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

www.kasacja.info
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OSTATNIE MIEJSCA W HIPER CENIE!!!

www.duotravel.pl

e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
WCZASY W POLSCE
Jastrzębia Góra
od 28.06.2015 do 08.07.2015 I od 08.07.2015 do 18.07.2015
osoby dorosłe – 1249 zł 999 zł / turnus 10 dniowy,
dzieci do lat 12 – 990 zł 849 zł / turnus 10 dniowy.
W cenie: zakwaterowanie w pokojach 3 osobowych, pełne wyżywienie,
korzystanie z infrastruktury ośrodka i parkingu.

KOLONIE W POLSCE
Jastrzębia Góra i Mrzeżyno
– szczegóły na www.duotravel.pl
olny
Grzybowo - termin dow
em!
eni
ywi
wyż
z
85 zł/doba

BUŁGARIA
HIT SEZONU W NASZYM HOTELU W ZŁOTYCH PIASKACH!
WCZASY I KOLONIE Z ZUMBĄ - WSZYSTKO W CENIE!!!
OBÓZ
02.08 do 13.08.2015 - CENA - 1699 zł 1299 zł OSTATNIE 13 MIEJSC!!!
11.08 do 22.08.2015 - CENA - 1699 zł 1299 zł OSTATNIE 10 MIEJSC!!!
WCZASY (wyjazd autokarem)
02.08 do 13.08.2015, CENA – 1899 zł 1299 zł
OSTATNIE 13 MIEJSC!!!
11.08 do 22.08.2015, CENA – 1899 zł 1299 zł
OSTATNIE 7 MIEJSC!!!
20.08 do 31.08.2015, CENA – 1899 zł 1299 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
29.08 do 07.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!

Czytaj na str. 3
REKLAMA

WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY

05.09 do 14.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
12.09 do 21.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
19.09 do 28.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
WCZASY (przelot samolotem z Wrocławia)
10.08 – 20.08.2015- 2799 zł 2099 zł
20.08 – 31.08.2015- 2799 zł 2099 zł

Weź kredyt gotówkowy,
spłacaj go terminowo,
a po roku zwrócimy Ci
wszystkie zapłacone odsetki.
Sprawdź, czy możesz
wziąć udział w promocji.

* terminy wylotów z Katowic na www.duotravel.pl

GRECJA - SKOTINA PARALIA - wczasy i obozy młodzieżowe (wyjazd autokarem)
06.07 - 17.07.2015 - 10 MIEJSC - 1590 zł
I
24.07 - 04.08.2015 - 14 MIEJSC - 1590 zł

T!
UWAGA! FIRST MOMEN

Oddaj
krew!

OFERTA WYPOCZYNKU NA DŁUGI WEEKEND

NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI PARYŻA

TERMIN: 14.10.2015 - 18.10.2015 CENA: 1199 zł 899 zł - promocja!!!

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH:

Świebodzice, ul. Kopernika 3, tel. 74 857 32 19, 691 706 877
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Promocja „Przytul odsetki” jest dostępna dla Klientów, którzy nie mają lub nie mieli kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego lub pożyczki gotówkowej w Banku BPH
w dniu wnioskowania lub w okresie 180 dni poprzedzających ten dzień. Promocja trwa od 1.06 do 31.08.2015 r. i dotyczy umów o kredyt gotówkowy (z wyłączeniem kredytu
konsolidacyjnego) od 12 do 24 miesięcy na kwotę netto od 1000 zł do 20000 zł (tj. bez kwoty prowizji i ewentualnego kosztu ubezpieczenia). Klientom, którzy terminowo
spłacą pierwsze 12 rat kredytu, Bank zwróci odsetki za ten okres. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Klienta. Promocja nie jest dostępna
u Agentów współpracujących z Bankiem. Regulamin promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Placówkach Banku oraz na bph.pl. Pośrednik kredytowy jest upoważniony
do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia,
a także do dokonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych
pełnomocnictw osobom pozostającym z nim w stosunku pracy. Bank BPH SA, ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.
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Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce
• keratynowe prostowanie włosów

już w Galerii Victoria!

• wizaż

Wałbrzych,
ul. 1 Maja 68 (I piętro)
rejestracja telefoniczna:

• depilację pastą cukrową

535 115 115

• manicure artystyczny
• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

• szeroką gamę usług kosmetycznych
z wykorzystaniem m.in. najnowocześniejszego
w regionie kombajnu kosmetycznego ALL
INCLUSIVE GOLD II generacji, m.in.:
peeling kawitacyjny, jonoforeza, światło terapia LED, mezoterapia
bezigłowa, ultradźwięki, jonoforeza, galwan, mikrodermabrazja
diamentowa i korundowa, dermomasaż, liposukcja
ultradźwiękowa, infrared, fale radiowe (RF)
z laserem biostymulacyjnym, oxybrazja, tlenoterapia

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!

Potrzeba promocji
Stanisław
Michalik

Ukazał się nowy album „Twórcy Partnerstwa Sowiogórskiego”, rzecz promująca
jedną z lokalnych grup działania na Dolnym Śląsku, noszącą
nazwę Partnerstwo Sowiogórskie. Stowarzyszenie ma swoją
siedzibę u stóp Gór Sowich, w
Jugowie pod Nową Rudą. Obszarem działalności są cztery
gminy: Głuszyca, Walim, Nowa
Ruda i Stoszowice.
Dzięki różnorodnym formom działalności, jak czytamy
we wstępie albumu - „możemy
mówić, że Kraina Gór Sowich,
zgodnie z naszą wizją, jest
znana jako magiczne, piękne
i tajemnicze miejsce z dziewiczą naturą, w której szare jest
kolorowe”. Dowodem tego są

KREDYT
POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO


Bez BIK



Bez poręczycieli



Bez opłat
wstępnych



na dowolny cel

Zadzwoń i sprawdź

74 300 03 35
733 033 350
Wałbrzych,
pl. Magistracki 3,
lok. 12 (piętro III)

zaprezentowani w kolorowym
albumie lokalni twórcy, artyści
- amatorzy różnych sztuk i rękodzieła, takich jak malarstwo,
rzeźba, ceramika, hafciarstwo,
gastronomia, a także kolekcjonerzy, muzycy, pisarze, poeci,
publicyści, słowem ludzie kultury, których twórczość zamyka się najczęściej w czterech
ścianach swojego domu, a polem oddziaływań jest najbliższe środowisko gminne.
I właśnie w tym tkwi największa wartość albumu, że
jak dotąd nikt jeszcze nie spróbował wyłonić, zebrać i zaprezentować lokalnych twórców,
o których często nie słyszeliśmy i niewiele wiemy. W albumie napisano wzniośle, że są
to „malarze i rzeźbiarze – artyści i rękodzielnicy – historycy i
poeci – kreatorzy piękna – ludzie pasji i zaangażowania w
dzieła małe i wielkie – wszyst-

kie warte pokazania – bo nasze sowiogórskie”.
Kolorowy albumik pokazuje z bliska ich konterfekty i
dokonania twórcze, zawiera
także krótkie informacje o
osiągnięciach na polu kultury.
Myślę, że po obejrzeniu albumu odsłania się przed nami
rzecz, o której dotąd nie mieliśmy pojęcia – znaczne bogactwo kryjące się w naszych
gminach położonych u stóp
Gór Sowich, a przecież stowarzyszenie skupia tylko cztery
gminy z tego obszaru. Okazuje się, że każda z tych gmin
ma się rzeczywiście czym pochwalić i to dobrze, że udało
się tym albumem zapoczątkować prezentację dorobku
kulturalnego tych gmin, bo
przecież wiadomo, że w dziedzinie wydawniczej to jest nie
wszystko, że to dopiero dobry
początek.

Dla zachęty, a zarazem
jako potwierdzenie obfitości
i różnorodności oddziaływań
kulturalnych w swoim środowisku, wymieniam nazwiska z
plejady twórców zaprezentowanych w albumie.
Walim prezentują: Anna
Nosal (rękodzieło), Agnieszka Madej (hafciarstwo), Beata
Ignasiak (rękodzieło), Łukasz
Bogdański
(przetwórstwo
ekologiczne), Urszula Chrzanowska (rękodzieło), Anna i
Ryszard Dutkowie (ceramika),
Katarzyna Karbowiak (szkło
artystyczne), Jadwiga Łagowska (rękodzieło), Marianna
Madziara (rękodzieło), Jolanta
Miś (ceramika), Renata Michalska (rękodzieło), Malwina
Myślińska (przetwórstwo żywności), Stanisław Pełka (malarstwo), Witold Puchała (malarstwo), Magdalena Sienicka
(ceramika), Mirosław Sośnicki

(pisarz), Jadwiga Stach (rękodzieło), Jacek Wójcik (gastronomia).
Gminę
Nowa
Ruda:
Agnieszka Bil (wypieki), Adam
Wójs (stolarstwo artystyczne),
Alicja Gorbacz (malarstwo),
Andrzej Nadarzyński (malarstwo), Anna Nykiel (malarstwo), Stanisław i Malwina
Pasterniak
(gastronomia),
Noworudzka Grupa Twórcza
(malarstwo, rzeźba, grafika),
Jan Kwit (rękodzieło), Sandura
Fidurska (malarstwo), Tadeusz
Bieda (publicystyka), Zespół
„Borowianki” (chór).
Stoszowice: Aga Ciszewska
(rzeźba, ceramika), Anna Rypień (malarstwo), Katarzyna
Donner (reżyseria teatralna),
Maria Solińska (rękodzieło),
Zbyszek Szermer (muzyka, aktorstwo).
Głuszycę: Maria Burek (rękodzieło), Katarzyna i Andrzej

Czerniec (ceramika), Grzegorz
Czepil (kolekcjonerstwo), Eugeniusz Leć (orkiestra dęta),
Henryk Janas (rzemiosło artystyczne), Marek Juszczak (poezja), Jerzy i Gracjan Rudniccy
(muzeum domowe), Stanisław
Michalik (publicystyka), Magdalena Szyszka (hafciarstwo),
Romana Więczaszek (poezja),
Wioletta Olszewska (gastronomia).
Album jest wynikiem
współpracy pań z czterech
gmin Partnerstwa Sowiogórskiego: Danuty Bolisęgi, Małgorzaty Chmiel, Eweliny Firlej
i Sabiny Jelewskiej, a koordynatorem prac jest Iweta Głód
z Głuszycy. Barwny, bogato
ilustrowany i dobry edytorsko album został sfinansowany ze środków programu
„Leader” w ramach unijnego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wałbrzych dawniej
Najpierw „Stara Świdnica”, później „PRL po świdnicku. Świdnica 1945-1989” - to
publikacje młodego wydawnictwa, które wzbudziły zainteresowanie czytelników.
Przyszła pora na kolejną:
„Dawny Wałbrzych”, której
patronem medialnym jest
Tygodnik DB 2010.
W dobie cyfryzacji, Internetu mogłoby wydawać się, że
wydawnictwa albumowe będą
powoli przechodziły do lamusa. Jednak to tylko pozory, o
czym przekonuje popularność
dwóch tytułów, jakie ukazały
się nakładem świdnickiego
Wydawnictwa GSMA. Oba dotyczą Świdnicy, którą możemy
poznać w różniących się znacznie odsłonach: pierwsza – stare
widokówki, druga – zdjęcia z
czasów PRL.
– Oczywiście pamiętamy, że
kartki pocztowe przedstawia-

jące miasto Waldenburg miały za zadanie pokazywać je w
najbardziej atrakcyjny sposób,
dlatego chętnie i często je retuszowano i o tym również wspominamy we wstępie do albumu
– wyjaśnia wydawca Monika
Krawczyk-Rudnicka i dodaje. –
Zebranie ich w jednej publikacji pozwoli na sentymentalną
podróż w czasie i przestrzeni,
może zachęci do odnalezienia
zaprezentowanych miejsc podczas spaceru po Wałbrzychu?
Na pewno będzie to album,
który ucieszy wałbrzyszan i pasjonatów historii.
Tę samą formę przedstawienia miasta wydawnictwo
planuje zastosować wobec
Wałbrzycha. Planuje, to dość
ostrożne określenie, ponieważ
prace zmierzają ku końcowi i
albumu „Dawny Wałbrzych”
możemy spodziewać się już w
sierpniu.

Sugerując się opinią czytelników, każdy z rozdziałów
wzbogacony będzie o wstęp
wprowadzający do historii
miasta. Pamiętając o turystach,
treść przełożona będzie na
języki angielski i niemiecki. Album zbudowany będzie z rozdziałów poświęconych dzielnicom miasta w jego obecnych
granicach.
Wydawnictwo, w pracach
nad publikacją „Dawny Wałbrzych”, współpracuje z Muzeum Porcelany w Wałbrzychu,
Biblioteką pod Atlantami oraz
indywidualnymi kolekcjonerami. Nad albumem patronat
objęli prezydent Wałbrzycha dr
Roman Szełemej oraz poseł na
Sejm Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, natomiast Tygodnik
DB 2010 jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia.
„Dawny Wałbrzych” to
przedstawienie miasta między

Dawny Zespół Szkół Ewangelickich, gmach oddany do użytku w 1907
roku, w tej chwili II LO im. Hugona Kołłątaja oraz Gimnazjum nr 13.
innymi w czasie jego intensywnego rozwoju, który przypadł
na przełom XIX i XX wieku. Był
to czas industrializacji, rozwoju
wielu gałęzi przemysłu, które
znajdowały miejsce w przestrzeni miejskiej, a które jednocześnie na nowo definiowały
charakter Wałbrzycha. Węgiel,
ceramika, włókiennictwo na
trwałe wpisały się w profil miasta i ten wątek wydawnictwo

planuje kontynuować w drugim albumie przedstawiającym
Wałbrzych w latach 1945-1989.
Wszystkie publikacje wydawnictwa GSMA są dostępne
w księgarniach Matras, w Muzeum Ceramiki w Wałbrzychu.
Albumy poświęcone Wałbrzychowi trafią również do Księgarni Stary Zdrój oraz Księgarni
Literackiej.
Małgorzata Beślerzewska
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Oddaj krew!

Dodatkowy nabór
Prezydent Wałbrzycha wyznaczył dodatkowy termin naboru
wniosków na stypendia sportowe za osiągnięcia w 2014 roku.
Stypendia zostaną przyznane na
okres od sierpnia do grudnia 2015
r. Wnioski należy składać w Biurze
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6-8 w terminie do dnia 24 lipca
2015 r.
(RED)

W ostatnich dniach krew oddawali wałbrzyscy policjanci oraz
świebodziczanie. – W szpitalach brakuje krwi, dlatego prosimy
o dzielenie się tym bezcennym lekiem – apelują przedstawiciele
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
Ubiegłotygodniowa zbiórka krwi w Świebodzicach okazała się sporą niespodzianką
dla krwiodawców. - Z powodu
awarii systemu informatycznego pobór krwi nie mógł się
odbyć w naszym mieście - trzeba było to zrobić w siedzibie
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu. RCKiK zaoferowało dowóz świebodziczan do
swojego punktu i skorzystało z
tej oferty 14 osób - za co należą im się serdeczne podziękowania. Przygotowana na akcję
nagroda-niespodzianka, ufundowana przez firmę Famalen,
zostanie rozlosowana podczas
najbliższej akcji stacjonarnej
- czyli we wrześniu. Jest nią
wysokiej klasy drukarka. RCKiK
przeprasza za zaistniałe utrudnienia – wyjaśnia Agnieszka
Bielawska-Pękala,
rzecznik
prasowy Urzędu Miejskiego w
Świebodzicach.

O tym, że najcenniejszym
darem życia jest podzielenie
się własną krwią z potrzebującymi, najlepiej wiedzą policjanci, którzy codziennie narażają swoje zdrowie i życie. I
dlatego policjanci z I Komisariatu w Wałbrzychu zorganizowali akcję oddawania krwi w
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu.
- Postanowili nieść pomoc
innym. Oddali kilka litrów
krwi, która zwłaszcza teraz w
okresie wakacji jest bardzo
potrzebna. Pozyskana krew na
pewno służyć będzie tym, którzy jej najbardziej potrzebują
w wałbrzyskich lecznicach.
Akcja miała na celu zwrócenie
uwagi na potrzeby drugiego
człowieka. Funkcjonariusze
zapewnili, że to nie była jedyna z ich strony inicjatywa.
Podkreślili, że nie tylko dbają
o bezpieczeństwo ludzi, ale

również oddając krew chcą
przyczynić się do ratowania
ludzkiego życia – mówi starszy
aspirant Joanna Żygłowicz,
oficer prasowy Komendanta
Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
Przypominamy, że Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia, czyli kobieta po oddaniu
15 litrów krwi i mężczyzna po
oddaniu 18 litrów krwi mogą
w Wałbrzychu jeździć za darmo komunikacją miejską! - W
razie kontroli należy pokazać
legitymację ZHDK I stopnia i
dokument ze zdjęciem. Krwiodawcom jadącym oddać krew
do Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przysługuje
zwrot kosztów za bilet. Można
odebrać go w rejestracji po
przedłożeniu skasowanego
wcześniej biletu. Krwiodawcy
po oddaniu krwi wracają za
darmo komunikacją miejską

Jedlina-Zdrój w setce

Świebodziczanie, by oddać krew, musieli przyjechać do Wałbrzycha.
na trasie punkt krwiodawstwa – miejsce zamieszkania.
W razie kontroli należy pokazać dokument ze zdjęciem
i poświadczenie o oddaniu
krwi w dniu przejazdu. Krew
można oddać w Wałbrzychu
od poniedziałku do piątku w

godzinach 7.00 -13.30 oraz w
każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8.00 - 12.00
– wyjaśnia Teresa Kamińska z
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu.
(RED)

noramy i wiadukty na dwóch
oddzielnych trasach - powyżej
i poniżej stacji. Imprezę trady-

cyjnie podzieliliśmy na dwa
dni. W sobotę (18.07), rozegramy zawody w parach na dre-

Program na torach:
Sobota:
GODZ. 10.00 - zawody w kategorii VIP
godz. 11.00 - 18.00 - jazdy rekreacyjne drezynami + zawody w 4 kategoriach OPEN,
KOBIETY, DZIECI I RODZINNA
Niedziela
godz. 10.00 - 18.00 - jazdy rekreacyjne drezynami
11.00 - 17.00 zawody specjalne - kategoria TWARDZIELE (4 OSOBOWE DRUŻYNY)
- PO RAZ PIERWSZY W HISTORII MISTRZOSTW.
Program na scenie:
Sobota:
11:00 Oficjalne rozpoczęcie
12:15-13:30 ZUMBA na torach
14:00-15:15 Szalone Drezyny wykonaniu Teatru Humoru Igraszka – program dla dzieci
15:30-19:00 Program artystyczny grupy OFFbeat warsztaty gry na instrumentach
perkusyjnych warsztaty Afro-dance pokaz tańca afrykańskiego
19:00-20:00 koncert Zespół muzycznego Offbeat
20:00-24:00 Zespól muzyczny 100 %
Niedziela:
12:00 Program artystyczny grupy OFFbeat warsztaty gry na instrumentach perkusyjnych warsztaty Afro-dance pokaz tańca afrykańskiego
17:00 Koncert Zespół muzycznego Offbeat Dodatkowo: Prezentacja łączności
radiowych - Klub Krótkofalowców. Dmuchana zjeżdżalnia Bajkozja, kule wodne
i dmuchany plac zabaw UFO i trampolina. Przejażdżki bryczką dla najmłodszych
(14:00 – 18:00 - sobota, bezpłatnie)

zynie ręcznej. Przed uczestnikami do przejechania odcinek
2x200m (tam i z powrotem),
po jednym z torów na stacji.
Rywalizacja będzie podzielona
na kategorie. Najlepsi z każdej
kategorii otrzymają nagrody i
upominki. Zapisy w biurze zawodów, od godziny 10.00. W
niedzielę (19.07), nowość! Po
raz pierwszy w historii - zawody dla prawdziwych twardzieli. Do rywalizacji zaprosimy
tylko 20 drużyn. Każda musi
liczyć 4 pełnoletnie osoby.
Przed nimi nie lada wyzwanie.
Podjazd na stację, z wiaduktu w Jugowicach. W sumie,
górski odcinek liczący 1100m!
Zapisy w biurze zawodów, od
godziny 10.00. Przez cały czas
trwania zawodów, równolegle będzie można korzystać
z przejazdów rekreacyjnych.
Zarówno drezynami ręcznymi
jak i składami spalinowymi. To
jednak nie wszystko. Gmina
Walim jak co roku przygotowuje szereg atrakcji dodatkowych. Wśród nich zumba na

Kapituła rankingu samorządów,
składająca się z 10 osób – ekspertów w dziedzinie finansów,
zarządzania oraz prawa, na podstawie danych z Ministerstwa
Finansów wybrała gminy, które
w latach 2011 – 2014 najlepiej
zarządzały swoimi finansami i
jednocześnie najwięcej inwestowały. Eksperci oceniali m.in.
dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego
mieszkańca, wskaźnik zadłużenia,
relację nakładów inwestycyjnych
do przyrostu zadłużenia itp. Gmina Jedlina-Zdrój znalazła w się w
setce najlepiej ocenianych gmin
miejsko-wiejskich w Polsce (takich
w Polsce jest ponad 900 a wszystkich ok 2500); jako jedna z szesnastu nominowanych gmin z województwa dolnośląskiego i jedna z
powiatu wałbrzyskiego.
(RED)
REKLAMA

XIII Mistrzostwa Polski
w Drezynowaniu
Relaks i rekreacja czy wyzwanie i rywalizacja? Po co
wybierać, gdy można mieć
jedno i drugie. Wystarczy
przyjechać na Stację PKP w
Jugowicach koło Walimia.
Już po raz XIII Sowiogórskie
Bractwo Kolejowe i Gmina
Walim zapraszają na Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu czyli Push-Pull Party
Jugowice 2015. Na dwa dni
- 18 i 19 lipca - Jugowice zamienią się w polską stolicę
drezyn.
- Co najważniejsze, będzie
można oglądać różne konstrukcje i przejechać się fragmentem linii 285. Jednej z
najbardziej malowniczych linii
kolejowych w Polsce. Będzie
w czym wybierać, ponieważ
na stacji pojawią się zarówno
drezyny ręczne czy drezyny
o napędzie rowerowym, ale i
cięższe konstrukcje - cieszące
się dużą popularnością - składy spalinowe. Te kursować
będą po około dwukilometrowym odcinku linii, przez pa-
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torach, program artystyczny
grupy Offbeat, a dla najmłodszych zabawy przygotowane
przez Teatr Humoru Igraszka.
Nie zabraknie również stoisk
z gastronomią – zapewniają
organizatorzy.

Więcej informacji oraz szczegółowy program na stronie:
www.drezyny.org.
Bieżące informacje i aktualności na:
www.fb.com/SowiogorskieBractwoKolejowe.
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Zanim nadejdzie czas relaksu
Andrzej
Basiński

Komentowanie
przejawów naszego życia politycznego,
przypominającego
starą łajbę rozhuśtaną morskimi falami, nie jest zajęciem zdrowym. Wielokrotnie
obiecywałem sobie i bliskim
zaprzestanie go choć na
pewien czas, ale nie mogę
i nie potrafię się z obietnic
wywiązać, ze szkodą dla
swojego samopoczucia i systemu nerwowego. Dlatego
jak kania dżdżu wyglądam
co roku krótkiego okresu w
środku lata, gdy mogę oddać się pod wydmą nadmorskim medytacjom, kojącym
rozedrgane trzewia. Chociaż
przez kilka dni mam w nosie partyjniackie, do bólu
przewidywalne zagrywki i
nieustanne ujadanie tzw.
liderów, powodujące chorobę lokomocyjną i odruch
wymiotny. Ale to za parę dni.
Na razie obserwuję radosną twórczość cymbałów,
którzy uparli się, by nie komentować politycznej rzeczywistości, lecz ją kreować,

posługując się kłamstwami i
nadmierną przesadą w określonym celu. Siada taki do
rozmowy w studiu z przedstawicielem PO i zagaja:
„Kiedy wstaniecie z kolan?”
lub „Czy przygotowujecie się
już do jesiennego pogrzebu?”, albo „Wasze dni są już
policzone”... Cymbał nie jest
głupkiem w wersji mega
(tacy biegają z „sitkiem” i
podstawiając je prowadzonym przez policjantów i
zgiętym do ziemi bandziorom, pytają: „Dlaczego pan
zabił?” i „Czy żałuje pan swojego czynu?”) i zdaje sobie
sprawę, że audycje odbierają
tysiące słuchaczy i widzów,
w tym wielu niezdecydowanych, którzy pod wpływem
sugestii prowadzącego podejmują określone decyzje.
„Skoro z PO jest już tak źle
(a nie jest, w tym ten cwany
i wredny figiel), to nie będę
marnował swojego głosu”.
Przewidywalności
do
bólu przykład pierwszy z
brzegu. W studio TVN24 próbuje błyszczeć posłanka PiS
z naszego rejonu Anna Zalewska. Omawiany jest palący problem śmiercionośnych
dopalaczy. Zamiast wygłosić
coś konstruktywnego, mogącego wpłynąć na ograniczenie zjawiska, posłanka

Nowość!

prawi (cytuję niedosłownie,
ale intencję zachowałem):
„Sytuacja jest groźna, a
premier Kopacz oddaje się
relaksacyjnym
wyjazdom
do harcerzy w lesie i … zagląda ludziom do talerzy”.
Nie liczy się ludzka tragedia,
chociaż zawiniona przez
nich samych. Liczy się przypierniczenie wrogiej partii, a
wyborcy muszą zapamiętać,
jaka jest ona żałosna przed
jesiennymi wyborami. Tego,
że w ten sposób sami stają się żałośni w dwójnasób,
reprezentanci narodu nie
biorą pod uwagę. Żelazna
zasada: wypowiadać dobitnie nazwę partii z dodatkiem
słowa „kompromitacja”. To
musi zadziałać, myślą. A
działa coraz rzadziej, bo ileż
można słuchać hasełek poniżej poziomu cuchnącego
bagienka. To nie przystoi
politykowi, a tym bardziej
nauczycielowi z wykształcenia...
Trochę zmartwił mnie Pan
Janusz Bartkiewicz, który w
felietonie „Spoglądam niezależnym okiem” (DB 2010,9
lipca 2015 r.), napisał: „(…) z
pewną nadzieją spoglądam
na Prawo i Sprawiedliwość”.
Chodzi o podejście PiS do
państwa, które jest osią jego
wszelkiej polityki. Pan J. BartREKLAMA

konsolidacje • oddłużenia

kredyty
niezależnie od BIK

kiewicz wcześniej zauważył, że „każdy ma prawo do
własnego zdania i wyrażania
go publicznie”. Oczywiście,
święta to prawda. Co nie
zmienia faktu, że nadzieje
autora jakoś nie bardzo mi
pasują do jego zazwyczaj
wypowiadanych poglądów,
odznaczających się realizmem. Nie bardzo przyjmuję do wiadomości, że PiS
mogło go w czymś uwieść,
skoro „od zawsze” wiadomo, że ugrupowanie to hołduje przede wszystkim nie
gospodarce, nie poprawie
bytu maluczkich, a opacznie pojmowanemu prawu i
sprawiedliwości, które mają
służyć wytępieniu przeciwników. Więc o jakiej nadziei
mówimy... W niczym jednak
jego poglądy nie umniejszają mojego szacunku do felietonowego „sąsiada”.
Panu J. Bartkiewiczowi dedykuję kilka cytatów z Konwencji Programowej PiS w Katowicach, a zamieszczonych
w tygodniku „POLITYKA”:
Dr Jacek Czabański, doradca ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry:

Garnitur Majorka
80% wełny!
Tylko

599

wakacyjne promocje
Marynarki od 49 zł

Kurtki od 99 zł

Garnitury od 149 zł

Koszule od 15 zł

„Ustawowo ustalimy prawo
do prowokacji. W naszym
interesie jest to, by policja i
służby mogły przedstawiac
propozycje korupcyjne”.
Ziobro: „Ci, do dali się
nagrać w restauracji Sowa i
Przyjaciele, jeśli usłyszeliby
to, co my chcemy zrealizować, nie będą mieli spokojnych nocy”. Znowu Ziobro (o
sędziach): „Musimy znaleźć
sposób, aby z niektórymi
porozmawiać inaczej, za ich
chamstwo i butę”. Chodzi
m.in. o sędziów, którzy skazali „nieskazitelnego człowieka Mariusza Kamińskiego”. Bogdan Święczkowski
(b. szef ABW za czasów PiS):
„Trzeba wprowadzić okresowe badania wariografem
i badania próbek moczu dla

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze”w Wałbrzychu, rozpoczęły się zajęcia edukacyjne. W ramach programu
„Bezpieczne
wakacje”,
zorganizowano spotkania
z przedstawicielami Policji, Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz
Taurona Dystrybucji.
Przedstawiciele
policji
omówili problematykę bez-

piecznego poruszania się po
drogach, zachowania ostroźności w środkach komunikacji miejskiej oraz narkomanii.
W prelekcji inspektorów sanitarnych, szczególną uwagę
zwrócono na zagrożenie ze
strony barszczu Sosnowskiego, wyjątkowo toksycznej
rośliny. Z kolei przedstawiciele Tauronu omówili zasady
bezpiecznego i racjonalnego
korzystania z energii elektrycznej. Najlepsi otrzymali
upominki, a wszyscy uczest-

na dowolny cel
z komornikiem

niskie raty

tel.74 660 67 30, 74 635 10 52
Świdnica ul. Trybunalska 11-13, lok.26, p. II
Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17,
sob. 10- 14

sędziów i prokuratorów”.
Jeden z uczestników panelu
„System
sprawiedliwości”
zapowiedział: „Będzie trzeba
za sędziami z kijami bejsbolowymi jeździć”.
Wraca PiS w „czystej”
postaci, kończy się wygładzanie wizerunku, co jest
pomysłem dla wyjątkowo
naiwnych. Na panelu „Polityka historyczna” mówiono,
kto jest zdrajcą, a kto bohaterem. Stare śpiewki mające
swoje źródło w nienawiści i
zapiekłych kompleksach. Nic
w PiS i jego ideowym wzmożeniu nie budzi moich nadziei. Wręcz przeciwnie.
Ale na razie pomedytuję
pod wydmą, posłucham morza i skrzeku mew, nadstawię
policzki na wiatr.

Ruszyły wakacje z OSK

bez opłat wstepnych

tel.74 635 10 68, 74 635 10 72

Wałbrzych,
ul. Sienkiewicza 1,
tel.: 609-585-124

zł!

Pogoda na początku wakacji sprzyja pieszym wycieczkom.

nicy zajęć kamizelki odblaskowe i wydawnictwa edukacyjne.
Na zajęciach plastycznych
dzieci wykonywały prace na
konkurs „Bezpieczne wakacje” oraz „Nowe życie wałbrzyskich hałd”. W ramach
realizacji projektu „Czysta
natura”, odbyła się pierwsza
piesza wycieczka do stanowiska bobrów usytuowanego w otulinie Książańskiego
Parku Krajobrazowego.
(BAS)

DB2010

Czwartek, 16 lipca 2015 r.
www.db2010.pl

.PL

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

Zamkną drogę

Kiedy nie ma już innej nadziei

Dotyk który uzdrawia
Trafiają tu często ludzie, którzy nie mają już nadziei na zdrowie.
Bo wszystkie dotychczasowe kuracje zawiodły. I często okazuje się, że dotyk
pana Darka działa cuda. Choroby cofają się, a ludziom wraca radość życia.
- Niby nie jestem jeszcze
taka stara, ledwo przekroczyłam siedemdziesiątkę.
Serce w porządku, żołądek
też, organizm pracuje jak
należy. Cóż jednak z tego,
kiedy kolana bolały tak, że
każdy krok był udręką. Tak
samo kręgosłup, stopy, biodra. Ręce mi puchły – opowiada pani Marta Widzisz
z Wrocławia. Aż pewnego
dnia odwiedziła syna w
Wałbrzychu i znalazła tekst
o uzdrowicielu. – Postanowiłam spróbować! Po świętach miałam u niego zostać
na cały styczeń, to pomyślałam, że wybiorę się na parę
wizyt.
Po pierwszej chciałaś zrezygnować: - Ból w nocy był
większy niż zazwyczaj, a do
tego bolała mnie głowa. Ale

poszłam na drugą wizytę. I
po niej poczułam znaczną
poprawę. Po czwartej, gdy
wracałam do Wrocławia,
czułam się cudownie. Mogłam wejść po schodach,
nie jęcząc z bólu. W nocy
ból mnie nie budził. No i zeszła opuchlizna z nóg, rąk.
Więc w marcu znów przyjechałam do syna na miesiąc,
i znów na cztery wizyty do
pana Darka. Efekt? W listopadzie nie mogłam przejść
100 metrów, teraz chodzę z
wnukiem na spacery, nawet
na Górę Parkową! Mogę się
schylać, nie krzywiąc się z
bólu kręgosłupa. No i minęła mi zgaga, a nawet o niej
panu Darkowi nie mówiłam – cieszy się pani Marta
i dodaje: - Tego czego nie
zdziałały maści, tabletki, re-

habilitacje, zdołał dokonać
on, samym przykładaniem
swoich dłoni.
Piotr Pulczyński z Wałbrzycha także tracił już nadzieję. Prostata, problemy
z sercem i naczyniami, początki marskości wątroby,
lekki paraliż po przebytym
wylewie, bóle głowy… Szybciej bym wymienił choroby, których nie mam, niż
te, które mam. Od kilku lat
całe moje życie to wędrówki
od lekarza, do lekarza. Piłem też ziółka zakonników,
byłem u Filipińczyka. A stan
coraz gorszy. Wreszcie siostra mówi „Piotrek, mnie
pan Darek uzdrowił z wola
tarczycowego, a mojego
wnuka z alergii. Spróbuj u
pana Darka”. I to był strzał
w dziesiątkę. Okazało się,

że jego dotyk
naprawdę uzdrawia! Po miesiącu
i czterech wizytach poprawiły
mi się wszystkie
wyniki! Przestałem czuć ból w
klatce piersiowej,
przestała mnie
boleć wątroba,
nawet
paraliż
powoli się cofa.
Wyniki tylko potwierdzają
to,
co sam czuję.
Przestałbym całkiem chodzić do
lekarzy, ale pan
Darek mówi, że
jeśli zrezygnuję z
opieki lekarskiej,
to do niego też mam nie
przychodzić. Śmiać mi się
nawet śmiało, bo czytałem,
że uzdrowiciele namawiają,
żeby do lekarzy nie chodzić,
a on żąda, żeby chodzić.
- Jeśli ktoś odradza wizytę u lekarza, to nie jest

W związku z prowadzonymi
pracami przy budowie obwodnicy Czarnego Boru, Urząd Gminy w Czarnym Borze informuje,
że 16 lipca br. planowane jest
częściowe zamknięcie drogi powiatowej nr 3366D na odcinku
ulicy Wałbrzyskiej. Zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, objazdy do Boguszowa – Gorc zostaną
poprowadzone ul. XXX Lecia PRL
oraz drogą wojewódzką nr 367.
(RED)

Zbierają na sztandar

żadnym
uzdrowicielem,
tylko oszustem – wyjaśnia pan Darek i dodaje:
- Ja mam pewien dar, ale
medycyna to wspaniała
nauka. Głupotą jest z niej
rezygnować.
(ego)

Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Z tej okazji boguszowscy strażacy
zaprosili do wspólnego świętowania kolegów z zaprzyjaźnionej
jednostki ze Smiric w Republice
Czeskiej. Na pamiątkę spotkania
boguszowscy strażacy otrzymali
z rąk czeskich kolegów pamiątkową statuetkę oraz koszulki z
logiem obu jednostek. Natomiast
w Urzędzie Miejskim Boguszowa-Gorc odbyło się spotkanie przedstawicieli ochotniczych straży
pożarnych z władzami miasta. Jednocześnie przypominamy, że
nadal trwa zbiórka na sztandar z
okazji 70-lecia OSP Boguszów. Ty
też możesz „wbić” swój gwoźdź w
sztandar! Serdecznie dziękujemy,
wszystkim, którzy już przekazali
darowiznę – podkreślają boguszowscy strażacy – ochotnicy.
(RED)

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, przy ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art., obok pogotowia i stacji krwiodawstwa). Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

Gmina Stare Bogaczowice bo…
… to miejsce idealne do
zamieszkania i prowadzenia
działalności gospodarczej.
To miejsce, które już wybrały setki osób, budując na terenie gminy Stare Bogaczowice swoje nowe domy. A
wszechstronny i harmonijny
rozwój gminy będzie stale
zwiększał jej atrakcyjność,
zdeterminowaną nie tylko
doskonałym położeniem.
Na komfort życia w gminie wpływa wiele czynników.
Jednym z najważniejszych jest
opieka medyczna. A w Gminie
Stare Bogaczowice praktyka
lekarza rodzinnego działa w
zakresie poradni lekarskiej, stomatologicznej, pielęgniarskiej
i położniczej. W ramach POZ
funkcjonuje gabinet diagnostyczno-zabiegowy, profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, EKG oraz punkt
szczepień. Pacjenci zapisywani
są na godziny i nie stoją w kolejkach. Podpisana umowa z
Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej przez lekarza pierwszego kontaktu, obejmuje leczenie, opiniowanie

W Jabłowie budowana jest nowa świetlica.
stanu zdrowia pacjenta, okresową ocenę stanu zdrowia pacjentów, jak również przeprowadzanie badań pacjentów.
Do zakresu zadań pielęgniarki
POZ, poza zabiegami, należy
promowanie także zdrowia
oraz profilaktyki. W poradni
dentystycznej dostępne są
profilaktyczne
świadczenia
dentystyczne. Przyszli rodzice
mogą skorzystać, w ramach
świadczenia położniczej podstawowej opieki zdrowotnej, z
edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie
porodu i połogu, a także opieki

nad pacjentką w okresie jej życia.
Choć Gmina Stare Bogaczowice jest rolniczą, to na jej
obszarze pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi
188 podmiotów. Większość
w branży budowlanej, handlowej, transporcie, ochronie
zdrowia i mechanice pojazdowej. Pojawiło się również
kilka rodzajów działalności,
których jeszcze niedawno
nie było w ewidencji, między
innymi: marketing, nadzór
dyspozytorski, usługi kelnerskie, pośrednictwo handlowe,

usługi informatyczne, usługi
w zakresie kierowania pojazdami itp. W związku z charakterem gminy i jej położeniem
nowe władze samorządowe
będą wspierały rozwój małej i
średniej przedsiębiorczości w
branży turystycznej oraz agroturystycznej. Jednym z priorytetów ma być rozwój bazy
noclegowej oraz gastronomicznej, ponieważ w poprzednich latach na terenie gminy
nie przybywało nowych miejsc
noclegowych, a w przypadku
obiektów gastronomicznych
ich liczba systematycznie spadała.
O jakości życia w danej
gminie najlepiej świadczy jej
oferta kulturalna. Tymczasem
we wszystkich miejscowościach Gminy Stare Bogaczowice działają świetlice, które
są wyposażone w sprzęt komputerowy oraz audiowizualny. Dzieci, pod opieką kompetentnych
pracowników,
spędzają czas na zabawie i
uzyskują tu też pomoc w nauce. Z kolei Gminna Biblioteka
Publiczna w Starych Bogaczowicach, wraz z filią w Lubomi-

nie, przez stałe uzupełnianie
księgozbioru dba o rozwój
czytelnictwa, zarówno wśród
dzieci jak i dorosłych. Organizuje także wiele inicjatyw
promujących
czytelnictwo
oraz kulturę języka polskiego.
Jednym z najbardziej znanych
w regionie konkursów jest
coroczne Dyktando Gminne
o Pióro Wójta Gminy Stare
Bogaczowice, które przyciąga
nie tylko mieszkańców gminy,
ale także innych miejscowości
z powiatów: wałbrzyskiego,
kamiennogórskiego i jaworskiego. Podległe bibliotece

Jedna z licznych imprez w bibliotece.

Gminne Centrum Edukacyjno-Społeczne realizuje działania
na rzecz mieszkańców z zakresu kultury, edukacji i aktywności lokalnej. Jest to miejsce
sprzyjające tworzeniu inicjatyw obywatelskich, spotkań
kulturalnych i edukacyjnych
dla każdej grupy wiekowej.
Najlepszym przykładem są –
między innymi - Uniwersytet
Trzeciego Wieku oraz projekty: „Kolorowe wstążki”, „Odlotowe czarownice”, „Kulturalna
jesień na wsi”, „Miss mama”
czy charytatywna impreza
„Solidarni z hospicjum”.
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WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

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

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

REKLAMA

REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

HFPEF[KJJLBSUPHSBöJ
NJFSOJDUXBHØSOJD[FHP
TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
JPCSØCLJDZGSPXFKNBQ
PSB[EPLVNFOUØX
LTFSPLPQJJXJFMLPGPSNBUPXFK

1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.
Nowy towar

iałek)
20 lipca (poniedz
wna 13
Wałbrzych, ul. Górłó
a)
(Piaskowa G

Gdybym był…
Janusz
Bartkiewicz

14 lipca, a więc w dniu
wielkiego francuskiego święta, w dniu rocznicy zdobycia przez lud Paryża Bastylii,
znienawidzonego symbolu
władzy absolutnej, udałem
się do Sądu Okręgowego w
Świdnicy, by osobiście zobaczyć, jak wygląda rozprawa
sądowa na podstawie znowelizowanych
przepisów
„Kodeksu
postępowania
karnego”. Rozprawa (łącznie
z naradą jednoosobowego
sądu apelacyjnego) trwała nie więcej jak 10 minut i
przebiegała oraz zakończyła
się dokładnie tak, jak opisałem to oczekującemu przed
salą rozpraw obrońcy, reprezentującemu interesy pana
Jacka D. z Lichenia.
Panu Jackowi wałbrzyscy
stróże prawa, przy pomocy strażników miejskich ze
Szczawna Zdroju, postawili
zarzut nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym, a konkretnie, że pan Jacek, nie - wiadomo dlaczego
- załatwił swoją małą potrzebę fizjologiczną praktycznie
pod oknami szczawieńskiej
straży miejskiej. Jak wiadomo, budynek i jego okolice
są monitorowane przez system kamer, ale jak zawsze
w takiej sytuacji, dziwnym
trafem, kamery faktu wykroczenia nie zarejestrowały.
Taki kaprys mają te sprytne
urządzenia, przez co dowo-

dzą, że dla budżetu miejskiego są jak najbardziej przydatne. Tak więc pan Jacek
skazany został na podstawie
gołosłownych
twierdzeń
policjantów i strażników, że
razem z kolegą (niestety, już
nie żyje), prawie pod oknami strażników i pod okiem
czujnej inaczej kamery, sikali
sobie, bo taką akurat mieli
(według rzeczonych stróżów
prawa) zachciankę. Czynili
tak, chociaż w pobliżu WC w
rożnych lokalach gastronomicznych na szczawieńskim
deptaku „skolko ugodna”,
jak mawiali starożytni Rosjanie. Warto podkreślić, że ani
pana Jacka, ani jego śp. kolegi, do jakiejś grupy meneli
i obiboków absolutnie zaliczyć nie można. To poważni,
dorośli mężczyźni, mężowi
i ojcowie rodzin, którzy do
Szczawna Zdroju przyjechali wraz z całą brygadą
remontową, aby naprawić
szczawieńskie latarnie uliczne. W Sądzie Rejonowym w
Wałbrzychu panowie strażnicy (i policjanci) opowiadali, że niby widzieli to samo,
ale każdy jakby widział co
innego i w innym miejscu.
Jednym słowem: żadnym
dowodem, poza swoimi
przekonaniami, nie dysponowali. Nie dziwota więc, że
sąd uznał te ich przekonanie
za niepodważalne dowody
winy i skazał pana Jacka na
grzywnę, od czego oczywiście pan Jacek się odwołał.
Jadąc do świdnickiego
sądu nie miałem absolutnie
żadnej wątpliwości, że szacowny sąd nie weźmie pod
uwagę znowelizowanego
brzmienia art 5 § 2 k.p.k., we-

dług którego (od 01.07.2015
r.) „wątpliwości, których nie
usunięto w postępowaniu
dowodowym, rozstrzyga się
na korzyść oskarżonego”. A
przecież w postępowaniu
dowodowym tej wątpliwości „sikał, czy nie” nie usunięto, bo stróże prawa żadnym
dowodem nie dysponowali.
Ktoś powie (tak jak sąd), że
przecież policjanci i strażnicy
zeznali, że sikali, ale ja wtedy
odpowiem, że oni tak mogą
powiedzieć w stosunku do
każdej osoby. Zacznę omijać
Szczawno Zdrój szerokim
łukiem, bo w każdej chwili
może podjeść do mnie strażnik (bądź policjant) i powiedzieć mi, że przed chwilą widział, jak sikałem na jakimś
szczawieńskim klombie lub
trawniku. I co? Ano sąd w
Wałbrzychu, a później sąd
w Świdnicy skaże mnie na
grzywnę, bo przecież stróże
prawa tak zeznali. Pan sędzia
apelacyjny, w ustnym uzasadnieniu wyroku stwierdził,
że przecież policjanci nie
mieli żadnego interesu, aby
zeznawać tak, jak zeznali, a
sikać należy nie wtedy kiedy się chce, tylko kiedy się
może. Zapewne pan sędzia
nie miał okazji usłyszeć o
byłym już sierż. Kamilu Całku
z KSP w Warszawie, który w
proteście przeciw narzucanym policjantom „planów
uzysku mandatów karnych”
publicznie z policji wystąpił.
Ja w odróżnieniu od świdnickiego (i nie tylko świdnickiego) sądu wiem, że policjanci
prewencji poddawani są bardzo silnej presji, mającej na
celu zmobilizowanie ich do
nakładania mandatów kar-

nych, aby ich służba patrolowa nie przebiegała „bezproduktywnie”. Sam – nawet
przed laty – byłem tego
wielokrotnym świadkiem.
Dlatego też – moim skromnym zdaniem – sędziowie
w takich przypadkach winni
wydawać wyroki uniewinniające, aby zmusić stróżów
prawa do dokumentowania
dowodowego popełnionych
przez obywateli wykroczeń.
Mnie uczono (m.in. znakomity profesor prawa karnego Witold Świda), że lepiej
uniewinniać 100 winnych,
niż skazać jednego niewinnego, bo takie skazanie to
porażka wymiaru sprawiedliwości. No cóż, ale to było
w czasach głębokiego PRL-u
(lata 60-te) i zapewne wtedy
inne standardy sprawiedliwości obowiązywały.
Obecnie polska sprawiedliwość jawi mi się jako
wspomniany francuski absolutyzm, którego symbolem
było więzienie w cytadeli
Bastylia. Czas najwyższy, aby
ten współczesny absolutyzm
sądowy obalić. Szkoda tylko,
że jak na razie nie widać nikogo, kto by na wzór francuskiej
Marianne, lud na sądowniczą
twierdzę poprowadził. Podobno PiS szykuje jakaś reformę funkcjonowania sądów,
ale znając PiS, raczej bać się
muszę, niż oczekiwać większej sądowej asertywności
opartej na 7 k.p.k. Czekając
na korytarzu sądowym w
Świdnicy, przeczytałem artykuł prasowy, dotyczący skazania na 25 lat mieszkańca
Wałbrzycha, oskarżonego o
zabójstwo swego przyjaciela.
Skazano go na podstawie ze-

znań osoby chorej psychicznie, nie zważając na to, że w
czasie zabójstwa mężczyzna
ten przebywał w policyjnej
izbie zatrzymań. Rzecz w tym,
że sądy obydwu instancji nie
uznały za stosowne zażądać od policji dokumentacji
potwierdzającej ten fakt.
Uznały to za czynność nie
mającą znaczenia dla procesu dowodowego. Wcześniej
Komendant Miejski Policji w
Wałbrzychu odmówił oskarżonemu wydania takiego
poświadczenia, stwierdzając,
iż może je wystawić tylko
na żądanie sądu. Problem w
tym, że żaden sąd nie uznał
za stosowne wystąpić z takim
żądaniem. Informację powyższą opieram na artykule
red. Joanny Skibniewskiej
z tygodnika NIE, która jest
bardzo dociekliwą i rzetelną
dziennikarką, zajmującą się
tropieniem takich „sądowych
kwiatków”.
Przypomniała
mi się sprawa, skazanych na
podstawie zeznań jednego
mitomana, Radka Krupowicza i Patryka Rynkiewicza…
Postanowiłem zwrócić się do
sądu o zezwolenie na zapoznanie się z aktami procesowymi tej przedziwnej sprawy
i mam nadzieję, że sąd nie
znajdzie podstaw, aby mi
tego odmówić. Wtedy napiszę o tym wiele więcej. Kiedy
kończyłem studia prawnicze,
urodziła mi się córka i siłą rzeczy moje marzenie o aplikacji
prokuratorskiej lub sędziowskiej musiałem odłożyć. Teraz
zastanawiam się, co by było
gdybym był prokuratorem
lub sędzią i myślę, że… spaliłbym się ze wstydu.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Głuszyca
w telewizji
W sobotę, 18 lipca o godz.
12.40, zapraszamy do oglądania programu „Podróże
z góralem”, który zostanie
wyemitowany w TVP Regionalna. W czasie dwunastominutowego
programu
pokazane zostaną atrakcje
turystyczne Gminy Głuszyca.
Oprócz prowadzącego z TVP
Kraków Pietrka Górala pojawią
się głuszyczanie promujący
ciekawe miejsca i produkty
regionalne. Na ekranie będzie można zobaczyć lokalnych artystów i pasjonatów
niecodziennego
spędzania
wolnego czasu. W Grzmiącej
realizatorzy programu odwiedzili „Arkadię”- gospodarstwo
agroturystyczne państwa Niedziółków, w pobliżu którego
pojawią się paralotniarze. W
Łomnicy kamera telewizyjna
gościła na łowisku pstrąga
„Złota Woda” u pana Rudnickiego, w pracowni rzeźbiarza
w drewnie Jerzego Marszała
oraz na lekcji jazdy konnej u
państwa Sosnowskich w agroturystyce „Podkówka”. W „Kamykach” zobaczymy podczas
połowu wędkarzy z głuszyckiego koła nr 9 PZW. Do wspinaczki skałkowej zaproszą telewidzów burmistrz Głuszycy
Roman Głód, radny Krzysztof
Drzygała i Grzegorz Borensztajn. Swoje prace ceramiczne
zaprezentują państwo Czerniec z Sierpnicy, natomiast Jan
Pełka z ulicy Lipowej pokaże
swoją pasiekę pszczelarską i
lokalny miód. O swojej galerii zdjęć „Głuszyca na starej
pocztówce” opowie Grzegorz
Czepil. W programie zobaczymy też zabytkowe kościoły w
Sierpnicy i w Grzmiącej, „Gospodę Sudecką” i Osówkę.
(RED)
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tel.: 535 416 014, 535 285 514

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej

„Biały Orzeł” w Sokołowsku
PRZYJĘCIA JUŻ TRWAJĄ!

Przyjmujemy:
osoby pełnoletnie z ograniczeniem sprawności, oczekujące najwyższej jakości
usług opiekuńczych oraz bezpieczeństwa medycznego.
Oferujemy:
• 95 miejsc w przytulnych pokojach 1, 2, 3 osobowych z łazienkami,
z łóżkami rehabilitacyjnymi, systemem powiadamiania alarmowego
dla każdego pensjonariusza, udogodnieniami dla niepełnosprawnych
(windy, łazienki z uchwytami) oraz monitoring obiektu.
• Profesjonalną obsługę w oparciu o długoletnie doświadczenie, wyszkolony
personel, własną nowoczesną bazę rehabilitacyjną, wykorzystanie
najnowszych osiągnięć wiedzy i nauki w dziedzinie opieki krótko
i długoterminowej.
• Zabiegi z zakresu: elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii
krótkofalowej, magnetoterapii, laseroterapii, światłolecznictwa,
ciepłolecznictwa, kinezyterapii, krioterapii, hydroterapii oraz masażu.
• Możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza ośrodka na podstawie
skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
• Pobyty długoterminowe i krótkoterminowe już od 7 dni, pobyty zastępcze
(w czasie urlopów opiekunów) oraz pobyty próbne (adaptacyjne).

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej
„Biały Orzeł”
ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko
tel: 74 845 82 40, kom. 660 679 538
Więcej na www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 793-793-005

KONSOLIDACJA
POZABANKOWYCH
POŻYCZEK, CHWILÓWEK

NOWOŚĆ !!!

OFERTA ważna od 20 lipca
Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1
tel. 74 307-07-37, 793-793-005

czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

Posiadamy w naszej ofercie
130 inwestycji deweloperskich
NIE MUSISZ NIGDZIE JECHAĆ
PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ

0% PROWIZJI
ul. Główna 9/17 (1 piętro) 58-309 Wałbrzych

Finał Brave Kids

Wałbrzyski zespół Comin wygrał świdnicki przegląd Truskawka 2015.

mieszką muzyki młodzieżowej.
Fragment rozmowy z zespołem Comin podczas eliminacji do przeglądu:
Wasze teksty są po polsku. Większość polskich
zespołów pisze w języku
angielskim. Czy nie jest to
odcięcie się od słuchacza,
„zaciemnianie” swojego
przekazu?
- COMIN: My mamy coś do
przekazania. A anglojęzyczne teksty zazwyczaj fajnie
brzmią, ale najczęściej są
bezsensowne. Może też tak
być, że w zespole jedna osoba biegle włada angielskim,
a reszta nie wie, o co chodzi
w tym tekście. Zespoły takie
jak my – grające na szczeblu amatorskim, wychodzą
z założenia, że śpiewając
po angielsku zrobią karierę,
wyjadą na zachód, wydadzą
płytę, dotrą do szerszego
grona... takie „marzenie ścię-

PLANUJESZ ZAKUP MIESZKANIA
WE WROCŁAWIU ?

(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

Comin wygrał Truskawkę 2015
Świdnicki Ośrodek Kultury wyłonił zwycięzców
przeglądu Truskawka - są
nimi muzycy zespołu Comin pochodzącego z Wałbrzych. W sobotę na plenerowej scenie w Parku
Centralnym w Świdnicy
pokonali 4 pozostałe grupy: The Inżyniers, Angry
Again, Kwestię Czasu i Endline.
Jury w składzie Małgorzata Kuś (ShataQS), Paweł
Jurczyk (Legnickie Centrum
Kultury) i Michał Kulniew
(Ditroit, Orchard) miało trudny orzech do zgryzienia lecz
ostatecznie podjęło decyzję
o nagrodzeniu metalowców
z Comin (http://comin.pl/),
którzy otrzymali 2000 zł oraz
słój kompotu truskawkowego. Jurorzy wyrazili też słowa uznania dla bielawskich
punk-rockowców z zespołu
Kwestia Czasu, których występ najbardziej rozruszał
publiczność.
Comin powstał w 2013
roku i w pierwszych miesiącach swojej działalności skupił się na znalezieniu drogi,
którą pokierowałby swoją
twórczość. W pięcioosobowym składzie rozpoczęli
pracę nad swoim demem
zatytułowanym „Ni Elu Biepi
Sacbio”, będącym zlepkiem
różnych pomysłów i stylów.
Zespół przez kilka miesięcy
pracował nad instrumentalnymi utworami, w międzyczasie poszukując wokalisty,
który w odpowiedni sposób
wypełniłby warstwę liryczną.
W grudniu 2014 r. dołączył
Stawik (ex-Trichomes). Zespół swoją muzykę określa
mianem very metalu z do-

REKLAMA
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tej głowy”. Paradoksalnie
trafiają do węższego grona.
Są legendarne polskie zespoły śpiewające po polsku...
teraz młodzi tworzą teksty
po angielsku. Nasz język w
muzyce odchodzi, a trzeba
nasz przekaz kontynuować.
- Koncerty w Parku Centralnym w Świdnicy odbyły się
- jak co roku - w piknikowej
atmosferze, a wśród widzów,
poza młodzieżą, można było
znaleźć wiele osób także
w starszym wieku, które z
zainteresowaniem śledziły
przebieg koncertów. Organizatorem Truskawki jest
Świdnicki Ośrodek Kultury a
partnerami finału był Urząd
Miejski, Ośrodek Sportu i Rekreacji, pizzeria Da Grasso,
Pokojowy Patrol, Hotel Fado
oraz pub Stara Szopa – mówi
Bartosz Łabuda ze Świdnickiego Ośrodka Kultury.
(RED)

Tylko to przedstawienie może tak wciągnąć i
zaangażować publiczność.
Wielki finał projektu Brave Kids 2015 już za nami.
Scenę Teatru Polskiego we
Wrocławiu zalał wulkan
energii.
W projekcie Brave Kids
2015 wzięło udział rekordowo dużo młodych artystów
– 113 tancerzy, aktorów,
cyrkowców i muzyków. Reprezentowali 19 grup z 15
krajów i 4 kontynentów – od
Rio de Janeiro, przez hinduski Radżastan, Ugandę czy
Sankt Petersburg, po syberyjską Buriację.
Dzieci przyjechały do
Polski w drugiej połowie
czerwca. Przez pierwsze
dwa tygodnie projekt toczył się równolegle w 5
miastach – we Wrocławiu,
w Warszawie, w Puszczykowie koło Poznania, w
Wałbrzychu i po raz pierwszy w Przemyślu. Dzieci
mieszkały w tym czasie w
domach polskich rodzin i
brały udział w warsztatach
artystycznych, poznając się,
wymieniając
umiejętnościami, czerpiąc wzajemnie
od siebie inspiracje i rozwijając talenty.
Na zakończenie lokalnych
edycji projektu odbyły się
tzw. półfinały – spektakle
przypominające ten finałowy w mniejszej skali. Następnie wszystkie dzieci pojechały do Zagórza Śląskiego koło
Wałbrzycha, gdzie przygotowywały
przedstawienie
na zakończenie tegorocznej
edycji projektu.

Podczas wielkiego finału, najodważniejsze dzieci
świata od razu wciągnęły
publiczność w grę różnych
tradycji i kultur, połączonych w pomysłowy sposób.
Spektakl składał się z serii
układów choreograficznych.
Na scenie przez cały czas byli
wszyscy młodzi artyści, m.in.
z Nepalu, Angoli, Burundi, Indii, Brazylii, Czeczenii, Ukrainy, a także Polski. Grupy po
kolei prezentowały swoje
umiejętności i tradycje, ale
zawsze przy współudziale
pozostałych.
– To już szósty finał, jednak dzieciaki za każdym
razem nas zaskakują. Najbardziej fascynujące jest to,
że robią to tak swobodnie
i sprawia im to spontaniczną radość. Inwencji i energii
można im pozazdrościć –
opowiada Justyna Warecka,
producentka projektu Brave
Kids.
Tym razem na scenie Teatru Polskiego można było
zobaczyć m.in. Burjatów wykonujących bojową capoeirę
razem z młodymi Brazylijczykami z Rio de Janeiro, tancerki z Gruzji, Rumunii, Ugandy
i Indii w tradycyjnym tańcu
hinduskim, a także wszystkie Brave Kids w niezwykle
dynamicznym krakowiaku.
Nie zabrakło też popisów
cyrkowych. A wszystko przy
dźwiękach hinduskich i afrykańskich bębnów.
– Ten spektakl jest jedyny
w swoim rodzaju także dlatego, że od samego początku publiczność jest bardzo
zaangażowana. Widać, że to

jeszcze dodatkowo uskrzydla dzieciaki, dają z siebie
wszystko – dodaje Justyna
Warecka.
Po zakończeniu przedstawienia wielu widzów, w
tym rodziny goszczące Brave
Kids w naszym kraju, weszło
na scenę i tańczyło razem z
dziećmi.
– Byłam pod wrażeniem
tego, jak wspaniale porozumiewały się te dzieci
mimo tego, że pochodzą z
różnych stron świata. Wystarczały im tylko muzyka
i taniec. Byłam wzruszona
tym bardziej, że na scenie
oprócz dwóch chłopców
z Ugandy, których gościliśmy, był także mój syn.
Jest artystą Zespołu Pieśni i
Tańca Wałbrzych, w ramach
projektu był w Warszawie –
opowiada Katarzyna Francuziak z Wałbrzycha biorąca udział w projekcie jako
rodzina goszcząca.
Cały dochód z biletów
Brave Festival zostanie jak
co roku przekazany na rzecz
organizacji charytatywnej
ROKPA, od 35 lat wspierającej młodych Tybetańczyków
i Nepalczyków.
W tym roku pomoc zostanie skierowana na potrzeby
podopiecznych domu dziecka prowadzonego przez
ROKPĘ w Katmandu w Nepalu. Budynek ucierpiał w
ostatnim trzęsieniu ziemi.
Dzieci z Katmandu przyjeżdżały do Polski w poprzednich latach. Wzięły udział
także w tegorocznej edycji
Brave Kids.

(RED)

DB2010

Czwartek, 16 lipca 2015 r.

.PL

www.db2010.pl

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

19zł

99

za 8 sz

tuk

(na nośniku elektronicznym)

• DYPLOM, INNE

Nie dostałeś kredytu?

Zadzwoń!

• brak prowizji
• brak opłat
wstępnych
• brak opłat
za wniosek

FOTO ID Andrzej Wojciechowski, ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego, tel. 669 595 557
www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

ul. Żeromskiego 5,
Świebodzice
(dawny ZAGŁOBA)
Zapraszamy 7 dni w tygodniu w naszej ofercie
• ALKOHOL (piwa także z Rosji, Ukrainy i Słowacji),
• NAPOJE, SŁODYCZE, LODY
• PAPIEROSY, TYTOŃ, GILZY
• DOŁADOWANIA i STARTERY

PROMOCJE NA 0.5 . I 0.7 l ORAZ PRODUKTY REGIONALNE

0,5 litra już od 18,69 zł,

Tyskie za 2,35 zł, Złoty Denar za 2 zł
i wiele innych w dobrych cenach!

www.ubezpieczenia.regional.pl

www.eurokredyty.com

j

• DOWÓD OSOBISTY • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA

SKLEP MONOPOLOWY

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

pl

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:

działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice
• Doradztwo na rynku nieruchomości
• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
• Zarządzaniem nieruchomościami
• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.
• Przewóz osób

58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c
tel.74 664-83-85 tel.728-765-048
58-300 Wałbrzych ul. Konopnickiej 16 tel. 796-600-006
58-100 Świdnica ul. Budowlana 2 tel. 792-900-010

Lato pełne atrakcji
Młodzież w Świebodzicach może do woli korzystać
z atrakcji, przygotowanych
przez miasto, ale i dorośli
mogą miło spędzić wolny
czas - chociażby na miejskim
basenie, czy ćwicząc zumbę
w Parku Miejskim.
Półkolonie i zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
przygotowały
tradycyjnie
Miejski Dom Kultury, OSiR
Świebodzice, Świetlica Środowiskowa, Oddział Dziecięcy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
a także Publiczny Zespół Szkół
Integracyjnych w Cierniach.
Półkolonie w MDK od lat
cieszą się dużym powodzeniem, lista uczestników zapełnia się niemal natychmiast.
Tak było i w tym roku, w zajęciach uczestniczy 45 dzieci.
Będą zwiedzać okolicę podczas wycieczek krajoznawczych, czekają je spotkania z

ciekawymi osobami, nie zabraknie także wizyt na kąpielisku odkrytym czy miejskich
obiektach sportowych.
OSiR Świebodzice sp. z
oo. zaprasza dzieci i młodzież
do korzystania ze swoich
obiektów przez całe wakacje.
Uczniowie ze Świebodzic, za
okazaniem legitymacji, mogą
korzystać po preferencyjnych
cenach z Wodnego Centrum
Rekreacji czyli krytej pływalni – do godz. 14:00 wstęp
kosztuje 2 zł za godzinę. Bilet ulgowy na basen odkryty
przy ul. Rekreacyjnej to 3 zł, a
w przypadku grup zorganizowanych 2 zł. Jest także oferta
dla dorosłych, którzy chcieliby po pracy wpaść i ochłodzić
się w basenie. Od godz. 16:00
mogą korzystać z biletu ulgowego.
Wydłużone zostały także
godziny otwarcia boisk oraz

Zumba w parku
skateparku. Na nudę z pewnością nie będą narzekać podopieczni „Tęczowej Gromady”.
Półkolonie na świetlicy mają
bardzo bogaty program. Dzieci korzystają z basenu odkrytego i boisk, zwiedzają okolice
podczas pieszych wycieczek,
czekają je także fantastyczne
wyprawy do wrocławskiego
parku linowego, Afrykarium,
kręgielni w Wałbrzychu, a
najwięcej emocji dostarczy z
pewnością spływ pontonowy
w Bardzie. To będzie niezapomniany, wakacyjny miesiąc!
MBP Oddział Dziecięcy zaprasza swoich młodych czytelników na ciekawe spotkania
i zabawy edukacyjne – m.in.
historia drukarstwa w jednym
mopie, filmy, zabawy na świeżym powietrzu z chustą Klanza, puszczanie baniek i tańce
integracyjne.
(RED)

Rowerami przez Hiszpanię
Sześcioro młodych ludzi
ze Świebodzic wraz z księdzem Mateuszem Pawlicą
z parafii pw. św. Mikołaja,
właśnie wyruszyło w niezwykłą podróż.
Śmiałkowie
zamierzają
przejechać rowerami przez
całą Hiszpanię, zaczynając wyprawę w Barcelonie, a kończąc
w Gibraltarze. Do pokonania
jest 1300 kilometrów. - Po drodze odwiedzimy dwa sanktuaria: Montserrat i Avilę - mówi
ksiądz Mateusz, organizator
wycieczki. - Mamy nadzieję,
że wszystko się uda i czeka
nas wyprawa pełna ciekawych

Pierwsza edycja tanecznego fitness w Parku Miejskim w Świebodzicach była udana. W środę o
godz. 19.00 do ćwiczeń w rytm muzyki stawiło się ponad 30 pań w różnym wieku, byli też nieliczni panowie
oraz dzieci. Energetyczne zajęcia poprowadziła trenerka zumba fitness
Marta Jasińska. Pogoda była idealna:
lekko się ochłodziło, ale nadal świeciło słońce. Oprócz ćwiczących pojawiła się też dopingująca widownia:
rodzice, dziadkowie i spacerujący
mieszkańcy. Zumba w parku będzie
się odbywać w każdą środę o godz.
19.00, do końca wakacji.
(RED)

Napisz opowiadanie
fantasy
Oddział Dziecięcy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Świebodzicach ogłasza konkurs literacki na krótkie opowiadanie
fantasy. Konkurs trwa od 10 lipca
do 11 września 2015 roku. W tym
czasie należy dostarczyć prace
konkursowe do oddziału dziecięcego, mieszczącego się przy ul.
Wolności 23. Prace oceniane będą
w dwóch kategoriach wiekowych
– kat. I uczniowie kl. V-VI, kat. II
uczniowie gimnazjów. Więcej na
www.mbp.swiepodzice.pl.
(RED)

Nowa dyrektor SP 4

Ksiądz Mateusz Pawlica z parafianami przed wyjazdem do Hiszpanii.
przygód i miejsc. Rowerzyści
będą podróżować w koszulkach z logo swojego rodzinnego miasta, zabrali także ze sobą

Ta
ni
e

TANIE ZDJĘCIA !!!
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miejską flagę, zatem można liczyć na niebanalną promocję
Świebodzic w Hiszpanii.
(RED)

Rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły nr 4
w Świebodzicach. Placówką od
września zarządzać będzie dotychczasowa wicedyrektor szkoły,
Dorota Uzar. W SP 4 pracuje od
2011 roku, jest doświadczonym
pedagogiem, nauczycielem dyplomowanym. Dorota Uzar jest
nauczycielem nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, posiada także kompetencje
w zakresie rewalidacji uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, orientacją i poradnictwem
zawodowym; ukończyła także
prawo administracyjne i postępowanie administracyjne w zakresie
administracji, informatykę dla nauczycieli oraz zarządzanie oświatą.
(RED)

majątkowe, komunikacyjne, rolnicze,
życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe
Twój kod rabatowy:

200

74 66 06 100

Doceniają Świebodzice
Świebodzice uzyskały
nominację do prestiżowego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska” i znalazły
się w czołowej 50 rankingu
najlepiej rozwijających się
samorządów w 2015 roku.
Świebodzicki samorząd
zabiegał o uzyskanie wyróżnienia „Teraz Polska” w kategorii „gmina”. Dzięki spełnieniu wymogów i pozytywnej
ocenie kapituły, gmina otrzymała prawo do posługiwania
się w oficjalnych materiałach
informacją o nominacji. Potwierdzeniem udziału w
konkursie oraz otrzymanej
nominacji jest dyplom. Konkurs „Teraz Polska” realizowany jest od ponad 20 lat.
Wyłania grupę najlepszych
produktów i usług, które
dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym
i użytkowym, wyróżniają się
na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Realizowany
jest w 3 kategoriach: na najlepsze produkty i usługi, dla
gmin oraz dla przedsięwzięć
innowacyjnych. Godło „Teraz Polska” na przestrzeni
ponad 20 lat stało się marką
samą w sobie. Jego siła rynkowa, a także wysoka rozpoznawalność, wzmacniają
konkurencyjność oraz sukces rynkowy wyróżnionych
nim laureatów. Prestiż Godła
„Teraz Polska” umacniają:
przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja i niezależność ekspertów i członków kapituły
oraz patronat prezydenta RP.
Z kolei dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił doroczny
ranking dotyczący najlepiej
rozwijających się samorzą-

dów w 2015 roku. W tym
roku oceniano miasta i gminy także w kategorii innowacyjności. - Świebodzice
znalazły się w kategorii gmin
miejskich i miejsko-wiejskich
na wysokim, 50. miejscu, na
równi z kilkunastoma innymi
samorządami. Uzyskaliśmy
14 pkt., najlepszy wynik to
26 pkt. Ranking powstał w
oparciu o analizę ankiet z
250 miast i 250 gmin wiejskich oraz miast na prawach
powiatu. Samorządy pytano o takie zagadnienia, jak
m. in. jakie sprawy można
załatwić w urzędzie za pośrednictwem internetu, czy
gmina prowadzi rejestrację
zapytań mieszkańców przez
internet, czy samorząd korzysta z możliwości elektronicznego udzielania zamówień publicznych, czy mamy
SMS-owy system informacji
(funkcjonuje od wielu lat);
wreszcie o liczbę komputerów przypadających na
uczniów itp. – wyjaśnia
Agnieszka Bielawska-Pękala, rzecznik prasowy Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)
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OKNA z Wałbrzycha

OKAZJA !!! Do sprzedania

LETNIA
PROMOCJA

prawie nowy pawilon handlowy
o pow. 24m wraz z zadaszonym ogródkiem,
kompletnie wyposażony, doskonały pod
działalność gastronomiczną oraz handlowo
- usługową, cena 22 tys. (cena nowego 40 tys.)
możliwość dzierżawy - doskonała lokalizacja
CENTRUM PIASKOWEJ GÓRY tel. 606 97 66 30

z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 31 sierpnia 2015 r.

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł

20 LAT TRADYCJI

10 % rabatu

Creditia sp. z o.o., ul. Żeromskiego 21, 60-544 Poznań

Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)

Dojeżdżamy do klienta!

więcej informacji na creditia.pl

(RED)

Kolorowe wstążki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do października 2015 r.
wspiera inicjatywę „Miłośników piękna” grupy nieformalnej skupionej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Starych
Bogaczowicach w projekcie
„Kolorowe wstążki”. Projekt nastawiony jest na współpracę
mieszkańców na rzecz dobra
wspólnego. Jego uczestnicy
uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Arboretum w Wojsławicach, by obejrzeć morze
kwitnących liliowców. - Wyjazd
ten będzie inspiracją do działań
własnych mieszkańców. Oprócz
podziwiania setek odmian kwitnących liliowców można też
było konsumować dowolne
ilości dojrzałych czereśni. I dopisała pogoda – mówią inicjatorzy
projektu „Kolorowe wstążki”.
(RED)

Pomyśleli o zimie

Dwie czołówki

Zabytkowa świątynia w Rybnicy Leśnej jest jedną z atrakcji tej
miejscowości.
Zabytkowy, drewniany
kościółek w Rybnicy Leśnej
ma od niedawna ogrzewanie ławkowe i nową drogę. I
czeka na turystów.
Historycy nie mają pewności, czy kościółek pochodzi z
1557 czy z 1608 r. Ale są pewni, że to wyjątkowo cenny zabytek Sudetów - zbudowany
z drewna, z dachem krytym
gontem. Wewnątrz można podziwiać malowane na drewnie
polichromie, rzeźbioną ambonę czy piękną chrzcielnicę.
Jednak od lat prawdziwym
problemem kościoła było
przejmujące zimno wewnątrz.
Doskwierało nawet w ciepłe
pory roku, ponieważ w Rybnicy panuje kapryśna, górska
aura.
- Marzli parafianie i turyści,
marzli też nowożeńcy, którzy
upodobali sobie ten kościółek
do zawierania ślubów - mówi
ksiądz Piotr Kopera, proboszcz
parafii pw. św. Franciszka z
Asyżu w Wałbrzychu, której
rybnicka świątynia jest kościołem filialnym. - Założenie
ogrzewania w drewnianym
kościółku było niezbędne!

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

662 832 466, 530 814 335

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

Zadłużeni najemcy mieszkań
komunalnych w gminie Stare Bogaczowice będą mogli
odpracować swój dług. Zawierając umowę z gminą Stare
Bogaczowice, będzie można
zamienić zadłużenie pieniężne na świadczenie rzeczowe:
wykonywanie prac porządkowych w obiektach i na terenach zewnętrznych oraz prace
remontowe. Wartość tych prac
ustalono na 10 zł za godzinę.
Wykonanie zleconych prac spowoduje wygaśnięcie zadłużenia
z tytułu zaległości. Istotne jest
to, że można odpracować nie
tylko własne zadłużenie, ale
również zaległości członków
bliższej i dalszej rodziny. Wszyscy najemcy, którzy chcą w ten
sposób uregulować zaległości
powinni zgłaszać się do pokoju
nr 112 w Urzędzie Gminy Stare
Bogaczowice.

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!

Minimum formalności
Gotówka od ręki

Mogą odpracować

REKLAMA

Jednak instalacja musiała być
wyjątkowo bezpieczna. Jedynym rozwiązaniem, na które
zgodził się konserwator zabytków, okazało się elektryczne
ogrzewanie ławkowe.
Koszt takiego ogrzewania
wyliczono na ponad 20 tys. zł.
Zbiórkę pieniędzy prowadzili
parafianie, ale funduszy wciąż
brakowało. - Postanowiliśmy
zwrócić się o pomoc do kopalni melafiru w Rybnicy. I wsparli
nas, przekazując ponad 4 tys.
zł. Dzięki temu mogliśmy zakończyć montaż ogrzewania
w środkowych ławkach. Bardzo za to dziękujemy! - mówi
ks. Kopera.
Kopalnia postanowiła dodatkowo - na własny koszt
- wyasfaltować drogę, prowadzącą od kościółka w głąb wsi.
Przypomnijmy, że zabytkowa świątynia w Rybnicy
jest otwierana w niedziele, na
czas mszy św. Jednak można ją zwiedzać także w inne
dni, po uprzednim kontakcie
z wałbrzyską parafią pw. św.
Franciszka z Asyżu, tel. 74 842
43 00.
(RED)

W czwartkowe popołudnie
doszło do dwóch groźnych wypadków na drodze wojewódzkiej nr 381 w Jedlinie Zdroju,
łączącej Wałbrzych z Kłodzkiem.
Przez kilka godzin zablokowany był wjazd do uzdrowiska od
strony Wałbrzycha oraz Głuszycy. Mniej więcej w tym samym
czasie doszło w Jedlinie Zdroju
do dwóch czołowych zderzeń.
Na podjeździe na ul. Kłodzkiej
w dzielnicy Kamieńsk, kierujący
peugeotem 406 kombi jechał ze
zbyt dużą prędkością i uderzył
w nadjeżdżającego z naprzeciwka opla corsę. Kilka kilometrów
dalej, na tej samej drodze, na
pograniczu Jedliny Zdroju i Głuszycy, doszło do czołowego zderzenia peugeota 206 i BMW. Poszkodowani zostali przewiezieni
do szpitala w Wałbrzychu. Droga
Wałbrzych – Kłodzko przez kilka
godzin była nieprzejezdna w obu
kierunkach.
(RED)

Barszcz
w uzdrowisku
- Dotychczas stwierdzone i
zgłoszone przez mieszkańców
ogniska barszczu Sosnowskiego zostały zlikwidowane i na
bieżąco monitorujemy teren
miasta. O każdym zauważonym
przypadku prosimy informować
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – telefon całodobowy
728 515 539, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jedlinie
Zdroju pod numer (74) 845 52
15 wewnętrzny 216. Dodatkowo
podajemy również adres strony
internetowej
barszcz.edu.pl,
pod którym Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin Wyższej
Szkoły Ekologii i Zarządzania w
Warszawie, zamieściła raport
dotyczący wytycznych do zwalczania barszczu Sosnowskiego –
mówi Iwona Kupiec-Darmetko,
sekretarz miasta Jedlina Zdrój.
(RED)

tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

Konteksty 2015
V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej
w Sokołowsku odbędzie
się w dniach 18-22 lipca.
- V edycja festiwalu skupia wybitnych artystów z
kilku krajów. Przedstawiamy
sztukę efemeryczną w jej
różnych przejawach: performance, instalacje, realizacje
dźwiękowe i multimedialne.
Działania festiwalu nakierowane są również na społeczność miejscową: w skład
festiwalu wchodzą działania
w przestrzeni publicznej do
udziału w których zapraszamy mieszkańców Sokołowska, organizujemy warsztaty
dla dzieci i dorosłych. Festiwalowi towarzyszyć będą
pokazy filmów i dokumentacji, prezentacja projektów
artystycznych i instytucji je
realizujących, a także wystawy. Przewidujemy dyskusje z
udziałem artystów, krytyków
i teoretyków sztuki. Każda
edycja festiwalu honoruje
klasyka polskiej sztuki. Na
„Kontekstach” I-IV byli to:
Jan Świdziński, Zbigniew
Warpechowski, Jerzy Bereś,
Zygmunt Rytka. Tym razem
oddajemy honory szkockiemu klasykowi sztuki performance, mieszkającemu w
Irlandii Północnej Alastairowi MacLennanowi, którego
„sztuka to demonstrowane
łączenie i rozładowywanie
konfliktów w działaniu, czy
to duchowym, religijnym,
politycznym,
osobistym,
społecznym czy kulturalnym. Uzdrawiać to scalać.”
Alastair przedstawi performance, poprowadzi jednodniowy warsztat, obejrzymy
film będący dokumentacją

jego działań, wystawę rysunków i posłuchamy wystąpienia na temat twórczości
na przestrzeni kilku dekad
– wyjaśnia Agnieszka Rodak
z Fundacja Sztuki Współczesnej "In Situ".
W festiwalu wezmą udział
m.in.: Akademia Ruchu (Janusz Bałdyga, Jolanta Krukowska, Cezary Marczak,
Zbigniew Olkiewicz, Jan Pieniążek, Krzysztof Żwirblis, Jarosław Żwirblis) (PL), Anaxazi
Aquila (MX), Caroline Bagnall
(UK), Bettina Bereś (PL), Jacek Bąkowski (PL), Kuba
Bąkowski (PL), Miłosz Benedyktowicz (PL), Zbigniew Benedyktowicz (PL), Bożenna
Biskupska (PL), Piotr Bosacki
(PL), Karolina Breguła (PL),
Krystian TRUTH Czaplicki
(PL), Yasmin Davies (IL), Kerry Doyle (US), Rob La Frenais
(UK), Tim Haynes (UK), Vincent F.J. Huang (TW), Rosanna Irvine and Katrina Brown
(UK), Alicja Jodko (PL), Mariusz Jodko (PL), Konrad Juściński (PL), Magdalena Kita
(PL/DE), Krzysztof Knittel
(PL), Burçak Konukman (TR),
Jolanta Krukowska (PL), Leszek Krutulski (PL), Joanna
Krzysztoń (PL), Dominika Lewandowska (PL), Mieczysław
Litwiński (PL), Alastair MacLennan (IR/UK), Psie Kłaki
(Marcello Zamenhoff i Fumos
Fumowicz) (PL), Józef Robakowski (PL), Grzegorz Rogala
(PL), Zygmunt Rytka (PL), Alfred Schreyer (PL), Sigmunt
Skard (NO), Tomasz Szrama
(PL), VestAndPage (DE/IT),
Andrew Williams (UK), Ewa
Zarzycka (PL) i inni. Szczegóły
na www.contexts.com.pl.
(RED)
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REKLAMA

REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B, 58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792 fax. 0 693 997 791

REKLAMA

Ciesz się świeżym
powietrzem

www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Bez naszych sędziów?

Jawornik jako dobry
omen
Wałbrzyski biegacz Witold Radke jest, jak na razie,
zadowolony z tegorocznych
startów. Zwłaszcza z półmaratonu górskiego Bieg na Jawornik w Złotym Stoku.
Przed rokiem ukończył go
w czasie 2:22 godz., a ostatnio
zdobył górę z rezultatem o 7
min. lepszym. - To nastawiło
mnie optymistycznie – powiedział zdobywca Korony Maratonów Świata. Z maratonów
przebiegł dwa: w Dębnie (4:11)

i Kołobrzegu (4:13). Ma ich już
na koncie 96, w tym 77 zagranicznych. Poza wspomnianym
wyżej biegu w Złotym Stoku,
wystąpił także w półmaratonach w Sobótce, Opolu (2:02),
Jedlinie Zdroju, Jaworze i Wrocławiu. Teraz jego głównym
celem jest 16.Toyota Półmaraton Wałbrzych, który odbędzie
się 23 sierpnia. Dotychczas
zgłosiło się do niego ponad
1500 zawodników.
(BAS)

Udany sprawdzian
Wałbrzyscy kolarze górscy
z klubu KKW Superior Wałbrzych wystartowali w międzynarodowym wyścigu Pucharu
Czech w Brnie. To był ostatni
sprawdzian formy przed mistrzostwami Polski, które rozgrywane są w Sławnie.
Tym razem do Czech pojechało troje zawodników KKW,
a reszta drużyny trenowała indywidualnie do zbliżającej się
docelowej imprezy. Filip Helta
przez połowę wyścigu jechał z
faworytem gospodarzy Matejem Prudkiem, a po zbudowaniu
przewagi samotnie przyjechał
1:30 przed zawodnikami na
drugim i trzecim miejscu! Zwycięstwo przybliżyło Filipa do
kwalifikacji do kadry Polski na
europejski czempionat. Kolejny

wyścig z reprezentantami KKW
Superior Wałbrzych to łączony wyścig juniorek młodszych,
juniorek i elity kobiet. Natalia
Jeruzalska miała do pokonania
2 okrążenia trasy w Brnie. Po
udanym starcie Natalia traciła
dystans i pozycje na kolejnych
kilometrach i na metę przyjechała na 14 pozycji. Na trasie
rywalizowała jeszcze Aleksandra
Podgórska, która miała do pokonania sześć okrążeń. I na metę
przyjechała na bardzo dobrym
drugim miejscu w kategorii U23
oraz na piątym w kategorii elite
kobiet, co jest najlepszym wynikiem Aleksandry w tym roku w
Pucharze Czech (i zdobyła kolejne punkty do międzynarodowego rankingu UCI).
(RED)

Sędziowie z Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Wałbrzychu
nie będą sędziowali meczów III
i IV ligi. Powód? - Ktoś zapomniał
złożyć ich wnioski licencyjne do
uprawnienia – wyjaśnia Andrzej
Padewski, prezes Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu, który prowadzi rozgrywki na
tych szczeblach.
(RED)

Nocny turniej
W lipcowym Nocnym Turnieju
Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Głuszycy Romana Głoda
wzięło udział 10 drużyn. Zawodnicy pochodzili z Nowej Rudy,
Jedliny Zdroju, Wałbrzycha i z Głuszycy. Rywalizacja pomiędzy drużynami na głuszyckim orliku była
zacięta. Miejsce czwarte zajęła
Apokalipsa, a trzecie zajęły Młode
Wilki. W finale, po rzutach karnych,
Piast Nowa Ruda pokonał Szakale
5:3. Królem strzelców został Sarkowicz z Piast Nowa Ruda, a najlepszy bramkarzem był Samuel Rajter
z MKS Włókniarz Głuszyca.
(RED)

Jedlina pokazała bule
Na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbyła się prezentacja
dyscyplin sportów nieolimpijskich, w ramach organizacji
World Games 2017. Podczas
demonstrowania dyscyplin nie
zabrakło Jedliny-Zdroju, która
ubiega się o organizację turnieju
gry w bule. Przedstawiciele centrum kultury, pałacu Jedlinka oraz
Klubu Sportowego Petanque prezentowali na stoisku zasady gry
oraz organizowali mini rozgrywki. Wielu obecnych na imprezie
mieszkańców Wrocławia miało
okazję popróbować swych sił w tej
dyscyplinie. Prezentacja sportów
nieolimpijskich odbyła się w trakcie X Finału Polskiej Ligi Futbolu
Amerykańskiego.
(RED)

MOSKITIERY
na każdy wymiar
BMR sp. z o.o.

wysoka
jakość

ul Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych

SPRAWDŹ! tel.: 74 846 34 34, 887 488 001

Przykład idzie z góry
Jeszcze nie tak dawno na
widok ludzi biegających w
Wałbrzychu po chodnikach,
ścieżkach i alejkach, pukano się wymownie w czoło.
Gesty takie przeszły już bezpowrotnie do przeszłości. W
opinii znawców tematu, w
naszym mieście i jego okolicach, podczas treningów
i zawodów systematycznie
biega już prawie tysiąc osób.
Spora w tym zasługa klubów i stowarzyszeń (m.in.
Dębów Wałbrzych, Grupy Biegowej Wałbrzych oraz Wałbrzyskiego Klubu Biegacza
Podzamcze-Zamek Książ) systematycznie organizujących
różnego rodzaju biegową rywalizację. Szczególny impuls
nadszedł ze strony prezydenta
Wałbrzycha, dr Romana Szełemeja i jego akcji „Biegaj z prezydentem” oraz wałbrzyskiego
olimpijczyka (Sydney, Ateny)
Romana Magdziarczyka czuwającego z kolei nad przebiegiem akcji „Biegaj – zapobiegaj”. Nic tak nie mobilizuje do
pożytecznego działania, jak
dobry przykład, a prezydent
Szełemej uczestniczył już w
półmaratonie w Wałbrzychu,
do którego reaktywacji walnie
się przyczynił oraz w Poznaniu
i Wrocławiu. To prawdziwy
sportowy pasjonat, kibicujący
wałbrzyskim zawodnikom także w innych dyscyplinach.
Trudno w tym miejscu nie
wspomnieć o Witoldzie Radke,
zdobywcy Korony Maratonów
Świata, który aktywnie wspiera prezydenta w jego popularyzatorskich poczynaniach.
– W jakimś stopniu spłacam
zaciągnięty wobec prezydenta
dług, gdyż niegdyś, chorując
na serce, właśnie dzięki niemu

uczciwa
cena

Prezydent Roman Szełemej jest
sportowym pasjonatem.
zacząłem biegać i pokonałem
bardzo ograniczającą mnie
dolegliwość, a następnie rozsmakowałem się w maratonach – wyjaśnił biegacz, który
ma już na koncie maratony w
niemal wszystkich europejskich stolicach.
Za przyczyną tych sportowych pasjonatów odchodzi w
głęboki cień krzywdząca miasto opinia, że jest tylko ośrodkiem biedaszybów. Powszechność aktywnej rekreacji, np. w
Parku im. Jana III Sobieskiego
oraz powstające nowe obiekty sportowe, jak np. ostatnio
na Podzamczu, sprawiają, że
z Wałbrzycha mogą brać wzór
inne miasta.
Już wkrótce odbędzie się
kolejny Toyota Półmaraton
Wałbrzych, czwarty od momentu reaktywacji w 2012 r.
Przekonamy się naocznie, ilu
zwolenników biegania przybyło w mieście pod Chełmcem
od ubiegłego roku. Gorąco
zachęcamy do udziału w tej
pięknej imprezie!
Andrzej Basiński

Kobieca liga
Zapraszamy panie na letnie
rozgrywki squasha do Centrum
Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Podobnie jak w ubiegłym roku, startuje kolejna edycja Douglas Summer Ladies Squash Liga. – Tym
razem to uczestniczki decydują o
terminach spotkań. Gramy każda
z każdą. Klasyfikacja następuje
na podstawie ilości rozegranych
meczów. Zapraszamy do zapisów
w recepcji strefy sport, tel. 74 660
93 13 lub bezpośrednio u trenerki
squasha Anny Żabskiej, tel. 603
397 813 – zachęcają organizatorzy
rozgrywek.
(RED)

Będą marsze
I Głuszycki Marsz Nordycki można nazwać marszem łączącym
pokolenia i miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu.
Jednym z uczestników marszu był
Józef Żuk z Wałbrzycha – 75-latek, który pokonał w swoim życiu
209 maratonów, a także goście
z Wrocławia oraz głuszyczanie w
różnym wieku. Trzydzieści osób
rozpoczęło marsz w głuszyckim
Parku Jordanowskim i zakończyło prawie dziewięciokilometrowy
dystans przy Podziemnym Mieście Osówka. Było rekreacyjnie,
integracyjnie i bardzo przyjemnie.
Głuszyccy pasjonaci nordic walking postanowili kontynuować
wspólne wędrowanie z kijkami w
czasie kolejnych marszów nordyckich, które będą organizowane
co najmniej 4 razy w roku. – Po
letnim marszu zapraszamy do
Głuszycy na następny marsz jesienią, potem zimą i wiosną. Nasze
położenie umożliwia aktywność
sportową o każdej porze roku i
wypoczynek w otoczeniu piękna
górskiej przyrody. Tereny te docenili już rowerzyści, zachęcamy do
korzystania z naszych tras rowerowych i turystycznych również
z kijkami – dodał witający uczestników marszu burmistrz Głuszycy
Roman Głód.
(RED)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

Zatrudnię na pełen etat
kierowcę samochodu do 3,5 t
wiek: mile widziane 45+
doświadczenie w kierowaniu
pojazdami 10 lat
praca na terenie UE

tel. 887 488 001

Promocyjne ceny
na serwis klimatyzacji

Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695
ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin
SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ CAŁYCH
I USZKODZONYCH ORAZ MOTOCYKLI

Szczupak płynie po mistrzowski pas

Pucharowa
sobota
Piłkarze Górnika Wałbrzych
sezon 2015/2016 rozpoczną
już 18 lipca meczem rundy
wstępnej Pucharu Polski. Rywalem wałbrzyszan będzie Okocimski Brzesko. Spotkanie zostanie rozegrane w Wałbrzychu o
godz. 17.00. W razie zwycięstwa,
25 lub 26 lipca Górnik będzie
podejmował w I rundzie pierwszoligowe Wigry Suwałki. Zwycięzca tego spotkania awansuje
do 1/16 finału, która zostanie rozegrana 12 sierpnia z udziałem
zespołów ekstraklasy.
(RED)

Międzynarodowy
sukces
Piłkarze Górnika Wałbrzych
wygrali
Międzynarodowy
Młodzieżowy Turniej Piłki
Nożnej im. Kazimierza Górskiego Dobiegniew Cup 2015
w kategorii do lat 13. Górnik
wystąpił w składzie: Dawid Woźniak (bramkarz – kapitan), Filip
Krupa, Kacper Dumicz, Jakub
Długosz, Bartek Siwiński, Jakub
Piątek, Michał Krynicki, Szymon
Kaczmarek, Radosław Cielemęcki, Dominik Klechowicz, a trenerem zespołu jest Tomasz Cielemęcki. Królem strzelców został
zdobywca 18 bramek Radosław
Cielemęcki, który został także
wybrany najlepszym piłkarzem
turnieju. Mecze grupowe: TP
Ostrovia Ostrów Wlkp. I - Górnik
2:3, GLKS Cis Cekcyn - Górnik
0:6, Batory Grodno (Białoruś) Górnik 0:4, LZS Piast Kobylnica Górnik 0:4, Górnik - Farma Kalina
14:0, Górnik - LKS Dąb Dębieńsko 10:0, 1/8 finału Górnik– MKS
Debrzno 9:0, 1/4 finału Górnik
- Barlinecka Akademia Futbolu
5:0, ½ finału Górnik - MKS Drawsko 3:0, finał Górnik - KP Spójnia
Sadlinki 6:1.
(RED)

Wałbrzyski bokser zawodowy, 24-letni Michał
Leśniak, ma bardzo ambitne plany. Zamierza zostać
mistrzem świata liczacej się
federacji. Obecnie walczy w
kategorii junior półśredniej
(63,5 kg), często zbijając
wagę o kilka kilogramów.
- Zdaję sobie sprawę, jak
trudne to zadanie i jak od
wielu okoliczności zależy, ale
nie zaniedbam niczego, co
pozwoli mi systematycznie
doskonalić pięściarskie umiejętności i nie zabraknie mi
uporu w realizacji celu, Jestem
gotowy na różne wyrzeczenia
– zapowiedział.
Leśniaka poznałem w czasie, gdy z liczną grupą trenera
Zenona Kaczora, uczestniczył w zajęciach w jednej z
sal Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” (była
sala z ringiem i bokserskim
zapleczem, odbywały się tam
tradycyjne turnieje z udziałem
dolnośląskich zawodników,
tutejsi ćwiczący rozsławiali obiekt podczas zawodów
poza Wałbrzychem; dlaczego
to wszystko jest już przeszłością?!). Wyróżniał się dobrą
techniką, zadziornością i dynamicznym stylem walki.
W tym czasie, jako zawodnik klubu Kaczor Boks Team
Wałbrzych, został młodzieżowym (do lat 23) mistrzem
Polski, który to tytuł wywalczył
w 2011 r. w Wałczu w wadze
60 kg, a rok później zdobył w
Pile Puchar Polski seniorów. W
kolekcji osiągnięć ma też młodzieżowe
wicemistrzostwo
kraju w wadze 57 kg. Z grupą Zenona i Rafała Kaczorów
spędził w sumie 9 lat. Jego

amatorski dorobek to 100
zwycięstw, 16 porażek i 5 remisów. - Kontynuuję rodzinne
bokserskie tradycje. Dziadek,
Stefan Wójtowicz, był zawodnikiem Kolejarza Opole, a tata
Andrzej Victorii Wałbrzych –
poinformował.
Na skutek nieporozumień,
odszedł z klubu, który po
opuszczeniu Podzamcza, zakotwiczył w hali na Nowym
Mieście. W 2012 r. przeszedł
pod skrzydła świebodzickiego
mistrza kicboxingu i boksu tajskiego Mariusza Cieślińskiego
w klubie K.O. Gym. 4 marca
2015 r. zadebiutował jako zawodowiec w Lubinie, wygrywając na punkty z Chorwatem
Lukasem Leskovicem. Potem,
w Inowrocławiu, szybko rozprawił się z Węgrem Janosem
Vassem, którego zwyciężył
przez tko w 2. rundzie (jego
rywal był cztery razy na deskach), by wreszcie stoczyć
trudny, ale zwycięski pojedynek w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas gali BudWeld
Boxing Night z doświadczonym Białorusinem Andrejem
Staliarczukiem. Leśniak wygrał
w 4 rundach stosunkiem 2:1.
Pytam Michała o jego bokserskie walory. - Sądzę, że moimi atutami są; wszechstronność, ciosy zadawane od dołu,
walka na dystans, siła fizyczna
i widowiskowy styl walki. Jestem odporny psychicznie.
Nigdy nie wychodze na ring
spięty. Mówię sobie, że mam
po prostu robotę do wykonania – ocenia.
A minusy? - Czasami zbyt
szybko się podpalam, co czasami może być dla mnie niebezpieczne. Mam nadzieję, że
skutecznie uczę się pokory.

Sroga lekcja
Piłkarki nożne beniaminka
ekstraklasy AZS PWSZ Wałbrzych przegrały pierwszy
mecz kontrolny w okresie
przygotowawczym. W Żaganiu
wałbrzyszanki uległy mistrzowi
Polski Medykowi Konin 1:5. Akademiczki rozpoczęły spotkanie
w składzie: Antończyk - Iwańczuk, Mesjasz, Konopka, Bosacka, Borkowska, Wacławczyk,
Lizoń, Rędzia, Brzeska, Pluta. Na
zmiany wchodziły: Urbańska,
Żurawska, Smagur, Ludwiczak
i Choińska, ale trener Marcin
Gryka nie mógł skorzystać ze
wszystkich piłkarek, ponieważ
kilka z nich występowało w różnych reprezentacjach. Honorowego gola dla akademiczek
zdobyła Angelika Smagur, która
przeszła do AZS PWSZ z drugoligowego Darboru Bolesławice.
(RED)

Ciosy Leśniaka robią wrażenie na rywalach.
Zdaję sobie sprawę, że jeszcze
muszę się wiele uczyć.
Ile jeszcze walk stoczy w
tym roku? - Jedną, na jesieni, a
może dwie. Tym razem będzie
chodziło o walkę 6-rundową.
Pieczę nad Leśniakiem
sprawuje Tymex Boxing Promotion. - Z Mariuszem Cieślińskim pracuję nad siłą, a
w Dzierżoniowie z Piotrem
Wilczewskim nad techniką.
Tydzień mam szczelnie wypełniony. Bardzo mi też pomaga
Krzysztof Sadłoń – informuje.
Ten ostatni, były mistrz Polski
w wadze półciężkiej, wicemistrz Turnieju Feliksa Stamma, który z powodu kontuzji
przedwcześnie zakończył karierę, także długo czasu spędził w grupie Zenona Kaczora.
Dlaczego Leśniaka nazywają Szczupakiem? Walczy z takim pseudonimem na spodenkach. - Przylgnęła do mnie tak
z powodu szczupłej budowy i
kąśliwych ciosów – wyjaśnia.
Od dziecka choruje na astmę.

- Oswoiłem już tę chorobę, z
którą da się żyć. Ale nie rozstaję
się z inhalatorem. Wiąże się to
z koniecznością informowania
organizatorów, by nie zostać
posądzonym o doping. Pocieszam się, że wśród czynnych
sportowców jest wielu astmatyków odnoszących sukcesy.
Jak np. Shannon Briggs, były
mistrz świata z 2006 r. wagi
ciężkiej federacji WBO. Jak
on dał radę, to może i mnie
się powiedzie – zakończył. W
lecie planuje wyjazd do matki przebywającej w Holandii.
Michał Leśniak prosił o podziękowanie jego sponsorom:
Marcinowi Domasiewiczowi z
salonu tatuażu Damas Tattoo,
Marcinowi Wawrowskiemu z
Elmaxu Wałbrzych, Grzegorzowi Piotrowskiemu (Kominki
Wałbrzych), Łukaszowi Wagnerowi (Sanswiss, grupa Ronala),
Maciejowi Zwierzyńskiemu z
Eurotouru i Kindze Wolanin ze
sklepu medycznego „U Janka”.
Andrzej Basiński

Piłkarki w Korei
Dwie piłkarki nożne AZS
PWSZ Wałbrzych wystąpiły
w reprezentacji Polski, która rywalizowała o 9 miejsce w
turnieju podczas uniwersjady
rozgrywanej w Korei Południowej. Polki przegrały 1:4 i zajęły
10 lokatę. W ostatnim spotkaniu
koreańskiego turnieju całe spotkanie rozegrała Anna Zapała,
a Dominika Dereń wyszła w
podstawowym składzie i przebywała na boisku do 83 minuty.
We wcześniejszych spotkaniach
Anna Zapała strzeliła 2 gole.
(RED)

Kolejna kadrowiczka
Małgorzata Mesjasz z AZS
PWSZ Wałbrzych została
powołana na zgrupowanie
szkoleniowe piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet U-19.
Podczas zgrupowania, które odbywa się w dniach 15.07 - 20.07
w Białej Podlaskiej, Polki rozegrają dwa mecze towarzyskie z
Białorusią: 17.07 oraz 19.07.
(RED)
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USŁUGI
(2) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808-022.
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.
(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(2) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(2) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

PRACA
(6) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935
Firma handlowa zatrudni młode,
dyspozycyjne osoby do pracy
przy promocjach i wyprzedażach.
Praca stała, od zaraz.550 zł/tyg.
Tel.519-484-971.
(2) ZOSTAŃ OPIEKUNEM
SENIORÓW W NIEMCZECH I
ZARÓB 3000EURO BRUTTO ZA
WYJAZD. Tel.509 892 436.
(2) PRACA DLA OPIEKUNA
SENIORÓW W ANGLII, WYSOKIE
ZAROBKI. TEL. 509 892 436.
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO Z DOŚWIADCZENIEM. TEL. 696 473 695

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam garaż przy ul.
Prostopadłej w Wałbrzychu. Cena
10 tys. zł - do negocjacji. Tel. 575
120 299.

(1) Do wynajęcia lub sprzedaży
umeblowana kawalerka po
remoncie. Tel. 698 080 149.
(8) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum Wałbrzycha, 45 m2 na
dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668-549-462.
(2) Sprzedam mieszkanie (55m2)
w Walimiu, cena 25 tys. zł. lub
wynajmę. Tel. 674-834-47.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód Subaru
Forester 2 L, 1999 r., benzyna,
automat, bogate wyposażenie,
właściciel PL, zadbany, cena
11500 zł. Tel. 668 292 848.
(2) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon
• naprawę ogumienia
• wyważanie kół
• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych
• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
www.goliat.walbrzych.pl

Sprzedam
kawalerkę

SKŁAD WĘGLA
MAXIMUS

EKOGROSZEK EKORET, MARCEL,
WIECZOREK, WESOŁA, SILESIA
SUPER JAKOŚĆ – DOBRE CENY

ul. Topolowa 23A Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy
tel. 74 665 82 02, 603 195 875
WĘGIEL WORKOWANY, TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE
www.maximus.walbrzych.pl

Wynajmę
lub sprzedam

za 28.000,- zł

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

tel. 887-338-001.

Tel. 606 478 000

28 m2 po remoncie

NAPRAWA

SKUTERÓW I QUADÓW
(odbiór i dowóz)

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

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010

Kupiê zegarki

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.
HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 24 TYS.
POŻYCZKI OD 100 ZŁ
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.
58-160 ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl

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

Nieruchomość
tygodnia:

Sprzedam lokal mieszkalny- kawalerkę w Głuszycy
przy ul. Ogrodowej. Mieszkanie o pow. 25 m2 mieści
się na pierwszym piętrze
w nowym budownictwie.
W skład lokalu wchodzą:
pokój z kuchnią, łazienka
z WC. Do mieszkania przynależy piwnica. Mieszkanie
jest widne i po kapitalnym remoncie- wymiana
wszystkich instalacji. Okna
i drzwi wymienione. Nowe
podłogi- panele, terakota
w łazience. W pobliżu przychodnia, szkoła, kościół, tereny zielone.

Cena: 49 tys. zł

.PL
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ESPERALU

i inne...

tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

DB2010

WSZYWANIE

507 943 593

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych

ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
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Piaskowa Góra, 26m2, kawalerka z
jasną kuchnią i balkonem, czynsz
tylko 180,-zł SUPER CENA 59.000zł
Kontakt 530-998-374

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Podzamcze, 54 m2, rozkładowe,
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna
cena 115.000,-zł. Kontakt 535416-014
APARTAMENT DWUPOZIOMOWY
w Szczawnie Zdroju, pow. 60
m2,osiedle zamknięte, wysoki
standard, zabudowa kuchenna
w cenie, 249 tys. zł. Kontakt
535416014
OKAZJA Kawalerka 20m2 CENA
16tys !!! Boguszów Gorce, spokojna okolica. Mieszkanie na parterze
z łazienka i wc. Okna pcv. Mieszkanie wymaga remontu. Czynsz
50zł Kontakt 535-416-014
Dom wolnostojący w okolicach
Wałbrzycha pow. 90m2 4pokoje
działka 660m2. Cisza spokój.
Kontakt 535-416-014
Podzamcze, 48 m2, rozkładowe,
dwa pokoje, SUPER CENA 95.000,zł Kontakt 535-285-514
BIAŁY KAMIEŃ 3 pokoje w rozkładzie, nowe budownictwo, DWA
BALKONY, ogrzewanie miejskie,
63 m2, wysoki parter, 165.000 tys.
Tel: 535-285-514
OKAZJA ! PODZAMCZE, 2 pokoje,
rozkład, 42 m2, balkon, parter,
85.000 zł. Tel: 535-285-514
BEZCZYNSZOWE mieszkanie Z
BEZPOŚREDNIM WYJŚCIEM NA
OGRÓD! Cicha, spokojna okolica
Boguszowa-Gorc, 2 pokoje, 60
m2, cena 89 tys zł, Tel: 535-285514
Mieszkanie z OGRODEM w świetnej lokalizacji, z garażem, PIASKOWA GÓRA, 1 piętro, kilkurodzinna
kamienica, 2 pokoje, bardzo duża
kuchnia, duża łazienka, cena 110
tys, tel. 535 285 514
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 58
m2, widna kuchnia, 3 piętro, blok
czteropiętrowy po termomodernizacji, CENA 139.000 zł do neg.
Tel. 535285514
Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2,
garaż, duży potencjał, dwa
mieszkania w cenie jednego
(66m2+19m2), cena 125.000zł DO
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265
Podzamcze, 48 m2, rozkładowe,
dwa pokoje, cena 119.000zł DO
NEGOCJACJI! Kontakt 535-311265
Biały Kamień 3 pokoje, 67m2,
parter z samodzielnym wejściem
do mieszkania, ogródek 400m2.
Cena 130.000zł DO NEGOCJACJI!
Kontakt 535- 311- 265
Szczawno- Zdrój, mieszkanie do
remontu, 48 m2, (33m2+15m2),
cena 65.000zł. Tel: 535-311-265
Biały Kamień, 41m2, kawalerka
z dużym balkonem, 2 piętro,
odstępne 20.000zł Kontakt 535311- 265

Podgórze, 3 pokoje,42m2 plus 2
ogródki i garaż, CENA 79.000zł
Kontakt 530-998-374
DO WYNAJĘCIA, Stary Zdrój,
34m2, kawalerka, umeblowana,
od zaraz Kontakt 530-998-374
3 pokojowe mieszkanie z balkonem i ogródkiem, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, SPOKOJNA OKOLICA,
Rozkładowe,46m2, położone w
spokojnej górnej części Sobięcina.
Cena 97.700zł kontakt 530- 998374
Podzamcze, 61m2, cena 140tys 3
pokoje, blok po termomodernizacji, duży balkon, super lokalizacja
Kontakt 530-998-374

62 tyś. do negocjacji, 52 m2, 2
pokoje, 74/640 11 73, 513 130
023
115 tyś, 42 m2, po kapitalnym remoncie 74/640 11 73, 502 549 553
125 tyś, do negocjacji, 78,5 m2,
w pełni rozkładowe, 4 pokoje, 2
balkony w tym jeden zabudowany, parter, do odświeżenia 74/640
11 73, 502 668 974
42 tys., kawalerka 74/640 11 73,
509 180 718
MIESZKANIA- STARY ZDRÓJ
29,5 tyś. do negocjacji, 35 m2,
wysoki parter, pokój z kuchnią,
do remontu, 74/640 11 73, 502
668 974
MIESZKANIA-BOGUSZÓW GORCE
135 tyś., 100 m2, 3 pokoje,
dwupoziomowe mieszkanie po
kapitalnym remoncie 74/640 11
73, 502 549 553
89 tys., bezczynszowe, wyremontowane z ogródkiem, 74/640 11
73, 509 180 718

58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
MIESZKANIA-PODZAMCZE
130 tyś. 54 m2, 3 pokoje, II piętro,
duży balkon 74/640 11 73, 513
130 023
166 tyś. 54 m2, 3 pokoje, po
kapitalnym remoncie, nowa
zabudowa kuchenna 74/640 11
73, 513 130 023
219 tyś. 56 m2, 2 pokoje, nowe
bloki 74/640 11 73, 513 130 023
159 tyś, 71,5 m, 3 pokoje, I piętro,
wjazd z poziomu 0, do odświeżenia 74/640 11 73, 502 668 974
MIESZKANIA-PIASKOWA GÓRA

MIESZKANIA-ŚWIEBODZICE
68 tys., 28 m2, kawalerka po
remoncie, II piętro, 74/640 11 73,
509 180 718
DOMY-STRUGA
360 tyś., dom o pow. Użytkowej
152 mkw, 2 kondygnacje, 5 pokoi,
kuchnia, 2 łazienki, garaż, do
wykończenia, działka o pow. 1024
m2, 74/640 11 73, 502 668 974
LOKALE BIUROWE- PIASKOWA
GÓRA
OD 30 ZŁ/M 74/640 11 73, 509
180 718
LOKAL- ŚWIEBODZICE
Kompletnie wyposażony salon
fryzjerski na dwa stanowiska +
strefa recepcyjna i stanowisko do
manicur,- 1000 zł z ogrzewaniem
+ media 74/640 11 73, 502 668
974

30 tyś do negocjacji, 30 m2, pokój
z widną kuchnią, II piętro, 74/640
11 73, 502 668 974

100 tyś, 45 m2, 3 pokoje, 74/640
11 73, 502 549 553

MIESZKANIE-SZCZAWNO ZDRÓJ
WYJĄTKOWA OKAZJA - W SAMYM
CENTRUM SZCZAWNA ZDROJU,
W SĄSIEDZTWIE GŁÓWNEGO
DEPTAKU
220 tyś. do negocjacji, 133 m2, 4
pokoje, I piętro, balkon, piwnica30 mkw, możliwość wykupienia
dodatkowego pomieszczenia,
do remontu, 74/640 11 73, 502
668 974
220 tys., 57,5 m2, 4 pokoje, II
piętro, stan deweloperski, 74/640
11 73, 509 180 718
MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ
55 tyś, 30,5 m2, po kapitalnym
remoncie, ul. Andersa, 74/640 11
73, 502 549 553
MIESZKANIA – NOWE MIASTO

BON - Nowe Miasto ,50,5 m2 ,3
piętro ,2 pokoje ,jasna kuchnia
w zabudowie ,łazienka z kabina
prysznicowa i bidetem ,osobno
wc ,przedpokój ,duży balkon
.Piwnica ,wspólna suszarnia
.Ogrzewanie miejskie . Cena : 130
000 zł (nr : 1967) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06 , (74) 666 66 09
BON – Biały Kamień ,62m2 ,1
piętro ,3 pokoje ,jasna kuchnia
,łazienka z wanną ,osobno wc
,2 balkony ,przedpokój .Piwnica
.Ogrzewanie z centralnej kotłowni
.Cena : 170 000 zł (nr : 2015) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06 , (74)
666 66 09
BON – Szczawno -Zdrój ,60 m2 ,3
pokoje ,garderoba ,kuchnia ,łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC ,przedpokój .Ogrzewanie CO
elektryczne .Możliwość adaptacji
na gabinety .Cena : 159 000 zł ( nr
: 1949) - (74) 666 66 06 , (74) 666
66 09 , (74) 843 33 33
BON – Śródmieście ,81 m2 ,1
piętro ,2 pokoje ,jasna kuchnia
,łazienka z kabina prysznicową
oraz wc .Ogrzewanie CO gazowe
.Piwnica ,komórka ,wspólny
strych .. .Cena : 159 000 zł (nr :
2035)- (74) 666 66 09, (74) 666 66
06 , (74) 843 33 33
BON - Nowe Miasto ,80 m2 ,parter
,3 pokoje , jasna kuchnia ,łazienka
z wc ,przedpokój ,weranda
.Komórka ,piwnica .Ogrzewanie
węglowe . Cena : 80 000 zł (nr
: 467) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON – Walim ,56 m2 ,parter ,2
pokoje ,kuchnia w formie aneksu
,łazienka z kabiną prysznicową
oraz wc .Ogrzewanie piec CO
na opał stały .Piwnica ,strych
,wydzielona część ogródka .Cena
: 65 000 zł (nr : 2026) - (74) 666 66
09, (74) 843 33 33
BON - Podzamcze ,75,5 m2 ,4
piętro ,4 pokoje ,jasna kuchnia
w zabudowie ,łazienka z kabina
prysznicowa oraz bidetem
,osobno wc ,przedpokój ,balkon
.Piwnica .Ogrzewanie z centralnej
kotłowni .Cena : 199 000 zł (nr :
2025) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

73 tyś, kawalerka z widną
kuchnią, 26,5 m2, III piętro, do
wprowadzenia 74/640 11 73, 502
668 974

75 tyś, 29 m2, 2 pokoje, 74/640 11
73, 502 549 553

- (74) 666 66 06, (74) 666 66 09 ,
(74) 843 33 33

BON - Sobięcin ,48 m2 ,wysoki
parter ,2 pokoje ,jasna kuchnia
,łazienka z prysznicem i Wc
,przedpokój .Ogrzewanie piec CO
na opał stały .Strych ,2piwnice
,wspólny ogródek . Cena : 95 000
zł (nr : 2039)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – Stary Zdrój ,45 m2 ,wysoki
parter ,2 pokoje ,jasna kuchnia w
zabudowie ,łazienka z wanną oraz
wc ,przedpokój ,piwnica ,strych
,ogródek .Ogrzewanie piec co na
opał stały .Okna Pcv .Cena : 99
800 zł (nr : 2017)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06 (74) 666 66 09
BON - Sobięcin ,46 m2 ,1 pietro
,2 pokoje ,jasna kuchnia w zabudowie ,łazienka z wanną oraz wc
,przedpokój .2 piwnice ,wspólny
strych ,ogródek .Ogrzewanie
gazowe piec 2 funkcyjny .Okna
Pcv .Cena : 125 000 zł (nr : 1974)

BON - Kołobrzeg ,37 m2 ,3 piętro
,2 pokoje ,kuchnia ,łazienka
,balkon . Zamienię na mieszkanie
w Wałbrzychu lub w Szczawnie
Zdroju . (74) 843 33 33, (74) 666
66 09
BON - Szczawno Zdrój ,rezydencja
,1330 m2 ,garaż ,działka 3200 m2
.Cena : 3 300 000 zł (nr : 2030) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06 ,
(74) 666 66 09

BON - Podgórze ,Dom wolnostojący ,180 m2 ,działka 800 m2
,basen .Cena : 950 000 zł (nr :
2038) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06 , (74) 666 66 09
BON - Głuszyca ,Dom wolnostojący ,150 m2 ,Działka 1600 m2
,garaż w bryle budynku .Cena :
215 000 zł (nr : 2004) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06 , (74) 666 66 09
BON- Szczawno Zdrój ,obiekt
,273 m2 ,działka 2500 m2 .Cena :
750 000 zł (nr : 2033) - (74) 666 66
06 , (74) 666 66 09 , (74) 843 33 33
BON – Boguszów Gorce ,działka
inwestycyjna ,3167 m2 .Media :
woda na działce ,energia elektryczna ok 10 m od działki ,ścieki
na sąsiedniej działce . Droga
dojazdowa :gminna .Cena : 58 000
zł (nr : 1993) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06 , (74) 666 66 09
BON – Szczawno Zdrój ,Działka
budowlana ,6500 m2 .Media
: prąd ,gaz ,woda przy drodze
dojazdowej .Teren ogrodzony
.Droga : kostka .Cena : 150 zł/m2
(nr : 2032) - (74) 666 66 09, (74)
666 66 06 , (74) 843 33 33
BON - Śródmieście ,50 m2 ,parter
,3 pomieszczenia biurowe ,wc
,hall .Sąsiedztwo Zesp.Adwokackich . Cena najmu : 1600 zł netto
.Cena sprzedaży : 158 000 zł (nr :
1124) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06 , (74) 666 66 09
BON - Śródmieście ,lokal , 120 m2
,parter ,sala sprzedaży ,toaleta ,2
pomieszczenia socjalne ,magazyn
.Ogrzewanie elektryczne .Cena :
515 000 (nr : 2034)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON - Grzędy ,stodoła murowana
ze strumieniem ,250 m2 ,działka
2500 m2 .Cena : 98 000 zł ( nr :
2023) - (74) 666 66 06 , (74) 666
66 09 ,(74) 843 33 33
BON - Szczawno Zdrój ,działka
budowlana ,1860 m2 .Media :prąd
i woda przy drodze dojazdowej
.Częściowo ogrodzona .Cena : 150
zł/m2 (nr : 2029) - (74) 666 66 06 ,
(74) 666 66 09 , (74) 843 33 33
BON - Zagórze Śląskie ,działka
budowlana ,1774 m2 .Media :
prąd na drodze ,woda ze studni
na działce .Droga dojazdowa
asfaltowa .Cena : 35 000 zł (nr :
2040) - (74) 666 66 06 , (74) 666 66
09 , (74) 843 33 33
BON - Szczawno Zdrój ,lokal ,50
m2 ,parter ,2 pomieszczenia
,witryna ,wc . Cena wynajmu :
2000 zł netto

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2 pokoje 45 m2, do wprowadzenia,
w cenie 68,000 zł. DO NEGOCJACJI,
Tel:502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
43 m2 2 pokoje w cenie 110,000 zł.
DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102
5. SOWA&VICTORIA Konradów, 2
pokoje, 56m2 z widną kuchnią, w
cenie 79,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102
6. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
54 m2, 2 pokoje z balkonem do
wprowadzenia, w cenie: 140,000 zł.
Tel: 519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Śliczne,
bezczynszowe mieszkanie na
obrzeżach Boguszowa Gorc. Dwa
pokoje, po remoncie,wyjście bezpośrednio na ogród. Cena 89,000
zł.Tel: 502-657-353
8. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
58 m2, 2 pokoje po remoncie w
bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w
cenie 210,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 502-657-353
9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
Osiedlu Górniczym dwa rozkładowe pokoje, co gazowe,cena 98,000
zł. DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657353
10. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra; Dwa pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka + toaleta po
kapitalnym remoncie z pełnym
wyposażeniem, 129 000zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 502-665-504
11. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
cztery pokoje, duży przedpokój,
kuchnia osobno toaleta i łazienka,
149 900zł DO NEGOCJACJI!Tel:
502-665-504
12.SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, dwupokojowe mieszkanie
z ciemną kuchnią, łazienka oraz
przedpokojem + balkon, 75 000zł
DO NEGOCJACJI!Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Piękne, duże
mieszkanie, 4 pokoje + kuchnia,
przedpokój oraz toaleta wraz z garażem w zielonej okolicy, Rybnica
Leśna, 99 000zł, DO NEGOCACJI!
Tel: 502-665-504
14.SOWA&VICTORIA Świebodzice,
53 m2 do wprowadzenia na II
piętrze w cenie: 155,000 zł. Tel:
506-717-014
15. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 45 m2, 3 pokoje na IV piętrze
w cenie 115,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój,
42 m2, po kapitalnym remoncie na
wysokim parterze, w cenie 80,000
zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 506-717014
17. SOWA&VICTORIA Walim, 50 m2
po kapitalnym remoncie z łazienką,
w cenie 79,000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 506-717-014

BON - Poniatów ,Dom w zabudowie bliźniaczej ,97 m2 ,działka
2027 m2 .Cena : 299 000 zł (nr:
2019) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06 , (74) 666 66 09

1. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący nieopodal Świebodzic
wraz z zabudowaniami gospodarczymi do adaptacji na działce o
powierzchni 1500 mkw. 380,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

BON – Szczawno Zdrój ,Dom w
zabudowie szeregowej ,120 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

2.SOWA&VICTORIA Świebodzice,
3 rozkładowe pokoje z widną
kuchnią, łazienką i toaletą. 80 m2, w
cenie 135000 zł. Budynek po kapitalnym remoncie!DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640

18. SOWA&VICTORIA 2 pokoje
po remoncie na Piaskowej Górze,
38m2, duży balkon, cena 127000 zł
Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na Nowym Mieście 2 pokoje do remontu, ul. Namysłowskiego, 44m2
cena 69000 zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
4 pokoje na Piaskowej Górze do
remontu 57m2, cena 127,000 zł.
Tel: 519-121-104
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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 2 pokoje z
ogródkiem, okolice Bema, 43m2 ,
B.Kamień, cicha okolica, cena - 85
000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
53m2, Nowe Miasto, 4 piętro,
cena 59900zł. - DO NEGOCJACJI!
Cicha lokalizacja, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 1piętro w
czteropiętrowcu, balkon, j. kuchnia, cena 85tys.zł. - do negocjacji,
74 666 42 42, 881 788 200 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
34m2, Rusinowa, parter , cena 50
tys.zł. – do negocjacji! ogrzewanie
gazowe, 74 666 42 42, 881 788
200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży
poniemiecki dom pod Świebodzicami, 240m2, 7 pokoi, działka
1700m2, wnętrza po remoncie,
cena 265 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Do sprzedania kawalerka
po remoncie, Śródmieście, 38 m2,
cena 59 tys.zł. co gaz, 1 piętro, 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Okazja! Sprzedamy
mieszkanie po remoncie 127m2,
4 pokoje na Starym Zdroju, cena
169 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy po remoncie
2 pokoje, 39m2, Śródmieście,
2piętro, cena 69 tys.zł. z wyposażeniem, 74 666 42 42, 881 424
200.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, po remoncie
119m2, działka: 722m2 cena 210
tys.zł. 74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto, 25m2 , 37
tys.zł. do negocjacji! 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę,
j.kuchnia, balkon, po remoncie,
P.Góra, 26m2, 2p(4). cena 76 tys.zł
74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę z
łazienką i wc na Nowym Mieście,
po remoncie, 36m2, cena 55 tys.
zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
z łazienką i wc w Śródmieściu,
3 piętro, 34m2, cena 55 tys.zł.
ogrzewanie miejskie, 74 666 42
42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na B.Kamieniu, 26m2, 7 piętro,
okolice Bukietowej, jasna kuchnia,
balkon, cena 62 tys.zł. – do negocjacji!! 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, cena 99 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
40m2 z ogrodem w Śródmieściu,
do wprowadzenia, cena 59 tys.
zł. – do negocjacji! 666 42 42, 881
424 100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 51m2 na
P.Górze, 3 pokoje, ul.Nałkowskiej,
2 piętro w czteropiętrowcu, 127
tys. zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie z ogrodem i garażem,
42m2, Podgórze, cicha lokalizacja,
cena 79 tys.zł., 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 30m2, Biały Kamień,
ogrzewanie gazowe, wysoki
parter, cena 55 tys.zł. 74 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 tys.zł. - do negocjacji 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie
4 pokoje, 57m2, Piaskowa Góra,
5 piętro, 128 tys.zł. 74 666 42 42 ,
507 153 166.
WILLA- Sprzedam 2 pokoje na
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuchnia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy do remontu 3
pokoje, 63m2, B.Kamień, parter,
45 tys.zł!!! 74 666 42 42, 881 424
100.
WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami
gospodarczymi w Głuszycy, 12
pokoi, działka 5000m2, cena
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy Boguszów
- Gorce, 2 pokoje do remontu ,
43m2, 1 piętro z ogródkiem, cena
45 tys.zł. – do negocjacji 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
42m2, rozkładowe, zadbane,
Piaskowa Góra, 5 piętro z dużym
balkonem, cena129 tys.zł. 666 42
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu, 51m2, 1 piętro, 89tys.
zł. po remoncie 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogrodem Szczawno-Zdrój, 50m2,
po remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 139 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.

jm
dom

agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19,
tel. 607 212 315
www.jmdom.otodom.pl
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 171 m2 parter przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 100 m2 parter przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 21 m2 I piętro przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha 420 zł
brutto 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 13 m2 I piętro przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha 260 zł
brutto 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy składa się z 2 pomieszczeń
57,40 I piętro przy pl. Tuwima w
centrum Wałbrzycha 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia 1 –pokojowe mieszkanie 30 m2 Piaskowa Góra 750 zł 74 666 09 19,
607212315
JM DOM do wynajęcia mieszkanie
3-pokojowe 1100 zł Piaskowa Góra
po remoncie 74 666 09 10, 607
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
1 –pokojowe 34 m2 Nowe Miasto

Psie Pole 65.000 74 666 09 19, 607
212 315
JM DOM sprzedam 2 pokoje z
balkonem 33 m2 Piaskowa Góra
1 piętro 85.000 zł 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 3 –
pokojowe 60 m2 , 4 piętro Głuszyca
nowe budownictwo 135.000 74
666 09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam dom Stare
Bogaczowice z działką i garażem
350.000 zł 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 85
m2 a ogrodem i garażem Ciernie
Świebodzice 240.000 zł 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2 Jedlina
Zdrój 3 pokoje, 115.000 zł 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu okolice
ul. Fałata z ogrodem i garażem
460.000, 607 212 315, 74 666 09 19
JMDOM mieszkanie 2 –pokojowe
60 m2 Biały Kamień ul. Grabowskiej
97.000 zł 607 212315 ,74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 3-pokojowe
10 piętro Biały Kamien 55 m2
111.000 z 607 212 315
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe
41 m2 9 piętro Podzamcze 113.000
zł 607 212 315 , 74 666 09 19
JM DOM kawalerka 18 m 2 Piaskowa Góra 49.000 zł 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM mieszkanie 98 m2 3
pokoje z ogrodem, bezczynszowe
Szczawno Zdrój 380.000 zł 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 3 pokojowe
Szczawno Zdrój 210.000 zl 607
212315, 74666 09 19

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
OKAZJA-OKAZJA-OKAZJA !!! Do
sprzedania prawie nowy wolnostojący, pawilon handlowy o pow.
24M, doskonały pod działalność
gastronomiczną, oraz handlowo-usługową, cena 13 500 zł (cena
nowego 40 tys.) tel. 606 976 630
OKAZJA!!! MS-2046 Piaskowa Góra,
kawalerka po remoncie, 27m2, 2
PIĘTRO w 4, widna kuchnia, cena
73 tys. Tel. 606 976 630
OKAZJA !!! Piaskowa Góra, 2
pokoje, 40m2, w pełni rozkładowe, PO KAPITALNYM REMONCIE,
nowa kuchnia w zabudowie wraz
ze sprzętem AGD, piętro 3/4, cena
139 tys. Tel.883 334 481
MS-2189 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, 3 piętro, cena 109 tys. Tel.
793 111 130
MS-2080 Piaskowa Góra, kawalerka
19m2, cena 45 tys. Tel. 883 334 481
MS-2087 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
42m2, do wprowadzenia, cena 95
tys. Tel. 883 334 481
MS-2116 Piaskowa Góra, 2 POKOJE, 29m2, do wejścia, cena 75 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2180 Podzamcze, 2 pokoje,
2 piętro w 4, cena 94 tys. Tel. 883
334 481
MS-2186 podzamcze, 2 pokoje,
4 piętro, 54m2, 115 tys. Tel. 883
334 486
MS-2174 Podzamcze, 3 pokoje,
pełen rozkład, 3 piętro, 119 tys. Tel.
883 334 481

MS-2086 Podzamcze, 2 pokoje, 42
m2, wysoki parter, cena 85 tys. Tel.
883 334 486
OKAZJA ! MS-2096 Podzamcze, 2
pokoje, 48m2, 1 PIĘTRO w 4, DUŻY
BALKON, do wejścia, cena 125 tys.
Tel. 883 334 486
MS-1743 Nowe Miasto, 2 pokoje,
po remoncie, GARAŻ, cena 119 tys.
883 334 486

4, cena 97.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 7, 89.000zł,
okna PVC, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 72m2, 10 piętro
w 11, 145.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424

jedno- dwu- trzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu.
Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena
85 tys. zł
Sprzedam 1/2 domu w Głuszycy.
Pow. 130 m2- Cena 260 tys.zł.
Sprzedam lokal mieszkalny w Jedlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy
Pl. Zwycięstwa- cena 73 tys. zł.

MS-2183 Stary Zdrój, kawalerka
po kapitalnym remoncie, 33m2, 1
piętro, 55 tys. Tel. 883 334 481

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 41m2, parter
w 10, cena 95.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489

MS-2138 Biały Kamień, okolice ul.
Bema, 45m2, 2 pokoje, rozkładowe, po remoncie, z OGRÓDKIEM,
cena 89 tys. Tel. 606 976 630

RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul.
Wrocławska, 2 duże pokoje z
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w
2, 55.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489

MS- 2105 Biały Kamień, kawalerka,
pow. 24m2, DO WPROWADZENIA,
1 PIĘTRO, ogrzewanie gazowe,
cena: 49 tys. Tel. 883 334 481

RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, 3 pokoje, 45m2, parter w
10, cena 94.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

Sprzedam mieszkanie w centrum
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje.
Cena 79 tys. złtel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411

Nowe Miasto, 45m2, 2 pokoje, do
odświeżenia, cena 63 tys. Tel. 883
334 481

RENOMA – NOWE MIASTO, okolice Asnyka, 2 pokoje, 43m2, 1 piętro w 1, po kapitalnym remoncie,
bez czynszowe, cena 128.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

Działka budowlana położona w
Głuszycy. 1090 m2. Cena 50 tys.
zł. btel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411

MS-2065 Poniatów, 2 pokoje,
64m2, 1 piętro, po remoncie, cena:
82 tys. Tel. 793 111 130
Szukasz nieruchomości we Wrocławiu – zadzwoń bogata oferta
deweloperów. Tel. 883 334 481
Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od 30
tys. Tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu w
mieście, cena 4500. tel. 606 976
630

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Forteczna, 3 pokoje, 54m2, po
remoncie, 3 piętro w 4, cena
145.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro w
10, cena 165.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2 z dużym
balkonem, 5 piętro w 10, po kapitalnym remoncie, cena 119.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 66m2, 9 piętro
w 10, cena 135.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w

Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Kolcach. 3000 m2. Cena
70 tys. zł.

RENOMA – NOWE MIASTO, okolice Ogińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, wysoki parter,
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489

Sprzedam dom w Jugowicach,
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy
1983. Cena 255 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411

RENOMA – OKAZJA! NOWE
MIASTO, Plac Górnika, 65m2, 2
pokoje, parter, łazienka z WC,
cena 52.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 285 489

Sprzedam dom w zabudowie
bliźniaczej w Głuszycy 105 m2
działka 361 m2. Cena 290 tys.
zł. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE ul.
Okrzei, 57m2, 3 pokoje, 1 piętro w
10, cena 129.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

Sprzedam mieszkanie w LądkuZdrój dwa pokoje 41 m2, 93 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411

RENOMA – POŁOWA DOMU NA
GAJU, 4 pokoje, 120m2, garaż, po
remoncie, ogród cena 335.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

Sprzedam mieszkanie w Wałbrzychu okolice 11 Listopada, 1 piętro,
28 m2. Cena 43 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411

RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – 8 LETNI DOM W BLISKIEJ OKOLICY CZARNEGO BORU
z garażem, 110m2, 4 pokoje,
przystępna cena lub zamiana z
dopłatą na 2-3 pokoje w Wałbrzychu tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, po
remoncie, 1 piętro w 4, cena
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 36m2, 5 piętro
w 10, cena 93.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489

Mieszkanie do wynajęcia- kawalerka w Głuszycy o pow. 30 m2.
Cena 400 zł + 120 zł czynsz +
media.

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl
Oferujemy naszym Klientom
bezpłatną pomoc w załatwieniu
formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości. Ponadto proponujemy
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu aż do
momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem. Oferujemy
pomoc w sprawdzaniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów do kredytu i Notariusza.
Pomagamy w negocjacjach ceny i
warunkach transakcji z właścicielem. Polecamy i zapraszamy do
bliższej prezentacji!
Posiadamy mieszkania i domy
do sprzedaży w Głuszycy w
atrakcyjnych cenach! Mieszkania

Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w
Głuszycy 200 m2, przy głównej
drodze, parter. Cena 99 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam budynek mieszkalny
(5 mieszkań) w Walimiu - działka
4400 m2 cena 205 tys. btel.882
068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam działkę budowlaną w
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys.
btel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje,
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel.
882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2, 2
pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys. zł
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację.
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