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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 do 500 tys. zł    
oprocentowanie od 3,99%

spłata innych droższych kredytów
+ dodatkowa gotówka

POŻYCZKI POZABANKOWE do 25 tys. zł
oprocentowanie od 25%

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

kredyty na dowód osobisty 
do 10 000 zł 

    dla małych i średnich � rm 

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!

Niedziela z biegaczami 
i zmianami w ruchu

21 sierpnia 2016 roku, w godz. 9.00 – 15.00 zorganizowany zostanie 
17 Toyota Półmaraton Wałbrzych, którego trasa poprowadzona zostanie 

głównymi ulicami Śródmieścia oraz Nowego Miasta. 
W związku z tym w trakcie biegu zmienione zostaną trasy przejazdów 

oraz lokalizacje przystanków linii komunikacyjnych obsługujących 
ten rejon Wałbrzycha.

R E K L AMA

Czytaj na str. 3
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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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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

 - W okolicznych szpitalach 
wiele osób chorych czeka 
niecierpliwie na ten bezcen-
ny lek, którego źródłem jest 
wyłącznie człowiek. Mamy 
nadzieję, że ten apel sprawi, 
że ludzie dowiedzą się jak 
bardzo krew jest potrzebna. 
Jeśli kiedyś zastanawiałeś 
się nad oddaniem krwi - to 
teraz nadszedł ten czas. Od-
dawanie krwi jest całkowicie 
bezpieczne, do poboru uży-
wany jest wyłącznie sprzęt 
jednorazowego użytku. Dla 
zdrowego człowieka odda-
nie krwi, to poświęcenie 1 
godziny, a dla ludzi chorych 
to niejednokrotnie życie. 
Tego leku nie można kupić 
nigdzie i za żadne pieniądze. 
Tylko ludzka dobroć i wrażli-
wość na cierpienie drugiego 
człowieka pozwalają pozy-
skać ten bezcenny lek. Jeśli 
zatem jesteś w wieku od 18 
do 60 lat (oddający krew po 
raz pierwszy, do 65 lat czyn-

ny krwiodawca), ważysz po-
wyżej 50 kg, cieszysz się do-
brym zdrowiem, pragniesz 
pomóc drugiemu człowieko-
wi, jesteś wrażliwy na ludzkie 
cierpienie, a od ostatniego 
oddania krwi minęło 8 ty-
godni to zjedz lekkostrawny 
posiłek, zabierz dokument 
ze zdjęciem i numerem PE-
SEL, pozwalający stwierdzić 
tożsamość, i zgłoś się do Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Wałbrzychu przy ul. B. 
Chrobrego 31 lub znajdź nas 
podczas jednej z wielu akcji 
wyjazdowych – apeluje Te-
resa Kamińska, Specjalista 
ds. Promocji Krwiodawstwa 
i Kierownik Ekip Wyjazdo-
wych Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Wałbrzychu.

Szczegółowy harmono-
gram na www.rckik.wal-
brzych.pl.

(RED)

Podziel się życiem
Czas wakacji to czas odpoczynku, ale także 

czas wzmożonego zapotrzebowania na krew. 
Wprawdzie Honorowi Dawcy Krwi zgłaszają się 

do oddania, ale ciągle nie jest to 
wystarczająca ilość.

Linia A: w kierunku Pod-
górza z ulicy Kolejowej skie-
rowana zostanie ulicami: 
Sikorskiego, Moniuszki, Połu-
dniową do ul. Niepodległo-
ści i dalej w kierunku Dworca 
Głównego, natomiast w kie-
runku Szczawienka z ul. Mic-
kiewicza autobusy pojadą 
ul. Zamkową, Moniuszki, Si-
korskiego gdzie przy Teatrze 
Dramatycznym korzystać 
będzie z przystanku zamiast 
przystanku położonego przy 
ul. Chrobrego.

Niedziela z biegaczami i zmianami w ruchu
Linia C: przystanek koń-

cowy i początkowy przenie-
siony zostanie na ul. Sikor-
skiego - na wysokości Teatru 
Dramatycznego.

Linia 2: w kierunku Sobię-
cina i Piaskowej Góry auto-
busy będą kursowały przez 
ul. Sikorskiego.

Linia 5: w kierunku Rusi-
nowej skierowana zostanie 
ulicami: Kolejową, Parkową, 
11 Listopada, Piłsudskiego 
(nawrót przez ul. Kubeckie-
go), 11 Listopada i dalej do 
Rusinowej, natomiast z Rusi-
nowej w kierunku Szczawna 
Zdroju autobusy pojadą ul. 
11 Listopada, Piłsudskiego 
(nawrót przez ul. Kubeckie-
go), 11 Listopada, Parkową, 
Kolejową do ul. Wysockiego, 
gdzie naprzeciwko hali OSiR 
utworzony zostanie zastęp-
czy przystanek, dla kursów 
w kierunku Rusinowej oraz 
Walimia, Jedliny – Zdrój i 
Głuszycy przystanek Wy-
sockiego - pl. Grunwaldzki 
zostanie przeniesiony na 
utworzony zastępczy przy-
stanek na ul. Wysockiego 
przy zjeździe z ronda poni-
żej Starej Kopalni.

Linia 11: w kierunku Kozic 
z ulicy Kolejowej skierowana 
zostanie ulicami: Sikorskie-
go, Moniuszki, Południową 
do ul. Niepodległości i dalej 
w kierunku Kozic, natomiast 
w kierunku Poniatowa z ul. 
Mickiewicza autobusy poja-
dą ul. Zamkową, Moniusz-
ki, Sikorskiego gdzie przy 
Teatrze Dramatycznym ko-
rzystać będzie z przystanku 
(zamiast przystanku położo-
nego przy ul. Chrobrego).

Linia 12: w kierunku 
Podgórza z ulicy Kolejowej 
skierowana zostanie ulicami: 
Sikorskiego, Moniuszki, Połu-
dniową do ul. Niepodległo-
ści i dalej w kierunku Dworca 
Głównego, natomiast w kie-
runku Szczawienka z ul. Mic-
kiewicza autobusy pojadą 
ul. Zamkową, Moniuszki, Si-
korskiego gdzie przy Teatrze 
Dramatycznym korzystać 
będzie z przystanku (zamiast 
przystanku położonego przy 
ul. Chrobrego).

Linia 15: przystanek 
końcowy i początkowy 
przeniesiony zostanie z ul. 
Konopnickiej na ul. Sikor-
skiego (na wysokości Teatru 
Dramatycznego), linia kur-
sować będzie w kierunku 
Glinika Nowego przez ul. Si-
korskiego do ul. Moniuszki 
z pominięciem ulicy Lima-
nowskiego i Matejki, linia 15 
dzielnicę Nowe Miasto ob-
sługiwać będzie z kierunku 
Starego Zdroju z nawrotem 
w obrębie skrzyżowania ul. 
Piłsudskiego i Kubeckiego.

(RED)

21 sierpnia 2016 roku, w godz. 9.00 – 15.00 zorganizowany zostanie 
17 Toyota Półmaraton Wałbrzych, którego trasa poprowadzona zostanie 

głównymi ulicami Śródmieścia oraz Nowego Miasta. 
W związku z tym w trakcie biegu zmienione zostaną trasy przejazdów 

oraz lokalizacje przystanków linii komunikacyjnych obsługujących 
ten rejon Wałbrzycha.

21 sierpnia 2016 roku, w godz. 9.00 – 15.00 wyłączonych z ruchu będzie 
wiele ulic w centrum Wałbrzycha.
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Bardzo dobrze posługujesz się językiem niemieckim?
Chciałbyś rozwijać swoje umiejętności w obszarze obsługi klienta?

Sprawdź naszą ofertę!

Poszukujemy osób do pracy na stanowisku

Specjalista ds. Obsługi Kontraktów 
Miejsce pracy: Oddział Wałbrzych, Legnica lub Bolesławiec

Do Twoich obowiązków należeć będzie organizacja i koordynacja wyjazdu oraz pobytu personelu 
opiekuńczego  za granicą, a także codzienny kontakt z klientem niemieckojęzycznym.

Co możemy zaoferować?
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 atrakcyjny system wynagrodzeń
 stałe godziny pracy (pon.-pt. w godz. 9:00-17:00)
 możliwość rozwoju oraz pakiet szkoleń
 wykorzystanie języka niemieckiego w codziennej pracy
 pracę w dynamicznym zespole, zapewniającym wsparcie i dobrą atmosferę
 do� nansowanie do ubezpieczenia grupowego i Karty Multisport
 możliwość pracy w prężnie rozwijającej się � rmie, która posiada 
 42 oddziały w całej Polsce i 14 oddziałów zagranicą

Jeśli bardzo dobrze znasz język niemiecki (minimum poziom B2/C1), 
lubisz kontakt z ludźmi i uważasz, że sprawdziłbyś się w pracy wielozadaniowej, 

wyślij do nas swoją aplikację  i rozpocznij nowy etap kariery!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej? 
Prześlij swoją aplikację na adres: kariera@promedica24.pl 

lub zadzwoń na nr: 22 487 79 33

Nowy towar

22 sierpnia (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Chrobrego 14

Wałbrzych, ul. Główna 13 (Piaskowa Góra)

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

To brzmi niezwykle fa-
scynująco - ostatnia kwatera 
Hitlera w Górach Sowich na 
Dolnym Śląsku. Ma posmak 
sensacji. Od razu wywołuje 
zaciekawienie, chęć bliższego 
poznania. Gdzie to konkretnie 
jest? Dlaczego o tak ważnym 
odkryciu jest głośno dopiero 
kilkadziesiąt lat po wojnie?

Hitler miał liczne kwatery 
rozsiane po całej Rzeszy, a także 
na Ukrainie. Nie tylko w Niem-
czech i w Polsce, ale i w całej 
Europie. Wiemy sporo o takiej 
kwaterze na Mazurach koło Kę-
trzyna. Wszyscy już oswoiliśmy 
się z widokiem betonowego 
bunkra prowadzącego do kę-
trzyńskich podziemi, zwanych 
Wilczym Szańcem. Wiemy też, 
że tam właśnie miał miejsce 20 
lipca 1944 r. ostatni nieudany 
zamach na wodza III Rzeszy w 
wykonaniu szefa sztabu Armii 
Rezerwowej, płk. Clausa Schen-
ka von Stau�enberga. Hitlera 
uratowała dębowa noga duże-
go stołu, która zamortyzowała 
siłę ładunku wybuchowego 
umieszczonego w walizce 
podłożonej pod stołem przez 
zamachowca. W tej kwaterze 
spędził Adolf Hitler - z przerwa-
mi - 880 dni podczas II wojny 
światowej. To jest więcej niż 
dwa lata. Czuł się tam dobrze 
i bezpiecznie. Po co potrzebna 
mu była kolejna podziemna 
kwatera, budowana zresztą od 
podstaw i to w miejscu nie tak 
wyludnionym jak Gierłoża?

Kwatera Adolfa Hitlera w Górach Sowich – prawda czy mit? (I)

Stanisław 
Michalik

Potrzeby i ambicje Adolfa 
Hitlera na Dolnym Śląsku mógł 
z powodzeniem zaspokoić 
monumentalny zamek Książ 
w Wałbrzychu wraz z potężny-
mi schronami w podziemiach 
zamkowych. Niezwykle trudna 
i kosztowna budowa „Riese”, 
czyli „Olbrzyma” w masywie 
Włodarza, polegająca na drą-
żeniu podziemnych korytarzy 
promieniście z różnych stron, 
zmierzających do wspólnego 
centrum w środku górotworu, 
to przedsięwzięcie przerasta-
jące potrzeby zwykłego pod-
ziemnego schronu dla sztabu 
wojskowego wodza III Rzeszy. 
Dlatego logicznym wydaje się, 
że faktycznym celem tej inwe-
stycji mogło być coś innego.

Tymczasem tę gigantycz-
ną, militarną inwestycję już od 
samego początku utożsamia-
no z budową kolejnej kwatery 
Hitlera. Takie przeznaczenie 
tej budowy sugerował Zyg-
munt Mosingiewicz w swoich 
artykułach w1947 roku we 
wrocławskim „Słowie Pol-
skim”, a później wielu innych 
dziennikarzy, badaczy i auto-
rów książek.

Mieszkający we Wrocła-
wiu emerytowany pułkownik 
Józef Piszczek od lat stara się 
sprowadzić dyskusję dotyczą-
cą prawdziwego celu budowy 
na właściwe tory. Denerwują 
go autorytatywne opinie na-
ukowców, autorów książek, a 
także przewodników wycie-
czek turystycznych o „ostat-
niej kwaterze Hitlera w Górach 
Sowich”. To właśnie Józef Pisz-
czek nazwał te opinie legendą 
twierdząc, że nie mają one nic 
wspólnego z rzeczywistością. I 
przedstawia przekonywujące, 
logiczne przesłanki, które do-

wodzą zupełnie innego prze-
znaczeniu obiektów. Warto się 
przyjrzeć bliżej jego argumen-
tom, aby być bardziej ostroż-
nym w formułowaniu sądów.

Na początek trzeba po-
wrócić do osoby inżyniera 
Antoniego Dalmusa, towarzy-
szącego Zygmuntowi Mosin-
giewiczowi w jego wyprawach 
w Góry Sowie. Oto co pisze Jó-
zef Piszczek na ten temat:

„O Dalmusie napisano już 
dużo, ale nie ustalono kim 
on faktycznie był i co robił w 
czasie wojny, np. inż. Mazur 
w sprawozdaniu z 28.05.1947 
r. napisał, że przesłuchiwał 
Austriaka o nazwisku Dalmus. 
Inspektor penetracyjny Przed-
siębiorstwa Poszukiwań Tere-
nowych we Wrocławiu, Ma-
rian Biatasik w sprawozdaniu 
z 31.03.1948 r. też potwierdza, 
że Dalmus był Austriakiem, 
a inny inspektor tego same-
go przedsiębiorstwa, Feliks 
Pluciński w sprawozdaniu z 
27.11.1948 r. napisał, że Dal-
mus był Niemcem.”

Również funkcja służbowa 
(stanowisko pracy) i zakres 
wykonywanej przez niego 
pracy w Górach Sowich były 
opisywane niejednoznacznie. 
Mosingiewicz pisał, że Dal-
mus był projektodawcą, a w 
innym miejscu napisał, że był 
on jednym z współtwórców 
tego podziemnego miasta. 
Inż. Mazur napisał, że Dalmus 
był kierownikiem budowy 
obiektu w Głuszycy, przewi-
dzianego na kwaterę Hitlera. 
Sprawozdanie władz wojsko-
wych z 10.11.1954 r. ma takie 
zakończenie:

„Powyższe dane opraco-
wałem na podstawie wywiadu 
miejscowych władz tereno-

wych oraz inż. Dalmusa An-
toniego, który pracował przy 
budowie w.w. obiektów jako 
jeden z inżynierów budowy 
i po wyzwoleniu pozostał w 
Polsce (nie umie mówić po 
polsku).”

Dalmus urodził się w Wied-
niu i ukończył dwie wyższe 
uczelnie. Dlatego trudno zro-
zumieć dlaczego ten wykształ-
cony Niemiec pozostał po woj-
nie w Polsce, a także dlaczego 
Dalmus „poszedł pracować 
dla resortu Ministerstwa Bez-
pieczeństwa Publicznego”, a 
funkcjonariusze SB darzyli go 
tak wielkim zaufaniem. Cieka-
wa jest również sprawa, dla-
czego dziennikarze „w ciem-
no” powtarzali opowiadania 
Dalmusa bez najmniejszej 
wątpliwości, chociaż na zdro-
wy rozum było widać, że opo-
wiada bzdury… Pierwsze in-
formacje o kwaterze Hitlera w 
Górach Sowich ukazały się w r. 
1947. Dalmus opowiadał i po-
kazywał obiekty w górach, a 
dziennikarze i urzędnicy pań-
stwowi bezkrytycznie z tego 
korzystali. Był on jedynym 
źródłem informacji, bardzo 
wiarygodnym, bo był „budow-
niczym” tych obiektów, mógł 
więc mówić i pokazywać to co 
chciał. Warto dodać, że tajem-
nicą pozostają dalsze losy inż. 
Dalmusa, gdzieś się rozpłynął 
pod koniec lat 50-tych, kiedy 
już spełnił swoje zadanie.

W dalszej części listu, który 
otrzymałem od Józefa Piszcz-
ka, przytacza on szczegóły jak 
rozwijała się w prasie i publicy-
styce „złota myśl” wywodząca 
się od inż. Dalmusa o wyłącz-
nym przeznaczeniu inwestycji 
jako kwatery Hitlera. Tę tezę 
przejął Leon Kucharzewski, 

który w marcu i kwietniu 1951 
roku w Słowie Polskim konfa-
bulował jeszcze dalej, pisząc 
o budowanej z pośpiechem w 
Górach Sowich nie tylko „jaski-
ni Hitlera”, ale o pomieszcze-
niach dla wszystkich rodzajów 
wojsk Wehrmachtu. Warto 
przytoczyć za J. Piszczkiem kil-
ka frapujących cytatów z arty-
kułów Kucharzewskiego:

- „ogromne, podziemne 
miasto, przeznaczono na sie-
dzibę głównej kwatery wojsk 
hitlerowskich i na kryjówkę 
największych zbrodniarzy 
świata”,

- „natknęliśmy się najpierw 
na kwaterę głównodowodzą-
cego �otą”,

- „do podziemnej siedziby 
Göringa prowadzi pięć wejść 
w Jugowicach. Göring budo-
wał miasteczko większe od 
osiedla Hitlera. Trzecia co do 
wielkości jest kwatera Gebel-
sa”,

- „Keitel wybrał dla siebie 
miejscowość Ludwikowice, 
gdzie miała powstać główna 
kwatera piechoty i… kawale-
rii”,

- „Głowna kwatera Hitle-
ra… prowadzą do niej dwa 
wejścia: jedno z Walimia, dru-
gie z Kolc”,

- „Kwatera Hitlera składa 
się z trzech obiektów: jednego 
na powierzchni ziemi i dwóch 
pod ziemią. Oddziały te wyglą-
dają jak trzy miasteczka stoją-
ce jedno nad drugim. Miała je 
wszystkie łączyć winda”.

Trudno się dziwić fanta-
zjom dziennikarza, skoro i jego 
wyraźnie zaskoczył ogrom i 
rozmach tej inwestycji, daleko 
wykraczającej poza potrzeby 
samego sztabu generalne-
go wodza III Rzeszy. A potem 

- kwatera Hitlera w Górach 
Sowich - zakorzeniła się na 
stałe w publikacjach zarówno 
popularnonaukowych jak i na-
ukowych. Potwierdzeniem tej 
tezy były cytaty z dostępnych 
wypowiedzi dygnitarzy z oto-
czenia Hitlera na czele z Alber-
tem Speerem – który był ar-
chitektem oraz ministrem do 
spraw uzbrojenia i amunicji III 
Rzeszy. Wszyscy oni zgodnym 
chórem utrzymywali, że była 
to kolejna FHQ ( Führerhaup-
tquartier), czyli Główna Kwa-
tera Führera.

Tymczasem wiele na to 
wskazuje, że był to tylko ka-
mu�aż. Chodziło o utajnienie 
faktycznego celu budowy, aby 
się nie powtórzyła historia z 
Penemünde, gdzie angielskie 
Lancastery 17 i 18 sierpnia 
1943 r. zbombardowały do-
szczętnie także przecież utaj-
nioną fabrykę nowoczesnych 
rakiet V1 i V2, rozwiewając 
na zawsze mit o niemieckiej 
Wunderwa�e. Inż. Dalmus 
mógł mieć poruczone specjal-
ne zadanie zmylenia tropu. 
Zwłaszcza, że w momencie 
wycofania się Niemców z Gór 
Sowich istniała nadzieja na 
szybki powrót i dalszą konty-
nuację inwestycji, od której 
mógł zależeć sukces militarny 
Niemiec w tej wojnie.

Sprawa inż. Anthona Dal-
musa (niektórzy publicyści 
podają to nazwisko z literą „o” 
- Dolmusa) jest tylko jednym 
z argumentów stawiających 
pod znakiem zapytania fak-
tyczny cel i przeznaczenie bu-
dowy podziemnego miasta w 
masywie Włodarza.

O innych przesłankach 
opowiem w następnym od-
cinku.
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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
• 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!

...wsparcie domowego budżetu

tel. 797 603 000

PROSTA 

POŻYCZKA
NA SZKOLNE
WYDATKI

R E K L AMAPrzyjemne 
z pożytecznym
Atrakcyjnie i pożytecznie 
spędzili pierwszą połowę 
wakacji uczestnicy wypo-
czynku i zajęć edukacyjnych 
zorganizowanych przez 
Ośrodek Społeczno – Kultu-
ralny Spółdzielni Mieszka-
niowej „Podzamcze” w Wał-
brzychu. M.in. funkcjonariusze 
Straży Miejskiej w Wałbrzychu 
przeprowadzili pogadankę 
nt. różnych zagrożeń. Z kolei 
spotkanie z przedstawicielami 
Wałbrzyskiego Przedsiębior-
stwa Wodociagów i Kanali-
zacji, obejmowało prelekcje 
nt. produkcji, uzdatniania i 
oszczędzania wody. Goszczo-
no czołowego niegdyś cho-
dziarza, wychowanka Górnika 
Wałbrzych Romana Magdziar-
czyka, olimpijczyka z Sydney 
i Aten, który po zakończeniu 
kariery zajął się w Wałbrzychu 
popularyzacją biegania. Cie-
kawa była wycieczka do par-
ku miniatur w Kłodzku, gdzie 
obejrzano miniatury słynnych 
budowli dolnośląskich, euro-
pejskich i światowych. W fa-
bryce w Dąbrowicy zapoznano 
się z procesem produkcji pa-
pieru. Ponadto przebywano w 
pobliżu schroniska „Szwajcar-
ka” w Rudawskim Parku Krajo-
brazowym.

(BAS)

Uzdrowisko Szczawno 
- Jedlina S.A. jest organiza-
torem wyjątkowego wyda-
rzenia artystycznego, jakim 
jest Festiwal Krystyny Jandy 
w Szczawnie - Zdroju. Już we 
wrześniu czeka nas trzecie 
spotkanie z wybitną aktorką 
i innymi gwiazdami polskiej 
sceny teatralnej i kina.

III Festiwal Krystyny Jandy 
w Szczawnie-Zdroju odbę-
dzie się w dniach od 6 do 9 
września 2016 r. W tym roku, 

w ramach festiwalu, organi-
zatorzy zaplanowali następu-
jące spektakle: „Maria Callas”, 
„Piosenki z teatru” z Krystyną  
Jandą, „Dobry wieczór Pań-
stwu” z Krzysztofem Materną 
i Olgą Bołądż, „Konstelacje” z 
m.in. Marią Seweryn i Grzego-
rzem Małeckim oraz spotkania 
z aktorami i projekcje �lmów z 
udziałem Krystyny Jandy.

 - Uzdrowisko Szczawno-
-Jedlina S.A. zaprasza na to wy-
jątkowe spotkanie ze sztuką. 

Od 6 do 9 września, w pięknej 
scenerii Teatru Zdrojowego 
w Szczawnie-Zdroju, będzie 
można nie tylko zobaczyć zna-
komite spektakle z Krystyną 
Jandą i z innymi doskonałymi 
aktorami, ale także wziąć udział 
w spotkaniach z aktorami. Do-
datkowo, we wszystkie dni 
festiwalu, w Hali Spacerowej 
lub w Domu Zdrojowym w 
Szczawnie Zdroju wyświetlane 
będą �lmy z udziałem lub w 
reżyserii Krystyny Jandy. Spo-

III Festiwal 
Krystyny Jandy

tkania z aktorami i możliwość 
oglądania wspaniałych spekta-
kli i �lmów z udziałem patronki 
naszego festiwalu pozwolą na 
podtrzymanie tradycji narodo-
wej, pielęgnowanie polskości, 

rozwoju świadomości oby-
watelskiej oraz kultury i sztu-
ki – mówi Marcin Zawadzki z 
Działu Marketingu Uzdrowisko 
Szczawno-Jedlina S.A.

(RED)
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Właściciele mieszkają 
przy ul. Wyszyńskiego 
w Wałbrzychu, w po-
bliżu obwodnicy. Pie-
sek wabi się Kropek, 
jest już wiekowy - ma 
15 lat. Piesek potrze-
buje stałej opieki we-
terynaryjnej. Ma stały 
wyciek ropy z oczu, 
cierpi na ból kręgosłupa. Ktokolwiek wie coś o miejscu 
pobytu pieska proszony jest o pilny kontakt. Na Kropka 
czeka kochająca rodzina. 

Nr telefonu kontaktowego: 699 901 825. 
Na znalazców czeka nagroda!

10.08.16 w Wałbrzychu, 
na ul. Wyszyńskiego na Piaskowej Górze, 

zaginął pies rasy yorkshire. 
Wyszedł późnym popołudniem z ogrodu 

i już nie wrócił.

Czas szybko leci, ale nie dla 
tych, którzy spędzają go za 
kratami, a już szczególnie tym, 
którzy siedzą za nimi, mając 
świadomość, że znaleźli się w 
takim miejscu tylko dlatego, 
że inni potrzebowali sukcesu, 
drugim nie chciało się zbytnio 
do pracy przyłożyć, a jeszcze in-
nym zabrakło odwagi, aby spoj-
rzeć prawdzie w oczy i przyznać 
się do pomyłki. Takim kimś, kto 
wciąż zza krat ogląda przemija-
jące w żółwim tempie dni, jest 
Patryk Rynkiewicz, który nie-
zmiennie od 15 lat powtarza, że 
jest niewinny i do zmiany zda-
nia nie jest go w stanie skłonić 
obietnica szybkiego wyjścia na 
wolność. Bo może tak się stać, 
kiedy tylko Patryk przyzna się 
do udziału w zabójstwie wał-
brzyskiego antykwariusza, które 
miało miejsce 16 marca 2000 
roku.

Przypomnę pokrótce jego 
historię: w październiku 2000 
roku wałbrzyscy stróże prawa 
powiadomili prokuratora, że 
jednym ze sprawców tego za-
bójstwa (miało być ich trzech) 
jest Radosław K. ps. Pirania, o 
czym wiedzą od czerwca tegoż 
samego roku, od jednego ze 
znajomych Patryka, z którym 
przez kilka miesięcy „w miasto” 
chodzili, szukając (sic!) tychże 
trzech sprawców. Na margi-
nesie pytam: kto zatrzymuje 
jednego podejrzanego, kiedy 
o dwóch pozostałych nic nie 
wiadomo?! Znajomy ten nie był 

Wołanie o pomoc
Janusz
Bartkiewicz

świadkiem zabójstwa, nie miał 
żadnej wiedzy o jego przygoto-
wywaniu, ani też o tym, aby rze-
komi sprawcy komuś o swym 
udziale opowiadali. Nie wie-
dział też co z antykwariatu zgi-
nęło i gdzie zrabowane przed-
mioty mogą się znajdować. 
Słowem nie wiedział nic, poza 
opowiedzianą policjantom, a 
później prokuratorowi, histo-
ryjką, że widział wchodzących 
do antykwariatu, a następnie 
wybiegających z niego, trzech 
mężczyzn, wśród których roz-
poznał owego „Piranię”, czyli 
Radosława K. Zapewne tylko 
przypadkiem, być może przez 
roztargnienie, nie wspomniał, 
że dziewczyna „Piranii” stała 
się obiektem jego namiętnych 
westchnień, a na taki trop de-
tektywom z Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu nie udało 
się tra�ć, choć o robionych do 
dziewczyny maślanych oczu 
wiedziało praktycznie całe śro-
dowisko, w którym się ci młodzi 
chłopcy obracali. Ani słowem 
nie wspomniał również, że bar-
dzo dobrze znał też drugiego z 
rzekomo widzianych przez nie-
go wybiegających mężczyzn, 
albowiem jak się później miało 
okazać, był to przyjaciel Rado-
sława K., właśnie Patryk Rynkie-
wicz. Jakoś zapomniało mu się, 
a policjantów mało to chyba 
interesowało (bo nie chce mi 
się uwierzyć, że taka informacja 
do nich nie dotarła), że właśnie 
z Patrykiem i grupą wspólnych 
kolegów, bardzo często spo-
tykał się na ulicy Karłowicza, 
gdzie w pobliżu mieszkała 
owa dziewczyna, o której po 
nocach śnił. Widać wałbrzyscy 
policjanci z wydziału krymi-
nalnego (a także dzielnicowy 
z tego rejonu) nie znali starej 

kryminalistycznej maksymy, że 
zawsze szukać trzeba wśród 
tych, którzy są czymś zaintere-
sowani. Być może gdyby znali, 
nikt by temu młodzieńcowi nie 
uwierzył i dokładnie sprawdził 
jego rewelacje, co z miejsca 
skończyłoby się kopniakiem w 
siedzenie przed wyrzuceniem 
za drzwi z komendy. Niestety, 
stróże prawa (zwłaszcza ich ów-
czesny szef) oraz pan prokura-
tor prowadzący śledztwo, ma-
rzyli o wielkim swoim sukcesie 
i uwierzyli w opowiedzianą im 
historyjkę, więc młodzieńcowi 
nadano status świadka anoni-
mowego. Po roku detektywi 
doznali nagłego olśnienia i 
uznali, że tym drugim wybiega-
jącym z antykwariatu musi być 
Patryk… bo jest przyjacielem 
Radka i 16 marca rozmawiał z 
nim przez telefon. Trudno uwie-
rzyć, ale był to JEDYNY dowód 
rzekomej winy Patryka.

Kiedy moim staraniom stało 
się zadość i sąd apelacyjny przy-
wrócił Patrykowi, po 9 latach od 
wyroku, termin do złożenia ka-
sacji, dalszą tego konsekwencją 
była jego zamiana z 25 na 15 lat 
pozbawienia wolności. Byłem 
na jego ogłoszeniu (19.04.2011 
r.) i na własne uszy słyszałem, 
jak sędzia przewodniczący po-
cieszał obydwu skazanych, aby 
się nie martwili, bo w tej sytu-
acji (warunkowe przedtermi-
nowe zwolnienie) już za kilka 
dni powinni wyjść na wolność. 
Spoglądałem uważnie na twarz 
tego przedstawiciela wymiaru 
sprawiedliwości i wyraźnie wi-
działem jego zażenowanie. Mu-
siało go gryźć sumienie, bo do-
skonale zdawał sobie sprawę, 
że tym dwóm już młodym męż-
czyznom okrutną krzywdę czy-
ni, uznając ich za winnych, nie 

dysponując ŻADNYM dowo-
dem ich rzekomej winy. I dlate-
go tak bardzo ich pocieszał, co 
- jako żywo - nigdy w sądach się 
nie spotyka, by sędzia pocieszał 
okrutnych zabójców, którzy dla 
kilku wątpliwej wartości (200 zł) 
monet z zimną krwią przygo-
towali się i dokonali zabójstwa 
człowieka. Pan sędzia mylił się 
bardzo, ponieważ Radek K. na 
warunkowe zwolnienie musiał 
czekać do 1 grudnia 2014 roku, 
a Patryk czeka nadal.

Opuszczając mury więzie-
nia Radek miał świadomość, że 
„pękł” pod wpływem sugestii 
sądu, że jeżeli się nie przyzna 
chociażby do częściowego 
związku z zabójstwem, to sie-
dzieć będzie nadal. Była to już 
któraś kolejna wokanda, bo 
przez 3 lata, co kilka miesię-
cy, Radek i Patryk stanowczo 
twierdzili, że są niewinni i w 
związku z tym brama więzien-
na bez przerwy pozostawała 
dla nich zamknięta. W końcu 
Radek ugiął się i do takiego 
częściowego związku się przy-
znał, bo bardzo mocno czuł już 
powiew wolności. Spotykałem 
się później z nim kilka razy i 
wiem, jak ciężko to wszystko 
przeżywał, a zwłaszcza to, że 
przyjaciel za tą bramą pozostał. 
Kilka dni temu Patryk zadzwo-
nił do mnie, przez co wiem, że 
ponad miesiąc temu spotkał 
się z kolejną odmową warun-
kowego zwolnienia, bo nadal 
twierdzi, że jest niewinny. Po-
zostało mu 13 miesięcy, ale jak 
twierdzi sąd, jest to wyrok, któ-
ry dotyczył innej sprawy (kra-
dzież radia samochodowego) 
i wygląda na to, że - zdaniem 
pana sędziego - do takiego wy-
roku przepisy o warunkowym 
przedterminowym zwolnieniu 

nie mają zastosowania. No cóż, 
mnie nasze sądy już niczym 
nie są w stanie zaskoczyć. W 
czasie tej wokandy prokurator 
z gniewną miną pytał go: jak 
mógł z tak zimną krwią strzelać 
tyle razy do człowieka? Widać, 
pan prokurator nie zna treści 
wyroku, z którego wynika ja-
sno, że sąd nie ustalił kto strze-
lał, a tego trzeciego sprawcy 
(który np. mógł to uczynić) od 
wielu lat nikt już nie szuka. Po-
nadto sąd stwierdził, że Patryk 
nie ma krytycznego stosunku 
do swego czynu oraz nie jest 
przystosowany do pobytu na 
wolności, bo przez te całe 16 
lat nie miał okazji oglądać jej 
chociażby przez jeden dzień 
(czyżby zatem czekało go doży-
wocie?!). I nie był sąd ciekawy, 
dlaczego władze więzienne 
odmawiają Patrykowi przepu-
stek, chociaż do jego zachowa-
nia nikt żadnych pretensji nie 
ma. Mówi się, że niepotrzebnie 
występował w programie TV 
Polsat „Państwo w państwie”, 
gdzie swoją niewinność tak 
bardzo mocno podkreślał. I 
ja to też tak czuję. Podczas tej 
rozmowy Patryk powiedział mi 
ponownie, że jest niewinny i 
nic oraz nikt go nie zmusi, aby 
się przyznał do zbrodni, której 
nie popełnił. Obiecałem mu, 
że zrobię wszystko, co będzie 
w mojej mocy i postaram się 
jakoś mu pomóc. Wierzę, że 
znajdą się i inni (tak jak mama 
Radka K.), którzy mnie w tym 
bezinteresownie wesprą.

www.janusz-bartkiewicz.eu

PS. Więcej o „potyczkach” 
Patryka z sądem penitencjar-
nym pisałem w Tygodniku DB 
2010 z 08.01.2015 r. w felietonie 
pt. „Dlaczego pan milczy”.

Odlotowy Piknik 
Lotniczy
20 i 21 sierpnia niebo nad 
Świebodzicami znów będzie 
areną popisów pilotów i ich 
najróżniejszych statków po-
wietrznych: samolotów, śmi-
głowców, szybowców,a nawet 
modeli sterowanych. Wszystko 
to, a także wiele więcej atrakcji, 
czeka na uczestników „Odloto-
wego Pikniku Lotniczego”, or-
ganizowanego piąty rok z rzędu. 
Cieszącą się rosnącą popular-
nością impreza odbędzie się w 
przedostatni weekend wakacji 
(20/21.08.2016 r. od godz. 10.00) 
na terenie Gminnego Lotniska 
w Świebodzicach, usytuowane-
go na trasie w kierunku Olszan. 
Organizatorzy imprezy - Bur-
mistrz Miasta Świebodzice oraz 
Towarzystwo Lotnicze w Świe-
bodzicach, przygotowali dla 
odwiedzających liczne atrakcje. 
- Wśród tych lotniczych nie za-
braknie pokazu polskich i zagra-
nicznych statków powietrznych, 
w tym śmigłowców wojskowych 
Mi 8 oraz dwóch „Puszczyków”. 
Dla szukających wrażeń i adre-
naliny prowadzone będą loty 
widokowe w okolice zamku 
Książ oraz słynnego „Złotego 
Pociągu”, a na ziemi kursować 
będą transportery SKOT i BRDM, 
a także stanie ekspozycja sprzę-
tu lotniczego i militarnego, m.in. 
stacja radiolokacyjna. Celność 
oka będzie można sprawdzić 
na strzelnicy sportowej oraz 
symulatorze karabinu AK-47, 
pokaz umiejętności dadzą funk-
cjonariusze Służby Celnej, a 
najmłodsi będą mogli liczyć na 
pamiątkowe samolociki i kon-
kursy z nagrodami. Piknik nie 
może odbyć się bez Zawodów 
Spadochronowych na celność 
lądowania o Puchar Burmistrza 
Miasta Świebodzice –wyliczają 
organizatorzy.

(RED)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Powiat Wałbrzyski, wraz 
z Dolnośląskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu, zakończył tego-
roczny konkurs na „Najle-
piej zorganizowane i funk-
cjonujące gospodarstwo 
agroturystyczne Powiatu 
Wałbrzyskiego 2016”. O ty-
tuł najlepszego walczyło 10 
gospodarstw. Rywalizacja 
trwała przez okres wakacyj-
ny, a wyniki poznamy już we 
wrześniu! 

Na stronie internetowej 
Ziemi Wałbrzyskiej www.po-
wiat.walbrzych.pl oraz fan-
page’u www.facebook.com/
Najlepiej-zorganizowane-i-
funkcjonujące-gospodarstwo-
agroturystyczne-2016, mogą 

Państwo przenieść się w 
podróż po wszystkich zgło-
szonych do konkursu gospo-
darstwach, zapoznać się z ich 
specjałami oraz dowiedzieć 
się, gdzie można udać się na 
odpoczynek.

Komisja konkursowa w 
składzie: Krzysztof Kwiat-
kowski - przewodniczący 
komisji – wicestarosta po-
wiatu wałbrzyskiego; Aneta 
Błaszkiewicz – członek ko-
misji - naczelnik wydziału 
organizacyjnego, promocji i 
oświaty; Danuta Szcześniak – 
członek komisji – specjalista 
ds. wiejskiego gospodarstwa 
domowego oraz Barbara Sze-
ligowska – członek komisji 
– dziennikarka; wysoko oce-

niała jakość świadczonych 
usług. Przedmiotem oceny 
gospodarstw agroturystycz-
nych biorących udział w kon-
kursie było m.in. określenie 
standardów gospodarstwa 
(estetyka otoczenia, higiena 
wyżywienia i pomieszczeń, 
wyposażenie gospodarstwa), 
atrakcje dostępne na terenie 
gospodarstwa oraz aktyw-
ność gospodarzy w propago-
waniu własnej oferty agrotu-
rystycznej.

Uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu odbędzie się we 
wrześniu 2016 r., a najlepsze 
gospodarstwa agroturystycz-
ne otrzymają nagrody ufun-
dowane przez Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego.

W 2016 roku Zarząd Po-
wiatu Wałbrzyskiego re-
alizuje zadania w ramach 
budżetu partycypacyjnego. 
Należy tutaj zaznaczyć, że 
Powiat Wałbrzyski jest jed-
nym z pierwszych powiatów 
ziemskich na terenie całego 
kraju, który zdecydował się 
na tą formę udziału miesz-
kańców w wydatkowaniu 
środków �nansowych z bu-
dżetu jednostki samorządu 
terytorialnego.

W każdej z ośmiu gmin 
Powiatu Wałbrzyskiego re-
alizowany jest jeden projekt, 
który w głosowaniu uzyskał 
największą liczbę głosów 
wśród mieszkańców danej 
gminy. W ramach realizacji za-
dań, między innymi: 
1) została zakupiona mata 

zapaśnicza dla Uczniow-
skiego Ludowego Zapaśni-
czego Klubu Sportowego 
Heros Czarny Bór,

2) zostanie zakupiony sprzęt 
komputerowy i dydak-
tyczny dla Miejskiej Szkoły 
Podstawowej w Szczawnie-
-Zdroju;

3) zostanie zakupiony pojazd 
ATV Quad 4x4 dla OSP w 
Boguszowie-Gorcach;

Nasza agroturystyka

Decydują mieszkańcy powiatu
patrole ratownicze na je-
ziorze Bystrzyckim;

Ponadto zostaną przepro-
wadzone imprezy biegowe i 
rajdy piesze. A już w najbliż-
szą sobotę – 20.08.2016 r. 
- zapraszamy z kolei wszyst-

kich mieszkańców gmin Po-
wiatu Wałbrzyskiego, a także 
turystów do Sokołowska w 
Gminie Mieroszów na podsu-
mowanie projektu „Stwórzmy 
nasze miejsce spotkań – fe-
styn i warsztaty edukacyjne 
dla mieszkańców Gminy Mie-

roszów”. W ramach zadania 
został przygotowany ogród, 
skwer, a także zorganizowa-
ny zostanie festyn rodzinny. 
Początek imprezy przy pawi-
lonie Biały Orzeł o godzinie 
16.00. 

Serdecznie zapraszamy!

4) odnowiony został skwer 
dla dzieci w gminie Głu-
szyca;

5) zabezpieczono obsługę ra-
towniczą na plaży miejskiej 
w Gminie Walim, a także 
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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

Biesiada 
ziemniaczana
Miejska Biblioteka Publicz-
na-Centrum Kultury w Bogu-
szowie-Gorcach zaprasza do 
udziału w konkursie kulinar-
nym na potrawę z ziemniaków. 
W konkursie, ze względów orga-
nizacyjnych, przewidziana jest 
wyłącznie kategoria „potrawa na 
zimno”. Ziemniaczaną potrawę 
należy przynieść gotową w trak-
cie „Ziemniaczanej biesiady pod 
Mniszkiem”, która odbędzie się 
w Centrum Kulturalno - Konfe-
rencyjnym Witold w Boguszowie 
– Gorcach - 27 sierpnia 2016 r. do 
godz. 15.00 (w przypadku zmiany 
godziny organizator poinformu-
je o tym telefonicznie). Ocenie 
podlegać będą walory smakowe, 
estetyczne i sposób podania (de-
koracja) prezentowanej potrawy. 
Karty zgłoszenia należy składać do 
19 sierpnia br. (piątek) w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej – Centrum 
Kultury w Boguszowie-Gorcach 
osobiście lub przesyłać listow-
nie na adres: Miejska Biblioteka 
Publiczna – Centrum Kultury,  pl. 
Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-
-Gorce. Wszelkich informacji na 
temat konkursu udziela Miejska 
Biblioteka Publiczna-Centrum Kul-
tury pod numerem telefonu: (74) 
844-92-84.

(RED)

Wyremontują dach
W Urzędzie Gminy Czarny Bór 
została podpisana umowa doty-
czącej przyznania dotacji celo-
wej na prace konserwatorskie, 
restauratorskie oraz roboty 
budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków. 
Decyzją Rady Gminy Czarny Bór, 
dotacja została przyznana Para�i 
p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Czarnym Borze z prze-
znaczeniem na remont dachu za-
bytkowego kościoła w Grzędach.

(RED)

3 września 2016 r. o go-
dzinie 15.00 na stadionie 
sportowym w Czarnym Bo-
rze odbędzie się XIII Dol-
nośląskie Święto Pieroga 
– Dożynki Gminne 2016.

Tradycyjnie organizato-
rzy przygotowują biesiadny 
stół pierogowy, na którym 
znajdzie się mnóstwo pie-
czołowicie uformowanych, 
napełnionych nadzieniem w 
rozmaitych kon�guracjach, 
pierogów. Nie zabraknie 
również występów zespo-
łów ludowych w wykonaniu 
Zespołu Góralskiego Janicki, 
Grzędowianek oraz zespołu 
Radość z Witkowa Śląskie-
go. Na późne popołudnie 
zaplanowany został występ 
gwiazdy wieczoru - zespołu 
Gentleman’s.

- W trakcie imprezy od-
będzie się też Konkurs Na 
Najsmaczniejsze Pierogi, 
w którym uczestnicy będą 
rywalizowali w trzech kate-
goriach: I - kucharze profe-
sjonaliści, II - stowarzyszenia, 

instytucje i organizacje, III - 
osoby indywidualne (kucha-
rze oraz amatorzy). Każdy, 
niezależnie od wieku i pro-
fesji, kto tylko potra� lepić 
pierogi, może przyjechać do 
Czarnego Boru i spróbować 
wygrać w konkursie bardzo 
atrakcyjne nagrody, a pula 
nagród w tegorocznej edycji 
wynosi blisko 4500 zł. Wszy-
scy uczestnicy konkursu 
mogą dodatkowo sprzeda-
wać swoje pierogi podczas 
imprezy. Jest to także do-
skonała forma promocji dla 
restauratorów. Regulamin i 
karta zgłoszeniowa dostęp-
ne są na stronie ck.czarny-
-bor.pl. W przypadku pytań 
prosimy o kontakt z Centrum 
Kultury w Czarnym Borze 
pod nr telefonu 74 8450242 
lub email: ck@ck.czarny-bor.
pl Serdecznie zapraszamy 
do zgłaszania się do konkur-
su – mówi Grzegorz Łuczko, 
dyrektor Centrum Kultury w 
Czarnym Borze.

(RED)

XIII Dolnośląskie 
Święto Pieroga

Dolnośląskie Święto Pieroga przyciąga smakoszy z całego regionu.

Smakosze sera już po 
raz dziesiąty spotkali się w 
Dziećmorowicach w Gminie 
Walim na dorocznym Festi-
walu Sera, który zorgani-
zowała Gmina Walim wraz 
z Centrum Kultury i Tury-
styki w Walimiu, Dolnoślą-
skim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu 
oraz Karczmą Góralską. To 
cykliczne wydarzenie, tra-
dycyjnie organizowane 15 
sierpnia, cieszy się dużą po-
pularnością, a z roku na rok 
przyciąga coraz liczniejsze 
grono miłośników sera oraz 
przetworów mleczarskich.

Tegoroczny Festiwal Sera, 
jak zawsze, ob�tował w zna-
komite sery i potrawy z sera, 
bo też taka jest jego rola. Na 
przybyłych gości czekały m.in.: 
sery austriackie, korycińskie, 
włodawskie, góralskie, luto-
mierskie, czy łomnickie. Od-
były się również dwa konkursy 
– na najlepszy ser i najlepszą 
potrawę z sera. Atrakcją była 
także specjalnie przygotowa-
na przez Wójta Gminy Walim 
zupa serowa, która cieszyła się 
wielkim powodzeniem.

Konkursowe potrawy oce-
niane były przez komisję w 
składzie: Renata Dyląg, Bar-
bara Szeligowska oraz Ja-
cek Frątczak, która nie miała 
łatwego zadania, gdyż pod 
uwagę brała nie tylko walory 
smakowe, ale również spo-
sób podania oraz nawiązanie 
do staropolskiej tradycji. Jury 
do ocenienia miało potrawy 
pod niezwykle wymyślnymi 
nazwami: to i owo na serowo, 
serowe co-nieco, przekąska 
serowa, ciasto serowo-mali-
nowe, sernik wiejski, pasztet 
serowy, skrzydełka pod pie-

Serowe królestwo

rzynką serową, pikantna zup-
ka serowo-czosnkowa, gzik, 
smaczek walimski, sernik, ba-
beczki, naleśniki po walimsku, 
zawijaniec mięsno-serowy, 
naleśniki serowe, czy też gril-
lowane kabaczki z serem feta.

Czas oczekiwania na skosz-
towanie wyjątkowych specja-
łów wypełniły min.: występ 
Młodzieżowego Zespołu Folk-
lorystycznego „CIOBĂNAȘUL” 
z Rumunii, dwie wesoło harcu-
jące sówki, chętnie pozujące 
do zdjęć pamiątkowych, pro-
gram artystyczny dla dzieci 
pt. “Klaun Klara i Patryk” oraz 
pokaz zespołu futbolu amery-
kańskiego Miners Wałbrzych. 
Nie zabrakło także stoisk lokal-
nych twórców, przy których 
można było zakupić przepięk-
ne, artystyczne wyroby rę-
kodzielnicze oraz smakowite 
sery, maliny, wędliny, wina, 
produkty pszczele, czy smako-
łyki dla najmłodszych.

Ostatecznie pierwsze miej-
sce przyznano Małgorzacie 
Domagale – Jabłońskiej przy-
gotowującej pikantną zupkę 
serowo-czosnkową. Drugie 
miejsce zajęła  Zo�a Sokolnic-
ka z to i owo na serowo, zaś 

trzecie miejsce zdobył Andrzej 
Sumara z ciastem serowo-ma-
linowym. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali cenne nagrody w 
postaci bonów towarowych, 
ufundowanych przez Cen-
trum Kultury i Turystyki w Wa-
limiu, natomiast zwyciężczyni 
otrzymała od Wójta Gminy 
Walim bon na kwotę 2000 zł 
z przeznaczeniem na wyjazd 
turystyczny. Jury Rady Gminy 
Walim przyznało wyróżnienie 
za serowe co-nieco Stanisła-
wie Skowrońskiej. Natomiast 
tytuł “Najlepszego producen-
ta” zdobyła Malwina Paster-
nak z serami lutomierskimi.

Po tych niezwykle emocjo-
nujących chwilach, rozpoczę-
ła się zabawa taneczna, którą 
uświetnił występ gwiazdy 
wieczory - zespołu CLIVER , 
dyskoteka z DJ RAF´G, a także 
wieczorne Fire Show w wyko-
naniu Teatru Ognia PaKa oraz 
widowiskowy pokaz sztucz-
nych ogni. - Wszystkim naszym 
gościom, mieszkańcom i tury-
stom dziękujemy za mile spę-
dzony czas i zapraszamy za rok 
– mówią organizatorzy X Festi-
walu Sera w Dziećmorowicach.

(RED)

X Festiwal Sera w Dziećmorowicach cieszył się wielkim 
zainteresowaniem mieszkańców Dolnego Śląska oraz turystów 
z innych regionów Polski.
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Jedlina – Zdrój źródło aktywności

R E K L AMA

Jedliny-Zdroju  2016 
27 SIERPNIA (SOBOTA) 
 active Jedlina, ul. Kłodzka (Kompleks) 

18:30 - Koncert zespołu „Quintess” 

28 SIERPNIA (NIEDZIELA) 
 Park Północny, ul. Warszawska 

ORGANIZATOR: PATRONAT MEDIALNY: 

11:30 - Msza Św. w intencji Miasta i jego  
              Mieszkaoców 

12:30 - Wspólne zdjęcie  Jedlinian 
          przy obelisku (ul. Akacjowa) 

15:00 - Wręczenie Certyfikatów Jedlinianina 
              nowonarodzonym mieszkaocom 
15:30 - Przedstawienie dla dzieci pt.  

             „Kłamstwa Kozy”- Teatr Lalek PINOKIO 

16:30 - Zespół wokalno-muzyczny RETRO 
18:00 - 21:00 - Piosenka francuska i zabawa  
              przy muzyce DJ 

Teatr PINOKIO 

INNE ATRAKCJE: 
animacje dla dzieci, pokazy  
baniek mydlanych, jarmark  

regionalny,  Balonowe Show 

20:00 - Koncert zespołu „Sami” 

BURMISTRZ MIASTA ZAPRASZA: 

Tanie granie
Zapraszamy na kort teniso-
wy przy ul. Jana Pawła II w 
Jedlinie-Zdroju. - Obiekt jest 
czynny codziennie od godziny 
10.00 do zmroku. Koszt to tyl-
ko 5 zł za godzinną grę osoby 
dorosłej, a dzieci i młodzież do 
15 roku życia z osobą dorosłą 
korzystają z kortu bezpłatnie! 
Korzystanie z obiektu możliwe 
jest po wcześniejszej rezerwa-
cji telefonicznej pod numerem 
telefonu 606 786 569 – wyja-
śniają pracownicy Centrum 
Kultury w Jedlinie - Zdroju.

Park 
dla aktywnych
Park aktywności Czarodziej-
ska Góra w Jedlinie-Zdroju 
przygotował na sezon letni 
moc atrakcji. Za zjazd na torze 
saneczkowym lub pontono-
wym zapłacimy już od 2 zł, a 
dzieci do lat 3 jeżdżą bezpłat-
nie. Za godzinną wspinaczkę 
na wieży dzieci i młodzież do 
16 lat zapłacą tyle, ile mają lat. 
Prawdziwym hitem jest bilet na 
wszystkie atrakcje, uprawniają-
cy do jednorazowego skorzy-
stania z każdej z licznych pro-
pozycji. Wykupienie tej opcji 
już od 50 zł/os., a oszczędność 
wynosi ok. 70-90 zł!

Władze uzdrowiskowej Gminy 
Jedlina - Zdrój wyszły z nową inicja-
tywą dla mieszkańców miasta. Tym 
razem jest ona skierowana do rodzi-
ców i ich nowo narodzonych dzieci. 
Już 28 sierpnia 2016 r. zostaną wrę-
czone Certy�katy Jedlinianina. 

– Zapraszamy wszystkich na 
godz. 15.00 do Parku Północnego 

przy ul. Warszawskiej w Jedlinie 
- Zdroju. Część rodziców naszych 
najmłodszych obywateli jeszcze 
nie potwierdziła udziału, dlatego 
prosimy ich o dopełnienie formal-
ności i z niecierpliwością oczeku-
jemy na uroczystości wręczenia 
certyfikatów – podkreślają organi-
zatorzy.

Certyfikaty 
Jedlinianina

Certyf ikat Jedlinianina

Burmistrz 
Miasta

Leszek Orpel

Przewodnicząca 
Rady Miasta

Maria Drapich 
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Gmina Stare Bogaczowice

R E K L AMA

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

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

Piknik rodzinny
Zapraszamy wszystkie ro-
dziny z Gminy Stare Boga-
czowice na piknik rodzin-
ny, który będzie radosnym 
zwieńczeniem tegorocznych 
wakacji. Wydarzenie zostało 
zaplanowane na 27 sierpnia 
2016 r. (sobota) na godzinę 
15.00 przy Am�teatrze Zespo-
łu Szkół w Starych Bogaczo-
wicach. - W razie deszczowej 
aury impreza zostanie przenie-
siona do budynku szkoły. Bę-
dzie to okazji do znakomitej, 
rodzinnej zabawy  – najważ-
niejsze jest zabranie dobrego 
humoru – podkreślają orga-
nizatorzy: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Starych 
Bogaczowicach, Rada Sołecka 
Stare Bogaczowice i Gminne 
Centrum Edukacyjno-Społecz-
ne w Starych Bogaczowicach.

(IL)

Letnie inwestycje
Trwają prace przy budowie 
boisk w Starych Bogaczowi-
cach i Lubominie, na których 
zostanie położona sztuczna 
nawierzchnia. Również w Lu-
bominie widać duży postęp 
prac przy budowie nawierzch-
ni drogi gminnej. A w Strudze 
powstaje chodnik przy drodze 
wojewódzkiej.

(UG)

Urządzanie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych 
Bogaczowicach powoli dobiega końca. Czytelnicy będą mogli korzystać 
z bogatych zbiorów literatury już od 1 września. 
W bibliotece przy ul. Głównej 172 a (budynek Gminnego Centrum 
Edukacyjno Społecznego) będzie czekała przytulna czytelnia i 
kolorowy kącik dla najmłodszych mieszkańców gminy.

(IL)

Biblioteka już prawie 
gotowa!

Podczas tegorocznych wakacji Fundacja 
Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat” ze 
Starych Bogaczowic realizuje zadanie pu-
bliczne „Tajemniczy Dolny Śląsk – Lubię To”, 
do�nansowane przez Województwo Dolno-
śląskie –Wydział Turystyki i Sportu UMWD. 
Projekt zakłada organizację cyklu całodnio-
wych wycieczek edukacyjno – krajoznaw-
czych, polegających na poznaniu „Tajemni-
czego Dolnego Śląska”.

W miniony piątek odbyła się już ostatnia z 
tego cyklu wycieczka edukacyjna na zamek 
Czocha, gdzie uczestnicy zwiedzili tajemnicze 
podziemia i tajemne przejścia między kom-
natami. Wcześniej odwiedzili także Jaskinię 
Niedźwiedzią w Kletnie, Kopalnię Uranu - Pod-
ziemną Trasę Turystyczną, zwiedzili Kompleks 

Włodarz – projekt Riese oraz nowo otwarte Mu-
zeum Techniki Militarnej Molke S III w Ludwiko-
wicach Kłodzkich.

Projekt cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem, ponieważ w niezwykle ciekawy spo-
sób przybliżył dzieciom i młodzieży tajemnice 
podziemi i miejsc, które rozbudzają wyobraź-
nię i dają wiele emocji. Zrealizowane zadanie, 
oprócz funkcji edukacyjno-turystycznej, zmo-
bilizowało młodych ludzi do aktywności rucho-
wej.

Projekt podsumuje Quiz Turystyczny „Ta-
jemniczy Dolny Śląsk” z bardzo atrakcyjnymi 
nagrodami, który odbędzie się podczas Pikniku 
Rodzinnego 27 sierpnia 2016 r. w Am�teatrze 
koło Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach.

(IL)

Poznali tajemnice Dolnego Śląska

Uczestnicy ostatniej wycieczki edukacyjnej na zamku Czocha.
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Uwaga! W dniach 26.08 – 28.08 (do 14:00) Centrum Sportowe Aqua-Zdrój będzie w całości wyłączone z użytkowania.

Już w ostatni weekend 
sierpnia w Wałbrzychu 
odbędzie się XXVI Sparta-
kiada Pracowników Wo-
dociągów i Kanalizacji im. 
Tadeusza Jakubowskiego. 
W konkurencjach sporto-
wych rozgrywanych przez 
3 dni weźmie udział około 
2 000 pracowników przed-
siębiorstw wodociągo-
wych i kanalizacyjnych z 
całej Polski.

Spartakiada wodocią-
gowa to prawdopodobnie 
jedyna branżowa impreza 
sportowa rozgrywana na tak 
dużą skalę. W pierwszej edy-
cji, która odbyła się w 1987 
roku w Elblągu, uczestniczy-
ło około 400 osób. Od tego 
momentu liczba uczestni-
ków stale wzrasta. W Wał-
brzychu będzie około 2 000 
uczestników! Decyzja Izy Go-
spodarczej Wodociągi Pol-
skie o przyznaniu Wodocią-
gom Wałbrzych organizacji 
tak prestiżowej imprezy, jak 
Spartakiada, to ogromna no-
bilitacja. - Spośród 450 Przed-

Do Wałbrzycha przyjedzie 2 000 uczestników 
Spartakiady Wodociągowej

Mielniczuk. Również dla 
Wałbrzycha takie wydarze-
nie niesie ze sobą wiele ko-
rzyści. Praktycznie wszystkie 
miejsca hotelowe w mieście 
i w okolicach będą zajęte. 
Skorzystają też restauratorzy 
oraz niektórzy lokalni przed-
siębiorcy. Co ważne, każdy z 
uczestników opłacił swój po-
byt w wydarzeniu. Wałbrzy-
skie Wodociągi pozyskały 
również kilkunastu ważnych 
sponsorów, patronów i part-
nerów.

Spartakiada zbiegła się w 
czasie z obchodami 70-lecia 
wałbrzyskiego sportu, co 
stanowi wymowną pointę. 
Realizacją programu spor-
towego zajmuje się Cen-
trum Sportowo-Rekreacyjne 
Aqua-Zdrój. Przez 3 dni, od 
26 do 28 sierpnia, uczestni-
cy wezmą udział w około 40 
konkurencjach. Będą mieli 
szansę zmierzyć się m. in. 
w piłce nożnej, siatkówce, 
lekkiej atletyce, tenisie, ko-
larstwie MTB i w pływaniu. 
Większość konkurencji bę-
dzie odbywać się na terenie 
Aqua-Zdroju, ale również na 

Podzamczu, na terenie PSP 
21 oraz PSP 26 oraz w Starej 
Kopalni, w Zagórzu Śląskim 
(Jezioro Bystrzyckie), a tak-
że na kortach tenisowych w 
Szczawnie-Zdroju.

Prezes Marek Mielniczuk 
uchyla rąbka tajemnicy o 
przewidzianych atrakcjach 
podczas Spartakiady - Do-
łożyliśmy wszelkich starań, 
aby nasi goście z całej Polski 
czuli się dobrze w Wałbrzychu 
i chcieli tutaj ponownie wró-
cić w przyszłości ze swoimi 
rodzinami. Ambasadorem 
XXVI Spartakiady Pracowni-
ków Wodociągów i Kanali-
zacji został wałbrzyszanin, 
Krzysztof Ignaczak – Mistrz 
Świata w siatkówce. W so-
botnie popołudnie zostanie 
rozegrany pokazowy mecz 

siębiorstw należących od 
IGWP to właśnie Wałbrzych 
dostąpił zaszczytu organizacji 
XXVI Spartakiady. Ta infor-
macja bardzo nas ucieszyła. 
Organizacja tak dużego wy-
darzenia to wyzwanie, ale 
jestem przekonany, że właści-
wie mu sprostamy. Będzie to 
jedna z największych imprez 
w mieście w tym roku  - ko-
mentuje Prezes Zarządu Wo-
dociągów Wałbrzych, Marek 

siatkówki plażowej z jego 
udziałem. Kolejnym gościem 
specjalnym będzie Mistrzyni 
Świata Fitness Natalia Gacka, 
która poprowadzi trening 
dla uczestniczek. Wprawdzie 
Pań na Spartakiadzie będzie 
jedynie 400, co w porów-
naniu z ilością uczestników 
płci męskiej to niewielka 
liczba (panów będzie 1 600), 
jednak organizatorzy posta-
nowili nie zapominać o płci 
pięknej. Z treningu z Natalią 
Gacką będą mogli skorzystać 

również wałbrzyszanie – po-
prowadzi ona Piknik z wodą 
– Wielki Finał programu „Z 
wodą po zdrowie” już 27 
sierpnia o godz. 9:30 w Hali 
Lekkoatletycznej przy ul. 
Chopina 1a w Wałbrzychu.

Większość konkurencji 
będzie transmitowana na 
żywo i będzie można obej-
rzeć je za pomocą strony in-
ternetowej 

www.spartakiada-walbrzych.pl.

Marzena Zagrodna

Przekazanie flagi Spartakiady przez Prezes Izby Gospodarczej 
Wodociągi Polskie Dorotę Jakutę

W 2016 roku Wodociągowcy opanują Wałbrzych

PartnerzyPatron imprezy

Sponsorzy
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R E K L AMA

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

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

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

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

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

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L AMA

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L AMA

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

Piłkarki AZS PWSZ Wał-
brzych w 2. kolejce ekstraligi 
pokonały na własnym sta-
dionie Mitech Żywiec aż 4:0. 
Mimo wysokiego zwycięstwa 
nad 3. drużyną poprzednie-
go sezonu, akademiczki na-
dal zajmują 4. lokatę w lidze.

Przed meczem wałbrzyskie 
piłkarki, trenerzy oraz kibice 
mocno wierzyli w zwycięstwo z 
żywczankami. Nadzieje potęgo-
wał fakt, że brązowy medalista 
mistrzostw Polski został osłabio-
ny przed rozpoczęciem rozgry-
wek, a AZS PWSZ - mimo zmian 
w zespole - nadal ma mocny 
skład. Na Stadionie 1000-lecia 
w Wałbrzychu pojawił się w nie-
dzielę nowy trener reprezentacji 
Polski kobiet - Miłosz Stępiński, 
który oglądał w akcji kandydatki 
do gry w zespole narodowym.

Spotkanie zdecydowanie 
lepiej rozpoczęły gospodynie, 
które od początku częściej 
atakowały. W 14 min., po po-
daniu Klaudii Miłek, w sytuacji 
sam na sam z bramkarką zna-
lazła się So�a Gonzalez, lecz 
tę rywalizację wygrała golki-
perka gości. Kwadrans później 
na strzał z 30 metrów zdecy-
dowała się Anna Rędzia, ale 
piłka odbiła się od poprzeczki. 
Przewaga miejscowych była 
tak duża, że dwukrotnie tra�ły 
do siatki po uderzeniach So�i 
Gonzalez i Emilii Bezdzieckiej, 
jednak sędzia w tych sytu-
acjach odgwizdała pozycję 
spaloną. Tuż przed przerwą, 
po dośrodkowaniu Miłek z 
rzutu wolnego, najwyżej w 
polu karnym wyskoczyła Mał-
gorzata Mesjasz, która dała 
akademiczkom prowadzenie.

Drugą połowę gospodynie 
rozpoczęły od tra�enia Karo-
liny Gradeckiej, jednak sędzia 
znów nie uznała gola, gdyż 
nowa zawodniczka wałbrzy-
skiej ekipy znalazła się na pozy-
cji spoalonej. Za to w 60 min., 
po kolejnej centrze z rzutu wol-
nego ,Gradecka znów tra�ła do 
siatki, tym razem jednak bram-
ka została zdobyta w prawidło-
wy sposób i było 2:0. Kwadrans 
później do sytuacji sam na sam 
z bramkarką Mitechu doszła 
Oliwia Maciukiewicz i pewnym 
uderzeniem podwyższyła wy-
nik meczu. Tuż przed końcem 
spotkania, świeżo wpuszczo-
na na boisko Karolina Jędras 
zdecydowała się na strzał, po 
którym - po odbiciu od słupka 
- futbolówka wpadła do siatki 
i ostatecznie AZS PWSZ poko-
nał ekipę z Żywca 4:0. Przed 
rozpoczęciem rozgrywek mó-
wiono, że odejście Agaty Sob-
kowicz, która strzeliła 15 goli w 
lidze w poprzednim sezonie, 
będzie sporą stratą. Jak widać, 
nawet bez tej napastniczki 
wałbrzyszanki są w stanie roz-
gromić trzecia drużynę sezonu 
2015/16.

Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych 
- Mitech Żywiec 4:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Mesjasz (44), 2:0 Gradecka 
(60), 3:0 Maciukiewicz (75), 4:0 Jędras 
(90).
AZS PWSZ: Antończyk - Asziełowicz, 
Mesjasz, Gradecka, Ratajczak - Dereń, 
Gonzalez (80 Kowalczyk), Rędzia (87 
Iwańczuk), Bezdziecka (84 J. Pluta), 
Maciukiewicz (87 Smagur) - Miłek (77 
Jędras).

Strzelają 
bez Sobkowicz

Szybka Victoria
Zaledwie 25 minut potrzebowa-
li piłkarze Victorii Świebodzice, 
by zaaplikować trzy gole spad-
kowiczowi z III ligi - Bystrzycy 
Kąty Wrocławskie. Ostatecznie 
inauguracja rozgrywek grupy 
wschodniej IV ligi zakończyła się 
w Świebodzicach wygraną gospo-
darzy 3:0. Trener Maciej Jaworski 
desygnował do gry w pierwszym 
meczu ligowym następujący skład 
Victorii: Bielak - Sadowski, Jędra-
siewicz, Niemczyk, Szyszka, Słapek 
(Zyl), Błaszczak, Khodzhamkulov 
(Michnicki), Błażyński, Traczy-
kowski, Bałut. Gospodarze objęli 
prowadzenie już w 5 min., po tra-
�eniu Marcina Traczykowskiego, a 
dwie minuty później było już 2:0, 
gdy do siatki gości tra�ł Kacper 
Niemczyk. Wynik meczu ustalił w 
25 min. Mariusz Błaszczak. W na-
stępnej kolejka Victoria zagra w 
Goszczu z Wiwą (20 sierpnia, godz. 
17:00).

(RED)

Bez Jokera
Nowy sezon znakomicie rozpo-
czął beniaminek grupy I piłkar-
skiej klasy A – Unia Bogaczowi-
ce, zwyciężając na inaugurację 
rezerwy Victorii Świebodzice 
4:1. Z pozostałych zespołów Aglo-
meracji Wałbrzyskiej punkt zdo-
był KS Walim, który zremisował 
2:2 w Lutomii z Kłosem oraz Biały 
Orzeł, po remisie w Mieroszowie 
z Iskrą Witków Śląski 1:1. Mecz 
Włókniarza Głuszyca z Czarny-
mi Wałbrzych został przełożony, 
a w I kolejce pauzowały Sudety 
Dziećmorowice. W następnej 
kolejce grać będą:Czarni – Biały 
Orzeł (21.08., godz. 17:00), Walim 
– Włókniarz (21.08., godz. 17:00), 
Iskra – Sudety (21.08., godz. 17:00), 
Unia – Kłos Lutomia (21.08, godz. 
13:00), Victoria II – Orzeł Lubawka 
(21.08, godz. 13:00).

(RED)

Piłkarze Górnika Wał-
brzych przegrali w 3. kolejce 
III grupy III ligi na własnym 
boisku z Rekordem Bielsko-
-Biała 0:2. Jest to druga po-
rażka z rzędu w tym sezonie 
wałbrzyszan, którzy są w 
stre�e spadkowej.

Górnik nie był faworytem w 
spotkaniu z Rekordem, który 
zakończył sezon na 3. miejscu 
w grupie opolsko-śląskiej III 
ligi, mając tyle samo punktów, 
co BKS Stal Bielsko-Biała. W do-
datku w poprzedniej kolejce 
biało-niebiescy przegrali w po-
przedniej serii gier właśnie ze 
Stalą, która prezentuje podob-
ny poziom co rywal zza mie-
dzy. W sobotę trener Robert 
Bubnowicz nie mógł skorzy-
stać z trzech bardzo ważnych 
zawodników: kontuzjowanych 
Kamila Jarosińskiego i Grzego-
rza Michalaka, a także z Bar-
tosza Tyktora, który nie mógł 
zagrać z powodu… pracy za-
wodowej.

Na początku spotkania za-
atakował Mateusz Krzymiński, 
jednak gdy próbował strzelać 
zza szesnastki, został zabloko-
wany przez obrońców gości. 
Potem oba zespoły grały dość 
agresywnie, piłkarze dużo fau-
lowali, poza tym było sporo 
niedokładnych zagrań i strat. 
W 19 min., po centrze z rzutu 
rożnego Marka Pro�ca, głową 
strzelił Dariusz Rucki jednak 
piłka minimalnie minęła bram-
kę. Dwanaście minut później, 
po dośrodkowaniu z kornera 
Marka Sobika, w słupek tra�ł 
Dawid Hałat, z dobitką zdążył 
jeszcze Michał Bojdys, który w 
zamieszaniu w polu karnym 
otworzył wynik spotkania. W 
38 min. Hałat był bliski pod-
wyższenia wyniku, jednak w 

sytuacji sam na sam z Damia-
nem Jaroszewskim lepszy był 
golkiper gospodarzy.

Na początku drugiej poło-
wy, podobnie gra toczyła się 
głównie w środku pola. W 65 
min., po dograniu z rzutu roż-
nego ręką we własnym polu 
karnym zagrał Marcin Gawlik, 
za co sędzia podyktował rzut 
karny dla bielszczan. Do piłki 
podszedł kapitan przyjezd-
nych Dariusz Rucki, jednak 
jego strzał z 11 metrów świet-
nie obronił Damian Jaroszew-
ski! Jedenaście minut później 
miejscowi mieli świetną oka-
zję na wyrównanie, kiedy Jan 
Rytko zagrał przed pole karne 
do Dominika Woźniaka, ale 
ten źle przyjął piłkę i stracił 
ją na rzecz Ruckiego. W 80 
min., po kontrze bielszczan, 
Mateusz Gaudyn zauważył 
nieco wysuniętego z bramki 
popularnego „Jogiego”, zde-
cydował się na przelobowanie 
golkipera Górnika, ustalając 
rezultat rywalizacji na 2:0 dla 
Rekordu.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych 
- Rekord Bielsko-Biała 0:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Bojdys (31), 0:2 Gaudyn 
(80). Żółte kartki: Krzymiński oraz 
Sobik, Hilbrycht. Sędziował: Paweł 
Łapkowski (Lubuski ZPN). Widzów: 
350.
Górnik: Jaroszewski – Rytko, D. Micha-
lak, Surmaj – Tobiasz (79 Brzeziński), 
Morawski, Gawlik, Pierzga (68 Sobie-
sierski), Krzymiński (87 Młodziński) 
– Migalski, Woźniak. 
Rekord: Góra – Hałat, Skrzypiec (55 
Hilbrycht), Bojdys, Waliczek (46 
Maślorz) – Rucki, Szymański, Pro�c, 
Sobik (72 Ogrocki), Żołna – Szędzielarz 
(56 Gaudyn). 

Rekordu nie pobili Tylko Górnik
W I kolejce rozgrywek pił-
karskiej ligi Okręgowej 
OZPN Wałbrzych atutu wła-
snego boiska nie zdołały wy-
korzystać ani MKS Szczawno 
Zdrój, który zremisował z 
Niemczanką Niemcza 2:2, 
ani Zdrój Jedlina Zdrój, któ-
ry uległ Zjednoczonym Ża-
rów 1:2. Za to na stadionie w 
Boguszowie, beniaminek z 
Gorc pokonał Orlęta Krosno-
wice 3:1. W Jedlinie Zdroju 
spadkowicz z IV ligi objął pro-
wadzenie już w 5 min., gdy Pa-
tryk Chrapek strzałem głową 
wykorzystał dośrodkowanie z 
rzutu rożnego. Potem gra wy-
równała się i oba zespoły mia-
ły okazję do zmiany wyniku. 
Na drodze do bramki stanął 
gospodarzom Marcin Hruszo-
wiec, który trzykrotnie ratował 
Zjednoczonych, a jego kole-
dzy z formacji ofensywnych w 
39 min. wypracowali kolejną 
akcję, zakończoną golem Ma-
teusza Kołodzieja. Po zmianie 
stron gospodarze ruszyli do 
odrabiania strat i już w 48 min. 
kontaktowego gola zdobył 
pozyskany z Włókniarza Głu-
szyca Mateusz Kałwak. Zdrój 
atakował i dążył do wyrówna-
nia, a Zjednoczeni kontrata-
kowali, ale mimo kilku okazji 
z obu stron wynik nie uległ już 
zmianie. Pozostałe wyniki 1 
kolejki: Zryw Gola Świdnicka – 
Nysa Kłodzko 1:4, Pogoń Dusz-
niki Zdrój – Piławianka Piława 
Górna 3:1, Victoria Tuszyn 
– Iskra Jaszkowa Dolna 2:0, 
Zamek Kamieniec Ząbkowicki 
– Unia Złoty Stok 2:4, LKS By-
strzyca Górna – Grom Witków 
3:0. W następnej kolejce grać 
będą: Zdrój – Unia (20 sierp-
nia, 17:00), Piławianka – MKS 
Szczawno Zdrój (20 sierpnia, 
17:00), LKS Bystrzyca Górna – 
Górnik (21 sierpnia, 17:00).

(RED)
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SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!! 

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

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

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

Pracuj jako 
opiekun seniorów 

z Promedica24! 
Podpisz umowę 

do 15.08 - tylko teraz 
specjalne bonusy

- nawet 300 EURO. 
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 

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

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

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

Kadra bez Balcera
Aleksander Balcerowski, znako-
micie zapowiadający się koszy-
karz (215 cm), wychowanek Gór-
nika Wałbrzych, a obecnie gracz 
hiszpańskiego zespołu Balonce-
sto Gran Canaria Claret Las Pal-
mas nie zagra w mistrzostwach 
Europy do lat 16, które trwają 
w Radomiu! – Olek niedawno na-
bawił się kontuzji, która sprawiła, 
że będzie musiał pauzować przez 
około sześć tygodni. A to oznacza, 
że nie zagra w tym turnieju – po-
wiedział redakcji sport.db2010.pl 
Marcin Balcerowski, ojciec Aleksan-
dra Balcerowskiego.

(RED)

Siatkówka w Szczawnie
Od września 2016 r. Uczniow-
ski Klub Sportowy Volley King 
swoją działalność będzie reali-
zował również w hali sportowej 
w Szczawnie - Zdroju. Zajęcia 
siatkarskie będzie prowadził Ja-
cek Prokop, a trening motoryczny 
trener Marcin Czarnecki - aktywny 
uczestnik cyklu Spartan Race. Ta 
para trenerów w zeszłym sezonie 
współtworzyła sukcesy szkółki na-
borowej w TS Victoria PWSZ Wał-
brzych, która działała pod nazwą 
Młoda Victoria Wałbrzych. Zapisy 
dla dzieci w wieku 9-14 lat pod nu-
merem telefonu: 503 751 705.

(RED)

Rozmowa z Kamilem Jasiń-
skim, trenerem piłkarek nożnych 
AZS PWSZ Wałbrzych.

Jak czujesz się w nowej roli, czy-
li pierwszego trenera AZS PWSZ 
Wałbrzych?

Kamil Jasiński: - Trzeba było so-
bie wysoko zawiesić poprzecz-
kę, bo interesowały nas zwycię-
stwa - najpierw na inaugurację 
sezonu w Łodzi, a następnie w 
pierwszym spotkaniu na wła-
snym stadionie z Mitechem. Te-
raz naszym następnym rywalem 
będzie Olimpia w Szczecinie, 
gdzie także będziemy chcieli 
wygrać. Nowa rola - jako pierw-
szego trenera w AZS PWSZ - jest 
nowym doświadczeniem, bo 
dotąd prowadziłem inne zespo-
ły męskie, a także rezerwy eks-
traligowego zespołu kobiet. Ale 
to był niższy poziom, a wyjazdy 
także nie były bliskie, bo był 
Chorzów, Żywiec czy Bielsko-
-Biała, więc wiedziałem, jak się 
zachować jako pierwszy trener 
lub asystent. Dostałem tę nomi-
nację, byłem bardzo szczęśliwy i 
teraz muszę robić wszystko, by 
było jak najlepiej.

Już pod koniec poprzedniego se-
zonu byłeś wpisany w protokole 

meczowym jako pierwszy trener 
w Łęcznej w meczu z Górnikiem, 
gdy Marcin Gryka pojechał z ju-
niorkami AZS PWSZ na Coca-Co-
la Cup do Gdańska. Spodziewa-
łeś się, że możesz wkrótce zostać 
pierwszym szkoleniowcem?

- Wtedy jeszcze nie było o�-
cjalnej informacji w mediach, 
że Marcin Gryka zrezygnuje ze 
stanowiska, ale ja już wtedy 
wiedziałem i rozmawialiśmy o 
tym wcześniej. Na pewno na to 
liczyłem, bo często pierwszy wy-
bór pada na drugiego trenera. 
Byłem najbliżej tej drużyny, wie-
działem, że będę gdzieś w kręgu 
zainteresowań, choć przewijały 
się inne nazwiska, w tym byłe-
go selekcjonera reprezentacji. 
Czekałem na decyzję klubu i 
gdzieś z tyłu głowy miałem to, 
że od nowego sezonu mogę 
być pierwszym szkoleniowcem 
zespołu.

Jaki cel postawiłeś drużynie na 
nowy sezon? Poprzedni zakoń-
czyliście - jako beniaminek - na 5. 
miejscu w grupie mistrzowskiej.

- Interesuje nas każde następ-
ne spotkanie. Nie chcę się za-
słaniać, czy wybielać - chcemy 
grać lepiej niż w poprzednim 
sezonie, zdobyć wyższe miejsce 

Chcemy być coraz wyżej

w tabeli na koniec sezonu. Przy-
znaję, że chodzi mi po głowie 
medal mistrzostw Polski, a po 
to się gra, by wygrywać i żeby 
być coraz lepszym. Nie lubię być 
minimalistą i stawiać sobie celu 
typu utrzymanie. Dlatego chce-
my zakończyć sezon na co naj-
mniej piątym miejscu.

Doszło w przerwie między sezo-
nami do przebudowy zespołu. 
Odeszła między innymi Agata 

Sobkowicz, a przyszły m. in. Emi-
lia Bezdziecka i Oliwia Maciu-
kiewicz. Czy - Twoim zdaniem  
- drużyna jest mocniejsza niż w 
ubiegłym roku?

- Trudno jest porównać oba ze-
społy. Na pewno każda zawod-
niczka, która przyszła, wnosi 
coś nowego. Są to ograne pił-
karki na poziomie ekstraligi, a 
wcześniej mieliśmy takie, któ-
re dopiero poznawały razem z 
trenerami ten poziom i nieraz 
trudno było rywalizować z moc-
niejszymi przeciwniczkami. Na 
przykład Agata Sobkowicz miała 
swoje atuty. Strzeliła 15 goli w 
poprzednim sezonie i przyda-
łyby się jej tra�enia w nowym 
sezonie. Ale nie uważam, że wy-
glądamy słabiej niż w sezonie 
2015/16, a zespół wydaje się na-
prawdę mocny.

Czego można życzyć Kamilowi 
Jasińskiemu w nowym sezonie?

- Zwycięstw i zdrowia dziew-
czyn, bo to jest najważniejsze.

To ja Tobie życzę, żebyś w przy-
szłości został selekcjonerem re-
prezentacji Polski kobiet.

- Dziękuję bardzo (śmiech), mam 
nadzieję, że się sprawdzi.

Rozmawiał Radosław Radczak



Czwartek, 18 sierpnia 2016 r.

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

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

(3) 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.

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

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

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

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

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

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

MOTORYZACJA

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

PRACA

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

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

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

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

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

ŚWIEBODZICE 2p., 47,30m2, 1 
piętro, dogodna lokalizacja, niski 
czynsz, cena: 130 000 zł, kontakt: 
792549757

ŚWIEBODZICE 1P., 34,77m2, 1 
piętro, rozkładowe, do wprowa-
dzenia, cena: 98 000 zł, kontakt: 
792549757  

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 139tys 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

STARY ZDRÓJ nowe budownic-
two 3pok  na 1 piętrze, wysoki 
standard, balkon, cena 149.000zł 
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

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

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

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

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
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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 – OBNIŻKA CENY ! Na 
sprzedaż mieszkanie 57m2, Biały 
Kamień, do wprowadzenia, 3 
pokoje,jasna kuchnia w nowej 
zabudowie ze sprzętami AGD w 
cenie ,okna PCV z roletami,  ładny 
budynek z windą Cena:169 000zł  
(nr:2128)  -(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 – Lokal na sprzedaż lub 
wynajem w Śródmieściu, 100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – 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

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

NOWE APARTAMENTY w prestiżo-
wej lokalizacji Białego Kamienia, 
mieszkania 2,3,4 -pokojowe, 
ogródki, balkony, Ceny od 172 
800zł TEL 577-321-840

OKAZJA. Okolice Wałbrzycha, 
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, do remontu, parter, CENA 
23.000zł !, kontakt 530- 998-374

OKAZJA! NAJTAŃSZA KAWALER-
KA NA Piaskowej Górze, 25m2, 
widna kuchnia, balkon, 3 piętro 
w bloku czteropiętrowym po 
termomodernizacji, świetna 
lokalizacja!, cena 59.000zł Kontakt 
535-311-265

STARY ZDRÓJ, NOWE BUDOW-
NICTWO, rozkładowe 3 pokoje 
z ogrzewaniem miejskim, po 
remoncie, 1 piętro, CENA 149.000 
ZŁ, tel. 577-263-955

BIAŁY KAMIEŃ, 25 m2, KAWALER-
KA PO KAPITALNYM REMONCIE, 
wyposażona,  w prestiżowej 
lokalizacji, CENA 48.000.zł do 
negocjacji, TEL. 535- 285 -514

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

OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA, 
MIESZKANIE PO REMONCIE, 2 
pokoje, 37 m2, balkon, 98 tys. Zł!, 
Kontakt 535-285-514

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje PO 
REMONCIE, 41 M2, w czteropię-
trowcu po termomodernizacji! 
DO WEJŚCIA, NISKI CZYNSZ, 
wyposażenie w cenie! Cena 
129.000zł do negocjacji kontakt 
530- 998-374

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje po 
remoncie, 45 m2, 8 piętro, spłaco-
na termomodernizacja, BALKON, 
woda ciepła-miejska, ogrzewanie 
miejskie, 123 tys. zł, Kontakt 535-
285-514

Górne Podgórze, OGRÓDEK, 3 
pokoje, 57m2, po remoncie. Cena 
115.000zł DO NEGOCJACJI. Tel: 
535-311-265

3 POKOJE W ROZKŁADZIE Z 
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 58m2, 
budynek po termomodernizacji. 
Cena 99.000zł! 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

PODZAMCZE, 2 POKOJE na 
pierwszym pietrze, umeblowane, 
wysoki standard,  BALKON, dobra 
lokalizacja, Cena 120 000zł TEL 
577-321-840

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

ŚWIEBODZICE, 3 POKOJE 59m2, 
OGRÓDEK W POBLIŻU DOMU, 
wysoki parter, w odremontowa-
nej kamienicy, możliwość zakupu 
z garażem CENA 140 000zł TEL 
577-321-840

KAWALERKA PO REMONCIE, 
24m2, okolice Wałbrzycha, 
OGRZEWANIE MIEJSKIE, 2 piętro, 
CENA 49.000zł , kontakt 530- 
998-374

PIASKOWA GÓRA, 41m2, 2 poko-
je, BALKON, PO REMONCIE, CENA:  
105.000 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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