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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

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

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

CENTRUM KREDYTOWE
ul. B. Chrobrego 2/1
AL. Wyzwolenia 49/2

Beatu$-Kredytu$

tel. 531-483-291 > 531-227-390 > 730-935-087 > 74 307-07-37

KREDYTY 
KONSOLIDACYJNE

oprocentowanie od 3,99%
spłata innych droższych kredytów

+ dodatkowa gotówka

POŻYCZKI POZABANKOWE
oprocentowanie od 25%

dla osób ze złą historią kredytową
bez sprawdzania bik-u i krd

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
10,000 zł na OŚWIADCZENIE
wystarczy dowód osobisty

do 25 tys. zł

do 300 tys. zł

R E K L AMA

PIT-CAR • RENT A CAR
Tylko nowe samochody!

Toyoty Avensis i Skody Rapid z 2016 r.
Miałeś kolizję, wypadek, 
zepsuł Ci się samochód 

i nie możesz pojechać na wakacje?

Wałbrzych, ul. II Armii 7c (Sobięcin), tel.: 696 473 695

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

Zapraszamy do współpracy f irmy oraz f loty

Sprawdź 
naszą ofertę!

Wraca złoty 
pociąg

Piotr Koper i Andreas Richter, którzy przed rokiem zgłosili odnalezienie 
tzw. „złotego pociągu” na 65 km linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych, 

przystępują do prac odkrywkowych. Tymczasem w zamku Książ w weekend 
rozpoczyna się Dolnośląski Festiwal Tajemnic, którego głównym tematem 

także będzie „złoty pociąg”. Czytaj na str. 3
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Mam przed sobą szcze-
gólnie ważny dokument, 
który przesłał mi swego 
czasu interesujący się od lat 
zagadką Gór Sowich emery-
towany o�cer Józef Piszczek 
z Wrocławia. Jest to zapis roz-
mowy z radzieckim uczonym 
– �zykiem, Gieorgijem Niko-
łajewiczem Florowem (Fle-
rowem - 1913 – 1990), pra-
cownikiem Instytutu Energii 
Atomowej im. I. Kurczatowa, 
dyrektorem Zjednoczonego 
Instytutu Badań Jądrowych 
w Dubnej. Rozmowy, która 
miała miejsce pod koniec 
1983 roku w Warszawie. Na-
stąpiło to tuż po konferencji 
naukowej w Pałacu Kultury i 
Nauki. Bodaj przekazywano 
wtedy reaktor „Maria” innej 
placówce badawczej zwią-
zanej z medycyną. Dzisiaj 
znamy już inspiratora wy-
wiadu, który ukrył się pod 
kryptonimem J. R. Wiemy, 
że jest nim Jerzy Rostkowski, 
pisarz i publicysta zajmujący 
się m. in. niemieckimi bada-
niami nad bombą atomową 
w czasie wojny, a pełny tekst 
rozmowy wraz z szerokim 
komentarzem opublikował 
on w swojej książce „Podzie-
mia III Rzeszy”. Natomiast do 
rozmowy doszło dzięki wsta-
wiennictwu prof. Zdzisława 
Szymańskiego z Instytutu 
Badań Jądrowych w Świerku, 
ojca polskiej szkoły teore-
tycznej �zyki jądrowej z Uni-
wersytetu Warszawskiego. 
Prof. Szymański namówił ro-
syjskiego kolegę „po fachu” 
do tej rozmowy, bo jak twier-
dził „nikt nie wie tak dużo o 
niemieckich badaniach na-
ukowych, jak G. N. Florow”. 
A oto wierny zapis rozmowy, 
odtworzony na podstawie 
notatek:

G.N. Florow – (do dziennika-
rza JR prowadzącego wywiad) 

Tajemnice podziemi Wałbrzycha!
Stanisław 
Michalik

Czemu interesujecie się nie-
mieckimi badaniami atomo-
wymi?
JR – Bywam u nas na połu-
dniu Polski w Górach Sowich, 
w okolicach Wałbrzycha, 
tam są podziemne sztolnie z 
okresu wojny i krążą legendy 
o tym, że Niemcy zaczęli tam 
jakieś badania naukowe, a ja 
przecież wiem, że nie mieli 
bomby atomowej. Pogło-
ski te jednak występują tak 
często, że temat mnie zain-
teresował, a pan Szymański 
mówi, że wy Gieorgiju Niko-
łajewiczu wiecie na ten te-
mat wszystko.
GNF – (śmiech) – Nikt nie 
wie wszystkiego, bo Niemcy 
dużo dokumentów i mate-
riałów doświadczalnych po-
niszczyli, a też dużo zabrali 
sojusznicy, Amerykanie. A 
gdzie byliście w tych górach, 
koło Waldenburga?
JR – Chyba wszędzie, w Głu-
szycy, w Walimiu.
GNF – Chwila, chwila, uży-
wajcie niemieckich nazw. Ja 
tak pamiętam, polskich nie 
znam.
JR – To muszę je sobie przy-
pomnieć: Wüstegiersdorf, 
Ludwigsdorf, Wüstewalters-
dorf, Dörnau.
GNF – A w miejscowości Ru-
dolfswald byliście?
JR – Rudolfswald, to chyba 
Sierpnica. Oczywiście byłem.
GNF – Sierpnica? No nie 
wiem. W dokumentach ja 
potem chyba inną polską 
nazwę widziałem, coś od 
drzewa – Modrzew chyba. 
Powiedzcie co tam było?
JR – Na południowy wschód 
od wsi, niedaleko, jakieś pół-
tora kilometra takie sztolnie 
wykute w skale więźniowie 
budowali.
GNF – To się zgadza. (Zga-
dza się rzeczywiście – w 1945 
roku ta wieś nosiła nazwę 
Modrzewki – JR) W 1945 roku 
nasze wojsko tam było. Cie-
kawe rzeczy stamtąd przy-
wieźli.
JR – Jakie wojsko? Przecież 
armia poszła dalej…
GNF – Armia tak, ale mieli-
śmy takie oddziały specjalne.
JR - Smiersz.

GNF – Smiersz, sporo wiecie 
(uśmiecha się) – Szymański 
dobrze o Was mówił. W Ru-
dolfswaldu i gdzie indziej 
był wywiad naukowy – no 
naukowcy w mundurach, ale 
nie podlegli NKWD.
JR- Współpracowaliście z 
nimi Gieorgiju Nikołajewi-
czu?
GNF – Nie, z nimi nie, dopie-
ro w Moskwie raporty czyta-
łem.
JF – Jak to dopiero w Mo-
skwie, to nie byliście na Dol-
nym Śląsku po wojnie?
GNF – Na Dolnym Śląsku nie, 
nie byłem (waha się), ja by-
łem tylko w Waldenburgu.
JR – Czy możecie mi powie-
dzieć, co żeście tam robili – 
Wy, najlepszy radziecki �zyk 
atomowy?
GNF – (śmieje się) Takich 
komplementów mi nie mów-
cie, ja nie dziewczyna. Wielu 
lepszych ode mnie było. I u 
nas, choćby Igor Kurczatow, 
a i u Niemców, jak się okaza-
ło.
JR – Jak to u Niemców? Więc 
to prawda z tą niemiecką 
bombą atomową?
GNF – Prawda i nieprawda 
– to zawsze się ze sobą mie-
sza (milczy dłuższą chwilę). Ile 
lat minęło, trzydzieści osiem 
chyba, no dobrze – opowiem 
Wam, pytajcie.
JR – Powiem szczerze, nie 
wiem, o co mam pytać. 
Wiem za mało. Jak było w 
Rudolfswaldu, co tam były 
za ciekawe rzeczy, o których 
mówiliście?
GNF – Rudolfswald to inna 
historia. Tam wojsko badało i 
o tym mówić nie mogę.
JR – A w Wałbrzychu byli-
ście?
GNF – W Waldenburgu by-
łem, ale tuż przed powrotem 
z Niemiec do Moskwy.
JR – Po co jechaliście do Nie-
miec, czy możecie opowie-
dzieć?
GNF – Mnie tam Stalin i 
Kurczatow wysłali. Meldun-
ki były, że Niemcy badania 
atomowe prowadzą. Poje-
chałem tam jako przedsta-
wiciel Ministerstwa Maszyn 
Lekkich. Okazało się na miej-

scu, że Niemcy byli bardziej 
zaawansowani w tych bada-
niach niż można było przy-
puszczać.
JR – Przekazywali Wam infor-
macje?
GNF – Informacje i wyniki 
badań, różne miejsca poka-
zywali, i dlatego w Walden-
burgu się znalazłem.
JR – Pokazywali coś w Wał-
brzychu?
GNF – Nie, w Waldenburgu 
nie, ale dowiedziałem się, że 
w Dreźnie wywiad trzymał 
niemieckiego naukowca, 
�zyka, który mi opowiadał 
o tajnych badaniach w Wal-
denburgu, to go wziąłem i 
pojechaliśmy, ale wiedział 
zbyt mało.
JR – Jak to za mało?
GNF – Widzicie, Niemcy mieli 
dużo badawczych grup. Mój 
Niemiec pracował w instytu-
cie drezdeńskim podległym 
Ministerstwu Poczty, tylko 
raz był w Waldenburgu insta-
lować urządzenia, bo tamten 
ośrodek podlegał SS.
JR – Zaraz, zaraz, pogubiłem 
się. SS mogło prowadzić ba-
dania, ale Ministerstwo Pocz-
ty? Co poczta ma wspólnego 
z badaniami naukowymi?
GNF – (śmieje się) Takie czasy 
były, przecież mówiłem. Nikt 
by się nie spodziewał ato-
mu w Ministerstwie Poczty i 
(śmiech) jak u nas też w Mi-
nisterstwie Maszyn Lekkich.
JR – Ale Wasz Niemiec, ten �-
zyk, pracował w Wałbrzychu.
GNF – Jego instytut przeka-
zywał część urządzeń dla SS 
i on tylko pomagał w instala-
cji, ja to laboratorium chcia-
łem koniecznie zobaczyć, ale 
nic z tego nie wyszło.
JR – Niemcy wysadzili?
GNF – Wysadzić chyba nie 
wysadzili, bo to pod samym 
miastem było, tylko on tra�ć 
nie mógł. Był tam tylko raz. 
Samochód, który go wiózł z 
dworca kolejowego długo 
jeździł po mieście i Niemco-
wi droga się pogubiła. Póź-
niej wjechali na teren kopalni 
i zwieźli go pod ziemię. Dwa 
dni tam siedział, pracował, 
jadł i spał pod ziemią. Jak 
skończył, to znów samochód 

powoził go po mieście, za-
nim dotarł na stację. I dlate-
go ze mną Niemiec niczego 
nie mógł znaleźć.
JR – Ale przecież kopalń w 
Wałbrzychu nie jest tak dużo, 
nie mógł poznać otoczenia, 
budynków?
GNF – Jeździłem z nim długo, 
namawiałem, straszyłem, nic 
nie dało. On mówił, że wtedy, 
gdy był pierwszy raz, też się 
bał. Mówił, że wszędzie pil-
nowali ludzie SS, określił ich 
jako „ostrych”, mówił że mie-
li takie dziwne znaczki przy 
mundurach, jakich wcześniej 
nie widział.
JR – Mówił coś o tym, co było 
w kopalni?
GNF – Tak, mówił, że z kole-
gami zawiózł tam cyklotron, 
ale okazało się, że to drugi, 
bo jeden już tam był. Oni 
zamontowali ten drugi. Opo-
wiadał, że kopalnię specjal-
nie dostosowano. Były wóz-
ki, stoły, wszystkie konieczne 
urządzenia, a na wejściach 
śluzy i wartownicy. On wejść 
nie mógł, bo nie miał specjal-
nej przepustki.
JR – Czy opowiadał o pod-
ziemnym laboratorium ato-
mowym, uwierzyliście mu 
Gieorgiju Nikołajewiczu ?
GNF – Uwierzyłem. Mówił o 
drobiazgach, które znał nasz 
wywiad. Oni tam mieli w tej 
kopalni pod ziemią łączność 
telefoniczną z całymi Niem-
cami. Była podobno telewi-
zja. Tak, ja mu uwierzyłem, 
on nie miał potrzeby kłamać, 
za to była wtedy kula.
JF – Nie szukaliście dalej tej 
kopalni ?
GNF – Jak to nie szukaliśmy? 
Jak można było nie szukać? 
Ja już nie, ale nasi długo szu-
kali. Mieli niemieckie plany 
kopalni, chodzili z polskimi 
górnikami. Na nic było. Nie 
znaleźli, a kilku zginęło.
JR – Zawał był jakiś w kopal-
ni?
GNF – Nie zawał, tylko Niem-
cy pracujący z Polakami w 
kopalni potajemnie podkła-
dali miny. To i przestali szu-
kać.
JR – I Niemcy mieli bombę 
atomową?

GNF – Ja Wam na to pytanie 
nie odpowiem, ale historia 
może da odpowiedź. Oni 
mieli znacznie więcej niż mo-
gliśmy się spodziewać.

Przytaczam zapis tej nie-
zwykle interesującej dla nas 
rozmowy, bo wydaje się ona 
nie tylko autentyczna, ale od-
krywająca nieznane dotąd kar-
ty historii próbnych badań ją-
drowych prowadzonych przez 
Niemców w podziemiach 
Wałbrzycha. Potwierdza w 
całej rozciągłości hipotezy 
tych badaczy tajemnic Gór 
Sowich, którzy twierdzą, że 
region wałbrzyski w planach 
strategicznych III Rzeszy miał 
odgrywać rolę decydującą, 
jako zakonspirowane miejsce 
badań i produkcji najnowo-
cześniejszych rodzajów bro-
ni. Miały one odwrócić losy 
wojny. Najprawdopodobniej 
właśnie to zadecydowało, że 
Wałbrzych nie znalazł się w 
zasięgu zmasowanych ataków 
bombowych, tak jak Wrocław, 
zresztą zarówno ze strony nie-
mieckiej jak i aliantów, a wy-
zwolenie miasta przez armię 
radziecką odbyło się niemal 
bez użycia broni.

Natomiast cytowana roz-
mowa ma w sobie wiele zaga-
dek. Nie wiemy której kopalni 
dotyczy. I czy rzeczywiście 
chodziło o kopalnię. A może 
to był kamu�aż, a laborato-
rium znajdowało się w innym 
miejscu w ukrytych podzie-
miach? Możemy tylko „wróżyć 
z fusów”. Dziwić może, że takie 
miejsce nie zostało odkryte po 
wojnie, że Niemcom udało się 
całkowicie zamaskować pod-
ziemne kopalniane laborato-
rium. W swojej książce Jerzy 
Rostkowski, na podstawie 
osobistych badań i dociekań, 
wskazuje prawdopodobne 
miejsca takich laboratoriów, 
m. in. w centrum miasta pod 
Górą Parkową, a także na po-
czątku Sobięcina, tam gdzie 
dziś znajduje się galeria han-
dlowa. Zainteresowanych 
tematem zachęcam do inte-
resującej książki „Podziemia III 
Rzeszy. Tajemnice Książa, Wał-
brzycha i Szczawna-Zdroju”.
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24 sierpnia - ZIELONA GÓRA, 25 sierpnia - GŁOGÓW - ŻARY I ŻAGAŃ,
26 sierpnia  - LUBIN i LEGNICA, 27 sierpnia - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH

28 sierpnia  - WROCŁAW

R E K L AMA
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 Zapraszamy do udziału 
w X Festiwalu Sera, któ-
ry odbędzie się 15 sierp-
nia 2016 roku, na terenie 
Karczmy Góralskiej w 
Dziećmorowicach w Gmi-
nie Walim. Wydarzenie to 
cieszy się dużą popularno-
ścią, a z roku na rok przy-
ciąga coraz liczniejsze gro-
no miłośników sera oraz 
przetworów mleczarskich.

 - Podczas festiwalu będą 
mieli Państwo możliwość 
spróbowania oraz zakupu 
różnorodnych rodzajów 
sera wyrabianych tradycyj-
ną, staropolską metodą, nie-
jednokrotnie „przyprawia-
nych” nutą nowoczesności. 
W czasie trwania imprezy 
odbędzie się również kon-
kurs na najlepszą potrawę 
z sera oraz na najlepszego 

producenta. Ponadto tra-
dycyjnie dużym zaintereso-
waniem cieszyć się będzie 
zupa serowa, serwowana 
przez Wójta Gminy Walim 
Adama Hausmana. W trak-
cie festiwalu można będzie 
również zakupić produkty 
pszczele, miody, wina, róż-
nego rodzaju przetwory 
oraz wyroby rękodzielnicze. 
Dodatkowo podczas jubi-
leuszowego - X Festiwalu 
Sera- wystąpi „gwiazda 
wieczoru” zespól Cliver. Po-
nadto gości zabawiał będzie 
m.in.: Młodzieżowy Zespół 
Folklorystyczny „Ciobana-
sul” z Rumunii, DJ RAF’G, Te-
atr Ognia PaKa oraz Miners 
Wałbrzych – wyliczają orga-
nizatorzy X Festiwalu Sera w 
Dziećmorowicach.

(RED)

X Festiwal Sera tuż, tuż

Festiwal Sera w Dziećmorowicach od lat przyciąga smakoszy z całego 
regionu.

Piotr Koper i Andreas 
Richter przedstawili szcze-
gółowy plan zaplanowanych 
przez siebie prac odkrywko-
wych. - 12.08.2016 r. rozpo-
czynamy prace przy budo-
wie ogrodzenia, ustawiamy 

kontenery socjalne, rozpo-
czynamy prace porządkowe 
na terenie PKP wraz z wy-
cinką drzew. Dzień później 
będziemy kontynuowali 
prace przy budowie ogro-
dzenia i wycince drzew oraz 

Wraca złoty pociąg
Piotr Koper i Andreas Richter, 

którzy przed rokiem zgłosili odnalezienie 
tzw. „złotego pociągu” na 65 km linii 

kolejowej Wrocław – Wałbrzych, przystępują 
do prac odkrywkowych. Tymczasem w zamku 
Książ w weekend rozpoczyna się Dolnośląski 

Festiwal Tajemnic, którego głównym 
tematem także będzie „złoty pociąg”.

rozpoczniemy niwelowanie 
terenu pod prace badawcze. 
14.08.2016 r. przeprowadzi-
my  prace pomiarowe oraz 
poligon sprzętu badawcze-
go (kilka rodzajów z różnych 
�rm). 15 sierpnia nastąpi 
ciąg dalszy prac z punktu 
trzeciego oraz powitanie 
wszystkich przyjezdnych go-
ści zaproszonych przez nas 
do tego wydarzenia. Nato-
miast 16.08.2016 r. nastąpi 
tzw. „godzina W”, czyli wjazd 
ciężkiego sprzętu i począ-
tek wykopów kontrolnych 
– zapowiadają autorzy zgło-
szenia o odkryciu „złotego 
pociągu” w nasypie przy ul. 
Uczniowskiej w Wałbrzychu.

Nieopodal 65 kilometra, 
w zamku Książ, w weekend 
odbędzie się Dolnośląski Fe-
stiwal Tajemnic.

- Zapraszamy na najwięk-
sze w Polsce spotkanie po-
szukiwaczy skarbów, miło-
śników historii oraz badaczy 
jej tajemnic. 13 sierpnia 2016 
roku, o godz. 10.00  rozpocz-
nie się czwarta już edycja Dol-
nośląskiego Festiwalu Tajem-
nic. Tym razem poświęcona 
będzie głównie tematyce 
„złotego pociągu”, tematom 
związanym z eksploracją oraz 
wyjątkowym epizodom z ży-
cia dolnośląskich zamków i 
pałaców. Opowiemy również 
o wyjątkowo cennych depo-
zytach, które wciąż czekają 
na odkrycie. Dolnośląski Fe-
stiwal Tajemnic to najcie-
kawsze wydarzenie popu-
larnonaukowe w regionie 
oraz autorski projekt Joanny 
Lamparskiej, podróżniczki i 
autorki książek o tajemnicach 
Dolnego Śląska – zachęcają 
organizatorzy.

Szczegóły festiwalu na 
plakatach oraz na stronach 
internetowych.

(RED)

Piotr Koper i Andreas Richter 12 sierpnia rozpoczynają prace 
odkrywkowe na 65 km linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych.

Serwis Samochodowy Goliat

ZATRUDNI
MECHANIKA SAMOCHODOWEGO 

Z KWALIFIKACJAMI I DOŚWIADCZENIEM

WYNAGRODZENIE 
3 TYS. ZŁ I WIĘCEJ

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

tel. 797 603 000

PROSTA 

POŻYCZKA
NA SZKOLNE
WYDATKI

Muzyka to jedyny z możli-
wych i najbardziej uniwersal-
nych sposobów porozumienia 
się ludzi na całym świecie. 
Cóż zatem lepszego możemy 
oferować mieszkańcom Wał-
brzycha i okolic oraz turystom 
licznie odwiedzającym nasz 
piękny region w okresie let-
nim?

13 sierpnia o godz. 18.00 już 
po raz dziesiąty zabrzmi w wał-
brzyskim rynku Letnia Serenada 
- fantastyczny koncert skierowa-
ny do wszystkich, którzy kochają 
muzykę. W poprzednich latach 
mogliśmy podziwiać kunszt 
artystyczny słynnych polskich 
tenorów, zasłuchać się w prze-
piękne, liryczne arie i duety, przy-
pomnieć sobie znane przeboje 
polskiej muzyki rozrywkowej 
oraz tematy z popularnych seriali 
i �lmów. Tegoroczna serenada 
przeniesie słuchaczy w magiczny 
świat opery, operetki i musicalu. 
Gwarantujemy ogromną dawkę 
wzruszeń, ale także uśmiechu 
i zabawy. Koncert galowy „Od 
opery do musicalu” wykonają: 
Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Sudeckiej w Wałbrzychu 
pod dyrekcją Jerzego Koska, a 
wśród solistów usłyszymy arty-
stów polskich scen operowych: 
Dorotę Laskowiecką - sopran, 
Tomasza Janczaka - tenor oraz 
Damiana Konieczka - bas. W pro-
gramie utwory Johanna i Edwar-
da Straussów, Jerrego Bocka, 
Franza Lehara, Franza von Sup-
pe, a także Giacomo Pucciniego, 
Stanisława Moniuszki, Giuseppe 
Verdiego i Andrew Lloyd Webe-
ra. Wydarzeniu patronuje Prezy-

dent Wałbrzycha Roman Szełe-
mej, a wstęp jest bezpłatny.

Z kolei między 17 a 29 sierp-
nia 2016 r. w zamku Książ od-
będzie się XIII Międzynarodowy 
Festiwal Kameralistyki Ensemble 
im. Księżnej Daisy. Misją festi-
walu jest promowanie mało 
znanego gatunku sztuki, jakim 
jest kameralistyka, zarówno w 
odniesieniu do utworów mu-
zycznych, jak i dzieł teatralnych. 
W ramach festiwalu prowadzone 
są kursy muzyczne oraz warsz-
taty teatralne, w trakcie których 
uczestnicy razem z wybitnymi 
profesorami pracują nad wyko-
naniem wybranych utworów. 
Wszystkie dzieła prezentowane 
są w trakcie sześciu koncertów 
i trzech pokazów aktorskich 
otwartych dla publiczności. Fe-
stiwal ma wyjątkową formułę. 
W skład każdego zespołu ka-
meralnego wchodzą zarówno 
profesorowie, jak i studenci. 
Dzięki temu możliwa jest part-
nerska współpraca pomiędzy 
utytułowanymi muzykami, a 
początkującymi adeptami. Taka 
forma pracy umożliwia dyskusję 
nad twórczą interpretacją dzieł 
przez osoby mające różne do-
świadczenia, czy pochodzące z 
różnych kręgów kulturowych. 
Młodzi aktorzy pracują w małych 
zespołach pod kierunkiem uzna-
nych profesorów. Festiwal odby-
wa się w wyjątkowym miejscu, w 
jednym z największych zamków 
w Polsce. Wszystkie próby oraz 
koncerty i pokazy są organizo-
wane w przestrzeniach imponu-
jącego zamku Książ.

(RED)

- Wśród autorów tekstów 
odnajdujemy: Magdę Czapiń-
ską, Agnieszkę Osiecką, Jacka 
Cygana, Marka Dagnana, Je-
rzego Ficowskiego, Jonasza 
Koftę, Wojciecha Młynarskie-
go, Andrzeja Poniedzielskie-
go, Jana Kazimierza Siwka, a 
wśród kompozytorów: Hen-
ryka Albera, Włodzimierza 

Korcza, Seweryna Krajewskie-
go, Andrzeja Rybińskiego. 
Bardzo wiele piosenek z re-
pertuaru Edyty Geppert wy-
trzymało próbę czasu i stało 
się evergreenami. Z tych 
prostych, melodyjnych, ma-
łych form słowno-muzycz-
nych artystka wydobywa 
wielkie emocje, które udzie-

lają się publiczności. Recital 
Edyty Geppert to znakomita 
okazja do spotkania z Jej nie-
zwykłym kunsztem interpre-
tatorskim i z tak rzadką już 
dziś umiejętnością budowa-
nia ostro skontrastowanych 
nastrojów: piosenki liryczne 
zderzone z dramatycznymi, 
a dramatyczne z zabawnymi, 

Lato z muzyką

Edyta Geppert w Starej Kopalni
tzw. kabaretowymi, repre-
zentowanymi przez teksty 
klasyka gatunku – Mariana 
Hemara. Sprzedaż biletów 
w cenie: 70 i 80 zł prowadzi 
kasa Starej Kopalni - tel. 74 
667 09 70, recepcja@stara-
kopalnia.pl. Bilety grupowe: 
tel. 794 759 447, teatrsmie-
chu.bilety@impresariat.eu. 
Sprzedaż internetowa: te-
atrsmiechu.pl (bez prowizji), 
kupbilecik.pl – mówi Mateusz 
Nowak z Muzycznego Teatru 
Śmiechu.

(RED)

Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. 
Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek 

polskiej piosenki literackiej. Artystka wystąpi w Wałbrzychu 18.09.16 r. o godz. 19.00 
w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Od 2013 r. Muzeum 
Przemysłu i Kolejnictwa na 
Śląsku organizuje Festiwal 
Zabytków Techniki. 

Impulsem do organizacji 
I edycji były obchody jubi-
leuszu 170 - lecia urucho-
mienia linii kolejowej Wro-
cław – Świebodzice, a w tym 
roku festiwal odbędzie się 
w Świdnicy, Dzierżoniowie, 
Wałbrzychu, Jaworzynie Ślą-
skiej, Strzegomiu, Żarowie, 

Siedlimowicach, Sobótce 
oraz Lubachowie.

- Celem naszego przed-
sięwzięcia jest promocja 
idei ochrony zabytków 
techniki. Tych, które jesz-
cze trwają i opierają się 
naporowi źle pojmowanej 
nowoczesności i moderni-
zacji. Przebiegającej w czę-
sto bezre�eksyjny sposób. 
Festiwal pokazuje zapo-
mnianą, przede wszystkim 

niedocenioną grupę zabyt-
ków - świadectw wielkiej, 
ciekawej i burzliwiej historii 
naszego regionu. Ich fun-
damentalnego wpływu na 
kształtowanie krajobrazu 
kulturowego regionu. W tym 
roku festiwal odbędzie się 
w Świdnicy, Dzierżoniowie, 
Wałbrzychu, Jaworzynie Ślą-
skiej, Strzegomiu, Żarowie, 
Siedlimowicach, Sobótce 
oraz Lubachowie. Pełna lista 

uczestników oraz program 
wydarzenia na 4 dni - od 
12.08.2016 do 15.08.2016 
r. są dostępne pod linkiem: 
http://muzeumtechniki.pl/
festiwal-zabytkow-techni-
ki-12-08-2016-15-08-2016/ 
- mówi Katarzyna Szczerbiń-
ska-Tercjak, dyrektor Mu-
zeum Przemysłu i Kolejnic-
twa na Śląsku w Jaworzynie 
Śląskiej.

(RED)

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

Najpierw do pana Darka tra�ła moja mama. Strasznie bolał ją 
kręgosłup i kolana. Bóle kręgosłupa zaczęły przechodzić już 
po drugiej wizycie; kolan po czwartej. Potem siostrze mamy 
bardzo poprawiły się wyniki cukrzycy. No i też kręgosłup. 
Innej cioci pod dotykiem pana Darka zniknęło wole tarczycowe. 
A teraz ja. Zimą wykryto mi guzka w piersi. Wielkości śliwki. 
Po trzech wizytach był jak czereśnia, po kolejnych trzech jak jej 
pestka. Po ośmiu wizytach nie ma po guzie śladu

R E K L AMA

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

HOT LAST 2016 OSTATNIE MIEJSCA 
TYLKO DLA CZYTELNIKÓW 

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA MIEJSC!!!

BUŁGARIA
ZŁOTE PIASKI DAHLIA GARDEN***

wczasy z wyżywieniem SAMOLOTEM 
wszystko w cenie

• 18.08 - 29.08 -        2 599 PLN        1 999 PLN!!!
• 29.08 - 08.09 -        2 599 PLN        1 999 PLN!!!
• 29.08 - 05.09 -        2 199 PLN        1 499 PLN!!!
• 05.09 - 12.09 -        2 199 PLN        1 499 PLN!!!
• 08.09 - 19.09 -        2 599 PLN        1 799 PLN!!!
• 19.09 - 26.09 -        2 299 PLN        1 499 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

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

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!!!

LISTOPADOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU 
SAMOLOTEM!!!

13-16.11.2016 - CENA 500 PLN + 180 EURO
szczegóły dostępne na www.duotravel.pl

TRANSPORT AUTOKAREM NAD MORZE 
DO 31.08 - CODZIENNIE!

Utrudnienia 
w Szczawnie-Zdroju
- W związku z rozpoczęciem 
remontu ul. Mickiewicza w 
Szczawnie Zdroju prosimy 
kierowców o korzystanie z 
objazdu obwodnicą Szczaw-
na-Zdroju - ul. Szczawień-
ską. Prace remontowe po-
trwają do 30 listopada 2016 
r. Przepraszamy za utrudnie-
nia – mówi Lesław Janiszew-
ski z Urzędu Miejskiego w 
Szczawnie Zdroju..

(RED)

Aqua Zdrój na plusie
Wałbrzyskie Centrum Spor-
towo – Rekreacyjne Aqua 
Zdrój podsumowało rok 
2015. – Średnio każdego 
dnia nasze obiekty odwie-
dzało około 1000 osób. Z 
naszego hotelu skorzystało 
o 35 proc. więcej klientów, 
a liczba uzytkowników stre-
fy sportowej wzrosła o 16 
proc. To pozwoliło spółce 
wypracować zysk na pozio-
mie około 1,5 miliona zło-
tych – mówi Mariusz Gawlik, 
prezes Aqua Zdrój Sp. z o.o. 
Wkrótce na terenie ośrodka 
ma rozpocząć się budowa 
kolejnej atrakcji – krytego 
lodowiska.

(RED)

- Pan Darek to fenomen. 
Pod jego dotykiem choroby 
cofają się, jak od czarodziej-
skiej różdżki –mówi Karolina 
Kaczor ze Świdnicy. Już kilka 
osób z jej rodziny doświad-
czyło zbawczej mocy uzdro-
wiciela. A ludzi, którzy dzięki 
niemu odzyskali zdrowie jest 
znacznie więcej.

- Najpierw do pana Darka 
tra�ła moja mama. Strasznie 
bolał ją kręgosłup i kolana. 
Bóle kręgosłupa zaczęły prze-
chodzić już po drugiej wizycie; 
kolan po czwartej, może pią-
tej. Od tego czasu minęły dwa 
lata i kręgosłup mamie nie do-
skwiera wcale, a kolana rzadko. 
A ma sporą nadwagę. Potem 
siostrze mamy bardzo popra-
wiły się wyniki cukrzycy. No i 
też kręgosłup. Innej cioci pod 
dotykiem pana Darka zniknę-
ło wole tarczycowe. Mojemu 
synowi Szymkowi po trzech 
wizytach u pana Darka minęła 
alergia. A teraz ja. Zimą wykry-
to mi guzka w piersi. Wielkości 

Te ręce niosą zdrowie

Fenomen dotyku
śliwki. Po trzech wizytach był 
jak czereśnia, po kolejnych 
trzech jak jej pestka. Po ośmiu 
wizytach nie ma po guzie śla-
du – wylicza pani Karolina. Jak 
zapewnia, pan Darek przyniósł 
zdrowie całej jej rodzinie.

 – Mama mówi, że jak ma 
pana Darka, to jej lekarze niepo-
trzebni. Ale to on się upiera, że 
należy pozostawać pod lekarską 
opieką – wyjaśnia pani Karolina.

Sam uzdrowiciel potwier-
dza, że ma ogromny szacunek 
dla medycyny i może ją swoim 
talentem wspierać, ale nigdy 
nie zastępować.

- Ja się dusiłem po całych 
nocach. Pylica, po latach pracy 
w kopalni. Lekarze byli bez-
radni. Gdy doszły problemy 
z prostatą, żona niemal siłą 
wysłała mnie do pana Darka. 
„Co będę do znachora cho-

zaczęły się poprawiać. Gdy 
jednak zapytałem pana Darka, 
czy odstawić leki, on się tylko 
uśmiechnął i powiedział, że to 
mam konsultować z lekarzem, 
nie z nim. I robić tak, jak mówi 
lekarz – potwierdza pan Ma-
rian Cofała z Wałbrzycha. 

- Pan Darek zawsze powta-
rza, że jeśli ktoś odradza wizyty 
u lekarza, to jest oszustem a nie 
uzdrowicielem. Chociaż prze-
cież wiem, że mnie silne bóle 
głowy i chroniczny katar prze-
szły pod jego dotykiem, a nie 
od leków – uzupełnia młoda 
kobieta w poczekalni. Nazwi-
ska nie chce podać, bo jak wy-
jaśnia jest farmaceutką i szefo-
wej z apteki taka jej wypowiedź 
na pewno byłaby nie w smak.

(ego)

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

dził”, buntowałem się, ale po-
szedłem. I całe szczęście, bo 
już po drugiej wizycie czułem, 
jakby mi ktoś kamień z płuc 
zdjął. A wyniki prostaty też 
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Twoje pieniądze

   

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy

ZADZWOŃ

668 682 334 *

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

Dodatkowe zajęcie
w branży f inansowej

O sprawie tej na łamach Ty-
godnika DB 2010 wspomina-
łem już kilkakrotnie, przy oka-
zji piętnowania „wyczynów” 
wałbrzyskich stróżów prawa, 
a osobliwie z komisariatu I i V, 
gdzie doszło do nadzwyczaj 
wielu przypadków pobić (i nie 
tylko) mieszkańców naszego 
miasta, coraz bardziej ładne-
go Wałbrzycha. Jednakże TA 
sprawa jest spośród wszyst-
kich najtragiczniejsza, bo w 
wyniku zastosowania nie-
godnych, a wręcz bandyckich 
metod, śmierć poniósł 35-let-
ni mieszkaniec wałbrzyskiej 
dzielnicy Biały Kamień Piotr G. 
Zdarzenie to miało miejsce 9 
sierpnia 2013 r., kiedy to Piotr 
G., podejrzewany o popełnie-
nie wykroczenia, został zatrzy-
many, a następnie dowiezio-
ny do Komisariatu V Policji w 
dzielnicy Biały Kamień, przez 
dwóch funkcjonariuszy z pio-
nu prewencji (9 i 13 lat służby) 
tej jednostki. Na terenie komi-
sariatu funkcjonariusze policji 
– zgodnie z obowiązującym 
prawem – zobowiązani byli 
do przeprowadzenia niezbęd-
nych czynności procesowych, 
to znaczy postawienia zarzu-
tu popełnienia określonego 
wykroczenia i przesłuchania 
zatrzymanego w charakterze 
podejrzanego, albo ukarania 
go mandatem. W trakcie tych 
właśnie czynności – bo innych 
procedura karna w takich 
przypadkach nie przewiduje – 

Janusz
Bartkiewicz

Akt oskarżenia przeciw kolejnym policjantom
Piotr G. został brutalnie pobity, 
a następnie, po wystawieniu 
mu mandatu, zwolniony. Kie-
dy wyszedł miał jeszcze na tyle 
sił, aby zadzwonić do kolegi i 
powiadomić go o tym co się 
stało i że został pobity przez 
policjantów. Niedługo po tej 
rozmowie stracił przytomność 
i upadł na ulicę. O tym, iż na 
chodniku leży nieprzytomny 
człowiek został powiadomio-
ny dyżurny komisariatu V, któ-
ry wysłał w to miejsce patrol 
składający się akurat z tych, 
którzy trochę wcześniej do-
prowadzili Piotra G. do tego 
stanu. Panowie stróże prawa 
podjęli się reanimacji nieprzy-
tomnego człowieka, ale jakoś 
nie przyszło im do głowy, aby 
zawiadomić pogotowie ratun-
kowe, co uczyniły inne osoby. 
Niestety, Piotr G. - w wyniku 
doznanych obrażeń - zmarł.

Wszczęte w tej sprawie 
śledztwo prowadziła Proku-
ratura Okręgowa w Świdnicy, 
co zakończyło się wniesie-
niem 29 czerwca, przeciwko 
tym dwóm policjantom, aktu 
oskarżenia do Sądu Okręgo-
wego w Świdnicy. Ustalenia 
śledztwa, które trwało bardzo 
długo, bo bez mała 3 lata, są 
wprost przerażające. Jestem 
więc przekonany, że tak długi 
czas śledztwa pozwolił proku-
raturze na zebranie naprawdę 
bardzo mocnych dowodów 
winy tychże funkcjonariuszy, 
którzy na terenie komisariatu 
pobili zatrzymanego, zadając 
mu uderzenia pięściami i no-
gami po całym ciele, powo-
dując przez to obrażenia ciała 
w postaci (między innymi) 
złamania dwóch żeber i pęk-
nięcia śledziony, co spowo-
dowało krwotok wewnętrzny 

i jego zgon. Mówiąc bardziej 
obrazowo: policjanci po pro-
stu zatrzymanego obywatela 
zatłukli na śmierć.

Moją uwagę zwrócił jednak 
jeden szczególny fakt, który 
przekonuje mnie, że oskarżeni 
o śmiertelne pobicie funkcjo-
nariusze działali z premedyta-
cją, czyli realizowali z góry po-
wzięty zamiar. Gdyby bowiem 
Piotr G. faktycznie dopuścił się 
wykroczenia, to funkcjonariu-
sze winni wystawić mu man-
dat na miejscu, bez potrzeby 
zabierania go na komisariat, 
co winni uczynić w przypad-
ku, gdyby nie posiadał żadne-
go dowodu tożsamości. Przy 
braku dowodu tożsamości 
powinien zostać zatrzymany 
w Policyjnej Izbie Zatrzymań, 
do czego jednak nie doszło, 
ponieważ został wypuszczony 
do domu, ale bez sporządze-
nia wymaganego przepisami 
protokołu zatrzymania. Jak 
wykazało śledztwo, przed wy-
puszczeniem został ukarany 
mandatem, co jednoznacznie 
wskazuje, iż fakt popełnienia 
wykroczenia nie budził wąt-
pliwości. A w takim razie – o 
czym już wyżej wspomniałem 
– Piotr G. powinien zostać uka-
rany na miejscu popełnienia 
wykroczenia lub zatrzymania 
go przez policjantów. Mam 
zatem prawo zakładać, że do 
komisariatu został zabrany z 
zupełnie innych, niż proceso-
wych powodów. I to - mam 
nadzieję – sąd szczegółowo 
ustali, co zapewne winno 
mieć znaczenie dla określenia 
wysokości kary.

Złożony w sądzie akt oskar-
żenia zarzuca policjantom 
przekroczenie uprawnień i po-
bicie ze skutkiem śmiertelnym, 

co zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności do lat 10. 
Po postawieniu im zarzutów 
(ponad rok od dnia zdarzenia) 
zostali - na wniosek prokuratu-
ry - tymczasowo zawieszeni w 
czynnościowych służbowych, 
a z początkiem 2016 roku zo-
stali ze służby zwolnieni. Teraz 
musimy się uzbroić w cierpli-
wość i czekać na efekt pracy 
wymiaru sprawiedliwości, a 
mam nadzieję, że wyrok bę-
dzie bardzo surowy i stanie 
się kolejnym ostrzeżeniem dla 
wałbrzyskich (zresztą nie tylko) 
policjantów, że za łamanie pra-
wa ponoszą taką samą (a po-
winni znacznie surowszą) karę, 
że nie są świętymi krowami, 
którym wolno – przepraszam 
za wyrażenie – paskudzić na 
ulicy i w każdym dostępnym 
dla nich miejscu. Całkiem nie-
dawno Sąd Rejonowy w Wał-
brzychu skazał, za przekro-
czenie uprawnień i pobicie, 
dwóch innych policjantów 
(z komisariatu I), a wyrok ten 
utrzymał w mocy Sąd Okręgo-
wy w Świdnicy, przez co stał się 
on prawomocny. Jest dobrze, 
prokuratura (i sądy) stoi na 
straży sprawiedliwości, można 
by z ulgą powiedzieć, ale jed-
nak jest coś, co stoi temu – nie-
stety – na przeszkodzie.

Otóż pisałem już kilka razy o 
sprawie Damiana Czemarnika, 
który zawiadomił prokuraturę 
o pobiciu go na terenie Komi-
sariatu I Policji w Wałbrzychu. 
Do zdarzenia doszło prawie w 
identycznych okolicznościach, 
jakie dotyczyły skazania wspo-
mnianych funkcjonariuszy 
z tego samego komisariatu, 
czyli został tam dowieziony 
bez jakichkolwiek obrażeń, a 
wyszedł po kilku godzinach 

ze śladami dotkliwego pobi-
cia. Prokuratura Rejonowa w 
Świdnicy, po ślimaczącym się 
śledztwie postępowanie umo-
rzyła, a następnie - w wyniku 
postanowienia Sądu Rejono-
wego w Wałbrzychu - podjęła. 
Po krótkim czasie śledztwo to 
ponownie umorzyła (nie prze-
prowadzając praktycznie żad-
nych dodatkowych czynności), 
czego już Damian Czemarnik 
zaskarżyć nie może. Hulaj du-
sza, piekła nie ma – cieszą się 
policjanci z komisariatu I. Tym 
bardziej, że już drugi rok ślima-
czy się śledztwo w sprawie po-
bicia na I komisariacie Michała 
Z., który został tam zmuszony 
do wskazania gdzie dokony-
wał kradzieży (wizja lokalna), 
a następnie został z tego za-
rzutu prawomocnie oczysz-
czony przez Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu. I choć sprawa 
toczy się dwa lata, to dopiero 
w sierpniu funkcjonariusze z 
Biura Spraw Wewnętrznych 
Komendy Głównej Policji mają 
zamiar przeprowadzić czyn-
ność okazania mu podejrze-
wanych o pobicie policjantów. 
Wspomnę tylko, że odnosząc 
się do zatrzymania Michała Z., 
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 
stwierdził, iż nie ma żadnych 
wątpliwości co do tego, że 
został on brutalnie przez tych 
policjantów pobity. Na co więc 
czeka prokuratura? A co z in-
nymi przypadkami pobić na I 
komisariacie, które pod swoją 
lupę wzięła (mam stosowne 
oświadczenie) Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy? Czyż-
by w tym przypadku sprawie-
dliwość miała przybrać postać 
Godota, na którego, jak wiado-
mo, próżno oczekiwać?

www.janusz-bartkiewicz.eu

Niespokojnie 
na Spokojnej
Ale tylko chwilowo i z racji 
remontu nawierzchni tej 
ulicy w Świebodzicach. Trwa 
naprawa drogi, termin zakoń-
czenia to koniec sierpnia, ale 
wykonawca deklaruje szybsze 
oddanie jezdni do pełnego 
użytku. Na ulicy pojawił się już 
nowy asfalt, wymieniono także 
wpusty i wyregulowano stu-
dzienki. Inwestycja realizowa-
na jest z budżetu gminy, koszt 
to nieco ponad 73 tys. zł. Ulica 
Spokojna to jedna z ulic dojaz-
dowych do Osiedla Sudeckiego 
w Świebodzicach, znajduje się 
przy niej także miejskie przed-
szkole. Stan nawierzchni jezdni 
pozostawiał wiele do życzenia, 
dlatego podjęto decyzję o mo-
dernizacji. Nowa nawierzchnia 
znalazła się na odcinku około 
120 m. W związku z remontem 
w tym rejonie występują utrud-
nienia w ruchu.

(RED)

Miasto 
monitorowane
Tablice informujące o miej-
skim monitoringu pojawiły 
się na trasach wlotowych do 
Świebodzic. Na razie są trzy, 
znajdują się na drogach woje-
wódzkich. Tablice informujące 
o kamerach umiejscowione są 
przy tablicach z nazwą miej-
scowości. Jest to dodatkowy 
sygnał dla kierowców o tym, 
że monitoring rejestruje za-
chowania na drodze, zarówno 
pieszych, jak i zmotoryzowa-
nych, w tym także wykrocze-
nia. Tablice zamontował ZGK 
Świebodzie Sp. z o.o., koszt to 
kilkaset zł.

(RED)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Okres przerwy wakacyjnej Po-
wiat Wałbrzyski intensywnie wy-
korzystuje na przeprowadzenie 
remontów bieżących w placów-
kach oświatowych. Trwają także 
przygotowania do uruchomienia 
poradni wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dzieci.

Odnawiane są pomieszczenia 
archiwum i auli w Zespole Szkół w 
Szczawnie Zdroju. Remontowana 
jest również nawierzchnia drogi 
i placu prowadzącego do ZS w 
Szczawnie-Zdroju. Istniejąca znisz-
czona nawierzchnia zostanie za-
stąpiona kostką betonową. Z kolei 
w Zespole Placówek Resocjaliza-
cyjnych w Walimiu na ukończeniu 
są prace związane z przebudową 
instalacji elektrycznej w budynku 
internatu. Instalowane jest oświe-
tlenie alarmowe i wymieniane są 
lampy na bardziej energooszczęd-
ne. Wykonane zostało odwodnie-
nie budynku internatu oraz poło-
żona  nowa podłoga w stołówce. 
Zakończyły się również prace w 
zakresie wymiany rynien i wykona-
nia odwodnienia w budynku przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Nowym Siodle. 

Jednocześnie w Powiatowej Po-
radni Psychologiczno Pedagogicz-
nej dostosowywane są pomiesz-
czenia na potrzeby, uruchamianej 
od września 2016 roku, poradni 
wczesnego wspomagania rozwo-

Wielkimi krokami zbli-
ża się kolejna impreza z 
cyklu Dolnośląska Stolica 
Kultury - „Tradycje górni-
cze ziemi wałbrzyskiej”. 
Tym razem Powiat Wał-
brzyski zaprasza do Bo-
guszowa - Gorc.

Cały teren powiatu wał-
brzyskiego przez kilkaset 
lat związany był z górnic-
twem: srebra, ołowiu i 
węgla. Dziś przemysł wy-
dobywczy, poza kopalnia-
mi mela�ru i eksploatacją 
wód, nie istnieje. Byli gór-
nicy, którzy nie zdążyli wy-
pracować uprawnień eme-
rytalnych, często żyją w 
wykluczeniu społecznym. 
Wpisanie tradycji górnicze 
w program Dolnośląskiej 
Stolicy Kultury to ogromna 
szansa na przypomnienie 
wartości przemysłu gór-
niczego i jego wpływu na rozwój 
oraz kulturę tych ziem. W Centrum 
Kultury w Boguszowie - Gorcach 
zorganizowana zostanie wystawa 
o historii górnictwa, odbędą się 
warsztaty dla najmłodszych – jak 
wydobyć czarne złoto – prowa-
dzone przez byłych górników. 
Będzie przegląd pieśni górniczej, 

Tradycje górnicze ziemi 
wałbrzyskiej

rozmowy z byłymi górnikami i 
konkursy plastyczne dla dzieci.  
„Tradycje górnicze ziemi wał-
brzyskiej” zostały zaplanowane w 
dniach 27-28 sierpnia w Centrum 
Kulturalno - Konferencyjnym Wi-
told w Boguszowie – Gorcach w 
trakcie „Ziemniaczanej biesiady 
pod Mniszkiem”.

Powiat inwestuje w oświatę

ju dzieci. Gotowa jest już sala do 
rehabilitacji i integracji sensorycz-
nej. Przypomnijmy, że od września 
Powiatowa Poradnia Psychologicz-
no Pedagogiczna w Wałbrzychu 
poszerza ofertę o wczesne wspo-
maganie rozwoju. Wsparcie udzie-
lone będzie dzieciom w zakresie 
pobudzenia psychoruchowego i 
społecznego najmłodszych. Porad-
nia wprowadza wsparcie logope-
dyczne oraz diagnozowanie dzieci 
z zaburzeniami autystycznymi. 
Początkowo zakładamy wsparcie 

w postaci 4 – 8 godzin w miesiącu. 
Zajęcia prowadzone będą z dziec-
kiem i jego rodziną. Zatrudniamy 
specjalistów, u których zaniepoko-
jeni rodzice uzyskają maksymalną 
pomoc diagnostyczną i meryto-
ryczną w przypadku podejrzeń 
o nieprawidłowości w rozwoju 
dziecka. Dzieci są na miejscu dia-
gnozowane i kierowane do specja-
listycznych form pomocy – mówi 
dyrektor Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno Pedagogicznej Regina 
Marciniak.

Trwają przygotowania do otwarcia poradni wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI), 
tel. 74 307 03 39, 601 570 621

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług za przystępną cenę!

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia

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

R E K L AMA

Koniec problemów wy-
nikających z braku miejsc 
postojowych dla samocho-
dów osobowych nad jezio-
rem Bystrzyckim w Zagó-
rzu Śląskim! Nowy parking 
nad jeziorem został już od-
dany do użytku.

O tym, jak trudno było 
zaparkować samochód nad 
jednym z najpopularniej-
szych i najpiękniejszych 
jezior zaporowych w Sude-
tach, które po wielu latach 
ponownie staje się ośrod-
kiem letniego wypoczynku, 
rekreacji i turystyki, wie chy-
ba każdy kierowca, który kie-
dykolwiek miał sposobność 
przebywania nad jeziorem 
w Zagórzu Śląskim. Ale to już 
przeszłość!

- Gmina Walim, wy-
chodząc naprzeciw tym 
problemom, zrealizowała 
niezwykle ważne zadanie, 
czyli wybudowała oświetlo-
ny parking, liczący 78 miejsc 
postojowych, w tym 2 dla 
osób niepełnosprawnych. 
Zadanie opiewające na kwo-

tę 565 173,99 zł w całości 
zrealizowane zostało z bu-
dżetu Gminy Walim, nato-
miast wykonawcą robót była 
�rma Drog-Ziem z siedzibą 
w Stanowicach.  Podczas te-
gorocznych wakacji wszyscy 
zmotoryzowani nareszcie 
będą mieli możliwość bez-
płatnego, bezpiecznego i 
wygodnego pozostawienia 
swojego pojazdu na par-
kingu. To jednak nie koniec 
wygód przygotowywanych 
przy parkingu nad jeziorem 
Bystrzyckim, ponieważ pro-
wadzone są prace projek-
towe związane z budową 
obiektu obsługi turystycznej 
wraz z akwarium, ukazują-
cym faunę i �orę naszego 
jeziora. Zapraszamy do ko-
rzystania z uroków i atrakcji 
Zagórza Śląskiego oraz do 
pozostawiania swoich aut na 
bezpłatnym parkingu, który 
jest już dostępny dla wszyst-
kich zmotoryzowanych – za-
chęca Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

(RED)

Bezpieczniej 
i wygodniej

Nowy, bezpłatny parking przy jeziorze Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim 
może pomieścić 78 samochodów osobowych.

Remont na cmentarzu
Gmina Głuszyca rozpoczęła 
prace remontowe na cmenta-
rzu komunalnym w Głuszycy. 
Z dachu kaplicy cmentarnej i po-
mieszczeń gospodarczych usu-
wany jest azbest. Nowe dachy bu-
dynków pokryte zostaną wkrótce 
dachówką. Prace wykonywane 
są w ramach projektu „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest na 
terenie Gminy Głuszyca”.

(RED)

Terminal w urzędzie
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój uru-
chomił terminal dający moż-
liwość dokonywania opłat za 
pomocą kart płatniczych (Visa, 
MasterCard, Maestro). - Wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, stworzyliśmy system 
umożliwiający regulowanie należ-
ności gminnych za pomocą kart 
płatniczy – podkreślają włodarze 
uzdrowiskowej gminy.

(RED)

Lato w mieście
Dzieci i młodzież ze Szczawna-
-Zdroju uczestniczą w półko-
loniach organizowanych przez 
Uzdrowiskową Gminę Miejską 
Szczawno-Zdrój. - Półkolonie 
odbywają się w hali sportowej 
przy ul. Słonecznej. Organizato-
rzy gwarantują młodym miesz-
kańcom Szczawna-Zdroju wiele 
atrakcji, np. wyjazd na basen, kino, 
park linowy, wycieczkę do kopal-
ni Złota w Złotym Stoku, zajęcia 
sportowo-rekreacyjne. Uczestnicy 
wakacyjnego wypoczynku mają 
też zapewnione dwa posiłki dzien-
nie, opiekę pedagogiczną. Półko-
lonie są częściowo odpłatne przez 
rodziców uczestników, pozostałą 
część pokrywa samorząd Szczaw-
na-Zdroju. Drugi turnus półkolonii 
rozpocznie się 16 sierpnia br. i bę-
dzie trwał niespełna dwa tygodnie 
– informuje Janusz Kozłowicz z 
urzędu miejskiego, koordynujący 
wypoczynek w ramach półkolonii 
w Szczawnie-Zdroju.

(RED)

To już ostatnie dni, kiedy 
na budowanej drodze moż-
na zobaczyć samochody z 
asfaltem, walce, sterty bia-
łego kamienia, czy robotni-
ków montujących studzien-
ki kanalizacyjne. Na �niszu 
są już prace związane z bu-
dową III etapu obwodnicy 
Czarnego Boru.

Pod koniec lipca rozpo-
częło się kładzenie na drodze 
warstwy ścieralnej oraz było 
kontynuowane prace z hu-
musowaniem. W ostatnich 
dniach wykonywane były 
pobocza oraz zakładane były 
bariery energochłonne. Przy-
pomnijmy, że inwestycja roz-
poczęła się w 2014 roku. W I 
etapie przebudowana zosta-
ła droga nr 3366D o długości 
864 m. Całość prac kosztowa-
ła prawie 1,2 mln zł. II etap 
został zakończony w zeszłym 
roku i pochłonął ok. 4 mln zł. 
Trzeci etap budowy czarno-
borskiej obwodnicy będzie 
kosztował ok. 3 mln zł.

Dobiegają końca roboty 
budowlane na moście przez 
potok Lesk w ciągu drogi 
dojazdowej do budynku 
przy ul. Polnej 6 w Czarnym 
Borze oraz remont i przebu-
dowa drogi w obrębie prze-
pustu zlokalizowanego na 
działce nr 672 w Witkowie. 
Koszt tych inwestycji to 233 
431,34 zł - w tym: most 113 
753,68 zł, a droga 119 677,66 
zł. Inwestycje w całości �-

Czarnoboskie 
inwestycje

nansowane są ze środków 
własnych Gminy Czarny Bór. 
Tymczasem przed miesz-
kańcami kolejne inwestycje 
drogowe. Ogłoszony został 
przetarg nieograniczony na 
odbudowę drogi na działce 
nr 135 w Witkowie o długo-
ści ponad 1,5 km. W miej-
scowości Borówno niedługo 
rozpoczną się prace drogo-
we, bowiem gmina otrzyma-
ła promesę w wysokości 107 
000 zł - w ramach podziału 
środków na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych - na 
odbudowę drogi gminnej 
dz. Nr 52 w Borównie (etap I).

Z kolei przy ul. XXX-Lecia 
PRL w Czarnym Borze stanę-
ła, w miejsce zniszczonej po 
kolizji drogowej, nowa wiata 
przystankowa. To już czwarty 
przystanek w gminie z nową 
wiatą. Pierwsze dwie zosta-
ły postawione w Grzędach 
Górnych i Grzędach, potem 
w Jaczkowie, a teraz w Czar-
nym Borze. Drewniana wiata 
posiada ławeczki i będzie 
skutecznie zabezpieczać 
przed niekorzystnymi wa-
runkami atmosferycznymi, a 
kilka okienek powoduje, że w 
środku jest jasno i przytulnie.

(RED)

Dobiegają końca prace przy budowie obwodnicy Czarnego Boru.

PRACUJ JAKO
OPIEKUN/KA SENIORÓW

w NIEMCZECH
Zapraszamy na dzien otwarty w oddziale!
18.08 godz. 11 - 14, 
ul. Lubelska 1, Wałbrzych

Bezpłatne 
badanie
słuchu!

516 051 318 promedica24.com.pl
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Jedlina – Zdrój źródło aktywności

R E K L AMA

Zapraszamy wszystkich na smaczne wypieki, gorące przekąski 
i znakomitą zabawę przy muzyce disco do godz. 22:00 

ZAPRASZAMY  

Program 
rewitalizacji
Program Rewitalizacji Mia-
sta Jedlina-Zdrój, przyjęty 
przez radę miasta, uzyskał 
pozytywną ocenę Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
Dzięki temu gmina oraz 
wspólnoty będą mogły skła-
dać wnioski związane z rewi-
talizacją, termomoderniza-
cją oraz uzyskiwać wsparcie 
w różnych programach. W 
związku z tym w Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju 
odbyło się spotkanie burmi-
strza miasta Leszka Orpla z 
przedstawicielami wspólnot 
mieszkaniowych z obsza-
ru, w którym miasto będzie 
przeprowadzało rewitaliza-
cję przestrzeni publicznej i 
tzw. „podwórek”. Zaprezen-
towano koncepcję zagospo-
darowania tego terenu oraz 
przedstawiono zasady udzia-
łu wspólnot w trwającym na-
borze wniosków w konkursie 
dotyczącym rewitalizacji 
budynków wielorodzinnych. 
- Zachęcam wspólnoty obję-
te programem rewitalizacji 
do korzystania z możliwości 
pozyskiwania środków w ra-
mach różnych programów – 
apeluje Leszek Orpel.

(UM)

W minioną sobotę odbył się 
4 Wałbrzyski Międzynarodowy 
Rajd Pojazdów Zabytkowych, 
którego trasa przebiegała rów-
nież przez Jedlinę - Zdrój. Miesz-
kańcy, kuracjusze i turyści mieli 
co oglądać.

Na trasie przejazdu zameldowało 
się 106 załóg z Polski, Czech i Nie-
miec. Oprócz sportowej rywalizacji 
na 60 kilometrowej trasie, jej uczest-
nicy mieli zaplanowane postoje w 
atrakcyjnych turystycznie miejscach 
regionu. I tak, oprócz wizyty w Pała-
cu Jedlinka, uczestnicy rajdu zapre-

zentowali prawdziwy kunszt mo-
toryzacji podczas postoju na placu 
Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju. Dla 
licznie zgromadzonej publiczności 
była to prawdziwa gratka. To był wi-
dowiskowy pokaz elegancji i klasy, 
jaką prezentowały zarówno dosko-
nale utrzymane pojazdy, jak i ich za-
łogi, które potra�ły świetnie wcielić 
się w klimaty dawnych czasów.

Organizatorem czwartej edycji 
rajdu było Stowarzyszenie Moto 
- Weteran Wałbrzych, a jednym z 
partnerów Gmina Jedlina-Zdrój.

(LS)

 Zabytki w uzdrowisku

Zabytkowe pojazdy wzbudziły wielkie zainteresowanie w Jedlinie - Zdroju.
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na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. 

(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z póź. zmianami) 

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 

położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, 
powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości:

1. Lokal użytkowy położony w Jabłowie 
przy ul. Głównej 74 o powierzchni 104,59 m2

Cena wywoławcza 
nieruchomości: 60.000,00 zł.
Wadium: 6.000,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 787,20 zł.,

które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed pod-

pisaniem umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego wyceniona nieruchomość położona jest 

na terenach przeznaczonych na cele produkcji rolniczej 

wyłączonej z zabudowy.

Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatko-

wą odpłatnością.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2016r. o godz. 9.00
w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowi-

cach, ul. Główna 132.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nale-

ży wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub prze-

lać na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: 

BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670.

Do dnia 13.09.2016r. wadium powinno znajdować 

się na koncie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez 

uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone 

na poczet nabycia nieruchomości. Wadium przepa-

da na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice jeżeli 

uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawar-

cia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządze-
nia aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można 

uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Boga-

czowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefo-

nu (74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez poda-

nia przyczyny.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

R E K L AMA Przerwa 
biblioteczna

W związku ze zmianą 
głównej siedziby Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
w Starych Bogaczowicach, 
w sierpniu biblioteka jest 
nieczynna. - Przepraszamy 
za utrudnienia i jednocze-
śnie zapraszamy do nowej 
siedziby biblioteki, która 
mieści się przy ul. Głównej 
148, w budynku Gminnego 
Centrum Edukacyjno-Spo-
łecznego, już od 1 września 
bieżącego roku – podkreśla-
ją pracownicy Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Starych 
Bogaczowicach.

(GBP)

Dostęp do 
informacji o gminie

Pod adresem www.stare-
bogaczowice.e-mapa.net 
działa System Informacji 
Przestrzennej Gminy Stare 
Bogaczowice. To tak zwany 
portal mapowy. Umożliwia 
on każdemu internaucie 
uzyskanie podstawowych 
wiadomości o gruntach, uli-
cach i adresach na terenie 
Gminy Stare Bogaczowice. 
Portal zawiera szczegółowe 
informacje o ewidencji grun-
tów, siatkę ulic i numerację 
adresową. W pewnym za-
kresie skali można również 
korzystać z ortofotomap, 
czyli zdjęć satelitarnych. 
Sukcesywnie system będzie 
uzupełniany o takie dane 
jak: rejestr zabytków, ofertę 
inwestycyjną, obiekty kultu-
ry i kultu religijnego, punkty 
gastronomiczne. Dostępne 
będą też funkcje wyszuki-
wania adresów i obiektów 
użyteczności publicznej. Wi-
zualizacja odbywa się na tle 
aktualnego podkładu mapy 
ewidencyjnej (gminy, ob-
ręby, działki oraz budynki). 
Publikowane będzie również 
studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego.

(UG)

Chcąc nagrodzić naj-
zdolniejszych i najbardziej 
kreatywnych mieszkań-
ców, Gmina Stare Boga-
czowice zorganizowała 3 
konkursy.

Pierwszy z nich to konkurs 
plastyczny „Moje rodzinne 
wakacje”, który skierowany 
jest do całych rodzin. Kon-
kurs organizuje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Bogaczowicach. 
Prace można wykonać do-
wolną techniką plastycz-
ną na arkuszu w rozmiarze 
A3, a złożyć należy je do 24 
sierpnia do godziny 15.30 w 
siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Starych Bo-
gaczowicach. Autorzy wy-
różnionych prac otrzymają 
atrakcyjne nagrody.

Kolejny konkurs dedyko-
wany jest pasjonatom foto-
gra�i. Każdy uczestnik może 
zgłosić maksymalnie 10 fo-
togra�i pojedynczych lub 
ułożonych w 1 zestaw. Prace 
należy przesyłać na płycie 
CD lub DVD na adres Urzędu 
Gminy Stare Bogaczowice 
do 30 września 2016 roku. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi 15 października. 
Główną nagrodą jest 1000 zł, 
za drugie miejsce 600 zł, a za 
trzecie 300 zł.

Trzeci konkurs orga-
nizowany jest w ramach 
tegorocznych dożynek. 
Mogą wziąć w nim udział 
mieszkańcy Gminy Stare 
Bogaczowice, którzy pla-
nują upiększyć swoje po-
sesje słomianymi ozdoba-
mi. Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody. Chęć 
udziału w projekcie nale-
ży zgłaszać do 26 sierpnia, 
osobiście lub telefonicznie, 
w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej (74 845-22-98) lub 
Gminnym Centrum Eduka-
cyjno-Społecznym (74 844 
35 03).

(IL)

Od nowego roku szkol-
nego 2016/2017 ulegają 
zmianie przepisy regulu-
jące przyznawanie stypen-
dium szkolnego, zgodnie z 
Uchwałą nr XI/93/16 Rady 
Gminy Stare Bogaczowice 
23 marca 2016 r.

Najważniejsze zmiany 
dotyczą formy stypendium 
szkolnego, które może być 
udzielone w postaci:

1. całkowitego lub czę-
ściowego pokrycia kosztów 
udziału w zajęciach eduka-
cyjnych, w tym wyrównaw-
czych, wykraczających poza 
zajęcia realizowane w szkole 
w ramach planu nauczania, 
a także udziału w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych 
poza szkołą, w szczególno-
ści kosztów nauki języków 
obcych, zajęć sportowych, 
tanecznych, recytatorskich, 
wycieczek szkolnych, wyjść 
do kin i teatrów organizowa-
nych przez szkołę;

2. pomocy rzeczowej o 
charakterze edukacyjnym, w 
tym w szczególności zakup 
podręczników, zeszytów, 
przyborów szkolnych, torni-
stra, plecaka, stroju na zajęcia 
wychowania �zycznego, atla-
sów, encyklopedii, słowników, 
instrumentów muzycznych, 
pokrycie abonamentu inter-
netowego i innych uznanych 
przez dyrektora za niezbędne 
w trakcie edukacji szkolnej;

3. całkowitego lub czę-
ściowego pokrycia kosztów 
związanych z pobieraniem 
nauki poza miejscem za-
mieszkania w przypadku 
uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych oraz słuchaczy 
kolegiów, w szczególności 
kosztów zakwaterowania, 
przejazdu;

4. świadczenia pieniężne-
go, jeżeli organ przyznający 
stypendium uzna, że udzie-
lenie 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. Sty-
pendium udzielone w for-
mach określonych w ust. 1 
pkt. 1-3 realizowane jest po-
przez refundację poniesio-
nych kosztów. Stypendium 
realizowane w formie refun-
dacji, wypłacane będzie po 
poniesieniu wydatków na 
cele edukacyjne pod warun-
kiem, że dotyczą one dane-
go roku szkolnego.

 - W związku z powyższym 
bardzo ważne jest zbieranie 
faktur dokumentujących 
zakupy wyżej wymienio-
nych artykułów szkolnych, 
których będziecie państwo 
dokonywali na rok szkolny 
2016/2017 – wyjaśniają pra-
cownicy Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowice.

(RED)

Mieszkańcy Nowych Bo-
gaczowic i Gminna Biblio-
teka Publiczna w Starych 
Bogaczowicach z pełnym 
zaangażowaniem realizują 
projekt „Nowe Bogaczowi-
ce to urokliwe okolice”.

Projekt jest realizowany ze 
środków programu „Działaj 
Lokalnie IX” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności. Zada-
nie polega na zagospodarowa-
niu placu w centrum Nowych 
Bogaczowic, który miałby stać 
się bazą wypadową dla przy-
jezdnych gości oraz miejscem 
odpoczynku i relaksacji dla mie-
szańców. Zakończenie projektu 
planowane jest w październiku, 
a już widoczne są jego efekty.

(IL)

Nagrodzą kreatywnych

Zmiany w stypendiach

Urokliwe okolice

Mieszkańcy Nowych Bogaczowic aktywnie uczestniczą w projekcie 
upiększania swojej wsi.

Gmina Stare Bogaczowice
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Podczas ostatniej se-
sji Rady Miejskiej Miero-
szowa, rajcy większością 
głosów podjęli uchwałę w 
sprawie przyjęcia do reali-
zacji ,,Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Gminy 
Mieroszów na lata 2015-
2025”.

Lokalny Program Rewi-
talizacji to dokument stra-
tegiczny Gminy Mieroszów, 
jednocześnie nowoczesne 
narzędzie integrujące oraz 
naprawcze zdegradowa-
nych przestrzeni miejskich i 
wiejskich. Program obejmu-
je pięć głównych dziedzin: 
społeczną, gospodarczą, 
przestrzenno-funkcjonalną, 
środowiskową i technicz-
ną. Zadania realizowane w 

ramach programu pozwolą 
na szeroko rozumianą akty-
wizację społeczną, poprzez 
umożliwienie ubiegania się 
przez: wspólnoty mieszka-
niowe, spółdzielnie mieszka-
niowe, przedsiębiorców, in-
stytucje pomocy społecznej, 
instytucje kultury, organiza-
cje pozarządowe o fundusze 
z Unii Europejskiej, w tym 
pochodzące z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany przy 
współ�nansowaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej, w 
ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020.

(RED)

Po spotkaniu Ministra 
Edukacji Narodowej Anny 
Zalewskiej z burmistrzem 
Mieroszowa Marcinen 
Raczyńskim pojawiła się 
szansa na uratowanie 
Szkoły Podstawowej w Ko-
walowej.

- 15 lat nie inwestowania 
w remonty Szkoły Podstawo-
wej w Kowalowej, ostatnie 
lata rażących zaniedbań, nie-
pokojące ekspertyzy budow-
lane dotyczące stanu budyn-
ku, decyzja straży pożarnej i 
zagrożenie bezpieczeństwa 
dzieci, połączone z brakiem 
środków na niezbędny kom-
pleksowy remont placówki, 
nie pozwoliły mi podjąć in-
nej decyzji, jak wyłączenie 
budynku z użytkowania - to 
przekazałem minister Annie 
Zalewskiej - mówi burmistrz 
Mieroszowa Marcin Raczyń-
ski po spotkaniu z szefową 
resortu, do którego doszło w 
Świebodzicach w czwartek, 
4 sierpnia. - Pani minister 
zgodziła się, że bezpieczeń-
stwo dzieci to priorytet i za-
pewniła o swojej pomocy w 
znalezieniu środków na wy-
konanie niezbędnych prac i 
wsparciu dla rozwoju szkol-
nictwa w Gminie Mieroszów 
– dodał burmistrz.

Uchwalili program 
rewitalizacji

Rada Miejska Mieroszowa uchwaliła lokalny program rewitalizacji.

Jest nadzieja dla szkoły w Kowalowej!
spotkania większość osób 
podzieliła pogląd, iż bez-
pieczeństwo rzeczywiście 
jest najważniejsze. Zrela-
cjonowałem rozmowę z 
minister Anną Zalewską i 
przedstawiłem propozycję, 
w której to gmina, mimo 
braku środków na ten cel, 
również wyasygnuje 30 
tys. zł., dokonując cięć w 
innych obszarach budżetu. 
Gwarantuję, że jeśli do 31 
sierpnia 2016 r. Państwo-
wa Straż Pożarna odbierze 
instalację hydrantową i 
wyda pozytywną opinię, to 
z dniem tym zostaną wyco-
fane decyzje o wyłączeniu 
budynku szkoły z użytko-
wania oraz o rozlokowaniu 
dzieci do innych szkół w 
gminie. Rodzice i zgroma-
dzeni przyjęli taką wiado-
mość z satysfakcją. Oznacza 
to, że jeśli prace i odbiór 
straży powiodą się, dzieci i 
nauczyciele od 1 września 
będą mogli wejść do bu-
dynku szkoły w Kowalowej. 
Wszyscy liczą również na 
obiecane dalsze wsparcie 
minister Anny Zalewskiej 
w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej – dodaje Marcin 
Raczyńśki.

(RED)

Dzień po spotkaniu z 
panią minister, do Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie 

zaproszeni zostali przed-
stawiciele rady rodziców 
oraz nauczycieli. - Podczas 

Minister edukacji Anna Zalewska obiecała wsparcie dla szkoły 
w Kowalowej.
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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

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, 
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, 
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

R E K L AMA R E K L AMA

2500 biegaczy 
w Wałbrzychu!
Zakończyły się zapisy na 
XVII Toyota Półmaraton 
Wałbrzych. - W tegorocz-
nej edycji odnotowaliśmy 
rekordową liczbę zgło-
szeń! Swój udział w pół-
maratonie potwierdziło i 
opłaciło 2 500 biegaczy. 
Takiej frekwencji, jakiej 
spodziewamy się na bie-
gu, w Wałbrzychu jeszcze 
nie było! – cieszą się orga-
nizatorzy. Start półmara-
tonu już 21 sierpnia 2016 
o godz. 11.00 tradycyjnie 
w Rynku w Wałbrzychu. - 
Przygotowania do kolejnej 
edycji biegu w pełni. W tym 
roku na koszulkach oprócz 
logotypów sponsorów znaj-
dzie się także gra�ka promo-
cyjna „Explore Wałbrzych”. 
Podobnie będzie to wyglą-
dać w przypadku medali, na 
których zostanie wytłoczony 
„złoty pociąg”. Mamy nadzie-
ję, że taka pamiątka z Wał-
brzycha zachęci wszystkich 
przyjezdnych uczestników 
do poznania naszego miasta 
i jego atrakcji! – dodają or-
ganizatorzy XVII Toyota Pół-
maraton Wałbrzych. Projekt 
koszulki, trasa półmaratonu 
oraz informacje organizacyj-
ne dostępne są na stronie: 
www.aqua-zdroj.pl.

(RED)

Piłkarze Górnika Wał-
brzych w 2. kolejce III grupy 
III ligi przegrali w Bielsku-
-Białej z BKS Stal 0:2. Jest to 
pierwsza porażka biało-nie-
bieskich w tym sezonie.

Przed meczem w Bielsku – 
Białej do wałbrzyskiego zespołu 
wrócił stoper Bartosz Tyktor. 
Co ciekawe, ten doświadczony 
obrońca po drugi raz wraca go 
Górnika, ponieważ już rok temu 
odszedł z klubu, by po rozpo-
częciu sezonu w Pucharze Polski 
zdecydować się na powrót do 
wałbrzyskiej ekipy. Trener Ro-
bert Bubnowicz od razu wstawił 
go do pierwszej jedenastki, w 
której Tyktor zastąpił kontuzjo-
wanego Grzegorza Michalaka, 
a Damian Jaroszewski zagrał w 
bramce za Kamila Jarosińskiego.

Już w 10 min. popularny 
„Jogi” popisał się świetną pa-
radą, dobrze broniąc strzał z 
dystansu Damiana Zdolskiego. 
Sześć minut później odpowie-
dzieli goście, gdy z 16 m groźnie 
uderzył Damian Migalski, lecz 
bardzo dobrze interweniował 
Krzysztof Kozik. W 26 min., po 
zagraniu z lewej strony, głową 
z 10 metrów strzelił Damian 
Szczęsny, ale piłka odbiła się 
od poprzeczki bramki przyjezd-
nych. Jedenaście minut później 
Seweryn Caputa, po błędzie 
wałbrzyszan, zdecydował się na 
uderzenie zza pola karnego, po 
którym piłka wpadła do bramki 
Górnika. Tuż przed przerwą Stal 
mogła podwyższyć prowadze-
nie, jednak po strzale Szczęsne-
go z woleja futbolówka poszy-
bowała nad bramką.

W przerwie ani Rafał Górak, 
ani Robert Bubnowicz nie doko-

nali zmian w swoich zespołach. 
Na początku drugiej połowy 
gospodarze uspokoili nieco 
grę, ale nadal byli bliżsi zdoby-
cia gola niż rywal z Wałbrzycha. 
W 56 min. Kamil Karcz zagrał 
na lewą stronę do Krzysztofa 
Chrapka, a ten dośrodkował do 
zupełnie niepilnowanego Ma-
cieja Felscha, który uderzeniem 
z powietrza podwyższył rezultat. 
Osiem minut później po zamie-
szaniu w polu karnym Górnika 
strzelali Caputa oraz Szczęsny, 
lecz dwukrotnie świetnie bronił 
Jaroszewski. Górnik szukał okazji 
do zdobycia kontaktowej bram-
ki, jednak próbował zaskoczyć 
bramkarza tylko strzałami z dy-
stansu, które były niecelne. Taką 
szansę miał m.in. w 85 min. Ma-
teusz Sobiesierski, ale w świetnej 
sytuacji tra�ł w obrońcę Stali i 
ostatecznie Górnik przegrał 0:2.

W następnej serii spotkań 
Górnik będzie podejmował 
Rekord Bielsko-Biała. Mecz zo-
stanie rozegrany 13 sierpnia o 
godz. 17:00 na stadionie przy ul. 
Ratuszowej.

Radosław Radczak

BKS Stal Bielsko-Biała - Górnik Wał-
brzych 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Caputa (37), 
2:0 Felsch (56). 
BKS: Kozik - Zdolski, Felsch, Prokopów, 
Dzionsko - Karcz (76 Bezak), Czaicki, 
Furczyk, Szczęsny (87 Radomski), 
Caputa (66 Wiśniewski) - Chrapek (82 
Pryszcz).
Górnik: Jaroszewski - Rytko, D. 
Michalak, Tyktor, Surmaj - Tobiasz (46 
Woźniak), Pierzga (62. Sobiesierski), 
Morawski, Gawlik, Krzymiński (80. 
Brzeziński) - Migalski (89. Młodziński). 

Nieudany powrót 
Tyktora

Przed meczem zdecy-
dowanymi faworytkami 
spotkania były piłkarki z 
Wałbrzycha, które w po-
przednim sezonie były naj-
większym objawieniem 
ekstraligi, awansując do 
pierwszej szóstki jako benia-
minek. Jednak w przerwie 
między sezonami doszło do 
wielu zmian w i teraz kadra 
AZS PWSZ wygląda inaczej 
niż w poprzednim sezonie. 
Z kolei w drużynie z Łodzi w 
pierwszym składzie wystą-
piła Katarzyna Konat, która 
jeszcze w sezonie 2015/16 
broniła barw wałbrzyskiego 
klubu. Do tego warto do-
dać, że trenerem UKS SMS 
jest Marek Chojnacki, który 
był piłkarzem i trenerem 
męskiego zespołu ŁKS Łódź 
i zajmuje 3. miejsce w tabeli 
wszechczasów ekstraklasy 
pod względem ilości roze-
granych spotkań.

Mecz bardzo źle zaczął 
się dla wałbrzyszanek, po-
nieważ już w 2 min. bramkę 
otwierającą wynik spotkania 
zdobyła Linda Dudek. Dwa-
naście minut później w polu 
karnym łodzianek przewró-
ciła się Emilia Bezdziecka, 
lecz sędzia nie podyktowała 
rzutu karnego. W 21 min. na 

strzał zza szesnastki zdecy-
dowała się So�a Gonzalez, 
która wyrównała rezultat. 
Za to pięć minut później Ka-
rolina Gradecka po efekto-
wej akcji pięknym strzałem 
wyprowadziła zespół AZS 
PWSZ na prowadzenie. Pod 
koniec pierwszej połowy 
tempo meczu nieco opadło, 
ale akademiczki z Wałbrzy-
cha kontrolowały przebieg 
spotkania i prowadziły do 
przerwy 2:1.

W przerwie obaj szkole-
niowcy nie dokonali zmian 
w składach. W 53 min. Lin-
da Dudek doszła do sytuacji 
sam na sam z Darią Antoń-
czyk, ale bramkarka repre-
zentacji Polski świetnie prze-
rwała okazję do zdobycia 
gola przez łodzianki. Potem 
aż trzykrotnie po rzutach 
rożnych strzelały podopiecz-
ne Marka Chojnackiego, 
jednak za każdym razem do-
brze interweniowała bram-
karka AZS PWSZ. W 73 min., 
po kolejnej efektownej 
akcji przyjezdnych, z 16 m 
uderzyła Emilia Bezdziecka, 
która podwyższyła wynik ry-
walizacji na 3:1. Sześć minut 
później, po strzale z dystan-
su zawodniczki SMS-u, jedna 
z piłkarek AZS-u zagrała ręką 

w polu karnym, za co sędzia 
podyktowała jedenastkę. Do 
rzutu karnego podeszła Mar-
tyna Wiankowska i pewnym 
strzałem strzeliła kontakto-
wego gola dla swojej ekipy. 
Końcówka spotkania była 
dość nerwowa, jednak de-
fensywa drużyny Kamila Ja-
sińskiego nie dała się zasko-
czyć i na inaugurację sezonu 
2016/17 pokonała UKS SMS 
Łódź 3:2.

Kolejny mecz akademicz-
ki rozegrają na własnym 
boisku. 14 sierpnia o godz. 
11.00 będą podejmowały 
Mitech Żywiec.

Radosław Radczak

UKS SMS Łódź 
- AZS PWSZ Wałbrzych 2:3 (1:2)
Bramki: 1:0 Dudek (2), 1:1 Gonzalez 
(21), 1:2 Gradecka (26), 1:3 Bez-
dziecka (73), 2:3 Wiankowska (79-k). 
Żółte kartki: Walak, Dereń, Molenda 
(wszystkie UKS SMS). 
UKS SMS: Paturaj - Zubchyk, Chmal, 
Kurek, Konat - Kowalska (65 Molenda), 
Walak (83 Osińska), Salamon, 
Wiankowska - Zasowska (70 Kurzawa), 
Dudek.
AZS PWSZ: Antończyk - Aszkiełowicz, 
Mesjasz, Gradecka, Ratajczak - Dereń, 
Rędzia, Jędras, Gonzalez - Bezdziecka, 
Maciukiewicz.

Udany debiut 
Kamila Jasińskiego

Piłkarki nożne AZS PWSZ Wałbrzych w 1. kolejce ekstraligi wygrały 
w Łodzi z beniaminkiem UKS SMS 3:2. Był to pierwszy, o�cjalny 

w mecz Kamila Jasińskiego w roli pierwszego trenera wałbrzyszanek.



Czwartek, 11 sierpnia 2016 r.

www.db2010.pl Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl DB2010 .PL
S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  

Promedica24 

zatrudni 
opiekunki osób starszych 

do Niemiec i Anglii. 
Wysokie zarobki, 
krótkie wyjazdy 

praca również 
dla studentów. 

Tel. 509 89 24 36

KUPIĘ 
KAWALERKĘ 

NA PIASKOWEJ GÓRZE 
Może być do remontu 

lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014

Zatrudnię kierowcę 
z doświadczeniem 

w prowadzeniu 
busów

do pracy w kraju i za 
granicą

Tel. 887 488 001

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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

NAPRAWA 
SKUTERÓW 

I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel.  722-181-622 

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

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

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

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

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem jedlińskich dzieci 
treningami piłki nożnej, burmistrz Jedliny Zdroju Leszek Orpel 
podjął decyzję o zatrudnieniu od sierpnia 2016 r. - jako instruktora 
sportowego - byłego reprezentanta Polski i Górnika Wałbrzych, króla 
strzelców piłkarskiej ekstraklasy - Włodzimierza Ciołka. 
Z kolei trenerem bramkarzy w KS Zdrój jest legendarny bramkarz 
Górnika Ryszard Walusiak. - Jedlina posiada bardzo dobre warunki do 
uprawiania także tej dyscypliny: znakomitej jakości boisko piłkarskie, 
boisko orlik, dwa tartanowe boiska wielofunkcyjne oraz dwie sale 
gimnastyczne – wylicza burmistrz miasta. 

(RED)

Reprezentacja Polski 
koszykarzy dwukrotnie 
pokonała w Wałbrzychu 
reprezentację Holandii: w 
piątek wygrała 84:79, a w 
sobotę 82:64. Spotkania 
z ekipą pomarańczowych 
zakończyły dwutygodnio-
we zgrupowanie Polaków 
w ośrodku Aqua Zdrój.

Pierwszy mecz był za-
mknięty dla mediów i kibi-
ców. Jednak obie drużyny 
bardzo poważnie traktowa-
ły to spotkanie, gdyż wyszły 
w najsilniejszych obecnie 
składach. Polska rozpoczęła 
z piątką: Łukasz Koszarek, 
Adam Waczyński, Mateusz 
Ponitka, Aleksander Czyż 
i Maciej Lampe. Po dość 
nerwowym początku biało-
-czerwoni przegrywali 2:4, 
jednak po serii 8 punktów 
zdobytych z rzędu wyszli na 
prowadzenie 10:4. Polacy 
kontrolowali przebieg spo-
tkaniach i po pierwszych 
dzisięciu minutach prowa-
dzili 26:24. W drugiej kwarcie 
zdecydowanie lepsi byli Ho-
lendrzy, którzy rozpoczęli tą 
część spotkania od serii 9:2, 
a po pierwszej połowie pro-
wadzili 45:39. Od początku 
trzeciej ćwiartki Polacy ru-
szyli do ataku i po 3 trójkach 
byłego koszykarza Górnika 
Wałbrzych - Adama Waczyń-
skiego prowadzili 52:51, 
jednak nie potra�li zbudo-
wać bezpiecznej przewagi i 
na 10 minut przed końcem 
spotkania znów przegrywali 
59:63. W ostatniej odsłonie 
rywale mieli nawet 8 oczek 
przewagi, ale dzięki dobrej 
grze w defensywie udało 

się Polakom wyjść na pro-
wadzenie, które utrzymali 
do końcowej syreny i wy-
grali 84:79. Po zakończeniu 
spotkania została rozegrana 
jeszcze jedna, dodatkowa 
odsłona. Holendrzy wygrali 
ten fragment 13:10.

Polska - Holandia 84:79 (26:24, 13:21, 
20:18, 25:16)
Polska: Waczyński 14, Lampe 12, 
Gielo 11, Hrycaniuk 9, Sokołowski 8, 
Michalak 7, Zamojski 6, Koszarek 5, 
Slaughter 4, Ponitka 4, Olejniczak 2, 
Szewczyk 1, Szymkiewicz 1, Czyż 0, 
Mokros 0, Gruszecki 0, Skibniewski 0.
Holandia: Kloof 10, Alberts 10, Franke 
9, W. De Jong 8, N. De Jong 8, Koenis 
7, Van der Mars 7, Van der Horrst 6, 
Slagter 6, Schaftenaar 5, Voorn 3, 
Kherrazi 0.

W pierwszym spotkaniu 
trener Mike Taylor dał szan-
sę wszystkim powołanym 
zawodnikom, a w drugim, 
otwartym dla publiczności, 
dał zagrać 12 koszykarzom. 
Pierwsze minuty meczu 
zdecydowanie należały do 
gospodarzy, którzy prowa-
dzili 13:6, po świetnej grze 
Adama Waczyńskiego i Ma-
cieja Lampego. Po rzucie 
za 3 punkty tego drugiego 
zawodnika trener „Oranje” 
poprosił o przerwę. Gra w 
defensywie Holendrów po-
prawiła się, jednak nadal 
świetnie atakowali Polacy, 
którzy po tra�eniach A.J. 
Slaugthera prowadzili po 
10 minutach 21:15. Drugą 
partię celną trójką rozpo-
czął Tomasz Gielo, potem 
kilka celnych rzutów zaliczył 

Szymon Szewczyk. Po kolej-
nym tra�eniu za 3 oczka Łu-
kasza Koszarka biało-czer-
woni mieli już 10 punktów 
przewagi, ale Holendrzy się 
nie poddali i odrobili część 
strat, przez co po pierwszej 
połowie Polska prowadzi-
ła tylko 41:39. Na początku 
trzeciej kwarty Holendrzy 
doprowadzili do remisu, 
ale szybko sprawy w swoje 
ręce wzięli Adam Waczyń-
ski i Mateusz Ponitka, którzy 
opanowali sytuację. Biało-
-czerwoni mieli problemy z 
powstrzymaniem Roelanda 
Schaftenaara, ale mimo to 
ciągle utrzymywali prowa-
dzenie. W ostatniej odsłonie 
podopieczni Mike Tylora 
przede wszystkim starali się 
kontrolować tempo meczu. 
Po akcji 2+1 Slaughtera, rzu-
tach wolnych Adama Wa-
czyńskiego i kolejnej trójce 
Szymona Szewczyka prze-
waga naszej kadry wzrosła 
do 11 punktów. Holandia 
nie potra�ła już zmniejszyć 
tej straty i to polska ekipa 
cieszyła się z pewnego zwy-
cięstwa 82:64.

Polska - Holandia 82:64 (21:15, 20:24, 
15:15, 26:10)
Polska: Lampe 14, Slaughter 12, 
Waczyński 12, Gielo 10, Koszarek 9, 
Szewczyk 9, Ponitka 8, Sokołowski 
4, Hrycaniuk 2, Zamojski 2, Czyż 0, 
Gruszecki 0.
Holandia: Schaftenaar 17, Voorn 12, N. 
De Jong 11, Van Der Mars 10, Kloof 3, 
Koenis 3, Slagter 3, Van Der Horst 2, W. 
De Jong 2, Alberts 0.

Radosław Radczak

Ciołek w Jedlinie ZdrojuZwycięski dwumecz 
biało – czerwonych

Victoria 
ze spadkowiczem
13 sierpnia rozpoczynają się 
rozgrywki IV ligi piłki nożnej. W 
grupie wschodniej Victoria Świe-
bodzice będzie podejmowała KS 
Bystrzyca Kąty Wrocławskie (godz. 
17:00). Pozostałe mecze: Polonia-
-Stal Świdnica - MKP Wołów (13 
sierpnia, 17:00), Piast Nowa Ruda 
- Orzeł Ząbkowice Śląskie (13 sierp-
nia, 17:00,) Wiwa Goszcz - Biela-
wianka Bielawa (13 sierpnia, 17:00), 
Unia Bardo -Foto-Higiena Gać (13 
sierpnia, 17:00), Orzeł Sadowice - 
GKS Kobierzyce (13 sierpnia, 17:00), 
Pogoń Oleśnica - Sokół Wielka Lipa 
(13 sierpnia, 17:00), Karolina Jawo-
rzyna Śląska - Sokół Marcinkowice 
(14 sierpnia, 17:00).

(RED)

Liga okręgowa
Pierwsza kolejka rozgrywek pił-
karskiej ligi okręgowej zostanie 
rozegrana w dniach 13-15 sierp-
nia. Oto zestaw par: Zdrój Jedlina 
Zdró - Zjednoczeni Żarów (13 
sierpnia, godz. 17:00), MKS Szczaw-
no Zdrój - Niemczanka Niemcza 
(13 sierpnia, 17:00), Victoria Tuszyn 
- Iskra Jaszkowa Dolna (13 sierpnia, 
17:00), Zamek Kamieniec Ząbko-
wicki - Unia Złoty Stok (13 sierpnia, 
17:00), Zryw Gola Świdnicka - Nysa 
Kłodzko (13 sierpnia, 17:00), LKS 
Bystrzyca Górna - Grom Witków 
(14 sierpnia, 17:00), Górnik Bogu-
szów-Gorce - Orlęta Krosnowice 
(15 sierpnia, 17:00), Pogoń Duszni-
ki Zdrój - Piławianka Piława Górna 
(15 sierpnia, 17:00).

(RED)
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PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

7. SOWA&VICTORIAświebodzice, 
4 pokoje, 98 mkw z garażem i 
ogrodem-cena 255 000 do nego-
cjacji Tel: 530-913-259

8.SOWA&VICTORIA Kawalerka na 
Nowym Mieście po remoncie - 48 
000 do negocjacji Tel. 530-913-
259

9. SOWA&VICTORIA Kawalerka do 
remontu, 36 mkw, Podgórze - 45 
000 do negocjacji Tel: 530-913-
259

10. SOWA&VICTORIA 2 pokoje z 
jasną kuchnią , piaskowa Góra ( 
Krasińskiego ), do wprowadze-
nia - 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: 506-
717-014

12. SOWA&VICTORIA Biały Ka-
mień, 2 pokoje, 44 m2, 55000 do 
remontu Tel: 506-717-014

13. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra, 57m2, 3 pok 159 000 do 
odświeżenia Tel: 506-717-014

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: 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 Nowe mia-
sto, niska zabudowa, 2 pokoje, 
40m2, c.o. Gaz. Cena: 80 000 do 
negocjacji Tel: 502-657-640

19. SOWA&VICTORIA Świebo-
dzice, os. Piastowskie, 4 pokoje 
86m2 stan do wprowadzenia, 
cena: 199 00 do negocjcji Tel: 
502-657-640

20. SOWA&VICTORIA Świebodzi-
ce, dwupoziomowe mieszkanie 
w atrakcyjnej lokalizacji, 3 pokoje 
po remoncie cena: 180 000 do 
negocjacji Tel: 502-657-640

USŁUGI

(4) Masz plan? Zadzwoń pod 
600400600 i zrealizuj go z 
pożyczką od 300 do 15 000 zł! 
Koszt połączenia wg taryfy ope-
ratora. Provident Polska SA.

(3) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 
607-218-533

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

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. 

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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. 
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• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010

w portalu db2010.pl

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590
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MS-2698 Piaskowa Góra, 2 pokoje 
29m2, po remoncie, cena 87 tys. 
Tel. 883 334 481

MS-2723 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, do wprowadzenia, cena 
125 tys. Tel. 606 976 630

MS-2634 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, do odświeżenia, 2/4 piętro, 
cena 109 tys. Tel. 883 334 486

MS-2733 Podzamcze, 2 pokoje, 
39m2, po kapitalnym remocnie, 
cena 128 tys. Tel. 606 976 630

MS-2749 Biały Kamień, aparta-
menty – nowe budownictwo, 3,4 
pokoje, od 72m2, cena od 172 tys, 
tel. 883 334 481

MS-2732 Biały Kamień, nowe bu-
downictwo, 3 pokoje, 50m2, cena 
112 tys. Tel. 606 976 630

MS-2605 Sobięcin – ul. Kani, 3 
pokoje, 80m2, do odświeżenia, 
cena 119 tys. Tel. 606 976 630

GS-2632 Działka na Rusniowie ul. 
Truskawkowa, 1360m2, cena 105 
tys. Tel. 883 334 481

MS-2757 Nowe Miasto 4 pok, 
ogrzewanie miejskie, 72 m2, cena 
114 tys. Tel. 883 334 486

MS-2751 Nowe Miasto, ogródek, 2 
garaże, 97m2 do wprowadzenia, 
cena 159 tys. Tel. 883 334 486

MS-2750 Nowe Miasto, okolice 
Psiego Pola, 44m2, 2pok. 85 tys,n 
Tel. 883 334 486

MS-2760 Biały Kamie, po kapital-
ny remoncie, 61m2, 3 pok, 139 
tys. Tel. 793 111 130

MS-2740 Piaskowa Góra, 2 pok, 
1 piętro w “4”, 32 m2, 89 tys. Tel. 
793 111 130

MS-2733 Podzamcze po kapital-
nym remoncie, 2 pok, 39m2, 128 
tys. Tel. 793 111 130

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

BIAŁY KAMIEŃ  2pok 46m2, 2pię-
tro, nowe budownictwo dogodna 
lokalizacja, niska zabudowa, cena 
115tys zł kontakt. 535-416-014

BIAŁY KAMIEŃ  2pok  44m2 
dogodna lokalizacja, niska 
zabudowa, cena 55tys zł kontakt. 
535-416-014

NOWE MIASTO  nowe budownic-
two, 2pok 45m2 plus balkon cena 
89 tys zł  Kontakt 535-416-014

BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2 
2pietro, ogrzewanie miejskie cena 
45tys zł Kontakt 535-416-014

DOM WOLNOSTOJĄCY  blisko 
Mieroszowa 188m2 Działka 
2300m2  cena 149tys PILNA 
SPRZEDAŻ cena do negocjacji  
Kontakt 535-416-014

PIASKOWA GÓRA 2 pok, 5 piętro, 
winda, do wprowadzenia, cena 
80.000zł Kontakt: 792 548 210

PODZAMCZE 2 pokoje, balkon, po 
remoncie, umeblowane, wysoki 
standard, cena 124.000zł Kontakt: 
792-548-210

DOM WOLNOSTOJĄCY BIAŁY 
KAMIEŃ 4 pokoje, 125m2, po re-
moncie, cena 315.000zł  Kontakt: 
792-548-210

ŚRÓDMIESCIE,33m2,po remoncie, 
do wprowadzenia, Cena 65.000zł 
Kontakt: 792-548-210

BIAŁY KAMIEŃ, 100m2, 4 pokoje, 
ogród, garaż, super lokalizacja, 
cena 265.000zł Kontakt: 792-548-
210

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

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

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

Szczawno Zdrój, super lokaliza-
cja, dom bliźniak 110m2, działka 
500m2, cena 415 tys. Tel. 883 
334 481

MS-2705 Szczawno Zdrój, 3 poko-
je, 60m2 do remontu, cena 65 tys. 
Tel. 883 334 486

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

MS-2763 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
41m2, 3 piętro, do wprowadzenia 
129 tys. Tel. 883 334 481

MS-2745 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
35m2, 7 piętro, cena 94 tys. Tel. 
606 976 630

1.SOWA&VICTORIA Szereg 
środkowy na Piaskowej Górze z 
garażem w budynku i tarasem. 
Cena 270 tys. Tel: 502-657-353

2. SOWA&VICTORIA Piękne, 
duże mieszkanie po remoncie w 
centrum Starego Zdroju,132m2 
cena 160 tys do negocjacji Tel: 
502-657-353

3. SOWA&VICTORIA Dom w 
trakcie remontu, do skończenia w 
Sadach Dolnych, cena 198 tys. Tel: 
502-657-353

4. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
Osiedle Górnicze 2 pokoje, 40m2 
cena 69000 Tel: 519-121-102

5. SOWA&VICTORIA Dom wol-
nostojący Gorce powierzchnia 
150m2 użytkowa 100, działka 
2100m2 cena 399900 Tel: 519-
121-102

6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
Nowe Miasto, 97 m2, 4 pokoje, 3 
piętro, ogródek, wiata garazowa 
cena 159000 zł Tel. kom. Tel: 519-
121-102

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000
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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 – OBNIŻKA CENY Biały Ka-
mień, 75m2, mieszkanie, 3pokoje, 
łazienka z WC, parter, do zamiesz-
kania. Cena: 65 000zł (nr: 1794) - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON – Na sprzedaż lub wynajem 
DOM w Jaczkowie, 250m2, poło-
żony na 5000m2 działki, świetnie 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki 89 000zł nr: (2190) 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – BON –Zamienie na mniej-
sze mieszkanie na Piaskowej Gó-
rze 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 dwupoziomo-
we 87m2 -Boguszów Gorce, 1 pię-
tro, 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 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 –Mieszkanie na sprzedaż 
37m2, Podgórze 37m2, do 
modernizacji, 1 pokój,kuchnia, 
łazienka, przedpokój Cena: 45 000 
do negocjacji ( nr: 2200)- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż lub 
zamianę na 3 pokoje, Podgórze, 
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka,przedpokój  Cena 129 
000 zł ( nr: 2201)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 09

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

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 – OKAZJA! Szczawno Zdrój, 
52m2, połowa domu, parter. 3 
pokoje, łazienka, przedpokój, 
ogród,  Cena: 135 000zł (nr: 2169) 
- (74) 666 66 09, (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
na sprzedaż atrakcyjne mieszka-
nie do remontu na Podzamczu, 
73m2, 4 pokoje, 4 piętro, balkon. 
Cena: 129 000 zł

 (nr: 2193) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06, (74) 666 66 09

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

BON -  Do sprzedania mieszkanie 
na Podzamczu 84,8m2,3 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 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 !!!Miesz-
kanie 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 

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2, na Rusinowie, cena 49 tys.
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- Sprzedamy 2 pok. 54m2, 
N.Miasto, ul.Piłsudskiego, 2 piętro 
, cena 85 tys.zł. – ogrzewanie ga-
zowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień, 
okolice Bema, 3 pokoje po remon-
cie, 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 180 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł. 1 piętro, stan dobry, 74 666 42 
42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
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, dwupo-
ziomowe, 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 Pod-
zamczu, 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 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA – Sprzedamy 38m2, Śród-
mieście, 2 pokoje, ul.Batorego, 
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł. 
do negocjacji, 74 666 42 42.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter, 
cena 59000zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje 
Podzamcze, 50m2, 6 piętro, cena 
119 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

OKAZJA. Okolice Wałbrzycha, 
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, do remontu, parter, CENA 
30.000zł ,DO NEGOCJACJI kontakt 
530- 998-374

PIASKOWA GÓRA, kawalerka, 3 
piętro w bloku czteropiętrowym, 
balkon, miejskie ogrzewanie. 
Cena 59.000zł Kontakt 535-311-
265

BIAŁY KAMIEŃ, 25 m2, KAWALER-
KA PO KAPITALNYM REMONCIE, 
wyposażona,  w prestiżowej 
lokalizacji, CENA 45.000.zł, TEL. 
535- 285 -514

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

Świebodzice, 2 pokoje, 39m2 
do wejścia, ogrzewanie gazowe. 
Cena 100.000zł Kontakt 577-321-
840

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje PO 
REMONCIE, 41 M2, w czteropię-
trowcu na 3 piętrze po termo-
modernizacji! DO WEJŚCIA, NISKI 
CZYNSZ, wyposażenie w cenie! 
Cena 129.000zł, kontakt 530- 
998-374

PIASKOWA GÓRA, 3 POKOJE po 
remoncie, 45m2 na ósmym pię-
trze w wieżowcu, BALKON, spła-
cona termomodernizacja 123.000 
tys. zł, Kontakt 535-285-514

Nowe Miasto, 3 pokoje, 57m2. 
Cena 95.000zł DO NEGOCJACJI. 
Tel: 535-311-265

2 POKOJE Z GARAŻEM, 53m2. 
Cena 60.000zł DO NEGOCJACJI! 
Kontakt  577-263-955

OKAZJA!!! 2 pokoje, 45m2 z 
garażem i ogrodem okolice Wał-
brzycha, kamienica po remoncie. 
Spokojna okolica. Cena 77.000zł 
DO NEGOCJACJI! Kontakt  530- 
998- 374

LOKALE UŻYTKOWE ŚWIEBODZ-
CIE, od 30 do 190m2, wynajem i 
sprzedaż, korzystne ceny i świet-
ne lokalizacje, ceny do negocjacji 
TEL 577-321-840

Świdnica, osiedle Zarzecze, 4 
pietro, 3 pokoje W ROZKŁADZIE, 
71m2 do odświeżenia, cena 207 
000 do negocjacji, TEL 577-321-
840

APARTAMENTY w stanie dewe-
loperskim NA BIAŁYM KAMIENIU 
metraże od 60 do 110m2, topowa 
lokalizacja. CENA od 2400zł za m2 
TEL 577-321-840

PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 1 piętro w bloku 
czteropiętrowym, balkon, miej-
skie ogrzewanie. Cena 89.000zł 
DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311-
265

Świebodzice GOTOWE DO WPRO-
WADZENIA, Parter, 3 pokoje, 76 
m2, Po REMONCIE, NOWOCZSNE 
.W CENIA Kuchnia, Łazienka! 
CENA 229.000 ZŁ do NEGOCJAJCI, 
tel. 577-263-955

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. Blan-
kowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w 
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

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

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2 
piętro w 10, cena 160.000zł, do 
odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, 3 pokoje rozkłado-
we, 60m2, 4 piętro w 4, cena 

114.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

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

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, 41m2, 4 piętro w 4, cena 
105.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Dunikowskiego, kawalerka, 27m2, 
parter w 4, cena 62.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Broniewskiego, 3 pokoje, 54m2, 3 
piętro w 4, do odnowienia, cena 
139.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe 
bud. 48m2, C.O. miejskie, 1 
piętro w 4, okolice Aqua Zdroju, 
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Za-
moyskiego, 2 pokoje, kuchnia z ja-
dalnią, 60m2 z wyjściem na taras, 
po remoncie, cena 147.500zł tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! ŚRÓD-
MIEŚCIE, ul. Okrzei, nowe bud. 
kawalerka, C.O. miejskie, wysoki 
parter w 10, 52.000zł, 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 + podda-
sze, 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 kapital-
nego remontu, 23000m2 działki 
rolnej tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA – DOM NA OSIEDLU 
PARKOWYM, 133m2, 4 pokoje, 
działka 600m2, garaż, po remon-
cie, 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 mieszkanie z 
ogrodem, 2 pokoje, 47m2, okolice 
Żeromskiego, cicha lokalizacja, po 
remoncie, cena 119 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

STARY ZDRÓJ, 3 pokoje, 62m2, 
kamienica po remoncie, wysoki 
parter. CENA 110.000zł do nego-
cjacji, kontakt 530- 998-374

Piaskowa Góra, 3 pokoje, PARTER, 
45m2 Bardzo dobra lokalizacja, 
CENA:  140 000 DO NEGOCJACJI! 
Tel: 577-263-955

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

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

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, 89 tys.zł. cicha lokalizacja, 
74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bar-
dzo 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 Śródmieście, 
2 (3) pokoje, 82m2, 2 piętro, 73tys.
zł. do zamieszkania, 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 2 
ogródkami na Gagarina, Szcza-
wienko, 42m2, wys.parter, po 
remoncie, co gaz, cena 132 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.
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