieszkanie na
Piaskowej Górze, 44 m2, parter,
nie wymaga nakładów finansowych, okazja, cena: 125 tys. zł tel.
74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto, mieszkanie
38 m2, pierwsze piętro, 2 pokoje,
spokojna lokalizacja, cena: 37,9
tys. zł, do wykończenia. tel. 74 842
90 60.

WGN duże, ładne, przestronne
mieszkanie na Piaskowej Górze, 4
pokoje, 3 piętro, 57 m2,
cena:
170 tys. zł do negocjacji, tel. 74
842 90 60.
WGN na sprzedaż mieszkanie w
zielonej części Piaskowej Góry,
39 m2, 2 pokoje, pierwsze piętro,
rozkładowy, słoneczny lokal, cena:
110 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN bardzo ładne, 3-pokojowe
mieszkanie na Piaskowej Górze,
52 m2, stan do zamieszkania, 4
pietro, cena: 139 tys. zł, tel. 74 842
90 60.
WGN na sprzedaż mieszkanie na
Piaskowej Górze, 2 pokoje na parterze, 38 m2, rozkładowe, balkon,
cena: 105 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN piękne, ciepłe, rozkładowe,
2-pokojowe mieszkanie na Podzamczu, 54 m2, widna kuchnia,
cena: 145 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN Podzamcze, na sprzedaż
mieszkanie, 2 pokoje, 36 m2,
mieszkanie środkowe, ciepłe,
bardzo dobra lokalizacja, cena:
108 tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN na sprzedaż mieszkanie
na Podzamczu, 2 pokoje, 36
m2, przytulny lokal położony na
drugim piętrze, cena: 93 tys. zł tel.
74 842 90 60.
WGN na sprzedaż dom w zabudowie szeregowej, w cichej i
spokojnej okolicy Piaskowej Góry,
powierzchnia 180 m2, pięć pokoi,
działka 250 m2, cena: 380 tys. zł
tel. 74 842 90 60.
WGN na sprzedaż dom w zabudowie bliźniaczej, Poniatów, 86 m2,
4 pokoje, duży garaż, na działce
budynek gospodarczy, działka
1987 m2, cena: 299,9 tys. zł, tel. 74
842 90 60.
WGN Świebodzice, na sprzedaż
dom w zabudowie szeregowej,
powierzchnia 161 m2, sześć
pokoi, działka 206 m2, spokojna
okolica, garaż, cena: 479 tys. zł tel.
74 842 90 60.
WGN na sprzedaż dom wolnostojący w Szczawnie Zdroju, b. dobry
stan techniczny, powierzchnia
150 m2, sześć pokoi, działka o
pow. 746 m2, cena: 679 tys. zł. tel.
74 842 90 60.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro,
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42
42, 507153166 .
WILLA- Sprzedamy 2 pok. 54m2,
N.Miasto, ul.Piłsudskiego, 2 piętro
, cena 85 tys.zł. – ogrzewanie gazowe, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 40 m2, cena
109500zł. 3 piętro, po remoncie,
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 3 pokoje,
54m2, St.Zdrój , po remoncie,
wys.parter, cena 69 tys.zł 74 666
42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy garsonierę
na P.Górze, po remoncie, 19m2,
1 piętro, cena 57 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
Podzamczu, 1 piętro w czwórce,
48m2, cena 117 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2,
po remoncie, cena 185 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena
80 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA – Sprzedamy 36 na Podzamczu, 2 pokoje, rozkładowe, 3
piętro, winda, po remoncie, cena
107 tys.zł. 666 42 42, 881 424 100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
WILLA – Sprzedamy 38m2, Śródmieście, 2 pokoje, ul.Batorego,
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł.
do negocjacji, 74 666 42 42.

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

WILLA – Sprzedamy mieszkanie z
ogrodem, 2 pokoje, 47m2, okolice
Żeromskiego, cicha lokalizacja, po
remoncie, cena 119 000 zł. 74 666
42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 49 tys.
zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507
153 166.

WILLA- Sprzedamy po remoncie,
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro,
co gaz, 89 tys.zł. cicha lokalizacja,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bardzo dobry, 41m2, cena 105000zł.
74 666 42 42, 881 424 100
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881
424 100.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 55 tys.zł. 666 42 42,
507 153 166.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę
w Śródmieściu, 33m2, 2 piętro,
54tys.zł. do zamieszkania, 74 666
42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 2
ogródkami na Gagarina, Szczawienko, 42m2, wys.parter, po
remoncie, co gaz, cena 132 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę
w dzielnicy Nowe Miasto, 25m2
, 28tys.zł. 1 piętro, 74 666 42 42,
881 424 100.

Wałbrzycha, 74 666 42 42

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

rze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter,
cena 59000zł. 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje w
Jedlinie Zdr. po remoncie, 43m2,
parter, cena 65 tys.zł. 74 666 42
42.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka
2000m2, cena 350 tys.zł. 74 666
42 42, 881 424 100.

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł,
do wprowadzenia, możliwa
zamiana z dopłatą na 3 pokoje,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8
piętro w 10, cena 189.900zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 35m2, 7
piętro w 10, cena 85.000zł, 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.
Forteczna, 2 pokoje, 54m2, 10
piętro w 11, cena 109.000zł,
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
100.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje rozkładowe, 48m2, parter w 4, cena
105.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgó-

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
SENATORSKA, 3 pokoje, 63m2,

po remoncie, 8 piętro w 10,
cena 149.900zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ,
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje,
84m2, do odświeżenia, C.O.
Gaz, wysoki parter w 2, cena
139.000zł, MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA PODZAMCZE tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. Krasińskiego, 2 pokoje
z jasną kuchnią, 36m2, po
remoncie, 2 piętro w 4, cena
110.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,
ul. MALCZEWSKIEGO, 2 pokoje,
33m2, do odświeżenia, 4 piętro
w 4, cena 74.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul.
Żeromskiego, 5 pokoi, dwupoziomowe, 100m2, po remoncie,
cena 150.000zł tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY
KAMIEŃ, nowe budownictwo,
64m2, 3 pokoje, C.O. miejskie,
3 piętro w 4, 95.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! BIAŁY
KAMIEŃ, ul. Miczurina, nowe
bud. kawalerka, C.O. miejskie,
1 piętro w 10 do remontu,
45.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,
nowe bud. 38m2, C.O. miejskie,
4 piętro w 4, okolice Aqua
Zdroju, 75.000zł, 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 MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy + poddasze, cena 196.000zł
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM MIEROSZÓW
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI GOSP,
162m2 + 150m2 na działalność, działka 600m2, C.O.
węglowe + kominek, 6 pokoi,
cena 250.000zł tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM W NOWYM
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, cena
160.000zł + STODOŁA do kapitalnego remontu, 23000m2
działki rolnej tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – DOM NA OSIEDLU
PARKOWYM, 133m2, 4 pokoje,
działka 600m2, garaż, po remoncie, cena 455.000zł tel. 74
840 40 40, 693 223 424
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