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Mieszkanie na kominie
Na 130 metrowym kominie ciepłowni w Wałbrzychu zostało umieszczone sztuczne gniazdo
dla sokołów wędrownych.
- Zamieszkała w nim para
pustułek, drapieżników
z rodziny sokołowatych komentuje Jerzy Ignaszak,
zastępca prezesa zarządu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- Mamy nadzieję, że w
przyszłym roku w sezonie
lęgowym w gnieździe pojawią się sokoły wędrowne.
Dobrze, że teraz gniazdo nie
będzie puste – dodaje Jerzy
Ignaszak.
Życie nowych lokatorów
można na bieżąco śledzić
w internecie dzięki zainstalowanym kamerom: http://
pecsa.pl/sokolim- okiem.
html.
Gniazdo zostało wybudowane i zamontowane
przez specjalistyczną firmę.
Drewniana część konstrukcji domu dla ptaków została
wykonana w Zespole Szkół
Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera,

W gnieździe na kominie wałbrzyskiej ciepłowni zamieszkały pustułki
(fot. PEC S.A. w Wałbrzychu).

przez uczniów należących
do Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii. Opiekę ornitologiczną i merytoryczną nad
gniazdem sprawuje Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich
Zwierząt „Sokół”. Zadanie
zostało sfinansowane ze
środków: WFOŚiGW we Wrocławiu, Gminy Wałbrzych
oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu.
W przyszłości mieszkańcami sztucznego gniazda
będą dzikie sokoły wędrowne. To jeden z najrzadszych
gatunków ptaków w Polsce.
Te drapieżniki były obserwowane w pobliżu wałbrzyskiej

ciepłowni przez przyrodnika
i fotograf Krzysztof Żarkowskiego. Sokoły nie budują
samodzielnie gniazd, lecz
zajmują siedziby innych dużych ptaków, np. orła albo
bociana. Gniazdują też chętnie w gniazdach przygotowanych przez człowieka np.
na kominach, czy wysokich
budynkach. Populacja europejska tych skrzydlatych
drapieżników żyjąca na
drzewach całkowicie wyginęła w latach 60-tych. Do
zagłady sokołów w całej Europie przyczyniło się m.in.
zatrucie środowiska szkodliwym pestycydem DDT.
(RED)
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Słowa budzące nadzieję
Andrzej
Basiński

W felietonie „Ambony złej nowiny”, pozwoliłem sobie przedstawić
swoje stanowisko wobec
nurtujących i niepokojących mnie (sądzę, że także
wielu innych) przejawów
niezrozumienia
swojego
powołania i roli w polskim
społeczeństwie
naszego
Kościoła Katolickiego, którego doniosłych dokonań
w przeszłości nie sposób
nie dostrzec. Są one oczywiste. Wspomniany tekst
napisałem nie po to, by tylko bulwersować Czytelników, ale przede wszystkim
w trosce o trwałość instytucji liczącej sobie ponad dwa
tysiące lat.
W tym kontekście, za
obiecującą należy uznać
ostatnią prezentację dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu”.
Stanowisko Kościoła Katolickiego jest tu, z uwagi
na jego dominację wśród

innych wyznań w naszym
kraju i liczebność obywateli
uznających się za wierzących oraz praktykujących,
niezmiernie ważne. Oto
niektóre z – moim zdaniem
– najważniejszych części
wspomnianego dokumentu.
- Bałwochwalstwem jest
taka miłość ojczyzny, która
stawia ojczyznę na „najwyższej półce”, zaś Pan Bóg
występuje w roli „pomocnika” w obronie ojczyzny i jej
dobra – tłumaczył abp Stanisław Gądecki dodając, że
takie postawienie sprawy
jest „groźne i strasznie niebezpieczne”.
Autorzy dokumentu apelują o „patriotyzm otwarty
na solidarną współpracę z
innymi narodami i oparty
na szacunku dla innych kultur i języków”. Podkreślają
też z naciskiem, iż nacjonalizm jest przeciwieństwem
patriotyzmu oraz że patriota nie zabiega o dobro
własnego narodu kosztem
innych.
Biskupi przypominają, że
współczesny polski patriotyzm „zawsze winien żywić
szacunek i poczucie wspólnoty wobec wszystkich

obywateli, bez względu na
ich wyznanie”.
Słowa te budzą nadzieję, że kościelni dostojnicy,
ale i duszpasterze parafialni, będą treści zawarte w
dokumencie przekazywać
wiernym jako zawsze obowiązujące zasady, które należy w życiu każdego z nich
konsekwentnie wdrażać i
że nie skończy się tylko na
słowach.
Zbyt często bowiem
w ostatnich miesiącach
mieliśmy do czynienia z
manifestacjami
pogardy
dla przedstawicieli innych
nacji, wrzaskliwym i nienawistnym nacjonalizmem,
wykluczającym z naszego
społeczeństwa ( i NARODU)
m.in. tych spośród obcokrajowców, którzy przyjechali
do Polski za pracą, a także
polskich obywateli inaczej
pojmujących patriotyzm,
np. jako codzienną, rzetelną pracę dla ojczystego
kraju. Bądźmy szczerzy:
niektóre wyczyny skrajnej
narodowej prawicy nasuwają niechlubne skojarzenia z początkami faszyzmu
w minionym stuleciu. Od
podobnych incydentów zarówno rządzący, jak i przed-

stawiciele Kościoła powinni
trzymać się jak najdalej, a niestety - zdarzały się z ich
strony przykłady dziwnej i
niebezpiecznej tolerancji
dla „patriotów” oraz przyzwolenia dla ich nieodpowiedzialnych wyskoków.
Myślę tu m.in. o nacjonalistycznym wrzasku ks. Jacka
Międlara podczas ulicznych
manifestacji oraz o pielgrzymkach kiboli na Jasną
Górę, gdzie patrioci spod
znaku kija bejsbolowego
są z wszelkimi honorami i
atencją przyjmowani przez
tamtejszych zakonników.
To absolutnie nie powinno mieć miejsca, to bardzo
szkodzi kościelnemu wizerunkowi. A sentyment władzy do stadionowych bandziorów bierze się ponoć
stąd, że są oni wrogami PO,
a więc naturalnymi sprzymierzeńcami PiS, których
można będzie wykorzystać
w jakimś bliżej nieokreślonym starciu z opozycją, podobnie jak „partyzantów”
Macierewicza. Kościół powinien głośno piętnować
takie karygodne zapędy i
nie pomagać czynieniu z
bandytów patriotów, co po
części odnosi się również

do tzw. żołnierzy wyklętych.
Znamienne są słowa dr
Macieja Zięby, dominikanina, jednego z reprezentantów kościoła, których warto
uważnie słuchać.
- Ta władza, niestety, pokazuje, że nie rozumie istoty demokracji. Po pierwsze,
chce wszystko centralizować. Niech jej przedstawiciele poczytają „Sollicitudo
rei socialis” Jana Pawła II:
„żadna grupa społeczna,
na przykład partia, nie ma
prawa uzurpować sobie
roli jedynego przewodnika,
niesie to bowiem z sobą,
podobnie jak w przypadku
każdego totalizmu, niszczenie prawdziwej podmiotowości społeczeństwa oraz
ludzi-obywateli. Człowiek i
naród stają się w tego rodzaju systemie „przedmiotem”, pomimo wszystkich
deklaracji i werbalnych zapewnień. Po drugie, ta władza tworzy narrację konfliktu, bardzo niebezpieczną w
ustroju demokratycznym,
i sama wpada w jej pułapkę. Postrzega bowiem rzeczywistość w militarnych
kategoriach „swój-obcy”.
A „obcy” w takich katego-

riach znaczy „nieprzyjaciel”
- mówi o. Zięba.
Ale są też inni kościelni
dostojnicy, od których trudno nauczyć się czegoś pożytecznego. Ks. prof. Paweł
Bortkiewicz, wykładowca
teologii na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu i członek Narodowej
Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, w TV Trwam
nazwał protestujących pod
Sejmem „bandą przygłupów”, dla których „właściwym miejscem aktywności
powinny być kabarety, najlepiej zakładane za więziennym murem”. Z kolei
jak tu poważnie traktować
kierowane z ambony słowa
abp Głodzia o miłości bliźniego, skoro do usiłującego
mu zrobić zdjęcie fotoreportera liczący się w Polsce
hierarcha kieruje wezwanie:
„Spier...aj!”. Jak widać, w naszym kościele jest jeszcze
wiele do zrobienia...
Staram się wierzyć, że
zaprezentowany na wstępie przez biskupów dokument o chrześcijańskim
kształcie patriotyzmu, spełni rolę światełka w tunelu,
które z czasem przekształci
się w trwałą iluminację.
REKLAMA

Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Czwartek, 4 maja 2017 r.
www.db2010.pl

DB2010

.PL

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

Droga powiatowa 3375 D z Walimia
do Glinna wyłączona z ruchu
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informuje, że z dniem
28.04.2017 roku odcinek drogi powiatowej nr 3375D od ul.
Wiejskiej w Walimiu do Glinna
został wyłączony z użytkowania dla ruchu kołowego.
Wyłączenie przedmiotowej
drogi z użytkowania spowodowane jest jej katastrofalnym stanem technicznym, spowodowanym przez obfite opady deszczu
w 2014 roku, a także warunkami

atmosferycznymi, jakie wystąpiły podczas tegorocznej zimy
oraz wiosny. Decyzja Zarządu
Powiatu Wałbrzyskiego podyktowana jest brakiem możliwości
zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Jednocześnie informujemy,
że Powiat Wałbrzyski planował
przebudowę tego odcinka drogi. W związku z niewystarczającą ilością środków własnych
Powiat Wałbrzyski w styczniu

2017 roku wystąpił wnioskiem
o dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowe
nr 32375 D z Walimia do Glinna od km 1+638 do km 3+964 – gm.
Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]”. Brak przyznania środków z rezerwy celowej
budżetu państwa na powyższe
zadanie związane z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych wymusił podjęcie takiej decyzji.
(GŁ)

Droga powiatowa 3375 D z Walimia do Glinna została zamknięta.
REKLAMA

Uzdrowieni przez dotyk
- Miałam w piersi guza.
Wielkości śliwki. Bałam się
operacji, więc za namową
cioci poszłam do pana Darka. Po czterech wizytach
pan Darek powiedział, żebym poszła na na USG. I
rzeczywiście, badanie pokazało, że guzek jest o połowę mniejszy. Więc chodziłam dalej. Po kolejnych
pięciu był już maluteńki,
jak pestka wiśni. Po jeszcze czterech zanikł – opowiada wzruszona Anna
Kotas ze Świdnicy. Zaraz
jednak dodaje, że i tak będzie tu zaglądać, bo teraz
przywozi na wizyty swoją
mamę i ciocię.
Mama pani Anny ma cukrzycę i kilka innych chorób. Skaczące ciśnienie,
puchną jej nogi. Też jest już
po pierwszych badaniach
i wiele wyników krwi się
poprawiło. Obniżyła dawki
przyjmowanych lekarstw,
a mimo to dobre wyniki się

utrzymują. – Ale poza wynikami jest też samopoczucie.
A czuję się dużo lepiej. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem tak mnie nogi bolały,
że zakupy w hipermarkecie
to była katorga, a teraz potrafię iść na dwugodzinny
spacer. Jestem o dziesięć lat
młodsza. I miałam taką chropowatą skórę na rękach, egzemę jakąś. Też zniknęła!
Egzemy na rękach i chroniczny katar były też od kilku lat przekleństwem pana
Janusza Pikoły z Wałbrzycha.
Próbował już wszystkiego,
był u wielu specjalistów, korzystał z akupunktury, zażywał leki homeopatyczne. I
nic. Wreszcie w lutym trafił
do pana Darka. – Zbliżała
się wiosna, a wiosną katar
zawsze się nasilał, więc myślałem o nim z lękiem. Kilka
lat temu trochę mi pomógł
inny uzdrowiciel, to postanowiłem spróbować u tego.
Ale efekt u pana Darka prze-

szedł moje najśmielsze oczekiwania. Mamy maj, rośliny
pylą na całego, a ja nie mam
kataru. Wcale! No i pęknięcia
na dłoniach wygoiły się, ręce
wyglądają normalnie, nie
pieką, nie swędzą. Miałem
też problemy gastryczne, ale
one także minęły. Nareszcie
wiem, że dotyk naprawdę
potrafi uzdrawiać!
A pan Daniel Wiencyk
od lat cierpiał na wątrobę.
Owszem, zaczęło się gdy
nadużywał alkoholu, jednak
później, mimo że już się szanował, choroba postępowa-

ła. Próby wątrobowe wypadały bardzo źle i wydawało
się, że jedyną szansą dla niego jest przeszczep. Tyle, że
to szansa maluteńka.
- Tonący się brzytwy
chwyta, więc żona przywiozła mnie do pana Darka. Po
pięciu wizytach namówił
mnie na badanie kontrolne.
I co? Powtarzali je dwa razy,
bojąc się jakiejś pomyłki. Bo
wyniki tak świetne, że nie
chcieli wierzyć, że to moje.
Od tego czasu byłem tu jeszcze kilka razy. Gdy do pana
Darka trafiłem, sprawność

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem tak mnie
nogi bolały, że zakupy w hipermarkecie to była
katorga, a teraz potrafię iść na dwugodzinny
spacer. Jestem o dziesięć lat młodsza. I miałam
taką chropowatą skórę na rękach, egzemę jakąś.
Też zniknęła!

PRZYCHODNIA
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
I TERAPII UZALEŻNIEŃ
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE
BADANIA PRZESIEWOWE
W KIERUNKU ZABURZEŃ PAMIĘCI
TERMIN: 25.05.2017 R. – 26.05.2017 R.
MIEJSCE: Przychodnia ANIMA
Rejestracja osobista lub telefoniczna
pod numerem: 74/665-66-88
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
ul. Broniewskiego 83-85, 58-309 Wałbrzych
Telefon: 74/841-53-56, 74/841-54-66,
Fax: 74/665-66-89
mojej wątroby oceniali poniżej 10 procent, a teraz jest
powyżej 50. Zresztą sam to
wiem, bo mogę jeść rzeczy,

których rok temu nawet
bym nie tknął ze strachu
przed bólem.

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art, naprzeciw stacji krwiodawstwa).
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.
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POŻYCZKI GOTÓWKOWE

•
Obsługa w domu klienta •
Akceptujemy różne formy dochodu •
Bez weryfikacji BIK •
Pożyczki od 500 zł •
Ekspresowa gotówka

ZATRUDNIMY DORADCÓW

tel. 797 603 000

Proces
Janusz
Bartkiewicz

Zostałem, już któryś raz z
kolei, zaproszony do udziału
w programie TV Polsat „Państwo w państwie”. Program
ten emitowany jest „na żywo”
więc daje gwarancję, że telewidzowie usłyszą to, co zabierający głos chce powiedzieć.
Udziału nie odmówiłem i 30
kwietnia br. dwa miliony Polaków mogło mnie ujrzeć na
ekranach swych telewizorów.
Nie ukrywam, że swój udział w
tym (i innych) programie traktuję poniekąd dosyć intencjonalnie, albowiem występu
w takich programach dają
mi gwarancję, chociażby minimalną, rozpoznawalności,
która niewątpliwie przydać mi
się może w poszukiwaniu wydawcy dwóch książek, które
od dłuższego czasu piszę.
Jedna z nich poświęcona jest kryminalnej (moim
zdaniem nie rozwiązanej do
dzisiaj) zagadce zabójstwa
znanego wałbrzyskiego antykwariusza Henryka Śliwowskiego (w 2000 roku) i piszę ją
w formule paradokumentalnego kryminału. Akcja toczy
się oczywiście w Wałbrzychu.
Sprawą tą zajmowałem, kiedy
proces już się kończył i moim
zdaniem ustaliłem rzeczywistych sprawców tego zabójstwa. Problem w tym, że
prokuraturze i sądom (włącznie z tym najwyższym) nie
opłacało się (odpowiedzialność finansowa za niesłuszne

aresztowanie i skazanie?) już
niczego odkręcać. Druga ma
formę pamiętnika związanego z tajemnicą podwójnego
zabójstwa na szczycie góry
zwanej Narożnikiem w Parku
Narodowym Góry Stołowe. Tę
akurat sprawę prowadziłem
osobiście przez 5 lat i fakt, że
nie udało mi się jej zakończyć
sukcesem, męczy mnie do
dziś. Przy wiernym opisaniu
ówczesnych wydarzeń pomagają mi materiały procesowe,
które udostępniła mi Prokuratura Okręgowa w Świdnicy.
Mam taką cichą nadzieję, że
może moje wspomnienia i
analizy dokonane po wielu
latach, w jakiś sposób pomogą wrocławskim policjantom
odszukać i złapać sprawców,
chociaż od lat sztuka ta im się
nie udaje. Prowadząc swoje
prywatne śledztwo w tej sprawie, uzyskałem informacje,
które być może wskazują bezpośrednio na sprawcę i jego
wspólników. I - co najciekawsze – osoby, o których mowa,
całkowicie odpowiadają portretowi
psychologicznemu
sprawców, który w 1998 roku
opracował Instytut Ekspertyz
Sądowych im. prof. dra Jana
Sehna w Krakowie. W tamtym
czasie trochę ten portret zlekceważyłem, a teraz przyznaję, że był to mój spory błąd.
Jeszcze kilka tygodni i gotową
informację prześlę do organów ścigania. Zastanawiam
się tylko gdzie. Do Prokuratury Krajowej czy do Komendy
Głównej Policji? Jeszcze nie
zdecydowałem.
Wracając zaś do programu „Państwo w państwie”, to
sprawa, która była jego tematem, bardzo przypomina mi

wspomnianą wyżej zagadkę
zabójstwa antykwariusza. W
tej i tamtej sprawie skazano na
długoletnie więzienie dwóch
młodych mężczyzn, nie posiadając żadnych dowodów ich
sprawstwa, a wyrok wydano
na podstawie bredni opowiadanych przez wielokrotnego
recydywistę (28 lat za kratami), który w czasie zabójstwa
jakiś już czas siedział w sieradzkim zakładzie karnym.
Brednie te ochoczo „kupiła”
tamtejsza policja, a następnie
prokuratura oraz dwa sądy
(dwukrotnie I i II instancji),
które z całą powagą mówią
o ważnych i istotnych dowodach. O jednym już napisałem. Drugi dowód powstał po
zaleceniu sądu apelacyjnego,
aby sąd I instancji nie opierał
się „na domysłach i przypuszczeniach”, tylko na rzetelnie
przeprowadzonych
dowodach procesowych. I dowód
taki został przeprowadzony w
postaci eksperymentu procesowego, który - jak następnie
podkreślił sąd w drugiej apelacji - wykazał, że dwaj oskarżeni bracia mieli możliwość
w określonym przedziale czasowym znaleźć się na miejscu zbrodni. Powtórzę: MIELI
MOŻLIWOŚĆ. Chciałbym zatem poinformować ten sąd,
że ja - chociaż mieszkam w
Wałbrzychu - również miałem
możliwość, aby w tym dniu i
w określonym czasie znaleźć
się w tym miejscu. Ale czy to
znaczy, że popełniłem tam zabójstwo?
Na jeden istotny w sprawie dowód, wskazujący na
niewinność oskarżonych, ani
policja, ani prokuratura, ani
też ich obrońca, a na końcu

dwa sądy, w ogóle nie zwróciły uwagi. Chodzi o czapkę
ofiary, która leżała nieopodal
zwłok i to właśnie jej umiejscowienie powoduje, że teza,
którą przyjęły organa ścigania i sprawiedliwości posypałaby się w gruzy, gdyby
ktoś (tak jak ja ) to zauważył.
Nie będę się nad tym rozwodził, bo mówiłem o tym
w studiu telewizyjnym. Kto
nie oglądał, może za parę
dni obejrzeć ten program na
internetowym kanale Ipla.pl.
Drugim dowodem, którego
w telewizji już nie zdążyłem
przedstawić, było zeznanie
więźnia, który od jednego
z rzeczywistych sprawców
(kiedy siedzieli razem pod
jedną celą) dowiedział się,
że odwołali oni swoje zeznania, w których przyznali się
do czynu (pokazali przebieg
zabójstwa podczas wizji lokalnej), albowiem doszli do
wniosku (po 10 miesiącach),
że będą mieć lepszą sytuację,
kiedy przyznają się do pobicia, a o zabójstwo pomówią
dwóch braci mieszkających w
tej samej wiosce. I tak zrobili,
a informacje o tych braciach
przekazali temu jedynemu
„świadkowi”, który za obietnicę warunkowego zwolnienia,
podjął z policją współpracę operacyjną, przekazując
jej wszelkie opowieści jakie
dwaj oskarżeni mu podsuwali. Czynności te były dla prokuratury istotnymi dowodami, (jakichkolwiek innych nie
było) objętymi tajnym śledztwem. Do dziś nie wiem, co
przez to rozumieć i nie był w
też w stanie wytłumaczyć mi
tego (telewidzom) pan sędzia
ze Stowarzyszenia Sędziów

Polskich „Iustitia”. Nie mógł,
bo nie ma czegoś takiego
jak „tajne śledztwa”, o jakim
kilkakrotnie wspomina się
w uzasadnieniu pierwszego
wyroku skazującego. Podejrzewam, że pod tym eufemizmem kryją się „dowody
operacyjne”, czyli takie, które
nie zostały procesowo zweryfikowane. A student I roku
prawa wie, że informacje
operacyjne uzyskane przez
policję dowodami nie są i nie
mogą być, dopóki nie zostaną procesowo potwierdzone.
Widać, że tych „dowodów”
potwierdzić się procesowo
nie udało. Ale jeżeli wiedzieć
o tym powinien wspomniany student, to dlaczego nie
wie o tym sąd okręgowy i
apelacyjny? Tego doprawdy
nie jestem w stanie wytłu-

maczyć. Ten, moim zdaniem,
bardzo lipny świadek, po 5
latach swoje zeznania wycofał twierdząc, że ich treść
podsunęła mu policja, tylko
nic to nie dało, po za tym, że z
bardzo wiarygodnego stał się
absolutnie niewiarygodnym
świadkiem. Widać po tym wyraźnie, że wiarygodnym był
wtedy, kiedy podtrzymywał
przekonanie prokuratury i
sądu. Taki absolutnie niewiarygodny wiarygodny świadek.
Sądowa paranoja? Niekiedy
łapię się na tym, że pomysł ministra Ziobry, aby zrobić generalne porządki w polskim
sądownictwie, wcale takie
głupie nie są. Szkoda tylko,
że porządki te chcą robić tak
nieprzyjemne (że się bardzo
oględnie wyrażę) osoby.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Szkło kontaktowe
w Wałbrzychu
Program „Szkło kontaktowe”, jedna z wizytówek
stacji telewizyjnej TVN24,
już po raz trzeci zawitał do
Wałbrzycha, w niezmienionym składzie z redaktorami
Grzegorzem Miecugowem i
Markiem Przybylikiem.
Tradycyjnie gościli oni w
Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia (program nadawany był z Centrum Ceramiki Unikatowej) oraz w sali
Maksymiliana zamku Książ,
udekorowanej z okazji święta kwiatów. Polityczno-satyryczne „Szkło kontaktowe”

komentuje bieżące wydarzenia w kraju i za granicą, a
jego prowadzący kontaktują
się w trakcie programu z telewidzami. I tym razem znalazł się czas na promowanie
przez jego autorów największych wałbrzyskich atrakcji
turystycznych oraz na poinformowanie odbiorców o aktualnych tutejszych sprawach
i wydarzeniach. Dwójka prowadzących „Szkło” spotkała
się także z mieszkańcami
Wałbrzycha i odpowiadała na
ich pytania.
Andrzej Basiński
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Ekologiczne dofinansowanie
Wymiana lamp ulicznych, droga rowerowa, tablice informujące
o utrudnieniach na drodze, przebudowa przystanków
autobusowych, miejsca parkingowe, stojaki na rowery
- to wszystko będzie możliwe dzięki bardzo dużemu
dofinansowaniu z Unii Europejskiej, które uzyskała Gmina
Boguszów-Gorce na realizację projektu ograniczenia niskiej
emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce.
Plan gospodarki niskoemisyjnej, o którym mowa,
zakłada
redukcję
emisji gazów cieplarnianych,
zwiększenie udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawę
jakości powietrza. Zarząd
Województwa
Dolnośląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu ze środków
Unii Europejskiej projektu
pn.: „Ograniczenie niskiej
emisji na terenie miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania
energią, drogi rowerowej
oraz obiektów P&R wraz
z modernizacją systemu
oświetlenia drogowego”.

- Przygotowanie projektu nie było łatwe, jednak
prace nad nim zakończyły się sukcesem. Wartość
przedsięwzięcia to ponad
4 miliony złotych, z czego
kwota pozyskanego dofinansowania pokryje aż 3,4
miliona złotych wydatków.
Szykuje się wiele zmian
w mieście, które nie tylko
przyczynią się do redukcji
emisji zanieczyszczeń do
powietrza, ale też istotnie
wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz
estetykę przestrzeni miejskiej – wyjaśnia Waldemar
Kujawa, burmistrz Boguszowa Gorc.

W ramach projektu w
Kuźnicach i Gorcach zostanie zamontowany system
sterowania
oświetleniem
drogowym, który będzie
spełniał wiele funkcji. między innymi zapewni: pomiar
zużytej energii, monitorowanie pracy opraw, regulację strumienia świetlnego,
możliwość załączania wybranych opraw. Wymienionych zostanie 427 słupów i
432 oprawy oświetleniowe,
a w Gorcach dodatkowo
wybudowane zostaną nowe
linie kablowe zasilające
oświetlenie. Kierowców zapewne ucieszą plany montażu dwóch tablic przy drodze

wojewódzkiej, które będą
przekazywały aktualne informacje o zdarzeniach powodujących utrudnienia na
drodze, czasowym zamknięciu ulic i warunkach atmosferycznych. W ramach projektu powstanie również droga
rowerowa o długości 364 m,
która będzie przebiegała w
okolicy ul. Olimpijskiej oraz
OSiR-u i połączy się z drogą
przy ul. Pułaskiego. Dodatkowo przy ul. Kamieniogórskiej, ul. Fornalskiej i ul. Traugutta zbudowane zostaną
obiekty typu P&R (Park&Ride) oraz B&R (Bike&Ride),
które zakładają zlokalizowanie w pobliżu przystanków
miejsc postojowych oraz
montaż stojaków na rowery, na których kierowcy i
rowerzyści będą mogą pozostawić swoje pojazdy i
przesiąść się do komunikacji
zbiorowej. W ramach tego
zadania zostaną również wymienione przystanki, a fragmenty chodników zostaną
dostosowane do autobusów
niskopodłogowych. Część
środków z projektu zostanie
także przekazana na promocję projektu.

- Projekt ograniczenia
niskiej emisji będzie realizowany w latach 2017-2018
i z pewnością przyczyni się
do poprawy efektywności

energetycznej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
do powietrza – dodaje Waldemar Kujawa.

(JFC)

Nowe przedszkole
Rozpoczęły się długo
oczekiwane prace na ulicy
Broniewskiego w Gorcach
– budynek byłej biblioteki,
który od kilku lat nie był
używany, zyskuje nowy
charakter i nową funkcję –
do 31 lipca 2017 r. ma stać
się przedszkolem publicznym wchodzącym w skład
Zespołu Szkół Samorządowych.
Koszt adaptacji to prawie
1 150 000 zł. W ramach zawartej umowy, firma wyłoniona
w postępowaniu przetargowym wykona szereg prac remontowych, które dostosują
obecny budynek do potrzeb
najmłodszych mieszkańców.
Będzie remont elewacji wraz
z dociepleniem, wymiana
drzwi i okien, montaż parapetów okiennych. W środku

będą wymienione posadzki,
na zewnątrz ułożona zostanie kostka betonowa. Zostaną przebudowane instalacje
wodociągowe, centralnego
ogrzewania i kanalizacji;
wykonana będzie wentylacja, instalacje elektryczne i
oświetlenia. Wiele znaczących zmian będzie można
zaobserwować na zewnątrz
budynku – zaplanowany
jest remont dachu, schodów wejściowych, murków,
pochylni dla osób niepełnosprawnych, a także montaż
nowych rynien, rur i wykonanie nowego ogrodzenia. Jeśli
wszystkie prace przebiegną
zgodnie z planem, już od nowego roku szkolnego dzieci
będą mogły korzystać z nowego obiektu.
(JFC)
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WIELKIE LAST MINUTE - ZAPRASZAMY!!!

WCZASY W BUŁGARII NA 15-LECIE FIRMY! DO 450 PLN TANIEJ!!!
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!
BOŻE CIAŁO:
KUDOWA ZDRÓJ - 5 dni 799 PLN 455 PLN
SZCZAWNICA - 5 dni 799 PLN 499 PLN

WCZASY:
REWAL lipiec/sierpień - 8 dni 1200 PLN 999 PLN
GRZYBOWO - 8 dni 1200 PLN 899 PLN
SZCZAWNICA 8 dni 1200 PLN 899 PLN

INNE:

WCZASY BUŁGARIA AUTOKAR

15-26.06.2017 - 1199 999 PLN OSTATNIE 6 MIEJSC
24.06-05.07.2017 - 1875 1350 PLN OSTATNIE 12 MIEJSC
26.08-06.09.2017 - 1875 1199 PLN
POZOSTAŁE TERMINY LIPIEC/SIERPIEŃ 1875 1425 PLN

OBÓZ MŁODZIEŻOWY TANECZNO-SPORTOWY BUŁGARIA
OD 1500 PLN OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE

BUŁGARIA SAMOLOT - HIT CENOWY

08-19.06.2017 WYLOT KATOWICE 1999 1599 PLN
19-29.06.2017 WYLOT KATOWICE 2250 1799 PLN OSTATNIE 10 MIEJSC
14-24.08.2017 WYLOT WROCŁAW 2599 1999 PLN
24.08-04.09.2017 WYLOT WROCŁAW/POWRÓT KATOWICE 2299 1799 PLN
POZOSTAŁE TERMINY SAMOLOT WROCŁAW, KATOWICE, WARSZAWA OD 1999 PLN

SZWAJCARIA SAKSOŃSKA 13.05.2017 - 119 PLN

WCZASY CHORWACJA PAKOSTANE-PODACA-ZAOSTOG- AUTOKAR
WSZYSTKO W CENIE OD 1500 PLN

JASKINIA MACOCHA 20.05.2017 - 140 PLN

CHORWACJA BRIST OD 1900 PLN

WIEDEŃ KONCERT NOCY LETNIEJ 25.05.2017 - 205 PLN
BIESZCZADY 12-15.05.2017- 780 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC
PIENINY 17-19.05.2017 - 585 PLN - OSTATNIE 6 MIEJSC

WCZASY WŁOCHY LIDO DEGLI ESTENSI - cena od 885 PLN
I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY!
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Wygrali przyszłość

REKLAMA

W Zespole Szkół Fundacji SGM-K w Wałbrzychu odbyła się gala konkursu „Wygraj Przyszłość”.
W konkursie, który odbył się już po raz piąty, rywalizowali uczniowie klas szóstych w dwóch
blokach tematycznych: ogólnym oraz językowym. Do wygrania były stypendia na naukę w klasie
VII i VIII Szkoły Podstawowej Fundacji SGM-K.

Laureaci konkursu „Wygraj Przyszłość”.

W konkursie wzięło
udział 52 uczniów, którzy
reprezentowali 9 szkół: Zespół Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa” w Wałbrzychu,
Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 w Wałbrzychu,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37 w Wałbrzychu,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Świebodzicach, Szkoła Podstawowa
nr 3 w Kowarach, Miejska
Szkoła Podstawowa w
Szczawnie-Zdroju oraz Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 26 w Wałbrzychu. Galę
programem artystycznym

uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej Fundacji
SGM-K oraz Gimnazjum
Menadżerskiego. Nagrody
otrzymali zarówno uczniowie, jak i szkoły.
Oto zwycięzcy:
Kategoria OMNIBUS (blok
ogólny + blok językowy) Tytuł Omnibusa – Krzysztof
Żałobka (PSP nr 28), finalista
I stopnia – Jakub Niewada
(Szkoła Podstawowa Fundacji SGM-K), finalista II stopnia
– Jan Lewandowski (SP nr 3 z
Kowar), finalista III stopnia –
Jacek Jeczeń (PSP nr 28).
Blok ogólny: laureat –
Kacper Gawron (PSP nr 23),
finalista I stopnia – Hubert
Cytarzyński (PSP nr 4 ze
Świebodzic), finalista II stop-

nia – Wiktoria Dębicka (ZSP
nr 3), finalista III stopnia –
Wiktoria Hejman (PSP nr 23),
finalista III stopnia – Aleksandra Sznel (PSP nr 23).
Blok językowy: laureat –
Luiza Jordanow (PSP nr 37),
finalista I stopnia – Martyna
Matwiejszyn (Szkoła Podstawowa Fundacji SGM-K),
finalista II stopnia – Julia Biniakiewicz (MSP ze Szczawna-Zdroju), finalista III stopnia – Mikołaj Bartnicki (PSP
nr 28).
Rywalizacja szkół (najwyższy
średni
wynik
uczniów): I miejsce – PSP nr
4 ze Świebodzic, II miejsce
– PSP nr 28 z Wałbrzycha, III
miejsce – PSP nr 23 z Wałbrzycha.
(RED)

Muzyczne perełki

Przegląd Piosenki Przedszkolnej ”Muzyczne Perełki”.

27 kwietnia 2017 r. odbył się pierwszy Przegląd
Piosenki
Przedszkolnej
REKLAMA

”Muzyczne Perełki”. Jego
organizatorem była Szkoła Podstawowa Fundacji
SMGK na Starym Zdroju.
Do udziału w przeglądzie
zgłosiły się przedszkola z
Aglomeracji Wałbrzyskiej
oraz z samego Wałbrzycha. Dzieci brały udział w
dwóch kategoriach: soliści
i zespół wokalny.
- Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie
umiejętności muzycznych i
popularyzacja śpiewu przez
dzieci. Zaistnienie na scenie
na tym etapie jest dla dziecka doskonałą okazją do
tego, aby nauczyć je wiary w
siebie i swój talent. To także
wspólna okazja do świętowania nie tylko dla dzieci,
ale również dla rodziców i
opiekunów, którzy włożyli
dużo pracy w przygotowania występów małych wykonawców. Wszystkie dzieci, które występowały na

scenie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Nagrody również otrzymały
wszystkie placówki przedszkolne. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objęli: Katarzyna Izabela Mrzygłocka
- poseł na Sejm RP oraz Teatr
Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
w którym odbyło się to wydarzenie. Impreza spotkała
się z bardzo pozytywnymi
opiniami wśród nauczycieli
i rodziców biorących w niej
udział i - co najważniejsze - z
zadowoleniem ze strony samych małych uczestników.
Organizatorzy i patroni honorowi zapowiadają, że będzie to impreza cykliczna.
Kolejny przegląd już za rok
– zapowiada Karolina Koperianów, asystent dyrektora Zespołu Szkół Fundacji
Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa w Wałbrzychu.
(RED)
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Szkolna liga
Zapraszamy uczniów
zamieszkałych w Głuszycy
do udziału w organizowanej już po raz trzeci Lidze
Lekkoatletycznej
Szkół
Podstawowych. Pierwsza
edycja odbędzie się w piątek, 5 maja o godz. 16.00
na boisku sportowym przy
ul. Dolnej. Kolejne zawody organizowane będą w
soboty o godz. 10.00 - 27
maja oraz finał 10 czerwca.
Najmłodsi biegać będą
na dystansach 30 m i 100

m, starsza grupa pokona
dystans 40 m i 300 m, natomiast najstarsi ścigać się
będą na dystansach 60 m
i 400 m. W każdej z trzech
edycji ligi najpierw uczniowie uczestniczyć będą w
eliminacjach na dystansach
krótkich, a najlepsze trójki
zawodników z każdej kategorii wiekowej zakwalifikują się do biegu finałowego.
Rozgrywane będą także
biegi na dystansach dłuższych dla poszczególnych

Taki będzie
skatepark
- Skatepark w Głuszycy powstanie w miejscu wskazanym przez młodych ludzi, którzy będą na co dzień
z niego korzystać. Koncepcja zakłada, aby był to park
aktywności dla młodszych i starszych, z siłownią i placem
zabaw. Monitorowany i bezpieczny. Ul. Dolna pozostanie
dla gier zespołowych: piłki nożnej, siatkówki i koszykówki z
porządnym parkingiem, który będzie w lecie służył wszystkim odpoczywającym na basenie – wyjaśnia Roman Głód,
burmistrz Głuszycy.

kategorii wiekowych. Najlepsi zawodnicy biegów na
dystansach długich i krótkich zostaną nagrodzeni.
W każdej z trzech edycji
ligi za zdobycie I miejsca
zawodnik otrzymuje 100
punktów, za miejsce II – 95
punktów, za miejsce III –
90 punktów. Miejsce IV to
89 punktów, każde kolejne miejsce to jeden punkt
mniej. Po zakończeniu
trzech edycji ligi dodatkowo nagrodzeni zostaną

.PL
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Szlakiem
martyrologii
najlepsi uczestnicy ligi w
roku 2017.
Organizatorami LLSP są:
burmistrz Głuszycy Roman
Głód; Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Głuszycy; Centrum Kultury-MBP w Głuszycy oraz wolontariusze, którzy zawsze
pomagają przy przeprowadzeniu zawodów. Sponsor:
Bank Zachodni WBK Grupa
Santander Oddział w Głuszycy.

(SJ)

Zapraszamy do udziału
w V Zlocie Szlakiem Martrologii „OSÓWKA 2017”,
który odbędzie się w 12
maja. Dla uczestników zlotu
przygotowano do wyboru
7 tras z metą w „Osówce”.
Każdą trasę poprowadzi
przewodnik. W zlocie mogą
wziąć udział zarówno turyści indywidualni, jak i grupy
zorganizowane. Regulamin i
karty zgłoszeń dostępne są
na stronie: www.karus-troter.cba.pl/zlot.html, www.
pttk.swidnica.pl.
Telefon
kontaktowy do komandor
zlotu – 609 188 558. Organizatorami zlotu są: Podziemne Miasto „Osówka”, Oddział
PTTK w Świdnicy oraz Sztolnie Walimskie. Patronat honorowy: burmistrz Głuszycy
Roman Głód, wójt Gminy
Walim Adam Hausman, dyrektor Muzeum Gross-Rosen
w Rogoźnicy Janusz Barszcz,
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

(RED)

(SJ)
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In memoriam - Ku pamięci
,,Dusze sprawiedliwych są w reku Boga ’’

,,Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie.”

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

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ziemskiej

Śp. Jakuba Gruba
składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’
Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu

Śp. Marzeny Kamińskiej
składa rodzina.

Śp. Janusza Wanat
składa rodzina.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’
Serdecznie dziękujemy Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze

śp. Janiny Sobieraj

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

Siedziba firmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Bafia Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070

Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

W góry, w góry miły bracie…!
Stanisław
Michalik

Lubimy podróżować, poznawać otaczający nas świat i
ludzi. Wszyscy mamy w sobie
ciekawość świata. Czasami
mniejszą, czasami większą,
zwykle nieuświadomioną –
ona przejawia się w naszych
marzeniach, w naszych kontaktach z innymi ludźmi. Podróżowanie, to najwyższy
sens mego życia, mawiał jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy-podróżników,
Ryszard Kapuściński. Wtóruje
mu też ustawicznie podróżująca po Polsce i świecie Olga
Tokarczuk w swojej książce
„Bieguni”. Ci, co pozostają
stale w jednym miejscu są jak
ludzie pozbawieni wolności,
nie znają i nie czują wartości
życia, tego niezwykłego daru,
którego doświadczamy tylko
raz.
Są ludzie, których świat
w ogóle nie interesuje. Żyją
światłem własnego wnętrza.
Konfucjusz mówił, że świat
najlepiej poznawać nie wychodząc z własnego domu.
Jest w tym jakaś prawda.
Można odbywać wędrówki
w głąb własnej duszy. Zdecydowanie więcej jest jednak
ludzi, którzy wolą poznawać
naszą kulę ziemską z autopsji.
Nie da się tego zrobić inaczej,
jak przez podróże. Im lepiej
poznajemy świat, tym bardziej rośnie w nas poczucie
jego nieznajomości, przekonanie o jego nieogarnio-

nych głębiach, zwłaszcza w
dziedzinie kultury, obyczajowości, cywilizacji. Nie da się
niczym zastąpić widoków
przyrody i krajobrazów jak
tylko za pomocą własnego
oka i osobistego doznania.
Czujemy potrzebę, aby poznać świat jeszcze dokładniej. Każda zakończona podróż staje się asumptem do
podjęcia nowej.
W dzisiejszym świecie podróżowanie stało się łatwiejsze. Przyczyniła się do tego
masowość turystyki i rozwój
komunikacji. Samochodem
możemy przemieszczać się
szybko oraz sprawnie w kraju
i za granicą. Na dalsze wojaże wybieramy się samolotem
lub okrętem. Można też podróżować autokarem, pociągiem. Albo rowerem, jak to
się dzieje w wielu krajach na
zachodzie Europy, a i u nas
staje się coraz popularniejsze.
„W góry, w góry miły bracie, tam przygoda czeka na
cię”… głosi znane hasło promujące górskie wycieczki.
Maj i czerwiec w naszych
górach, to najlepszy moment
zobaczenia przyrody górskiej
w chwili jej odradzania się,
powrotu do intensywnego
życia. Tylko na wiosnę zieleń
drzew jest najzieleńsza, a
kwitnące pęki krzewów mają
niepowtarzalną woń i powab.
Wtedy właśnie czujemy dławiący nozdrza zapach wiosny, a przejrzyste powietrze
pozwala dostrzec uroki krajobrazów i położenia górskiego
w najczystszej formie. Wielu
z nas to wszystko wie i czuje,
ale ciężko się zmobilizować i
zebrać rodzinę na wyciecz-

kę w góry. A w najbliższym
otoczeniu leży skarb nieprzebrany. Wciąż jeszcze za mało
znamy i nie doceniamy walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu wałbrzyskiego. Kiedy decydujemy się
na weekendową wycieczkę w
góry, nasz wybór jest zwykle
ten sam: Szklarska Poręba,
Karpacz, ewentualnie Góry
Stołowe plus uzdrowiska
Kotliny Kłodzkiej, Polanica,
Duszniki, Kudowa.
Pytam: kto z Państwa był
na Ruprechtickim Spicaku?
Widzę jak podnosi się las
rąk, ale tylko w Mieroszowie
i Głuszycy, skąd najbliżej w
Góry Suche. Blisko jest też
z „Andrzejówki”, a właśnie
to schronisko powinno być
najczęstszym celem wyjazdów sobotnio-niedzielnych
wałbrzyszan. Można tu pozostawić samochód i pieszo wyruszyć na Waligórę, a potem
nieco dalej na Szpiczaka przecież to naprawdę jest bliziutko. Około dwugodzinny
spacer dostarczy nam mnóstwo wrażeń estetycznych i
emocjonalnych.
Waligóra, to najwyższy
szczyt Gór Kamiennych, liczący 936 metrów nad poziom
morza. Dobrze widoczny ze
wszystkich stron, wyrasta w
postaci stromego stożka z
wydłużonym spadającym w
dół grzbietem. Sąsiaduje bezpośrednio z czeskim Szpiczakiem (880 m npm), na którym
nasi sąsiedzi postawili wieżę
widokową - cel licznych wycieczek pieszych, zarówno
czeskich jak i polskich.
Już w XIX w. Waligóra zdobył sobie duży rozgłos jako
punkt docelowy licznych wy-

cieczek, był wtedy odsłonięty
i stanowił znakomity punkt
widokowy na całą okolicę.
W okresie międzywojennym
istniał na wschodnim zboczu,
10 minut od szczytu, domek
myśliwski, szumnie zwany
zameczkiem. Być może stąd
się wzięły błędne informacje
w niektórych polskich przewodnikach, podające jakoby na Waligórze były ruiny
dawnego zamku. Po 1945
roku stała tam na zarośniętym już wówczas szczycie
wieża triangulacyjna, służąca jako widokowa. Później
uległa zniszczeniu i została
rozebrana. To przykre, że nie
ma kto takiej wieży postawić,
bo Waligórą nie interesuje
się zarówno gmina Głuszyca,
w granicach administracyjnych której leży, jak również
dużo większy Wałbrzych, dla
którego Waligóra powinien
być tak samo ważny jak Chełmiec, Borowa czy Trójgarb,
a „Andrzejówka” winna być
oczkiem w głowie wszelkich
powiatowych i miejskich programów turystycznych.
Panorama z wieży widokowej na Spicaku może zachwycić najbardziej odpornych na piękno przyrody i
krajobrazów. Najlepiej widać
stąd Mieroszów i Głuszycę,
nieco gorzej Bromowskie
Stieny i pochowane w gąszczu drzew zabudowania czeskich wsi. Przy okazji warto
się pokłonić naszym czeskim
pobratymcom, od których
powinniśmy się uczyć jak
można najprostszym sposobem wznosić takie wieże
widokowe w najciekawszych
miejscach górskich. Czesi wykorzystali inwestorów telefo-

nii komórkowej przy okazji
stawiania masztów. Zgoda
na maszt była wydawana
pod warunkiem zbudowania
wieży. W ten sposób udało
się wieżami widokowymi
wypełnić najciekawsze wierzchołki gór.
Amatorom wycieczek samochodowych proponuję
jako punkt docelowy „Andrzejówkę”, bo w drodze
powrotnej można tu w schronisku odpocząć i skorzystać z
bufetu. Ale takie możliwości
są też w innych miejscach
startowych, np. w głuszyckiej
wsi Łomnica. Jeśli podjedziemy samochodem pod domek
myśliwski w Ustroniu, zwanym też Radosna, na Szpiczaka mamy niecałą godzinkę
spaceru. A z powrotem można zatrzymać się w zawieszonej na zboczu Słodnej obok
wyciągu narciarskiego, całej
w drewnie, kilka lat temu
zbudowanej „Łomnickiej Kolibie”. Nieco niżej, nad Złotą
Wodą, mamy „Harendę” świetnie urządzone gospodarstwo
agroturystyczne
państwa Hiszpańskich albo
też w osławione Łowisko
Pstrąga przy wyjeździe ze
wsi Łomnica do Głuszycy. W
Łomnicy wiele się zmieniło na lepsze. Już nie jest tak
jak dawniej w PRL-u, kiedy
jedyną atrakcją wsi letniskowej było jej urzekające otoczenie lasów i gór. Łomnica,
szczególnie w części górnej
jest rzeczywiście miejscem
niezwykle urokliwym, a teraz dochodzą do tego nowo
zbudowane lub wyremontowane domki letniskowe, gospodarstwa agroturystyczne
i lokale gastronomiczne.

Przetarg na basen
jeszcze raz
Przetarg na modernizację
Wodnego Centrum Rekreacji
w Świebodzicach będzie ogłoszony ponownie. Wyłoniony
w pierwszym postępowaniu
wykonawca nie złożył należytego zabezpieczenia umowy i
w rezultacie nie doszło do jej
podpisania. To oznacza, że kryta pływalnia będzie normalnie
funkcjonować przez najbliższe
miesiące. Zakres prac jest duży,
bo dotyczyć będzie zarówno
urządzeń związanych z filtrowaniem wody, jak i pomieszczeń.
(RED)

Koperty życia
Członkowie Świebodzickiej
Rady Seniorów intensywnie
promują Świebodzicką Kopertę Życia. Podczas cotygodniowych dyżurów w urzędzie
miejskim wydali już ponad 200
formularzy. Do rozdania wśród
seniorów na początek jest 800
takich kopert. Koperty życia
to specjalne formularze, które
zwierają najważniejsze informacje o osobie, której trzeba
udzielić pomocy – czyli, na jakie
schorzenia cierpi, ile ma lat, jakie przyjmuje leki, itp. Formularz
umieszczony w przezroczystej
kopercie powinien być przechowywany w lodówce, którą każdy
ma w domu i łatwo ją w mieszkaniu „namierzyć”. Jeśli dodatkowo na lodówce jest naklejka
informująca o kopercie życia,
służby ratunkowe mają ułatwione zadanie. Gdzie można otrzymać kopertę? Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Piłsudskiego 8,
pokój nr 8ł Urząd Miejski, Rynek
1, w każdy poniedziałek i środa,
w godz. 10:00-12:00, dyżur prowadzą członkowie ŚRS.
(RED)
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Spotkanie z policją
W Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu odbyło
się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Marcina
Surmy – kierownika rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Głuszycy z
członkami Koła Emerytów
i Rencistów Gminy Walim.
Debata poświęcona była
problemom bezpieczeństwa
osób starszych. Głównym
celem spotkania było przede

wszystkim
uwrażliwienie
emerytów i rencistów na sytuacje, w których mogą stać
się ofiarami przestępstwa.
Na wstępie Marcin Surma
przedstawił ogólną sytuację
panującą na terenie gminy
Walim w zakresie bezpieczeństwa oraz przybliżył
słuchaczom zasady funkcjonowania oszustów na tzw.
“wnuczka”, “gazownika” czy
“policjanta” oraz metody tzw.

naciągaczy, działających za
pośrednictwem telekomunikacji. Poinformował również,
jak należy postępować w
przypadku zagrożenia oraz
jak skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo. Zebrani
dyskutowali i wymieniali się
własnymi doświadczeniami
na temat reagowania i zapobiegania tego rodzaju przestępstwom. Na zakończenie
funkcjonariusz policji zapo-

znał naszych seniorów z “Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz wyjaśnił, jak
w prosty sposób, przy użyciu telefonu komórkowego,
można z niej korzystać.
Spotkanie cieszyło się z
dużym zainteresowaniem
walimskich rencistów oraz
emerytów i było pierwszym
z cyklu spotkań poświęconych tej wrażanej tematyce.
(RED)

REKLAMA

Marcin Surma rozmawiał z seniorami z gminy Walim
o ich bezpieczeństwie.

Plenerowe warsztaty
Zapraszamy wszystkich
miłośników domowej kuchni i dobrego piwa na “Plenerowe warsztaty piwowarskie i serowarskie” do
Rzeczki w gminie Walim.
Warsztaty odbędą się w 13
maja 2017 r. w godzinach miedzy 14:00 a 20:00 w agroturysty-

ce i restauracji “Pod Przełęczą” w
Rzeczce. Wydarzenie rozpocznie się tradycyjnie warzeniem
domowego piwa. W programie
przygotowano m.in. konkursy,
animacje dla dzieci, darmowe
degustacje domowych trunków. Wstęp bezpłatny.
(RED)

Już po egzaminie
Trzy poświąteczne dni
upłynęły wszystkim polskim gimnazjalistom, w tym
również 22 uczniom Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Walimiu, na zmaganiach podczas egzaminu
gimnazjalnego, nazywanego często “małą maturą”.
- W środę, 19 kwietnia,
uczniowie trudzili się nad
przedmiotami humanistycznymi: historią, wiedzą o
społeczeństwie i językiem
polskim, w czwartek zmagali
się z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką, a w
piątek z językiem angielskim

na poziomie podstawowym
i rozszerzonym. W przerwie
pomiędzy egzaminami dla
trzecioklasistów
rodzice
przygotowali poczęstunek,
a po ostatniej części czekała na nich pizza. Jak zawsze
uczniowie mieli różne opinie
co do trudności egzaminu,
większość jednak uznała, że
część przyrodnicza była bardzo trudna. Wszystko okaże
się 16 czerwca, kiedy szkoły
otrzymają wyniki z Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej – relacjonuje Koło Dziennikarskie z
walimskiego zespołu szkół.
(RED)

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 22 uczniów ZS w Walimiu.

Obchody dnia strażaka
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu zaprasza 6 maja 2017 r. na
“Gminne Obchody Dnia
Strażaka” połączone z honorowym nadaniem sztandaru
i uroczystym przekazaniem
nowego wozu bojowego dla
OSP Walim.
W programie uroczystości:
godz. 14:30 – zbiórka pododdziałów w Parku Jordanow-

skim w Walimiu, godz. 15:00
– uroczysta msza święta w kościele św. Jadwigi w Walimiu,
godz. 16:00 – uroczyste nadanie sztandaru i przekazanie
nowego wozu bojowego MAN
TGM 13290 4×4 BB, godz. 17:30
– Poczęstunek “Strażacką Grochówką”, godz. 18:00 – zabawa
taneczna do godz. 23:00 w Parku Jordanowskim w Walimiu.
(RED)
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Z okazji obchodów Dnia św. Floriana, najszczersze
wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich Strażaków
i Pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz
Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.
Niech każdy kolejny dzień przynosi satysfakcję
z pełnionej służby, a wdzięczność społeczeństwa daje
siłę do dalszej, pełnej trudu i wyrzeczeń, pracy. Słowa
uznania i najserdeczniejsze życzenia kieruję także dla
Państwa najbliższych, którzy stanowią niezachwiane
oparcie w trudnych chwilach.
Mirosław Lech
Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Posadź drzewko

Dofinansują
remonty
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformowałe,
że dzięki oszczędnościom
przetargowym udało się
uzyskać pieniądze na kolejne inwestycje w ramach
„Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 –
2019”. Blisko 7 mln zł pozwoli
na dofinansowanie kolejnych
13 zadań z regionalnej listy
rankingowej
zatwierdzonej
przez Ministerstwo Rozwoju
i Budownictwa. Dotację mają
szansę otrzymać: 9 gmin i 4
powiaty
(przebudowanych
lub wyremontowanych może
zostać ponad 12 km dróg).
Wśród inwestycji gminnych
znalazły się: remont ul. Kopernika w Boguszowie Gorcach
(etap II), remont odcinków ul.
Mieszka I i 3 maja w Świebodzicach, a wśród inwestycji
powiatowych w powiecie wałbrzyskim: modernizacja drogi
powiatowej w Strudze, stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376. - Zgodnie z założeniami programu
wieloletniego „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na
lata 2016 – 2019” dla Województwa Dolnośląskiego na
rok 2017 przeznaczona została
dotacja w wysokości ponad 46
mln zł. Na liście zatwierdzonej
przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ujętych
zostało 28 zadań, w tym 15
dróg gminnych i 13 dróg powiatowych – informuje Biuro
Prasowe Wojewody Dolnośląskiego.
(RED)

Recital Michała
Bajora

W Szczawnie Zdroju trwa akcja „Drzewko naszego dziecka”. - Zapraszam
rodziców dzieci, którzy nie skorzystali jeszcze z udziału w akcji lub którzy
niedawno przywitali na świecie swoją pociechę, do wzięcia udziału w
tegorocznej edycji, którą również zaplanowano na 1 czerwca – w Dzień
Dziecka. W 2016 r. w ramach akcji posadzonych zostało 22 kasztanowców
w alei Spacerowej w Szczawnie-Zdroju, a potem - na wniosek rodziców
- zostały dosadzone jeszcze dwa. Przy drzewie umieszczone zostały
granitowe tabliczki okolicznościowe z napisem: „Drzewko naszego
dziecka. Kasztanowiec (imię dziecka). Data urodzenia dziecka.” Tym
symbolicznym gestem rodzice upamiętnili narodziny swojej pociechy, a
gmina przywitała nowych mieszkańców. Podobnie, jak w roku ubiegłym
zapraszam wszystkich chętnych do pobrania formularza zgłoszenia w
Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju – Punkt Przyjęć Interesanta,
które będą przyjmowane do 5 maja br. – wyjaśnia Marek Fedoruk,
burmistrz Szczawna Zdroju.

(AK)

5 maja o godz. 19:00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie
Zdroju wystąpi Michał Bajor.
„Moja miłość” to kolejny autorski recital Michała Bajora, a także
19-ta płyta pod tym samym tytułem. To również trzecie z rzędu
(po „Od Piaf do Garou” i „Moich
podróżach”) spotkanie artysty z
mistrzem piosenkowych perełek - Wojciechem Młynarskim.
Tym razem artysta zebrał 17
przebojów o miłości. Piosenek
nuconych od pokoleń i znanych
wszystkim pokoleniom słuchaczy. Wystarczy wymienić takie
tytuły jak: „Prześliczna wiolonczelistka”, „Odkryjemy miłość
nieznaną”, „Och, życie kocham
cię nad życie” czy „Lubię wracać”. Śpiewane do dzisiaj przez
wybitnych artystów, wybrane
przez Michała z setek utworów,
które mistrzowsko tworzył przez
dziesiątki lat Wojciech Młynarski. Podczas koncertu Michał Bajor wykona również dwie nowe
piosenki, napisane specjanie dla
niego przez Mistrza, a nagrane
na płycie w duetach z Alicją Majewską i Anią Wyszkoni.

Gra miejska i dyktando
Na początku czerwca odbędą się XXXVII Dni Szczawna Zdroju.
W bogatym w wydarzenia kulturalne, artystyczne i
sportowo – rekreacyjne programie, znalazły się także wydarzenia o charakterze edukacyjnym. Na 1 czerwca (godz.
18.00) zaplanowane zostało
I Dyktando „O pióro burmistrza”, do którego zapisy
prowadzi Miejska Biblioteka

10.05. godz. 12:00 - spotkanie
z dziennikarzem i publicystą
Szymonem Hołownią - Miejska
Biblioteka Publiczna.
11.05. godz. 10:00 - finał konkursu plastycznego dla uczniów
MSP i przedszkolaków.
12.05. godz. 13:00 - uroczyste
obchody 210. rocznicy Bitwy na
Czerwonym Wzgórzu.
14.05. godz. 12:00 - uroczyste
obchody 210. rocznicy Bitwy na
Czerwonym Wzgórzu.

(RED)

Dzień św. Floriana to święto wszystkich Tych, którzy
społecznie i zawodowo pełnią służbę pożarniczą. Dziękując
za codzienną gotowość do niesienia pomocy i oﬁarność
podczas akcji ratowniczych, składam wszystkim strażakom
i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej oraz
członkom Ochotniczych Straży Pożarnych i działaczom
Związku OSP RP wyrazy uznania wraz z najserdeczniejszymi
życzenia.
Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz
uznanie społeczeństwa towarzyszą Wam w każdym kolejnym
dniu. Szczęśliwych powrotów z akcji, a także spełnienia
wszystkich planów zawodowych i prywatnych.
Bogdan Stochaj
Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Wałbrzychu

Żywa lekcja

Uczniowie Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach oraz Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu uczestniczyli w żywej lekcji
historii, która opowiadała o bitwie pod Strugą oraz planowanej na
13 maja b.r. inscenizacji tego wydarzenia. Tło historyczne i przebieg
bitwy pod Strugą przedstawił Krzysztof Wieczorek – właściciel
Pałacu Struga. Natomiast o pasji, działaniach, umundurowaniu
i wyposażeniu grup rekonstrukcyjnych opowiedział Cezary
Skała – rekonstruktor - pułkownik SH 3 Pułku Piechoty Legionu
Irlandzkiego Cudzoziemskiego. Spotkania odbyły się w ramach Biwaku
Historycznego „Bitwa pod Strugą”, który zaplanowany został w dniach
12-14 maja na terenie Szczawna- Zdroju i Gminy Stare Bogaczowice
(szczegóły na str. 16).

(IL)

Kreatywne zajęcia

(RED)

Szczawieńskie
wydarzenia

Publiczna w Szczawnie Zdroju (w terminie do 29 maja). Z
kolei na 3 czerwca zaplanowana została II Rodzinna Gra
Miejska. Początek gry o godz.
9.45 przy hali sportowej na
ul. Słonecznej. Zapisy – do
31 maja - prowadzone są w
szczawieńskich placówkach
oświatowych oraz w bibliotece. Więcej informacji pod numerem telefonu 74 843 86 29.

REKLAMA

(RED)

W Gminnym Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Starych
Bogaczowicach, w ramach „kreatywnych wtorków”, na ostatnich
zajęciach każdy uczestnik zrobił dla siebie „Furbiego” - jak widać nie
trzeba mieć dużo pieniędzy, aby zrobić fajną zabawkę dla siebie lub
młodszego rodzeństwa. Zabawa przy ich tworzeniu była przednia
i powstałe zwierzaki wcale nie różnią się od tych „sklepowych”. Do
zobaczenia na następnych zajęciach - już 9 maja - a będą to warsztaty
kulinarne, które rozpoczną projekt dofinansowany z Powiatu
Wałbrzyskiego pt. „Zdrowo jemy - nie chorujemy”.

(IL)
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Dofinansują wymianę pieców

Honorowa wizyta

27 kwietnia 2017 r.
Rada Miasta Jedlina-Zdrój
jednogłośnie
podjęła
Uchwałę Nr XXVII/163/17
w sprawie określania zasad dotacji celowej ze
środków budżetu gminy
Jedlina-Zdrój na dofinansowane kosztów zadań inwestycyjnych związanych
z ograniczeniem niskiej
emisji na terenie miasta
Jedlina-Zdrój.
- Jest to kolejna - po pilotażowym programie „Błękitny węgiel” - inicjatywa
samorządu w walce z zanieczyszczonym powietrzem.
Założeniem podjętej uchwały jest udzielenie dotacji
osobom, które zdecydują się
na wymianę ogrzewania z
węglowego na ekologiczne:
gazowe, elektryczne, olejowe
i pompy ciepła. Dotacja będzie jednorazowa, a jej wysokość wyniesie do 50 procent
wartości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 7 tys.
zł. Dofinansowanie obejmuje
zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych
wraz z niezbędną armaturą,
przy jednoczesnej, trwałej
likwidacji ogrzewania węglowego. Dotacja obejmuje
właścicieli
nieruchomości

Lucia Chauvet - Honorowa Obywatelka Miasta
Jedliny-Zdrój wraz z małżonkiem złożyła wizytę w
Urzędzie Miasta Jedlina
Zdrój.
Podczas spotkania w magistracie z przedstawicielami
samorządu:
burmistrzem
miasta Leszkiem Orplem,
przewodniczącą rady miasta Marią Drapich, zastępcą
burmistrza Romualdem Wysockim, sekretarzem miasta
Iwoną
Kupiec-Darmetko,
dyrektorem Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka Katarzyną Lepis i

dyrektorem Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II Barbarą Jakacką, rozmawiano o
aktualnej sytuacji politycznej
w Europie i we Francji, gdzie
mieszka Lucia Chauvet. Burmistrz miasta zapoznał gości
z bieżącymi sprawami w tym,
z reformą oświaty i sytuacją
szkół po 1 września br., a także
omówił planowane inwestycje w mieście. Przedstawiciele miasta przekazali pamiątki
związane z tradycjami wielkanocnymi, z których część
wykonali uczniowie obu jedlińskich szkół. Lucia Chauvet
otrzymała także książkę pt.

„Dzieje kolei Bystrzycy (Weistritzthalbahn) Świdnica - Jedlina-Zdrój” autorstwa Przemysława Dominasa, w której
- wraz z opisem linii kolejowej - znajdują się historyczne
zdjęcia zabytkowego mostu
konstrukcji Gerbera nad rzeką
Bystrzycą w Jedlinie-Zdroju.
- Każda wizyta w Jedlinie-Zdroju jest dla mnie wyjątkowym czasem i nawet
niesprzyjająca pogoda nie
zniechęciła mnie do pozostania i udziału w majówce
- podkreśliła Lucia Chauvet
uvet.

(RED)

Władze Jedliny-Zdroju podejmują kolejne działania mające na celu
poprawę jakości powietrza w uzdrowiskowej gminie.

znajdujących się na terenie
miasta Jedlina-Zdrój (domów
jednorodzinnych i mieszkań),
a także przedsiębiorców,
których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej mieści się w budynkach
wspólnot mieszkaniowych.
Pomoc finansowa będzie
udzielana na wniosek osoby
zainteresowanej po podpisaniu stosownej umowy.

Więcej informacji będzie dostępnych na stronie internetowej miasta Jedlina-Zdrój
po uprawomocnieniu się
wyżej wymienionej uchwały.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bieżącego
poznawania aktualności na
stronie: www.jedlinazdroj.
eu – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.
(RED)

Lucia Chauvet podczas spotkania z samorządowcami i dyrektorami szkół w Jedlinie Zdroju.
REKLAMA
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Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

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

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

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,
narêczne, mêskie

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!!!

Złoto na urodziny
Zapaśniczka
Monika
Michalik zdobyła złoty
medal w kategorii 63 kg
w Mistrzostwach Europy
w Nowym Sadzie w Serbii,
po zwycięstwie w finale
z Taybe Mustafą Yusein z
Bułgarii.
Odnotowujemy ten sukces na łamach Tygodnika
DB 2010 dlatego, że Monika
w pierwszych latach tego
stulecia była zawodniczką
Szczytu Boguszów, trenując pod okiem Zbigniewa
Grabowskiego, jednak splot
różnych okoliczności zadecydował, że nie została w
naszym rejonie na dłużej.
Niżej podpisany ma z nią
stały kontakt i często wracamy do boguszowskich
lat, kiedy to w 2003 r. z Rygi
wróciła ze swoim pierw-

szym złotym medalem
mistrzostw Europy i była z
honorami podejmowana w
tamtejszym ratuszu.
Monika Michalik to najbardziej utytułowana polska
zapaśniczka. Teraz krążków
z europejskich czempionatów ma już 10, w tym: 4 złote
oraz po 3 srebrne i brązowe.
Poza tym trzykrotnie była
brązową medalistką mistrzostw świata, a na igrzyskach w Rio de Janeiro także
stanęła na trzecim stopniu
podium, gwarantując sobie
tzw. olimpijską emeryturę.
Ostatni, jubileuszowy medal
mistrzostw Europy zdobyła
2 maja 2017 r., w dniu swoich 37. urodzin i zrobiła sobie
tym osiągnięciem wspaniały
prezent!
Andrzej Basiński

Udane starty
Młodzi kolarze LKKS
Górnik Wałbrzych - DZT
Service Świebodzice, z
sukcesami wystąpili w
ostatnich wyścigach.
W XX Ogólnopolskim
Kryterium Ulicznym o Puchar Karkonoszy z okazji
Wiosny Cieplickiej w Jeleniej
Górze, wśród juniorek młodszych zwyciężyła Adrianna
Rasińska, a trzecia była Julia
Kowalska. W indywidualnej
jeździe na czas podczas Pucharu Polski w Zamościu, 3.
była Kowalska, a 6. Rasińska.
W rywalizacji juniorów młodszych 2. miejsce (a 1. z Polaków) zajął Karol Woźniak. W
wyścigu ze startu wspólnego

na 3. pozycji uplasowała się
Kowalska, a na 8. Rasińska,
natomiast Woźniak był 8. (3.
z polskich zawodników). W
Podgórzynie-Przesiece odbyła się XIII Sudecka Czasówka Górska. Zarówno wśród
dziewcząt, jak i chłopców
zawodnicy Górnika zajęli
wszystkie miejsca na podium
w kat. juniorów młodszych w
kolejności: Kowalska, Rasińska, Wiktoria Węgrzynowska oraz Woźniak, Dominik
Kopiwoda, Patryk Tomulik.
Wśród juniorów 3. miejsce
zajął Paweł Marchlewski, a
Jan Paduch był także 3. w
kat. masters M50.
(BAS)

Kupiê zegarki

WYWÓZ SZAMBA
i serwis oczyszczalni przydomowych
Oferujemy rzetelne wykonanie
powierzonych nam zadań

tel. 69 69 225 69

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

Górale na start

Zagrali o puchar burmistrza Bieg Rycerski

W dniach 6 -7 maja br. na
trasach w parku Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu
rozegrana zostanie jubileuszowa - XX edycja zawodów MTB Cross Country „Górale na start”. 6 maja br.
odbędą się zawody dla dzieci
i dorosłych sympatyków kolarstwa górskiego lub amatorsko
uprawiających tę dyscyplinę
sportu. Podczas zawodów rozegrane zostaną również Mistrzostwa WSSE Invest-Park.
Każdy, kto pracuje w zakładzie
znajdującym się na terenie
Invest-Park ma szansę zostać
mistrzem! Wystarczy przy zapisach zgłosić się do klasyfikacji mistrzostw oraz podać
nazwę swojego zakładu pracy.
Zgłoszenie uczestnictwa wyścigach amatorów jak i w Mistrzostwach WSSE Invest-Park
można dokonać na http://
www.goralenastart.eu/walbrzych.php do 3 maja. Możliwe jest również dokonanie
zgłoszenia w dniu zawodów,
ale w takim wypadku trzeba
liczyć się z dodatkową opłatą rejestracyjną. Natomiast
7 maja na starcie tej jednej z
najbardziej spektakularnych
imprez MTB w Polsce pojawi
się plejada gwiazd polskiego
kolarstwa górskiego, a wśród
nich - między innymi - Maja
Włoszczowska, Bartek Wawak
i Marek Konwa oraz zawodnicy jeszcze do niedawna reprezentujący organizatora wyścigu – drużynę KKW Superior
Wałbrzych: Filip Helta i Aleksandra Podgórska. Szczegóły
imprezy na http://www.goralenastart.eu/ i https://www.facebook.com/GoraleNaStart/.

W nowej hali sportowej przy
ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju do gry przystąpiło 62 zawodników i zawodniczek z licencjami
oraz amatorzy, z podziałem na
kategorie wiekowe.
W tym gronie były – między innymi - siostry Katarzyna i Anna Węgrzyn z UKS MLKS Śnieżnik Stronie
Śląskie/Lądek – Zdrój, które są brązowymi medalistkami Mistrzostw
Europy Kadetów i Juniorów w grze
podwójnej, Piotr Chodorski AZS
PWSZ Wałbrzych - członek kadry
narodowej. Sędzią głównym zawodów był Tomasz Durajczyk –
trener medalistów akademickich
mistrzostw Polski i Europy.
Wyniki:
kategoria wiekowa do 18 lat: 1
miejsce Norbert Rosiak, 2. Radek
Zawada, 3.m Adam Dereczenik, 4.
Konrad Landzberg;
kat.19–40 lat: 1. Piotr Chodorski,
2. Katarzyna Węgrzyn, 3. Anna Węgrzyn, 4. Maciej Makrjew;
kat. 41 – 60 lat: 1. Sylwester Poręba, 2. Krystian Szklany, 3. Andrzej
Adamczuk;
kat. +60 lat: 1. Piotr Brzęcki, 2.
Leon Dawid, 3. Antoni Słowik, 4.

(RED)

Jan Supernat, 5. Andrzej Retecki, 6.
Zenon Molski.
Kobiety open: 1. Katarzyna
Węgrzyn, 2. Anna Węgrzyn, 3.
Aleksandra Paszek, 4. Bożena Tomaszewska, 5. Wacława Przybył, 6.
Elżbieta Molska.
Mistrzem Szczawna – Zdroju
został Bogusław Charczuk, 2.miejsce zajął Andrzej Zalewski, a 3 był
Zenon Molski. W kategorii kobiet
pierwsze miejsce zajęła Bożena
Tomaszewska, druga była Elżbieta
Molska.
Po zakończeniu turnieju najlepsi w poszczególnych kategoriach
wiekowych nagrodzeni zostali
przez Burmistrza Marka Fedoruka i
Janusza Kozłowicza medalami i pucharami. Nagrodę główną turnieju,
wyjazd do Francji (ufundowany
przez Biuro Podróży „Juventur”)
wygrał Piotr Chodorski.
Organizatorem turnieju była
Gmina Miejska Szczawno – Zdroju przy współudziale Uzdrowiska
Szczawno – Jedlina, Ronal Polska,
„Śnieżki” Świebodzice, Hotelu „Maria Helena”, „Dworzyska”, Biura Podróży „Juventur” oraz PHU Bogler.
(RED)

Na podium: 1. Piotr Chodorski, 2. Katarzyna Węgrzyn, 3. Anna Węgrzyn.

III etap XIV Biegowego
Turnieju Rycerskiego Szlakiem Zamków Piastowskich, stanowił X Bieg Rycerski na zamek Grodno w
Zagórzu Śląskim. Panowały
zmienne warunki atmosferyczne. Na starcie stanęło 91
zawodników, którzy mieli do
pokonania trudną, górską
trasę. Najpierw wbiegano na
szczyt góry Chojna, potem
trasa prowadziła przez Lubachów do podstawy zapory
wodnej, gdzie na zawodników czekała „ściana płaczu”.
Następnym etapem był bieg
przez koronę zapory wodnej oraz 1,5-kilometrowy
odcinek trasy nad jeziorem
Bystrzyckim. Po osiągnięciu
ośrodka wypoczynkowego
Maria Antonina, nastąpił finałowy podbieg na zamek
Grodno, gdzie na dziedzińcu honorowym znajdowała
się meta. Dla uczestników
zmagań przygotowano okolicznościowe medale, wspólne ognisko z bufetem oraz
wiele nagród, wśród których
były statuetki rycerzy i miniatury zamku. Imprezę przygotował Wałbrzyski Klub Biegacza Podzamcze-Zamek Książ
przy współpracy z Centrum
Kultury i Turystyki w Walimiu.
Wyniki: mężczyźni (open)
– 1. Piotr Holly- 31,55 min.,
2. Robert Kubiak – 32,33, 3.
Bartłomiej Wojsław – 32,54;
kobiety (open) – Paulina Janik – 31,56, 2. Kinga Jurczyk –
32,47, 3. Joanna Hoja – 34,24.
(BAS)

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl
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Krok ku II lidze

Cenny remis

Siatkarki MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych w Zielonej Górze wywalczyły awans do turnieju finałowego
o awans do II ligi.

W świetnym stylu seniorki
MKS
Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych zapewniły sobie awans do
turnieju finałowego o II
ligę kobiet.
- O ile w pierwszym spotkaniu baraży uległy zdecydowanym faworytkom po walce
1:3, o tyle w drugim meczu z
gospodyniami AZS UZ Zielona Góra podopieczne Jacka
Kurzawińskiego
pokazały
charakter oraz wolę walki.
Wygrana w czterech partiach
przypieczętowała to, co w
dość ostrożnych słowach nasz
trener zapowiadał przed wyjazdem mówiąc, że Chełmiec

Wodociągi jedzie do Zielonej
Góry walczyć o II ligę. Warto
zaznaczyć, że w ciągu trwania
turnieju zespół wspierała liczna grupa kibiców z Wałbrzycha, która głośno dopingując
z pewnością dodała otuchy
oraz animuszu naszym dziewczętom, pomagając uzyskać
historyczny wynik dla żeńskiej
siatkówki w naszym mieście.
Dziękujemy! – mówi Fabian
Kurzawiński z MKS Chełmiec
Wodociągi.
Turniej finałowy odbędzie się w weekend 19-21
maja, a gospodarza wyłoni
PZPS po wpłynięciu ofert.

Zatrudnię

Kupię grunt

Sprzątanie i profesjonalna opieka

doświadczonego

w gminach

mechanika

Jedlina-Zdrój

samochodowego.

lub Dzierżoniów

Wałbrzych, Świebodzice
i wszystkie gminy
powiatu wałbrzyskiego
tel. 730 979 836

Tel. 696 47 36 95

Tel. 616-703-095

TANIE

Wynajmę
lub sprzedam halę

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

(RED)

800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu (koło Starej
Kopalni).

Tel. 606 478 000
Oferujemy profesjonalną pomoc
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie
wszelkich formalności w Urzędzie
Skarbowym, Urzędzie Celnym
oraz w Wydziale Komunikacji.

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

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

AZS UZ Zielona Góra – MKS MOS
Płomień Sosnowiec 0:3 (14:25, 17:25,
18:25)
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych – MKS
MOS Płomień Sosnowiec 1:3 (16:25,
25:18, 14:25, 18:25)
AZS UZ Zielona Góra – Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 1:3 (24:26, 21:25,
25:20, 23:25)
Awans do turnieju finałowego: MKS
MOS Płomień Sosnowiec oraz Chełmiec
Wodociągi Wałbrzych
Chełmiec: Zdebska (kpt), Sławińska,
Krajewska, Pawelska P, Groń P, Groń I,
Pawelska E (libero) oraz Talarska, Gryz,
Kotarba, Gryguć, Skowronek (libero).
Trener: Jacek Kurzawiński.

NAD GROBAMI

opiekanadgrobami.walbrzych
@gmail.com
www.znicz-pamieci.pl

Poszukujemy
pracowników
do Bułgarii

- praca legalna na 3 miesiące
w sezonie letnim - 5 kelnerek, 4
panie do sprzątania,
2 recepcjonistki.
Więcej informacji
pod nr telefonu 600461318
Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

Piłkarze Górnika Wałbrzych w spotkaniu 24.
kolejki III grupy III ligi zremisowali w Brzegu ze Stalą 1:1. Jest to bardzo cenny
punkt, tym bardziej, że
swoje spotkanie wygrała
Lechia Dzierżoniów.
Pierwotnie
wałbrzyszan
czekała seria trzech meczów
z rzędu poza własnym obiektem, ale spotkanie w Oławie ze
Ślęzą Wrocław zostało przełożone z 3 na 24 maja. Stąd czekały ich tylko dwa, ale bardzo
trudne spotkania – z obecnie
trzecią i pierwszą ekipą w ligowej tabeli. Zespół z Brzegu - choć jest beniaminkiem
- to „czarny koń” rozgrywek
w trzeciej grupie. Na mecz ze
Stalą do składu po pauzie za
kartki powrócił Bartosz Tyktor,
ale nadal z powodu urazów
nieobecni byli Sebastian Surmaj oraz Paweł Tobiasz.
Po dość wyrównanym
początku spotkania, dość niespodziewanie w 10 min. - po
złym wybiciu piłki przez Pawła
Boczarskiego - do świetnej sytuacji doszedł Dominik Bronisławski, który - tak jak w Pawłowicach Śląskich z Pniówkiem
- otworzył wynik spotkania. Po
tym trafieniu goście zaczęli się
bronić i na konsekwencje tej

taktyki nie trzeba było długo
czekać. Już w 21 min. Bartłomiej Kulczycki doszedł do
sytuacji sam na sam z Damianem Jaroszewskim, lecz trafił
wprost w bramkarza przyjezdnych. Potem gra defensywna wałbrzyszan skończyła
się urazem Michała Tytmana,
który musiał opuścić boisko
i zastąpił go Damian Bogacz.
W 37 min. świetną okazję na
podwyższenie wyniku miał
Kamil Sadowski, lecz uderzył
niecelnie, a minutę później
zabójczo mogli odpowiedzieć
gospodarze, lecz strzał głową
jednego z brzeżan świetnie
na słupek sparował popularny
„Jogi”.
W przerwie obaj trenerzy
nie dokonali zmian. Już w 52
min. źle skończyło się stawianie przez Górnika „autokaru”
przed własną bramką, ponieważ po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego Marcina
Nowackiego doszło do zamieszania w polu karnym
Górnika, gdzie najsprytniej
zachował się Łukasz Żegleń,
który płaskim uderzeniem
doprowadził do wyrównania. Cztery minuty później
Żegleń mógł dać Stali prowadzenie, ale będąc w trudnej
sytuacji, tyłem do bramki,

PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO
KANALIZACJI

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

- 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

Chwilówki do 15 tys. zł
na oświadczenie do 5 tys. zł
ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

ZATRUDNIĘ
MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO
Z MIN. 3 LATA STAŻU,
SPECJALNOŚĆ AUTA

BOGUSZÓW GORCE

OSOBOWE.

Tel. 722-181-622

TEL: 606-891-024

Radosław Radczak

Stal Brzeg – Górnik Wałbrzych 1:1 (0:1)
Bramki: 0:1 Bronisławski (10), 1:1
Żegleń (52). Żółte kartki: Lipiński,
Kulczycki, Sikorski oraz Popowicz,
Morawski, Sobiesierski, Krzymiński.
Sędziował: Paweł Łapkowski (Lubuski
ZPN). Widzów: 500.
Stal: Stitou – Mikła, Sikorski, Boczarski, Jurek – Gancarczyk, Nowacki,
Zalewski, Kulczycki (77 Sowiński)– Żegleń, Lipiński (68 Gajda).
Górnik: Jaroszewski – Michalak, Tytman (30 Bogacz), Tyktor, Krzymiński –
Sadowski, Morawski, Rytko, Popowicz,
Dec (72 Migalski, 77 Sobiesierski)
– Bronisławski.

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ
MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

KREDYTY
do 200 tys. zł
Na spłatę innych kredytów
Samochodowe
Dla firm

oddał strzał nad poprzeczką. Gospodarze cały czas
przeważali, szarżowali skrzydłami, ale brakowało im wykończenia akcji. W końcówce
gra się nieco wyrównała, lecz
znów zespół z Brzegu miał
świetną sytuację do zdobycia
bramki, jednak po podaniu
od Tomasza Gajdy fatalnie z
3 metrów spudłował Patryk
Sowiński.
Następny mecz podopieczni Roberta Bubnowicza zagrają w Jastrzębiu
Zdroju z GKS-em. Spotkanie
odbędzie się w sobotę, 6
maja o godz. 17:00.

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7

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

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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REKLAMA

USŁUGI
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne – TANIO!
www.meble-ibg.weebly.com Tel.
607-218-533
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) HYDRAULIKA - 668-605-555
(4) ELEKTRYK - 888-322-334
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA - Całodobowo. Tel. 726-005726. Tanio, szybko, profesjonalnie. www.speed24h.info.
Zapraszamy do sklepu przy ul
Słowackiego 5 w Wałbrzychu.
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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

PRACA
(4) Opieka Niemcy. Legalnie.
Tel. 725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(6) Do wynajęcia pokoje w Wałbrzychu. Nr telefonu kontaktowego: 693 069 486.
(4) Super okazja! Uzbrojone
działki budowlane, usługowe
– rejon Poniatów. Tel. 609-461816.

lokalizacja, bliska okolica Szczawna Zdroju, cena 113 000, kontakt
792-548-210

MW-3054 Do wynajęcia Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 40m2, umeblowane, cena 1200 zł, Tel. 606 976 630

ŚRÓDMIEŚCIE 3pok 90m2, 2piętro, pełen rozkład, cena 145tys,
kontakt 535-416-014

MS-3007 Piaskowa Góra, kawalerka 26m2, widna kuchnia cena 79
tys. Tel. 793 111 130

SZCZAWNO ZDRÓJ , zamknięte
osiedle Solicowo, 2 pokoje, nowocześnie urządzone, 1 piętro, cena
229.000zł, kontakt 792-547-662

MS-2919 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 52m2, do odświeżenia, cena
146 tys. Tel. 793 111 130

GLINIK STARY, kawalerka, gotowa
do wprowadzenia, niskie koszty
utrzymania, ogród, cena 49.900,
kontakt 792-547-662
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje,
51m2, balkon, czteropiętrowy budynek, niski czynsz, cena 115.000,
kontakt 792-547-662
BIAŁY KAMIEŃ, 3 pokoje, ogród,
spokojna okolica, niski czynsz,
ogrzewanie gazowe, cena
119.000, Kontakt 535-462-699
BIAŁY KAMIEŃ, wynajem, kawalerka po kapitalnym remoncie,
ogrzewanie miejskie, koszt: 900zł/
mc, kontakt 535-462-699
BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, po
kapitalnym remoncie, 1 piętro,
wyremontowana kamienica, cena
49.900zł, kontakt: 792-547-662
PODZAMCZE, wynajem, kawalerka, umeblowane, ogrzewanie w
cenie, czynsz: 990 zł/mc, kontakt:
535-462-699
ŚRÓDMIEŚCIE, wynajem, 2
pokoje, ogrzewanie gazowe,
umeblowane, czynsz: 1000zł/mc,
Kontakt 535-462-699
WAŁBRZYCH, ŚCISŁE CENTRUM
Lokale do wynajęcia z witrynami:
39m2, 50m2, 64m2, 120m2, ceny
odpowiednio: 2900 zł, 1200 zł,
2900 zł, 3200 zł netto , kontakt:
792549757

Panorama Nieruchomości

MS-2980 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2, 2 piętro w 4, cena 125
tys. Tel. 883 334 481
MS-2958 Piaskowa Góra, 3
pokoje, 52m2, 2 piętro w 4, do
wprowadzenia, cena 155 tys. Tel.
793 112 130
MS-3025 Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, parter, cena 149 tys. Tel.
793 111 130
MS-3055 Podzamcze, 2 pokoje,
40m2, wysoki parter w 4, po
remoncie, cena 128 tys. Tel. 883
334 481
MS-2974 Podzamcze, 2 pokoje,
48m2, 1 piętro, po kapitalnym
remoncie, cena 156 tys. Tel. 883
334 481
MS-2922 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, parter, cena 97 tys. Tel. 883
334 486
MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje,
36m2, cena 104 tys. Tel. 793 111
130
MS-3026 Szczawno Zdrój z
garażem i ogródkiem, 2 pokoje,
40m2, 1 piętro, cena 120 tys. Tel.
883 334 481
MS-3058 Biały Kamień, nowe
budownictwo, kawalerka – 26m2,
cena 63 tys. Tel. 883 334 486
MS-3083 Stary Zdrój, 2 pokoje,
38m2, ogrzewanie gazowe, cena
59 tys. Tel. 883 334 486
MS-3050 Nowe Miasto, 2 pokoje,
47m2, spokojna lokalizacja, do
remotu, cena 74 tys, Tel. 883 334
481

58-300 Wałbrzych
Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

korytarz, 86m2, zadbana klatka
schodowa w śródmieściu, 160
000tyś do negocjacji! Tel: 502665-504

1. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
spokojna okolica, 62,50 m2 na I
piętrze 2 pokoje po kapitalnym
remoncie na pierwszym piętrze!Cena: 115,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Świebodzice,
nowe, dwupoziomowe mieszkanie 101m2 w stanie do wykończenia!TRAKCYJNA CENA!169,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Boguszów-Gorce nowe budownictwo 2-pokojowe mieszkanie z aneksem
kuchennym z odrębnym WC i
łazienką po kapitalnym remoncie. I piętro z balkonem. Cena
115,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel :
502-657-640
4. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI! Szczawienko , 2 pokoje
po remoncie z ogródkiem ! Cena
116 000. Polecamy ! Tel: 530-913259
5. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 3 pokoje w budynku z windą, po remoncie !!!Cena 129 000 .
Polecamy! Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Śródmieście okolice szpitala, 3 pokoje, wysoki
standard, mieszkanie z ogródkiem ! cena 168 000 do negocjacji. Polecamy ! Tel. 530-913-259
7. SOWA&VICTORIA DO NEGOCJACJI Na sprzedaż mieszkanie na
PIASKOWEJ GÓRZE, Pow. 55 m2,
3 pokoje, do odświeżenia, CENA
155.000 tys zł, Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
lokal z możliwością adaptacji na
mieszkanie w JEDLINIE ZDRÓJ,
Pow. 157,94 m2, do remontu,
CENA 62.000 tys. zł, DO NEGOCJACJI. Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
87,98 mkw, 3 pokoje - cena 89
000 do negocjacji !519-121-102
10. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
w pobliżu Parku Sobieskiego,
w czterorodzinnym domu, z
możliwością adaptacji strychu i
postawienia garażu w podwórku.
Dwa pokoje, co gazowe, reszta do
remontu. Tel: 502-657-353

(HALA TARGOWA MANHATAN)

PODZAMCZE, 2 pokoje, rozkład,
czynsz 315 zł, bez podzielników
ciepła, do wprowadzenia, cena
110.000 kontakt 792-548-210

MS-2795 Nowe Miasto, kawalerka
do wprowadzenia, 43m2,cena 39
tys. Tel.883 334 48

Skupujemy mieszkania za gotówkę na
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może
być zadłużone, lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

NOWE MIASTO, 2 pok, 50m2,
dogodna lokalizacja, ogród,
garaż, ogrzewanie gazowe Cena
89.000 do negocjacji kontakt:
792-548-210

MS-2768 Nowe Miasto, mieszkanie do wprowadzenia, super
lokalizacja, 32m2, cena 76 tys. Tel.
883 334 481

MS-3040 Dom w zabudowie szeregowej ul. Fabiana, pow. 117m2,
do wprowadzenia, cena 440 tys.
Tel. 606 976 630

MS-2757 Nowe Miasto, 3 pok,
ogrzewanie miejskie, 71 m2, cena
109 tys. Tel. 883 334 486

11. SOWA&VICTORIA Dwupokojowe mieszkanie w bardzo dobrym
stanie, w czteropiętrowym
budynku na Podzamczu. 40m2,
cena 120 ty. do negocjacji. Tel:
502-657-353

MS-3047 Dom wolnostojący, po
remoncie, Konradów, cena 499
tys. Tel. 606 976 630

MS-3038 Boguszów Gorce – Gorce, 3 pokoje, 69m2, z ogródkiem,
cena 129 tys. Tel. 606 976 630

12. SOWA&VICTORIA Piękne
mieszkanie po kapitalnym remoncie, 3 pokoje, kuchnia, łazienka +

M: rafal@panorama.net.pl
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BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrzewanie gazowe, ogród, najlepsza

13.SOWA&VICTORIA Nowe
Miasto, 2 pokoje, łazienka, jasna
kuchnia, po remoncie! Cena: 79
900zł do negocjacji!Tel: 502-665504
14. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, rejon Aqua Zdrój, 2 pokoje,
jasna kuchnia, łazienka z wc, po
kapitalnym remoncie, 50m2 cena: 129 900zł do negocjacji! Tel:
502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
kawalerka 27 mkw do remontu,
65 000 , Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 pokoje (40 mkw) – cena 105
000! Tel: 506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Podzamcze, 64 mkw ( 3 pokoje )
do remontu- cena 175 000! Tel:
506-717-014
18. SOWA & VICTORIA Mieroszów, mieszkanie w centrum do
niewielkiego remontu, 2 pokoje,
otwarta kuchnia, łazienka z wc.
49m2 cena 75000 zł. Tel. 519121-104
19. SOWA&VICTORIA Wałbrzych
- Szczawienko mieszkanie po
kapitalnym remoncie 2 pokoje
w jednym aneks kuchenny w
zabudowie, łazienka z wc, przedpokój, 33m2 cena 85000zł Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Gorce,
mieszkanie do remontu 3
pokoje w tym jeden z aneksem
kuchennym, łazienka z wc, wysoki
parter. 54m2, cena 60000zł Tel:
519-121-104

58-309 Wałbrzych,
Główna 11, 74 842 90 60,
walbrzych@wgn.pl
WGN Podzamcze, na sprzedaż
bardzo ładne mieszkanie, 3 pokoje, 60m, 2 piętro, do wprowadzenia, cena 172 tys. atrakcyjna
oferta, tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra , mieszkanie
19m, na pierwszym piętrze, ładne
, dobra lokalizacja, cena 59 tys. zł
, wolne od zaraz, do wprowadzenia, polecam, tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
mieszkanie 31m2, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon, wolne
od zaraz, dobra lokalizacja, cena
90 tys. zł. do negocjacji, tel. 74
842 90 60.
WGN Biały Kamień, na sprzedaż
ładne małe mieszkanie 33m2,
pokój, kuchnia, łazienka, zielona
spokojna okolica, 59 tys.zł .
Możliwa zamiana na 2 pokoje na
Piaskowej z dopłatą, może być
komunalne. tel. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa Góra, na sprzedaż
dom w zabudowie szeregowej,
70m, 3 pokoje, działka 180m2,
bardzo dobra lokalizacja i okazyjna cena 279 tys. zł , wolne od
zaraz ,tel. 74 842 90 60.
WGN Szczawno, na sprzedaż piękne mieszkanie, garaż, ogródek,
parter, po kapitalnym remoncie,
87 m, dobra lokalizacja, cena 370
tys. do negocjacji. tel. 74 942 90
60.
WGN Szczawno-Zdrój, na sprzedaż mieszkanie 66m, 3 pokoje, 3
piętro, cena 169,9 tys. zł. ładne, po
remoncie, ogrzewanie gazowe,
tel. 74 842 90 60.
WGN Biały Kamień, mieszkanie
3 pokojowe, 64m, parter, po
kapitalnym remoncie, do wprowadzenia, cena 169 tys. zł tel. 74
842 90 60.
WGN Biały Kamień, mieszkanie 4
pokojowe, 84m, 2 piętro w kamienicy ,cena 168 tys. zł , kontakt 47
842 90 60.
WGN Szczawno-Zdrój, dom 140m,
możliwość zamieszkania 2 rodzin,
działka 700m, bardzo dobra lokalizacja, cena ofertowa 750 tys. do
negocjacji. tel. 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, na sprzedaż
mieszkanie 38m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon,winda, wolne
od zaraz, do wprowadzenia , cena
115 tys. zł do negocjacji, tel. 74
842 90 60.

WGN Nowe Miasto , na sprzedaż
mieszkanie 2 pokojowe o powierzchni 42m2, zielona spokojna
poszukiwana okolica, atrakcyjna
cena 73 tys. zł. tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra ,na sprzedaż
ładne mieszkanie 4 pokoje, 57m2,
na 6 piętrze, budynek z windą,
cena 150 tys. zł do negocjacji. tel.
74 842 90 60.

WGN Stary Zdrój, na sprzedaż bardzo ładny dom wolno stojący , 4
pokoje, zagospodarowana działka
700m, spokojna okolica, cena 565
tys. zł. kontakt tel. 74 842 90 60.
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zamiana na Wrocław z dopłatą. (
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09, (74) 843 33 33

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1,
58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514
SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GOTÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535
285 514
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA PODZAMCZU LUB
PIASKOWEJ GÓRZE, 2 pokoje, tel.
535-311-265
OKAZJA!!, Piaskowa Góra, 29 m2,
1 piętro w wieżowcu, 2 pokoje,
balkon, wnęka kuchenna, łazienka
z wc, CENA 72 000zł, TEL 535 285
514
Piaskowa Góra, 2 pokoje z balkonem, ROZKŁAD, 42m2, 1 piętro.
Cena 115.000zł. DO NEGOCJACJI
Kontakt 535-311-265
Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena
72.000zł. Tel: 535-311-265
Piaskowa Góra 3 pokoje 57m2
4 piętro balkon 155 000 zł tel.
577-263-955
3 pokoje po remoncie, 57m2, 1
piętro, ogrzewanie gazowe. Cena
109.900zł. Kontakt 535-311-265
OKAZJA!!, kawalerka z OGRZEWANIEM GAZOWYM, 38 m2, 2
piętro, przestronny pokój, widna
kuchnia, łazienka z wc, CENA 58
000zł, TEL 535 285 514
Kawalerka po kapitalnym remoncie, 34m2, 2 piętro. Ogrzewanie
gazowe. Stary Zdrój. Cena
69.000zł. Kontakt 535-311-265
OKAZJA! PODZAMCZE, 3 pokoje,
Rozkład, 54 m2, balkon, 4 piętro
w wieżowcu, po remoncie,
145.000 ZŁ, tel. 535-285-514
PODZAMCZE!, 2 pokoje, 36 m2,
ŚWIETNA LOKALIZACJA, 5 piętro,
ciepłe, środkowe, po remoncie,
115 tys. Zł, Kontakt 535-285-514
Boguszów Osiedle Krakowskie
2 pokoje 34m2 wysoki parter,
pięknie wykończone 74 000zł tel.
577-263-955
PODZAMCZE 4 pokoje, 72 m2, do
wprowadzenia, 169 000zł, parter z
balkonem. Kontakt 535-311-265
MIESZKANIE W CICHEJ, ZIELONEJ OKOLICY, blisko lasu – ulica
Welońskiego, dwa pokoje do
remontu, funkcjonalny układ
pomieszczeń, kilkurodzinna
kamienica, 43 m2, parter, 74.000
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ!
Nowe Miasto- 32,5 m2pokój z
kuchnią i łazienką, po remoncie i
wymianie instalacji CENA: 25 000
zł (nr: 2338)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06, (74) 666 66 09
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal biurowy, 50m2, parter, 3 pomieszczenia, wc, poczekalnia, ogrzewanie
elektryczne. Cena: 158 000zł.
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 09
BON –JACZKÓW, sprzedaż lub wynajem , 250m2, działka 5000m2,
nadaję się na agroturystykę,
piękne widoki. Cena: 89 000zł, nr:
(2190) (74) 666 66 06, (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON –Oferta tylko w naszym
biurze! ulica BARDOWSKIEGO
mieszkanie 41m2, rozkładowe do
własnej aranżacji, słoneczne 2 pokoje, jasna kuchnia , niski czynsz
Cena:79 000zł (nr:2323) -(74) 843
33 33, (74) 666 66 09
BON – CENTRUM WAŁBRZYCHA,czteropiętrowy dom 180 m2- 4
niezależne mieszkania 2-pokojowe z łazienkami na każdym z
pięter, ew. 200-metrowe pomieszczenia warsztatowe z dopłatą
sprzedaż lub wynajem. Cena: 220
000 zł (nr:2322 ) - (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON –NOWE MIASTO,WYNAJEM-SPRZEDAŻ, 46m2, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, wysoki
parter. Cena wynajmu: 890 zł,
sprzedaż: 99 000 zł (nr: 2061) (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –GŁUSZYCA, dwupoziomowy lokal użytkowy, 200 m2,
5 pomieszczeń z zapleczem,
piękna okolica, Cena: 170000 zł,
wynajem:1500 zł (nr:2312 ) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33
BON – NOWA RUDA, mieszkanie
w bliźniaku, 189m2, 4 pokoje,
łazienka, salon z wyjściem do
ogrodu, garaż Cena:129 000 zł
(nr: 2295) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – GRZĘDY-stodoła murowana na sprzedaż z możliwością adaptacji na dom, działka
.2500m2. Obiekt idealny na
agroturystykę. Cena: 89 000 do
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

PIASKOWA GÓRA 2 pokoje, 41m2,
4 piętro cena 99 999zł tel. 577263-955

BON – SZCZAWNO ZDRÓJ,
mieszkanie z ogrodem, 59 m2, 2
pokoje, parter, z niezależnym wejściem, do wprowadzenia . Cena:
159 000 zł ( nr: 2297)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 09

PODZAMCZE Palisadowa 4 pokoje 85m2 200 000 zł do negocjacji;
parter z balkonem tel. 577-263955

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2,
3 pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa

BON –SZCZAWIENKO, luksusowe
mieszkanie z ogrodem, wysoki
parter, 44 m2, 2 pokoje, łazienka,
ogrzewanie gazowe i kominek.
Cena: 117 000zł (nr:1562) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, mieszkanie
z balkonem, 79m2, 3 pokoje,
kuchnia , ogrzewanie gazowe, do
modernizacji, Cena: 85 000 zł (nr:
2298) - (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. Cena: 298 000
zł (nr: 1593) - (74) 666 66 09, (74)
843 33 33, (74) 666 66 06
BON –SZCZAWIENKO, luksusowy
dom z ogrodem zimowym, 423
m2, 2 niezależne wejścia, działka
5000m2. Garaż na 3 samochody,
6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłownia, ogród-1937m2 z oczkiem
wodnym Cena: 1 490 000 zł (nr:
2309) - (74) 666 66 09, (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON -Oferta tylko w naszym
biurze! ŚRÓDMIEŚCIE,mieszkanie,
46,75 m2, 2 piętro, 2 pokoje,
ogrzewanie gazowe, kuchnia w
zabudowie, łazienka z wc i prysznicem, do wprowadzenia. Cena:
89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09
BON- SOBIĘCIN, mieszkanie tylko
za gotówkę,81 m2,3pokoje, kuchnia, łazienka, pierwsze piętro,Cena: 23 000 zł (nr: 23) (74) 666 66
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33
BON –WALIM mieszkanie, 32m2,
2 pokoje, jasna kuchnia, pierwsze
piętro Cena: 65 000 zł (nr: 2335) (74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON –ŚRÓDMIEŚCIE, lokal na
sprzedaż lub wynajem,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 – SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM 6 km od granic Wałbrzycha,
mieszkanie, parter, 60m2, 3
pokoje, aneks kuchenny, łazienka,
przedpokój, taras. Cena: 99 800 zł
(nr.2303) - (74) 666 66 09, (74) 666
66 06, (74) 843 33 33
BON – PIASKOWA GÓRA,
mieszkanie do wprowadzenia, 45
m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie miejskie. Cena: 109 000 zł
(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06, (74) 666 66 09

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, 2
pokoje, 62m2, B.Gorce, po remoncie, parter, ogród, cena 120 000
zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
31m2, na Rusinowie, cena 47 tys.
zł. - co gaz, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
26m2, Biały Kamień, cena 64 tys.
zł. - co miejskie, balkon, 4 p(10)
74 666 42 42, 881 424 100 .
WILLA- Sprzedamy garsonierę na
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro,
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Podzamcze,
Kasztelańska, 2 pokoje po kapitalnym remoncie, 35,50m2, 6p(10)
cena 119 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena
45000zł. parter, po remoncie, co
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie 2
pokoje, 42m2, Piaskowa Góra, 6 p.
(10) cena 124900 zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na Białym Kamieniu, 26m2, po
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż,
ogródek, cena 55 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy pół bliźniaka
w Szczawnie-Zdroju, 109m2, 4
pok. działka: 511m2 cena 395 tys.
zł. stan dobry, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
w dzielnicy Szczawienko, 34m2
, 49tys.zł. 2 piętro, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
36m2, Podzamcze , po remoncie,
3 piętro, winda, cena 103 tys.
zł. bez balkonu, 74 666 42 42,
507153166.
WILLA – Sprzedamy Piaskowa
Góra, kawalerka, 25m2, po
remoncie, 3 piętro, cena 84 tys.zł.
jasna kuchnia 74 666 42 42, 507
153 166 .
WILLA – Sprzedamy kawalerke w
B.Gorcach, cicha okolica, 1 piętro,
33m2, cena 35 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje w
B.Gorcach z ogródkiem, 60m2,
cena 52 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
Śródmieściu, 37m2, 1 piętro, co
gaz, cena 57 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy na N.Mieście
z ogrodem, garażem, 2 pokoje,
46m2, cena 149 tys.zł. 666 42 42,
507 153 166.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 56m2,
Podgórze, 2 pokoje, ul.Niepodle-

głości, parter, co węgiel, cena 80
tys. zł. balkon, stan dobry, 74 666
42 42, 507 153 166 .
WILLA – Sprzedamy 4 pokoje po
remoncie, 85m2, Górny Sobiecin,
ogród , osobne wejście, cena
199000zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po
remoncie, Podzamcze, 36m2, 3
piętro, cena 128 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 3 pokoje, działka
2000m2, cena 350 tys.zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
36m2, rozkładowe, Podzamcze, 2
piętro, cena 108 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 2
pokoje z łazienką i wc na Podgórze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, cena 39 tys.zł. 74 666 42
42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
46m2, St.Zdrój, boczna uliczka,
wys.parter, co gaz, 74 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje, 4 p. 42m2, balkon,
cena 99000zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie,
Nowe Miasto, kawalerka. 34m2,
wysoki parter, cena 55 tys.zł. co
gaz, 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje,
51,5m2 na Piaskowej Górze, 1
piętro (4), po remoncie, 155 000
zł. 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy Śródmieście,
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 piętro, 80tys.zł. do zamieszkania, co
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena
120 tys.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.
Palisadowa, 2 pokoje, 35.5m2, 3
piętro w 10, cena 99.700zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 62m2, 8 piętro
w 10, cena 159.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, 10
piętro w 10, cena 99.900zł, do
wprowadzenia, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 6
piętro w 10, cena 137.000zł, po

remoncie, tel. 74 840 40 40, 724
464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 35.5m2, 7
piętro w 10, balkon, rozkładowe,
cena 99.900zł, tel. 74 840 40 40,
724 464 997
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, parter
w 4, cena 125.000zł, tel. 74 840 40
40, 724 464 997
RENOMA – BOGUSZÓW GORCE,
ul. Szkolna, nowe bud., 2 pokoje
z jasną kuchnią, 46m2, 4 piętro w
, cena 54.900zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ ok.
ul. Bema, 71m2, C.O. gazowe, 2
piętro w 3, 155.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO,
nowe bud. 46m2, C.O. miejskie,
3 piętro w 4, ogród, po remoncie
119.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – UNISŁAW ŚLĄSKI,
80m2, parter z osobnym wejściem, 3 pokoje, „zielona” okolica,
do remontu, 59.900zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 51m2,
nowe bud., 6 piętro w 10, po
remoncie, 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, OKOLICE SZPITALA NR 2, 3 pokoje, c.o.
gazowe, parter w 2, 145.000zł, 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 129.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! DOM
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2,
jednopiętrowy, działka 1500m2,
do remontu, cena 214.000zł tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM KONRADÓW,
160m2, działka 733m2, C.O.
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena
360.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM NOWE SIODŁO
(MIEROSZÓW), 120m2, działka
2800m2, C.O. węglowe + kominek, 5 pokoi, PO REMONCIE, cena
270.000zł tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – DOM SADY GÓRNE,
160m2, działka 2000m2, C.O. węglowe, 4 pokoje, cena 465.000zł
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
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