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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, www.remax-praca.pl K
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• sortowanie 
surowców wtórnych

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich

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

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

R E K L AMA :

Policja w Wałbrzychu poszu-
kuje sprawcy zuchwałej kradzie-
ży. Młody mężczyzna w biały 
dzień ukradł z hospicjum kasetkę 
z datkami na rzecz tej instytucji.

- Policjanci z Komisariatu Policji 
I w Wałbrzychu prowadzą czynno-
ści związane z ustaleniem sprawcy 
kradzieży kasetki z pieniędzmi, któ-
ra była przytwierdzona do ściany w 
ogólnodostępnym holu budynku 
hospicjum. Tej bezczelnej kradzieży 
dokonał mężczyzna w szarej bluzie 
z kapturem. Do zdarzenia doszło 
29 lipca 2017 roku ok godz. 13:30. 
Wstępna wartość skradzionych 
pieniędzy oszacowana została na 
600 zł. Na portalu You Tube inter-
nauci umieścili już �lm z monito-
ringu: https://www.youtube.com/
watch?v=bNg8fUqs6ZE – mówi 
sierżant sztabowy Marcin Świeży, 
rzecznik prasowy Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu.

W akację poszukiwania sprawcy 
tej wyjątkowo bulwersującej kradzie-
ży włączyli się także internauci, któ-
rzy na portalach społecznościowych 
udostępniają �lmy z monitoringu i 

Ukradł skarbonkę 
z hospicjum!

Link do nagrania ukazującego moment kradzieży:
https://web.facebook.com/255523741183567/videos/1355484167854180/

apelują do użytkowników do 
rozpowszechniania informacji 
o rabunku. Na pro�lu hospi-
cjum na Facebooku także zo-
stały udostępnione trzy �lmy z 
trzech kamer. Widać na nich, że 
złodziej dobrze wiedział gdzie 
znajduje się skarbonka i jak ją 
zdemontować. Wiedział także 
kiedy dokonać tej kradzieży, 
by nie zostać złapanym na go-
rącym uczynku. Do tego miał 
świadomość, że obiekt jest 

monitorowany i dlatego miał 
na głowie kaptur, który zasła-
niał mu twarz.

- Na zamieszczonych na-
graniach widać zakapturzoną 
postać. Może ktoś rozpozna 
po sylwetce i sposobie poru-
szania złodzieja, który okrada 
ludzi chorych i cierpiących 
– apelują pracownicy Hospi-
cjum im. Jana Pawła II w Wał-
brzychu.

(RED)
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PREZES SPÓŁKI 
MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU 

ogłasza nabór kandydata do pracy
na stanowisko

KIEROWNIKA W ZAKŁADZIE LASÓW I PARKÓW

Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu
Miejsce wykonywania pracy – Wałbrzych 

Główny zakres zadań przewidzianych dla stanowiska 
Kierownik Zakładu Lasów i Parków:
1) zapewnienie sprawnego administrowania Spółką,
2) kontakt z �rmami zewnętrznymi, realizacja zamówień spółki,
3) tworzenie wizerunku Spółki, 
4) planowanie pracy podległym Pracownikom, 
5) opracowywanie projektów dla obiektów terenów zieleni;
6) urządzanie i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
7) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury 

krajobrazu,

Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać następujące 
wymagania:
1) wykształcenie wyższe preferowane : ochrona środowiska- 

architektura krajobrazu, leśnictwo, ogrodnictwo, 
2) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku- 

min 3 lata,
3) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, 

ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach,
4) znajomość obsługi komputera, 
5) umiejętność zarządzania zespołem oraz dobrej organizacji 

pracy, kreatywność,
6) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) Curriculum Vitae,
3) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie 

i kwali�kacje,
4) kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Miejski 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, 
ze zmianami).

Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia” należy składać 
w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółki Miejski Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. (siedziba: 58-300 Wałbrzych 
ul. Kolejowa 4), bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 10 sierpień 2017r do godziny 1200. 
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data 
wpływu do sekretariatu Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych ul. Kolejowa 4.

Serwis Samochodowy Goliat

ZATRUDNI
MECHANIKA SAMOCHODOWEGO 

Z KWALIFIKACJAMI I DOŚWIADCZENIEM

WYNAGRODZENIE 
3 TYS. ZŁ I WIĘCEJ

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

R E K L AMA

Organizatorem akcji jest 
Fundacja DKMS. Dysponuje 
ona największą bazą dawców 
szpiku w Polsce, w której zare-
jestrowanych i przebadanych 
jest ponad 1 135 000 poten-
cjalnych dawców szpiku (dane 
z czerwca 2017 r.). Dzięki stara-
niom Fundacji DKMS już 4 284 
osób (dane z czerwca 2017 r.) 
oddało swoje komórki macie-
rzyste lub szpik, dając szansę 
na życie pacjentom zarówno 
w Polsce, jak i na świecie.

Akcja rejestracji poten-
cjalnych dawców szpiku zo-
stała zaplanowana na 5 i 6 
sierpnia. W tych dniach ekipy 
Fundacji DKMS będzie moż-
na spotkać w godzinach od 
10.00 do 20.00 w Galerii Han-
dlowej Tesco w Szczawnie 
Zdroju oraz w Galerii Victoria, 
a w zamku Książ rejestracja 
będzie prowadzona w godzi-
nach od 11.00 do 18.00. Z ko-
lei w niedzielę (6 sierpnia) do 
akcji włączą się dwie para�e 
w Boguszowie Gorcach: pod 
wezwaniem Zesłania Ducha 
Świętego w Gorcach i pod 
wezwaniem Świętej Trójcy w 
Boguszowie. Tam rejestracja 
będzie odbywała się w godzi-
nach od 11.00 do 18.00.

- Prawdopodobieństwo 
znalezienia odpowiedniego 
dawcy dla pacjenta jest bar-

dzo niskie. Im więcej poten-
cjalnych dawców, tym więcej 
szans na życie dla chorych na 
nowotwory krwi – podkreślają 
organizatorzy akcji w Aglome-
racji Wałbrzyskiej.

Kto może zostać dawcą 
szpiku? Każdy zdrowy czło-
wiek w wieku od 18 do 55 lat, 
który waży minimum 55 kg i 
nie ma wielkiej nadwagi. Pod-
czas procesu rejestracji, który 
trwa kilka minut, wypełniany 
jest formularz, przeprowa-
dzany jest wywiad medyczny 
na temat sytuacji zdrowotnej 
potencjalnego dawcy oraz 
pobierany jest wymaz z błony 
śluzowej jamy ustnej. Próbka 
tra�a do laboratorium, które 
określa kod genetyczny daw-
cy. Potem trwa procedura 
sprawdzania zgodności z oso-
bą potrzebującą szpiku.

- W 80% przypadków ko-
mórki macierzyste pobierane 
są z krwi obwodowej. Proce-
dura ta stosowana jest w me-
dycynie od 1988 roku. Przed 
pobraniem przez 5 dni dawca 
przyjmuje czynnik wzrostu 
G-CSF, aby zwiększyć ilość 
komórek macierzystych w 
krwi obwodowej. Jest to sub-
stancja produkowana rów-
nież naturalnie w organizmie 
człowieka, np. w momencie 
przechodzenia infekcji. Pod-

Gmina Wałbrzych nie 
musi oddawać Spółce Re-
strukturyzacji Kopalń po-
nad 30 milionów złotych. 
Firma zajmująca się m.in. 
likwidacją pozostałości po 
przemyśle wydobywczym w 
regionie wałbrzyskim po raz 
trzeci przegrała sądową ba-
talię o te pieniądze.

- Postanowieniem z dnia 12 
czerwca 2017 r. Sąd Najwyż-
szy de�nitywnie rozstrzygnął 
na korzyść Gminy Wałbrzych 
wieloletni spór ze Spółką Re-
strukturyzacji Kopalń ( SRK), 
zgłaszającą roszczenie o za-
płatę ponad 30 mln zł. Orze-
czenie to, podobnie jak po-
przedzające go wyroki sądów 
dwóch instancji, ostatecznie 
potwierdza słuszność przyję-
tego w 2011 r. r. stanowiska 

Zwycięstwo Wałbrzycha
prezydenta miasta Romana 
Szełemeja, który z determi-
nacją odmawiał SRK prawa 
do tych roszczeń. Kierowany 
przez skarbnika miasta Ewę 
Kłusek zespół pracowników 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzy-
chu, przy wydatnej pomocy 

Kancelarii Adwokackiej Świ-
teńki i Partnerzy, w pełni zre-
alizował tę strategię. SRK jest 
w Wałbrzychu kojarzona z po-
śpiesznie i nie bez poważnych 
błędów przeprowadzonym 
procesem likwidacji kopalń. 
Konsekwencje ekonomiczne 

tych działań SRK miasto po-
nosi do dziś. Tym większe roz-
goryczenie budzi brak umiaru 
i wyważenia w dochodzeniu 
przez SRK swoich rzekomych 
praw, w tym także w innych 
obszarach. Kolejnym przykła-
dem takiej postawy SRK jest 
żądanie zapłaty przez miasto 
za grunt, na którym posado-
wiona jest Szkoła Podstawo-
wa nr 17 w dzielnicy Sobięcin. 
Prezydent Wałbrzycha konse-
kwentnie wskazuje natomiast, 
że to na SRK ciąży faktyczna 
i moralna, jeśli nie wprost 
prawna odpowiedzialność za 
źle przeprowadzony proces 
likwidacji kopalń wałbrzyskich 
przed 20 laty – mówi Arka-
diusz Grudzień, rzecznik pra-
sowy prezydenta Wałbrzycha.

(RED)
Spółce Restrukturyzacji Kopalń domagała się od Gminy Wałbrzych 
ponad 30 milionów złotych.

Na pomoc Kubusiowi

czas przyjmowania czynnika 
mogą wystąpić objawy gry-
popodobne. Komórki pobiera 
się metodą zwaną aferezą. W 
dniu pobrania krew dawcy 
wyprowadzana jest z jednej 
ręki, następnie przechodzi 
przez maszynę, gdzie separo-
wane są komórki macierzyste 
i wraca do organizmu poprzez 
drugą rękę. Metoda ta nie wy-
maga hospitalizacji i jest sto-
sowana w 80% przypadków. 
Szpik pobierany jest z talerza 
kości biodrowej, a nie, jak się 
powszechnie uważa, z rdze-
nia kręgowego. Zabieg wyko-
nywany jest w znieczuleniu 
ogólnym przy użyciu specjal-
nej igły. Od znajdującego się 
w narkozie dawcy pobiera się 
z talerza kości biodrowej (nie 
jest to rdzeń kręgowy) ok. 1 
litra mieszaniny szpiku kost-
nego i krwi. Mieszanina za-
wiera ok. 5% szpiku kostnego, 
regenerującego się całkowicie 
w organizmie w ciągu ok. 2 
tygodni. Dawca przyjmowany 
jest na oddział zwykle dzień 
przed pobraniem szpiku. W 

szpitalu pozostaje 2-3 dni, a 
jedyne zagrożenie ogranicza 
się do powszechnego ryzyka 
związanego z podaniem nar-
kozy. Po pobraniu szpiku ist-
nieje możliwość wystąpienia 
miejscowego bólu, podob-
nego do stłuczenia, który po 
kilku dniach mija – wyjaśnia-
ją przedstawiciele Fundacji 
DKMS.

Dwa tygodnie temu, pod-
czas Dnia Dawcy Szpiku w 
Świebodzicach, do bazy po-
tencjalnych dawców szpiku 
dołączyło kolejnych dziewięć 
osób. Akcję zorganizowali: 
Centrum Rozwoju Funaberia 
oraz Fundacja DKMS.

- Wspólnymi siłami przez 
trzy lata udało się powiększyć 
bazę dawców o 64 osoby wła-
śnie z naszego miasta – mówią 
organizatorzy akcji, w którą 
jak zawsze włączyli się wolon-
tariusze, Młodzieżowa Rada 
Miejska w Świebodzicach, a o 
słodkie wsparcie zadbali: ZPC 
Śnieżka S.A. oraz Intermarche 
Świebodzice.

(RED)

Im więcej potencjalnych dawców, tym więcej szans na życie dla chorych 
na nowotwory krwi.

Zapraszamy do udziału w akcji rejestracji 
potencjalnych dawców szpiku, dedykowanej 
6 letniemu Kubie z Wałbrzycha, który choruje 

na anemię aplastyczną oraz wszystkim 
potrzebującym przeszczepienia szpiku od dawcy 

niespokrewnionego.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

R E K L AMA

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

WIELKA WYPRZEDAŻ WCZASÓW I OBOZÓW W BUŁGARII!!!! 
ZAPRASZAMY NAWET DO 700 PLN TANIEJ!!! DZIECKO DO 12 LAT ZA 500 PLN!!!

BUŁGARIA - OSTATNIE MIEJSCA W SEZONIE W SUPER CENACH!!!
IMPREZY POTWIERDZONE - OSTATNIE MIEJSCA!!!

I WIELE INNYCH! ZAPRASZAMY! 

AUTOKAR:
08.08.2017 - 19.08.2017 - 1 000 PLN - OSTATNIE 10 MIEJSC

17.08.2017 - 28.08.2017 - 1 299 PLN - OSTATNIE 12 MIEJSC                    26.08.2017 - 06.09.2017 - 1 199 PLN - OSTATNIE 14 MIEJSC
04.09.2017 - 15.09.2017 - 1 199 PLN - OSTATNIE 11 MIEJSC                    13.09.2017 - 22.09.2017 - 999 PLN - OSTATNIE 7 MIEJSC

SAMOLOT:
10.08.2017 - 21.08.2017 - 1 999 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 18 MIEJSC
31.08.2017 - 11.09.2017 - 1 799 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 28 MIEJSC
04.09.2017 - 11.09.2017 - 1 699 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 25 MIEJSC

11.09.2017 - 21.09.2017 - 1 699 PLN - WYLOT KATOWICE OSTATNIE 22 MIEJSCA

OBÓZ MŁODZIEŻOWY: 08-19.08.2017, 17-28.08.2017 - 1400 PLN

W cenie: transport (autokar lub samolot), noclegi (7,9,10 lub 11) -  wszystkie pokoje z łazienkami, klimatyzacją, lodówką, 
balkonem (200 m  od morza), hotel z basenem, śniadania i obiadokolacje w formie stołu  szwedzkiego z napojami, 

ubezpieczenie, animacje taneczne (zumba), rezydent polskojęzyczny, podatek VAT

1 sierpnia w Szczawnie 
Zdroju odbył się koncert 
Briańskiej Orkiestry Sym-
fonicznej pod kierunkiem 
Eduarda  Ambarcumiana 
– zasłużonego artysty Fe-
deracji Rosyjskiej. W po-
nad godzinnym koncercie 
muzycy zaprezentowali 
utwory z twórczości Sta-
nisława Moniuszki, Joha-
nesa Staraussa, Johanesa 
Brahmsa,  Georgesa Bizeta 
i innych wielkich kompo-
zytorów.

Fantastyczne wykona-
nie porwało szczawieńską 
publiczność z krzeseł, która 
raz po raz nagradzała mu-
zyków gromkimi brawami. 
Orkiestra istnieje od 1993 r. 
i ma na swoim koncie wiele 
wyróżnień i nagród oraz nie-
zliczoną ilość koncertów w 
Europie i Azji. Muzycy szcze-
gólnie sobie cenią koncerty 
i ciepłe przyjęcie polskiej 
publiczności. Koncert odbył 
się w ramach obchodów 

Skrócone godziny 
pracy
W związku z ostrzeżeniem 
meteorologicznym nr 70 z 
dnia 29 lipca 2017 roku, wy-
danym przez Instytut Mete-
orologii i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu, nastąpiły 
zmiany godzin pracy wielu 
urzędów w naszym regionie. 
Starostwo Powiatowe w Wał-
brzychu w dniach 01.08-03.08 
czynne będzie od godz. 7.30 
do godz. 14.00.

(RED)

Stwórz rodzinę
Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Wałbrzy-
chu poszukuje osób, które 
podjęłyby się opieki nad 
potrzebującymi dziećmi. Na 
każde dziecko umieszczone w 
rodzinie zastępczej przyzna-
wana jest comiesięczna pomoc 
pieniężna na jego częściowe 
utrzymanie. Ponadto każda 
rodzina może skorzystać w 
PCPRz pomocy: psychologa, 
radcy prawnego i pracownika 
socjalnego. Kontakt: Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie, 
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwo-
lenia 20-24, tel. (74) 6666 300 
lub (74) 6666305, e – mail: se-
kretariat@pcpr.walbrzych.pl.

(GŁ)

Powiat wałbrzyski, w 
partnerstwie z gminami 
Czarny Bór, Stare Boga-
czowice i Walim, pozyskał 
środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego w kwocie 3 168 
462,58 zł na montaż insta-
lacji fotowoltaicznej na 21 
budynkach użyteczności 
publicznej.

Projekt realizowany bę-
dzie do 2018 roku, a jego 
głównym celem jest zwięk-
szenie poziomu produkcji 
energii odnawialnej na tere-
nie Powiatu Wałbrzyskiego. 
Wśród zakwali�kowanych 
pod względem technicz-
nym budynków znalazły się: 

szkoły, urzędy gmin, remizy 
strażackie, gminne biblioteki 
i centra kultury.

Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego w ostatnich dniach za-
kończył postępowanie prze-
targowe. Jest duża szansa, 
że pierwsze prace związane 
z instalacją systemów foto-
woltaicznych rozpoczną się 
jeszcze w sierpniu bieżącego 
roku.  - To pierwsza tego typu 
inwestycja na tak duża skalę 
w naszym powiecie. Udało 
się to dzięki współpracy i za-
angażowaniu włodarzy gmin 
partnerskich: Walimia , Czar-
nego Boru i Starych Boga-
czowic  – mówi wicestarosta 
Krzysztof Kwiatkowski.

(AB)

Rocznicowy 
koncert

25-lecia działalności Stowa-
rzyszenia Współpracy Polska 
– Wschód, a organizatorem 
- poza stowarzyszeniem - był 
Teatr Zdrojowy w Szczawnie 
Zdroju.

Podziękowania za wspania-
ły koncert składali: wicestaro-
sta wałbrzyski Krzysztof Kwiat-
kowski i burmistrz Szczawna 
Zdroju Marek Fedoruk .

(AB)

Ekologiczna energia 
w Powiecie Wałbrzyskim

Montaż instalacji fotowoltaicznej obejmie 21 budynków użyteczności 
publicznej.
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• blaty kamienne kuchenne
i łazienkowe

• schody, posadzki i tarasy
• parapety i kominki
• ogrodzenia i elewacje

Strzegomski producent wyrobów granitowych oferuje:

tel. 733 018 218

R E K L AMA

SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS
EKOGROSZEK EKORET, WIECZOREK, 

MARCEL, SILESIA, KOKS ORZECH, 

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

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

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

Bałem się, że to się już nie 
uda, że po kompromitacji 
szefa KOD ciężko będzie po 
raz drugi odzyskać zaufanie 
Polaków, dla których słowa 
partia, obojętnie jaka by nie 
była, budzi odruch wymiot-
ny, a to co dzieje się w Sejmie 
i Senacie woła o pomstę do 
nieba. A ponieważ dzieje się 
coraz gorzej i każdy zdrowo 
myślący obywatel tego pań-
stwa, dla którego wolność, 
demokracja, praworządność 
i kultura osobista, stanowią 
nieomal świętość, patrząc 
na to, co wyczyniają od dłuż-
szego czasu politycy, chwyta 
się za głowę i nie może uwie-
rzyć, że potra�li tak mocno, 
w sposób absurdalnie głupi, 
szkodliwy i niewiarygod-
ny, skłócić Polaków między 
sobą, doprowadzić do krań-
cowego podziału społeczeń-
stwa, zdezorganizować jego 
normalne funkcjonowanie i 
skompromitować nasz kraj 
w oczach całego świata.

Ideą przewodnią PiS-
-owskiej „dobrej zmiany”, 
co widać na każdym kroku, 
jest powrót do PRL-u. To w 
tamtym systemie w rękach 
wodza jedynej wiodącej par-
tii znajdowały się wszystkie 
organy państwowe, organy 
władzy w terenie, wszyst-
kie środki przekazu, a nad 
„wolnością słowa” czuwały: 
świetnie zorganizowana i 
dobrze płatna cenzura, służ-

Polski lipiec - światełko w tunelu
Stanisław 
Michalik

ba bezpieczeństwa i woj-
sko. Na naszych oczach ma 
miejsce postępujący proces 
powrotu do tamtej rzeczy-
wistości, a sukcesy ruchu 
„Solidarności” i wszystkie 
osiągnięcia spadkobierców 
tego ruchu po roku 1989 (w 
tym „okrągły stół”, który jak 
wiemy zapobiegł krwawej 
wojnie domowej), do cza-
sów zdobycia władzy przez 
PiS, są uważane za „zdradę 
narodową”.

To w naszym najwyższym 
organie państwowym, Sej-
mie, ważny poseł partii rzą-
dzącej wdziera się na trybunę 
niezgodnie z regulaminem, 
by zarzucić opozycyjnym 
posłom, że to oni są winni 
śmierci jego brata, który - jak 
wiadomo - zginął 10 lat temu 
wraz z 95 innymi wybitnymi 
Polakami w katastro�e lotni-
czej. Wszelkie granice prawa, 
etyki i kultury osobistej zo-
stały przekroczone. Ale win-
ny tej insynuacji może czuć 
się bezpiecznie. Nie ma już 
niezależnego od rządzących 
Trybunału Konstytucyjnego, 
prokuratura jest w jego rę-
kach, a właśnie rozgrywa się 
spektakl podporządkowania 
sobie Sądu Najwyższego i 
wszystkich pozostałych orga-
nów sądowych.

Trudno się dziwić, że 
znaczna część społeczeń-
stwa nie godzi się z tym, co 
się dzieje w państwie pol-
skim, nie godzi się na bezkar-
ność i chamstwo posłów, na 
burzenie podstaw ustroju III 
Rzeczpospolitej. To, co mia-
ło miejsce w całym kraju, w 
dniach lipcowych tego roku, 
a czego kulminacja nastąpiła 
po południu i w nocy z 22 na 

23 lipca, przejdzie do historii 
pod nazwą „polskiego lipca”. 
To jest prawdziwe światełko 
w tunelu, budzi nadzieję, że 
Polacy się otrząsną z bezrad-
ności, że się obudzą, zanim 
nie będzie za późno. Dobrze 
pamiętamy sierpień 1980 
roku, kiedy to się wszystko 
zaczęło, a historia lubi się 
powtarzać.

W drugiej połowie lipca 
roku 2017 miał miejsce ży-
wiołowy zryw wolnościowy 
w całym kraju, poczynając od 
Warszawy, Poznania, Krako-
wa, Wrocławia, Gdańska i in-
nych metropolii, a na kilkuna-
stu miastach powiatowych, 
w tym naszym Wałbrzychu 
kończąc. Wzięły w nim udział 
setki tysięcy ludzi. Wszędzie 
Polacy gromadzili się pod 
gmachami sądów i na cen-
tralnych placach, podobnie 
jak w latach 80-tych, kiedy 
pojawiła się szansa obalenia 
komunistycznej władzy. I tak 
jak wtedy, również w lipcu 
tego roku wyszli na ulice lu-
dzie różnych orientacji poli-
tycznych, ale głównie bezpar-
tyjni, pragnący ratować to, co 
udało nam się z takim trudem 
zbudować – demokratycz-
ne państwo prawa. A było 
wśród tych, co wyszli na ulice 
mnóstwo ludzi młodych. Dla 
wielu z nich była to pierwsza 
taka zbiorowa manifestacja. 
Pamięć o tym przeżyciu po-
zostanie na zawsze. Rzecz 
w tym, że nie wszyscy o tym 
wiemy, co się w Polsce działo, 
że nie informują o tym w spo-
sób rzetelny publiczne środki 
przekazu, że TVP Kurskiego 
bezczelnie kłamie, starając 
się zmarginalizować ten ruch 
tak samo, jak w sierpniu 1980 

roku czyniła to TVP w rękach 
PZPR.

Na stronie internetowej 
gazeta.pl znajduję niezwykle 
optymistyczny wywiad pt. 
„To im się udało wyprowa-
dzić na ulice dziesiątki tysięcy 
Polaków” przeprowadzony 
przez dziennikarza, Michała 
Gostkiewicza z dwojgiem 
młodych ludzi: Weroniką 
Paszewską, dyrektorką i fun-
datorką Akcji Demokracja i 
Franciszkiem Sterczewskim, 
architektem i społecznikiem 
z Poznania, którzy - jak się 
okazuje - włączyli się bardzo 
skutecznie w organizację ma-
sowych demonstracji obywa-
telskich w obronie niezależ-
ności sądów, a ich sukcesem 
okazała się akcja „Łańcuch 
Światła”. Oto co na ten temat 
m. in. powiedziała w wywia-
dzie Weronika:

- W Akcji Demokracja, czy-
li w różnych naszych akcjach, 
wzięło do tej pory udział w 
różny sposób co najmniej 
250 tys. osób. Tyle mamy 
maili w bazie. Czyli takiej 
liczbie jesteśmy w stanie wy-
słać maila z informacjami. A 
potra�my to robić naprawdę 
skutecznie. To nie jest byle 
jaki newsletter. To jest potę-
ga. Budowaliśmy ją półtora 
roku. To jest możliwe. My - 
siedem osób - umożliwiamy 
ludziom działanie, stojąc so-
bie grzecznie z boczku. Do 
tego social media i mamy 
dwa silne, proste narzędzia. 
I tra�liśmy w dobry moment 
i z dobrą formułą - demon-
stracji bez polityków i em-
blematów partyjnych czy 
organizacyjnych.

Bo ludzie mają chyba 
przesyt oglądania na demon-

stracjach polityków prowa-
dzących kampanie wyborcze. 
Zwłaszcza, gdy zagrożone są 
nasze prawa i wolności. Myślę, 
że powaga i zaduma „Łań-
cucha Światła” zrobiła swoje. 
Sytuacja jest poważna i ludzie 
to czują. Ta godzina re�eksji, 
zadumy, ciszy, jest potrzebna. 
Czerpiemy z niej siłę. Pomo-
gło też jedno, proste hasło: 
"Wolne sądy, chcemy weta!". 
Przekaz musiał być jednolity. 
Nie mówiliśmy o innych rze-
czach, ani nie skandowaliśmy 
haseł, które mogłyby kogo-
kolwiek obrazić.

A oto, co m.in. powiedział 
w wywiadzie Franciszek, któ-
ry zorganizował „Łańcuch 
Światła” w Poznaniu:

- To było jak jakiś stan 
wyjątkowy. Jakbym sztabem 
kryzysowym dowodził. Tyle, 
że w tym sztabie ciągle byli 
chętni do pracy i się udało. 
Udało się zdobyć zaufanie 
policji i urzędników. Policja 
zobaczyła, że nie ma agre-
sji, jest bezpiecznie, nie było 
żadnej - żadnej! - sytuacji 
niebezpiecznej. W każdym 
z miejsc, w których prote-
stowaliśmy - a musieliśmy 
miejsce zmieniać, bo się nie 
mieściliśmy.

Ja się cieszę, że ta taktyka 
działa. I właśnie teraz, jest 
dobry moment, żeby ten suk-
ces - bo mimo, że prezydent 
jedną z trzech ustaw, bardzo 
szkodliwą, podpisał, to dwa 
weta to jest duży sukces lu-
dzi - przekuć w coś trwałego. 
Bo to sukces ludzi. Gdyby 
obywatele nie wyszli w ta-
kiej liczbie na ulicę, tych wet 
by nie było. Trzeba docenić 
wszystkich - we wszystkich 
miastach i miasteczkach.

Mam poczucie, że wiele 
osób w Polsce nie ma z kim 
się identy�kować na po-
ziomie partii politycznych. 
Obecni liderzy i liderki mu-
szą się zmienić - myślę, że 
„Łańcuch Światła” jasno to 
pokazał. Liczę na to, że obec-
ni przywódcy mogą się jakoś 
zmienić pod wpływem walki 
o sądy. I na to, że pojawią się 
nowi liderzy. Mamy jeszcze 
dwa lata do wyborów.

A co dalej? To będzie 
decyzja grupy. Na począt-
ku byłem sam. W tydzień, 
spontanicznie, stworzyła 
się grupa, która chce coś 
robić. Na pewno chcemy 
dalej patrzeć politykom na 
ręce. I - pamiętając, że teraz 
przed kamerami mediów 
stanęli zwykli ludzie z naszej 
demonstracji, chcemy dalej 
zachęcać ludzi do działania. 
Do uprawiania polityki oby-
watelskiej, a nie partyjnej. 
To, co się dzieje w Sejmie, 
tylko odstrasza ludzi.

Tyle z wybranych prze-
ze mnie wypowiedzi osób, 
których nazwiska warto za-
pamiętać. Nie usłyszymy o 
nich w mediach PiS-owskich. 
A teraz na koniec dodam już 
od siebie.

Bitwa o wolną Polskę 
dopiero się zaczęła. Nie my-
ślę tu o żadnym puczu lub 
zamieszkach ulicznych, ale 
o naszej sile obywatelskiej, 
którą możemy zamanifesto-
wać na pokojowych zgro-
madzeniach, a w końcowym 
momencie – w wyborach, je-
śli to nie będą wybory takie 
jak w Korei Północnej, puti-
nowskiej Rosji lub na Biało-
rusi. Polski lipiec, to dopiero 
światełko w tunelu.
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- W piątek pożegnaliśmy grupę dzieci, która przez ostatnie 2 
tygodnie uczestniczyła w szczawieńskiej półkolonii. Pod opieką 
wykwalifikowanej i doświadczonej kadry maluchy brały udział w 
zajęciach artystyczno-plastycznych, seansach bajkowo-filmowych, 
grach i zabawach na świeżym powietrzu oraz wycieczkach po 
dolnośląskim regionie. Start II turnusu - 16 sierpnia (do 29 sierpnia). 
Informacje i zapisy: 533 474 105 / Urząd Miasta (2 piętro, pok. 28) 
- 74 849 39 28. Cena: 370 zł (w tym śniadania i obiady) – zachęcają 
organizatorzy letniego wypoczynku w Szczwnie Zdroju.

(RED)

Półkolonie 
w uzdrowisku

Szczawno-Zdrój

- Rozpoczęliśmy re-
witalizację Wieży Anny 
w Parku Zdrojowym im. 
Henryka Wieniawskiego. 
Uznaliśmy, że imieniny 
Anny będą doskonałą oka-
zją, by zorganizować brie-
�ng prasowy i do wspól-
nego wszczęcia inwestycji 
zaprosić lokalne media – 
mówi Marek Fedoruk, bur-
mistrz Szczawna Zdroju.

Rewitalizacja Wieży Anny 
w Szczawnie Zdroju polegać 
będzie na wykonaniu kom-
pleksowych prac budowla-
nych obiektu, jak również 
tarasu przy obiekcie i prowa-
dzącej do wieży kamiennej 
ścieżki. Prace obejmą w da-
chu nowego wejścia na taras 
(dach wieży) – systemowy 
wyłaz dachowy; doświetle-
nie wnętrza wieży nowymi 
systemowymi świetlikami; 

wykonanie nowych tynków 
renowacyjnych we wnętrzu 
wieży, powyżej parteru z 
zachowaniem kolorystyki 
historycznej; odtworzenie 
stolarki okiennej; wykona-
nie nowych schodów żel-
betonowych ze szklanymi 
balustradami i pochwytami 
z aluminium; wykonanie no-
wej posadzki podłogowej z 
izolacją przeciwwilgociową 
i posadzką żywiczną; ob-
łożenie schodów powłoką 
żywiczną; wymianę drzwi 
wejściowych na stylizowane 
spójne ze stolarką okienną; 
renowację krat okiennych; 
wymianę obróbek blachar-
skich; renowację tynków 
zewnętrznych wraz z ma-
laturą; renowację opaski 
obiektu; w przestrzeniach 
między blankami zabezpie-
czenie z dwuwarstwowego 

Rewitalizacja na imieniny
szkła hartowanego (ze szkła 
przeziernego) na stalowych 
chwytakach; oczyszczenie i 
odtworzenie kolorystyki tar-
czy zegara; wymianę insta-
lacji elektrycznej: instalacja 
oświetlenia wraz z instalacją 
gniazd z tablicą rozdziel-
czą; instalację odgromową 
obiektu; instalację oświe-
tlenia zewnętrznego wieży; 

uzupełnienia ubytków w ka-
miennym murze przy tarasie; 
remont kamiennej posadzki 
tarasu, w razie konieczności 
uzupełnienie kamiennych 
płyt; remont nawierzchni ka-
miennej i schodów na ścież-
ce prowadzącej do wieży i 
tarasu widokowego.

- Gmina we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Lokal-

nej Grupy Działania Kwiat 
Lnu złożyła wniosek o przy-
znanie pomocy w ramach 
poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020. W wyniku 

konkursu otrzymała środki 
w wysokości 190 167,00 zł. 
Umowa o przyznaniu po-
mocy została podpisana 20 
kwietnia br. Koszt prac wy-
niesie 440 000 zł, a termin 
zakończenia robót został 
zaplanowany na 16.10.2017 
r. – dodaje burmistrz Marek 
Fedoruk.

(RED)

Rozpoczęła się rewitalizacja Wieży Anny w Szczawnie Zdroju.
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PREZES SPÓŁKI 
MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU 

ogłasza nabór kandydata do pracy
na stanowisko

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH 
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu,
 Miejsce wykonywania pracy – Wałbrzych,  

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska: Główny specjalista 
ds. organizacyjno-prawnych  i zamówień publicznych,
1) współpraca z Kancelariami Prawnymi,
2) nadzór prawny nad dokumentami �rmy i zapewnienie sprawnego bieżącego obiegu 

dokumentów,
3) wery�kowanie zawieranych umów oraz dokumentów prawnych pod kątem 

formalnym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
4) sporządzanie Specy�kacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

oraz przygotowanie wzoru umowy,
5) sporządzanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu publicznym i ogłoszeń 

o udzieleniu zamówienia publicznego,
6) udział w pracach Komisji Przetargowej wraz ze sporządzaniem protokołu 

z jej posiedzeń oraz protokołu postępowania,
7) przygotowywanie dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
8) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą 

wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 

9) współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu procedur,
10) przekazywanie danych w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

celem spełnienia wymogów sprawozdawczych,
Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
1) wykształcenie wyższe preferowane : prawnicze,
2) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku- min 1 rok,
3) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz aktów wykonawczych do niej: 

kodeks postępowania administracyjnego i kodeks cywilny,
4) znajomość obsługi komputera, 
5) umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność,
6) łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) Curriculum Vitae,
3) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwali�kacje,
4) kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).

Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia” należy składać w zamkniętych kopertach, 
w sekretariacie Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (siedziba: 58-300 
Wałbrzych ul. Kolejowa 4), bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
10 sierpień 2017r do godziny 1200.  O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decy-
duje data wpływu do sekretariatu Spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 
58-300 Wałbrzych ul. Kolejowa 4.

R E K L AMA
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

ZAWIADAMIA
że w okresie 

od 09.08.2017 r. do dnia 29.08.2017 r. 

w Urzędzie Gminy w Starych 

Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 

na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony 

wykaz nr 4/2017 dot. najmu lokalu 

użytkowego.

31 lipca 2017 r. oglądałem 
w TVN 24 przemówienie pre-
zydenta Dudy, który znów z 
nieznośnym patosem i ge-
stykulacją przemawiał na 
uroczystościach poświęco-
nych Powstaniu Warszaw-
skiemu. Słuchającego tego 
wielce patetycznego prze-
mówienia, nie mogłem po-
wstrzymać złości, że oto 
znów - jak co roku - rocznica 
(to już 73 lata) tragicznych 
wydarzeń, staje się okazją do 
zakłamywania prawdziwej 
historii powstania. Bo cho-
ciaż Powstanie Warszawskie 
jest przykładem niesamowi-
tego bohaterstwa powstań-
ców, skłonnych poświęcić 
swoje życie na ołtarzu ojczy-
zny, to jest też przykładem 
niewybaczalnej głupoty i 
cynizmu ówczesnych polity-
ków i dowódców Armii Kra-
jowej, ale przede wszystkim 
jest przykładem niewyobra-
żalnego cierpienia cywilnej 
ludności stolicy, a także bez-
sensownej śmierci ponad 
200 tysięcy warszawiaków, 
w tym 33 tysięcy dzieci. Nad 
tym jednak prezydent Duda 
się nie pochylił, a jeżeli już 
wspomniał, to tak, jakby przy 
okazji tylko.

Na szczęście, w tym sa-
mym dniu, miałem okazję 
obejrzeć i wysłuchać stulet-
niego generała Zbigniewa 
Ścibor-Rylskiego, bohater-
skiego uczestnika tamtych 
zmagań i świadka niewy-
obrażalnych cierpień cywi-
lów, który w sposób bardzo 
przejmujący żegnał się z 
nami zakładając, iż za rok 
już go nie będzie. Niestety, 
wielkie osobowości odcho-
dzą coraz częściej, a nasze 
życie codzienne opanowały 
różnego rodzaju kreatury, na 
które nawet patrzeć już nie 
mam siły, nie wspominając 
o wysłuchiwaniu ich pseu-
dopatriotycznego bełkotu. 
Dlatego też bardzo poruszy-
ło mnie wezwanie Generała, 
abyśmy wszyscy wzajemnie 
się szanowali, nie zważając 
na różnice światopoglądowe 
i polityczne, na różne pocho-
dzenie społeczne i narodo-
we. Abyśmy - zwłaszcza mło-
dzież - potra�li nie tylko ze 
sobą porozumieć się, ale też 
ze wszystkimi mieszkańcami 
Ziemi. Mądre to były słowa 
i jestem przekonany, że kie-
rowane w pierwszym rzędzie 
do obecnych na uroczystości 
przedstawicieli najwyższych 

Janusz
Bartkiewicz

Na upały wszystkiego zrzucić się nie da
władz państwowych, ale też 
i do wszystkich rodaków, 
których panującym udało się 
tak mocno zantagonizować. 
Ze wstydem przyglądałem 
się, jak w momencie zagra-
nia hymnu państwowego 
gen. Ścibor-Rylski z wielkim 
trudem starał się przyjąć tak 
zwaną postawę zasadniczą, 
a stojący tuż obok niego 
prezydent Duda udawał, że 
tego nie widzi i nie pospie-
szył mu z pomocą. I od razu 
przypomniało mi się, z jakim 
poświeceniem rzucił się ra-
tować hostię, która z rąk ka-
płana wyleciała i zmierzała 
ku podłodze. Zaraz potem 
przyszła re�eksja, że w takim 
zachowaniu prezydenta nie 
ma nic szczególnego, kiedy 
sobie przypomniałem, jak 
pięć lat temu w 68 w rocz-
nicę wybuchu powstania, 
pisowska gawiedź wygwiz-
dała gen. Ścibora-Rylskiego, 
kiedy zaczął przemawiać na 
Powązkach oraz na Kopcu 
Powstania Warszawskiego.

Moje wielkie zniesmacze-
nie budzą też - i proszę mnie 
źle nie zrozumieć - różnego 
rodzaju charytatywne akcje 
pomocowe dla byłych po-
wstańców warszawskich. W 
dniu rocznicy Powstania War-
szawskiego słuchałem rano 
w TVN 24 red. Filipa Chajzera, 
który mówił, że bohaterowie 
powstania dzisiaj są przez 
państwo opuszczeni (co jest 
rzeczywiście smutną prawdą) 
i chociaż walczyli o wolność 
miasta i Polski, to dziś nie mają 
po prostu środków na życie, 
nie mówiąc już o prezentach 
dla wnuczków lub lekar-
stwach. Dlatego też Filip Chaj-
zer znów rozpoczął akcję po-
mocy dla tych powstańców, 
którzy dzisiaj żyją w nędzy, a 
powinni być przez wszystkich 
hołubieni. Szkoda tylko, że 
nikt nie pamięta o pomocy dla 
tysięcy warszawiaków, którym 
udało się przeżyć tą powstań-
czą gehennę, zafundowaną 
im przez zidiociałych wojsko-
wych i polityków. Oni również 
żyją dziś w nędzy, i co gorsze, 
w całkowitym zapomnieniu. 
O nich się nie mówi, bo jest to 
kwestia widać bardzo wstydli-
wa. Chwalę Filipa Chajzera za 
to, że rozpoczął akcję "Zbiórka 
dla powstańców", ale pytam: 
dlaczego zapomniał o cywil-
nych warszawiakach, o�arach 
tamtej chorej decyzji?

Wieczorem w Kurwizji 
obejrzałem powstańczy do-
kument, czyli �lm fabularny 
w całości złożony z doku-
mentalnych materiałów ar-
chiwalnych nagranych przez 
dwóch młodych reporterów 
w sierpniu 1944 roku. Po-
winien to obejrzeć każdy. 
Posłuchać głosów ludzi pa-

lących się żywym ogniem. 
Ich rozpaczliwego i przera-
żającego wołania o ratunek. 
To palili się cywile, nie po-
wstańczy żołnierze. Ale tylko 
o tych ostatnich pamiętamy 
i co roku oddajemy im hołd. 
Dlaczego tylko im?

* * *
1 sierpnia 2017 roku o 

godz. 10.00 Sąd Najwyższy 
raz jeszcze udowodnił mi, że 
nie jest organem, dla którego 
"suwerenności" warto dawać 
głowę. Myślę tak, ponieważ 
- jako prosty magister pra-
wa - jestem zdumiony jego 
kuriozalnym i ostatecznym 
orzeczeniem dotyczącym za-
wieszenia postępowania ka-
sacyjnego w sprawie byłego 
szefa CBA Mariusza Kamiń-
skiego. Pierwszy raz sąd ten 
wprowadził mnie w niebo-
tyczne zdumienie, kiedy pod-
czas rozprawy o wznowienie 
prawomocnie zakończonego 
procesu w sprawie zabójstwa 
wałbrzyskiego antykwariu-
sza, przewodnicząca składu 
orzekającego (trzyosobowy) 
tłumaczyła mi, co miałem na 
myśli i na celu, pisząc pewne 
bardzo istotne notatki urzę-
dowe. Kiedy chciałem wytłu-
maczyć, że wiem chyba le-
piej, Sąd Najwyższy w osobie 
pani przewodniczącej stwier-
dził, że jestem w głębokim 
błędzie. Oglądając transmisję 
z ogłoszenia postanowienia 
i wysłuchując ustnego jego 
uzasadnienia, widziałem z 
jakim trudem panu sędzie-
mu przychodziło wygłosić 
owo uzasadnienie, czego 
wyrazem było nieustanne 
połykanie śliny. Myślę, że się 
wstydził tego, co mu zrobić 
kazano.

Z powodu braku miejsca, 
tylko w ogólnym zarysie 
wyłuszczę dlaczego jestem 
zbulwersowany. Otóż sąd 

ten zaplątał się we własną 
togę, albowiem stwierdza-
jąc, że nie pozostaje z panem 
prezydentem w kon�ikcie 
kompetencyjnym, rozstrzy-
gnięcie tego kon�iktu (któ-
ry przecież nie istnieje, bo 
zgodnie z prawem istnieć 
nie może) pozostawił Try-
bunałowi Konstytucyjnemu, 
albowiem - jak zawile tłu-
maczył - marszałek Sejmu 
skierował do TK wniosek o 
rozstrzygnięcie tego rze-
komego kon�iktu. Rzecz w 
tym, że marszałek Sejmu 
nie ma prawnego umoco-
wania do wnoszenia takich 
wniosków i TK winien go po 
prostu odrzucić. Ponieważ 
jednak organ ten jest tylko 
biurem podawczym preze-
sa posła Jarosława, temat 
przyjął i wiadomo dlaczego. 
Sąd Najwyższy w takiej sytu-
acji winien stwierdzić, że TK 
jest od sprawdzania zgod-
ności ustaw z konstytucją, 
a więc nie ma uprawnień 
do rozstrzygania spraw in-
dywidualnych i potwierdzić 
zasadność postępowania 
kasacyjnego w sprawie Ka-
mińskiego i innych byłych 
funkcjonariuszy CBA. Poza 
tym - i na dokładkę - trzy-
osobowy skład orzekający 
zlekceważył sentencję orze-
czenia siedmioosobowego 
składu tego sądu, według 
którego prezydent Duda 
nie miał prawa ułaskawienia 
osoby, które nie została pra-
womocnie skazana. Czyżby 
sędziowie umyli ręce, licząc 
na korzystne dla nich projek-
ty ustaw, nad którymi pracu-
je ponoć prezydent Duda? 
A być może to tylko efekt 
panujących (nie tylko) w 
Warszawie upałów. Niestety, 
na upały wszystkiego zrzucić 
się nie da…

www.janusz-bartkiewicz.eu

X Rajd Pieszy „Korona Gór Wałbrzyskich”, składał się z trzech etapów. 
Pierwszy prowadził trasą Biegu Gwarków do granicy z Czechami, a 
następnie do czeskiego Viznova i Mezimesti. Drugi rozpoczął się w 
Teplicach n. Metuji, a uczestnicy m.in. weszli na szczyt Bociana (771 
m n.p.m.). Trzeci etap prowadził z Unisławia Śląskiego przez Polankę 
na Dzikowiec, gdzie odbył się piknik przy ognisku. Potem rajdowcy 
przeszli do wałbrzyskiego Sobięcina.

(BAS)

Korona Gór Wałbrzyskich
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Gmina Głuszyca uzyskała 
pomoc �nansową w wysokości 
592.903 zł na realizację zada-
nia „Eko Głuszyca – tu miesz-
kam, tu żyję- budowa przydo-
mowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Głuszyca”.

Uchwałą z dnia 26 lipca br. 
Zarząd Województwa Dolno-

śląskiego przekazał do�nan-
sowanie dla operacji typu „Go-
spodarka wodno-ściekowa” w 
ramach podziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym in-
westycji w energię odnawial-

ną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Dzięki pozyskanym środ-
kom planowana budowa 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Głu-
szyca zostanie do�nansowana 

w 63,63%. Warto zaznaczyć, że 
na liście 38 podmiotów, któ-
re zdobyły do�nansowanie, 
projekt złożony przez Gminę 
Głuszyca uzyskał najwyższą 
ilość punktów i znalazł się na 
pierwszym miejscu na liście 
informującej o kolejności 
przysługiwania pomocy. 

Miłośników biegania 
i historii zachęcamy do 
udziału w II Półmaratonie 
Szlakiem Riese, który wy-
startuje 6 sierpnia o godz. 
12.00 z Parku Jordanow-
skiego w Głuszycy.

Trasa biegu o długości 
21,5 km wiedzie po umiar-
kowanie górzystym terenie z 

sumą podbiegów wynoszącą 
755 m. W czasie półmaratonu 
biegacze zobaczą naziemne 
budowle nazistowskie o kryp-
tonimie RIESE - kompleksy: 
Podziemne Miasto Osówka 
oraz Włodarz. Przed biegiem 
wykład poświęcony historii 
Riese wygłosi Jerzy Cera.

(SJ)

Półmaraton Szlakiem 
Riese

Zakończył się montaż 
paneli fotowoltaicznych 
na budynkach Gimnazjum 
Publicznego Szkoły  Pod-
stawowej nr 2 oraz Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Głu-
szycy.

Na realizację zadania „Eko 
Głuszyca – tu mieszkam, tu 
żyję– montaż instalacji od-
nawialnych źródeł energii 
na budynkach szkolnych” 
Gmina Głuszyca pozyskała 
do�nansowane w wysokości 
422 603,00 zł z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go. Całkowita wartość zada-
nia wynosi 497 180,00 zł. 

Projekt zakłada wzrost 
udziału odnawialnych źró-
deł energii w bilansie ener-
getycznym Gminy oraz 
obniżenie kosztów opłat za 
energię elektryczną, gdyż 

zainstalowane systemy fo-
towoltaiczne produkować 
będą energię elektryczną. 
Dodatkowo powietrzne 
pompy ciepła służyć będą 
do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej w SP nr 2 i 
w budynku gimnazjum. Wy-
korzystanie pomp ciepła do 
podgrzewania ciepłej wody 
spowoduje także zmniejsze-
nie zużycia gazu, którym za-
silane są systemy grzewcze 
szkół. 

Dodatkowym elementem 
projektu jest jego funkcja 
edukacyjna. Instalacje za-
opatrzone będą w ekrany 
ukazujące parametry pracy 
i dane o ilości wyproduko-
wanej energii elektrycznej. 
Będą je mogli na co dzień 
obserwować głuszyccy 
uczniowie.

(SJ)

Pieniądze na oczyszczalnie

Ekologia w szkołach

Na dachach głuszyckich Szkół zostały zamontowane zostały panele 
fotowoltaniczne.

Gmina Głuszyca
-Do Urzędu Miejskiego w 

Głuszycy wpłynęły 34 wnioski 
mieszkańców, którzy zadekla-
rowali chęć budowy przydo-
mowych oczyszczalni. Dzięki 
pozyskanym środkom inwesty-
cja będzie do�nansowana 
w 63,63%. Pozostałe 36,67% 
kosztów poniosą Gmina Głu-
szyca i gospodarstwa domowe 
ujęte w projekcie. Cieszymy się, 
że coraz więcej osób ma moż-
liwość korzystania z projektów 

bezpośrednio adresowanych 
do mieszkańców. Budowa 
przydomowych oczyszczal-
ni, obok montażu instalacji 
fotowoltaicznych, to kolejny 
projekt, z którego skorzystają 
głuszyczanie. Realizacja obu 
projektów przyczyni się także 
do ochrony środowiska natu-
ralnego, co jest niezwykle waż-
ne dla nas wszystkich - dodaje 
burmistrz Roman Głód.

(SJ)
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Smakosze sera już po raz jedena-
sty spotkają się w Dziećmorowicach 
w Gminie Walim na dorocznym Fe-
stiwalu Sera, który zorganizuje Gmi-
na Walim wraz z Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimiu, Dolnośląskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu oraz Karczmą Góral-
ską.

To cykliczne wydarzenie, tradycyj-
nie organizowane 15 sierpnia, cieszy 
się dużą popularnością, a z roku na rok 
przyciąga coraz liczniejsze grono miło-

śników sera oraz przetworów mleczar-
skich.

- Zapraszamy do udziału w konkur-
sie kulinarnym na „Najlepszą potrawę z 
sera” w ramach XI Festiwalu Sera, który 
odbędzie się 15 sierpnia w Karczmie Gó-
ralskiej w Dziećmorowicach. Aby wziąć 
udział w konkursie należy zapoznać się 
z regulaminem na „Najsmaczniejszą 
potrawę z sera” oraz wypełnić kartę 
zgłoszenia. Więcej informacji udzie-
la asystent dyrektora CKiT w Walimiu 
Wioletta Sowa, tel. 723 970 611 – mówi 

Paweł Brzozowski, dyrektor Centrum 
Kultury i Turystyki w Walimiu.

Tegoroczny Festiwal Sera, jak zawsze, 
będzie ob�tował w znakomite sery i po-
trawy z sera, bo też taka jest jego rola. 
Odbyły się również dwa konkursy – na 
najlepszy ser i najlepszą potrawę z sera. 
Atrakcją będzie także specjalnie przy-
gotowana przez Wójta Gminy Walim 
zupa serowa, która zawsze cieszyła się 
wielkim powodzeniem. Gwiazdą tego-
rocznej imprezy będzie Tomasz Niecik.

(RED)

Termomodernizacja za-
bezpiecza budynek przed 
utratą ciepła i zmniejsza za-
potrzebowanie na energię i 
jej zużycie. W tym roku Gmina 
Boguszów-Gorce oraz wspól-
noty mieszkaniowe pozyska-
ły do�nansowania na ten cel. 
Zaplanowane prace obejmą 
budynki mieszkalne przy ulicy 
Żeromskiego i ulicy Szkolnej.

Łączna kwota środków pozy-
skanych przez gminę i wspólnoty 
mieszkaniowe to 2,5 mln złotych. 
Gmina Boguszów-Gorce uzy-
skała prawie pół miliona złotych 
do�nansowania na termomo-
dernizację budynków przy ulicy 
Żeromskiego 37, 38, 39 i 40. Prace 
budowlane obejmą m.in. remont 
i docieplenie dachu i elewacji, 
przebudowę systemu wenty-
lacji i remont klatki schodowej. 
Zakończenie prac w budynkach 
przy ul. Żeromskiego 37 i 38 jest 
planowane na listopad tego roku, 
natomiast w budynkach przy ul. 
Żeromskiego 39 i 40 realizacja 
projektu zakończy się rok później.

Do�nansowanie na termo-
modernizację uzyskały także 
wspólnoty mieszkaniowe przy ul. 
Szkolnej 10, 12, 14, 16, 18, 19, 24 i 
28.. Wnioski w imieniu wspólnot, 
jeszcze w 2016 r., złożył Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. w Boguszowie-Gorcach. 
Głównym celem podjętych dzia-
łań jest zwiększenie efektyw-
ności energetycznej budynków 
poprzez modernizację systemów 
grzewczych na bardziej oszczęd-
ne i przyjazne dla środowiska. W 
ramach do�nansowania zaplano-
wano m.in. remont elewacji i da-
chu wraz z dociepleniem. Całko-
wita wartość przedsięwzięcia to 
ponad 4 mln złotych, natomiast 
wartość do�nansowania wynosi 
2 mln złotych dla wszystkich bu-
dynków. Przewidywany termin 
zakończenia remontów to koniec 
2018 r. Wykonane prace mają 
znacznie wpłynąć na poprawę 
warunków mieszkaniowych loka-
torów oraz podniesienie walorów 
estetycznych otoczenia.

(RED)

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Świebodzi-
cach ogłasza nabór uczest-
ników na zajęcia. Placówka 
uzyskała dotacje na swoją 
działalność a nawet na jej 
rozszerzenie. – Od września 
możemy uruchomić dodat-
kowych 5 miejsc – mówi Iza-
bela Gaweł, kierownik ŚDS.

Dla kogo jest oferta ośrod-
ka? Oferta kierowana jest do 
osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, które ukończyły 
18 lat, w tym: osób niepełno-
sprawnych intelektualnie w 
stopniu: głębokim, znacznym, 
umiarkowanym, a także, gdy 
jednocześnie występują inne 
zaburzenia, zwłaszcza neuro-
logiczne, osób wykazujących 
inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych.

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy oferuje spotkania 
integracyjne, wyjazdy, wy-
cieczki, opiekę i zajęcia przez 
6 godzin dziennie 5 dni w ty-
godniu. Do tego ciepłe posiłki, 
bogato wyposażone sale tera-
peutyczne, zajęcia rekreacyj-
no-sportowe na basenie i krę-
gielni, profesjonalny i życzliwy 
personel, wsparcie psycho-
loga, korzystanie z pracowni 
kulinarnej, komputerowo-
-multimedialnej, plastycznej, 
stolarskiej, rehabilitacyjnej.

Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o kontakt: Środo-
wiskowy Dom Samopomocy, 
58-160 Świebodzice, ul. Parko-
wa 4, tel. 74 664 23 29, e-mail: 
kierownik@sds.swiebodzice.pl, 
www.sds.swiebodzice.pl.

(ABP)

Przyjmą więcej osób

Termomodernizacja 
z do�nansowaniem

Festiwal sera
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Gmina Mieroszów

Od listopada 2016 r. 
Gmina Mieroszów, w part-
nerstwie z Gminą Stare 
Bogaczowice, realizuje 
projekt ,,Szansa na lepsze 
jutro”, który jest skierowa-
ny do osób zagrożonych 
ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym.

Celem projektu jest ak-
tywne włączenie społeczne 
78 osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osób 
bezrobotnych spro�lowa-
nych jako najbardziej odda-
lone od rynku pracy w tych 
dwóch gminach, a także 
promowanie równości szans 
oraz aktywnego uczestnic-
twa i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie. Liderem pro-
jektu jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mieroszowie.

- Do chwili obecnej 
udział w projekcie bierze 55 
osób. Następna rekrutacja 
przewidziana jest na mie-
siące wrzesień/październik, 
gdzie szansę na aktywizację 
zawodową będą miały ko-
lejne 23 osoby. W ramach 
projektu przewiduje się: 
aktywną integrację o cha-
rakterze społecznym (udział 
w treningach społecznych, 
wsparciu grupowym), ak-

Kurtyna na ulicę
Burmistrz Mieroszowa 
zlecił zakup kurtyny wod-
nej, która w czasie upału 
będzie stawiana w miero-
szowskim rynku. - Dostaw-
ca zapewnia, że do piątku 
będzie już u nas. Do tego 
czasu o pomoc poprosiłem 
naszych dzielnych strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Mieroszowie. Pomogą 
nam znieść upał wystawiając 
swoje kurtyny wodne w go-
dzinach największego skwa-
ru – mówi Marcin Raczyński.

(RED)

Budują chodnik
Od kilku dni trwa budowa 
chodnika do ul. Kwiatowej 
w Mieroszowie. I etap za-
kłada wykonanie 93 metrów 
bieżących chodnika o szero-
kości 2 metrów bieżących. 
– Wspólnie dbamy o bezpie-
czeństwo na drodze powia-
towej. Dziękujemy Gminie 
Mieroszów za przygotowa-
nie i przekazanie dokumen-
tacji budowlanej – mówi An-
drzej Lipiński z Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego.

(RED)

- Rozpoczynamy wdro-
żenie zmian organizacji 
ruchu w mieroszowskim 
rynku i jego okolicach – za-
powiada Marcin Raczyń-
ski, burmistrz Mieroszowa.

- W pierwszym etapie na-
stąpi likwidacja wewnętrzne-
go parkingu. Sprawi to m.in., 
że mieszkańcy siedzący na 
ławkach w Rynku nie będą 
zmuszeni do oglądania za-
parkowanych samochodów 
z odległości jednego metra. 
Wprowadzone zostaną do-
datkowe elementy małej 
architektury oraz zieleni. Na 
mój wniosek na ostatniej 
sesji Rada Miejska Mieroszo-

wa zniosła strefy płatnego 
parkowania. Pozwoli to na 
usunięcie z Rynku jego szpe-
cącego elementu, jakim jest 
niebieska budka dla obsługi 
parkingu. W to miejsce wsta-
wiony zostanie stół do gry w 
szachy. Następnie wymienio-
ny zostanie mało uroczy słup 
ogłoszeniowy. Przygotowy-
wana jest także dokumenta-
cja dotycząca zamontowania 
oświetlenia podcieni - czyli 
pod tak zwanymi �larami 
wieczorem będzie jasno. Na-
stępny krok to podświetlenie 
budynku magistratu – wyli-
cza burmistrz Mieroszowa.

(RED)

Zmiany w Rynku

Wkrótce w mieroszowskim Rynku zajdą duże zmiany.

Szansa na lepsze jutro

tywną integrację o charak-
terze edukacyjnym – kursy 
i szkolenia, aktywną inte-
grację o charakterze zawo-
dowym (PAI- prace społecz-
nie użyteczne i szkolenia 
miękkie; staże zawodowe; 
poradnictwo zawodowe i 
pośrednictwo pracy). Przez 
cały okres uczestnictwa w 
projekcie, w ramach za-
wartego kontraktu i ścieżki 
reintegracji, każda osoba 
objęta jest pracą socjalną 
oraz wsparciem �nanso-
wym. Zakończenie projektu 
przewidziane jest na maj 
2018 r. Zapraszamy osoby 
chętne do uczestnictwa w 
kolejnej edycji projektu. 

Szczegółowych informacji 
udzielają: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mieroszowie 
oraz Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Starych 
Bogaczowicach – zachęcają 
pracownicy OPS.

Projekt jest realizowany 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go 2014-2020 -9.1.4 który 
jest współ�nansowany ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w kwo-
cie 490 447,50 zł. Całkowita 
wartość projektu to kwota 
577 045,50 zł.

(RED)
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Mimo niesprzyjającej w 
ostatnim tygodniu aury, w 
sobotę pogoda dopisała się 
znakomicie i pozwoliła na 
radosną zabawę na festynie 
w Witkowie.

Uroczystość zorganizo-
wana została z okazji święta 
patronki kapliczki z tej miej-
scowości – św. Anny. Organi-
zatorzy zadbali, by uczestnicy 
spotkania miło spędzili czas, 
przygotowali wiele atrakcji i 
smaczny poczęstunek. Uro-
czystość otworzyli proboszcz 
para�i z Witkowa ks. Janusz 
Ospa i wójt Gminy Czarny Bór 
Adam Górecki. Na scenie wy-

stępowały zespoły muzyczne: 
miejscowy chór para�alny 
oraz zespoły Echo z Kamiennej 
Góry, Grzędowianki i Radość. 
W międzyczasie toczyły się 
zespołowe rozgrywki rodzin-
ne, dzieci biegały z pomalo-
wanymi buziami i rękami oraz 
świetnie bawiły się w małym 
wesołym miasteczku. Kusiły 
też pyszne ciasta, grochówka 
z kotła i jedzenie z grilla. Śmie-
chu i zabawy nie było końca, 
co też biesiadnicy pokazali 
kończąc zabawę niemalże 
wraz z niedzielnym wscho-
dem słońca.

(RED)

W upalne dni warto wybrać się nad zalew w Starych Bogaczowicach. 
Codziennie goście mogą spróbować pysznego pstrąga, odpocząć na 
piaszczystej plaży oraz skorzystać z kąpieliska. A w każdą sobotę, w 
godzinach 20:00 – 01:00, na terenie zalewu organizowane są dyskoteki 
pod chmurką.

(IL)

Festyn św. Anny

Na festynie św. Anny w Witkowie bawiły się całe rodziny.

Dla ochłody

Więcej atrakcji
W ramach realizacji funduszu 
sołeckiego w Borównie, teren 
placu zabaw został wyposażo-
ny w nowe elementy: ślizgaw-
kę, huśtawkę bocianie gniazdo, 
sześciokąt linowy, zjazd linowy. 
Plac zabaw posiada wszelkie 
wymagane certy�katy bezpie-
czeństwa. Całkowity koszt zada-
nia wyniósł 22.896,45 zł i został 
w całości s�nansowany z fundu-
szu sołeckiego.

(RED)

Wciąż remontują 
W Gminie Czarny Bór cały czas 
trwają prace remontowe na 
drogach. W Borównie dobiega 
końca remont drogi zniszczo-
nej przez intensywne opady 
deszczu, natomiast w Czarnym 
Borze ruszyły prace na ul. Polnej 
i Jarzębinowej. Do końca sierp-
nia ma zakończyć się przebudo-
wa drogi w Grzędach, a środki 
otrzymane z MSWiA czekają na 
wyłonienie wykonawcy prac re-
montowych drogi w Witkowie.

(RED)

Sanitarna wycinka
W czarnoborskim parku trwa 
wycinka drzew. Coraz mniej 
opadów w ostatnich latach oraz 
zwiększenie średnich tempera-
tur w okresie letnim doprowa-
dziło do przesuszenia gleby oraz 
zmniejszenia ilości soli mineral-
nych. Ponadto drzewa w gminie 
również zaatakowały korniki. 
To wszystko sprawiło, że drze-
wa – zwłaszcza świerki – zaczęły 
usychać. W celu zahamowania 
ataku korników i poprawy bez-
pieczeństwa odwiedzających 
park niezbędna stała się wycin-
ka uschniętych drzew.

(RED)

Dokończą drogę
Na wniosek wójta Gminy Sta-
re Bogaczowice Mirosława 
Lecha, Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
przyznał 64 tys. zł na odbu-
dowę drogi gminnej. Dzięki 
tej dotacji zakończone zosta-
nie układanie nawierzchni na 
odcinku 80 metrów na drodze 
łączącej ul. Wrony z ul. Główną 
biegnącą obok kaplicy św. Anny 
w Starych Bogaczowicach.

(IL)

Bo sport to zdrowie!
W ramach konkursu „Odno-
wa Dolnośląskiej Wsi” Gmi-
na Stare Bogaczowice uzy-
skała środki �nansowe na 
realizację zadania „Budowa 
ogólnodostępnego boiska 
wielofunkcyjnego wraz z za-
gospodarowaniem terenu 
w miejscowości Gostków”. 
Pomoc �nansowa z budżetu 
województwa dolnośląskiego 
w wysokości 30 tys. zł. zostanie 
przeznaczona na wykonanie 
nawierzchni ze sztucznej trawy. 
Będzie to obiekt podobny do 
realizowanych obecnie w Cie-
szowie i Chwaliszowie, a jego 
budowa zostanie ukończona do 
końca października.

(IL)

Konkurs 
fotogra�czny
Wójt Gminy Gminy Stare Bo-
gaczowcie Mirosław Lech za-
prasza do udziału w konkursie 
fotogra�cznym. Tegoroczny 
temat konkursu jest „Człowiek 
i jego pasje - życie codzienne 
mieszkańców Gminy Stare Bo-
gaczowice”. Prace należy nadsy-
łać na adres Urzędu Gminy Stare 
Bogaczowcie do 30 września 
2017 r. Na zwycięzców czeka-
ją nagrody. Więcej na stornie 
http://www.starebogaczowice.
ug.gov.pl.

(IL)

Wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice podpisał umo-
wę z Gminą Wałbrzych, 
pełniącą funkcję instytucji 
Pośredniczącej Regional-
nego Programu Operacyj-
nego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020, 
w imieniu której działa 
Instytucja Pośrednicząca 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Przedmiotem umowy jest 
do�nansowanie „Kom-
pleksowej modernizacji 
energetycznej budynku 
Zespołu Szkół w Starych 
Bogaczowicach” w kwocie 
1 712 342,24 zł.

Zakres prac obejmuje: 
docieplenie ścian i stropu, 
wymianę stolarki okiennej 
na wykonaną z PCV, wymia-
nę stolarki drzwiowej na alu-
miniową, modernizację ko-
tłowni olejowej na gazową 
oraz wymianę instalacji c.o. 

wraz z grzejnikami. Zakoń-
czenie remontu nastąpi do 5 
października 2018 r.

 - Zalezy nam na stwo-
rzeniu jak najlepszych wa-
runków naszej młodzieży. 
Przypomnę, że uczniowie 
Publicznego Gimnazjum w 
Zespole Szkół w Starych Bo-
gaczowicach po raz kolejny 
uzyskali bardzo wysokie wy-
niki egzaminów gimnazjal-
nych. Analizując poszczegól-
ne etapy, uczniowie osiągnęli 
wyniki powyżej średniej wo-
jewódzkiej z następujących 
części: humanistycznej za-
równo z języka polskiego, jaki 
i historii, części matematycz-
nej z matematyki, oraz części 
językowej (język angielski, j. 
niemiecki podstawy i rozsze-
rzenia) - podkreśla Mirosław 
Lech – wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice.

(IL)

Stare Bogaczowice 
inwestują w szkołę

Budynek szkoły w Starych Bogaczowicach przejdzie gruntowną 
termomodernizację.
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Do 15 sierpnia przyjmowa-
ne są zgłoszenia kolejnej edycji 
konkursu „Na najładniej ukwie-
cone okno lub balkon” w Jedli-
nie Zdroju. – Na laureatów cze-
kają nagrody – zachęca Leszek 
Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.

- Już tylko kilka dni można skła-
dać zgłoszenia do konkursu „Na 
najładniej ukwiecone okno lub 
balkon”. Przypominamy, że w kon-
kursie mogą wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy miasta Jedlina-Zdrój, 
a warunkiem uczestnictwa w kon-
kursie jest wypełnienie karty zgło-
szenia i złożenie jej w urzędzie 
miasta lub drogą elektroniczną na 
adres urzad@jedlinazdroj.eu. Wzór 
karty zgłoszenia oraz regulamin 
konkursu dostępne są na stronie 
internetowej www.jedlinazdroj.
eu oraz w siedzibie urzędu miasta. 
Do udziału w konkursie można 
zgłaszać okna i balkony usytuowa-
ne lub widoczne z drogi. Termin 
przyjmowania zgłoszeń mija 15 
sierpnia. Dla Zwycięzców Konkur-
su przewidziane zostały nagrody. 
Zapraszam do udziału – dodaje 
burmistrz Jedliny Zdroju.

(RED)

Najładniej 
ukwiecone

Jedlina – Zdrój źródło aktywności

W Jedlinie Zdroju trwa 
budowa trasy pieszo-ro-
werowej od ul. Zakopiań-
skiej do ulicy Chrobrego 
w Jedlinie-Zdroju. Jest to 
jedno z trzech zadań reali-
zowanych w ramach stra-
tegii niskoemisyjnej.

Dwa kolejne działania to 
modernizacja oświetlenia 
na energooszczędne oraz 
budowa trzech centrów 
przesiadkowych. Przy placu 
Zwycięstwa powstał węzeł 
przesiadkowy z miejscami 
parkingowymi (parkuj i jedź) 
oraz stojaki na rowery („bike 
& ride”). Została wymieniona 
wiata, zainstalowany będzie 
elektroniczny rozkład jazdy 
oraz nowy podjazd dla auto-
busów. W Kamieńsku (przy 
ul. Pokrzywianki) oraz w Je-
dlince (w pobliżu ul. Kłodzkiej 
2) wymienione zostaną wiaty, 
przebudowane będą podjaz-
dy oraz zainstalowane stojaki 
na rowery („bike & ride”).

Realizacja tych projektów 
wynika z umowy, którą Gmi-

na Jedlina-Zdrój podpisała 
z Instytucją Pośredniczącą 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
(IPAW), o do�nansowanie 
projektu pn.: Ograniczenie 
niskiej emisji w Uzdrowi-
sku Jedlina-Zdrój w ramach 
Osi Priorytetowej nr 3 „Go-
spodarka niskoemisyjna” 
Działania nr 3.4 „Wdraża-
nie strategii niskoemisyj-
nych” Poddziałania nr 3.4.4 
„Wdrażanie strategii nisko-
emisyjnych - ZIT AW” Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. 
Umowa o do�nansowanie 
projektu została zawarta 
na kwotę 2 264 547,65 zł 
(wydatki kwali�kowalne), 
przyznane do�nansowanie 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego wynosi 85 % wy-
datków kwali�kowalnych, 
pozostała wartość to środ-
ki własne Gminy Jedlina-
-Zdrój.

(RED)

Ważne dla środowiska
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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

Centrum Aktywnego Wy-
poczynku AQUA ZDRÓJ po-
szukuje wolontariuszy do 
współpracy podczas XVIII 
Toyota Półmaraton Wał-
brzych, który odbędzie się 
20 sierpnia 2017 r.

- Wielkimi krokami zbliża 
się największa impreza biego-
wa w regionie i najważniejsze 
wydarzenie sportowe w Wał-
brzychu – XVIII Toyota Pół-
maraton Wałbrzych. W tym 
roku kolejny raz bijemy re-
kord frekwencji uczestników 
– będzie 3 tysiące biegaczy. 
Z tego tytułu poszukiwani są 
wolontariusze, którzy pomo-
gą nam sprawić, by tegorocz-
ny bieg był jeszcze bardziej 
wyjątkowy niż poprzedni. 
Kto może zostać wolontariu-
szem? Każdy! Zachęcamy do 
współpracy - w szczególności 
uczniów i studentów, którzy 
chcą zdobyć bezcenne do-
świadczenie i poznać proces 
organizacji profesjonalnych 
imprez sportowych. Dodat-
kowo dla każdego wolonta-
riusza oferujemy: imienny 
certy�kat wolontariusza, pa-
miątkową koszulkę XVIII To-
yota Półmaraton Wałbrzych, 
ciepły posiłek i wodę pod-
czas imprezy oraz niezapo-
mnianą sportową atmosferę 
wydarzenia. Wszystkie osoby 
zainteresowane prosimy o 
mailowy kontakt na adres: 
t.durajczyk@aqua-zdroj.pl 
(prosimy o podanie rozmiaru 
koszulki) – apelują organiza-
torzy biegu.

Z kolei Centrum Odnowy 
i Rehabilitacji „SPORT&SPA” 
AQUA ZDRÓJ poszukuje wo-
lontariuszy – studentów �zjo-
terapii do współpracy podczas 

XVIII Toyota Półmaraton Wał-
brzych.
Zadania wolontariuszy:
• przybycie do Wałbrzycha 

we własnym zakresie mini-
mum godzinę przed rozpo-
częciem biegu głównego

• zaznajomienie się z zasada-
mi pracy na wyznaczonym 
stanowisku

• wykonywanie masażu 
sportowego u zawodników 
półmaratonu – technika 
oraz czas zabiegu zostaną 
określone przed rozpoczę-
ciem zawodów przez kie-
rownika �zjoterapeutów

• obecność do zamknięcia 
namiotu masażystów (do 
ostatniego chętnego za-
wodnika) – ok. 3-4 godziny

• pozytywne nastawienie.
- W zamian oferujemy: 

koszulkę pamiątkową Toyo-
ta Półmaraton Wałbrzych, 
ciepły posiłek, wodę i prze-
kąski; imienny certy�kat 
uczestnictwa w półmaratonie 
jako �zjoterapeuta-masaży-
sta; obecność na zdjęciach 
fotogalerii półmaratonu z 
zawodnikami podczas masa-
żu; energetyczną, sportową 
atmosferę w towarzystwie 
innych �zjoterapeutów i 
uczestników półmaratonu. 
Szczegółowe informacje i 
zgłoszenia uczestnictwa do 
16.08.2017 (proszę podać 
imię i nazwisko oraz rozmiar 
koszulki) mailowo: odnowa@
aqua-zdroj.pl lub telefonicz-
nie 74 660 93 21 – dodają or-
ganizatorzy biegu.

Więcej informacji o XVIII 
Toyota Półmaraton Wałbrzych 
na stronie: www.polmaraton.
walbrzych.pl.

(RED)

Rusza ekstraliga
Piłkarki nożne AZS PWSZ 
Wałbrzych 5 sierpnia za-
inaugurują nowy sezon w 
ekstralidze. Akademiczki 
zmierzą się w Szczecinie z 
Olimpią (początek meczu 
po godz. 11.00), a w pozo-
stałych spotkaniach zagrają: 
UKS SMS Łódź - Górnik Łęcz-
na, Czarni Sosnowiec - AZS 
Wrocław, Unifreeze Górzno 
- Mitech Żywiec, Sportowa 
Czwórka Radom - AZS UJ Kra-
ków i Medyk Konin - GOSiR 
Piaseczno. Pierwszy mecz na 
własnym boisku AZS PWSZ 
Wałbrzych rozegra tydzień 
później, a rywalem naszych 
akademiczek będą Czarni 
Sosnowiec. W spotkaniach 
kontrolnych podopieczne 
Kamila Jasińskiego pokonały 
między innymi młodzieżowy 
zespół Slavii Praga 3:1 oraz 
Duklę Praga 3:0.

(RED)

Zawody 
w triathlonie
Zapraszamy do udziału w 
zawodach triathlonowych. 
Start o godzinie 10.00 na 
terenie Aqua Landu w Me-
zimesti, a meta na stadionie 
przy ul. Sportowej 4 w Mie-
roszowie. Biuro zawodów 
będzie czynne od godziny 
9.00 w Aqua Land Mezimesti.

(RED)

Górale 
w Czarnym Borze
Przed nami kolejna odsło-
na Ligi MTB XC Aglomera-
cji Wałbrzyskiej. Piąta edy-
cja odbędzie się 12.08.2017 
na trasach rowerowych w 
Czarnym Borze. Wyścigi 
będą rozgrywane dla zawod-
ników i zawodniczek w wie-
ku od 2 do 14 lat startujących 
w kilku kategoriach wieko-
wych, min. młodzik i mło-
dziczka, żak i żakinie, szkraby 
i krasnale. W dniu zawodów 
biuro przyjmujące zgłosze-
nia będzie czynne od godz. 
9:00 na stadionie sportowym 
w Czarnym Borze przy ul. Ka-
miennogórskiej. Organizato-
rem Ligi MTB XC Aglomeracji 
Wałbrzyskiej jest Centrum 
Aqua Zdrój w Wałbrzychu, 
natomiast V edycję wyścigu 
przeprowadzi Gmina Czarny 
Bór.
Terminy wyścigów wcho-
dzących w skład ligi:
12.08.2017 – Czarny Bór
09.09.2017 – Świebodzice
23.09.2017 – Szczawno Zdrój

(RED)

Pomóż biegaczom podczas 
XVIII Toyota Półmaraton Wałbrzych

Na inaugurację zma-
gań IV ligi, piłkarze Górni-
ka Wałbrzych zagrają 15 
sierpnia w Ząbkowicach 
Śląskich z Orłem, a w pierw-
szym meczu na własnym 
boisku podopieczni tre-
nera Macieja Jaworskie-
go zmierzą się 19 lub 20 
sierpnia z Sokołem Wielka 
Lipa. Z kolei w debiucie 
na czwartoligowych bo-
iskach, Górnik Boguszów-
-Gorce będzie podejmował 
15 sierpnia Spartę Grębo-
cice.

Decyzją Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej, pił-
karze Górnika Wałbrzych w 
nowym sezonie zagrają w 
grupie wschodniej IV ligi, a 
zespół beniaminka – Górnik 
Boguszów – Gorce będzie 
występował w grupie za-
chodniej IV ligi.

- W trakcie przygotowań 
do nachodzącego sezo-
nu rozegraliśmy dotąd trzy 
sparingi – mówi Rafał Si-
czek, trener Górnika Gorce. 
- W pierwszym, w Kamiennej 
Górze zremisowaliśmy po 
wyrównanym meczu 1:1 z 
innym beniaminkiem IV ligi 
- Olimpią. Bramkę w tym me-
czu dla nas strzelił Jarosław 
Maliszewski. Następnie prze-
graliśmy w Strzegomiu 0:5. 
Wynik wysoki, ale wszystkie 
bramki straciliśmy w drugiej 
części meczu, testując nowe 
ustawienie taktyczne. Do 
przerwy z bardzo silną druży-
ną AKS-u remisowaliśmy 0:0. 
Trzeci sparing przegraliśmy 
w Wałbrzychu z Górnikiem 
1:2. Bramkę dla nas strzelił 
Wojciech Klimek. W tym me-

Wracają do gry

czu to w pierwszej połowie 
zagraliśmy nieco słabiej od 
gospodarzy, natomiast druga 
część spotkania - jak stwier-
dzili licznie zgromadzeni ob-
serwatorzy - była w naszym 
wykonaniu bardzo dobra. 
Podsumowując: na półmetku 
okresu przygotowawczego 
jestem zadowolony z reali-
zowanego konsekwentnie 
planu przygotowań, zagra-
liśmy mecze kontrolne z sil-
nymi przeciwnikami. Nasi 
piłkarze teraz ciężko pracują 
na treningach i w ostatnim 
sparingu widać było po nich 
pracę włożoną w zajęcia. Jak 
przyjdzie przed sezonem 
świeżość, to na pewno nasza 
gra będzie wyglądała jeszcze 
lepiej. Jeżeli chodzi o wzmoc-

nienia, to udało nam się po-
rozumieć z zarządem Górnika 
Wałbrzych w sprawie wypo-
życzenia Dominika Woźniaka, 
który ostatni sezon spędził 
w Świebodzicach. Również 
z Victorii Świebodzice przy-
chodzi do nas doświadczo-
ny Mariusz Błaszczak. Z MKS 
Szczawno Zdrój pozyska-
liśmy Mateusza Jaskółow-
skiego - młodszego brata 
naszego bramkarza Marcina. 
Ze Skalnika Czarny Bór przy-
chodzi do nas Damian Lic. 
Ponadto treningi wznowił Ja-
rosław Dudjak, a Kornel Duś, 
którego przyszłość piłkarska 
stała pod znakiem zapytania, 
będzie dla nas grał w IV lidze. 
Z zespołu nikt nie odszedł, 
myślę, że z taką kadrą jeste-
śmy w stanie utrzymać się w 
IV lidze, bo taki jest nasz cel 
na zbliżający się sezon.

Sporo zmian zaszło u 
spadkowicza z III ligi. Górnik 
Wałbrzych ma nowego tre-
nera i zmienioną kadrę. Jej 
trzon będą stanowili piłka-
rze, którzy jeszcze dwa lata 
temu grali w II lidze, a skład 
będą uzupełniali młodzi pił-
karze. Do tego będzie zespół 
rezerw, który rozpocznie 
zmagania w klasie B. Ekipa 
Macieja Jaworskiego ma 
walczyć o powrót do III ligi, 
a w dotychczas rozegranych 
meczach kontrolnych Górnik 
przegrał ze Zdrojem Jedlina 
Zdrój 1:2, pokonał Górnika 
Gorce 2:1 i zremisował 0:0 
z AKS Strzegom. Ostatnim 
sprawdzianem przed inau-
guracją rozgrywek będzie – 
zaplanowany na 5 sierpnia 
(godz. 11.00) – mecz z czeski 
trzecioligowcem FK Trutnov, 
który ma zostać rozegrany w 
Wałbrzychu.

(RED)

Damian Jaroszewski i Jan Rytko pomogą Górnikowi Wałbrzych wrócić 
do III ligi.
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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

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

Global auto

NAPRAWA SKUTERÓW
I MOTOROWERÓW

(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO Ul. Traugutta 10

BOGUSZÓW GORCE

Tel. 722-181-622

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

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

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8 

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

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

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Zatrudnię 
kierowcę

kategoria B 
(do 3,5 T)

Tel. 887 488 001

Wynajmę 
lub sprzedam halę 
800 m z pomieszczeniami 

socjalnymi i biurowymi 
przy ul. Wysockiego 

w Wałbrzychu (koło Starej 
Kopalni). 

Tel. 606 478 000

R E K L AMA

Sprzedam 
2 działki budowlane 

sąsiadujące (40 i 35 arów) 
w Dziećmorowicach 
ul. Sienkiewicza 64 

oraz 1 działkę budowlaną (18 
arów) ul. Strumykowa 113. 

Tel. 501 773 548

Wynajmę
pomieszczenia 

biurowe
z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

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

Tel. 606 478 000

XVI Triathlon Letni o Pu-
char Wójta Gminy Czarny 
Bór Adama Góreckiego, 
zorganizowany w ramach 
tegorocznego Grand Prix 
Idol 2017 przez Wałbrzyski 
Klub Biegacza Podzamcze-
-Zamek Książ, odbył się nad 
zalewem w Grzędach.

Uczestnicy XVI Triathlo-
nu Letniego o Puchar Wójta 
Gminy Czarny Bór mieli do 
pokonania: pływanie (150 m), 

jazdę na rowerze (8 km) i bieg 
(4 km). W rywalizacji mężczyzn 
na podium stanęli: 1. Marek 
Henczka, 2. Daniel Kłosowski 
(obaj Wałbrzych), 3. Paweł 
Radzikowski (Czarny Bór), a 
w zmaganiach kobiet: 1. Ze-
nobia Kubielewicz (Kamienna 
Góra), 2. Urszula Troszczyń-
ska (Wałbrzych), 3. Patrycja 
Reczuch (Wrocław). Najlep-
sze trójki otrzymały puchary 
ufundowane przez Gminę 

Reprezentacja Polski ko-
szykarzy dwukrotnie poko-
nała w Wałbrzychu repre-
zentację Czech. Pierwsze 
spotkanie biało – czerwoni 
wygrali 101:68, a drugie 
85:72

Choć w polskiej ekipie nie 
mogli zagrać kontuzjowani 
Przemysław Karnowski i Mi-
chał Sokołowski, to i tak biało 
– czerwoni bez trudu pokonali 
Czechów. Ciężar zdobywania 
punktów na swoje barki wzięli 
Mateusz Ponitka i Damian Ku-
lig, którzy imponowali dużą 
skutecznością. Gdy po zmia-

nie stron przewaga Polaków 
wzrosła do 31 pkt. stało się 
jasne, że nasi sąsiedzi zza po-
łudniowej granicy nie będą w 
stanie odrobić tych strat.

Było to pierwsze spotkanie 
kontrolne zespołu Mika Tylo-
ra przed zaplanowanymi na 
przełom sierpnia i września 
�nałami mistrzostw Europy 
w Finlandii. W sobotę, na za-
kończenie dwutygodniowego 
zgrupowania w Wałbrzychu, 
reprezentacja rozegrała z Cze-
chami mecz rewanżowy i tym 
razem zwyciężyła 85:72.

(RED)

Na 2 sierpnia wyznaczo-
ne zostały kolejne testy 
Roberta Kubicy na bolidzie 
Formuły 1, które tym razem 
odbędą się na torze Hunga-
roring pod Budapesztem.

Dotychczasowe spraw-
dziany świadczą o doskonałej 
dyspozycji naszego mistrza 
kierownicy i bardzo możliwe, 
że już w przyszłym roku Kubi-
ca wystartuje w wyścigach F1, 
po kilku latach przerwy spo-
wodowanej wypadkiem.

Przy tej okazji warto przy-
pomnieć, iż w otwarciu toru 
Hungaroring, co nastąpiło 10 
sierpnia 1986 r. uczestniczył 
wałbrzyski kierowca Jerzy 
Mazur, który ścigał się wtedy 
w Formule Easter Metalex w 
zawodach nazwanych Pucha-
rem Pokoju i Przyjaźni. Zajął w 

tym wyścigu trzecie miejsce w 
stawce 27 kierowców, za Jirzi 
Miczankiem i Matyasem Szi-
getvari. Rywalizację w I Grand 
Prix Węgier w F1, które obser-
wowało ok. 200 tys. widzów, 
wygrał Nelson Piquet, który 
wyprzedził Ayrtona Sennę 
(obaj Brazylia) i Brytyjczyka 
Nigela Mansella. Senna, który 
zginął 1 maja 1994 r. na wło-
skim torze Imola, ma swoją uli-
cę przy Muzeum Górnictwa i 
Sportów Motorowych (otwar-
to ją uroczyście 12 września 
2015 r.), prowadzonego przez 
Mazura (uczestnika m.in. Raj-
du Dakar) na wałbrzyskim Ru-
sinowie.

Mazur od dawna przyjaźni 
się z Kubicą, który często ko-
rzystał z jego rad i wskazówek.

(A.Bas.)

Kubica jak Mazur

Kubica często korzystał ze wskazówek Mazura.

Dwa zwycięstwa
Polski - Czechy 101:68 (26:13, 17:13, 32:19, 26:23)

Polska: Ponitka 22, Kulig 21, Gielo 12, Matczak 11, Zamojski 9, Michalak 5, Gruszecki 

4, A.J. Slaughter 4, Czyż 4, Waczyński 4, Wojciechowski 3, Cel 2, Koszarek 0, Hryca-

niuk 0, Mazurczak 0, Szymkiewicz 0.

Czechy: Palyza 10, Auda 10, Kyzlink 8, Svrdlik 8, Peterka 7, Vyoral 7, Hruban 5, Kriż 4, 

Bohacik 4, Mares 3, Pechacek 2, Welsch 0, Sirina 0.

Polski - Czechy 85:72 (22:16, 24:18, 22:13, 17:25)

Polska: Gielo 13, Cel 12, Szymkiewicz 9, Czyż 7, Hrycaniuk 7, Gruszecki 6, Michalak 5, 

Ponitka 5, Kulig 5, Mazurczak 5, Zamojski 3, Matczak 3, Wojciechowski 3, 

Waczyński 2.

Czechy: Palyza 14, Auda 13, Bohacik 12, Peterka 7, Svrdlik 6, Pechacek 5, Kriż 4, 

Hruban 3, Vyoral 3, Welsch 2, Kyzlink 2, Mares 1, Sirina 0.

Idol w Grzędach

Czarny Bór. Wyróżniono nimi 
także najstarszego zawodni-
ka Wojciecha Onoszko oraz 

niepełnosprawnego Henryka 
Fortońskiego.

(BAS)

Najlepsze panie.
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USŁUGI

(1) Atrakcyjna pożyczka minimum 
formalności 728874282

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

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

(4) HYDRAULIKA - 668-605-555

(4) ELEKTRYK - 888-322-334

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

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

MOTORYZACJA

(6) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i ma-
szyn parowych. Tel. 889-706-226.

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(4) Super okazja! Uzbrojone 
działki budowlane, usługowe 
– rejon Poniatów. Tel. 609-461-
816. 

SPRZEDAM

(1) Sprzedam 1/2 gospodarstwa, 
ogrodzenie i kratę zabezpieczają-
cą - informacje pod tel. 795-602-
683.

KUPIĘ

(9) Kupię starocie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy i 
inne przedmioty. Tel. 604-574-
501.

MATRYMONIALNE

(1) Poznam Panią do 62 lat - pro-
szę dzwonić: tel. 795-602-683.

talnym remoncie cena 179.000, 
kontakt 535-416-014

BOGUSZÓW GORCE, 2 pokoje, po 
kapitalnym remoncie, 1 piętro, 
wyremontowana kamienica, cena 
49.900zł, kontakt: 792-547-662

BOGUSZÓW Gorce,68m, 3 pokoje, 
2 piętro,109 000 do wprowa-
dzenia, ogród i garaż, Kontakt: 
792547662

PIASKOWA GÓRA, 45m,9pietro,3 
pokoje 135 000,piękny widok z 
okien. Kontakt:792547662

JUGOWICE,43m, 2 pokoje, parter, 
ogród, garaż. Do wprowadzenia. 
Cena:81 000. Kontakt 792547662.

PLAC ZAMENHOFA 1/28 

(HALA TARGOWA MANHATAN)

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

czym !!! tel. 606 97 66 30

MS-3160 Dom wolnostojący 
na Konradowie, po kapitalnym 
remoncie, cena 540 tys. Tel. 606 
976 630

MS-3168 Piaskowa Góra, 3 
pokoje, 45m2, po kapitalnym 
remoncie, cena 143 tys. Tel. 606 
976 630

MS-3156 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 51m2, do wprowadzenia, cena 
165 tys. Tel. 606 976 630

MS-3153 Podzamcze, 3 pokoje, 
60m2, po remoncie, z wyposa-
żeniem, cena 189 tys. Tel. 606 
976 630

MS-3171 Piaskowa Góra, 2 
pokoje, 33m2, po kapitalnym 
remoncie, cena 115 tys. Tel. 883 
334 481

MS-3135 Piaskowa Góra, 3 poko-
je, 45m2, do odświeżenia, cena 
125 tys. Tel. 883 334 481

MS-3166 Stary Zdrój, kawalerka 
33m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 69 tys. Tel. 883 334 481

MS-3162 Szczawienko, piętro 
domu – 4 pokoje, ogródek i garaż, 
po remoncie, cena 315 tys. Tel. 
883 334 481

MS-3065 Szczawno Zdrój, 
apartamentowiec – 130m2, do 
wprowadzenia, cena 329 tys. Tel.  
883 334 481

MS-3165 Podzamcze, 3 pokoje 
64m2, do wprowadzenia, cena 
159 tys. Tel. 883 334 486

MS-3109 Piaskowa Góra, 3 po-
koje, 45 m2, cena 105.900 zł, Tel. 
883 334 486

MS-3163 Śródmieście, 3 pokoje 
z garderobą, 90m2, luksusowe, 
cena 199.900 zł. Tel.  883 334 486

MS-3152 Podzamcze, 2 pokoje, 
36 m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 128 tys. Tel. 883 334 486.

MS-3067 Podzamcze, 2 pokoje, 
52 m2, po kapitalnym remoncie, 
cena 159.500 zł. Tel. 883 334 486.

MS-3142 Piaskowa Góra, kawaler-
ka21m2 cena 59900 zł.

MS-3112 Piaskowa Góra, jeden 
pokój z jasną kuchnią  po kapital-
nym remoncie pow. 28m2  cena 
95 tys.zł.

MS-3104 Zamojskiego 2pokoje 
do wprowadzenia na pierwszym 
piętrze pow. 45m2 cena 119 tys. 
zł.

MS-3093 Podzamcze 2 pokoje na 
7 piętrze pow 41m2 do odświeże-
nia cena 115 tys. zł.

MS- 2990 Piaskowa Góra 2 
mieszkania - 3 pokoje, pow. 45m2 
i kawalerka, pow. 26m2 na tym 
samym piętrze cena 177 tys. zł.

MS-3153 Podzamcze 3 pokoje 
umeblowane do wprowadzenia 
pow. 60m2. Cena 187 tys. zł.

MS-3154 Piaskowa Góra 4 pokoje 
pow. 57m2 cena 165 tys. zł.

1. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra, 
3 pokoje, 45 m2, w wieżowcu po 
termomodernizacji, do wprowa-
dzenia, w cenie 135,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

2. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
dom w zabudowie bliźniaczej w po 
remoncie w cenie 305,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

3. SOWA&VICTORIA Biały Kamień 
2-pokojowe mieszkanie w nowym 
budownictwie wraz z balkonem i 
widną kuchnią. Do wprowadzenia. 
87,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel : 
502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Szczawno-
-Zdrój , kawalerka do remontu z 
CO gazowym - cena 45 000 do 
negocjacji ! ! Tel: 530-913-259

5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto - 
4 pokoje po kapitalnym remoncie , 
84 mkw - 187 000 ! Tel: 530-913-259

6. SOWA&VICTORIA  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje po remoncie z jasną 
kuchnią - cena 135 000 do negocja-
cji ! Tel. 530-913-259

7. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie na Piaskowej Górze, 
Pow. 55 m2, CENA 169.000 tys zł, 
Tel: 519-121-102

8. SOWA&VICTORIA   Na sprzedaż 
mieszkanie na Piaskowej Górze/ 
stara część, Pow. 56,90 m2, po 
remoncie, CENA 165.000 tys. zł,  Tel: 
519-121-102

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
mieszkanie ŚRÓDMIEŚCIE, Pow. 
97,12 m2, do odświeżenia, CENA 
139.000 tys. zł,, Tel.: 519-121-102

10. SOWA&VICTORIA Dwupoko-
jowe mieszkanie po kapitalnym 
remoncie w bocznej ulicy Nowego 
Miasta. Tel: 502-657-353 

11. SOWA&VICTORIA Gaj - miesz-
kanie 4 pokoje w domu 4- rodzin-
nym, 86m2 cena 175000 zł Tel: 
519-121-104

12. SOWA&VICTORIA Dwupokojo-
we mieszkanie w willowej części 
Szczawna Zdroju. po kapitalnym 
remoncie. 50m2 cena 180 tys. Tel: 
502-657-353

13. SOWA&VICTORIA Niezwykle 
atrakcyjne, dwupoziomowe 
mieszkanie w Boguszowie, cicha i 
atrakcyjna okolica, niewielki budy-
nek po remoncie, trzy jasne pokoje, 
kuchnia z jadalnią, łazienka, miejsce 
parkingowe, c.o. gaz + kominek, po 
remoncie, 68m2 Cena: 140 000zł/ 
do negocjacji Tel: 502-665-504 

14.SOWA&VICTORIA Trzypokojowe 
mieszkanie po kapitalnym remon-
cie w ścisłym centrum Wałbrzycha, 
doskonała okolica. 100m2. Cena 
160 000zł / do negocjacji Tel: 502-
665-504

15. SOWA&VICTORIA Niebanalny 
apartament w Szczawnie Zdroju, 
poniemiecka willa, apartament 
116m2 + ogrod, po kapitalnym 
remoncie z odtworzeniem detali 
architektonicznych, możliwość 
dokupienia garażu. Cena: 350 000zł 
Tel: 502-665-504

16. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
Szczawno Zdrój z balkonem I piętro 
43 m, 2 pokoje, ogrzewanie gazo-
we cena 100.000 Tel: 506-717-014

17. SOWA&VICTORIA Atrakcyjnie 
położone działki w Szczawnie-
-Zdroju. Powierzchnie od 1500 m2 
do 1900 m2. W cenie 100 zł. Za 1 
m2. Tel: 506-717-014

18. SOWA & VICTORIA Mieszkanie 
Boguszów Gorce 2 pokoje, do 
odświeżenia 36m2 50.000 Tel: 
506-717-014

19. SOWA & VICTORIA Dom bliżniak 
do kapitalnego remontu. Górny 
Sobięcin, 84 m2 cena 95000zł Tel. 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA   Podzamcze 
mieszkanie do remontu 2 pokoje 
w pełni rozkładowe, 2 piętro, 36m2 
cena 95000 zł , Tel: 519-121-104

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

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

KUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, NATYCHMIA-
STOWA WYPŁATA GOTÓWKI  
KONAKT: 535-416-014

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, po 
remoncie, z balkonem, czynsz 180 
zł, cena 83.000 tel: 535-416-014

NOWE MIASTO, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, pierwsze piętro, 
super lokalizacja, cena 80.000 do 
negocjacji, kontakt: 535-462-699

PODZMACZE, 3 pokoje, wysoki 
standard, duży balkon, niski 
czynsz, kuchnia w zabudowie, 
cena 189.000, kontakt: 535-416-
014

BIAŁY KAMIEŃ, 36 m2, rozkład, 
czynsz 180 zł, ogrzewanie 
gazowe, pierwsze piętro, ładny 
budynek cena 60.000 kontakt 
792-548-210

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

BIAŁY KAMIEŃ, 2 pokoje, ogrze-
wanie gazowe, ogród, najlepsza 
lokalizacja, bliska okolica Szczaw-
na Zdroju, cena 113.000, kontakt 
792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE  2pok 78m2, 2pię-
tro, łazienka po remoncie, cena 
64tys, kontakt 535-416-014

ŚRÓDMIEŚCIE  101m2,1piętro-
,3pok. ogrzewanie gazowe. cena: 
110 000 zł, kontakt: 792-549-757  

GLINIK STARY, kawalerka,30m, 
gotowa do wprowadzenia, niskie 
koszty utrzymania, ogród, cena 
49.900, kontakt 792-547-662

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
51m2, balkon, czteropiętrowy 
budynek, niski czynsz, po kapi-
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BON –TYLKO ZA GOTÓWKĘ! 
Nowe Miasto- mieszkanie 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 biuro-
wy, 50m2, parter, 3 pomieszcze-
nia, wc, poczekalnia, ogrzewanie 
elektryczne. Cena: 158 000zł. 
Wynajem-1600 zł (nr: 1124) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

BON –Oferta tylko w naszym 
biurze! ulica BARDOWSKIEGO 
mieszkanie 41m2, rozkładowe do 
własnej aranżacji, słoneczne 2 po-
koje, jasna kuchnia , niski czynsz 
Cena:79 000zł  (nr:2323)  -(74) 843 
33 33, (74) 666 66 09

BON – BIAŁY KAMIEŃ- OKAZJA 
mieszkanie 43 m2, pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój. Bliskie 
okolice Szczawna, po remoncie, 
ogrzewanie CO. Cena: 41 000 zł  
(numer: 2194) -(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, dwupozio-
mowy 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 – GRZĘDY-stodoła muro-
wana na sprzedaż z możliwo-
ścią adaptacji na dom, działka 
.2500m2. Obiekt idealny na 
agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

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

BON –SZCZAWNO ZDRÓJ, 58 m2, 
3 pokoje, garderoba, kuchnia, ła-
zienka z kabiną prysznicową oraz 
WC. Cena: 169 000 zł. Możliwa 
zamiana na Wrocław z dopłatą. ( 
nr: 1949) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

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 – NOWE MIASTO, 3 pokojo-

we mieszkanie o pow. 79,5 m2, 

dwupoziomowe po kapitalnym 

remoncie Cena: 159 500 zł (nr: 

2212) (74) 666 66 09, (74) 666 66 

06, (74) 843 33 33

BON –SZCZAWIENKO, luksusowy 

dom z ogrodem zimowym, 423 

m2, 2 niezależne wejścia, działka 

5000m2. Garaż na 3 samochody,  

6 pokoi, 4 łazienki, sauna, siłow-

nia, 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 prysz-

nicem, do wprowadzenia. Cena: 

89 000tys.(2286) - (74) 843 33 33, 

(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

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 – PIASKOWA GÓRA, 

mieszkanie do wprowadzenia, 45 

m2, kuchnia, łazienka, ogrzewa-

nie miejskie. Cena: 109 000  zł 

(nr.2334) - (74) 843 33 33, (74) 666 

66 06, (74) 666 66 09

BON – BIAŁY KAMIEŃ, dom typu 

bliźniak o pow. 70 m2 z działką 

300 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-

ka, ogrzewanie CO. Cena: 159 000 

zł (nr: 2353) (74) 666 66 09, (74) 

666 66 06, (74) 843 33 33

BON – PODZAMCZE, 2 pokoje 

36 m2 po remoncie, częścio-

wo umeblowane, ogrzewanie 

miejskie Cena: 99 000 zł (nr: 2123) 

(74) 666 66 09, (74) 666 66 06, (74) 

843 33 33

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 piętro domu, 
4 pokoje, 85m2 na górnym Sobie-
cinie, po remoncie, ogród, osobne 
wejście, cena  199 000 zł. 74 666 
42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
49m2,  na Nowym Mieście, po 
remoncie, cena 89 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 4 pokoje na 
Piaskowej Górze. 57m2, parter, po 
remoncie, cena 159 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy P.Góra, 3 
pokoje, 84m2, 2p(4)cena 259tys.
zł.  74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, 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 114000 zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na Białym Kamieniu, 25m2, po 
remoncie, co gaz, 1 piętro, garaż, 
ogródek, cena 55 tys.zł.  74 666 42 
42, 507 153 166.

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na 
B.Kamieniu, 37m2, 1 pietro. cena 
65 tys.zł. stan dobry, co węgiel, 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 dom na 
Podgórzu na osiedlu domków, 
100m2, 4 pokoje, do remontu, 
cena 250 tys.zł.  działka 1375m2, 
74 666 42 42, 881 424 100.

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 kawalerkę w 
B.Gorcach z ogródkiem, 37m2, 1 
piętro, cena 42 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 
w bloku, 2 pokoje, 45m2, 3 piętro, 

MENTOR Nieruchomości
UL. PALISADOWA NR 1, 

58-316 WAŁBRZYCH
T: +48 535 285 514

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA GO-
TÓWKĘ , RÓWNIEŻ DO REMONTU 
LUB Z ZADŁUŻENIEM TEL. 535 
285 514

Piaskowa Góra, 2 pokoje w 
okazyjnej cenie! 1 piętro w bloku 
czteropiętrowym, balkon, 42 m2,  
113 000zł kontakt: 530 998 374

Jedlina Zdrój, 2 pokoje z ogród-
kiem,  43m2 , niski czynsz, 45 000 
zł , kontakt: 530-998-374

Piaskowa Góra, 2 pokoje na pierw-
szym piętrze w bloku czteropię-
trowym, czynsz 240zł !!!,tel.530-
998-374

Nowe Miasto, 2 pokoje po remon-
cie, 46m2, wysoki parter, ogrzewa-
nie gazowe. Cena 123.000zł. DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

Okazja! Biały Kamień, 2 pokoje, 
42m2, ogrzewanie gazowe. Cena 
70.000zł. Tel: 535-311-265

3 pokoje po remoncie, 48m2, 3 
piętro GARAŻ, ogrzewanie MIEJ-
SKIE 99 000zł Boguszów Gorce  tel. 
577-263-955

Kawalerka po kapitalnym re-
moncie, 34m2, 2 piętro. Ogrze-
wanie gazowe. Stary Zdrój. Cena 
62.000zł. Kontakt 535-311-265

OKAZJA! PODZAMCZE, 3 pokoje, 
64,0 m2, 2 piętro W BLOKU 
CZTEROPIĘTROWYM, SPŁACONA 
TERMOMODERNIZACJA, 145.000 
ZŁ, tel. 535-285-514

BOGUSZÓW GORCE, PRZY RYNKU, 
kawalerka, 31,5 m2, parter, 
ogrzewanie centralne węglowe, ła-
zienka, osobno wc, kuchnia, pokój 
35.000 ZŁ, tel. 535-285-514

Osiedle Górnicze, 1 piętro, 45m2, 
2 pokoje, piwnica, do wprowadze-
nia, 83 000zł  tel. 577-263-955

Dwupoziomowe mieszkanie w 
Śródmieściu, 109m2, 4 pokoje, 
ogrzewanie gazowe dodatkowo 
kominek. DO WPROWADZENIA, 
195 000zł. Kontakt 535-311-265

Biały Kamień, DWA POKOJE, 2 PIĘ-
TRO, ogrzewanie gazowe, 40 m2, 
65 tys. zł, Kontakt 535-285-514

Podzamcze 2 pokoje, 35,5m2, 5 
piętro MIEJSKIE OGRZEWANIE,  
cena: 94 900zł, do wprowadzenia  
tel. 577-263-955

PODZAMCZE 1 Piętro 2 pokoje 
48m2 ładnie wykończone balkon 
146 000zł tel. 577-263-955

PRZESTRONNA KAWALERKA 
Z OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 
PIASKOWA GÓRA, 25 m2, widna 
kuchnia, balkon, po remoncie, 
WYPOSAŻENIE W CENIE,  3 piętro 
W BLOKU CZTEROPIĘTROWYM , 
83.000 tys. Zł, Kontakt 535-285-514

Piaskowa Góra, 3 pokoje z balko-
nem, 45m2 , po remoncie, 127 000 
zł , kontakt: 530-998-374

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40 i 693 223 424. 
Wszystkie oferty biura na stronie:  

www.nieruchomosci-renoma.pl

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 3 pokoje, 53.8m2, 8 piętro 
w 10, cena 119.900zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424 - MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 36M2 PODZAMCZE 
Z DOPŁATĄ!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 2 pokoje, 54m2, wysoki 
parter w 4, cena 125.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35.5m2, parter 
w 10, cena 97.500zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – SZCZAWIENKO, spo-
kojna okolica, 2 pokoje, 51m2, 1 
piętro, po remoncie, C.O. gazowe 
+ kominek, cena 115.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, 
okolice Batorego, 4 pokoje, 90m2, 
1 piętro, wysoki standard, cena 
275.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – SZCZAWNO-ZDRÓJ, 
OKOLICE KORTÓW TENISOWYCH, 
4 pokoje, 105m2, 3 piętro w 3, 
C.O. gazowe + kominek, balkon, 
cena 285.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – STARY ZDRÓJ, ul. 11-
go Listopada, kawalerka, 31m2, 2 
piętro, po kapitalnym remoncie, 
widna kuchnia, łazienka z wc, c.o. 
gazowe, cena 65.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA!  DOM 
SZCZAWNO-ZDRÓJ, 120m2, 
jednopiętrowy, działka 1500m2, 
do remontu, cena 195.000zł tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM KONRADÓW, 
160m2, działka 733m2, C.O. 
węglowe, 6 pokoi, garaż, cena 
320.000zł MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY 
Z DOPŁATĄ NA 2 POKOJE! tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  DZIAŁKA BUDOWLA-
NA DZIEĆMOROWICE, ul. Strumy-
kowa, 2527m2, cena 55.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

cena 110 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 75 
tys. zł. balkon, stan bardzo 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 
kapitalnym remoncie, Podzam-
cze, rozkładowe, 36m2, 3 piętro, 
cena 128 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
35m2, N.Miasto, na Chopina, 2p. 
po remoncie, cena 65 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
32m2, jasna kuchnia, Piaskowa 
Góra, 3 piętro (4), balkon, cena 90 
tys.zł.  74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 
pokoje z łazienką i wc na Podgó-
rze, 50m2, 1 piętro, ul. Niepodle-
głości, 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, kawalerka po kapitalnym 
remoncie, parter. 28m2, cena 
95000zł. 74 666 42 42, 507 153 
166. 

WILLA –  Sprzedamy Stary Zdrój, 
2 pokoje. 40m2, 1p, cicha okolica, 
cena 69 tys.zł. co gaz, 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
35,5m2 na Podzamczu, 6 piętro, 
stan dobry, 85 000 zł. 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy Śródmieście, 
Pl.Tuwima, 2 pokoje, 69m2, 1 pię-
tro, 75tys.zł. do zamieszkania,  co 
gaz. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
Sobięcin, 43m2, 3p. po remoncie, 
cena 65 tys.zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.



Czwartek, 3 sierpnia 2017 r.
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Masz pytania? Chcesz złożyć zamówienie?
Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 790 709 590 lub pisząc na adres reklama@db2010.pl

Letnia promocja trwa do 31 sierpnia 2017 r.

LETNIA PROMOCJALETNIA PROMOCJA
Kup reklamę w Tygodniku DB 2010 i zdobądź nagrodę!

Zamów reklamę w lipcowych i/lub sierpniowych wydaniach Tygodnika DB 2010

skorzystaj z naszych promocyjnych pakietów
(m.in. reklama w internecie i na Facebooku w cenie!)

i weź udział w losowaniu nagród:
 weekend dla dwojga w Kudowie Zdroju
 weekend z atrakcjami w Aqua Zdroju

 obiad dla dwojga w Restauracji Gościniec Sudecki w Głuszycy

R E K L AMA


