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Zamówienie do 28.02.2014 r. premiowane są 
dodatkowym rabatem 10%!!!

NAJTAŃSZE ROLKI W REGIONIE!!!

Zapytaj o ofertę i przekonaj się sam!!!
Zadzwoń lub napisz. 

Darmowa dostawa 
do 24 godzin 
od zamówienia.
Posiadamy pełną paletę 
materiałów biurowych.

TWOJEJ FIRMY

R E K L AMA

Odpisz 1 % dla naszych

Bez tych stowarzyszeń, 
związków, towarzystw i fun-
dacji, wiele osób pozostawa-
łoby bez żadnego wsparcia, 
marnowałby się talenty, mło-
dzież i starsi mieliby mocno 
ograniczone możliwości po-
żytecznego spędzania wol-
nego czasu. Na szczęście są 
kluby sportowe, piłkarskie, 
sztuk walki, kolarskie, górski i 
jaskiniowy, które, oprócz tre-
ningów z różnych dyscyplin, 
uczą wytrwałości, szlachet-
nej rywalizacji, aktywnego 
trybu życia. Co poczęłyby 
rodziny nieuleczalnie cho-
rych ludzi, gdyby nie Towa-
rzystwo Opieki Paliatywnej 
i prowadzone przez nie ho-
spicjum stacjonarne? Dokąd 

poszliby rodzice okrutnie 
potraktowanych przez los 
chorych dzieci, gdyby nie 
Koło Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży Niepełnospraw-
nej, niestrudzenie, od lat, 
prowadzone przez Antonie-
go Piątka? Wszystkie te orga-
nizacje, funkcjonujące głów-
nie dzięki niezmordowanym 
zapaleńcom, nie liczącym 
godzin spędzanych na pra-
cy, czekają też na wsparcie 
podatników, odprowadza-
jących obowiązkowe kwo-
ty do urzędu skarbowego. 
Wielkim wsparciem są odpi-
sy w wysokości 1 procenta 
podatku, przekazywane or-
ganizacjom pożytku publicz-
nego, według wskazań indy-

widualnych osób. Zarówno 
władze miasta, jak i szefowie 
tych organizacji apelują do 
wałbrzyszan i mieszkańców 
powiatu wałbrzyskiego:

- Przekażcie nam ten 1 %, 
znacie nas, widzicie naszą 
pracę, jesteśmy blisko, mo-
żemy być przydatni każde-
mu mieszkańcowi naszego 
miasta i powiatu. Rozliczymy 
się z każdego grosza, zawsze 
można sprawdzić, na co zo-
stały wydane wasze pienią-
dze - zapewniają.

Spis wszystkich organi-
zacji, wraz z numerami KRS, 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta w 
Wałbrzychu.

(AWS)

Opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, propagują i wspierają twórczość literacką, dbają o interesy 
konsumentów, prowadzą domy dziecka, uczą tańczyć i śpiewać, organizują wyprawy do jaskiń. 

To tylko niektóre z dziedzin, jakimi zajmują organizacje pożytku publicznego w Wałbrzychu. 
Każdy może im pomóc, przekazując 1 procent podatku.

Szefowie wałbrzyskich organizacji na spotkaniu z wiceprezydentem Zygmuntem Nowaczykiem.
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To czego ostatnio jestem świad-
kiem, każe mi poważnie zastanowić się 
nad sensem demokracji, której warto-
ści i zasady, do tej pory, uważałem za 
coś absolutnie niepodważalnego i 
niepodlegającego dyskusji. Jednakże 
wydarzenia na Ukrainie uświadomiły 
mi, że demokracją i jej zasadami nie 
ma sobie po co głowy zawracać, bo 
jest to tylko żałosna zasłona dla re-
alizacji planów, które „ciemnemu lu-
dowi” nie są znane, albowiem to nie 
jemu mają służyć. Jeszcze niedawno 
polscy politycy i świat mediów kazał 
nam wierzyć, że polska droga roz-
wiązywania nabrzmiałych kon�iktów 
społecznych i politycznych, to naj-
większe polskie osiągniecie XX wieku. 
Byliśmy dumni, że tą drogą poszło 
też społeczeństwo RPA, dotknięte 
straszliwie rasistowską polityką pań-
stwową rządzącej białej większości. A 
dziś wszystkie polskie siły polityczne, 
jak jeden mąż, wspierają ukraińską 
anarchię, zmierzającą do obalenia 
demokratycznie wybranej władzy. 
Władzy wybranej w wyborach, któ-
re były przeprowadzone pod okiem 
międzynarodowych obserwatorów i 
przez nikogo w cywilizowanym świe-
cie nie zostały zakwestionowane. Nie 
mnie oceniać, czy ukraińskie władze 
sprawują swoje rządy dla dobra zwy-
kłych ludzi, czy dla dobra wielu ukra-
ińskich oligarchów (takich jak np. Julia 
Tymoszenko), którzy swe olbrzymie 
majątki uzyskali nie pracą własnych 
rąk, a różnymi - co najmniej dziwnymi 
– sposobami, nie mającymi z prawem 
wiele wspólnego. To właśnie m.in. z 
powodów tychże oligarchów, z po-
wodu wszechmocnej korupcji, Unia 
Europejska na razie nie widzi żadnych 
możliwości przyjęcia Ukrainy do swe-
go grona. Umowa stowarzyszeniowa 
nie zawierała żadnego konkretnego 
terminu i dlatego Janukowycz stanął 
przed wyborem: czy skorzystać z na-
tychmiastowej i wymiernej pomocy 
�nansowej i gospodarczej Rosji, czy 
też zadowalając się raczej symbolicz-
ną pomocą �nansową Unii, pokornie 
czekać, aż zechce ona naród ukraiński 
powitać w swoich progach. Być może 
za dwadzieścia, a być może i za lat 
pięćdziesiąt. Naród ukraiński chce już 

Życie nie znosi próżni. Po prostu nie 
może być tak, żeby zabrakło tematu 
rozpalającego wyobraźnię jakiejś grupy 
społecznej. W takim momencie zwykle 
podłączają się politycy, którzy nie za-
wsze mają na względzie dobro obywa-
teli, za to nigdy nie przepuszczą okazji, 
by dołożyć do pieca, oczekując wzmo-
żenia popularności i zdobycia dodat-
kowych punktów w swoim elektoracie. 
Oczywiście, na pohybel swoim politycz-
nym rywalom.

Tak jest z nauką, czy też ideologią 
gender. W największym skrócie chodzi 
o równość płci. Można dyskutować na 
temat różnych aspektów tego tematu 
w sposób racjonalny i kulturalny, bez 
histerycznego przeginania pały i pod-
grzewania niezdrowych emocji. Ale nie, 
w pewnych kręgach uznano, że nowin-
ce należy nadać rangę „gender a sprawa 
polska”. Społeczeństwo jest zagrożone. 
Tradycyjna rodzina umiera. Odwieczny 
porządek się wali. Wróg u bram. Praw-
dziwi Polacy – łączcie się i dajcie odpór. I 
w ogóle koniec świata już blisko, zatem 
nie należy tracić ani minuty. Nie można 
już otworzyć szafy, ani lodówki, bo gro-
zi to wypadnięciem przerażającego, z 
ohydną i niemoralną mordą „gendera”. 
Brrr!

W jakimś przedszkolu podobno 
polecono chłopcom przebrać się w 
dziewczęce ciuszki, co wstrząsnęło do 
głębi niektórymi rodzicami. Straszną 
wiadomość  podchwycili wszyscy, któ-
rzy uznali, że na sprawie można zbić 
różnego rodzaju kapitał. Na cały kraj La-
chów rozlały się potoki żenady, kłamstw 
i wyjątkowych idiotyzmów. W Sejmie RP 
Joanną d’ Arc walki z „genderem” posta-
nowiła zostać posłanka Kempa, która z 
właściwą sobie energią, elokwencją i 
bezkompromisowością zadeklarowała, 
(cytuję niedokładnie, ale z zachowa-
niem sensu jej wypowiedzi), że nikt nie 
włoży jej knebla do ust i że poradzi so-
bie z długimi rękami wrogich ojczyźnie 
agentów. Pani posłanka (wraz ze swoim 
zespołem) uznała zapewne, że dzięki 
bezwzględnej krucjacie, jej ugrupowa-
nie wreszcie zaistnieje w świadomości 
wyborców i stanie się bardziej rozpo-
znawalne. Nic to, że na popularność w 
podobnym przypadku może liczyć jedy-
nie w ciasnych móżdżkach ludzi wszę-
dzie wietrzących spiski i zamachy (skąd 
my to znamy?), także na różne świętości 
i tradycyjne wartości, co grozi pogrąże-
niem się Polski w niebycie. Trzeba, żeby 
było głośno, bo jednocześnie można so-

bie przećwiczyć kilka scenek przed szyb-
ko zbliżającymi się wyborami.

Z przykrością i smutkiem stwier-
dzam, że do ścigania „gendera” przy-
łączył się Kościół i wykorzystał do tego 
ambony, a czołowym apostołem sze-
roko zakrojonej operacji został ksiądz 
Oko. Zasłynął nieco szokującymi po-
równaniami (rura wydechowa), a jego 
wypowiedzi na temat seksualności i ho-
moseksualizmu oraz innych „odchyleń”, 
wzbudziły u normalnych odbiorców za-
żenowanie i niesmak. Wielka szkoda, że 
kościelni dostojnicy z równym zapałem 
nie zwalczają znanych powszechnie pa-
tologii w środowisku duchownych. I tu 
przychylam się do diagnozy, że zmaga-
nia z „genderem” wiążą się z oczekiwa-
niami odciągnięcia wiernych od bulwer-
sujących wydarzeń w tym środowisku. 
Wydaje się to nadzieją płonną. Po prostu 
żyjemy już w XXI wieku, a to zobowiązu-
je do myślenia innymi kategoriami niż 
kilkadziesiąt lat temu. Zatem ludzie ro-
bią coraz lepszy użytek z mózgowych 
zwojów.

„Politycy PiS wprowadzają swoich 
wyborców w błąd, ukrywając prawdzi-
wych ojców chrzestnych gender main-
streaming” – napisał na swoim blogu ks. 
Kazimierz Sowa. Duchowny przekonuje, 
że to właśnie za czasów rządów PiS gen-
der wprowadzono do polskiej polityki.

Zdaniem ks. Sowy, politycy PiS 
„prawdziwymi ojcami chrzestnymi gen-
deryzmu” – „Dziś Jarosław Kaczyński i 
jego akolici zarówno z PiS, jak i Solidar-
nej Polski pewnie chcieliby o tym zapo-
mnieć, albo jakoś to wytłumaczyć, ale 
mam nadzieję, mało kto da się na to już 
nabrać – czytamy na blogu ks. Sowy. - 
„Mają bowiem do wyboru albo blamaż 
(że nie czytają przyjmowanych doku-
mentów), albo odważne przyznanie się, 
że za czasów rządów PiS nawet gender 
były dobre i słuszne” – dodał.

Ks. Sowa ma na myśli przyjęty przez 
rząd Kaczyńskiego „Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strate-
giczne  Ramy Odniesienia 2007-2013”. 
W dokumencie jest rozdział pt. „Zasada 
równości szans kobiet i mężczyzn”, a w 
nim – pisze ks. Sowa – „określenia żyw-
cem wyjęte z ideologii gender”.

„Poza „gender mainstreaming” czy 
„gender impact assessment” znajdzie-
my również inne określenia, które dziś 
służą za maczetę do walenia po głowie 
każdego, kto ma o gender inne zdanie 
niż ks. Oko, czy posłanka Kempa” – czy-
tamy na blogu ks. Sowy. 

Jedna z najważniejszych postaci 
PiS, Joachim Brudziński, na temat ludzi 
mających odmienne od niego i jemu 
podobnych stanowisko na temat „gen-
dera”, wypowiedział się w telewizji w 
taki oto sposób: „Nie wygrają z nami, bo 
nie można wygrać z Bogiem”. No i już 
wiemy, na kogo głosować, by zasłużyć 
na zbawienie.

Pomyślcie o tym, póki nie jest za późno Gender w lodówce
teraz i dlatego, wobec wyboru Janu-
kowycza, zbuntował się wierząc, że 
UE przyjmie ich od razu. I na ten bunt 
czekały od dawna, przyczajone, naj-
bardziej reakcyjne, czarnosecińskie, 
ugrupowania polityczne, które dzięki 
temu to, co się na Majdanie Wolności 
w Kijowie (i nie tylko) dzieje, zbijają 
swój niebezpieczny kapitał politycz-
ny. A polscy politycy i część polskiego 
społeczeństwa przykłada do tego swą 
rękę, tylko dlatego, aby Putinowi dać 
bolesnego prztyczka w nos.

A ja zastanawiam się, czy - gdyby 
podobne bunty społeczne wyrażone 
w identyczny sposób działy się w USA, 
czy w krajach „starej ”Unii - to władze 
tych krajów bezczynnie by się temu 
wszystkiemu przyglądały? Wiem, że 
nie, bo widziałem i czytałem, jak po-
stąpiły władze USA, gdy w 2011 roku 
rozwinął się tam społeczny ruch tzw. 
oburzonych. Policja i Gwardia Naro-
dowa w brutalny sposób (z użyciem 
helikopterów, policji konnej, psów, 
gazów chemicznych, pałek itp.) obu-
rzonych rozpędziła, a kilka tysięcy z 
nich tra�ło za kraty lub wymierzono 
im wielotysięczne grzywny. A byli 
to przedstawiciele uboższej części 
amerykańskiego społeczeństwa. Wi-
działem i czytałem, co - nie tak daw-
no przecież - robiła grecka policja i 
inne siły porządkowe z buntującymi 
się obywatelami Grecji i UE jedno-
cześnie. Kochająca prawa człowieka 
i obywatela Unia, nie potępiła po-
czynań władz, a zasiliła je olbrzymimi 
kwotami, udzielając - kosztem in-
nych członków Unii - wielomiliardo-
wej pomocy �nansowej. Natomiast 
władzom Ukrainy, za to, że nie chcą 
zezwolić na łamanie prawa i zasad 
demokratycznego państwa, grozi się 
sekcjami gospodarczymi i personal-
nymi. Politycy obcych państw buntują 
obywateli Ukrainy, jakby żadne prawa 
i umowy międzynarodowe przestały 
już obowiązywać. A mnie przerażenie 
ogarnia, kiedy widzę zorganizowane 
przez skrajnie nacjonalistyczną partię 
„Svoboda” umundurowane oddziały 
samoobrony uzbrojone w widły. Te 
rolnicze urządzenia stanowiły niegdyś 
straszliwą broń w rękach bandytów z 
UPA, którzy z okrzykiem na ustach - 
który dziś rozbrzmiewa na Majdanie 
Wolności -  „Sława Uhrainie”, „Boha-
tyrom sława”, w przerażająco okrutny 
sposób wymordowali prawie 200 tys. 
Polaków. Tylko za to, że właśnie Po-
lakami byli. Dziś lider tej partii, Oleh 
Tiahnybok, wiedzie na Majdanie Wol-
ności prym i to on odciska najbardziej 

widoczne piętno na zgromadzonych 
tam ludziach. Dziś partia „Svoboda” 
takich zbrodniarzy, jak Bandera, czy 
Szuchewycz, uważa za swoich na-
rodowych bohaterów, a striłci UPA, 
spod znaku tryzuba, są takimi samy-
mi bohaterami, jak w III RP tzw. żoł-
nierze wyklęci. Czuję się – jako Polak 
– oburzony, kiedy pośród falujących 
na Majdanie czerwono-czarnych �ag 
partii „Svoboda”, dostrzegam licznie 
powiewające tam polskie sztandary 
i chorągwie. I gdy polscy politycy na 
barykadach wygłaszają, w obecności 
Tiahnyboka, swoje płomienne prze-
mówienia, zagrzewające tłum do 
walki z demokratycznie wybranymi 
władzami.

Ciekawi mnie jedno. Czy gdyby 
podobne zdarzenia działy się akurat 
w Niemczech (wszystko jest przecież 
możliwe), a prym wiodły by nacjona-
listyczne i nazistowskie partie, wiel-
biące jako bohaterów narodowych 
Adolfa Hitlera i bandytów spod zna-
ku SS, wspieranie tych oburzonych, 
byłoby uznawane w demokratycznej 
Europie za działania godne szerokie-
go wsparcia, czy też raczej ogólnego 
i totalnego potępienia? Dlaczego 
więc Europa, a Polacy zwłaszcza, nie 
widzi nic niestosownego w wspie-
raniu nacjonalistów, dla których 
również bohaterami są ukraińscy 
żołnierze z 14 Dywizji Grenadierów 
Wa�en SS, znanej jako SS-Galizien, 
której polityczne zaplecze stano-
wił Centralny Ukraiński Komitet 
Narodowy w Krakowie (W. Kubyjo-
wicz) oraz OUN (S.Bandera, L.Rebet, 
J.Stećko). Dywizji, która dokonała 
m. in. okrutnych zbrodni na Pola-
kach np. w Hucie Pieniackiej, czy 
Chdaczkowie Wielkim (śledztwo do 
dziś prowadzi IPN). Czy takiej Ukra-
iny chcemy? Ukrainy, która będzie 
wnosić (o czym już „Svoboda mówi) 
pretensje do powiatu chełmskiego, 
zamojskiego, przemyskiego i kro-
ścieńskiego. Do polskich Bieszczad, 
w których ongiś ukraińscy striłci 
rozpalili krwawe łuny. Czy Polacy nie 
są w stanie zauważyć, że już dawno 
zapomniano o tym, dlaczego Ukra-
ińcy się zbuntowali? Czy nie słyszą, 
jak Majdan krzyczy śmierć wrogom, 
Bandera, Szuchewycz, bohaterowie 
Ukrainy, bohaterowie nie umierają, 
umierają wrogowie! Czy wrogiem 
tym jest tylko Janukowycz? Do Unii 
na razie ich nie przyjmą, kto więc wy-
korzysta to najbardziej? Pomyślcie o 
tym, póki nie jest za późno.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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Miliony 
dla nauczycieli
Gmina Wałbrzych i wał-
brzyskie Biuro Rozwoju 
Aktywności Społecznej 
Roberta Jaworskiego re-
alizują projekt dotyczący 
podnoszenia kwali�kacji 
w oświacie. Efektem będzie 
1 900 000 zł na podniesie-
nie kwali�kacji wałbrzyskich 
nauczycieli. Wspólne za-
mierzenie pn. „Zmodernizo-
wany system doskonalenia 
nauczycieli i wspomagania 
szkół oraz przedszkoli” ma 
charakter pilotażowy w 
związku ze zmianami, jakie 
ostatnich latach nastąpiły w 
edukacji. W rezultacie szko-
ły i przedszkola będą lepiej 
przygotowane do realizowa-
nia polityki edukacyjnej pań-
stwa. - Projekt realizowany 
do końca czerwca 2015 roku 
jest �nansowany ze środ-
ków europejskich (1,6 mln 
zł) i budżetu krajowego (0,3 
mln zł). Bierze w nim udział 
27 dyrektorów i 378 nauczy-
cieli. Jego założenia kore-
spondują z podjętym przez 
prezydenta Wałbrzycha pro-
gramem „Szkoła od Nowa”. 
Roman Szełemej niejedno-
krotnie podkreślał, że celem 
strategicznym inwestycji w 
infrastrukturę oświatową 
miasta jest przede wszystkim 
wyższy poziom nauczania 
i wyników w nauce osiąga-
nych przez wałbrzyskie dzie-
ci i młodzież – wyjaśnia Anna 
Żabska z Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu.

(RED)

Miasto 
nie zapłaci
Wł adzom Wa ł br z ycha 
spadł kamień z serca. Mia-
sto nie będzie musiało wy-
płacać z własnego budżetu 
odszkodowań za nierucho-
mości, leżące na drodze 
planowanej zachodniej ob-
wodnicy miasta. Parlament 
uchwalił poprawkę do bu-
dżetu państwa, uwzględ-
niającą kwoty należne wła-
ścicielom posesji. Jednak 
formalności zajmą jeszcze 
wiele tygodni. Groźba prze-
jęcia zobowiązań pojawiła 
się, gdy Wałbrzych odzyskał 
prawa powiatu grodzkiego. 
Wtedy Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
uznała, że nie będzie płacić 
odszkodowań. Na zamianę 
decyzji miały wpływ wyroki 
sądowe, rozstrzygnięte na 
korzyść Wałbrzycha.

(AWS)

Planowane przerwy 
w dostawie energii elek-
trycznej: Wałbrzych, ulice: 
Giserska, Armii Krajowej, 
Śniadeckich, Legnicka, Ro-
dziny Burczykowskich, Wro-
cławska – 30.01. w godz. 
8.00 – 15.00; Wałbrzych, uli-
ca Orkana – 31.01. w godz. 
8.00 – 14.00; Wałbrzych, 
ulice: Żeromskiego, Oczki, 
Świętej Kingi, Chałubińskie-
go, Bardowskiego, Plac Za-
wiszy – 31.01. w godz. 8.00 
– 15.00; Wałbrzych, ulice: 
Uczniowska, Wrocławska – 
01.02. w godz. 8.00 – 16.00; 
Wałbrzych, ulice: Legnicka, 
Kujawska, Pocztowa, Gło-
gowska, Armii Krajowej – 
01.02. w godz. 8.00 – 15.00; 
Wałbrzych, ulice: Poprzecz-
na, 11 Listopada, Armii 
Krajowej, Pocztowa, Mar-
coniego – 03.02. w godz. 

8.00 – 15.00; Wałbrzych, 
ulice: Piasta, Andersa, Ru-
chu Oporu – 03.02. w godz. 
8.00 – 15.00; Wałbrzych, uli-
ca Andersa – 04.02. w godz. 
8.00 – 14.00; Wałbrzych, uli-
ce: Porcelanowa, Długosza, 
Wrocławska – 04.02. w godz. 
8.00 – 15.00; Komunikat: 
Wałbrzych, ulica Wrocław-
ska – 05.02. w godz. 8.00 
– 15.00; Wałbrzych, ulice: 
Piłsudskiego, Nowowiejska 
- 05.02. w godz. 9.00 – 15.00; 
Wałbrzych, ulice: Bolesława 
Chrobrego - 06.02. w godz. 
9.00 – 15.00; Wałbrzych, 
ulice: Parkowa, 11 Listopa-
da, Armii Krajowej – 06.02. 
w godz. 8.00 – 15.00; Bo-
guszów-Gorce, ulice: Po-
niatowskiego, Dworcowa, 
Świerczewskiego – 06.02. w 
godz. 8.00 – 14.00.

(RED)

Aglomeracja gotowa do pracy

Przedstawiciele gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Świdnicy.

Klamka zapadła. Do 
aglomeracji wałbrzyskiej 
przystąpiło o�cjalnie sie-
dem gmin z powiatu świd-
nickiego, co potwierdziło 
jednomyślne głosowanie 
dotychczasowych człon-
ków tego gremium. Teraz 
samorządy przystąpią do 
wspólnego określenia naj-
ważniejszych potrzeb re-
gionu, na które zamierzają 
zdobyć fundusze unijne.

Uchwała w sprawie przy-
jęcia 7 gmin powiatu świd-
nickiego do Aglomeracji 
Wałbrzyskiej oraz Zintegro-
wanych Inwestycji Teryto-
rialnych podjęta. Jednogło-
śnie przyjęła ją 16-osobowa 
Rada Samorządowa Aglo-
meracji, która w ubiegłym 
tygodniu obradowała w 
Świdnicy. – W listopadzie 
wyraziliśmy wolę posze-
rzenia formuły Aglomeracji 
o gminy z terenu powiatu 
świdnickiego, poza Świebo-
dzicami, które uczestniczyły 
w porozumieniu już wcze-
śniej. To naturalne i dobre 
rozwiązanie, które myślę, 
że z kolejnymi tygodniami, 
miesiącami i latami będzie 
przynosiło korzyści blisko 
półmilionowej rzeszy miesz-
kańców aglomeracji – mówi 
Roman Szełemej prezydent 
Wałbrzycha.

– Współpraca między sa-
morządami jest bardzo waż-
na. Mamy dobre przykłady 
takiej współpracy na szczeblu 
powiatu świdnickiego, sze-
rzej w ramach Sudeckiego 
Konwentu Prezydentów, Bur-
mistrzów i Wójtów, a także w 
ramach strefy ekonomicznej. 
Teraz wspólnie będziemy 
działać w ramach Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Perspektywa �-
nansowa Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020 premiuje wła-
śnie współpracę, a Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne 
(ZIT), wokół których groma-
dzą się gminy, będą mogły 
liczyć na większe wsparcie 
wspólnych projektów in-
westycyjnych, stąd decyzja. 
Głosy dużej grupy samorzą-
dowców będą miały również 
większą siłę przy realizacji 
innych wspólnych projektów 
– mówi Wojciech Murdzek 
prezydent Świdnicy.

Uchwałę Rady Samo-
rządowej Aglomeracji po-
przedziły wielomiesięczne 
prace, a także decyzje rad 
miejskich oraz gmin i pod-
pisanie wspólnej deklaracji. 
Aglomeracja Wałbrzyska 
liczy w sumie 23 jednostki 
samorządu terytorialnego, 
w tym 7 właśnie przyjętych 
z terenu powiatu świdnickie-
go. Podstawą podejmowa-

nych wspólnie działań jest 
zaplanowanie długofalowe-
go rozwoju gmin w oparciu 
o zintegrowane i partner-
skie podejście do rozwiąza-
nia problemów w obszarze 
aglomeracji.

Podstawowym celem 
aglomeracji będzie zdobycie 
jak największych dotacji na 
tworzone wspólnie projekty. 
Jak podkreśla lider związ-
ku, prezydent Wałbrzycha, 
Roman Szełemej, większy 
może więcej, a wspólnym 
dążeniem gmin będzie nad-
rabianie dystansu wobec 
krajowych metropolii. - Bę-
dzie się to odbywać za spra-
wą odnawiania i budowania 
infrastruktury drogowej, 
kolejowej, wodociągów i ka-
nalizacji, a także inwestycji 
turystycznych.

(AWS, RED)

Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej
Boguszów Gorce, Czarny Bór, 
Dobromierz , Głuszyca, 
Jaworzyna Śląska, Jedlina Zdrój, 
Miasto Kamienna Góra, Gmina 
Kamienna Góra, Lubawka, 
Marcinowice, Mieroszów, Miasto Nowa 
Ruda, Gmina Nowa Ruda, Radków, 
Stare Bogaczowice, Strzegom, 
Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Miasto 
Świdnica, Gmina Świdnica, Walim, 
Wałbrzych, Żarow.

Ponad 500 urodzeń 
więcej niż zgonów. Takie 
statystyki, za 2013 rok, 
podaje Urząd Stanu Cywil-
nego w Świdnicy. Tymcza-
sem w Wałbrzychu było 
odwrotnie – 532 zgony 
więcej.

Jak wyliczono, świdnicki 
magistrat wydał 1400 aktów 
urodzenia i 883 akty zgonu. 
- Na tle kraju i Dolnego Ślą-
ska, to prawdziwy wyjątek - 
mówi kierowniczka Urzędu 
Statystycznego w Wałbrzy-
chu, Magdalena Victor.

Niekorzystne statystyki 
odnotowano też w Wałbrzy-
chu. W ciągu trzech kwarta-
łów 2013 roku zmarło 1206 
osób, a urodziło się zaledwie 
674 małych wałbrzyszan. Co 
ciekawe, w Świdnicy zawar-
to ponad 400 małżeństw, 
ale jednocześnie zgłoszono 
ponad dwieście rozwodów. - 
Mogliśmy się też przekonać, 
że śluby nie są wyłącznie do-
meną młodych ludzi - mówi 
rzecznik magistratu, Stefan 
Augustyn.

(AWS)

Bez prądu

Świdnica na plus, 
Wałbrzych na minus
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Przedstawiciele władz wo-
jewódzkich, powiatowych, 
miast i gmin polsko-czeskie-
go pogranicza oraz parla-
mentarzyści będą wspólnie 
przekonywać władze rzą-
dów w Polsce i Czechach do 
budowy drogi łączącej oba 
kraje. Tak ustalono podczas 
konferencji zorganizowanej 
w czeskim Trutnovie, którą 
zatytułowano „Transport i 
infrastruktura na czesko-pol-
skim pograniczu”.

– Wspólnie uznaliśmy, że 
ta inwestycja łącząca Czechy 
i Polskę jest podstawą do bu-
dowania trwałych powiązań 
ekonomicznych i społecz-
nych. Połączenie naszych 
regionów po obu stronach 
granicy jest decydujące rów-
nież w kwestii rozwoju tury-
styki – mówi Ivan Adamec, 
burmistrz Trutnova, miasta 
partnerskiego Świdnicy oraz 
poseł Izby Poselskiej Republi-
ki Czeskiej.

– Kiedyś oczywistością był 
szlak bursztynowy. W naszej 
ocenie, jako samorządowców 
odpowiedzialnych za wyzna-
czanie celów strategicznych, 
taką oczywistością jest teraz 

dogodne połączenie miast 
i gmin po stronie polskiej 
oraz czeskiej. To połączenie 
drogowe i kolejowe również 
ma ogromne znaczenie dla 
rozwoju. Nie ma możliwości 
realizowania współpracy go-
spodarczej, kulturalnej, wy-
miany młodzieży, zachęcania 
turystów do odwiedzania 
naszych miejsc, gdy trzeba 
męczyć się na drodze – uwa-
ża Wojciech Murdzek, prezy-
dent Świdnicy.

Jerzy Tutaj, członek za-
rządu województwa dol-
nośląskiego uważa, że 
rozwój na obszarze połu-
dnia Dolnego Śląska, które 
sąsiaduje ze stroną czeską 
jest priorytetem dla władz 
wojewódzkich. – Kluczowe 
jest rozstrzygnięcie dają-
ce możliwość, by droga S3 
przebiegała dalej do granicy 
polsko-czeskiej. By przemysł 
i turystyka mogły się rozwi-
jać, do tego potrzebna jest 
infrastruktura i o to będzie-
my zabiegać – wyjaśnia wi-
cemarszałek.

Posłanka Izabela Kata-
rzyna Mrzygłocka mówi, 
że nie zna dolnośląskiego 

parlamentarzysty, który 
kwestionowałby powsta-
nie drogi S3 po stronie pol-
skiej. – Ważny jest wspólny 
głos, który może pomóc 
w zabiegach o tę inwesty-
cję po stronie polskiej i 
czeskiej. W obecnej chwili 
polski rząd i ministerstwo 
infrastruktury potwierdziły 
realizację drogi S3 na trasie 
Legnica-Bolków. Czekamy 
co z drogą R11 po stronie 
czeskiej. Wierzę, że nasze 
wspólne działania pozwo-
lą doprowadzić do efektu, 
z którego miasta i gminy 
z terenu pogranicza będą 
usatysfakcjonowane – do-
daje posłanka. 

W trakcie konferencji za-
prezentowano także projekt 
połączenia transportowego 
trzech dużych karkonoskich 
ośrodków turystycznych (Pec 
pod Śnieżką, Karpacz, Szpin-
dlerowy Młyn). Wskazano 
również na istotny problem 
związany z występującymi 
barierami w prowadzeniu 
usług przewozowych osób 
pomiędzy miastami pogra-
nicza.

(RED)

S3 – drogowy 
priorytet

Samorządowcy z Polski i Czech chcą, by dalsza budowa odcinka S3 
(od Legnicy do Lubawki) po polskiej stronie oraz D11/R11 (Hradec 

Kralove-Trutnov-Kralovec) po czeskiej stronie zostały wpisane 
na listę priorytetową zadań do s�nansowania przez rządy obu 

krajów. Obecność na tej liście jest niezbędna, by instytucje 
państwowe i regionalne mogły ubiegać się o do�nansowanie 

w latach 2014-2020.

- Musimy zrobić wszystko, by droga ekspresowa S3 została wybudowana do Lubawki – podkreśla Jerzy Tutaj.
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Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3. 
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

R E K L AMA

Postęp cywilizacyjny, zmia-
na stylu życia i zwiększające 
się dochody Polaków spowo-
dowały, że branża medyczna 
przeżywa swój renesans. Nasi 
rodacy coraz większą wagę 
przywiązują do zdrowia i chęt-
nie korzystają z prywatnej opie-
ki medycznej. Na fali tego tren-
du, rekordy popularności biją 
usługi związane z rehabilitacją, 
rekonwalescencją i wellness. Co 
więcej, polscy specjaliści cieszą 
się znakomitą opinią także na 
zagranicznych rynkach pracy i 
są poszukiwanymi dostawcami 
usług medycznych. Zawodem z 
tej grupy, słusznie cieszącym się 
olbrzymim zainteresowaniem, 
jest m.in. opiekun medyczny. 
Warto rozważyć atuty tego za-
wodu, jeśli oczekuje się atrak-
cyjnego wynagrodzenia i pracy 
blisko naturalnych ludzkich pro-
blemów. 

Po zmianach w polskim 
prawodawstwie, zawód opie-
kuna medycznego można 
wykonywać jedynie po zdo-

OPIEKUN MEDYCZNY 
– zawód z perspektywą

byciu stosownych kwali�kacji. 
Najkrótsza droga do tego celu 
prowadzi przez roczną naukę 
w szkołach policealnych. Takie 
rozwiązanie stanowi dodat-
kowy atut podczas szukania 
zatrudnienia – ponieważ im 
szybciej rozpocznie się karie-
rę, tym większe doświadcze-
nie i zarobki uda się osiągnąć. 
Sieć szkół policealnych TEB 
Edukacja jest krajowym lide-
rem w kształceniu adeptów 

zawodów medycznych i jako 
jedna z pierwszych szkół w 
kraju umieściła również i ten 
kierunek w swojej ofercie, re-
agując na stale rosnące zapo-
trzebowanie pracodawców z 
kraju i zagranicy. 

Wykładowcami są zarówno 
osoby o znakomitym przy-
gotowaniu teoretycznym (z 
reguły pracownicy specjali-
stycznych wyższych uczelni), 
jak i osoby legitymujące się 

potrzebowanie na opiekunów 
medycznych. Według wszel-
kich dostępnych prognoz, 
przez co najmniej kilkadziesiąt 
najbliższych lat opiekunowie 
medyczni nie powinni narze-
kać na brak ofert zatrudnienia, 
szczególnie poza granicami 
kraju. Można więc przyjąć, że 
absolwenci tego kierunku nie 
będą musieli szukać pracy, a 
jedynie pozwolić na to, aby to 
ona ich znalazła.

TEB Edukacja 
oddział Wałbrzych

Al. Wyzwolenia 5, 
tel. 74 847 83 64

TEB Edukacja 
oddział Świdnica

ul. O�ar Oświęcimskich 1, 
tel. 74 853 67 82

Dowiedz się więcej 
na www.teb.pl

wieloletnią praktyką i wieloma 
sukcesami zawodowymi. Ta-
kie rozwiązanie pozwala mieć 
pewność co do wysokiej jako-
ści kształcenia. Dodatkowym 
atutem jest sprzęt – słuchacze 
każdego z medycznych kie-
runków w TEB Edukacja mają 
do dyspozycji kompletnie wy-
posażone pracownie, zgodne 
z najnowszymi technologiami 
i standardami branżowymi. 
Absolwent kierunku zyskuje 
więc pewność, że w trakcie 
czasu kształcenia zostanie w 
pełni przygotowany do wy-
konywania zawodu i rozwią-
zywania typowych dla niego 
problemów w codziennej 
pracy.

 Po ukończeniu szkoły 
można pracować m.in. w szpi-
talach, domach opieki, sana-
toriach, zakładach pielęgniar-
sko-opiekuńczych lub jako 
prywatny opiekun. Im więcej 
jest ludzi, którym stan zdrowia 
utrudnia codzienne funkcjo-
nowanie, tym większe jest za-

Tanie mieszkania
Chcą zatrzymać młodych w 
mieście, więc budują tanie 
mieszkania. Władze Boguszo-
wa Gorc postanowiły zbudować 
trzy bloki mieszkalne z lokalami 
na sprzedaż. Inwestycję będzie 
realizować spółka miejska, Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej. 
- W każdym budynku będzie 
21 mieszkań, w tym dwa apar-
tamenty. Chcemy, aby cena za 
metr kwadratowy była mniej-
sza, niż 3 tysiące złotych - mówi 
burmistrz, Waldemar Kujawa. 
Spółka ma już pozwolenia na 
budowę, inwestycja zacznie się 
na wiosnę.

(AWS)

Małżeńskie jubileusze
Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Mieroszowie infor-
muje, że osoby które będą ob-
chodzić w roku 2014 Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego 
mogą składać wnioski wraz z 
aktem małżeństwa (nie dotyczy 
osób, które zawierały związek 
małżeński w tutejszym USC) o 
wystąpienie do Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej o nadanie 
Medalu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Wnioski można 
składać do końca marca 2014 r. 
w USC w Mieroszowie. Wszelkie 
informacje na temat składania 
wniosków znajdują się na stro-
nie www.bip.mieroszow.pl - Biu-
letyn Informacji Publicznej w za-
kładce - Urząd Stanu Cywilnego.

(RED)

Bezpłatne kursy
Ośrodek Szkolenia Zawodowe-
go Ochotniczych Hufców Pracy 
w Wałbrzychu działa w ramach 
projektu „OHP jako realizator 
usług rynku pracy”. Ośrodek 
organizuje kursy przyuczające do 
zawodu, m.in. kurs operatora ko-
parko-ładowarki, operatora wóz-
ków widłowych, spawania meto-
dami MAG/MIG/TIG, sprzedawcy, 
magazyniera. Oferta skierowana 
jest do młodzieży w wieku 18-25 
lat, nieuczącej się i niepracującej, 
zagrożonej wykluczeniem spo-
łecznym. Aktualnych informacji 
można zasięgnąć w siedzibie 
Ośrodka Szkolenia Zawodowego 
przy Al. Wyzwolenia 38 w Wał-
brzychu i pod numerem telefonu 
74 84 707 68.

(RED)

Giełda pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery 
OHP w Świebodzicach zapra-
sza na giełdy pracy: 04.02.2014 
(wtorek) o godz. 10.00 z Agencją 
Pracy Max-Power, na ttanowisko: 
pracownik produkcji w Biskupi-
cach Podgórnych; 11.02.2014 r. 
(wtorek) o godz. 10.00 z udziałem 
�rmy Promedica24, na stanowi-
sko: opiekunka/opiekun osób 
starszych w Niemczech. Osoby 
zainteresowane proszone są o 
zapisanie się na giełdę przed wy-
znaczonym terminem, osobiście 
lub telefonicznie 74 664 76 55. 
Informacje: MCK Świebodzice, ul. 
Żeromskiego 27, tel. 74 664 76 55, 
e-mail: mck.swiebodzice@ohp.pl.

(RED)

- Lekarze mówili, że moją 
przerośniętą tarczycę z guz-
kami trzeba będzie opero-
wać. A ja operacji się bałam, 
więc odwlekałam termin i 
zamiast tego udałam się do 
pana Darka. Kilka razy. Po-
tem poszłam na badania. 
Lekarka nie umiała uwierzyć, 
porównując wynik tomogra-
fu z czerwca i września. Na 
tym pierwszym tarczyca była 
chora, na tym drugim zdro-
wa – opowiada pani Joanna 
Myszor z Kamiennej Góry. 
Do tego miała także na skó-
rze egzemę. Wystarczyło, że 
umyła naczynia płynem i już 
wyskakiwała. A po seansach 

naturoterapii ma skórę na 
rękach zdrową, bez ran, pęk-
nięć. – A przecież nawet mu 
o tej egzemie nie mówiłam – 
dziwi się.

Podobną sytuację miała 
pani Karolina Pająk z Wał-
brzycha. Na nogach miała 
bolesne żylaki. Po dwóch 
wizytach zaczęły maleć i ból 
malał, po sześciu wizytach 
nie ma ani bólu, ani żylaków 
nie widać. – W zasadzie to 
nawet badania niepotrzeb-
ne, żeby stwierdzić popra-
wę. Lekarz naczyniowiec tyl-
ko mi ją potwierdził – mówi 
pani Karolina. Wcześniej nie 
wierzyła w naturoterapię. 

Przyprowadził ją tu jednak 
zięć, któremu pod dotykiem 
pana Darka zelżały bóle krę-
gosłupa i unormowało się 
ciśnienie. –Wiedziałem, że 
teściowej też pomoże.  I nie 
pomyliłem się – mówi.

A pan Daniel Wiencyk 
od lat cierpiał na wątrobę. 
Owszem, zaczęło się gdy 
nadużywał alkoholu, jed-
nak później, mimo że już się 
szanował, choroba postę-
powała. Próby wątrobowe 
wypadały bardzo źle i po-
woli wydawało się, że jedyną 
szansą dla niego jest prze-
szczep. Tyle, że to szansa 
maluteńka.

Dotyk, który uzdrawia 
Ten niezwykły uzdrowiciel  nie obiecuje wyzdrowienia. 

Przekonuje jedynie, bo po trzech - czterech wizytach udać się na 
wizytę do lekarza i badania kontrolne. USG, EKG czy inne. 

To pozwoli najlepiej stwierdzić, czy pomaga, czy nie.  
A chorzy po badaniach  często wracają ze łzami radości w oczach. 

Bo choroba zniknęła.

- Tonący się brzytwy 
chwyta, więc żona przy-
wiozła mnie do pana Dar-
ka. Po pięciu wizytach 
namówił mnie na badanie 
kontrolne. I co? Powtarzali 
je dwa razy, bojąc się ja-
kiejś pomyłki. Bo wyniki 
tak świetne, że nie chcie-
li wierzyć, że to moje. Od 
tego czasu byłem tu jesz-
cze kilka razy. Gdy do pana 
Darka trafiłem, sprawność 
mojej wątroby oceniali po-
niże 10 procent, a teraz jest 
powyżej 50. Zresztą sam to 
wiem, bo mogę jeść rzeczy, 
których rok temu nawet 
bym ze strachu przed bó-
lem nie tknął. On ma dar, 
niezwykły dar!

Niezwykły dar – to naj-
częściej powtarzane przez 
chorych opinie o panu Dar-
ku. Chociaż niektórzy  pod-
kreślają też jego podejście: 
- Wychodzi się od niego z 
wiarą, że człowiek wyzdro-
wieje. Ta wiara też pomaga 
– mówią.

(ego)
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R E K L AMA

Świdnica: ul. Łukowa 11, lok. 2
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52

Wałbrzych: ul. Główna 11/28
tel. 74 847 17 80, 74 849 69 32

czynne
9-17Pożyczaj najtaniej, zadzwoń!

POŻYCZKI  ODDŁUŻENIA  KONSOLIDACJE

· szansa z komornikiem
· bez ograniczeń wieku
· niezależnie od BIK
· także dla firm
· bez zaliczek

PROMOCJA

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00, Zapisy i informacje: 784 608 979, 693 788 894 

JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych fi lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni 
członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego 
nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania 
cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, 
deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka 
i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, 
udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem 
z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły badania  
USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana 
JUNA wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji. 
Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to 
skromnej osobie Pana Juna.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Wielu z nas boryka się z problemami zdro-
wotnymi, wobec których jesteśmy bezrad-
ni. Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, 
sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale 
również umęczonej duszy. Z pomocą po-
szukującym przychodzą znane od lat me-
tody stosowane przez fi lipińskiego uzdro-
wiciela. 
Uzdrawianie bez bólu, operacje bez użycia 
skalpela stosowane są przez Filipińczy-
ków, zwanych także wybrańcami dobrych 
duchów, od czasów starożytnych, jednak 
do tej pory fenomen i tajemnica wyko-
nywania tych zabiegów pozostaje nieod-
kryta. Haelerzy, bo tak również nazywani 
są uzdrowiciele, podczas swoich praktyk 
nie używają żadnych środków znieczu-
lających. Zabiegi polegają na energe-

tycznym wzmocnieniu chorych orga-
nów i tkanek, wzmocnieniu systemu 
odpornościowego, oczyszczeniu organizmu
z toksyn. Jednym z najpopularniejszych
i najskuteczniejszych haelerów, znanym
w całej Europie jest Filipińczyk Jun Lita-
wen, który posiada wieloletnie doświad-
czenie i ogromną wiedzę przekazywaną
w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Fi-
lipińczyk podróżuje po całej Polsce, by 
pomagać ludziom szukającym pomocy
w leczeniu najróżniejszych dolegliwości. 
Jego metody opierają się głównie na inten-
sywnej koncentracji, przez co wytwarza się 
ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.
– Chociaż medycyna akademicka poczy-
niła wielkie postępy, to ciągle pewne ob-
szary ludzkiego wnętrza są niezbadane. 

Nie wszystko można zbadać empirycznie. 
Moje ręce podczas zabiegów zachowują 
się jak bieguny elektryczne. Powodują kon-
trolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel. Ogrom-
na charyzma, modlitwa oraz medytacja 
sprawiają, że terapeuta wprowadza się
w stan religijnej żarliwości. Emanuje z niego 
potężna uzdrawiająca siła. Głęboka ducho-
wa postawa pacjenta jest bardzo pomoc-
na w uzdrawianiu. Dopóki pacjent wierzy
w istnienie sił ponadludzkich i jest otwar-
ty na działania uzdrowiciela – zawsze 
może osiągnąć pożądany efekt. Filipiński 
uzdrowiciel działa na cały organizm.
Znajduje zaburzenia energetyczne różnych 
organów i skutecznie je eliminuje. Wzmac-
nia naturalne siły obronne pacjenta, udraż-

nia kanały energetyczne i je oczyszcza. 
Niespotykane umiejętności, intuicja i sku-
teczność uzdrawiania, a także dar przeka-
zywania cudownej i pozytywnej energii za-
trzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych 
chorób. Efektywność jego działania jest 
ogromna i pomocna przy rozmaitych cho-
robach w szerokim i nieograniczonym za-
kresie. Uzdrowiciel stosuje również zabiegi 
refl eksologiczne, które immunologicznie 
oddziaływają na schorowane i wycieńczo-
ne chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje ulgi
w cierpieniu, może się do niego zgłosić. Wy-
starczy zadzwonić i umówić się na wizytę. 
Każdy pacjent przyjmowany jest indywidu-
alnie, a uzdrawianie jest dostosowane do 
potrzeb danej osoby, w zależności od tego, 
jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.

UZDROWICIEL z FILIPIN
JUN LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Zapisy i informacje
od poniedziałku do soboty
w godzinach
od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00

6 maja OLKUSZ
7 maja KRAKÓW;

8 maja NOWY TARG

22 maja WADOWICE
24 maja OŚWIĘCIM

25 maja CHRZANÓW

14 maja NOWY SĄCZ
15 maja TARNÓW
17 maja BOCHNIA

JUN LITAWEN JOSEPH SANTIAGO PALITAYAN CLAVER PALITAYAN PE

Zapisy i informacje:
784 608 979, 784 608 847

Zapisy i informacje:
693 788 813, 784 609 208

Zapisy i informacje:
784 609 208, 506 536 270

Przyjmujemy: 7 lutego - Zgorzelec i Bolesławiec, 8 lutego - Jelenia Góra,
 9 lutego - Wrocław, 10 lutego - WAŁBRZYCH.

R E K L AMA

Rozpoczęła się grun-
towna przebudowa pl. Ma-
gistrackiego w Wałbrzy-
chu. Centralny fragment 
jego powierzchni został 
ogrodzony, maszyny zry-
wają betonowe płyty. Jak 
twierdzą władze miasta, za 
kilka miesięcy, to miejsce 
będzie nie do poznania.

Jednak, na razie, rozpo-
częte prace pociągnęły za 
sobą konieczność zmiany 
organizacji ruchu. Służ-
by porządkowe apelują o 
uważne obserwowanie zna-
ków drogowych. - Przez plac 
przejeżdżamy w całkiem 
innym kierunku niż dotych-
czas – mówi wicedyrektor 
Zarządu Dróg Komunikacji 
i Utrzymania Miasta, Bogu-
sław Rogiński.

Trzeba uważać przy koń-
cowym odcinku ul. Słowac-
kiego. Nie można już prze-
jechać koło prokuratury, by 
skręcić w lewo, a potem – w 

Magistracki w przebudowie

Plac Magistracki w Wałbrzychu w przebudowie.

lewo, koło ratusza, lub w 
prawo, na ul. Sienkiewicza. 
Teraz z ul. Słowackiego moż-
na skręcić tylko w lewo, a po-
tem – w lewo na Dmowskie-
go, lub w prawo, do ratusza, 
by dojechać do ul. Sienkiewi-

cza. Parkingi zostały zredu-
kowane niemal do połowy, 
auta stoją tylko naprzeciw 
ratusza i w pierzei docho-
dzącej do Dmowskiego. W 
zamian, otwarty został, nie 
całkiem jeszcze gotowy, za 

publicznego, który – jak za-
powiedziano – będzie stale 
modernizowany, ulepszany i 

dostosowywany do potrzeb 
mieszkańców.

(AWS)

to bezpłatny (!), parking na 
ul. Rycerskiej.

Przechodnie mogą zo-
baczyć, jak pl. Magistracki 
będzie niebawem wyglądał, 
na wielkich planszach, umo-
cowanych na ogrodzeniu. 
Już wiadomo, że docelowo 
pl. Magistracki zostanie nie-
mal całkowicie wyłączony 
z ruchu. Nie ma mowy o 
parkowaniu, prawdopodob-
nie – bo nie zostało to jesz-
cze sprecyzowane – będzie 
można tamtędy tylko prze-
jechać. Ale – jak zapowiadał 
prezydent Roman Szełemej 
na spotkaniu noworocznym 
w zamku Książ, w centrum 
miasta nie powstaną żadne 
nowe parkingi. Dopiero za 
kilka lat będzie można korzy-
stać, z ujętego w projekcie, 
wielkiego parkingu koło od-
budowującego się GDK.

Celem władz miasta jest 
zachęcenie wałbrzyszan do 
korzystania z transportu 
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Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 660 62 88, 601 570 621,

porady, reprezentacja w sądach 
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań dochodzenie odszkodowań 

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L AMA

R E K L AMA

Wałbrzych 
ul. Sienkiewicza 1 

Sklep czynny:
pn-pt. 10 - 17, sob. 10- 14

RABATY do  50% 
NA OKRYCIA ZIMOWE

totalna wyprzedaż 

Zatańcz 
z „Wałbrzychem”
Festiwal folklorystyczny 
partnerskich miast Wał-
brzycha, rozszerzenie re-
pertuaru o pieśni i tańce z 
Kresów, powrót do prezen-
tacji tańców narodowych 
różnych krajów. To tylko 
niektóre z planów Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych” 
na ten rok. Zespół czeka też 
z otwartymi ramionami na 
młodych ludzi, którzy będą 
chcieli nauczyć się folkloru, 
a potem występować na sce-
nie ze starszymi kolegami. 
Dyrektorce zespołu, Joan-
nie Świątek-Czwojdzińskiej 
marzy się także powtórka z 
wykonania mazura z opery 
„Straszny Dwór” Stanisława 
Moniuszki, w którym brała 
udział w dzieciństwie, jako 
mała tancerka w zespole 
„Wałbrzych”. - To było dla 
nas wszystkich bardzo emo-
cjonujące przeżycie, chcia-
łabym wziąć w tym udział 
ponownie, tym razem jako 
widz. Joanna Świątek-Czwoj-
dzińska zamierza porozma-
wiać o tym projekcie z dyrek-
torem Filharmonii Sudeckiej, 
bo to właśnie wałbrzyscy �l-
harmonicy byliby wykonaw-
cami mazura. W przyszłym 
roku zespół będzie święto-
wał jubileusz 60-lecia. Z tej 
okazji wałbrzyszanie mogą 
liczyć na wiele uroczystych 
koncertów.

(RED)

Koncert 
noworoczny
Organizacja Koncertu 
Noworocznego w gminie 
Czarny Bór, jak zawsze 
pod koniec stycznia, stała 
się już tradycją. Podobnie 
będzie i w tym roku, kiedy 
przed gminną publicznością 
zaprezentuje się, obchodzą-
ca w tym roku 40-lecie dzia-
łalności, orkiestra Zakładów 
Górniczych „Rudna” z Polko-
wic. Nie zabraknie także ak-
centów lokalnych za sprawą 
występu uczniów Gminne-
go Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Czarnym Borze. 
Zapraszamy mieszkańców 
gminy na muzyczne spo-
tkanie, które będzie okazją 
na wspólne złożenie sobie 
życzeń noworocznych. Kon-
cert odbędzie się w piątek 
– 31.01. o godz. 17.00 w auli 
Gminnego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Czarnym 
Borze.

(RED)

Chodzi oczywiście o 
nieczynny hotel „Sude-
ty”, ponuro górujący nad 
Starym Zdrojem w Wał-
brzychu, a kiedyś – ho, ho 
- obiekt westchnień, pra-
gnień, symbol lepszego 
życia, elegancji i światowej 
rozrywki. Umarłą nocle-
gownię wziął na warsztat 
Michał Walczak, autor ka-
baretowych scenariuszy 
dla Domu Aktora – arty-
stycznej enklawy Teatru 
Dramatycznego w Wał-
brzychu.

Był to już trzeci odcinek 
prześmiewczej trupy, wędru-
jącej po różnych dziwnych 
miejscach, nie tylko w treści 
prezentowanych numerów, 
ale też w rzeczywistości. 
Kolejna odsłona kabaretu 
Dom Aktora, zatytułowana 
„Tajemnica hotelu Sudety”, 
miała miejsce w równie mi-
stycznych wnętrzach, czyli w 
klubie NOT przy ul. Szmidta 
w Wałbrzychu. Ciasno tam, 
ale występ rozbawił publikę 
do łez. Mocną stroną kaba-

retowych produkcji „Sza-
niawskiego” są piosenki, z 
których wiele stało się już 
przebojami, jak chociażby 
niezrównany „Pokój z wido-
kiem na ZUS” w wykonaniu 
Rafała Kosowskiego. Rów-
nie wielkie emocje budzi 
poetycko-liryczny „Ostatni 
Guliwer”, nie mówiąc już o 
pieśni sztandarowej, „Dom 
Aktora, Dom Aktora”. W 
„Tajemnicy hotelu Sudety”, 
największą furorę zrobiła 
„Pani Jola z Peweksu”. Jak to 
szło? „Więcej seksu, więcej 
seksu, pani Jola z Peweksu”, 
a na scenie Irena Wójcik w 
zabójczej peruce blond. Gdy 
„Tajemnica hotelu Sudety” 
dobiegła końca, rozbawieni 
widzowie zaczęli się doma-
gać bisów, w tym wymienio-
nych już szlagierów. Mało 
brakowało, a przedstawienie 
przeciągnęło by się do póź-
nej nocy. Kto – lub co – bę-
dzie bohaterem następnego 
odcinka, to na razie wielka 
tajemnica.

(AWS)

Tajemnica hotelu 
Sudety

Kolejna odsłona kabaretu Dom Aktora, czyli „Tajemnica hotelu Sudety”.

Wzruszająco, radośnie 
i słodko – tak wyglądały w 
naszych gminach obchody 
Dnia Babci i Dziadka.

W Ośrodku Społeczno-Kul-
turalnym Spółdzielni Mieszka-
niowej „Podzamcze” w Wał-
brzychu, zorganizowano Bal 
Przebierańców z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Stowarzysze-
nie Radość  Życia, główny or-
ganizator wydarzenia, zapro-
siło do prezentacji programu 
artystycznego przedstawicieli 
młodego pokolenia. Program 
miał charakter wielopokole-
niowy. Podczas balu miały 
miejsce konkursy z atrakcyj-
nymi nagrodami, a publicz-
ność wybierała najbardziej 
seksowna babcię i najbardziej 
dziarskiego dziadka. Przy 
akompaniamencie muzyki, 
świątecznie przystrojoną salę 
przemierzały taneczne i wielo-
barwne korowody.

W Centrum Kultury MBP 
głuszycki oddział Polskiego 
Związku Niewidomych przy-
gotował akademię z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. O opra-
wę artystyczną zadbały dzieci 
z naszego przedszkola oraz 
młodzież ze Szkoły Specjalnej 
w Wałbrzychu. Patronat ho-
norowy nad akademią objęła 
burmistrz Alicja Ogorzelec, 

Dzień Babci i Dziadka

Młodsi i starsi wesoło spędzili czas w OSK.

która złożyła serdeczne ży-
czenia wszystkim babciom i 
dziadkom, a młodych artystów 
obdarowała słodkościami.

- Dzień Babci i Dziadka to 
szczególna uroczystość, na 
której wnuczęta mogą wyrazić 
miłość, szacunek i przywią-
zanie do swoich dziadków. 
Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju umożliwiło przyby-
łym gościom zacieśnienie 
więzów rodzinnych poprzez 
spędzenie czasu w miłej i za-
bawnej atmosferze. Chwilę 
po uroczystym powitaniu i 
złożeniu życzeń jubilatom, 
dzieci rozpoczęły kolorowanie 
bądź projektowanie własnych 
laurek dla dziadków. Po za-
kończeniu prac przez dzieci, 
widownia oceniała oklaskami 
najładniejsze laurki. Okazało 
się, że wszystkie prace były 

piękne i zasłużyły na nagrodę. 
Drugą częścią spotkania był 
quiz „Co wiem o dziadkach, co 
wiem o wnukach”. W zabawie 
brała udział osoba dorosła z 
dzieckiem, mogła być to przy-
kładowo mama z dzieckiem 
jak i dziadek bądź babcia z 
wnukiem. Pytania okazały się 
dla wszystkich uczestników 
quizu bardzo proste, co świad-
czy zdecydowanie o bliskich 
stosunkach rodzinnych. Trzy 
pary, które otrzymały taką 
samą liczbę punktów, zostały 
nagrodzone książkami, nato-
miast wszyscy uczestnicy do-
datkowo - w podziękowaniu 
za odwagę i wspólną zabawę 
- otrzymały słodkości – rela-
cjonuje Laura Szelęgowicz z 
Centrum Kultury w Jedlinie-
-Zdroju.

(BAS, RED)
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L AMAR E K L AMA

ul B.Chrobrego 2 pok. nr 1, 58-300 Wałbrzych, 
tel.: 531-483-291, 793-793-005

Posiadasz mieszkanie własnościowe?
Masz kłopoty finansowe?
Złą historię kredytową?

Bank ci nie pomoże!

Przyjdź do nas
 

Nowa oferta!
Do 50 tys.  bez bik- u  pod hipotekę 

Możliwość spłaty komornika, 
jeśli masz zajęcia!!!

GOTÓWKA
do ręki

za złomowanie pojazdu właściciel
nie ponosi żadnych kosztów!

bezpłatny odbiór i zaświadczenie kasacyjne, 

   Złomowanie
Skup Pojazdów

Części Używane 
do samochodów europejskich, japońskich i koreańskich

STACJA DEMONTAŻU 
POJAZDÓW  „DARWÓD” S.C.
ul.Sztygarska 10, 58-305 Wałbrzych za Koksownią Victoria

74 846 49 57, 784 155 155
www.kasacja.info   biuro@kasacja.info

Decyzja nr 15 Wojewody Dolnośląskiego

R E K L AMA

Większe 
dożywianie
Świebodziccy radni przyję-
li uchwałę o podwyższeniu 
kryterium dochodowego, 
uprawniającego do przyznania 
pomocy w formie dożywia-
nia oraz zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania za udzie-
lony posiłek lub świadczenie 
w postaci produktów żywno-
ściowych. Program dożywia-
nia obejmuje lata 2014-2020. 
Zgodnie z przyjętą uchwałą, 
powiększono kryterium docho-
dowe, na mocy którego można 
udzielić wsparcia - do 150 pro-
cent. Dzięki temu z dożywia-
nia będzie mogła skorzystać 
większa liczba mieszkańców, 
znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej, w tym dzieci. 
W 2013 roku Ośrodek Pomocy 
Społecznej objął programem 
dożywiania 407 dorosłych i pra-
wie 200 dzieci. Przeznaczono 
na to kwotę 636 tys. zł, z czego 
348 tys. zł pochodziło z budże-
tu państwa. Dożywianie prowa-
dzone jest w 11 placówkach na 
terenie miasta: w 6 szkołach, 4 
przedszkolach oraz jadłodajni 
miejskiej, prowadzonej przez 
Spółdzielnię Socjalną „ZINA”.

(RED)

Ścigam Iwana 
Groźnego
Projekcja �lmu ,,Ścigam Iwa-
na Groźnego” w reżyserii 
Piotra Mielecha już 6 lutego 
o godz. 18.00 w głuszyckim 
Centrum Kultury – Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Go-
ściem specjalnym będzie dr Ja-
cek Wilczur - wieloletni pracow-
nik śledczy Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce, który poprowadzi pa-
nel dyskusyjny. Wstęp wolny.

(RED)

Podsumowanie działal-
ności w 2013 roku i plany na 
bieżący rok – to były główne 
punkty spotkania nowo-
rocznego Towarzystwa Mi-
łośników Szczawna-Zdroju.

Zarząd Towarzystwa Mi-
łośników Szczawna-Zdro-
ju zaprosił członków tego 
największego w mieście 
stowarzyszenia do pięknie 
odremontowanej restaura-
cji Biała Sala, mieszczącej się 
przy reprezentacyjnym szcza-
wieńskim corso. Po przywita-
niu gości przez prezes TMSZ 
Iwonę Czech i wzniesieniu 
toastu za pomyślność 2014 
roku, szefowa stowarzyszenia 
przedstawiła w formie multi-
medialnej działalność zarządu 
w minionym roku. Po prezen-
tacji przeprowadzony został 
konkurs, w którym miłośnicy 
Szczawna mieli okazję odga-
dywać lokalizację wyświetlo-
nych na ekranie obiektów z 
początku XX wieku. Po po-
szczególnych częściach pro-
gramu prezentował się młody, 
uzdolniony uczeń klasy matu-
ralnej Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Szczaw-
nie-Zdroju - Piotr Gaczyński, 
który śpiewał dla publiczności 
nastrojowe piosenki z reper-
tuaru własnego i Grzegorza 
Turnaua. Członkowie zarządu 
przedstawili też swój plan 
na najbliższe miesiące za-
powiadając m.in. wycieczkę 
do Broumova i ziemi miero-
szowskiej, spotkanie z kom-
batantem w dniu żołnierzy 
wyklętych, prelekcję na temat 
powstania styczniowego. Za-
powiedziano także termin 
spotkania wielkanocnego, 
podczas którego rozstrzygnie 
się zapowiedziany już teraz 
konkurs na wykonanie naj-
ciekawszej palmy wielkanoc-
nej. Inicjatywą towarzystwa 
jest też zamysł ufundowania 
tablicy upamiętniającej odzy-
skanie przez Polskę niepod-
ległości. Ważnym akcentem 
wieczoru była prezentacja 
świeżo wydanej przez Burmi-
strza Szczawna-Zdroju książki 
autorstwa Ireny Barbary Mro-
zek na temat szczawieńskiej 
roślinności.

(RED)

Miłośnicy Szczawna

Gościem noworocznego spotkania miłośników Szczawna był burmistrz 
Tadeusz Wlaźlak.

Rozśpiewana wieś
Mieszkańcy Lubomina w gminie Stare Bogaczowice, ledwo się 

pomieścili, w ostatnią niedzielę stycznia, w swojej wiejskiej świetlicy. 
Tylu było chętnych do wspólnego śpiewania kolęd z towarzyszeniem 

profesjonalnego zespołu muzycznego.

Bogata oprawa muzyczna kolędowania w Lubominie.

Wieś kolęduje już czwar-
ty rok z rzędu. - Zaraz po 
Nowym Roku mieszkańcy 
zaczynają mnie dopingować 
i dopytywać się, kiedy kolę-
dowanie – mówi sołtys Lu-
bomina, Sylwia Naborczyk.

A warunki do spotkań są 
bardzo dobre, wieś ma sta-
rannie wyremontowaną, ob-
szerną świetlicę. Poza tym, 
mieszka tam sporo utalento-
wanych instrumentalistów. 
- 90 procent naszej orkiestry, 
to mieszkańcy Lubomina. 
Reszta, to zaprzyjaźnieni 
muzycy ze Szczawna Zdroju 
i z gminy – mówi sołtys.

Solidny trzon grupy, to 
Mirosław Kowalik z zespołu 
Raz Dwa Trzy oraz jego ro-
dzina. Zespół wzmacnia też 
córka pani sołtys, grająca na 

skrzypcach. Tradycją stało 
się również i to, że na każ-
de kolędowanie miejscowe 
gospodynie pieką pyszne 
ciasta – tak było i tym razem. 
Na stole piętrzyły się serniki, 
pierniki, orzechowce i inne 
pyszności, a kawę i herbatę 
robiono na miejscu. Wszyscy 
uczestnicy mieli do dyspozy-
cji śpiewniki, wydrukowane 
jeszcze na uroczyste obcho-
dy Święta Trzech Króli.

Trochę świątecznego cza-
su zajęły mieszkańcom pro-
zaiczne sprawy, dotyczące 
drogi, przebiegającej przez 
wieś. Mieszkańcy od lat nie 
mogą się doczekać jej moder-
nizacji, a tymczasem wzrasta 
ruch, samochodów jest coraz 
więcej, zwłaszcza po otwar-
ciu obwodnicy Szczawna 

Zdroju. - Najgorszy jest brak 
chodników i oznaczonych 
przejść dla pieszych. Kiedy 
monitujemy w Dolnośląskiej 
Służbie Dróg i Kolei, żeby 
nam chociaż pasy namalowa-
li, odpowiadają, że nie mogą, 
bo nie ma chodników – ubo-
lewa Sylwia Naborczyk.

Obecny na kolędowaniu 
wójt Starych Bogaczowic, 
Leszek Świętalski, też, mimo 
licznych upomnień, nie 
może się doczekać decyzji w 
tej sprawie.  - Skończy się na 
tym, że ludzie znów zabloku-
ją przejazd – przestrzega szef 
gminy. Przed paroma laty, 
po blokadach mieszkańców, 
wyremontowano odcinek 
drogi w Jabłowie. To jednak 
nie rozwiązało problemu.

(AWS)
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Minął rok od powstania 
w Zespole Szkół w Starych 
Bogaczowicach Ludowe-
go Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Lider, groma-
dzący m.in. kolarzy gór-
skich.

- Początki klubu były trud-
ne. Trzeba było kupić stroje, 
kaski, kilka rowerów, napra-
wić stare, wykupić licencje 
zawodników, wykonać ba-
dania lekarskie. Wydałem 
50 proc. dotacji przyznanej 
przez urząd gminy. Pozosta-
łe środki poszły na wynajem 
przewozu zawodników i 
sprzętu na zawody. Na ko-
niec zabrakło nam już pie-
niędzy na uczestniczenie w 
dwóch ostatnich zawodach 
– informuje trener Lesław 
Nogawka, którego wycho-

wankowie ścigają się w LKKS 
Górnik Wałbrzych DSR Au-
thor.

Największym dotychcza-
sowym sukcesem Lidera, 
był brązowy medal w Mi-
strzostwach Dolnego Śląska 
w Rowerach Górskich dla 
zawodników licencjonowa-
nych w Jaworzynie Śląskiej. 
Wywalczyła go juniorka 
młodsza Wiktoria Giedziun, 
uczennica III klasy gimna-
zjum, wprawdzie �ligrano-
wa, ale bardzo waleczna.

Lider zrzesza teraz 10 
żaków, 8 młodzików i 10 
juniorów młodszych. Tre-
ningi odbywają się 4 razy w 
tygodniu, dwa razy w sali i 
siłowni oraz dwa razy w te-
renie, najczęściej w rejonie 
zalewu.  – Technikę zjaz-

dów i podjazdów ćwiczymy 
na terenie szkoły, gdzie jest 
teren o sporym nachyleniu 
– wyjaśnia trener. Dodaje, 
że ten rok będzie dla Lidera 
przełomowy. W okres starto-
wy klub wejdzie pod koniec 
kwietnia.

Prezesem Lidera jest 
żona trenera, dyrektor szko-
ły Krystyna Witkowska-No-
gawka. W latach 70. i 80. 
ubiegłego wieku dwukrot-
nie zdobywała akademickie 
mistrzostwo Polski z druży-
ną siatkarek AZS WSP Opole. 
Także dwa razy wybierano 
ją najlepszą rozgrywającą. 
Pani dyrektor-polonistka 
dba, by zawodnicy trzymali 
wysoki poziom również w 
nauce.

Andrzej Basiński

Złoto Weroniki
Weronika Grzelak z LKS Gór-
nik Wałbrzych zdobyła w 
Spale złoty medal Halowych 
Mistrzostw Polski juniorów 
w Lekkiej Atletyce. Nasza za-
wodniczka ustanowiła także 
rekord Polski w pięcioboju!

Srebro Oli
W dniach 19-25.01. na obiek-
cie Sopockiego Klubu Teni-
sowego odbyły się Halowe 
Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Kadetów, a więc do lat 
16. Na starcie zameldowała się 
zawodniczka MKS Szczawno 
Zdrój Aleksandra Rojek. Ola w 
turnieju singlowym uległa w 
walce o ćwierć�nał Aleksan-
drze Tomczyk (Warszawa) 4:6, 
4:6. Ale w turnieju deblowym, 
grając w parze z Beatą Świa-
tłoń (Ustroń) dała prawdziwy 
popis. Pokonując po drodze 
pary Walczak/Komorowska 
6:1, 6:1; Tomczyk/Górczyńska 
6:1, 6:4; a w pół�nale turnie-
jową dwójkę - parę Kuczer/
Sosnowska 2:6, 6:4 i 10:6, dzię-
ki czemu dotarła do ścisłego 
�nału najważniejszej imprezy 
halowej. W meczu o najwyższy 
stopień podium para z naszą 
zawodniczką musiała uznać 
wyższość pary Szczygielska/
Pindelska 2:6, 2:6 i tym samym 
zdobyła wicemistrzostwo Pol-
ski.

Siatkarska sobota
Siatkarze Victorii Wałbrzych 
rozegrają w sobotę pierwszy 
mecz fazy play o� o mistrzo-
stwo II ligi. Nasz zespół w hali 
Aqua Zdrój przy ul. Ratuszo-
wej w Wałbrzychu będzie po-
dejmował od godz. 17.00 AZS 
Zielona Góra.

Sprawdzą Wartę
Piłkarze Górnika Wałbrzych 
w sobotę o godz. 11.00 roze-
grają mecz kontrolny z Wartą 
Poznań. Wszystko wskazuje 

na to, że nasz klub pozyska 
23-letniego pomocnika Kami-
la Śmiałowskiego, który repre-
zentuje trzecioligową Lechię 
Dzierżoniów.

Ronal Cup
Wyniki XI kolejki spotkań Ro-
nal Cup: Wodociągi – Pod-
górze 7:3 (bramki: R.Wiliński 
2, P.Matuszak 2, Ł.Kiczuła 1, 
K.Niemczyk 1, T.Serweciński 1 
oraz D.Mendak 1, G.Wroczyń-
ski 1, W.Kołakoski 1); Ronal 
– Logo 0:5 (Ł.Kalka 1, G.Ru-
tecki 1, K.Drąg 1, samobójczy, 
T.Mrozowski 1); Patfrigo – Nsk 
5:1 (D.Kucharski 1, D.Broni-
sławski 2, D.Migalski 1, T.Cze-
chura 1 oraz K.Rzeczkowski 1); 
Biały Kamień – Team Tatuśko 
4:19 (J.Kiliański 1, M.Wylegała 
1, A.Mordasiewicz 2 oraz M.Ta-
tuśko 7, P.Chrzan 2, M.Bart-
kowiak 2, M.Morawski 6, 
A.Skrzypczak 1, R.Luber 1); Art. 
Eko – Faurecia 2:4 (P.Tobiasz 
1, O.Luciński 1 oraz P.Radzki 
2, S.Choma 1, samobójczy). 
W tabeli prowadzi Logo (27 
pkt.), przed Wodociągami (26 
pkt.) i Team Tatuśko (24 pkt.). 
Piłkarz kolejki - Piotr Radzki 
(Faurecia), bramkarz kolejki - 
Dominik Czop (Patfrigo), król 
strzelców: 18 goli – Łukasz 
Kalka, 16 – Marcin Morawski, 
13 – Mariusz Tatuśko.

Stadion ma patrona
Jednogłośnie Rada Miejska 
Świebodzic nadała stadiono-
wi miejskiemu imię Ludwika 
Paluszaka, świebodzickiego 
działacza sportowego i wiel-
kiego propagatora piłki noż-
nej. Ludwik Paluszak to legen-
da środowiska piłkarskiego 
w Świebodzicach. W 1951 
rozpoczął grę w zakładowym 
zespole ZKS Stal, gdzie został 
nie tylko zawodnikiem, ale i 
trenerem. Przyjście Ludwika 
Paluszaka do Stali rozpoczęło 
okres prosperity klubu. Zespół, 

Sportowy raport
sezon po sezonie, awansował 
do wyższych klas rozgrywko-
wych, a w 1953 roku osiągnął 
historyczny dla świebodzickiej 
piłki sukces - awans do III ligi 
wrocławsko-opolskiej. Gdy 
powstał Klub Sportowy Vic-
toria”, Ludwik Paluszak został 
natychmiast wybrany trene-
rem, funkcję tę pełnił do 1963 
roku, ale w klubie pracował do 
1989 r. Inicjatorami nadania 
imienia Ludwika Paluszaka 
stadionowi miejskiemu były 
środowiska sportowe i zarząd 
MKS Victoria Świebodzice.

Wygrana przed przerwą
W 12 kolejce III ligi koszykarze 
Górnika Wałbrzych pokona-
li KKS Siechnice 83:53 (16:6, 
20:16, 21:16, 26:15). Punkty dla 
Górnika zdobyli: Glapiński 20, 
Iwański 15, Józefowicz 15, Ma-
ryniak 7, Narnicki 7, Ratajczak 
4, Fedoruk 4, Borzemski 3, Kar-
wik 2, Olszewski 2, Krzymiński 
2, Kaliński 2. Kolejne mecze 
odbędą się na początku mar-
ca.

4 Urodziny Squash Club
W wałbrzyskim klubie squash 
przy ul. Pługa świętowano 4 
urodziny klubu. Z tej okazji, 
tradycyjnie już, odbyły się 
zawody. Turniej należał do 
rywalizacji Polskiej Federacji 
Squasha i miał kategorię B. 
Na starcie stanęło głównie 
lokalne grono, uzupełnione 
przez byłego lidera rankingu 
PFS oraz mistrza świata w rac-
ketlonie Rafała Rykowskiego, 
który aktualnie plasuje się w 
ścisłej czołówce polskiego 
squasha. Zawody rozgrywane 
były systemem grupowym, a 
każdy z zawodników miał do 
rozegrania aż osiem spotkań 
do dwóch wygranych setów. 
Emocji nie zabrakło. W grupie 
�nałowej znalazł się fawo-
ryt Rykowski oraz miejscowi 
gracze: Robert Kosiński, Alan 
Draus oraz Marek Rybczyń-
ski. Ostatecznie z kompletem 
zwycięstw w ścisłym �nale 
znaleźli się Rykowski oraz Ko-
siński, gdzie faworyt triumfo-
wał 2:1, a w meczu o miejsce 
trzecie górą był Alan Draus 2:1.

Spotkanie z olimpijczykiem
Klub Uczelniany AZS PWSZ AS 
Wałbrzych zaprasza na spo-
tkanie z olimpijczykiem na 
XXII Zimowe Igrzyska Olimpij-
skie w Soczi w biathlonie, stu-
dentem naszej uczelni - Łuka-
szem Słoniną, które odbędzie 
się w czwartek, 30.01.2014 w 
Sali Kolumnowej (120) przy ul. 
Zamkowej 4 (I piętro) o godz. 
11.00. Podczas spotkania 
władze uczelni i klubu złożą 
zawodnikowi gratulacje za 
awans do reprezentacji Polski 
i życzenia udanych startów w 
Soczi.

Turniej szachowy
Flampark Team zaprasza na 
II Międzynarodowy Turniej 
Szachowy pod patronatem 

Agnieszki Kołacz-Leszczyń-
skiej - poseł na Sejm RP. Roz-
grywki odbędą się 1 lutego 
2014 roku w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury (�lia Pia-
skowa Góra). Turniej ma cha-
rakter otwarty. Warunkiem 
uczestnictwa jest wcześniejsze 
zgłoszenie i potwierdzenie 
zawodników, a w przypadku 
dorosłych dokonanie wpiso-
wego w wysokości 10 złotych. 
Zawody rozgrywane są syste-
mem FLAMPARCK, w tempie 
P-15’+2”, na dystansie 9 rund (5 
rund – dzieci do lat 12, 7 rund 
– młodzież do lat 15). Zgłosze-
nia nadsyłać można do dnia 
31.01.2014 na adres �ampark@
aires.pl podając dane: imię i 
nazwisko, klub/miejscowość, 
rocznik (dzieci i młodzież) bądź 
w dniu rozgrywek. Więcej in-
formacji na stronie serwisu 
http://�ampark.aires.pl.

(RED)

Pierwsze urodziny Lidera

Lider ze swoim mechanikiem, Kacprem Zielińskim, byłym uczniem szkoły w Starych Bogaczowicach.
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USŁUGI

(11) „DIGISAT” - Montaż anten 
satelitarnych i naziemnych. Tel. 
501-674-338 i 74/854-17-12.

(1) SZAFY WNĘKOWE, garde-
roby, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO.  Tel. 692-123-981.

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

(1) MEBLE NA WYMIAR. kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia in-
dywidualne. RENOWACJA starych 
mebli i zegarów TANIO!
 Tel. 607-218-533

(1) Naprawy sprzętu radiowo- 
telewizyjnego, wszystkie �rmy, 
gwarancja, dojazd do klienta. 
Kontakt: 505 87 49 92. 

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWA- 
Całodobowo. Tel. 726-005-726 
tanio, szybko. profesjonalnie, 
www.speed24h.info.

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTE-
RZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM 
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ 
DO UZGODNIENIA. TEL. 790-
709-590

PRACA

(1) SZUKASZ PRACY? – ZA-
DZWOŃ ! Tel. 503-199-907.

(9) Opiekunka osób starszych - 
Niemcy. Atrakcyjne wynagrodze-
nie! Praca od zaraz. Kontakt: 725 
248 935.

NIERUCHOMOŚCI

(1) Pomieszczenia biurowe do 
wynajęcia. Obiekt posiada bardzo 
dobrą lokalizację , położony jest 
w centrum Wałbrzycha, składa się 
z trzech pomieszczeń biurowych , 
holu, łazienki , WC, dogodny par-
king. Dostępne media : energia 
elektryczna, woda , własne c.o., 
linie telefoniczne oraz Internet. 
Tel. 74 847 60 32.

(1) Do wynajęcia nowy garaż 
na ul. Odlewniczej – P. Góra, od 
zaraz. Tel. 601-37-60-47.

(2) Garaż wynajmę ul. Żeromskie-
go, w bezpiecznym miejscu. Tel. 
605-641-787.

(1) Sprzedam dom + działki pod 
budowę, miejscowość – Podlesie. 
Tel. 603-817-521.

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

MOTORYZACJA

(6) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889-093-150.

SPRZEDAM

(4) Sprzedam wyposażony zakład 
szewski. Tel. 604-793-397.
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BON - MIESZKANIE, OKOLICE 
JEDLINY ZDRÓJ, MALOWNICZE 
MIEJSCE, 105 M2, 4 POKOJE, 
PARTER, CO Z WŁASNEJ KOTŁOW-
NI, OGRÓD, GARAŻ, KOMÓRKA, 
CZYNSZ 100ZŁ- CENA 144 000 ZŁ  
(74) 843 33 33,(74)666 66 06

BON- MIESZKANIE, ŚRÓDMIEŚCIE- 
56 M2, 3 PIETRO, 3 POKOJE, KUCH-
NIA, ŁAZIENKA Z WC. STANDARD 
BARDZO DOBRY, NOWE OKNA 
DREWNIANE, PANELE, GŁADZIE.
CENA: 100 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – SUPER OKAZJA!!! MIESZ-
KANIE,ŚRÓDMIEŚCIE. 122 M2, 4 
POKOJE, JASNA KUCHNIA Z BAL-
KONEM, SPIŻARNIA, ŁAZIENKA Z 
WC. OKNA PCV, PANELE. OGRZEW-
NAIE CENTRALNE WĘGLOWE. 
CENA 115 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, STARY ZDRÓJ, 
45 M2, 3 PIĘTRO,2 POKOJE, 
OGRZEWANIE GAZOWE, STAN-
DARD BARDZO DOBRY, CZYNSZ: 
250 ZŁ, CENA: 99 000 ZŁ (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, BIAŁY KAMIEŃ- 
84 M2, 3 PIĘTRO, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, 
PRZEDPOKÓJ, MIESZKANIE CIEPŁE 
I SŁONECZNE. CZYNSZ: 300 ZŁ, 
CENA: 84 000 ZŁ(74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, PIASKOWA 
GÓRA, 29 M2, PIĘTRO 8, OGRZE-
WANIE MIEJSKIE, MIESZKANIE 
CIEPŁE W IDEALNYM STANIE, DO 
WPROWADZENIA. CZYNSZ: 240 
ZŁ CENA: 99 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE, BOGUSZÓW 
GORCE, 73 M2, 1 PIĘTRO, 4 
POKOJE, KUCHNIA W ZABUDO-
WIE, ŁAZIENKA Z WC. STANDARD 
MIESZKANIA: BARDZO DOBRY.
NISKI CZYNSZ: 100 ZŁ. CENA: 133 
000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - MIESZKANIE- PIASKOWA 
GÓRA, 43 M2, DWA POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA. 
PIERWSZE PIĘTRO. NOWE OKNA 
PCV, CENTRALNA KOTŁOWNIA. 
CENA: 97 000 ZŁ. (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – LOKAL HANDLOWO-USŁU-
GOWY BOGUSZÓW GORCE- 75 
M2,DO SPRZEDAŻY LUB WYNAJĘ-
CIA- PARTER, SALA SPRZEDAŻY, 
BIURO, DWA MAGAZYNY, WC.CO 
WĘGLOWE, ALARM, KLIMATYZA-
CJA. CENA NAJMU : 790 ZŁ, CENA 
ZAKUPU 99 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE,ŚRÓDMIEŚCIE, 
103 M2, 2 PIĘTRO,3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, 
DWA BALKONY, DWIE PIWNICE. 
CENA: 135 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - MIESZKANIE, PIASKOWA 
GÓRA, 41 M2, DWA POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ, 

czu, może być zadłużone, lub z 
zajęciem komorniczym !!! tel. 606 
97 66 30
Mieszkanie bezczynszowe z 
ogrodem I garażem na Białym 
Kamieniu o pow.64m. Cena 149 
tys. Tel. 793 111 130
MS-1249 Głuszyca o pow. 49M2 
po kapitalnym remoncie, I piętro, 
cena 125 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!! MS-1178 Piaskowa Góra 
komfortowe 2 pokoje po kapital-
nym remoncie, cena 112 tys. tel. 
606 97 66 30
Okazja!! MS-1271 Piaskowa Góra 
wyremontowane 2 pokoje o 
pow.30m, 2p w 4 cena 79900, Tel. 
606 976 630
Okazja!!! MS-1286 Podzamcze 
3-pokoje o pow. 62,6m. Cena 
119900, tel. 606 976 630
DS-1217 Piaskowa Góra szereg na-
rożny o pow. 85m, do wprowadze-
nia, cena 299 tys. Tel. 606 976 630
DS-1164 Podgórze-Dom wolno-
stojący o pow. 219m, działka 722 
m cena 229 tys. tel. 793 111 130
MS-1205 Piaskowa Góra kawalerka 
o pow. 26m. cena 62 tys. tel. 793 
111 130
MS-1166 Piaskowa Góra 2-pok  
wysoki parter z balkonem cena 79 
tys. tel 606 976 630  
MS-210 Stary Zdrój ul Batorego 
2-pokoje o pow. 51M, dobra lokali-
zacja, cena 79 tys. Tel. 606 976 630
MS-1195 Piaskowa Góra 2 pokoje 
rozkładowe o pow. 41,5m. Cena 
105 tys. Tel. 793 111 130
MS-1237 Podzamcze 2-pok. po 
kapitalnym remoncie o pow. 38m, 
cena 114 tys.
tel. 606 976 630
MS-1173 Podzamcze 2 pokoje 
rozkładowe o pow. 54,20m. Cena 
129 tys. Tel. 793 111 130
MS-1264 Biały Kamień 3-pokoje 
nowe budownictwo pow. 64m. 
Cena 163 tys. Tel. 793 111 130
MS-1147 Piaskowa Góra 3-pokoje 
ul Makuszyńskiego w pełni rozkła-
dowe o pow. 54m, cena 135tys.tel. 
606 97 66 30
MS-1202 Piaskowa Góra 3-pokoje 
o pow. 45m, cena 95 tys. Tel. 793 
111 130
MS-1293 Piaskowa Góra 3-pokoje 
o pow. 52,4m, cena135 tys. Tel. 
534 210 153
MS-1168 Podzamcze 3-pokoje o 
pow. 60m. cena 145 tys. Tel. 793 
111 130
MS-598 Podzamcze 3-pokoje o 
pow. 66,50m, cena 144 tys. tel.606 
976 630
 Działki budowlane bogata oferta 
Wałbrzych i okolice  cena  już od 
25 tys. tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy 
o pow. 320 m w ścisłym centrum 
Wałbrzycha, cena 4500. tel. 606 
976 630
Bogata oferta wynajmu, ceny już 
od 550 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, 
tel. 793 111 130

ABC NIERUCHOMOŚCI
ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych
Tel: 74 307 03 16

kom. 694 845 618 , 602 826 652
SPRZEDAŻ, KUPNO, WYNAJEM, ZAMIANA 

ABC- Sprzedamy przestronną ka-
walerkę po kapitalnym  remoncie 
na Białym kamieniu, 28 m2, super 
lokalizacja i dobra cena : 39 tys!! 
Tel. (74) 307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam komfortowe 
mieszkanie, 43 m2, w świetnej lo-
kalizacji Białego Kamienia, blisko 
lasu, cena 112 tys! Tel.(74) 307 03 
16, 530 478 500
ABC-Sprzedam komfortowe 2 
pokoje 30 m2,na Piaskowej Górze, 
cena 100 tys. tel.(74) 307 03 16, 
694 845 618 
ABC-Sprzedam 2 pokoje z jasną 
kuchnią w pełnym rozkładzie na 
Piaskowej Górze, 42m2,budynek 
4-ro piętrowy, cena: 102 tys!  Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam 3 pokoje, 45 m2, 
Piaskowa Góra, po remoncie, 
cena: 114 tys! Tel.(74) 307 03 
16,531 045 421
ABC-Sprzedam 2 pokoje, Podzam-
cze, 90 tys. Tel. (74) 307 03 16, 602 
826 652
ABC-Sprzedam przestronne 4 
pokoje na Podzamczu, budynek 
4-piętrowy! Cena: 170 tys! Możli-
wa zamiana na 2 pokoje. Tel.(74) 
307 03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam przestronną ka-
walerkę po kapitalnym remoncie 
w świetnej lokalizacji Nowego 
Miasta! 32 m2. Cena 50 tys! Tel. 
(74) 307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam dwa pokoje (do-
datkowo ogród 300 m2)  w bez-
pośrednim sąsiedztwie Szczawna 
Zdróju, po kapitalnym remoncie, 
cena: 129 tys. Tel.(74) 307 03 16, 
530 478 500
ABC-Sprzedam 3 przestronne 
pokoje w  super lokalizacji Białego 
Kamienia, wysoki standard, cena: 
169 tys. Tel.(74) 307 03 16, 530 
478 500
ABC-Sprzedam 44 m2, po kapi-
talnym remoncie, zielona część 
Sródmieścia, cena: 79 tys! Tel. (74) 
307 03 16, 602 826 652
ABC-Sprzedam 3 pokoje w dosko-
nałej lokalizacji Nowego Miasta! 
Mieszkanie bezczynszowe, goto-
we do wprowadzenia! Cena 129 
tys. do negocjacji! Tel.(74) 307 03 
16,694 845 618
ABC-Sprzedam przestronne 60 
m2 w dobrej lokalizacji Śródmie-
ścia, cena : 59 tys!  Tel.(74) 307 03 
16, 530 478 500
ABC-Sprzedam 42 m2, 2 pokoje w 
doskonałej lokalizacji Szczawien-
ka, cena 102 tys!  Tel.(74) 307 03 
16,694 845 618
ABC-Sprzedam szeregówkę na 
Piaskowej Górze, cena: 295 tys.  
Tel.(74) 307 03 16, 530 478 500
ABC-Sprzedam dom wolnostojący 
w okolicy wałbrzycha ,z piękną 
dużą działką,  cena: 219 tys! Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421
ABC-Sprzedam komfortowe, 
dwupoziomowe mieszkanie z 
pięknym tarasem i ogrodem w 
spokojnej części Świebodzic. 
Cena:157 tys!  Tel.(74) 307 03 
16,531 045 421 

ŁAZIENKA. PO REMONCIE, OGRZE-
WANIE MIEJSKIE. CZYNSZ: 420 ZŁ 
CENA: 105 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - LOKAL BIUROWO-USŁU-
GOWY, ŚRÓDMIEŚCIE, 50 M2, 
2 POMIESZCZENIA BIUROWE, 
KUCHNIA, WC ORAZ PRZEDPOKÓJ. 
PRZY GŁÓNYM CIĄGU RUCHU, 
BARDZO DOBRA LOKALIZACJA!! 
CENA: 168 000 ZŁ LUB WYNAJEM 
1600 NETTO (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - MIESZKANIE, SZCZAWNO 
ZDRÓJ, 70 M2, PIERWSZE PIĘTRO,3 
POKOJE, KUCHNIA ZE SPIŻARNIĄ, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ, 
OGRÓD 650 M2.OGRZEWANIE 
GAZOWE. MIESZKANIE DO WPRO-
WADZENIA.CENA: 185 000ZŁ (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE WYNAJEM, 
SZCZAWNO-ZDRÓJ,60 M2, 2 
POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, 
PARTER - WYKOŃCZONE W NO-
WOCZESNYM STYLU. OGRZEWA-
NIE GAZOWE. CENA NAJMU : 1200 
ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON – OKAZJA !!!! KUPUJĄCY NIE 
PŁACI PROWIZJI. PÓŁ DOMU- 
SZCZAWIENKO, 181 M2, PIERWSZE 
PIĘTRO, 5 POKOI, KUCHNIA, JASNA 
ŁAZIENKA Z WC, DZIAŁKA 1160 
M2, OGRZEWANIE GAZOWE I 
KOMINKOWE. ŁADNIE ZAGOSPO-
DAROWANY OGRÓD. CENA: 265 
500 ZŁ DO NEGOCJACJI(74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON – DOM, CZARNY BÓR- 
NOWY, 98 M2, DZIAŁKA: 850 M2, 
3 POKOJE, JASNA KUCHNIA ( Z 
WYPOSAŻENIEM),ŁAZIENKA, 2 WC. 
GARAŻ WOLNOSTOJĄCY. WYSOKI 
STANDARD.CO WĘGLOWE. CENA: 
365 000 ZŁ(74) 843 33 33,(74) 666 
66 06

BON – MIESZKANIE WYNAJEM 
LUB SPRZEDAŻ, PODZAMCZE, 50 
M2, 2 PIĘTRO,2 POKOJE, SALON Z 
WYJŚCIEM NA BALKON. UMEBLO-
WANE. CZYNSZ : 1000 ZŁ, CENA 
KUPNA: 150 000 ZŁ (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON – MIESZKANIE WYNAJEM, 
ŚRÓDMIEŚCIE, 42 M2, 1 POKÓJ, 2 
PIĘTRO, UMEBLOWANE I WYPOSA-
ŻONE. CENA NAJMU : 650 ZŁ (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 

BON – MIESZKANIE WYNAJEM, 
BOGUSZÓW-GORCE, JEDEN 
POKÓJ, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC, UMEBLOWANE. 34 M2, CENA 
NAJMU: 700 ZŁ(74) 843 33 33 

BON- DOM W ZABUDOWIE SZERE-
GOWEJ, SZCZAWNO ZDRÓJ, 120 
M2,STAN SUROWY ZAMKNIĘTY, 
GARAŻ W BRYLE, DZIAŁKA OD 170 
M2 DO 220 M2. CENA: 298 000 ZŁ 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

Euro Dom Nieruchomości
Pl. Zamenhofa 1/28 

(Hala Targowa Manhatan)
58-309 Wałbrzych

Dla zdecydowanych klientów 
z gotówką pilnie poszukujemy 
Mieszkania 1, 2, lub 3 pokojowego 
na Piaskowej Górze, lub Podzam-

Okazja, Boguszów - mieszkanie 80 
mkw, 4 pokoje po remoncie cena: 
115,000 zł. Tel. 519-121-104/ 74-
666-68-14

Mieszkanie w zielonej części 
Poniatowa, 44 mkw, po remon-
cie. Do mieszkania przynależy 
ogródek, cena: 120,000 zł. Tel. 
519-121-104/ 74-666-68-14

Szczawno Zdrój mieszkanie do 
remontu, 86 mkw, cena: 109,000 
zł. Tel. 519-121-104/ 74-666-68-14 

Osiedle Górnicze, mieszkanie 
2-pokojowe, 54 mkw, cena: 
99,900 zł. Tel: 519-121-104/ 74-
666-68-14

Nowe Miasto, świetna lokalizacja, 
mieszkanie 2-pokojowe po re-
moncie, 45 mkw, cena: 130,000 zł. 
do negocjacji! Tel: 502-657-640/ 
74-842-12-84

Biały Kamień, 3 pokoje, 55 mkw, 
cena: 135,000 zł do negocjacji! 
Tel. 502-657-640/ 74-842-12-84

Świebodzice, 2 pokoje po remon-
cie, 45 mkw, cena: 120,000 zł. Tel. 
502-657-640

Biały Kamień, kawalerka po 
remoncie, 43 mkw. 69,000 zł, do 
negocjacji! Tel. 519-121-102

Śródmieście, 2 pokoje do 
remontu, 61 mkw, 58, 000 zł. Tel. 
519-121-102/ 74-842-12-84

Podzamcze, 2- pokojowe miesz-
kanie do odświeżenia, 48 mkw, 
cena: 125,000 zł. Tel. 519-121-
102/ 74-842-12-84

Śródmieście, dom wolnostojący, 
146 mkw, cena: 370,000 zł. do 
negocjacji!Tel. 519-121-102/ 74-
842-12-84

Okolice Dobromierza, dom 
wolnostojący, stan bardzo dobry! 
cena: 1555,000 zł. do negocjacji! 
Tel: 502-657-353/ 74-666-68-14 

 Stary Zdrój, 2 pokoje, do wpro-
wadzenia, 43 mkw. Tel. 502-657-
640/ 74-666-68-14 

 Świebodzice, 2-pokojowwe 
mieszkanie z ogródkiem, tarasem 
i garażem, 48 mkw, cena: 158,000 
zł!Stan idealny!Tel. 502-657-640 
/74-666-68-14
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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

PROWIZJA BIURA DO NEGOCJACJI!

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 
jasną kuchnią P.Góra, po kapital-
nym remoncie z wyposażeniem, 
2 piętro, cena 127 tys.zł. 74 666 42 
42, 790 217 670.

WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 
kawalerkę na Nowym Mieście 
32,5m2, cicha lokalizacja, 38 tys.
zł!!! 74 666 42 42, 790 217 670.

WILLA-  Sprzedamy 2 pokoje, 
38,7m2, B.Kamień, nowe budow-
nictwo. Cena 80 000zł. 74 666 42 
42, 608 318  866

WILLA- Sprzedamy duży ponie-
miecki dom pod Świebodzicami, 
240m2, 7 pokoi, działka 1700m2, 
po częściowym remoncie, cena 
340 tys.zł.   74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 
ogródkiem, 41m2 , Podgórze, I 
piętro, cena - 55 000 zł!!! 74 666 42 
42, 507 153 166

WILLA – Do sprzedania 2 pokoje, 
po remoncie, P.Góra, 42m2, po 
remoncie, cena 120 tys.zł.  74 666 
42 42, 790 217 670.

WILLA- Sprzedamy 3 pok. 68m2 na 
Podzamczu, 7 piętro, cena 129 tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3 
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 84 
tys.zł. 74 666 42 42,  507 153 166.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, po remoncie 
119m2, działka: 722m2 cena 229 
tys.zł. 74 666 42 42, 790 217 670

WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z jasną kuchnią 26m2, Piaskowa 
Góra, cena 75 tys.zł. 4 piętro(10), 
74 666 42 42, 507 153 166

WILLA – Sprzedamy 4 pokoje  po 
remoncie,  85m2  z ogródkiem,  
Gaj, 185 tys.zł. –74 666 42 42, 608 
318 866.

WILLA – Sprzedamy 3 pok. Śród-
mieście, 70m2, 3 piętro, cena 65 
tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3 
pokoje, 66m2, 4 piętro, Podzam-
cze, cena 142 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166

WILLA - Sprzedamy kawalerkę na 
Białym Kamieniu, 26m2, blok, 2 
piętro,  cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA - Sprzedamy 2 pok, 42m2 z 
ogrodem i garażem, Szczawienko, 
ul. Gagarina, cena 104 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po 
remoncie , Śródmieście, 97m2,  po 
remoncie, 160 tys. zł. 74 666 42 42 , 
608 31 88 66 

WILLA - Posiadamy mieszkania 
i domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42

WPROWADZENIA, OGRÓDEK PRZY 
BUDYNKU. CENA 115.000,- DO 
NEGOCJACJI. TEL. 535-985-088
JASIAK – NAJŁADNIEJSZE MIESZKA-
NIE NA PODZAMCZU, INDYWIDU-
ALNY PROJEKT, 4 POKOJE, 73 M2, 
KUCHNIA W ZABUDOWIE, PIĘKNA 
ŁAZIENKA I WC, NOWOCZESNE. 
210.000,- DO NEGOCJACJI TEL. 
603-861-411.
JASIAK – TANIE MIESZKANIE NA 
PIASKOWEJ GÓRZE, OKOLICE POR-
CELANOWEJ, DWA POKOJE, 51 M2, 
OGRZEWANIE PIECOWE, I PIĘTRO, 
ATRAKCYJNA CENA 69.900,- DO 
NEGOCJACJI. TEL. 603-861-411. 
POLECAMY MS-0547
JASIAK – PRZYTULNE MIESZKANIE 
DWUPOKOJOWE + DWIE SYPIAL-
NIE PODDASZOWE, PO REMONCIE, 
OKOLICE PLACU GIEDYMINA, 
OGRÓDEK, OKNA DREWNIANE, II 
PIĘTRO, 115.000,- 
JASIAK – ŚWIEBODZICE. OSIEDLE 
PIASTOWSKIE, 33M2, 1 POKÓJ, 
KUCHNIA Z OKNEM, ŁAZIENKA Z 
WC, CEAN 79.000 DO NEGOCJACJI 
TEL. 603-861-411
JASIAK – WAŁBRZYCH PODZAM-
CZE, PIERWSZE PIĘTRO, 3 POKOJE 
DO REMONTU, 115000 DO NEGO-
CJACJI, 730-303-888 MS-0637N
JASIAK–OKOLICE WAŁBRZYCHA, 
NOWE BUDOWNICTWO, 1 POKÓJ, 
43000 DO NEGOCJACJI. TEL. 730-
303-888 MS-0561N
JASIAK–OKOLICE WAŁBRZYCHA, 
1 POKÓJ, 30 M2, UMEBLOWANE, 
39000 TEL. 730-303-888 MS-0598N
JASIAK–OKOLICE WALBRZYCHA, 2 
POKOJE, 63M2, DWUPOZIOMOWE, 
W SPOKOJNEJ OKOLICY, 69000 
DO NEGOCJACJI, TEL. 730-303-888 
MS-578N
JASIAK-SPRZEDAMY LOKAL UŻYT-
KOWY, CENTRUM WAŁBRZYCHA, 
45 M2 + STRYCH DO ADAPTACJI, 
PO KAPITALNYM REMONCIE, CENA 
DO NEGOCJACJI, TEL. 883-981-344 
LS-036B
JASIAK-SPRZEDAMY KAWALERKĘ 
PO KAPITALNYM REMONCIE, 37 
M2,MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI STRY-
CHU, DO MIESZKANIA MUROWANY 
GARAŻ, 99.000 DO NEGOCJACJI 
TEL. 883-981-344 MS-0592B
JASIAK-SPRZEDAMY 3 POKOJOWE 
MIESZKANIE PO KAPITALNYM 
REMONCIE, PODGÓRZE, CICHA 
I SPOKOJNA OKOLICA, CENA 
149.000 DO NEGOCJACJI, TEL 883-
981-344 MS-0592B
JASIAK-SPRZEDAMY 2 POKOJOWE 
MIESZKANIE, NOWE MIASTO, CI-
CHA I ZIELONA OKOLICA, 1 PIĘTRO, 
CENA 89.900, TEL. 883-981-344 
MS-0557B

Z A P R A S Z A M Y
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK, 

WAŁBRZYCH, 
ul. LEWARTOWSKIEGO 5, 

W GODZ. 9-17. 
TEL. 74 665 03 88

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
JMDOM do wynajęcia 2-poko-
jowe mieszkanie 33 m2  Pia-
skowa góra  800 zł 74 6660919, 
607212315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe Piaskowa Góra 1200  
zł 74 6660919, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe Świebodzice 800  zł 
74 6660919, 607 212 315
JMDOM do sprzedania mieszka-
nie 2-pokojowe Gaj  60 m2  do 
remontu 95.000 74 666 0919, 607 
212 315
JMDOM do sprzedania mieszka-
nie 2-pokojowe 41 m2 Piaskowa 
Góra po remoncie 100.000
 74 666 0919, 607 212 315
JM DOM mieszkanie 83 m2 dwu-
poziomowe Świebodzice z działką  
i garażem 229.000 zł 607 212 315, 
74 666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe 60 m2,  blok IV-pię-
trowy wysoki standard Piaskowa 
Góra ul. Długosza 165.000 zł 
607212 315,  746660919
JMDOM sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe 54 m2 do remon-
tu  Podzamcze 110.000 zł  607 
212315 , 74 666 09 19

Sprzedam dom w Łomnicy 330 m2, 
działka 1500 m2, 5 pokoi ( pensjo-
nat, gospodarstwo agroturystycz-
ne). Cena 850 tys. zł tel.882 068 300 
- 600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam komfortowe mieszkanie 
w Szczawnie- Zdrój pow. 60m2, 
2 pokoje, dwie łazienki, 2 tarasy, 
parter. Cena 195 tys zł tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam dwa mieszkania w Mie-
roszowie łącznie 130 m2, wysoki 
standard, zadbana działka, garaż. 
Cena 240 tys zł. tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889 

oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84

JASIAK – SŁONECZNE MIESZKA-
NIE PO REMONCIE, 33 M2, BIAŁY 
KAMIEŃ, OKOLICE MIŁOSNEJ, C.O. 
WĘGLOWE, OKNA PCV, PARTER, 
CENA 69900,- DO NEGOCJACJI. TEL. 
535-586-888. MS-0632B
JASIAK – PIASKOWA GÓRA OKOLI-
CE PRZYCHODNI, MIESZKANIE 41,5 
M2 PO KAPITALNYM REMONCIE 
W BLOKU 4. PIĘTROWYM, PEŁEN 
ROZKŁAD, GŁADZIE, PKNA PCV, 
PANELE, CENA 103.000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI TEL. 535-586-888. 
MS-0629B
JASIAK – CIEPŁE MIESZKANIE 
GOTOWE DO WPROWADZENIA, 
45 M2, NOWE MIASTO, OKOLICE 
PSIEGO POLA, C.O. WĘGLOWE, 
OKNA PCV, PARTER, CENA 119.000,- 
DO NEGOCJACJI. TEL. 535-586-888. 
MS-0626B
JASIAK – WYREMONTOWANE 
MIESZKANIE NA SZCZAWIENKU, 
C.O. GAZOWE, OKNA PCV, SZAFY 
W ZABUDOWIE, DRUGIE PIĘTRO, 
CENA 85.000,- DO NEGOCJACJI. 
TEL. 535-586-888. MS-0614B
JASIAK – DOM JEDNOPIĘTROWY 
POD MIASTEM (STRONA JEDLINY), 
BUDOWANY Z CERAMIKI, 6 POKI, 
KUCHNIA, PODDASZE UŻYTKOWE, 
DZIAŁKA 31AR, STAN BARDZO 
DOBRY. EKOLOGICZNA OKOLICA. 
CENA 630.000 ZŁ DO NEGOCJACJI, 
TEL. 535-586-888. DS-0153B 
JASIAK – JEDLINA-ZDRÓJ, 2 POKOJ, 
KUCHNIA UMEBLOWANA, ŁAZIEN-
KA, 44,5 M2, STAN DO WPROWA-
DZENIA, CENA 110.000,- ZŁ DO 
NEGOCJACJI! TEL. 535-985-088.
JASIAK – WAŁBRZYCH, STARY 
ZDRÓJ, 3 POKOJE, KUCHNIA Z 
JADALNIĄ, ŁAZIENKA, 70,5M2, 
PO REMONCIE, OGRZEWANIE 
GAZOWE (NA GWARANCJI), CENA 
125.000,- DO NEGOCJACJI. TEL. 
535-985-088
JASIAK – WAŁBRZYCH, PODZAM-
CZE, 3 POKOJE, 62,6 M2, STAN DO 
WPEOWADZENIA, CENA 159.000,- 
DO NEGOCJACJI. TEL. 535-985-888
JASIAK – WAŁBRZYCH, BIAŁY 
KAMIEŃ, 2 MIESZKANIA W JEDNEJ 
CENIE, RAZEM 72 M2, STAN DO 

JMDOM sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe wysoki standard 
ul. Kosteckiego Sobięcin nowe 
budownictwo 189.000 zł  607 
212315 , 74 666 09 19

JMDOM sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe 45 m2 Podgórze  
42.000 zł  607 212315 , 74 666 
09 19

JM DOM mieszkanie 60 m2  2- 
pokojowe ul. Batorego  z działką  i 
garażem 170.000 zł 607 212 315, 
74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 36 m2  2- 
pokojowe  parter, Piaskowa Góra  
89.000 zł 607 212 315, 74 666 
09 19

JM DOM mieszkanie 100 m2  3- 
pokojowe  Jedlina Zdrój 199.000 
zł 607 212 315, 74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 78 m2  dwu-
poziomowe 3- pokojowe,  wysoki 
standard, spokojna część Białego 
Kamienia 220.000 zł 607 212 315, 
74 666 09 19

WILLA –  Sprzedamy 41m2 na Bia-
łym Kamieniu, po remoncie -  125 
000 zł.  74 666 42 42, 608 318 866.

WILLA – Sprzedamy 42 m2, 2 
pokoje na P.Górze, 95tys.zł.  74 666 
42 42, 608 318 866.

WILLA – Sprzedamy dom na 
Osiedlu Parkowym, po remoncie 
164m2, cena 430 tys.zł. 74 666 42 
42, 608 31 88 66

WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
53m2, 1 piętro, Podgórze, cena 55 
000zł!!! 74 666 42 42,  507 153 166

WILLA- OKAZJA! Po kapitalnym 
remoncie, 2 pokoje, 35m2, w pełni 
rozkładowe, 6 piętro, Podzamcze, 
117 tys.zł., 74 666 42 42 , 790 217 
670.

WILLA-  Sprzedam 3 pok. 60m2 
po remoncie na Podzamczu, cena 
154tys.zł. 74 666 42 42, 608 31 
88 66

WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 3 
pokoje na Podzamczu, 60m2, 11 
piętro, cena 105tys zł. 74 666 42 
42, 608 31 88 66

WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 
62m2, Nowe Miasto, cicha lokali-
zacja, cena 135tys.zł. 74 666 42 42, 
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje 
po remoncie, cicha lokalizacja, 
Osiedle Krakowskie, 41m2, cena 
85000zł.  666 42 42, 608 31 88 66.

WILLA- Sprzedamy śliczne, 2 
pokojowe mieszkanie, 40m2, Oś. 
Górnicze, Rusinowa, co gaz, po 
remoncie, cena 120 tys.zł. 666 42 
42, 608 31 88 66.

WILLA –OKAZJA! Sprzedamy 3 po-
koje, 94,5 m2, Nowe Miasto,  cicha 
okolica, cena 99 tys.zł.   74 666 42 
42, 608 31 88 66

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, 3 pokoje, 
68m2, 7 piętro 10, cena 150.000zł  
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje, 
51m2, 1 piętro w 4, cena 129.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje, 
35,5m2, parter w 10, cena 93.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje, 
63m2, 6 piętro w 10, 159.000zł po 

remoncie, tel. 74 840 40 40, 509 
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 2 pokoje, 
54m2, 4 piętro w 4, cena 129.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 2 
pokoje, 51m2, 10 piętro w 10, cena 
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489
RENOMA – PODZAMCZE, 4 
pokoje, 86m2, 6 piętro w 10, cena 
178.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 
530 885
RENOMA – PODZAMCZE, 2 
pokoje, 36,6m2, 9 piętro w 10, cena 
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 509 530 
885
RENOMA – PODZAMCZE, 3 
pokoje, 65,5m2, 4 piętro w 4, cena 
142.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,  4 
pokoje, 57m2, 3 piętro w 4, do 
odświeżenia, 137.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA,  2 pokoje z jasną kuchnią, 
31m2, 2 piętro w 4, po remoncie,  
89.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 2 
pokoje, 29m2, parter w 10, cena 
80.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085 
489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ok. 
ul. Bema, 3 pokoje, 63m2, całe 1 
piętro, bezczynszowe, ogród, garaż, 
cena 149.900zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,  kawa-
lerka, 27m2, 2 piętro w 10 cena 
73.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 085 
489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ,  
kawalerka, 33m2, parter w 2 cena 
70.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 223 
424
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice 
Psiego Pola, 2 pokoje, 57m2, parter 
w 2, cena 75.000zł, tel. 74 840 40 40, 
509 530 885
RENOMA – DOM PODGÓRZE, 4 
pokoje, 100m2, ocieplony, dach po 
remoncie, 60 lata budowy, cena 
365.000zł 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 385.000zł 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – DOM PIASKOWA GÓRA 
skrajna szeregówka z garażem, 3 
pokoje, 80m2, cena 320.000zł 74 
840 40 40, 509 530 885
RENOMA – OKAZJA! DOM PIA-
SKOWA GÓRA WOLNOSTOJĄCY, 5 
pokoi, 110m2, działka 520m2, cena 
360.000zł 74 840 40 40, 693 223 424

Sprzedam dom w Kamiennej Gó-
rze, 7 pokoi, działka o pow. 700m2. 
Cena 425 tys. zł  tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
60 m2, 2 pokoje- po remoncie z 
wyposażeniem, 2 piętro. Cena 135 
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
40 m2, 2 pokoje- do remontu, 
parter. Cena 35 tys zł. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam mieszkanie w Boguszo-
wie Gorcach 56,16 m2, Piętro 4, 
3 pokoje- kuchnia w zabudowie, 
cena 120 tys. zł tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam dom na Podgórzu pod 
lasem, 850 m2 działka, 100 m2 
pow. użyt., 4 pokoje, zadbany 
ogród. Cena 370 tys zł. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam dom na Podgórzu pod 
lasem, 842 m2 działka, 5 pokoi, 
zadbany ogród. Cena 282 tys zł. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie na Nowym 
Mieście z możliwością przeksz. na 
lokal użytkowy ( parter) 2 pokoje, 
72 m2, cena 115 tys. tel.882 068 300 
- 600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam dom z budynkiem na 
działalność gosp. w Domanowie 
powiat kamiennogórski. Cena 350 
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam budynek mieszkalny (5 
mieszkań) w Walimiu - działka 4400 
m2 cena 205 tys. tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam działkę budowlaną w 
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Jedlince 
blisko Głuszycy 60 m2 cena 55 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam przytulne, zadbane  
mieszkanie blisko Szczawna-Zdrój 
32 m2 cena 78 tys. tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam dom z działka 1,5 
ha  blisko Bolkowa 5 km – Park 
Krajobrazowy Chełmy. Cena 250 
tys. tel.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 2 pokojowe, umeblo-
wane i wyposażone mieszkanie 
w Śródmieściu 69 m2 cena 150 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie dwupo-
ziomowe ul. Wańkowicza, 40m2, 
2 pokoje, 3 piętro. Cena 90 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
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Urodziny? Święta? 

Wizyta gości? 

Zaskocz wszystkich 

serwując pyszne ciasta.
Oferuję domowe wypieki. 

Zadzwoń 

tel. 606-213-820. 
Cena do uzgodnienia, 

możliwość dowozu.

Masz �rmę i płacisz za dużo za prąd?!

Zadzwoń: 
791 87 34 77
Pomożemy Ci obniżyć rachunki!

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH

oraz motocykli

tel. 696 473 695

RATY

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

NOWE OFERTY
KREDYTOWE !!!
Bez ograniczeń !!!

Szybka gotówka !!!
Na oświadczenie !!!

AKCEPTUJEMY WSZYSTKIE
DOCHODY !!!

ul.Broniewskiego 65C
74 664 83 85, 728 765 048
ul.Nowy Świat 1A, IIpiętro

796 600 006

SZYBKA POŻYCZKA

do 10 tysięcy
bez zdolności 

kredytowej w bankach
z komornikiem do 1500zł

KREDYT-BOX, Piaskowa-Góra
Hala Manhattan, BOX 54

wejście naprzeciw Rossmann
Tel.600 731 232 w godz.9-16

Burmistrz Mieroszowa 
informuje,

że dnia 30 stycznia 2014 roku, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Mieroszowie Plac 
Niepodległości 1 – II piętro, obok 
pokoju nr 8 wywieszono wykaz 
nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży, dzierżawy, odda-

nia w użytkowanie wieczyste 
lub najem.

Wykaz podlega wywieszeniu 
na okres 21 dni.

Technika sanitarna i grzewcza. Taniej niż w marketach! Przyjdź i porównaj. To się opłaca

Promocja aktualna od 1.02.2014 r. do 28.02.2014 r.                         www.laznia-swiebodzice.pl

„Łaźnia”               
Aleje Lipowe 12, 58-160 Świebodzice, tel.: 74 854 49 22, 74 854 06 21

zapraszamy w godzinach: poniedziałek-piątek 9.00-18.00, sobota 9.00-14.00

Firma istnieje 
na rynku od 1990 r.

Grzejnik Weberman
60 cm x 80 cm, 
moc 1935 W

229 zł

Termostat prosty 
OpticComfort

zestaw

49 zł

Bojler Kospel 80 l,
2 wężownice, 6 lat gwarancji

399 zł

R E K L AMA

DREWNO 
ROZPAŁKOWE. 
TEL. 695-079-900 

lub 502-545-090 

TANI – DOBRY WĘGIEL 
W WORKACH!!! 

Transport i wniesienie gratis!!! 
Tel. 668-60-55-55 

Oferujemy  ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe oraz na życie 

BIURO: ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE UBEZPIECZENIA
Pojemność cena przy zniżce 60%

do 700cm3 194zł
701-900cm3 230zł

901-1100cm3 258zł
1101-1300cm3 279zł
1301-1500cm3 325zł
1501-1600cm3 353zł
1601-1800cm3 396zł
1801-2000cm3 418zł
2001-2400cm3 466zł

powyżej 2400cm3 548zł

I INNE

KREDYTY GOTÓWKOWE 

DO 150 TYS. 
HIPOTECZNE, DLA FIRM, 

CHWILÓWKI OD 100ZŁ 
DO 700 ZŁ Z KOMORNIKIEM 

CHWILÓWKI DO 7 TYS b/bik-u. 
58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7
irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.

REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA 
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI, 

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport


