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

www.kasacja.info

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

Beatu$-Kredytu$

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

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

Sąsiedzi uratowali
im życie
Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów na wydobywający się spod dachu dym,
powiadomieniu strażaków i ewakuacji budynku nie doszło do tragedii
w Sokołowsku. Pożar wybuchł we wtorek w godzinach wieczornych
w wielorodzinnym budynku przy ul. Słonecznej w Sokołowsku.

Czytaj na str. 9
REKLAMA

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 firm

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
PIT-CAR • RENT A CAR
Tylko nowe samochody!

Toyoty Avensis i Skody Rapid z 2016 r.

Miałeś kolizję, wypadek,
Sprawdź
zepsuł Ci się samochód
fertę!
i nie możesz pojechać na wakacje? naszą o
Wałbrzych, ul. II Armii 7c (Sobięcin),
tel.: 696 473 695, www.pit-car.walbrzych.pl

Zapraszamy do współpracy firmy oraz floty
REKLAMA:

dla kobiet i mężczyzn

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

• demontaż RTV i AGD
• rozładunek
paczek kurierskich

KRAZ 7765

PRACA w Niemczech

• sortowanie
surowców wtórnych
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Nagrody
za pierogi
3 września 2016 r. o godzinie 15.00 na stadionie
sportowym w Czarnym Borze odbędzie się XIII Dolnośląskie Święto Pieroga
– Dożynki Gminne 2016. W
trakcie imprezy odbędzie się
konkurs na najsmaczniejsze
pierogi, w którym uczestnicy
będą rywalizowali w trzech
kategoriach: I - kucharze
profesjonaliści, II - stowarzyszenia, instytucje i organizacje, III - osoby indywidualne
(kucharze oraz amatorzy).
Każdy, niezależnie od wieku
i profesji, kto tylko potrafi 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. Wszyscy uczestnicy
konkursu mogą dodatkowo
sprzedawać swoje pierogi
podczas imprezy. Regulamin
i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie ck.czarny-bor.pl.
(RED)

Wałbrzyszanin
z nominacją

Dofinansują
obwodnicę

Wśród nominowanych do tytułu Obywatelskiego
Sędziego Roku jest przedstawiciel wałbrzyskiej
Temidy. Nazwisko zwycięzcy poznamy
pod koniec września.
Laureata ogólnopolskiego konkursu, który organizuje Fundacja Court Watch
Polska, wybierze kapituła
złożona z przedstawicieli
środowiska sędziowskiego,
organizacji społecznych oraz
publicystów i dziennikarzy
zajmujących się tematyką sądowniczą. O prestiżowy tytuł
walczy w tym roku kilkudziesięciu pretendentów z całego
kraju. Spośród nich kapituła
wybierze sędziego, który w
ciągu ostatnich 12 miesięcy
podejmował działania mające na celu wzmocnienie
społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a także zwiększenie wrażliwości
całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywa-

teli. Pretendentów do tytułu
mógł zgłosić każdy. Nominacje były przyjmowane do 15
sierpnia. Wśród zgłoszonych
znalazł się sędzia z Wałbrzycha. Konkurencja jest silna;
oprócz niego do tytułu kandydują sędziowie z takich
miast jak Warszawa, Gdańsk,
Gorzów, Szczecin, Katowice i
Bielsko-Biała.
Kim jest nominowany sędzia z Wałbrzycha? - Niestety, do czasu rozstrzygnięcia
plebiscytu nie możemy udostępniać takich informacji, w
szczególności nazwisk nominowanych sędziów i sądów,
w których orzekają – wyjaśnia Marek Ospalski.
W 2015 r. laureatem
pierwszego plebiscytu został

27 września dowiemy się, czy sędzia z Wałbrzycha zdobył tytuł
Obywatelskiego Sędziego Roku.

sędzia Jarosław Gwizdak,
prezes Sądu Rejonowego
Katowice-Zachód. Wyróżniono go za gotowość do
spojrzenia na pracę sądu
z perspektywy obywatela.
Sędzia Gwizdak dokonał
m.in. osobistego audytu dostępności budynku sądu dla
osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich, pod-
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jął również szereg innych
działań ułatwiających interesantom załatwianie spraw.
Nazwisko
tegorocznego
Obywatelskiego Sędziego
Roku poznamy 27 września
podczas konferencji podsumowującej Obywatelski Monitoring Sądów w sezonie
2015/2016.
(RED)

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego pozyskał kolejne
środki na inwestycje drogowe. Wsparcie w wysokości
1,2 mln. złotych wpłynęło od
Wojewody Dolnośląskiego.
Decyzją Ministra Finansów,
dofinansowany zostanie III
etap budowy obwodnicy
Czarnego Boru. Inwestycja
rozpoczęła się 3 lata temu.
I i II etap został zrealizowany przez Gminę Czarny Bór
ze wsparciem finansowym
Powiatu
Wałbrzyskiego.
Etap III realizowany jest w
ramach wieloletniego programu „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”. - Dziękujemy
Ministrowi Finansów, Wojewodzie
Dolnośląskiemu
Pawłowi Hreniakowi oraz
Wicewojewodzie Dolnośląskiemu Kamilowi Zielińskiemu za pamięć o mieszkańcach Powiatu Wałbrzyskiego
i udzielane nam wszystkim
wsparcie – podkreśla Zarząd
Powiatu Wałbrzyskiego.
(MB)
REKLAMA

Nowe Przedszkole w Strudze
w Ciszy, Spokoju i Zieleni

Rekrutacja - 502 502 024
od 01.09.2016 roku

Zapraszamy na

FB

Czynne od 5.30 do 17.30 również w Soboty Blisko Wałbrzycha i Bez Opłat
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH
Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia

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

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

Kwatera Adolfa Hitlera w Górach Sowich – prawda czy mit ? Cz. II
Stanisław
Michalik

Bardzo sobie cenię zwięzłe, lapidarne wprowadzenie
Artura Szałkowskiego do bogato ilustrowanego współczesnymi zdjęciami artykułu
„Turystyka śladami wojny.
Poniemieckie, tajne budowle
z czasów II wojny światowej
przyciągają do Wałbrzycha
zwiedzających z całego świata” w dodatku „Panorama” –
„Gazety Wrocławskiej, Słowa
Polskiego” z 14. 08. 2007 r.
Dziennikarz nie daje się ponieść fantazji, nie czyha na
tanią sensację i nie próbuje
epatować Czytelników mirażami o kwaterze Hitlera w
masywie Włodarza. Oto co
napisał we wstępie tego artykułu:
„Riese” (Olbrzym) – to
kryptonim największego projektu górniczo-budowlanego
III Rzeszy. Realizowano go w
latach 1943-1945 na terenie
Gór Sowich oraz na zamku
Książ i w jego podziemiach.
Wobec
nasilających
się
alianckich nalotów bombowych, władze hitlerowskich
Niemiec zdecydowały o ulokowaniu części przemysłu
zbrojeniowego w bezpiecznym rejonie Sudetów. W
tym samym okresie podjęto
również decyzję o przekształceniu zamku Książ w jedną z
kwater Adolfa Hitlera…
Według danych z września
1944 roku budowa pochłonęła ponad 150 mln. marek.

Do wykonania podziemnych
konstrukcji użyto 257 tys.
m3 betonu zbrojonego stalą.
Wykonano 213 tys. m3 tuneli,
53 km dróg z sześcioma mostami i 100 km rurociągów.
Na sam projekt Riese zużyto
więcej betonu niż w całym
1944 roku przyznano ludności cywilnej na budowę
schronów. Prace zostały wykonane tylko w części. Przed
wkroczeniem Armii Czerwonej wiele podziemnych konstrukcji zostało zniszczonych.
Niemcy zdążyli wysadzić w
powietrze większość wykutych w skale tuneli. Liczbę
więźniów pracujących przy
projekcie Riese ocenia się na
około 30 tysięcy. Większość
zginęła w efekcie przemęczenia, niedożywienia, chorób.”
Te wszystkie dane liczbowe, przytoczone przez A.
Szałkowskiego, świadczą o
ogromnych rozmiarach i niezwykłych kosztach inwestycji. Nawet na prosty, chłopski
rozum trudno się zgodzić, że
chodziło tu o kwaterę znanego z megalomanii wodza III
Rzeszy, tak samo jak o rzekome schrony dla dowództwa
różnych rodzajów wojsk. To
musiał być cel znacznie poważniejszy,
uzasadniający
tak niewyobrażalne ilości
materiałów budowlanych i
pieniędzy, zaangażowanie
licznych firm budowlanych,
projektantów, inżynierów,
wojskowych, nie mówiąc o
ofiarach ludzkich.
Wspomniany w poprzednim odcinku Józef Piszczek z
Wrocławia zgromadził relacje
kilku więźniów zatrudnionych przy budowie kompleksu „Riese”:

Józef Kaczmarczyk był w
obozie w Jaworniku, pracował w firmie H. Butler, napisał
tak: „jak się dowiedziałem od
niemieckich robotników to te
komory w tych górach były
przeznaczone na podziemne
industria dla budowy samolotów”.
Potwierdza to Hieronim
Grębowicz: „byłem w Walimiu w latach 1943-44. Ja pracowałem w okolicy Góry Słonecznej przy inżynierze, który
prowadził pomiary głównego tunelu w stronę Głuszycy
oraz innych tuneli w pobliżu.
Inżynier opowiadał, że to
będą fabryki zbrojeniowe”.
Ludwik Kawa w rozmowie
z prokuratorem w obecności
płk. Adama Jarowa z WOSW
w Wałbrzychu w dniu 2. 11.
1987 powiedział: „Obowiązywała zasada, że każdy robotnik pracował przy jednej
sztolni i nie był wykorzystywany w innych. Chodziło o
tajemnicę, jaką otoczone
były te roboty. Wszyscy jednak mówili, że chodzi tu o budowę fabryki cudownej broni
(Die Wunderwaffe), czyli V1 i
V2.”
Kazimierz
Fedorowicz
zeznał w Prokuraturze Powiatowej w Wałbrzychu 22.
03. 1972, że autochton nazwiskiem Gamzy opowiadał
przed śmiercią, iż w górze
o nazwie obecnej Włodarz
został wybudowany pod ziemią zbiornik na paliwo i oleje,
które miały obsługiwać podziemne fabryki. Natomiast
Paweł Szmyra mówił, że sam
malował wnętrze tego zbiornika”.
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich we

Wrocławiu w piśmie z 13. 03.
1968 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości twierdziła, że
władze III Rzeszy budowały
podziemną fabrykę broni rakietowej V1 i V2. Oto cytat z
tego dokumentu:
„W Walimiu (Wüste-Waltersdorf) w latach 1943-45
władze III Rzeszy budowały podziemne fabryki broni
rakietowej V1 i V2. Główny
kompleks pomieszczeń od
strony Głuszycy był w końcowych dniach II wojny światowej prawie na ukończeniu. W
rejonie tego głównego kompleksu wybudowano 8 podziemnych wejść otaczających
wieńcem główny kompleks,
a od tych wejść prowadziły korytarze do wykutych
w skałach pomieszczeń, z
których niektóre zostały już
wykończone, obetonowane,
zaopatrzone w oświetlenie
elektryczne i do tych pomieszczeń zaczęto sprowadzać maszyny i urządzenia do
produkcji broni rakietowej.”
Józef Piszczek przytacza
też fragmenty artykułów Mariana Surmy w „Dzienniku Zachodnim”:
11. 06. 1948: „Głuszyca
jest znana szeroko z tego, że
Niemcy rozpoczęli tam budowę gigantycznej fabryki podziemnej…
podziurawiono
wszystkie okoliczne wzgórza,
w Modrzewiach, Kolcach,
Sierpnicy, a także w Jugowicach, gdzie znajduje się drugi
kompleks fabryk podziemnych”,
10. 04. 1950: „ …co to za
fabryka miała być? Może fabryka amunicji, może fabryka
części samolotowych, może
wytwórnia części do rakiet

V1 i V2, a może broni atomowej…”
W „Panoramie” z 4. 09.
1955 roku Marian Surma kontynuuje swoje rozważania:
„Wzgórze 810 kryje w sobie
niedokończone
pomieszczenia dla jakichś wielkich
zakładów produkcyjnych, zasilanych własną podziemną
elektrownią. Teraz już wiemy:
wnętrze wzgórza 810 przeznaczono na jeden z wielkich
zakładów
zbrojeniowych
specjalnego typu. Kto wie,
czy nie na coś związanego z
bronią rakietową.”
Wzgórze 810 to zapewne
Włodarz, bo ma dokładnie
811 m. wysokości. To samo
można by powiedzieć o przeznaczeniu wnętrz Osówki o
100 m. niższej, ale w rozmiarze podziemnych korytarzy i
sztolni niewiele ustępującej
Włodarzowi. Osówka ma tę
przewagę nad Włodarzem,
że zachowały się na zewnątrz
góry tajemnicze budowle,
tak zwane Kasyno Hitlera i
Siłownia, których przeznaczenie stanowi do dziś przedmiot dociekań i sporów. Tak
samo jak powodem licznych
kontrowersji jest faktyczny
cel całej tej potężnej inwestycji militarnej III Rzeszy w
Górach Sowich, objętej tajemnicą wojskową, ukrytą w
przepastnych szafach archiwum wojennego w Niemczech, chronioną jeszcze
przez co najmniej 40 lat klauzulą tajności.
Trudno powiedzieć dlaczego przyjęto a priori, że
kwatera Hitlera nosi w sobie
większą moc sensacyjności,
aniżeli podziemne, wykute
w skale fabryki broni, która

miała wstrząsnąć światem.
Temu złudzeniu nie ulegli odkrywcy tajemniczych
sztolni podejmujący się trudu ich zagospodarowania
dla celów turystycznych. W
Walimiu od samego początku pojawiła się oficjalna nazwa obiektu – Fabryki Broni;
w Głuszycy, na Osówce – Tajemnicze Podziemne Miasto;
tylko prywatny dzierżawca
podziemi pod Włodarzem
zdecydował się wabić turystów przydrożnymi tablicami z napisem: Włodarz. Kwatera Hitlera. Ale to jeszcze
nie jest najgorsze. Gorzej,
jeśli takie autorytarne sądy
pojawiają się w związanej z
tajemnicą „Riese”, coraz bogatszej literaturze.
Zanim nastąpi odtajnienie
niemieckich archiwów warto
zachować wstrzemięźliwość
w ferowaniu jednoznacznych
opinii. Dotyczy to zwłaszcza
wydawnictw naukowych, ale
również popularno-naukowych, publikacji prasowych,
a także tego, co przekazują
turystom przewodnicy w czasie zwiedzania atrakcji turystycznych w Walimiu, Głuszycy, w zamku Książ.
Pan Józef Piszczek podjął
tę walkę z wiatrakami niczym
Don Kichot z La Manchy, od
wielu lat usiłuje się przebić ze
swoimi argumentami dowodzącymi, że kwatera Hitlera
w Górach Sowich, to tylko
mit, a nam w odniesieniu do
niezbyt odległych wydarzeń
historycznych potrzebna jest
prawda.
O tych, którzy różnymi
drogami usiłowali dociec tej
prawdy – w kolejnym odcinku.
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Basen za 1 zł
W związku z ograniczeniami w dostępie do obiektu
Aqua Zdrój w dniach 2628.08.2016 r., spowodowanymi organizacją zawodów
sportowych, na pływalni w
Zespole Szkół nr 4 przy ul.
Sokołowskiego w Wałbrzychu zastosowana będzie
promocyjna cena wstępu.
Za godzinę korzystania z basenu trzeba będzie zapłacić
symboliczną złotówkę.
(RED)

Miasto skarbów
O kolejny skarb wzbogacił
się Wałbrzych - jest nim
manuskrypt nutowy przekazany do zamku Książ
przez potomka rodziny
Endemannów - Rolfa Kranza. Utwory, które się w nim
znajdują, skomponowane
zostały przez Traugotta Leberechta Endemanna (ur.
04.02.1812, zm. 16.08.1886
w Książu), ojca Carla Johanna Endemanna - zamkowego bibliotekarza, archiwisty
i nauczyciela.
(RED)

Fenomen wałbrzyskiego
uzdrowiciela
Jest taki mit, że uzdrowiciele odradzają wizyty u lekarza. Ten inaczej – wręcz
odmawia przyjmowania
osób, które rezygnują z
opieki lekarskiej. Bo - jak
wyjaśnia - on medycynę
akademicką wspiera, a nie
zastępuje. A jak skutecznie
to robi!
- Chodzę do lekarza, bo
to panu Darkowi obiecałem.
Ale przecież wiem, że nogę
zawdzięczam tylko jemu. Bo
lekarze już mówili, że nadaje

się tylko do amputacji, że krążenia krwi nie ma. A tymczasem po kilku wizytach u pana
Darka rany na nodze zaczęły
się goić, a sinizna też częściowo zeszła. Cukrzyca poczyniła też wiele innych zniszczeń
w moim organizmie, mam ją
ponad dwadzieścia lat. Ale
pod dotykiem pana Darka
wiele się cofnęło. Wyrównało się ciśnienie, nawet wzrok
się poprawił – opowiada pan
Andrzej Pacułek z Wrocławia,
który chodzi do wałbrzyskie-

Nogę zawdzięczam tylko jemu.
Bo lekarze już mówili, że nadaje się tylko
do amputacji, że krążenia krwi nie ma.
A tymczasem po kilku wizytach u pana
Darka rany na nodze przestały się goić,
a sinizna też częściowo zeszła

Tartak Urbaniak oferuje:

go uzdrowiciela od ponad
roku.
Trafił tu, gdy pod dotykiem dłoni jego siostrze
zniknęły mięśniaki macicy, a
też była zakwalifikowana do
operacji. – Pomyślałem, że
jak pomogło Kasi, pomoże i
mnie. No i pan Darek sprawił,
że czuję się o dwadzieścia lat
młodszy.
Marta Głowacz ze Świdnicy jest natomiast po udarze mózgu. Lewą stronę
ciała miała niewładną. Ani
samej jeść, ani się ubrać, ani
wyjść z domu bez balkonika.
Mowa też niewyraźna i zatraciła zdolność czytania. W
takim stanie trafiła rok temu
do pana Darka. Po kilku wizytach zamieniła balkonik
na kule, po kilku kolejnych
na laskę. W ręce potrafi też
utrzymać widelec, sama się
ubrać.
– No i nareszcie znów
rozumiem, co babcia mówi
przez telefon – cieszy się jej

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

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

Chcę, by ludzie chodzili do lekarzy. Wyniki
badań najbardziej pokazują, na ile jestem
skuteczny – mówi uzdrowiciel
wnuczka, Natalia. Ona też
trafiła do pana Darka, gdyż
miała niską odporność, ciągle choroby, infekcje. Po
trzech wizytach całą zimę
przechodziła bez jednego
przeziębienia. – Pan Darek
pomógł wnuczce i mnie. A
ja już traciłam nadzieję, bo
mimo trzech lat rehabilitacji poprawy specjalnie nie
było. Tymczasem jego ręce
sprawiły cud – mówi pani
Marta.

Słowo „cud” pada w poczekalni uzdrowiciela często,
a ludzie na dowód pokazują swoje wyniki badań. Dla
porównania, w jakim byli
stanie, zanim tu trafili oraz
w jakim są teraz, po kilku
wizytach. – To jeszcze jedna
przyczyna, dla której chcę,
by ludzie chodzili do lekarzy.
Wyniki badań najbardziej
pokazują, na ile jestem skuteczny – mówi uzdrowiciel.
(ego)

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

WIELKA PROMOCJA OFERT JESIEŃ/ZIMA
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

WYCIECZKA SAMOLOTEM

Barcelona - Girona - Blanes
05-09.10.2016 - 1 950 PLN ostatnie 2 miejsca!

LISTOPADOWA PIELGRZYMKA DO RZYMU
SAMOLOTEM!!!
13-16.11.2016 - CENA 500 PLN + 180 EURO
szczegóły dostępne na www.duotravel.pl

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:
26.11.2016 DREZNO - 99 PLN
03.12.2016 PRAGA - 99 PLN
10.12.2016 BERLIN - 129 PLN

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND

04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO

SYLWESTER:

PRAGA - 140 PLN

BERLIN - 140 PLN

PIELGRZYMKA DO IZRAELA

11-18.02.2017 i 18-25.02.2017
SUPER CENA - 3 300 PLN - 3 150 PLN* + 180 USD (WSZYSTKO W CENIE!!!)
*promocja do końca września

JUŻ NIEBAWEM KOLEJNE SUPER OFERTY!
ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl
lub
www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce
oraz do naszych biur!

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

DB2010
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Jedlina – Zdrój źródło aktywności
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OSTATNIA POSŁUGA
In memoriam - Ku pamięci
,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’’

,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą’’

Serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom,
Znajomym i Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Daniel Prusa
składa rodzina.

Serdecznie dziękuję Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze

śp. Kazimiery Flagi

uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą
rodzinie w tym trudnym czasie.

Zofii Kot

składa rodzina.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli,
aby uczestniczyć w pożegnaniu

śp. Zofii Piekarek

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy ,,Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia, Sokołowsko, ul. Słoneczna 5
tel. całodobowy 500 669 070 filia: Zakład Pogrzebowy ,,Eurdyka’’ Wałbrzych, ul. Armii krajowej 27, tel. 600 959 520

Pociągiem z Jedliny do Świdnicy

Wyprawka
szkolna

Dni Jedliny-Zdroju
- Na koniec lata i wakacji
po raz drugi proponujemy
wydarzenie, podczas którego każdy znajdzie coś dla
siebie. Dni Jedliny-Zdroju
to impreza pokazująca różne klimaty naszego miasta
a jej celem jest integracja
mieszkańców, gości i kuracjuszy – mówią włodarze
uzdrowiskowej gminy.
- W sobotę, 27 sierpnia,
przygotowaliśmy
ofertę dla zwolenników
rockowo-popowego
brzmienia. Na scenie o godz. 18:30
zaprezentuje się
zespół "Quintess"
oraz - o godz. 20:00
- gwiazda wieczoru
zespół "SAMI". Niedzielne obchody
Dni Jedliny-Zdroju
rozpoczną się od
mszy św. w intencji miasta i mieszkańców, która rozpocznie się o godz.
11.30. Następnie
zachęcamy
do
wzięcia udziału we
wspólnej fotografii Jedlinian, której
wykonanie
zaplanowane
jest o godz. 12.30 przy obelisku miejskim koło urzędu
miasta. W Parku Północnym
przy ul. Warszawskiej, o
godz. 15:00 rozpocznie się
zabawa dla całych rodzin,
a zwłaszcza dla najmłodszych. Pokazy baniek mydlanych, animacje dla dzie-

ci, występy pary klownów z
pewnością zadowolą gust
małych odbiorców, w tym
samym czasie zaplanowano
wręczenie Certyfikatów Jedlinian nowonarodzonym
mieszkańcom. Teatr Lalek
Pinokio zaprezentuje przedstawienie dla dzieci o godz.
15:30 pt. "Kłamstwa Kozy",
a następnie wystąpi zespół
wokalno-muzyczny "Retro".

W godz. 18:00 - 21:00 zapraszamy na piosenkę francuską i zabawę przy muzyce
DJ. Jak widać – będzie się
działo! Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! –
zachęcają włodarze Jedliny
- Zdroju.
(LS)

W roku szkolnym 2016/2017
pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom
niepełnosprawnym. Zmiany
w funkcjonowaniu programu
związane są z wprowadzaniem
do szkół podręczników dotowanych. Dofinansowanie można
uzyskać dla uczniów tych klas, w
których za zakup podręczników
odpowiedzialni są rodzice. Pomocą w formie dofinansowania
zakupu podręczników objęci
będą uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją), z
autyzmem (w tym z zespołem
Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wyżej wymieniona) a także
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
uczęszczający w roku szkolnym
2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych,
liceów
ogólnokształcących,
techników lub szkół specjalnych
przysposobiających do pracy
dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W zależności od rodzaju klasy i rodzaju
niepełnosprawności, wysokość
dofinansowania w roku 2016
wyniesie na jednego ucznia od
225 zł do 770 zł. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta
Nr 56/2016 z 25 lipca br. termin
przyjmowania wniosków przez
dyrektorów szkół mija 9 września 2016 r.
(KK)

Na trasę kolejową Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój wkrótce wrócą pociągi.

25 sierpnia 2016 roku
w Jedlinie Zdroju zostanie podpisana wstępna
umowa w sprawie przebudowy linii kolejowej nr
285 na odcinku Świdnica
Kraszowice - Jedlina Zdrój
aż do Wałbrzycha. Jedna z
najbardziej malowniczych
tras kolejowych Aglomeracji Wałbrzyskiej powróci
do swojej świetności. Znowu będzie można dojechać
koleją ze Świdnicy do Jedliny Zdroju.
Słynna linia nr 285 (niegdyś zwana Koleją Bystrzycką) łączy stację Wrocław
Główny ze stacją Jedlina
Zdrój i liczy ponad 82 kilometry. Ruch pasażerki na linii
nr 285 zawieszono w 2000
roku ze względu na zły stan
techniczny
infrastruktury.
Rewitalizacja linii umożliwi
przywrócenie przewozów
pasażerskich, a co za tym
idzie - poprawę atrakcyjności komunikacyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dzię-

ki środkom powierzonym
Aglomeracji
Wałbrzyskiej
w ramach Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych,
rewitalizowany będzie odcinek o długości 21,41 km na
trasie Świdnica-Kraszowice
- Jedlina Zdrój wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Świdnica Kraszowice
– Świdnica Miasto i Jedlina
Zdrój – Wałbrzych.
Linia nr 285 to jedna z
najbardziej
atrakcyjnych
turystycznie i krajobrazowo tras Dolnego Śląska. Na
długości 21 km prowadzi
przez 23 mosty i wiadukty
(w tym 5 bardzo okazałych).
Przebiega przez takie miejscowości jak Zagórze Śląskie
(zamek Grodno), Lubachów
(zapora i elektrownia wodna), Walim (sztolnie), Jedlina
Zdrój (kompleks uzdrowiskowy i pałac Jedlinka). Linia
będzie doprowadzała ruch
do tras Wrocław-Zgorzelec
oraz Jelenia Góra – Wrocław.
Umożliwiony zostanie szybki

dostęp, do zakładów pracy,
instytucji kultury, szkół, zakładów opieki zdrowotnej
na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Na realizację projektu zaplanowano ponad 108 milionów złotych. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. wniesie
wkład własny wynoszący
33 398 200 zł. W ramach instrumentu ZIT AW projekt
może uzyskać dofinansowanie na kwotę 74 706 500 zł.
25 sierpnia 2016 w Urzędzie Miasta Jedliny Zdrój
odbędzie się spotkanie, podczas którego nastąpi podpisanej preumowy na dofinansowanie realizacji projektu
przebudowy linii nr 285 ze
środków ZIT AW. Projekt PKP
PLK S.A. został zakwalifikowany do realizacji w trybie
pozakonkursowym,
czyli
jako posiadający strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego
rozwoju
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
(RED)
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Powiat gminom

VI FESTIWAL

nordic
walking

W bieżącym roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zdecydował się na wprowadzenie
pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego. Kwota przekazana
na ten cel wyniosła łącznie 150 000 zł.
Ideą, która przyświecała zarządowi powiatu, była
chęć zwiększenia udziały mieszkańców gmin wchodzących w skład Powiatu Wałbrzyskiego w sposobie
wydatkowania pieniędzy publicznych z budżetu samorządu. W każdej z gmin realizowany jest jeden
projekt, który spotkał się z największym poparciem
wśród mieszkańców.
W ubiegłą sobotę miało miejsce podsumowanie
budżetu partycypacyjnego w Gminie Mieroszów, a
dokładnie w Sokołowsku, gdzie wygrało przedsięwzięcie „Stwórzmy nasze miejsce spotkań”, w skład

ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ

którego wchodziły min. warsztaty edukacyjne dla
mieszkańców, ogród społeczny z ławkami, planszami
do gry w szachy itp. Zwieńczeniem zadania był sobotni festyn rodzinny. Na to przedsięwzięcie gmina
otrzymała kwotę 17 920 zł. - Serdecznie dziękujemy
Stowarzyszeniu Kulturalno - Ekologicznemu „Filtrator”, a także Pani sołtys Sokołowska za realizację tego
projektu i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu – podkreślają członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
(MB)

Biesiada z tradycjami
W najbliższy weekend w Boguszowie-Gorcach,
w ramach Dolnośląskiej Stolicy Kultury, odbędzie
się wydarzenie pn. „Tradycje Górnicze Ziemi Wałbrzyskiej” w trakcie ziemniaczanej Biesiady pod
Mniszkiem.
26 sierpnia (piątek) o godzinie 17.00 rozpocznie
się Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Tradycje Górnicze Ziemi Wałbrzyskiej” w Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Boguszowie Gorcach (pl.
Odrodzenia 4). Będzie wernisaż prac konkursowych
oraz rozmowy z górnikami. Warto wspomnieć, że cały
teren powiatu wałbrzyskiego związany był z górnictwem m.in. srebra, ołowiu i węgla. Wpisanie tradycji

.PL
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04.09
2016

SOKOŁOWSKO
LEŚNE ŹRÓDŁO

1030-1145
1200

oﬁcjalne otwarcie
i przywitanie gości

1215

wspólna rozgrzewka

12

start na dystansie 5 km

12

start na dystansie 3 km

30
45

górniczej w program konkursu to ogromna szansa na
przypomnienie wartości przemysłu górniczego i jego
wpływu na rozwój i kulturę tych ziem.
27 sierpnia (sobota) o godzinie 15.00 w Centrum
Kulturalno - Kongresowym Witold w Boguszowie
Gorcach (ul. Traugutta 12 g) rozpocznie się Biesiada ziemniaczana pod Mniszkiem wraz z programem
artystycznym, w którym wystąpi chór Renoma z
Głuszycy. Ponadto pojawią się stosika handlowe, gastronomiczne, dmuchana zjeżdżalnia i inne atrakcje
oraz rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Mistrza Potrawy
Ziemniaczanej. Zapraszamy!

rejestracja
zawodników

około

1400

losowanie nagród wśród
uczestników marszu

Zapraszamy całe rodziny.
Zapewniamy poczęstunek dla
uczestników i pamiątkowe
medale z marszu.
Losowanie atrakcyjnych nagród
wśród uczestników marszu.

ORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

(MB)
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Sąsiedzi uratowali im życie

Z Sokołowska do Davos

Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów na wydobywający się spod
dachu dym, powiadomieniu strażaków i ewakuacji budynku nie
doszło do tragedii w Sokołowsku. Pożar wybuchł we wtorek w
godzinach wieczornych w wielorodzinnym budynku przy ul. Słonecznej w Sokołowsku.
- Ogień zaatakował drewniany
dach 4- piętrowego budynku. O
zagrożeniu i wydobywającym się
spod dachu dymie powiadomili
mieszkańców sąsiedzi z okolicznych budynków. Jeden ze świadków wbiegł do budynku i wszczął
alarm, dzięki czemu lokatorzy
szybko opuścili budynek. Straż pożarna dotarła na miejsce zdarzenia
dosłownie po kilku minutach od
powiadomienia i wszczęła natychmiast akcję ratowniczo-gaśniczą.
Walka z zagrożeniem była trudna,
ponieważ ogień rozprzestrzeniał
się pomiędzy dachem, w przestrzeni ponad sufitami mieszkań. Strażacy, używając pił mechanicznych
i siekier, musieli dotrzeć do źródła
ognia. Akcja dogaszania trwała do
godziny 2 w nocy, a miejsce zdarzenia zabezpieczone zostało przez
funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Boguszowie Gorcach, którzy
również do świtu strzegli opuszczonego budynku. Na miejscu od samego początku obecni byli przedstawiciele władz Gminy Mieroszów i

15 sierpnia wyruszyli z Sokołowska do Davos w Szwajcarii. Ewa
Badowska i Marcin Śniadecki mają
do pokonania na rowerach ponad
1000 km. Wyprawa Sokołowsko –
Davos została objęta honorowym
patronatem burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego.
Uczestnicy wiozą ze sobą w prezencie dla władz gminy Davos pamiątkowy ryngraf z herbem Gminy
Mieroszów oraz pismo zachęcające
do nawiązania współpracy między
Mieroszowem a Davos. Przed wyjazdem w trasę, z Urzędu Miejskiego w
Mieroszowie zostało wysłane pismo
do Davos i już 16 sierpnia burmistrz
Mieroszowa otrzymał odpowiedź z
kancelarii landmanna (burmistrza)
Davos z zapewnieniem, że na miejscu
w Szwajcarii Ewa Badowska i Marcin
Śniadecki zostaną przyjęci w ratuszu

Szybka reakcja sąsiadów pozwoliła uratować życie mieszkańcom budynku
przy ul. Słonecznej w Sokołowsku.

pracownicy ZGKiM Sp. z .o.o. Mieroszów. Poszkodowanym w pożarze
rodzinom zapewnione zostały miejsca noclegowe w Mieroszowie, a następnego dnia jedna z rodzin, której
mieszkanie ucierpiało najbardziej,
mogła się wprowadzić do przygotowanego przez gminę mieszkania
zastępczego. Teraz trwają prace
komisji, złożonej ze specjalistów z
policji oraz straży, nad ustaleniem
przyczyny pożaru. Najprawdopodobniej było nią zaprószenie ognia
przez firmę remontującą dach na
budynku. W środę, w godzinach

dopołudniowych, budynek został
zabezpieczony przed ewentualnymi opadami deszczu, rozpoczęły
się także przygotowania do podjęcia remontu w zniszczonej części
dachu. Szczególnie podziękowania
należą się osobom, które zaalarmowały mieszkańców budynku i oczywiście strażakom z OSP Mieroszów,
OSP Sokołowsko i PSP Wałbrzych
oraz policjantom z Komisariatu w
Boguszowie Gorcach – podkreśla
burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.
(RED)

w Davos. - Wiadomość o odpowiedzi z Davos bardzo mnie ucieszyła,
bo zawsze marzyłem o nawiązaniu
kontaktów ze szwajcarską gminą, z
którą jesteśmy historycznie powiązani. Osobą, która nas łączy, jest dr
Hermann Brehmer, którego metody
leczenia chorób płuc, opracowane
w XIX w. w Sokołowsku (niem. Goerbersdorf), zostały z powodzeniem
zastosowane w Davos. Niektóre z
historycznych źródeł mówią nawet
o tym, że Davos zostało po części
rozbudowane na wzór Sokołowska
i pewnie jest w tym sporo prawdy,
bo w tej szwajcarskiej miejscowości
jest nawet pomnik dra Brehmera.
Mam nadzieję, że będziemy rozwijać
zawartą właśnie znajomość z landmannem Cavaziel – podkreśla Marcin
Raczyński.
(RED)

Burmistrz Marcin Raczyński przekazał Marcinowi Śniadeckiemu pamiątkowy ryngraf
z herbem Gminy Mieroszów oraz pismo zachęcające do nawiązania współpracy między
Mieroszowem a Davos (Fot. Marcin Rosiński).
REKLAMA
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Dodatkowe zajęcie
w branży finansowej

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy
ZADZWOŃ

668 682 334
*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

*

www.proficredit.pl

WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

Spółka Węglowa Tepal
ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00,
w soboty w godz. 6:30 - 13:00.
Informacje pod numerami telefonu:

Twoje pieniądze

(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

Bujna wyobraźnia
Janusz
Bartkiewicz

Dosyć często na tych łamach piszę o wałbrzyskiej
policji, a w zasadzie bardziej
o poszczególnych funkcjonariuszach, co usprawiedliwić
muszę dwiema przyczynami. Pierwszą z nich jest to, że
funkcjonariusze tego organu
spełniając jedną z najważniejszych funkcji państwowych,
stale obecni są w naszym życiu
zarówno społecznym, jak i prywatnym. Drugą przyczyną jest
fakt, że sam się z tej formacji
wywodzę i dobro jej naprawdę
leży mi na sercu. Dlatego też
opiszę powody przedwczorajszej (22.08.2016 r.) mej irytacji
i rozczarowania zachowaniem
wałbrzyskiego funkcjonariusza
(aspiranta), który rano pełnił
obowiązki oficera dyżurnego
Komendy Miejskiej Policji.
Jadąc ok. godz. 08.45 z wałbrzyskiego Podzamcza na Piaskową Górę, zjeżdżając z ronda
na ul. Długą, zauważyłem jadący przede mną autobus miejski
linii „C”, którego kierowca na
skrzyżowaniu z ul. Topolową,
spokojnie przejechał sobie na
„czerwonych światłach”, które
musiał doskonale widzieć, albowiem światło żółte zapaliło
się w momencie, kiedy miał do
przejechania jeszcze sporo metrów. A jak wiadomo, autobusy
miejskie poruszają się z taką
szybkością, że wyhamowanie
na odcinku kilkudziesięciu metrów nie powinno sprawić kierowcy żadnej trudności. Ja na

tych „czerwonych światłach”
oczywiście się zatrzymałem,
ale była to już końcówka tej sygnalizacji, więc już po chwili ruszyłem po zapaleniu się świateł
czerwonych. Kiedy dojechałem
do skrzyżowania z ul. Broniewskiego ujrzałem, że mimo, iż paliły się światłą zielone autobus
ten stał spokojnie sobie i – nie
wiem – kierowca chyba czekał
aż się światło czerwone zapali.
Nigdy tego nie robię i nie trąbię na jadących przede mną,
ale tym razem zatrąbiłem, aby
zwrócić uwagę kierowcy na rodzaj światła, więc chyba dlatego autobus ruszył dalej. Dziwne
zachowanie kierowcy tego autobusu zaczęło mnie mocno zastanawiać, więc postanowiłem
zadzwonić do oficera dyżurnego KMP, aby poinformować
go o mojej obserwacji. Kiedy
dojechałem do swego miejsca
docelowego, zamiar ten zrealizowałem i po chwili zgłosił
się (ok. 08:55) oficer dyżurny
w stopniu aspiranta (nazwiska
- niestety - nie zapamiętałem),
którego poprosiłem o podjecie
interwencji z powodu tego, co
przed chwilą widziałem. Pan
dyżurny przerwał mi w pół
zdania, informując mnie, że
jeżeli byłem świadkiem wykroczenia to powinienem zgłosić
się na… Tu ja nie zdzierżyłem i
przerwałem panu aspirantowi,
tłumacząc mu, że zadzwoniłem
z interwencją, ponieważ mam
uzasadnione podejrzenie, że
kierowca ów ma jakieś konkretne problemy z koncentracją i
nie wykluczone, iż znajdować
się może pod wpływem alkoholu lub narkotyków, a przecież
wiezie pasażerów. Wówczas
pan aspirant – znów mi przerywając - obcesowo stwierdził, że

Bliżej Słowacji
informację przyjął i… rozłączył
się, nie dając mi możliwości
przekazania mu nawet numeru
rejestracyjnego tego autobusu. Sposób przeprowadzenia
tej rozmowy (o ile się orientuję
są one nagrywane i przez jakiś
czas przechowywane na dysku komputera), prowadzonej
przez pana dyżurnego w dosyć
obcesowym tonie, powoduje,
iż mam duże wątpliwości, czy w
wyniku mojego telefonu zostały podjęte jakiekolwiek dalsze
czynności. Ale to już nie moja
sprawa.
Piszę o tym dlatego, że - według mnie - jednymi z najważniejszych cech funkcjonariusza
policji winny być wyobraźnia i
zdolność do błyskawicznej analizy uzyskiwanych informacji,
czego owemu funkcjonariuszowi widocznie bardzo brakuje.
Przecież wyraźnie zasygnalizowałem, że dzwonię z interwencją, ponieważ okoliczności
uzasadniają podejrzenie, że
kierowca autobusu miejskiego
może znajdować się w takim
stanie, który może realnie zagrozić zdrowiu i życiu zarówno
pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Pan
dyżurny powinien więc przyjąć
przekazywaną mu informację,
prosząc o jak najwięcej szczegółów dotyczących tego pojazdu. A tenże mój rozmówca
nawet nie chciał dowiedzieć
się, jaki był numer rejestracyjny
samochodu, bo rozmowę, w
pół mojego słowa, zakończył.
Dobrze przynajmniej, ze powiedział „dziękuję”. Mam wrażenie,
że nie tak winien zachowywać
się oficer dyżurny w kontakcie z
obywatelem.
Kiedyś również telefonowałem do oficera dyżurnego KMP

i w trakcie rozmowy odezwał
się do mnie po nazwisku, chociaż ja nie zdążyłem się przedstawić, a on mnie osobiście nie
znał. Na moje zdziwienie odpowiedział mi, że przecie jestem
w bazie danych, co oznacza, że
w momencie wybrania numeru komendy, oficerowi wyświetla się kto do niego dzwoni.
Dziwne, ponieważ numer mojego telefonu komórkowego
nie został umieszczony we żadnej publicznej bazie danych.
Co to jest więc za baza danych
osobowych? Wydaje mi się
to dosyć dziwne, ale nie będę
się teraz nad tym rozwodził.
Wspominam o tym dlatego, że
z racji moich wielu tekstów o
policjantach naruszających w
rażący sposób mnóstwo przepisów prawa, moje nazwisko
jest na ul. Mazowieckiej 2 raczej znane i (co wiem od kilku
pracujących tam znajomych)
powszechnie nielubiane. I tym
właśnie tłumaczę sobie to dosyć obcesowe zachowanie
pana dyżurnego, który winien
kierować się stosownymi wytycznymi określającymi jak w
kontakcie z obywatelem winien zachować się funkcjonariusz. Ciekawa to lektura, więc
szczególnie gorąco polecam
ją panu aspirantowi, oficerowi
dyżurnemu KMP w Wałbrzychu.
Pisząc te słowa, zaczynam
zastanawiać się, czy za jakiś
czas nie otrzymam pisma z
sądu, że zostałem ukarany
grzywną, za bezpodstawne
spowodowanie policyjnej interwencji. Na wszelki wypadek
informuję więc, że znane są mi
wszelkie przepisy wydane w
tych sprawach przez Komendanta Głównego Policji. Jakiś

czas temu w podobnej sprawie
zwróciła się do mnie o pomoc
jedna z mieszkanek centralnej
Polski, która w drodze wyroku
nakazowego została ukarana
grzywną za to, że poinformowała oficera dyżurnego
miejscowej komendy, iż ma
uzasadnione podejrzenie, że
kierowca policyjnego radiowozu MOŻE znajdować się pod
wpływem alkoholu.
Brakiem wyobraźni popisał
się też (w tym samym dniu)
pan dokonujący dokumentacji powypadkowej dla jakiejś
ubezpieczalni, który - robiąc
fotografie maski samochodu
stojącego w zatoce parkingowej (ul. Forteczna przy tzw. gliniaku) - usiadł sobie na jezdni,
nie zwracając żadnej uwagi na
to, że znajduje się na pasie ruchu, tuż za łukiem drogi, który
powoduje, że dla jadącego
tym pasem, jest on do ostatniego prawie momentu niewidoczny. Dobrze, że jechałem w
tym miejscu (jest lekko w dół)
na tzw. luzie i na liczniku miałem 30 km/h. Gdybym jechał
szybciej, a można tam jechać z
prędkością 50 km/h, nie wiem
jakby się to skończyło i czy na
samym końcu tego zdarzenia,
ktoś inny nie wykonywałby fotograficznej dokumentacji ciała pana orzecznika. Ponieważ
wyjeżdżając z łuku musiałem
zrobić manewr gwałtownego zjechanie na lewą stronę,
zatrzymałem się i zwróciłem
uwagę na dosyć idiotyczne,
ale niebezpieczne zarazem zachowanie się tego pana. Skwitował to pogardliwym ruchem
ramion. Zastanawiam się, czy
przypadkiem nie mam zbyt
bujnej wyobraźni…
www.janusz-bartkiewicz.eu

Słowacka Gmina Hrušov już
w październiku zostanie oficjalnym partnerem Gminy
Świebodzice. 23 sierpnia 2016
r., podczas sesji Rady Miejskiej Świebodzic, radni przyjęli
uchwałę w tej sprawie.
(RED)

Zmiany w budżecie
Rada Miejska Świebodzic dokonała zmian w tegorocznym
budżecie o kwotę 357 708 zł.
Ma to związek m. in. z otrzymaniem dotacji w kwocie 269 985
zł z (rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019)
na remont odcinków ul. 3 Maja
i Dąbrówki oraz zwiększeniem
wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (66 000 zł).
Po stronie wydatków zwiększona została m.in. pula środków
dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na usługi remontowe – 100 000 zł, uwzględniona
została także prowizja dla WSSE
Invest-Park z tytułu sprzedaży
gruntów w kwocie 155 000 zł.
Zwiększono także dotację na
szczepienia HPV o kwotę 19 300
zł, 57 000 zł zostało przesunięte
na budowę przyłączy kanalizacyjnych przy budynkach gminnych.
(RED)

Mają plan
Świebodziccy radni przyjęli
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata
2015-2025. To obszerny dokument, którego opracowanie
trwało blisko rok. Wskazuje on
obszar miasta, który powinien
zostać objęty rewitalizacją, czyli
kompleksowymi i wielokierunkowymi działaniami obejmującymi lokalną społeczność, przestrzeń i gospodarkę.
(RED)
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www.db2010.pl

DB2010

Gmina Stare Bogaczowice

.PL

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

Festyn
w Strudze
31.08.2016 r. o godzinie 17.00 rozpocznie
się w Strudze uroczyste otwarcie nowego
przedszkola przy ul.
Szkolnej 2. Z tej okazji, na
terenie placu zabaw, organizatorzy przewidzieli
dla najmłodszych wiele
atrakcji m.in. dmuchańce,
malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane, żywe
maskotki, balony helowe,
a to wszystko przy muzyce z animatorem. - W
trakcie imprezy będzie
można zobaczyć nowo
wyposażone przedszkole, odremontowane sale
i inne atrakcje dla przyszłych przedszkolaków.
Przedszkole w Strudze
jest bezpłatne z dodatkowymi zajęciami: język angielski, rytmika, akademia
dźwięku i ciszy, tańce,
judo, gimnastyka ogólnorozwojowa i teatrzyki.
Przedszkole dysponuje
nadal wolnymi miejscami. Więcej informacji na
Facebooku Przedszkole
Struga – zachęcają organizatorzy.
(RED)

Poznali Sejm
od podszewki
Blisko
60-osobowa
grupa dzieci i młodzieży
szkolnej z Gminy Stare
Bogaczowice, w ramach
realizowanego
przez
Gminną Bibliotekę Publiczną programu „Wakacje 2016”, zwiedziła
Warszawę.
Pierwszym
punktem
wycieczki było Centrum
Nauki Kopernik, gdzie
przez kilka godzin młodzież podziwiała wystawy stałe oraz spektakle w
teatrze wysokich napięć
i teatrze robotycznym. Z
głowami pełnymi wiedzy,
wycieczka przeniosła się do

Aktywny
weekend

Sejmu RP. Tam przewodnik
opowiedział o codziennej
pracy parlamentarzystów
i oprowadził wszystkich
po budynku parlamentu.
Młodzież poznała galerię
sali posiedzeń Sejmu, hall
główny, gablotę z laskami
marszałkowskimi, salę Kolumnową, a także korytarz
Marszałkowski.
Znalazł
się też czas na edukacyjny spacer po Warszawie
i zwiedzanie najważniejszych miejsc w stolicy, tj.
Pałacu Kultury i Nauki, pomnika Nieznanego Żołnierza czy Starego Miasta.

Młodzież ze Starych Bogaczowice w sali posiedzeń Sejmu RP.

(IL)

Przed mieszkańcami
Gminy Stare Bogaczowice weekend pełen
atrakcji. 27 sierpnia
(sobota) od godziny
15.00, przy Amfiteatrze
Zespołu Szkół Stare Bogaczowice odbędzie się
Piknik Rodzinny. Organizatorzy przygotowali
szereg atrakcji, m.in.
rodzinne
rozgrywki
sportowe z nagrodami,
przedstawienie teatralne „Jaś i Małgosia” oraz
pyszny
poczęstunek
(gofry, grillowane kiełbaski i ciasta). Niedziela
(28 sierpnia) również
zapowiada się ciekawie. O 17:00 rozpocznie się uroczyste otwarcie nowego boiska w
Lubominie.
Podczas
wydarzenia
odbędą
się rozgrywki piłkarskie
„Mieszkańcy vs. VIP-y”.
Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych
– organizatorzy przygotowali szereg gier i
zabaw oraz uwielbianego przez dzieci wielkiego dmuchańca.
(IL)
REKLAMA
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Ze Szczytu
po olimpijski brąz
Zapaśniczka Monika Michalik wywalczyła brązowy medal Igrzysk Olimpijskich
w Rio de Janeiro! Była zawodniczka Szczytu Boguszów Gorce, w decydującej
walce w kategorii do 63 kg, pokonała Rosjankę Innę Trażukową 3:1.
– Po walce pogratulowałem Monice tego wielkiego sukcesu – powiedział nam
Jan Zwierko, który odkrył wielki talent naszej medalistki.

Od lewej: Jan Zwierko, Monika Michalik i Zbigniew Grabowski na uroczystości w boguszowskim ratuszu
po zdobyciu tytułu mistrzyni Europy.

- Odkryłem Monikę Michalik, gdy miała 15 lat, i
ściągnąłem ją z Trzciela w
województwie lubuskim do
Szczytu Boguszów – Gorce,
którego byłem wówczas
prezesem – wspomina Jan
Zwierko, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu. – W tamtym
okresie opiekowałem się nią
trochę jak ojciec, wspólnie z
jednym z najlepszych trenerów w Polsce – Zbigniewem
Grabowskim. I jako zawodniczka Szczytu zdobywała
pierwsze medale w mistrzostwach Europy – najpierw
jako juniorka, a potem jako
seniorka. Gdy ukończyła 18
lat zatrudniliśmy ją w bibliotece PWSZ AS, a gdy się
usamodzielniła
wykupiła
mieszkanie w Boguszowie –
Gorcach, które ma do dziś!
Nasze drogi rozeszły się,
gdy złożyłem rezygnację z
pracy w Szczycie Boguszów
– Gorce. Klub upadł, a Monika wróciła w swoje strony.
Zawsze jej jednak kibicuję i

trzymam za nią kciuki. Tak
było na każdych igrzyskach
i ogromnie cieszę się, że w
końcu zdobyła upragniony
medal olimpijski. Stare porzekadło mówi, że sukces ma
wielu ojców, ale w tym przypadku możemy z trenerem
Grabowskim powiedzieć, że
mamy w tym swój udział. Po
zwycięskiej walce z Rosjanką pogratulowałem Monice
brązowego medalu i mam
nadzieję, że w październiku
przyjedzie do Wałbrzycha i
odwiedzi naszą uczelnię. Będzie to okazja do spotkania
z koleżankami i kolegami z
pracy oraz ze studentami i
kibicami.
Monika Michalik - poza
brązowym medalem Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Janeiro – ma w swoim dorobku
3 brązowe krążki mistrzostw
świata (2000 r. – jako juniorka, 2006 i 2007 jako seniorka),
dwa srebrne medale wojskowych mistrzostw świata (teraz jest zawodniczką WKS
Grunwald Poznań i w stopniu starszego szeregowego

służy w siłach powietrznych),
10 medali mistrzostw Europy (3 złote: 2003, 2005 i 2009
r.; 4 srebrne – 2000 r. jako juniorka, 2002, 2006, 2013 jako
seniorka; 3 brązowe: 2007,
2008, 2012 r. oraz 14 tytułów mistrzyni Polski (w tym
2 jako juniorka). W 2008 roku
na Igrzyskach Olimpijskich w
Pekinie zajęła 8 miejsce, a w
2012 r. w Londynie, po przegranej walce o brązowy medal, została sklasyfikowana
na miejscach 5-8.
Zdecydowanie
gorzej
w Rio poszło pochodzącej
z Wałbrzycha Agnieszce
Wieszczek-Kordus. Była zapaśniczka Herosa Czarny Bór
odpadła z turnieju olimpijskiego po porażce z Turczynką Buse Tosun. Podobny los
spotkał po eliminacjach rzutu młotem pochodzącego ze
Świebodzic Pawła Fajdka, a
siatkarz Bartek Kurek udział
w turnieju olimpijskim zakończył po porażce reprezentacji Polski w ćwierćfinale z USA (0:3).
Robert Radczak

Wałbrzych (i Radke) potrafi
Toyota
Półmaraton
Wałbrzych wyrósł na największą cykliczną imprezę
w mieście pod Chełmcem
i wraz z imprezami towarzyszącymi stał się po raz
kolejny
(siedemnasty)
świętem królowej sportu.
Mimo, że pogoda tym razem nie stanęła na wysokości zadania, wszystko,
nomen omen, przebiegło
zgodnie z planem organizatorów imponującego
przedsięwzięcia.
Na starcie w Rynku stanęło ok. 2,4 tys. zawodników,
a do mety w tym samym
miejscu dobiegło ich 1933,
co jest rekordem zawodów.
Trasa półmaratonu, z uwagi
na swoją konfigurację, była
jak zwykle bardzo wymagająca. Od początku oczywistym był fakt, że najlepiej
z jej trudnościami poradzą
sobie Kenijczycy, ale za ich
plecami trwała zacięta rywalizacja biegaczy z całej Polski,
wśród których wałbrzyszanie
stanowili liczną i mocną grupę.
Zwyciężył Wycliffe Kipkorir Biwot w czasie 1:05.23, a
kolejne miejsca na podium
zajęli jego rodacy: Joel Maina Mwangi – 1:08.04 i Moses
Masai Komon – 1:08.18. Na
czwartym miejscu finiszował
Ukrainiec Artem Kabzan 1:10.11. Pierwszym Polakiem
był piąty na mecie Łukasz
Kondratowicz z Kamiennej
Góry – 1:15,38, a tuż za nim
uplasował się pierwszy wałbrzyszanin, Piotr Holly, jeden z najlepszych krajowych
specjalistów od biegów górskich, który ukończył dystans
z rezultatem 1:15.52. Wśród
pań wygrała Kenijka Hellen
Jepkosgei Kimutai – 1:16.08
przed swoimi dwoma rodaczkami. Pierwsza z Polek,
Aneta Szecówka z Biskupic,
osiągnęła czas 1:27.41, a najlepszą z wałbrzyszanek okazała się Anna Grześkowiak z
rezultatem 1:38.57.
Honorowy patronat nad
imprezą sprawowali prezydent Wałbrzycha Roman
Szełemej (zajął 1173. miej-

73-letni Witold Radke, w towarzystwie Edwarda Dudka (z prawej),
przebiegł swój 100 maraton.

sce z wynikiem 1:57.09)
oraz Robert Korzeniowski,
czterokrotny złoty medalista
olimpijski w chodzie na 20 i
50 km.
Uczestnicy biegu głównego, a także rywalizacji mu towarzyszących, mimo chłodu
i deszczu bardzo ciepło oraz
z uznaniem wypowiadali się
o poziomie organizacyjnym i
sportowym zawodów, umawiając się na spotkanie w
przyszłym roku.
Tegoroczne zawody okazały się wyjątkowe także pod
innym względem. Otóż Witold Radke, człowiek, który
bieganiem pokonał chorobę serca, by później zdobyć
Koronę Maratonów Świata,
pokonując ten dystans w
Berlinie, Londynie, Nowym
Jorku, Bostonie i Chicago (a
także m.in. w Tokio i Rio de
Janeiro) i niemal we wszystkich europejskich stolicach,
swój setny bieg na dystansie
42 km i 195 m zaprezentował w rodzinnym mieście. Na
trasie towarzyszył mu znany
od wielu lat w środowisku
biegaczy Edward Dudek.
Pan Witold, główny bohater
tego dnia, zrealizował swoje
zadanie w czasie 5:12. - To
było najwspanialsze z moich maratońskich przeżyć w
minionym ćwierćwieczu –
powiedział na mecie 73-letni
biegacz z Piaskowej Góry - a
mam już przecież niezapomniane wrażenia i doświadczenia z pięciu kontynen-

tów. Zrealizowałem swoje
marzenie, by jubileuszowy
maraton ukończyć właśnie
tutaj. Za umożliwienie mi
tego jestem bardzo wdzięczny prezydentowi Wałbrzycha Romanowi Szełemejowi,
dzięki któremu biegam oraz
prezesowi Aqua Zdroju Mariuszowi Gawlikowi (towarzyszył panu Witoldowi na
ostatnich metrach maratonu
w „cywilnym” stroju – dop.
A.B.), a także Romanowi
Magdziarczykowi, dyrektorowi sportowemu półmaratonu. Chciałbym jak najgoręcej wyrazić swoją satysfakcję
i dumę, które odczuwałem
odbierając na trasie oraz po
biegu wyrazy uznania, życzliwości i liczne serdeczności
od organizatorów, zawodników i widzów. Zapamiętam
je do końca życia – podkreślił.
Pierwszy swój medal z
maratonu w Warszawie,
Radke ofiarował jako wotum dziękczynne na Jasnej
Górze. Tam też znajdzie się
ostatni jego krążek, zdobyty
w Wałbrzychu.
Pan Witold nie miał na
trasie jubileuszowego biegu
łatwego zadania, gdyż biegł
z urazem kręgosłupa i gipsem na ręce. - Rękę złamano
mi w dwóch miejscach podczas napadu na progu mojego domu 10 sierpnia. Jego
okoliczności bada policja –
wyjaśnił.
Andrzej Basiński

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl
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Olimpijski remis
piłkarek
Piłkarki AZS PWSZ Wałbrzych w 3. kolejce ekstraligi zremisowały w Szczecinie z Olimpią 0:0. Po dwóch
zwycięstwach z rzędu jest
to pierwsza strata punktów podopiecznych trenera Kamila Jasińskiego.
Już w pierwszych sekundach meczu wałbrzyszanki
mogły wyjść na prowadzenie, gdy Oliwia Maciukiewicz próbowała lobować
bramkarkę gospodyń, jednak Beata Niestorowicz wybiła piłkę nad poprzeczkę.
Przyjezdne miały przewagę, były częściej przy piłce,
dzięki czemu stwarzały sytuacje, lecz piłka nie znajdowała drogi do bramki. W
20 min., po indywidualnej
akcji strzeliła Klaudia Miłek,
jednak niecelnie. AZS cały
czas był lepszy od rywalek
ze Szczecina, atakował, jednak w ciągu pierwszych 45
minut jego piłkarki oddały
tylko 2 celne strzały, które
nie mogły zaskoczyć bramkarki Olimpii. Do przerwy
około 150 widzów znajdujących się na trybunach nie
oglądało goli.

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

Punkt Victorii

Pierwszy kwadrans II połowy wyglądał bardzo podobnie do pierwszej części spotkania: AZS PWSZ nie schodził
z połowy gospodyń, jednak
nic z tego nie wynikało. Po
kilkunastu minutach szczecinianki zaczęły atakować, jednak w 64 min. to przyjezdne
miały znakomitą sytuację.
Klaudia Miłek doszła do sytuacji sam na sam z bramkarką,
ale świetnie jej strzał zablokowała Beata Niestorowicz.
Osiem minut później znów
uderzyła Miłek, lecz i tym razem obok bramki. Daria Antończyk pierwszy raz musiała
interweniować w ostatnim
kwadransie, kiedy wybiła dość
niebezpieczne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Tuż przed
końcem spotkania zwycięską
bramkę dla Dolnoślązaczek
mogła zdobyć Małgorzata
Mesjasz, jednak po centrze z
kornera jej strzał głową poszybował nad poprzeczką.
W następnej kolejce wałbrzyszanki zagrają w Piasecznie z GOSiR-em. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 28
sierpnia o godz. 11:00.
Radosław Radczak

Wynajmę
pomieszczenia
biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)
Tel. 606 478 000

W pierwszym meczu wyjazdowym w IV lidze Victoria
Świebodzice zremisowała
0:0 z Wiwą w Goszczu. Trener Maciej Jaworski posłał do
gry zespół w składzie: Bielak,
Sadowski, Niemczyk, Jędrasiewicz, Traczykowski, Słapek (85 Rosicki), Błaszczak,
Błażyński, Khodzhamkulov,
Bałut (63 Borowiec), Zyl (75
Michnicki). Dwie okazje do
zapewnienia beniaminkowi
zwycięstwa miał Paweł Zyl,
ale najpierw jego strzał na
linii bramkowej zatrzymał
obrońca, a za drugim razem
piłka minęła bramkę gospodarzy.
Pozostałe wyniki: Bielawianka Bielawa - Orzeł Ząbkowice Śląskie 2:0, Sokół
Wielka Lipa - Piast Nowa
Ruda 1:1, Polonia-Stal Świdnica - Karolina Jaworzyna
Śląska 2:1, GKS Kobierzyce
- MKP Wołów 0:1, Foto-Higiena Gać - Orzeł Sadowice
3:0, KS Bystrzyca Kąty Wrocławskie - Unia Bardo 2:3,
Sokół Marcinkowice - Pogoń
Oleśnica przełożony na 31
sierpnia. W następnej kolejce Victoria Świebodzice
zagra z Bielawianką Bielawa
(27 sierpnia, godz. 17:00).
(RED)

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593
P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

505 123 000

(koszt wg stawek operatora)

NAPRAWA
SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

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

Pechowa porażka
Piłkarze Górnika Wałbrzych w 5. kolejce III
grupy III ligi przegrali
na własnym stadionie z
Pniówkiem Pawłowice Śląskie 1:2. Jest to ich trzecia
porażka z rzędu.
Mecz rozpoczął się z
20-minutowym
opóźnieniem z powodu spóźnienia
się drużyny gości. I od pierwszego gwizdka zdecydowanie lepsi byli piłkarze Górnika, którzy byli częściej przy
piłce, atakowali i tworzyli
sytuacje, którym brakowało
jednak dobrego wykończenia lub ostatniego podania.
Przyjezdni sporadycznie wychodzili z własnej połowy i
atakowali tylko po stałych
fragmentach gry. Po zmianie stron wałbrzyszanie mogli wyjść na prowadzenie,
gdy po wrzucie z autu Jana
Rytki świetną sytuację miał
Damian Migalski, który z 5
metrów źle uderzył w piłkę i
spokojnie interweniował Paweł Nowak. Kilka minut później w polu karnym Górnika
przewrócił się Marcin Sobczak, sędzia nie podyktował
jedenastki, po czym doszło
do przepychanek najpierw
między napastnikiem Pniówka a braćmi Michalakami, a

potem z udziałem większej
liczby zawodników. Udało się załagodzić sytuację i
ukarany żółtą kartką za niesportowe zachowanie został
tylko wspomniany Sobczak.
W 56 min., po fatalnej stracie Tomasza Kukli, Morawski próbował przelobować
bramkarza, ale piłka minęła
bramkę gości. Tymczasem w
71 min., po dośrodkowaniu z
rzutu wolnego Karola Goika,
niefortunnie we własnym
polu karnym interweniował
Jan Rytko, pakując futbolówkę do własnej siatki. Trzy
minuty później Grzegorz
Michalak z rzutu wolnego
krótko zagrał do Marcina
Morawskiego, który z 30 metrów potężnym huknięciem
doprowadził do remisu. Niestety, w 80 min. starszy z braci Michalaków niepotrzebnie
sfaulował w polu karnym
Goika, za co sędzia podyktował jedenastkę, którą pewnie na gola zamienił Michał
Szczyrba.
W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają w Zabrzu
z rezerwami Górnika. Spotkanie zostanie rozegrane w
niedzielę, 28 sierpnia o godz.
17:00.

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

KUPIĘ
KAWALERKĘ
NA PIASKOWEJ GÓRZE
Może być do remontu
lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014
Promedica24

i inne...

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

zatrudni
opiekunki osób starszych
do Niemiec i Anglii.
Wysokie zarobki,
krótkie wyjazdy
praca również
dla studentów.
Tel. 509 89 24 36

Radosław Radczak

Zwycięski Zdrój
Po golu Rafała Lipińskiego w
doliczonym czasie gry piłkarze Zdroju Jedlina Zdrój pokonali 1:0 Unię Złoty Stok. W
innych meczach 2 kolejki klasy
okręgowej Piławianka Piława
Górna uległa 1:2 MKS Szczawno Zdrój, a LKS Bystrzyca Górna
zremisował 1:1 z Górnikiem Boguszów-Gorce. W następnej kolejce Górnik będzie podejmował
Grom Witków, a MKS Szczawno Zdrój - Orlęta Krosnowice
(oba mecze 27 sierpnia o godz.
17.00), zaś Zdrój zagra u siebie z
Iskrą Jaszkowa Dolna (28 sierpnia, godz. 17.00).
(RED)

Unia liderem
Wyniki spotkań II kolejki piłkarskiej klasy A: Unia Stare
Bogaczowice - Kłos Lutomia 4:1,
Victoria II Świebodzice - Orzeł
Lubawka 4:0, Iskra Witków Śląski - Sudety Dziećmorowice 1:2,
Czarni Wałbrzych - Biały Orzeł
Mieroszów 0:3, KS Walim - Włókniarz Głuszyca 1:3, Boxmet Piskorzów - Pogoń Pieszyce 0:3,
pauzował Skalnik Czarny Bór.
Następna kolejka: Biały Orzeł KS Walim, Kłos -Victoria II (oba
27 sierpnia, godz. 17.00), Orzeł
- Boxmet (28 sierpnia, godz.
16.00), Włókniarz – Unia, Sudety
– Czarni, Skalnik - Iskra (wszystkie 28 sierpnia, godz. 17.00).
(RED)

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
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

Zatrudnię kierowcę
z doświadczeniem
w prowadzeniu
busów
do pracy w kraju i za
granicą
Tel. 887 488 001

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031
58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7

irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.
REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM
NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI,
OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport
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USŁUGI
(2) Masz plan? Zadzwoń pod
600400600 i zrealizuj go z
pożyczką od 300 do 15 000 zł!
Koszt połączenia wg taryfy operatora. Provident Polska SA.
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(1) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(1) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn

Panorama Nieruchomości
58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014
M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl
ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 44m2 mieszkanie z PIĘKNYM OGRODEM pod
oknami. Super lokalizacja. Cena
110tys
BIAŁY KAMIEŃ 2pok 44m2
dogodna lokalizacja, niska
zabudowa, cena 55tys zł kontakt.
535-416-014
ŚWIEBODZICE 1P., 34,77m2, 1
piętro, rozkładowe, bardzo ładne
do wprowadzenia, cena: 98 000 zł,
kontakt: 792549757
ŚWIEBODZICE 3P., 52,49m2, 3
piętro, rozkładowe, do wprowadzenia, cena: 115 000 zł, kontakt:
792549757
NOWE MIASTO nowe budownictwo, 2pok 45m2 plus balkon cena
89 tys zł Kontakt 535-416-014
BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2
2pietro, ogrzewanie miejskie cena
42tys 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 budownictwo 3pok na 1 piętrze, wysoki
standard, balkon, cena 149.000zł
Kontakt: 792-548-210

DOM WOLNOSTOJĄCY BIAŁY
KAMIEŃ 4 pokoje, 125m2, po remoncie, cena 295.000zł Kontakt:
792-548-210
ŚRÓDMIESCIE,33m2,po remoncie,
do wprowadzenia, Cena 65.000zł
Kontakt: 792-548-210

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAJA-2322 Nowe mieszkanie w
apartamentowcu, ul. Odlewnicza! 80
m2, cena 225 000 zł Tel. 606 976 630
Szczawno Zdrój, super lokalizacja,
dom bliźniak 110m2, działka 500m2,
cena 415 tys. Tel. 883 334 481
MS-2705 Szczawno Zdrój, 3 pokoje,
60m2 do remontu, cena 65 tys. Tel.
883 334 486
MS-2671 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
40m2, 3 piętro, do odświeżenia,
cena 109 tys. Tel. 883 334 481
MS-2763 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
41m2, 3 piętro, do wprowadzenia
129 tys. Tel. 883 334 481
MS-2698 Piaskowa Góra, 2 pokoje
29m2, po remoncie, cena 84 tys. Tel.
883 334 481

MS-2734 Podzamcze, 3 pokoje,
63m2, do wprowadzenia, 2 piętro,
cena 185 tys. Tel. 606 976 630
MS-2779 Podzamcze, 3 pokoje,
63m2, do odświeżenia , cena 139
tys. Tel. 883 334 486
MS-2749 Biały Kamień, apartamenty
– nowe budownictwo, 3,4 pokoje,
od 72m2, cena od 172 tys, tel. 883
334 481
MS-2668 Biały Kamień, kawalerka,
28m2, cena 55 tys. Tel. 883 334 481
GS-2632 Działka na Rusniowie ul.
Truskawkowa, 1360m2, cena 105
tys. Tel. 883 334 481
MS-2794 Piaskowa Góra, 2 pokoje
41,5m2,piętro 4, cena 115 tys. Zł Tel.
793 111 130
MS-2781 Piaskowa Góra, 2 pokoje
bardzo ładne, pow. 415M2, cena
133500zł. Tel. 73 111 130
Ms-2776 Piaskowa Góra, 2 pokoje
do remontu, pow. 33M2, piętro drugie, cena 76tys. zł. Tel 793 111 130
MS- 2760 Biały Kamień, 3 pokoje do
wprowadzenia, umeblowane, pow.
103M2. Tel. 793 111 130
MS-2729 Piaskowa Góra 3 pokoje,
pow. 51,5, cena 135 tys. Zł Tel.793
111 130
MS-2740 Piaskowa Góra 3 pokoje,
pow.32m2, piętro 1. cena 89 tys.zł
Tel. 793 111 130

MS-2792 Podzamcze, 3 pokoje
54m2, po kapitalnym remoncie,
cena 163 tys.

3. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
4 pokoje, 98 mkw z garażem i
ogrodem-cena 255 000 do negocjacji Tel: 530-913-259
4. SOWA&VICTORIA Kawalerka na
Nowym Mieście po remoncie -48
000 do negocjacji
Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA 2 pokoje z
jasną kuchnią , piaskowa Góra (
Krasińskiego ), do wprowadzenia - 107 000 ! Cena 70.000 Tel:
530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
3 pokoje, 58,7 mkw do wprowadzenia. Atrakcyjna lokalizacja,
cena: 139,000 zł. DO NEGOCJACJI
Tel: 519-121-102
7.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
działka budowlana w Podlesiu
o powierzchni 3000 mkw, cena
75,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel:
519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Głuszyca, 2
pokoje z widną kuchnią i łazienką
wraz z toaletą. 51 mkw, cena:
69,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel:
519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Dom na Poniatowie w stanie surowym cena
390,000 zł. Tel.502-657-353

MS-2723 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do wprowadzenia, cena 119
tys. Tel. 606 976 630
MS-2634 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do odświeżenia, 2/4 piętro,
cena 109 tys. Tel. 883 334 486

2. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 2 pokoje z widną kuchnią,
42 mkw. Cena: 120,000 zł.Tel:
502-657-640

1.SOWA&VICTORIA Szczawno
Zdrój, 2 pokoje z ogródkiem.
Widna kuchnia, łazienka wraz
z toaletą. Stan mieszkania: do
wprowadzenia. Cena 110,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel:502-657-640

10. SOWA&VICTORIA Trzypokojowe mieszkanie w pobliżu Parku
Sobieskiego cena 169,000 zł do
negocjacji. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Piękne klimatyczne mieszkanie na Starym
Zdroju 92m2 cena 199,000 zł, do
negocjacji. Tel: 502-657-353

12. SOWA&VICTORIA Szczawno
Zdrój, 2 pokoje do remontu w dogodnej lokalizacji, cena: 69,900 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Nowe
Miasto, 54 mkw, 2 pokoje do
wykończenia, cena 56,000 zł. DO
NEGOCJACJI Tel: 502-665-504
14.SOWA&VICTORIA Szczawienko, pół domu o powierzchni ok.
100 mkw, po remoncie, w stanie
do wykończenia. Cena: 210,000 zł.
DO NEGOCJACJI Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Tel: Na
sprzedaż mieszkanie dwa poziomy 90 m2 z zabudowaną kuchnią
i szafami, 4 pokoje, garaż w bryle
506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 2 pokoje, 44 m2, 55000 do
remontu Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Piaskowa
Góra, 57m2, 3 pok 159 000 do
odświeżenia Tel:506-717-014
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie do odświeżenia na Osiedlu
Górniczym, 40m2, 2 pokoje, cena
69,000 Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Bliźniak
na Poniatowie, 130 m2, 5 pokoi,
duży garaż działka 1987m2, cena
299,000 Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Szczawno
Zdrój, mieszkanie do remontu,
60m2 3 pokoje cena 65,000zł Tel:
519-121-104

do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

PRACA
(1) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(1) MIESZKANIE W GŁUSZYCY – 52
m2 za 40 TYS. ZŁOTYCH SPRZEDAM. TEL. 882-186-317
Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce,
wałbrzyski. Studnia, energia, tel.
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• Ogłoszenia okolicznościowe
• Podziękowania
• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl,
na Facebooku

Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

ATRAKCYJNE CENY!

Tel. 790 709 590
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MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

z garażem CENA 140 000zł TEL
577-321-840

139 000 zł ( nr: 2191)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

Stary Zdrój 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, 62m2, w kamienicy po
remoncie dachu i elewacji na wysokim parterze, BARDZO DOBRA
LOKALIZACJA, CENA 100.000zł ,
kontakt 530- 998-374

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

PIASKOWA GÓRA, 41m2, 2 pokoje, BALKON, PO REMONCIE, CENA:
105.000 Tel: 577-263-955

PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA
PODZAMCZU, 2-3 POKOJE, TEL.
535 285 514
NOWE APARTAMENTY w prestiżowej lokalizacji Białego Kamienia,
mieszkania 2,3,4 -pokojowe,
ogródki, balkony, Ceny od 172
800zł TEL 577-321-840
OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA,
MIESZKANIE PO kapitalnym
REMONCIE z WYPOSAŻENIEM, 2
pokoje, 33 m2, balkon, 99 tys. Zł!,
Kontakt 535-285-514
OKAZJA. Okolice Wałbrzycha,
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, do remontu, parter, CENA
23.000zł !, kontakt 530- 998-374
OKAZJA! NAJTAŃSZA KAWALERKA 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 BUDOWNICTWO, rozkładowe 3 pokoje
z ogrzewaniem miejskim, po
remoncie, 1 piętro, CENA 149.000
ZŁ, tel. 577-263-955
BIAŁY KAMIEŃ, 25 m2, KAWALERKA 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, miejskie ogrzewanie, Cena 89.000zł
DO NEGOCJACJI Kontakt 535-311265
OKAZJA!, PIASKOWA GÓRA,
MIESZKANIE PO REMONCIE, 2
pokoje, 37 m2, balkon, 98 tys. Zł!,
Kontakt 535-285-514
Śródmieście, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka PO REMONCIE, 42 M2,
na czajkowskiego DO WEJŚCIA,
NISKI CZYNSZ,! Cena 96.000zł do
negocjacji kontakt 530- 998-374
Nowe Miasto spokojna lokalizacja,
3 pokoje, 57m2. Cena 95.000zł DO
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265
3 POKOJE W ROZKŁADZIE Z
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 58m2,
budynek po termomodernizacji.
Cena 99.000zł! Kontakt 577-263955
OKAZJA!!! 2 pokoje, 45m2 z
garażem i ogrodem okolice Wałbrzycha, kamienica po remoncie.
Spokojna okolica. Cena 77.000zł
DO NEGOCJACJI! Kontakt 530998- 374
LOKALE UŻYTKOWE ŚWIEBODZCIE, od 30 do 190m2, wynajem i
sprzedaż, korzystne ceny i świetne 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
ŚWIEBODZICE, 3 POKOJE 59m2,
OGRÓDEK W POBLIŻU DOMU,
wysoki parter, w odremontowanej kamienicy, możliwość zakupu

BON – Na sprzedaż lub zamianę,
mieszkanie w Szczawnie Zdroju,
40m2, 2 pokoje, jasna kuchnia,łazienka z wanną i wc,ogrzewanie
gazowe,parter z bezpośrednim
wejściem Cena: 99 000zł (nr:2205)
- (74) 666 66 09, (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - OKAZJA! OBNIŻKA CENY,
na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie
do remontu na Podzamczu, 73m2,
4 pokoje, 4 piętro, balkon. Cena:
129 000 zł

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 Kamień, 75m2, mieszkanie, 3pokoje,
łazienka z WC, parter, do zamieszkania. Cena: 65 000zł (nr: 1794) (74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Na sprzedaż lub wynajem
DOM w Jaczkowie, 250m2, położony 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

(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 – Mieszkanie na sprzedaż w
Boguszowie Gorcach, 80 m2, 3 pokoje, 3 piętro, z ogródkiem Cena:

WILLA- Sprzedamy 2 pok. 54m2,
N.Miasto, ul.Piłsudskiego, 2 piętro
, cena 85 tys.zł. – ogrzewanie gazowe, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 52m2, 1 piętro, jasna kuchnia,
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień,
okolice Bema, 3 pokoje po remoncie, 54m2, cena 139 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Do sprzedania 2 pokoje,
Piaskowa Góra, 40 m2, cena
109500zł. 3 piętro, po remoncie,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie
po remoncie 34m2, kawalerka na
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz,
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.

WILLA- Sprzedamy po remoncie,
2 pokoje, 38m2, St.Zdrój, 2 piętro,
co gaz, 89 tys.zł. cicha lokalizacja,
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan bardzo dobry, 41m2, cena 105000zł.
74 666 42 42, 881 424 100
WILLA – Sprzedamy Śródmieście,
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881
424 100.

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

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

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

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

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
54m2, St.Zdrój , po remoncie,
wys.parter, cena 69 tys.zł 74 666
42 42, 881 424 100.

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

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 – 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

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

WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, 119m2,
działka: 722m2 cena 180 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.

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

BON – Mieszkanie na sprzedaż
32m2 w Śródmieściu, 3 piętro,
1 pokój, instalacje po wymianie,
budynek i dach po remoncie,
spokojna okolica Cena : 55 000zł.
(nr: 2066) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33

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

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

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
55m2 na Rusinowie, Oś. Górnicze,
3 piętro, cena 55 tys.zł. 666 42 42,
507 153 166.

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 – 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

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

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

BON – TYLKO W NASZYM BIURZE,
mieszkanie na sprzedaż 87,18m2
na Podgórzu, 2 pięrto, 3 pokoje,
ogrzewanie węglowe( Cena :129
000 zł nr: 2209)- (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – TYLKO W NASZYM BIURZE,
dom na wynajem 90 m2, 4 pokoje,
ogrzewanie gazowe lub węglowe,
ogród 500m2, 2 garaże wolnostojące na posesji, piękna, zielona,
spokojna miejscowość Sokołowsko Cena: 1850 zł (nr:2207 ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33

WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 49 tys.
zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507 153
166.

BON – OBNIŻKA CENY !!!Mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie
Gorcach, 1 piętro, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do
odświerzenia.Spokojna okolica.
(nr: 2065) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09

WILLA – Sprzedamy garsonierę
na P.Górze, po remoncie, 19m2,
1 piętro, cena 57 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
Podzamczu, 1 piętro w czwórce,
48m2, cena 117 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu z ogródkiem, dwupoziomowe, cicha lokalizacja, 64m2,
po remoncie, cena 185 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 37m2,
P.Góra, parter, stan dobry, cena
80 tys.zł. 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA – Sprzedamy 36 na Podzamczu, 2 pokoje, rozkładowe, 3
piętro, winda, po remoncie, cena
107 tys.zł. 666 42 42, 881 424 100.

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

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł, do
wprowadzenia, możliwa zamiana
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

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

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

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

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

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

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. Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z jadalnią, 60m2 z wyjściem na taras,
po remoncie, cena 147.500zł tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Okrzei, nowe bud.
kawalerka, C.O. miejskie, wysoki
parter w 10, 52.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489

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

WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, 3 pokoje rozkładowe, 60m2, 4 piętro w 4, cena

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, nowe
bud. 38m2, C.O. miejskie, 4
piętro w 4, okolice Aqua Zdroju,
75.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – OKAZJA! NOWE
MIASTO, ul. Piłsudskiego, 74m2,
2 duże pokoje, 2 piętro w 3, do
remontu, 69.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM Z MOŻLIWOŚCIĄ
PROWADENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSP. ŚWIEBODZICE - CIERNIE,
400m2, jednopiętrowy + poddasze, cena 196.000zł tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – DOM MIEROSZÓW
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSP, 162m2 +
150m2 na działalność, działka
600m2, C.O. węglowe + kominek,
6 pokoi, cena 250.000zł tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM W NOWYM
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, cena
160.000zł + STODOŁA do kapitalnego remontu, 23000m2 działki
rolnej tel. 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – DOM NA OSIEDLU
PARKOWYM, 133m2, 4 pokoje,
działka 600m2, garaż, po remoncie, cena 455.000zł tel. 74 840 40
40, 693 223 424
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