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Promocyjne ceny 
na serwis klimatyzacji
Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695

ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin 
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STOP

Zatrudnimy 
kierowcę 

do 3,5 t - transport krajowy i zagraniczny
nienormowany czas pracy

wiek: 50+, może być rencista lub emeryt

CV, badania uprawniające do pracy jako kierowca 
zawodowy i oświadczenie o niekaralności należy złożyć 
w siedzibie spółki przy ul. Wysockiego 27 (Fabryka Okien 
ROL) lub przesłać pocztą elektroniczną 
na adres supermoskitiery@gmail.com

r e k l a m a
Sesja Rady Powiatu Wał-

brzyskiego odbędzie się 
26 czerwca o godz. 10.00 
w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Wałbrzychu 
przy al. Wyzwolenia 24 
(sala konferencyjna nr 206). 
Emocje będą towarzyszy-
ły rozpatrzeniu i podjęciu 
przez radnych uchwały w 
sprawie udzielenia Zarządo-
wi Powiatu Wałbrzyskiego 
absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2013 rok. 
Kontrowersje wzbudza tak-
że 7 punkt obrad sesji, czyli 
podjęcie uchwały rady po-
wiatu w sprawie udzielenia 
pomocy �nansowej gminie 
Szczawno- Zdrój.

- Burmistrz tej gminy zwró-
cił się do zarządu powiatu, by 
powiat wałbrzyski s�nanso-
wał w części budowę wiaty 
przystankowej. Koszt całko-
wity tej inwestycji to blisko 
70 tys. zł, przy czym powiat 
miałby dołożyć do tej kwoty 
30 tys. zł. W kolejce czekają 
też inne wnioski do zarządu. 
Z informacji otrzymanych od 
radnych, na posiedzeniu ko-
misji omawiane były wnioski 
gminy Jedlina- Zdrój i gminy 
Mieroszów z taką sama proś-
bą. Moim zdaniem w sytu-
acji, kiedy sami - jako powiat 
- borykamy się z problemem 
�nansowania własnych in-

Burzliwa sesja
XXI sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego będzie miała burzliwy przebieg. Przede wszystkim z powodu 15 punktu 

w porządku obrad. Grupa opozycyjnych radnych złożyła bowiem wniosek o odwołanie starosty Józefa Piksy, 
zarzucają mu m.in. nieprawidłowości przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, nieprawidłowości związane 

z rozliczaniem diet i delegacji, czy też niepowołanie komisji bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Radni powiatowi spróbują odwołać starostę Józefa Piksę.

westycji, głosowanie za tą 
uchwałą to wielka niegospo-
darność. Podnosiłam już tę 
kwestię podczas głosowania 
nad udzieleniem pomocy 
�nansowej gminie Jedlina- 
Zdrój. Według mnie takie de-
cyzje są działaniem na szko-
dę powiatu. Nie przekonuje 
mnie fakt, że dysponujemy 
kwotą wolnych środków 
i dlatego jesteśmy w sta-
nie takiej pomocy udzielić. 

Mamy swoje zadania, które 
wymagają natychmiasto-
wej realizacji. Mam tutaj na 
myśli np. mosty, czy drogi. 
Pomoc �nansowa gminom 
jest niczym innym, jak speł-
nieniem przedwyborczych 
obietnic i deklaracji człon-
ków komitetu Nasz Powiat. 
Zarząd podejmuje, zatem 
decyzje nieracjonalne. Takie 
podejście kojarzy mi się ze 
słynnym powiedzeniem: „a 

po nas choćby i potop”. Już 
dzisiaj wiemy, że kolejny za-
rząd nie będzie miał dużego 
pola do popisu. Pomijając 
kwestie ekonomiczne za-
warte we wniosku należy 
również przyjrzeć się wzglę-
dom etycznym i moralnym, 
bo tego również wymaga 
piastowanie tej funkcji – pod-
kreśla opozycyjna radna Be-
ata Żołnieruk.

(RED)
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Wysyłamy opisy badań również na maila
KUPON RABATOWY 5% DO 31.08.2014

Szybka i profesjonalna 
obsługa

Wałbrzych ul. Chrobrego 41 (wjazd za pogotowiem) 
Tel: 600 - 453- 202  www.rezonans.walbrzych.pl 

ZAPRASZAMY 

REZONANS
MAGNETYCZNY
wynik w 24 h CENA PROMOCYJNA  OD 290 zł  *
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Podobno od 25 lat żyjemy w 
kraju demokratycznym i wolnym 
od obcej zależności. Jesteśmy 
sami sobie sterem i żeglarzem i 
wszystko, co od 25 lat czynimy, 
robimy jako wolni ludzie, dla in-
nych, tak jak my ludzi wolnych. 
Wolni ludzie mają prawo do wol-
nych mediów i prawo takie jest 
zabezpieczono postanowieniami 
konstytucji w art. 15 i 54. Piszę o 
tym dlatego, że w dniu 18 czerw-
ca 2014 roku, a więc dokładnie 
po 25 latach i dwóch tygodniach 
o dnia, kiedy podobno „Solidar-
ność” obaliła tzw. komunę i od-
zyskała dla Polski niepodległość 
i demokrację, zdarzyło się coś, co 
powoduje, iż zastanawiam się, 
jak naprawdę prawdziwa wol-
ność wygląda. Przypomnę, że w 
tym przypadku chodzi o wolność 
dziennikarską zagwarantowaną 
ustawą Prawo prasowe z 26.01. 
1984 roku, która w art. 15 ust.2 na-
kłada na dziennikarza obowiązek 
zachowania w tajemnicy danych 
umożliwiających identy�kację 
tzw. źródła informacji prasowej. 
Ustawę uchwalono w okresie rzą-
dów generała W. Jaruzelskiego 
i funkcjonuje ona niezmiennie 
przez 25 lat „wolnej i demokra-
tycznej” Polski.

I właśnie 18 czerwca 2014 
r., została brutalnie pogwałco-
na. Transmisję z tych wydarzeń 
oglądałem „na żywo” i słyszałem 
komentarze najlepszych pol-
skich karnistów, czyli profesorów 
i adwokatów zarazem. To, co oni 
mówili jeżyło włosy na głowie, 
bo komentując je twierdzili, iż nie 
wierzą własnym oczom i uszom. 
Ja też nie wierzyłem, aczkolwiek 

We wtorek, 24 czerwca, 
w hotelu Maria w Wałbrzy-
chu, dwadzieścia kandyda-
tek zrobiło kolejny krok, 
by zdobyć koronę Miss Po-
lonia Dolnego Śląska 2014.

Zostały podpisane 
umowy z najładniejszymi 
dziewczynami, wybranymi 
podczas castingów zor-
ganizowanych na Dolnym 
Śląsku. Przy wyborze liczyła 
się przede wszystkim uro-
da, ale inteligencja, talent 
i pasje były także ważne. 
Kandydatki , które zakwa-

lifikowały się do finału, za-
prezentują się 28 września 
2014 roku podczas gali fi-
nałowej w Szczawnie Zdro-
ju.

 - Mamy już �nałową dwu-
dziestkę. W sierpniu planuje-
my sesję zdjęciową, a próby 
do gali głównej rozpocznie-
my 8 września, podczas zgru-
powania. Przygotujcie się na 
prawdziwy maraton piękna 
i imprezę, której długo nie 
zapomnicie – zapowiadają 
organizatorzy.

(RED)

Miss Polonia 2014

20 kandydatek powalczy o tytuł Miss Polonia Dolnego Śląska 2014.

Bardzo prowincjonalny teatrzyk polityczny
nie jestem jakimś profesorem, czy 
znanym mecenasem, tylko zwy-
kłym magistrem prawa. Wydawa-
łoby się, że polscy prokuratorzy 
na tyle znają swoją biblię, jaką 
jest kodeks postępowania kar-
nego, że bez trudu będą postę-
powali zgodnie z jego nakazami 
i regułami. W przypadku redakcji 
tygodnika „Wprost” sprawa była 
banalnie prosta, albowiem dzien-
nikarze byli w posiadaniu mate-
riałów, które w ocenie organów 
ścigania mogły stanowić dowód 
w sprawie ustalenia sprawców 
podsłuchów założonych w jednej 
z restauracji na terenie Warsza-
wy. Osoba podejrzewana o takie 
działanie została przez prokura-
turę zatrzymana i postawiono jej 
zarzuty, co oznacza, że prokura-
tura istotnymi dowodami już dys-
ponowała. Nagrania, jakie były 
w posiadaniu redakcji „Wprost” 
nie stanowiły żadnej tajemnicy, 
albowiem zostały upublicznione 
i dla potrzeb toczącego się po-
stępowania były dostępne. Przy-
pomnę, że dochodzenie zostało 
wszczęte na podstawie zawiado-
mienia o przestępstwie złożone-
go przez pana Zawadkę i Sienkie-
wicza i nie dotyczyły treści nagrań 
(np. naruszenie dóbr osobistych), 
a jedynie faktu zastosowania nie-
legalnego podsłuchu. Dlaczego 
zatem prokuratura uznała, że 
jest jej konieczne, jako dowód 
w sprawie, posiadanie wielo-
krotnie przegrywanych nagrań 
umieszczonych na nośnikach za 
pomocą impulsów elektroma-
gnetycznych? Przecież redakcja 
oryginalnych nośników nie po-
siadała, o czym lojalnie informo-
wała, zaprzeczając tym samym 
informacjom podawanym przez 
prokuratora Seremeta.

Osobiście wiem, że dla po-
stępowania procesowego (sądo-
wego) nieuwierzytelniona kopia 
jakiegokolwiek dokumentu, nie 
stanowi żadnego dowodu. Jed-

nakże prokuratura twierdzi, że 
nośniki te musi mieć celu ustale-
nia sprawców tego czynu, jakby 
zapominając, że główny sprawca 
jest już w jej rękach. A to ozna-
cza, że postawiono mu zarzuty 
w oparciu o konkretne dowody, 
bo mniemam, iż metody czasów 
IV RP odeszły już w zapomnie-
nie. Wprawdzie został zwolniony 
za kaucją, ale nadal ma status 
podejrzanego. Prokuratura ma 
sprawcę, więc ustalenie pozosta-
łych ewentualnych współspraw-
ców dla Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego nie powinno 
stanowić problemu. Dla ABW, bo 
chociaż formalnie dochodzenie 
prowadzi prokuratura, to fak-
tyczne czynności wykrywacze, 
czyli operacyjne prowadzi ABW. 
Problem w tym, że czynności 
operacyjne są skuteczne tylko w 
sytuacji, kiedy prowadzone są w 
tajemnicy. I dla mnie, „starego 
operacyjniaka”, niezrozumiałe 
jest zatrzymanie osoby podej-
rzewanej o organizację nagrań, 
w sytuacji kiedy zakłada się, że 
nie działał sam. Przypomina mi 
to głośną sprawę aresztowania 
dwóch domniemanych spraw-
ców zabójstwa wałbrzyskiego 
antykwariusza w momencie kie-
dy trzeci sprawca (i potencjalnie 
czwarty) organom ścigania nie 
był znany. Jeżeli zatem areszto-
wani byli faktycznymi sprawcami, 
to przedwczesne ich zatrzyma-
nie pozwoliło im wspólnikom 
tak skutecznie zatrzeć ślady i 
zniszczyć dowody, że dla policji 
i prokuratury do dziś (przez 14 
lat) pozostają wielką tajemnicą. 
Prokuratura w sprawie „nagrań” 
prowadzi dochodzenie o wystę-
pek zagrożony karą o górnej gra-
nicy 2 lat pozbawienia wolności, a 
więc nie o zbrodnię szpiegostwa 
prowadzonego przez obce siły 
wywiadowcze. W związku z tym 
użycie do tych działań ABW, a 
nie policji, jest naruszeniem wła-

ściwości rzeczowej, albowiem 
ustawa o ABW stanowi jedno-
znacznie, że jest to organ powo-
łany do ochrony bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa i jego 
porządku konstytucyjnego. Jeże-
li więc wg wszystkich polityków 
PO nagrywane rozmowy miały 
charakter wyłącznie prywatny, to 
ich ujawnienie nie może stanowić 
zagrożenia, o które martwić się 
musi akurat ABW.

I na koniec. Wielkie grono sza-
cownych prawników i dziennika-
rzy, również tych utytułowanych, 
opowiada, iż nagrywanie cudzych 
rozmów jest przestępstwem, tak 
jak ich upublicznienie (mec. Du-
bois). Jeżeli tak, to pytam: z jakich 
to powodów organa ścigania nie 
wytoczyły procesów przeciw-
ko Michnikowi, Gudzowatemu, 
Sera�nowi, dziennikarzom i po-
słance Beger, którzy nagrywali 
rozmowy z innymi osobami. 
Czynili to podstępnie, bo bez ich 
wiedzy. O innych przypadkach 
już nawet nie wspominam. W 
Polsce obowiązuje tzw. zasada 
legalizmu, a więc czyn, który 
nie jest ścigany nie może być 
przestępstwem, bo staje się nim 
dopiero wtedy, kiedy podsłuchi-
wany złoży zawiadomienie o tym 
fakcie. A złożyć je może (ALE NIE 
MUSI)) dopiero wtedy, kiedy się 
o fakcie nagrywania jego rozmów 
dowie. Tak więc publikacja treści 
nagrywanych rozmów przestęp-
stwem nie jest, lecz tylko środ-
kiem do ujawnienia zdarzenia, 
które DOPIERO MOŻE okazać się 
przestępstwem. Użycie ABW i 
determinacja, z jaką prokuratura 
podjęła działania na oczach elity 
polskiego dziennikarstwa i całej 
Polski, świadczy, że nie tylko o 
dowody w tej sprawie chodzi, a 
raczej o zupełnie coś innego. Dla-
tego czekam więc na kolejną od-
słonę polskiego teatrzyku bardzo 
prowincjonalnego.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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Dar uzdrawiania filipińskiego uzdrowiciela 

JOSUE ANGSANTO PALITAYAN
Filipiński uzdrowiciel JOSUE ANGSANTO PALITAYAN 
jest jednym z czołówki najlepszych filipińskich uzdro-
wicieli na świecie. Uzdrowiciel jest długoletnim człon-
kiem Christian Spiritual Regeneration Movement inc. 
i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli.
Wywodzi się ze znanej i szanowanej na FILIPINACH 
rodziny uzdrowicieli i zielarzy. Swoje umiejętności 
odziedziczył po przodkach, a niespotykanie ogromne 
umiejętności i skuteczność uzdrawiania sprawiły, że 
jest on znany na całym świecie.
Moc uzdrawiania przekazywana jest w rodzinach 
uzdrowicieli z pokolenia na pokolenie In uzupełniana 
jest wieloletnią nauką w szkołach im klasztorach.
Filipiński uzdrowiciel JOSUE ANGSANTO PALITAYAN 
działa na cały organizm. Znajduje zaburzenia ener-
getyczne różnych organów i skutecznie je eliminuje. 
Wzmacnia naturalne siły obronne pacjenta, udrażnia 
kanały energetyczne i je oczyszcza.
Uzdrowiciel jest zdolnym, poprzez koncentrację wy-
tworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich 
rąk, którą przekazuje choremu.

Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: cho-
rób nowotworowych, wad serca, chorób oczu, epi-
lepsji, nerwic, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, 
paraliżu, kamieni nerkowych i żółciowych, chorób 
prostaty, leukemii, wrzodów żołądka i dwunastni-
cy, chorób migdałów i zębów, cyst, guzów piersi, 
chorób kobiecych i wielu innych schorzeń. Uzdro-
wiciel stosuje również zabiegi refleksologiczne, które 
immunologicznie oddziaływają na schorowane i wy-
cieńczone chorobą ciało.

UZDRAWIANIE FILIPIŃSKIE jest pełne tajemnic, 
tak jak sama historia powstania tych wysp. 
DOPÓKI PACJENT WIERZY W ISTNIENIE SIŁ 

PONADLUDZKICH I JEST OTWARTY 
NA DZIAŁANIE UZDROWICIELI, 

MOŻE ZAWSZE OSIĄGNĄĆ POMOC!
Przyjazd uzdrowiciela do Polski to kolejna nadzieja 
dla setek chorych i cierpiących, którym medycyna 
„odmówiła” możliwości wyleczenia. Jego umiejętno-
ści oraz indywidualne podejście do pacjenta stanowią 
gwarancję powodzenia leczenia.

JOSUE ANGSANTO PALITAYAN 
PRZYJMUJE:

4 lipca:  KĘDZIERZYN KOŹLE

5 lipca: 
WAŁBRZYCH

6 lipca:   WROCŁAW

7 lipca: 
ŚWIDNICA 

i  DZIERŻONIÓW
8 lipca: OPOLE

Tel. 693 788 813, 
784 609 208

Zapisy i informacja 
od poniedziałku do soboty 

w godz. 8-13 i 15-20.

r e k l a m a
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- Nasze przedszkole jest otwarte dla wszystkich 
dzieci z Wałbrzycha, gmin powiatu wałbrzyskiego i 
Świebodzic w wieku od 2 do 5 lat – zachęcają właści-
ciele Chatki Małolatka II. – Chcemy w naszej placów-
ce zapewnić komfort i dzieciom, i rodzicom. Dlatego 
oferujemy nie tylko nowoczesne, klimatyzowane 
sale, wspaniały plac zabaw na świeżym powietrzu i 
wygodny parking, ale także możliwość dowożenia 
dzieci z określonych miejsc miasta.

Chatka Małolatka II ma szansę stać się także praw-
dziwą kuźnią talentów, za sprawą szerokiej gamy za-
jęć edukacyjnych.

- W ramach czesnego dzieci będą mogły uczyć się 
języka angielskiego, ale będzie również możliwość 
wyboru drugiego języka obcego. Ponadto wszech-
stronny rozwój naszych podopiecznych kształto-
wać będziemy podczas zajęć artystyczno- plastycz-

nych, rytmiki, zajęć tanecznych, ekologicznych oraz 
sportowo – rekreacyjnych. Do tego dojdą cykliczne 
spotkania z muzyką i teatrem. Nad bezpiecznym i 
prawidłowym rozwojem dzieci w Chatce Małolatka 
II czuwać będzie doświadczona i oddana maluchom 
kadra – podkreślają właściciele nowego przedszkola 
przy ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu.

Wszystkich rodziców zainteresowanych najlepszą 
ofertą przedszkolną w regionie wałbrzyskim zapra-
szamy po odbiór kart zgłoszeniowych do recepcji 
biurowca Invest – Parku. Tam również należy składać 
wypełnione zgłoszenia.

- Gdyby ktoś miał dodatkowe pytania, to zachęca-
my do kontaktu telefonicznego pod numerem: 793 
39 08 54 – zachęcają właściciele Przedszkola Języko-
wego Chatka Małolatka II.

(TP)

Nowoczesna oaza 
dla maluchów

W najnowocześniejszym budynku w Wałbrzychu od września rozpocznie 
działalność Chatka Małolatka II. – Wspaniały plac zabaw, nowoczesne 

wnętrze i wyposażenie oraz codzienne lekcje języka angielskiego to tylko 
niektóre z atutów naszego przedszkola – mówią właściciele 

nowego przedszkola językowego, które powstaje 
w biurowcu WSSE Invest-Park przy ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu.
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17 lat na rynku! Ponad 1700 ofert
Licencja nr 2410

sprzedaż

SOWA – Wałbrzych, ul. Słowackiego 5, Tel: 74/842-12-84, 601-570-621
Victoria – Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 2, Tel: 74/666-68-14, 601-655-705

KOMFORTOWY DOM 

WOLNOSTOJĄCY,185m2, 

5 km OD ŚWIEBODZIC

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

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

Obniżymy Twoje
raty nawet o połowę!

Zadzwoń!
czynne: 9-17

niezależnie

od BIK

także
z komornikiem

r e k l a m a

Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego 
i Inżynieryjnego „INFRAKOL” s.c., 

Wykonawca zadania 
pn. Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław 
– Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra” – 

modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami 
towarzyszącymi, tor nr 1 szlak Wałbrzych Miasto – 
Wałbrzych Fabryczny, rewitalizacja wiaduktu w km 

68,168 oraz wzmocnienie wiaduktu w km 77,685 

informuje, 
że w związku z prowadzeniem robót związanych 
z remontem nawierzchni torowej i przejazdowej  

w dniach 28.06.2014-10.07.2014 
zostanie zamknięty przejazd kolejowy 
przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu. 

Na czas prac zostanie wprowadzona 
tymczasowa organizacja ruchu.

r e k l a m a

Karty dla 
niepełnosprawnych
W związku z nowelizacją usta-
wy „Prawo o ruchu drogowym”, 
zmianie ulegają zasady wyda-
wania kart parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych. Od 
1 lipca 2014 roku karty parkin-
gowe dla osób niepełnospraw-
nych zamieszkałych w powiecie 
wałbrzyskim będą wydawane w 
Powiatowym Zespole ds. Orze-
kania o Niepełnosprawności w 
Wałbrzychu przy ul. Limanow-
skiego 9 (tel. 74 66 66 325).

(RED)

Nowe mosty
Gmina Głuszyca sukcesywnie 
realizuje program odbudowy 
i poprawy infrastruktury hy-
drotechnicznej i drogowej na 
terenie gminy. Od 2011 roku 
w Głuszycy Górnej, na potoku 
Otłuczyna, powstały 4 nowe 
mosty – dojazdy do posesji. Są 
to obiekty żelbetowe na peł-
nym zbrojeniu lub wykonane 
w technologii tzw. rury Viacon. 
Nowe mosty powstały przy ulicy 
Kłodzkiej 19, 39, 77 i 95. W tym 
roku gmina realizuje 2 kolejne 
projekty: nowy most przy ulicy 
Kłodzkiej 97 powstanie do 15 
września br., a kolejny jest na 
etapie przed przetargowym.

(RED)

Będą radzili
XLIII zwyczajna sesja Rady 
Miejskiej Boguszowa - Gorc 
odbędzie się 27 czerwca o 
godz. 11:00 w sali narad Urzę-
du Miejskiego w Boguszowie-
-Gorcach. W porządku obrad 
znalazły się m.in. uchwały w 
sprawie: udzielenia absoluto-
rium burmistrzowi Boguszo-
wa – Gorc za rok 2013; zmiany 
wieloletniej prognozy �nanso-
wej na lata 2014 – 2022; zmian 
w uchwale budżetowej na rok 
2014; miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
dla obrębów nr 3 i 4 Boguszów.

(RED)

Rada Wspólnoty Samo-
rządowej Podzamcze w 
Wałbrzychu zebrała się po 
raz ostatni przed waka-
cjami, by przyjąć uchwałę 
dotyczącą m.in. projektów 
związanych z poprawą 
stanu bezpieczeństwa na 
tym największym wałbrzy-
skim osiedlu. – Tym razem 
przerwa w naszych pra-
cach potrwa tylko miesiąc 
i wznowimy je w sierpniu, 
gdyż Radę czeka sporo pil-
nych spraw do załatwienia 
– stwierdził jej przewodni-
czący Jerzy Frajnagiel.

Przedstawione sprawoz-
danie ilustruje intensyw-
ność, ale i efektywność dzia-
łalności Rady w minionym 
półroczu, której wizytówką 
staje się zespół ds. bezpie-
czeństwa i przeciwdziałania 
patologiom społecznym. 
Wszystko, co z nim związane, 
uznano za priorytet w pra-
cach RWS.

Wspomniany zespół od-
był 12 posiedzeń z udziałem 
m.in. przedstawicieli poli-
cji, straży miejskiej, Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu i 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu, 
podzamczańskich spółdziel-
ni mieszkaniowych, obu 
osiedlowych para�i, niepu-
blicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, Wałbrzyskiej 
Sieci Internetowej Eko-Net 
oraz Fundacji Razem i Mer-
kury. W trakcie prac oma-
wiano zagrożenia wystę-
pujące na Podzamczu i na 
tej podstawie wyznaczono 
lokalizację monitoringu na 
mieniu gminy. Lustrację pro-
ponowanych miejsc instala-
cji kamer, przeprowadzono z 

Bilans dodatni

Posiedzenia zespołu odbywały się 
m.in. z udziałem przedstawicieli 
straży miejskiej.

- W tym roku wywalczy-
łem tytuł mistrza Polski po 
raz drugi. Wcześniej triumfo-
wałem w 2007 roku, a czte-
ry lata temu w Pile byłem 
czwarty. Potem mistrzostwa 
dwa razy organizowane były 
w Białymstoku: najpierw by-
łem 3, a przed rokiem drugi 
– wylicza Mariusz Pierzynka.

W tym roku rywalizacja 
instruktorów nauki jazdy 
odbyła się w Dolsku koło Po-
znania. - Mistrzostwa Polski 
składają się z 7 konkurencji. 
W pierwszy dzień sprawdza-
na była znajomość pierw-
szej pomocy i przepisów 
ruchu drogowego. W drugi 
dzień odbyły się konkuren-
cje sprawnościowe, a orga-
nizatorzy przygotowali trzy 
nowe konkurencje. W ośrod-
ku Akademii Jazy w Dolsku 
jest specjalny tor do szkoleń, 
na którym na płycie pośli-
zgowej odbyła się jazda sla-
lomem i parkowanie, potem 
jazda slalomem tyłem, na 
wstecznym biegu i tę konku-
rencję wygrałem. Potem, też 
na płycie poślizgowej, trze-
ba było wykonać dwa pełne 
kółka po okręgu, a trzecie 
zakończyć tak, by linia mety 
była między osiami pojazdu. 
Był jeszcze zjazd z góry na 
płycie poślizgowej, podczas 
którego były do ominięcia 
słupki, a fotoradar mierzył 
prędkość, by nie jechać zbyt 
wolno. Minimalna prędkość 
wynosiła 30 km na godzinę. 

Powrót króla

Była też próba stewarda, czy-
li slalom między słupkami 
z piłką na tacy oraz próba 
Lancelota. W tej ostatniej do 
błotnika była przymocowa-
na szabla, która służyła do 
pozbierania małych kółek z 
tyczek – relacjonuje wałbrzy-
ski mistrz.

Warto podkreślić, że były 
to 10 zawody, w których 
startował Mariusz Pierzynka 
i aż 5 razy stawał w nich na 
podium.- Miałem plan, by 
uczcić ten jubileusz tytułem 
mistrza Polski. I udało się – 
cieszy się najlepszy instruk-
tor nauki jazdy w Polsce.

Czy sukcesy w takich za-
wodach przekładają się na 
codzienną pracę instruktora 
nauki jazdy? - Są tacy kur-
sanci, którzy kierują się tymi 

osiągnięciami i chcą, bym 
ich uczył. Na pewno umiejęt-
ności instruktora nauki jazdy 
mają wpływ na przygoto-
wanie kursantów do egza-
minów – podkreśla Mariusz 
Pierzynka, który pracuje tak-
że jako… strażak. Czy w pra-
cy strażaka też przydają się 
umiejętności z mistrzostw 
instruktorów nauki jazdy? 
- Pomagają na przykład w 
szybkim i bezpiecznym do-
jeździe wozem bojowym do 
miejsca zdarzenia: pożaru 
czy wypadku drogowego. 
Poza tym komendant po-
prosił mnie ostatnio, bym 
przeszkolił kierowców Pań-
stwowej Straży Pożarnej w 
Wałbrzychu z techniki jazdy 
– dodaje nasz mistrz.

(RED)

udziałem kierownika Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu.

- Monitoring służyć ma 
ograniczeniu przestępczości 
i wzrostowi poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców 
osiedla – podkreślano na po-
siedzeniach zespołu.

Ściśle z tym związana jest 
kolejna inicjatywa RWS – bu-
dowa siłowni zewnętrznej, 
której powstanie powinno 
przyczynić się do podno-
szenia poziomu sprawności 
�zycznej, zdrowia i jakości 
życia mieszkańców. Szcze-
gólną aktywność w tym za-
kresie wykazał członek RWS 
Stanisław Drabik.

We wspomnianej uchwa-
le przyjęto też projekt uru-
chomienia w siedzibie RWS 
punktu konsultacyjnego, 
który od października prowa-
dzić będą pracownicy Działu 
Pro�laktyki Uzależnień i In-
terwencji Kryzysowej MOPS. 
Ponadto zatwierdzono pro-
jekt ulotki i plakatu, które 
mają zachęcić podzamczan 
do głosowania we wrześniu 
w sprawie proponowanych 
przedsięwzięć na rzecz po-
prawy bezpieczeństwa na 
osiedlu.

Andrzej Basiński

Po 7 latach wałbrzyszanin znów mistrzem Polski instruktorów nauki 
jazdy! Po raz drugi po ten zaszczytny tytuł sięgnął Mariusz Pierzynka 

ze szkoły jazdy Torus.

Mariusz Pierzynka z Wałbrzycha po raz drugi został mistrzem polski 
instruktorów nauki jazdy.
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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 a m a

Zmiana linii 8
Dział Komunikacji Zbiorowej 
Zarządu Dróg Komunikacji 
i Utrzymania Miasta w Wał-
brzychu informuje, że - w 
związku z zaplanowanym re-
montem przejazdu kolejowe-
go na ul. Żeromskiego - od 28 
czerwca 2014 roku (sobota) 
autobusy obsługujące linię nr 
8 nie będą kursować przez ul. 
Wańkowicza i Żeromskiego.
Na czas remontu (około 3 ty-
godni) autobusy linii 8 kurso-
wać będą objazdem:
- w kierunku Szczawna-Zdroju, 
ulicami: Amii Krajowej – Kole-
jowa – Wysockiego – Andersa 
– do Szczawna -Zdroju. Na tra-
sie objazdu wytyczono nowe 
przystanki: Armii Krajowej 
– Dworzec Miasto, Kolejowa 
– Mazowiecka, Andersa – Lu-
dowa, Andersa – Wańkowicza;
- w kierunku Piaskowej Góry, 
ulicami: Andersa – Wysockie-
go – Chrobrego - do Starego 
Zdroju. Na trasie objazdu wy-
tyczono nowe przystanki: An-
dersa – Wańkowicza, Andersa 
– Ludowa, Chrobrego – Plac 
Grunwaldzki.
Godziny odjazdów z pozosta-
łych przystanków nie ulegną 
zmianie.
- Z góry przepraszamy za wy-
nikłe utrudnienia związane ze 
zmianą tras przejazdów – do-
dają pracownicy ZDKiUM.

(RED)

Poleje się krew
Klub Stowarzyszenia Ho-
norowych Dawców Krwi 
„DAR” przy Wałbrzyskich 
Zakładach Koksowniczych 
„Victoria” S.A. w Wałbrzy-
chu, z okazji Światowego 
Dnia Krwiodawcy, orga-
nizuje akcję zbiórki krwi. 
Zapraszamy krwiodawców 
27czerwca w godz. 10.00 
– 14.00 do wałbrzyskiego 
Rynku.
- Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców Wałbrzycha 
i okolic na tą akcję krwio-
dawstwa. Każdy, kto odda 
krew otrzyma upominek. W 
szpitalach ludzie chorzy z 
niecierpliwością czekają na 
ten bezcenny lek - dar serca 
człowieka dla człowieka. Ho-
norowi Dawcy Krwi to ludzie 
wyjątkowi, zasługujący na 
najwyższe uznanie, bowiem 
nie oczekując nagrody, spie-
szą z pomocą ludziom, dla 
których krew jest niezastą-
pionym lekiem – podkreśla 
Teresa Kamińska, specjalista 
ds. Promocji Krwiodawstwa 
Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu.

(RED)

Ale takiego wola choć 
uciążliwe, nawet porównać 
nie można ze stanem pani 
Karoliny, która była po wy-
lewie. Z trudem chodziła o 
kulach, miała wyraźny przy-
kurcz lewej ręki, jej mowa 
była niezbyt wyraźna. - Re-
habilitacja nie przynosiła 
już poprawy, więc dałam się 
sąsiadce namówić – opowia-
da. Po czterech miesiącach i 
trzynastu wizytach, przycho-
dzi do pana Darka podpiera-
jąc się laseczką, a jej wymo-
wa, mimo że nie idealna, jest 
jednak wyraźna. No i w lewej 

dłoni pewnie trzyma kubek z 
herbatą. Twierdzi, że bardzo 
szybki postęp w rehabilitacji 
zaczął się, gdy połączyła ją z 
seansami energoterapii.

Podobnie rzecz się ma z 
panem Marianem Kulesiem 
z Wałbrzycha, który tra�ł tu 
z miażdżycą, bólami w klatce 
piersiowej, nadciśnieniem. 
– Lekarz od dobrych dwóch 
lat wspominał o by-passach, 
a przepływ krwi przez moje 
tętnice był coraz mniejszy. 
Ale by-passy nie uciekną, 
wybrałem się więc do pana 
Darka. No i to był strzał w 

dziesiątkę, bo najpierw, po 
dwóch wizytach wyrównało 
się ciśnienie, potem po ko-
lejnych poprawiły pozostałe 
wyniki. Serce przestało boleć, 
nogi puchnąć. Aha, i przestał 
mnie też boleć kręgosłup, 
chociaż panu Darkowi nawet 
o nim nie wspominałem. 

Podobnie było z panią 
Magdą z Świebodzic. Nazwi-
ska woli nie podawać, bo jest 
siostrą lekarza. Ale to właśnie 
pod dotykiem uzdrowiciela 
poczuła  ulgę, a kręgosłup 
bolał ją już nie do wytrzyma-
nia. A przy okazji przeszły też 

Niezwykła skuteczność wałbrzyskiego uzdrowiciela

Ręce dające zdrowie
jej dolegliwości związane z 
menopauzą.

Sam uzdrowiciel mówi 
jednak ze smutkiem, że nie 
każdemu udaje mu się po-
móc. Ostatnio chodziły do 
niego dwie osoby z takimi 
samymi kardiologicznymi 
problemami jak pan Kuleś 
- i poprawa u jednego była 
niewielka a u drugiego prak-
tycznie wcale. - Niestety, nie 
każdemu udaje się pomóc. 
Ale też dlatego nikomu nie 
obiecuję, mówię jedynie, że 
mogę spróbować.

- E tam, z moich znajo-
mych przynajmniej pięć 
osób chodziło do pana Dar-
ka, i wszyscy odczuli znacz-
ną poprawę. Badania mojej 
sąsiadki i kuzynki z cukrzycą 
też to potwierdziły. A ciot-
ce minął chroniczny katar i 
egzema na dłoniach, którą 
leczyła całymi latami – mówi 
pani Karolina Mosogor. 

(ego)

- Nie bardzo wierzyłam w takie rzeczy.  Jednak za namową sąsiadki 
poszłam do pana Darka. I teraz modlę się za niego, bo znów mogę 
cieszyć się życiem – opowiada pani Karolina Masogor. Jej sąsiadka 

miała wole tarczycowe, które pod dotykiem pana Darka zmniejszyło 
się a następnie znikło. Dlatego zaczęła przekonywać panią Karolinę, 

żeby też poszła.
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Energoterapią zajmuję się od 20 lat 
z bardzo dobrym skutkiem.

ENERGOTERAPEUTA

Zo� a 
Namlik
ul. Ciernie 82
58-160 Świebodzice

Rejestracja  telefoniczna 

604-542-510 
www.energoterapeuta.republika.pl

r e k l a m a

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 a m a r e k l a m a

Zapraszamy mieszkań-
ców powiatu wałbrzyskie-
go do udziału w konkursie 
kulinarnym „Ciekawe da-
nie z Jajem”.

Uczestnicy przygotowują 
potrawę, w której jednym z 
głównych składników jest jaj-
ko. Prezentacja konkursowa 
i degustacja potraw odbę-
dzie się 28 czerwca 2014 od 
godz. 15.00, podczas imprezy 
„Doroczne Święto Jaja”, na 
Stadionie Sportowym przy 
ul. Głównej w Starych Boga-
czowicach. - Cele konkursu 
to promocja regionu poprzez 
wylansowanie potrawy regio-
nalnej z jajami, prezentacja 

kuchni regionalnej, wymia-
na doświadczeń i przepisów 
oraz aktywizacja i integracja 
mieszkańców gmin powiatu 
wałbrzyskiego. Na stronie 
internetowej fundacji www.
fundacjapolnykwiat.cba.pl 
dostępny jest regulamin kon-
kursu. Zapraszamy do udzia-
łu - czekają atrakcyjne na-
grody! – zachęca Agnieszka 
Lechowicz, prezes Fundacji 
Edukacyjno –Społecznej „Po-
lny Kwiat” z siedzibą w Sta-
rych Bogaczowicach, która 
jest organizatorem konkursu 
do�nansowanego przez Po-
wiat Wałbrzyski.

(RED)

Święto jaja w Starych
Bogaczowicach

Toalety za 2 zł
Dwie publiczne toalety w cen-
trum Wałbrzycha są już czyn-
ne. Jedna, nowo wybudowana, 
znajduje się na ul. Rycerskiej. Do 
drugiej w zabytkowym budynku 
tuż za ratuszem możemy wejść 
od ul. Kopernika. Toalety są sa-
moobsługowe, dostosowane 
dla osób niepełnosprawnych i z 
przewijakami dla dzieci. Czynne 
są codziennie. Na ul . Rycerskiej 
od godz. 8.00 do 20.00, a przy 
ratuszu całodobowo. Obie to-
alety objęte są monitoringiem 
miejskim. Można z nich skorzy-
stać za 2 zł.

(RED)

Warsztaty dla zdrowia
Wójt Gminy Walim wraz ze 
Stowarzyszeniem Ochrony 
Zdrowia PRO FEMINA za-
praszają panie na bezpłatne 
warsztaty pro�laktyczne do 
Centrum Kultury i Turystyki 
w Walimiu w dniu 27 czerwca 
2014 r. na godz. 12.00. W pro-
gramie: pro�laktyka raka piersi i 
raka szyjki macicy, nauka techni-
ki samobadania piersi na fanto-
mach, losowanie nagród.

(RED)

Godna reprezentacja
Zespół Pieśni i Tańca Wał-
brzych wziął udział w 40 Mię-
dzynarodowym Festiwalu 
Folklorystycznym w Lazne 
Belohrad w Czechach. 4 in-
tensywne dni festiwalowe po 
raz kolejny udowodniły, że ze-
spół reprezentuje Polskę na 
bardzo wysokim poziomie. 
Podczas koncertów tancerze, 
przy akompaniamencie kapeli, 
zaprezentowali tańce regional-
ne i narodowe z różnych części 
kraju. Był to pierwszy tego ro-
dzaju festiwal, podczas którego 
na międzynarodowej scenie 
wystąpiły wszystkie grupy wie-
kowe zespołu: ‘Skarbki’, grupa 
młodzieżowa oraz reprezenta-
cyjna. Połączenie kilku pokoleń 
wywarło na wszystkich widzach 
wielkie wrażenie.

(RED)

Na atrakcyjność tego 
miejsca wpływają rów-
nież dogodna lokalizacja 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie zabytkowego centrum 
Mieroszowa oraz walory kra-
jobrazowo-przyrodnicze. W 
niewielkiej odległości znajdu-
ją się parkingi, sklepy i baza 
gastronomiczna. Miejsce to 
stanowi również doskonałą 
bazę wypadową w liczące bli-
sko 100 km górskie trasy ro-
werowe oraz liczne okoliczne 
atrakcje turystyczne.

Na projekt Bike Arena skła-
da się kilka wzajemnie uzu-
pełniających się elementów. 
Najważniejsze z nich to: trasy 
rowerowe typu enduro, wy-
tyczone w oparciu o natural-
ne ukształtowanie terenu na 
zachodnim zboczu Parkowej 
Góry. Trasy te stanową świet-
ną bazę treningową dla dyna-
micznie rozwijającego się na 
tym terenie nurtu enduro MTB.

Tor rowerowy pumptrack 
stwarza natomiast możli-
wości trenowania techniki 
jazy, rozwijając koordynację 
ruchową i zmysł równowa-
gi. Składa się on z garbów, 
zakrętów pro�lowanych oraz 
małych „hopek”, ułożonych 
w taki sposób, aby możliwe 
było utrzymanie prędkości 
bez pedałowania. Miłośnicy 
turystyki rowerowej znajdą tu 

Mekka rowerzystów
Bike Arena Parkowa Góra jest miejscem szczególnym na mapie tras 

rowerowych gminy Mieroszów. Obiekt powstał głównie z myślą 
o rowerzystach, ale znajdują się tu również inne liczne atrakcje: 
jak siłownia zewnętrzna, parki, estrada, miejsca do wypoczynku 

czy ścieżki spacerowe.

Bike Arena Parkowa Góra w Mieroszowie to wyjątkowe miejsce 
dla rowerzystów.

również klasyczną ścieżkę ro-
werową oraz wielofunkcyjny 
plac pokazów rowerowych. 
Zgodnie z koncepcją, obiekt 
został zaprojektowany w taki 
sposób, aby mogli z niego ko-
rzystać zarówno rowerzyści 
zaawansowani technicznie 
jak i osoby uprawiające kolar-
stwo rekreacyjne.

Inwestycja zrealizowana 
została w ramach projektu 
„Rozwój infrastruktury tu-
rystyczno – rekreacyjnej w 
stre�e pogranicza Broumo-
vsko – Mieroszowskiego III 
etap”, w partnerstwie z mia-
stem Mezimesti. Projekt jest 
kontynuacją wcześniejszych 
działań, zmierzających do 
stworzenia wspólnej, polsko 
– czeskiej oferty turystycznej 
zlokalizowanej na pograni-
czu. Jego realizacja wpłynie 
na wzrost konkurencyjności 
i atrakcyjności turystycznej 

regionu. Przyczyni się rów-
nież do złagodzenia skutków 
peryferyjnego położenia 
tych terenów i wzmocnienia 
spójności pogranicza.

Ważnym elementem ofer-
ty turystycznej skierowanej 
dla rowerzystów jest rów-
nież polsko – czeska ścieżka 
rowerowa Golińsk – Nowe 
Siodło – Viżnov - Starostin. 
Odcinki wybudowane od 
podstaw są typowymi ścież-
kami rowerowymi o utwar-
dzonej nawierzchni. Trasa 
nie posiada dużych przewyż-
szeń i jest stosunkowo łatwa, 
w związku z czym cieszy się 
szczególnym zainteresowa-
niem wśród rodzin i osób 
bez dobrego przygotowania 
kondycyjnego. Ścieżka sta-
nowi dogodny szlak dojaz-
dowy od strony polskiej do 
kąpieliska w Mezimesti.

(RED)

Ważna informacja dla 
lekarzy oraz pacjentów! 
Jest nowy druk zlecenia na 
wyroby medyczne.

- Dolnośląski Oddział Wo-
jewódzki NFZ przypomina, 
że od 1 lipca 2014 r. obowią-
zuje nowy druk zlecenia na 
wszystkie wyroby medyczne 
oraz ich naprawę, zgodnie z 
rozporządzeniem ministra. 
Dotyczy to między innymi: 
protez, wózków inwalidz-
kich, soczewek okularowych, 
aparatów słuchowych, pie-
luchomajtek, czy sprzętu 
stomijnego. Zlecenie wysta-

wione na starym druku i po-
twierdzone przez NFZ przed 
1 lipca 2014 r.  zachowuje 
ważność do dnia 31 lipca 
2014 r. Zlecenia wystawiane 
na starych drukach po 1 lipca 
nie będą mogły być potwier-
dzane ani rozliczane przez 
DOW NFZ i będą skutkowały 
ponowną wizytą pacjenta 
u lekarza – wyjaśnia Joanna 
Mierzwińska, rzecznik praso-
wy Dolnośląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowe-
go Funduszu Zdrowia we 
Wrocławiu.

(RED)

Nowy druk na zlecenia
medyczne w NFZ
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Raport z naszych gmin

r e k l a m a

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się 
o  tym, że smart grids stanowią rozwią-
zanie dla naszych przyszłych problemów 
energetycznych, a może i nawet są pana-
ceum na globalne ocieplenie. Ale czym 
tak naprawdę są inteligentne sieci i  co 
sprawia, że są takie mądre? Czy wszyscy 
możemy być prosumentami? Ile będzie 
nas to kosztować? 

Czym jest smart grid?
Jeszcze dziesięć lat temu, kiedy produkt, 

czy usługa były czymś nowym, ekscytu-
jącym i  związanym z  siecią internetową 
otrzymywało w  nazwie małe „e”. W  mowie 
potocznej zaczęły funkcjonować takie poję-
cia jak e-mail, e-commerce, e-zdrowie, e-fak-
tura, e-głosowanie... Obecnie to, co nowe 
i  związane z  nowoczesnymi technologiami 
oraz rozwiązaniami określane jest mianem 
„smart“, czyli inteligentne, sprytne. Żyjemy 
więc w  świecie smartfonów, inteligentnych 
miast, transportu, a także inteligentnych sie-
ci energetycznych. 

Inteligente sieci elektroenergetyczne 
(z ang. smart grid) to sieci, które są w stanie 
efektywnie integrować zachowanie i działa-
nie wszystkich podłączonych do niej użyt-
kowników – wytwórców, konsumentów 
i  prosumentów (użytkowników będących 
zarówno wytwórcami, jak i  konsumenta-
mi) – w  celu stworzenia oszczędnego pod 
względem gospodarczym i  zgodnego z  za-
sadami zrównoważonego rozwoju systemu 
energetycznego, charakteryzującego się ni-
skim poziomem strat oraz wysoką jakością 
i bezpieczeństwem dostaw.

Smart grid dla smart Kowalskiego 

Smart grid zapewnia lepszą kontrolę 
energii elektrycznej. W  bardziej wydajny 
i  niezawodny sposób pozwala dostarczyć 
energię elektryczną poprzez:
•  automatyczną zmianę mocy, przeniesie-

nie obciążeń i/lub sterowanie produkcją, 
zarządzania ograniczeniami i  przerwami 
w sieci; 

•  monitorowanie stanu nadwyżek energii 
i  przewidywanie awarii, co wpływa na  
zmniejszenie kosztów utrzymania;

•  inteligentne zarządzanie siecią w  celu 
maksymalizacji energii rozproszonej.

Kim jest prosument?
Nietrudno się domyślić, że ten termin to 

zlepek dwóch słów: producent i konsument. 
Został wprowadzony pod koniec lat 70. 
przez Aliva Tofflera, pisarza i futurystę. Prosu-
ment to aktywny konsument, który nie jest 
tylko biernym odbiorcą. W  sektorze energii 
odnawialnej mianem tym określa się pod-
miot, będący autoproducentem energii na 
własne potrzeby. Może również dzielić się tą 
energią w mikrosieci z sąsiadami lub odda-
wać nadwyżki energii do swojego operatora. 

Wcześniej produkcję i obrót energii obejmo-
wał szereg regulacji, które z punktu widzenia 
osoby fizycznej były nie do przeskoczenia. 
Nadchodzą jednak poważne zmiany.

- Prawo energetyczne pozwala prosu-
mentom zajmować się wytwarzaniem ener-
gii na własne potrzeby i na pewnych warun-
kach na oddawanie nadwyżek do sieci bez 
konieczności rejestrowania działalności go-
spodarczej, ponoszenia wszelkiego rodzaju 
opłat, bez przechodzenia przez cały, bardzo 
skomplikowany proces koncesyjny - wyja-
śnia Krzysztof Brzozowski, kierownik projek-
tu „Od konsumenta do producenta – czyli 
dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci 
energetyczne w Polsce“ (www.domzenergia.
pl).

Pieniądze dla prosumentów
Ten rok przynosi prosumentom nowe 

źródło finansowania dla małych instalacji 
takich jak instalacje fotowoltaiczne, kolekto-
rowe, kotły na biomasę, pompy ciepła, małe 
urządzenia kogeneracyjne, czy małe turbiny 
wiatrowe. Takie instalacje będziemy mogli 
mieć w  swoim domu korzystając z  urucho-

mionego przez Narodowy Funduch Ochrony 
Środowiska programu dotacji i programu ni-
skooprocentowanych pożyczek i  kredytów. 
Program „Prosument“ dedykowany jest dla 
gmin, spółdzielni i  wspólnot mieszkanio-
wych oraz osób fizycznych.

- W celu otrzymania dotacji i kredytów na-
leży udać się do banku, bądź do gminy, która 
włączy się do programu. Dla osoby fizycz-
nej końcowa wielkość dotacji, pamiętając, 
że jest to dotacja plus pożyczka lub kredyt, 
może wynieść łącznie 100 tysięcy złotych 
dla jednej instalacji. Jeśli takich instalacji 
będziemy mieć więcej niż jedną, wówczas 
maksymalnie możemy uzyskać 150 tys. zł. 
Wspólnoty i  spółdzielnie mieszkaniowe 
mogą liczyć na ponad dwukrotnie więcej, tj. 
300 a nawet 400 tysięcy zł, w zależności od 
tego, czy jest to pojedyncza, czy też wiele in-
stalacji – mówi Krzysztof Brzozowski.

Więcej informacji na temat inteligent-
nych sieci energetycznych znajdziesz na 
www.domzenergia.pl

Autor: Justyna Wojciechowska

Projekt „Od konsumenta do prosumenta – czyli dlaczego warto wdrożyć inteligentne sieci energetyczne w Polsce” 
dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
WFOŚIGW

• W centrum Boguszowa 
- Gorc została przeprowa-
dzona kampania pro�lak-
tyczno-edukacyjna doty-
cząca bezpieczeństwa na 
drogach oraz odpowiedzial-
ności kierowców za innych 
uczestników ruchu drogo-
wego. W ramach akcji funk-
cjonariusze policji, w asyście 
dzieci i młodzieży z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Boguszowie-Gorcach, kontro-
lowali i edukowali kierowców. 
Rolą policji było sprawdzanie 
stanu trzeźwości kierowców, 
dzieci wręczały kierowcom 
kwiaty oraz wykonane przez 
uczniów Zespołu Szkól Samo-
rządowych i Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego laurki z ha-
słami promującymi trzeźwość 
i bezpieczeństwo na drogach.

• Organizowana przez głu-
szyckie Centrum Kultury-
-MBP Noc kupały ściągnęła 
do Łomnicy miłośników do-
brej zabawy w klimatach lu-
dowych. Najmłodsi bawili się 
w Słowiańskim Miasteczku, 
ale korzystali także z innych 
bezpłatnych atrakcji (m.in. 
dmuchanej zjeżdżalni) oraz 
chętnie piekli kiełbaski przy 
ognisku. Z kolei dorośli  brali 
udział w zabawach i konkur-
sach. Magdalena Wawrzyń-
czyk z Łomnicy zwyciężyła w 
konkursie na Najpiękniejszy 
Wianek. Tuż za nią uplasowa-
ły się: Magdalena Osiewacz z 
Wałbrzycha i Jadwiga Czepil 
z Głuszycy. W konkursie dla 
zakochanych zwyciężyła para 
z Kolc – państwo Jadwiga i 
Andrzej Sokołowscy. Pomimo 

niesprzyjającej pogody, go-
ściom Nocy Kupały dopisały 
humory: bawili się do póź-
nych godzin nocnych. Nie za-
brakło też atrakcji dla dzieci, a 
gwiazdą wieczoru był zespół 
daGda.
• W Walimiu, za sprawą pa-
sjonatów historii i dobrego 
smaku, odbył się pierwszy 
w Polsce „Festiwal kuch-
ni polowych”. Wszystkim 
przybyłym, oprócz darmo-
wej strawy, serwowano rów-
nież lekcję historii, bowiem 
można było spróbować 
produktów kuchni polowej 
w wydaniu sowieckim, sma-
kując grochówkę na boga-
to. Armia niemiecka raczyła 
wszystkich zupą gulaszową, 
zaś porcje wydawane przez 
armię napoleońską były ma-

giczną miksturą zwaną „Le 
Bouilli”. Na koniec armia car-
ska wydawała smakowitą so-
liankę. Warto podkreślić, iż 
wszystkie serwowane potra-
wy przygotowane były we-
dług tradycyjnych i oryginal-
nych przepisów wojskowych 
kucharzy. Urokowi temu wy-
darzeniu dodawały epokowe 
kuchnie polowe oraz rekon-
struktorzy wdzięcznie od-
zwierciedlający czasy, które 
już nie powrócą. Perłą wśród 
wszystkich zabytkowych 
eksponatów była oryginalna 
i rewelacyjnie zachowana 
kuchnia polowa z 1907 roku. 
Wydarzeniu towarzyszy-
ła epokowa muzyka, która 
przeplatała się ze współcze-
snymi brzmieniami zespołu 
muzycznego. Dodatkową 

atrakcją festiwalu była emi-
sja filmu pt. „Kucharze histo-
rii” oraz pokazy strzałów ar-
matnich oraz serie strzałów 
niemieckiego karabinu ma-
szynowego. Współczesnym 
akcentem,  który pojawił się 
podczas imprezy, były nasze 
maskotki, czyli dwie sówki, 
które jak zawsze wywołały 
wiele uśmiechów, zarówno 
u małych jak i dużych.
• Gmina Czarny Bór podpi-
sała umowę z wykonawcą 
na odbudowę i przebudo-
wę dróg gminnych w Grzę-
dach i Grzędach Górnych. 
Umowa została zawarta po 
przeprowadzonej procedurze 
przetargowej, a najkorzyst-
niejszą ofertę złożyło konsor-
cjum �rm: Przedsiębiorstwo 
Usługowo- Produkcyjne i 

Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. 
oraz Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Rolne „SADY DOL-
NE” Sp. z o.o. Koszt całkowity 
prac szacuje się na kwotę 
blisko 0,8 mln zł., a planowa-
ny termin zakończenia inwe-
stycji to trzeci kwartał 2014 
roku. - W ostatnich trzech 
latach Grzędy i Grzędy Górne 
były bene�cjentem najwięk-
szej puli środków w ramach 
inwestycji wykonanych na 
drogach powiatowych w 
gminie Czarny Bór. W sumie 
na remonty dróg gminnych i 
powiatowych wydano do tej 
pory prawie 1,5 mln zł, a już w 
najbliższym czasie rozpoczną 
się kolejne prace na drogach 
gminnych – mówi Adam Gó-
recki, wójt gminy.

(RED)
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 
na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych 

1. przy ul. 11-go Listopada 97/5 o powierzchni użytkowej 57,90 m² – 3 pokoje + kuch-
nia, I piętro. Cena wywoławcza wynosi 92 245,00 zł, wadium 4 612,00 zł. Przetarg od-
będzie się w dniu 17.07.2014r. o godz. 12,00 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie 
w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 524,99 zł. (w tym 
zaliczki za media).

2. przy ul. Palisadowej 95/18 o powierzchni użytkowej 71,50 m² – 3 pokoje + kuchnia, 
VIII piętro. Cena wywoławcza wynosi 140 200,00 zł, wadium 7 010,00 zł. Przetarg od-
będzie się w dniu 17.07.2014 r. o godz. 12,20 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie 
w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 667,11 zł (w tym 
zaliczki za media).

3 przy ul. Palisadowej 39/20 o powierzchni użytkowej 48,30 m² – 2 pokoje + kuchnia,  
IX piętro. Cena wywoławcza wynosi 109 200,00 zł, wadium 5 460,00 zł. Przetarg od-
będzie się w dniu 17.07.2014 r. o godz. 12,40 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie 
w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 442,19 zł. (w tym 
zaliczki za media).

4. przy ul. Senatorskiej 7/8 o powierzchni użytkowej 38,00 m² – 2 pokoje + kuchnia,  
II piętro. Cena wywoławcza wynosi 84 600,00 zł, wadium 4 230,00 zł. Przetarg odbę-
dzie się w dniu 17.07.2014 r. o godz. 13,00 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie 
w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 368,00 zł (w tym 
zaliczki za media).

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się z 
pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy 
Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 16.07.2014 r. lub w kasie 
Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 17.07.2014 r. w godz. od 8,00 do 10,00.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środ-
ków na rachunek bankowy Spółdzielni. 
Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej prze-
targ na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wa-
dium na konto spółdzielni i nie wygrały przetargu,wadium zostaje zwrócone na wskazany 
numer rachunku bankowego nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. Osobom, 
które wpłaciły wadium w kasie Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone 
bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium w terminie jak wyżej. Wyjątek 
stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umo-
cowanie notarialne lub potwierdzone przez pracownika spółdzielni.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do 
pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 
przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie za-
oferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas 
sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego,  
o którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane.
Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odrębnej własności lokalu bez udostępnienia 
świadectwa, o którym mowa wyżej. 
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie do dwóch 
miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty wylicytowanej w dro-
dze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty 
sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 074 66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21. 
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD

Michał Jochymek z War-
szawy zwyciężył w 26. Su-
deckiej Setce, nocnym biegu 
górskim na 100 km ze star-
tem i metą w Boguszowie-
-Gorcach. 

- Bardzo chciałem zwy-
ciężyć po raz szósty, ale 
tym razem musiałem uznać 
wyższość klasowego i wy-
magającego rywala. Ale 
ustanowiłem swój rekord 
trasy – stwierdził drugi w tym 

biegu Marek Swoboda z Wał-
brzycha.

Sudecka Setka to jeden z 
najbardziej ekstremalnych 
biegów górskich w kraju. Pra-
wie 400 zawodników wystar-
towało w piątek o godz. 22 z 
najwyżej w Polsce położone-
go rynku w Boguszowie (590 
m. n.p.m.). Trasa prowadziła 
m.in. przez szczyty: Chełmiec i 
Lesistą Wielką (oba po 851 m. 
n.p.m.), Dzikowiec (836) oraz 

Trójgarb (778). W rejonie Dzi-
kowca zawodnicy zmagali się 
dodatkowo z deszczem.

Wyniki
Sudecka Setka: 1. Michał Jo-
chymek (Warszawa) – 8:56.11, 
2. Marek Swoboda (Wał-
brzych) – 9:02.41, 3. Paweł Cie-
ślik (Katowice) – 9:41.26. Ko-
biety: 1. Ewa Majer (Dobczyce) 
– 9:58.55, 2. Marta Olechno-
wicz (Szczecin) – 10:12.56, 3. 

Żaneta Bogdał (Wrocław) – 
10:48.21.
Bieg na 72 km: 1. Cezary Osoj-
ca (Kraków) – 7:07.09, 2. Lukas 
Pawlowski (Częstochowa) – 
7:09.27, 3. Krzysztof Spychalski 
(Legnica) – 7:40.08. 
Maraton Górski: 1. Jan Wą-
sowicz (Kraków) – 3:16.00, 2. 
Robert Kubiak (Jedlina-Zdrój) 
– 3:30.58, 3. Alan Dobrowolski 
(Boguszów) – 3:38.46. 

(BAS)

Już po raz 13. Uczniow-
ski Klub Sportowy Baszta 
Wałbrzych spędzał zielo-
noświątkowy weekend na 
boiskach Marsylii. Pojechał 
tam z trzema drużynami w 
kategorii U-13 i jedną U-11, 
by uczestniczyć w między-
narodowym turnieju piłkar-
skim młodzików, w którym 
wystąpiło 40 zespołów, 
głownie z południowej Fran-
cji, a także z Bułgarii i Hisz-
panii.

Najlepiej spisała się naj-
młodsza drużyna Baszty, U-11, 
która w końcowej klasy�kacji 
zajęła 9. miejsce, ale tylko raz 

przegrała. Pierwszy zespół 
U-13 uplasował się na 10. miej-
scu, w środku stawki. Wyróż-
niono nas Nagroda Fair Play. 
Gościnnie w Baszcie wystąpili 
zawodnicy Olimpii Kamienna 
Góra, MKS Szczawno-Zdrój i 
Szczytu Boguszów-Gorce.

Ekipa, m. in. z trenerem 
Markiem Figurskim, zakwate-
rowana została w nadmorskiej 
miejscowości La Ciotat. Po tur-
nieju zwiedzała malownicze 
okolice Marsylii i uczestniczy-
ła w rejsie statkiem po Morzu 
Śródziemnym.

Wyjazd sponsorowały �r-
my: Aktiw z Gostkowa i Adrian 

Swój 90. maraton w ogó-
le, a 75. zagraniczny, wał-
brzyszanin Witold Radke 
przebiegł na trasie Goerlitz 
– Zgorzelec – Goerlitz. 11. 
Europa Marathon wchodził 
w skład festiwalu biegowe-
go odbywającego się na Ale-
xander Platz w Goerlitz.

Zwyciężył Niemiec Axel 
Beutelmann w czasie 2:55,35. 
Radke zajął 83. miejsce w kla-
sy�kacji generalnej i 2. w kate-
gorii M70 z rezultatem 4:11,04. 
Warto dodać, że na 71. miej-
scu maraton ukończył Grze-
gorz Kalinowski z „Toyoty”, dy-
rektor niedawnego górskiego 
półmaratonu w Jedlinie-Zdro-
ju, prowadzącego m.in. przez 
najdłuższy w Polsce tunel ko-
lejowy.

- Gdy w 1996 roku przebie-
głem swój pierwszy maraton, 
Polacy mogli się uczyć od są-
siadów organizacji masowych 
biegów ulicznych. Teraz, po 18 
latach startów, śmiało mogę 
powiedzieć, że to my w tej 
dziedzinie możemy być wzo-
rem dla innych nacji. Wyjazdu 
do Goerlitz nie będę przyjem-
nie wspominał m.in. z powodu 
licznych niedociągnięć orga-

Sudecka Setka za nami

UKS Baszta Wałbrzych w Marsylii

Wyrwiński, Pro Eko Natura i 
Adam Godzwa oraz Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego i Ro-
bert Jagła oraz Miejski Zarząd 
Budynków, Miejski Zakład 
Usług Komunalnych, Zamek 
Książ i Urząd Miejski w Wał-

brzychu. Uczestnicy wyjazdu 
do Marsylii dziękują także Ar-
turowi Torbusowi i dyrektor 
Bożenie Kruszyńskiej z Zespo-
łu Szkół z Oddziałami Integra-
cyjnymi.

(BAS)

90. maraton 
Witolda Radke

nizacyjnych. Zawodnikom nie 
zapewniono napojów izoto-
nicznych, a za koszulki, które 
zwykle przekazywane są w 
ramach pakietu startowego, 
trzeba było zapłacić 10 euro. 
Chipy do pomiaru czasu po-
bierało się za kaucją. Nagrody 
rzeczowe przygotowano tylko 
dla najlepszych w klasy�kacji 
generalnej, zupełnie pomija-
jąc wyróżnienia w kategoriach 
wiekowych. Trasa maratonu 
była nieciekawa, a jej jedyna 
atrakcją było dwukrotne prze-
bieganie mostu na Nysie, daw-
niej granicznego – powiedział 
Radke.

(A. BAS)
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USŁUGI

(2) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPI-
CERKI MEBLOWEJ, DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, CZYSZCZENIE 
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ 
– KONKURENCYJNE CENY! TEL: 
535-424-624.

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

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne. – TANIO! Tel. 
607-218-533.

(3) USŁUGI REMONTOWE 
ŁAZIENKI, KUCHNIE KOMPLEK-
SOWO. TEL. 790-542-123. 

(1) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH” 
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE, 
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE, 
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DY-
WANY ITP. TEL: 795-673-485.

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

(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

(2) Zatrudnimy agentów ochrony 
obiektów handlowych w Czarnym 
Borze. Tel. 726-00-77-07.

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam kawalerkę 20,30 m kw. 
na Podzamczu w wieżowcu, 11 
piętro. 1 pokój, aneks kuchenny, 
łazienka, wc, przedpokój, po 
remoncie (okna PCV, gładzie, 
panele). Mieszkanie umeblowane, 
budynek po termomodernizacji. 
W pobliżu sklepy, bazar, przy-
chodnia, przystanki autobusowe. 
Czynsz – 200 zł miesięcznie. Cena 
65 tys. zł. Tel. 608 08 44 57.

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

JASIAK–WAŁBRZYCH PODZAMCZE, 
3 POKOJE, 54 M2, 10 PIĘTRO, DO OD-
ŚWIEŻENIA 135 000,- DO NEGOCJA-
CJI, TEL. 730-303-888 MS-0747N 

JASIAK–WAŁBRZYCH ŚRÓMIEŚCIE, 1 
POKÓJ, 1 PIĘTRO, 38 M2, OGRZEWA-
NIE MIEJSKIE 45 000,- DO NEGOCJA-
CJI, TEL. 730-303-888 MS-0742N 

JASIAK–WOLNOSTOJĄCY DOM 
W SZCZAWNIE ZDROJU W SUPER LO-
KALIZACJI, 146 M2, 736 M2 DZIAŁKI, 
490 000,- DO NEGOCJACJI TEL. 730-
303-888 DS-0178N

JASIAK–DLA KLIENTA POSZUKUJĘ 3 
POKOI NA PIASKOWEJ GÓRZE LUB 
PODZAMCZU Z JASNĄ KUCHNIĄ DO 
PIERWSZEGO PIĘTRA TEL. 730-303-
888

JASIAK-OKAZJA, 2 POKOJE, 41M2, 
1 PIĘTRO, NOWE BUDOWNICTWO, 
OKOLICE BEMA, CENA 93 000ZŁ TEL. 
883-981-344

JASIAK- PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE, 
35M2,1 PIĘTRO, DO WPROWADZE-
NIA, CENA 115 000ZŁ, KONTAKT 
883-981-344

JASIAK - BIAŁY KAMIEŃ, KAWALER-
KA, 2 PIĘTRO, 40M2, DO WPROWA-
DZENIA + GARAŻ CENA 99.000 TEL. 
883-981-344

JASIAK –WAŁBRZYCH, RUSINOWA, 
38M2, 2 POKOJE, ŚWIETNA LOKALI-
ZACJA. CENA 83 000,- DO NEGOCJA-
CJI. TEL. 535-985-088. MS – 0748K.

JASIAK –BOGUSZÓW GORCE, 38M2, 
2 POKOJE, JEDEN Z ANEKSEM 
KUCHENNYM. CENA  92 000,- DO 
NEGOCJACJI! TEL. 535-985-088. MS 
– 0664K.

JASIAK – NOWE MIASTO, 2 POKOJE, 
47M2. IDEALNA LOKALIZACJA. WAR-
TO !!!! CENA 103.000,- DO NEGOCJA-
CJI. TEL. 535-985-088. MS – 0596K.

JASIAK – WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 
60M2, 3 POKOJE, ŁAZIENKA, BARDZO 
DOBRA LOKALIZACJA. CENA 150 
000,- DO NEGOCJACJI. TEL. 535-985-
088. MS – 0597K.

PILNIE POSZUKUJEMY DOMU W 
SZCZAWNIE-ZDROJU LUB W WAŁ-
BRZYCHU NA PIASKOWEJ GÓRZE DO 
600.000,- ZŁ. DOM NIE MOŻE BYĆ 
STARSZY NIŻ 25 LAT. NA ŻYCZENIE 
ZDECYDOWANEGO KLIENTA!

JASIAK – WYJĄTKOWO SŁONECZNE 
MIESZKANIE W UNISŁAWIU, 2 POKO-
JE, 51M, PO REMONCIE, BUDYNEK 
KILKURODZINNY, OGRÓD. CENA 
95.000,- DO NEGOCJACJI! TEL. 535-
586-888. MS-0672B

JASIAK – DZIAŁKA 6100 M2 OBJĘTA 
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA NA 
ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ W BOGU-
SZOWIE (U PODNÓŻA CHEŁMCA) Z 
ZABUDOWANIAMI. CENA 50.000,- ZŁ 
OKAZJA! TEL. 535-586-888 RS-0039B

JASIAK - OKAZJA! DWUPOZIOMOWE 
MIESZKANIE PRZY UL. BARDOW-
SKIEGO W WAŁBRZYCHU, 2 POKOJE, 
KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC, DWIE 
SYPIALNIE PODDASZOWE. CENA 
99.900,- ZŁ DO NEGOCJACJI! KON-
TAKT TEL. 535-586-888. MS-0639B.

JASIAK – ŚWIEBODZICE. OSIEDLE 
PIASTOWSKIE, 33M2, ROZKŁADOWE, 
PRZYTULNE, 1 POKÓJ Z DUZYM 
BALKONEM, KUCHNIA Z OKNEM, 
ŁAZIENKA Z WC, CENA 75.000 DO 
NEGOCJACJI TEL. 603-861-411

JASIAK - OKAZJA! LOKAL UŻYTKOWY 
W BOGUSZOWIE-GORCACH W RYN-
KU, 41M2, DUŻA WITRYNA, CENA 

58-309 Wałbrzych, Kusocińskiego 5,
walbrzych@wgn.pl   74 842 90 60, 

WGN Nowe Miasto, sprzedam 2 
pokoje, 41m ,1 piętro, ogrzewanie 
gazowe, spokojna okolica, cena 
80 tys. neg. 74 842 90 60.

WGN Nowe Miasto, mieszkanie 2 
pokoje, 2 piętro, 41m, po kapital-
nym remoncie, wolne, cena 115 
tys. neg. Tel. 74 842 90 60.

WGN Biały Kamień, 60m, 2 poko-
je, parter, do remontu, spokojna 
okolica, bez barier dla osób 
niepełnosprawnych, 65 tys. zł do 
negocjacji,74 842 90 60, SM/3824.

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
41m, 2 pokoje na 4 piętrze, jasna 
kuchnia, balkon, cena 86 tys.zł , 
tel 74 842 90 60, 

WGN Podzamcze, małe  mieszka-
nie 36m, 2 pokoje,  2 piętro/10p, 
atrakcyjna cena 93 tys. zł do neg. 
tel. 74 842 90 51. 

WGN Biały Kamień, 60m, 2 poko-
je, parter, do remontu, spokojna 
okolica, bez barier dla osób 
niepełnosprawnych, 65 tys. zł do 
negocjacji,74 842 90 60, SM/3824.

WGN Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
rozkładowe, 37m, 1 piętro, po re-
moncie, do wprowadzenia ,cena 
120 tys. zł 74 842 90 60, 

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
2 pokoje, 35m, dobra lokalizacja, 
parter, cena 82 tys. zł, tel. 74 842 
90 60.

WGN Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
ciemna kuchnia, 45m, ładne 
mieszkanie, winda, cena 139 tys. 
zł, tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, sprzedam 
ładny dom w zabudowie szerego-
wej, 3 pokoje, cena 280 tys.zl, tel. 
74 842 90 60.

WGN Biały kamień, mieszkanie 
40m, 3 piętro, do zamieszkania, 
ogrzewanie gazowe, cena 85 tys. 
zł, 74 842 90 60, SM/3487.

WGN Piaskowa, 3 pokoje, widna 
kuchnia , 51m, parter, centrum 
osiedla, do zamieszkania, cena 
167 tys.zł,neg. 74 842 90 60, 
SM/3830.

WGN  Podzamcze, zamienię na 
mniejsze lub sprzedam za 139 tys. 
3 pokoje, 60m, 8 piętro, tel. 74 
842 90 60, SM/3816.

WGN Szczawno-Zdrój, bardzo 
ładne  mieszkanie 3 pokoje, 86m, 
2 piętro, atrakcyjna lokalizacja, 
garaż, cena 290 tys. 74 842 90 60.

WGN Szczawno-zdrój, sprzedam 
dom 70m, 4 pokoje, za 290 tys. 
zł lub zamienię na mieszkanie z 
dopłatą, 74 842 90 60.

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

CENA 260 000 ZŁ ( NR. OFERTY 318 
)-(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

SAME CENTRUM UZDROWISKA. 
CENA 89 000 ZŁ (NR. OFERT 1125 )- 
(74) 843 33 33 - (74) 666 66 06
BON – DOM, SZKLARSKA PORĘBA, 
230 M2, 7 POKOI,DZIAŁKA 663 M2, 
IDEALNY POD AGROTURYSTYKĘ. 
CENA : 398 000 ZŁ - (74) 843 33 33 - 
(74) 666 66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ, LOKAL 
DO WYNAJĘCIA, PARTER, DUŻA 
WITRYNA 16 M2, CENA NAJMU: 
1200 ZŁ ( NR. OFERTY 1790 ) - (74) 
666 66 06
BON - NOWE MIASTO, MIESZKANIE, 
46M2, 1 PIĘTRO,2 POKOJE, DUŻA 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC. 
PO REMONCIE, BARDZO DOBRA 
LOKALIZACJA. CENA : 90 000 ZŁ - 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – DZIAŁKA BUDOWLANA, 
MIEROSZÓW, 1500 M2, MEDIA, 
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE. 
CENA : 60 000 ZŁ ( NR. OFERTY 1671) 
- (74) 666 66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ - WYNA-
JEM, MIESZKANIE JEDNOPOKOJOWE 
35 M2 - 900 ZŁ, DWU POKOJOWE- 
54 M2 -1100 ZŁ, 60 M2 - 1200 ZŁ, 
PO REMONCIE, UMEBLOWANE ( NR 
OFERTY 1797)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON - OKOLICE DOBROMIERZA, 
DOM, POWIERZCHNIA 300 M2, 
DZIAŁKA 2270 M2, NA ZIAŁCE BU-
DYNKI GOSPODARCZE. CENA : 179 
000 ZŁ (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – OKOLICE SZCZAWNA-ZDRÓJ, 
DOM, 261 M2, 4 POKOJE, WIDNA 
KUCHNIA, DZIAŁKA: 2000 M2, 3 
BUDYNKI GOSPODARCZE. CENA: 
329 000 ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, 42 M2, 3 
PIĘTRO, 2 POKOJE, JASNA KUCH-
NIA,ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
CENA : 115 000 ZŁ DO NEGOCJACJI 
- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - OKOLICE CHEŁMSKA ŚLĄ-
SKIEGO, DZIAŁKA 3,30 HA, POD 
BUDOWNICTWO WIELORODZINNE, 
PENSONATOWE. MEDIA, CENA 100 
000 ZŁ ( NUMER OFERTY 1441 )- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, 42 M2, 2 
POKOJE, JASNA KUCHNIA, ŁAZIEN-
KA, WC, 3 PIĘTRO, STAN MIESZKA-
NIA DOBRY. CENA : 115 000 ZŁ ( NR 
OFERTY 1722)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON – DOM, PIASKOWA GÓRA, 85 
M2, DZIAŁKA: 200 M2, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA Z MEBLAMI, 
OGRZEWANIE GAZOE + PIECY NA 
DREWNO. 295 000 ZŁ DO NEGOCJA-
CJI - (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – BOGUSZÓw GORCE ( 
KUŹNICE ), MIESZKANIE, 53 M2, 2 
PIĘTRO, 2 POKOJE, JASNA KUCHNIA 
W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA Z WC, 
PRZEDPOKÓJ, DUŻY BALKON, PO 
REMONCIE, OGRRZEWANIE GAZO-
WE, CENA: 109 000 ZŁ ( NR. OFERTY 
1796 )- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – SZCZAWNO ZDRÓJ, LOKAL 
DO WYNAJĘCIA, ELEGANCKI I STY-
LOWY, DUŻA SALA, ZAPLECZE, 82 
M2, BARDZO DOBRA LOKALIZACJA. 
CENA NAJMU 5000 ZŁ ( NR. OFERTY 
1789 )- (74) 843 33 33,(74) 666 66 06
BON – PIASKOWA GÓRA, MIESZ-
KANIE, 36 M2, 2 POKOJE, JASNA 
OTWARTA KUCHNIA W ZABUDO-
WIE, ŁAZIENKA I WC, PO REMONCIE. 
6 PIĘTRO. CENA 115 000 ZŁ ( NUMER 
OFERTY 1800 ) - (74) 666 66 06
BON – PODZAMCZE, WYNAJEM, 40 
M2, PIĘTRO 10, 2 POKOJE, JASNA 
KUCHNIA W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA 
Z WC I PRZEDPOKÓJ. UMEBLOWA-
NIE NOWE, MIESZKANIE BARDZO 
DOBRY STANDARD, PO REMONCIE.
DUŻY BALKON. CENA: 1150 ZŁ - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 
BON – SZCZAWNO-ZDRÓJ, DOM 
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, 120 
M2, GARAŻ, DZIAŁKA OD 170 M2 
DO 220 M2. CENA 298 000 ZŁ ( NR. 
OFERTY 1593) - (74) 843 33 33 
BON- KONRADÓW, PÓŁ DOMU, 130 
M2, 3 POKOJE, JASNA DUŻA KUCH-
NIA Z JADALNIĄ, OGRÓD: 1041 M2. 

BON - DOM, OKOLICE KAMIEŃCA 
ZĄBKOWICKIEGO, 160 M2, DO 
WPROWADZNIE, DZIAŁKA 1200 
M2. CENA: 345 000 ZŁ (74) 843 33 
33,(74)666 66 06
BON- ŚRÓDMIEŚCIE, DO WYNAJĘCIA 
BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY, IDEAL-
NY NA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO-
MICZNĄ, POWIERZCHNIA 100 M2, 
PRZY GŁÓWNYM CIAGU KOMUNI-
KACYJNYM, MIĘDZY śRÓDMIEŚCIEM 
A PODGÓRZEM - CENA NAJMU 900 
ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – JEDLINA ZDRÓJ,MIESZKA-
NIE, 49 M2, PARTER, 2 POKOJE, 
KUCHNIA, ŁAZIENKA, DUŻY TARAS. 
PO REMONCIE. ZIELONA OKOLICA, 

ABC NIERUCHOMOŚCI

ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych

Mieszkania od 39 000 zł !! 

Tel.(74) 307 03 16, 694 845 618
Pilnie szukamy mieszkań w Wał-
brzychu i okolicach dla zdecydo-
wanych klientów! Tel.(74) 307 03 
16, 694 845 618
3 pokoje na Piaskowej Górze, 45 
m2,cena: 98 tys! Tel. (74) 307 03 
16, 694 845 618
Piaskowa Góra, 2 piętro w budyn-
ku 4-ro piętrowym, 54 m2, cena: 
139 tys. Tel. (74) 307 03 16, 694 
845 618
Kawalerka  na Piaskowej górze, 
cena:59 tys! Tel. (74) 307 03 16, 
602 826 652
Podzamcze, 3 pokoje , 63 m2, 
cena: 119 tys! (74) 307 03 16, 530 
478 500
Wałbrzych, świetna lokalizacja, 44 
m2, cena: 42 tys!(74) 307 03 16, 
530 478 500
Biały Kamień, 26 m2, nowe bu-
downictwo, cena: 50 tys! (74) 307 
03 16, 530 478 500
Rusinowa, super lokalizacja, zielo-
na okolica,43 m2, cena: 65 tys. Tel.
(74) 307 03 16,531 045 421
Wolnostojący dom na działce 
1000 m2, na Poniatowie, cena: 
139 tys. Tel.(74) 307 03 16, 694 
845 618

DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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 
nie zwracamy.

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej kopalni). 

Tel. 606 478 000 

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.

MOTORYZACJA

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

SOWA, HIT !!! Podzamcze, 3 pokoje, 
54m2, II piętro, piękny widok, po 
kapitalnym remoncie. Cena 165 000 do 
negocjacji  Licencja nr 2410. Tel. 74 842-
12-84 lub 502-665-504
SOWA, OKAZJA !!! Piaskowa Góra, 2 
pokoje z jasną kuchnią, słoneczne, widok 
na zieleń, miejsca parkingowe pod 
budynkiem, po kapitalnym remoncie. 
Cena 139 000 do negocjacji.  . Licencja nr 
2410. Tel 74 842-12-84 lub 502-665-504
SOWA Boguszów Gorce, 2 pokoje do 
remontu, 48m2. Cena 20 000 do nego-
cjacji,. Licencja nr 2410. Tel. 74 842-12-84 
lub 502-665-504
SOWA, Szczawienko , 34m2 po kapital-
nym remoncie z ogródkiem. Cena 90 
500 do negocjacji. Licencja nr 2410 . Tel. 
74 842-12-84 lub 502-657-640
SOWA,  Świebodzice, 42m2 do od-
świeżenia. Cena 110 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410 . Tel. 74 842-12-84 lub  
502-657-640
SOWA, Piaskowa Góra, dom w zabudo-
wie szeregowej z zagospodarowanym 
ogrodem. Cena 450 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410 . Tel. 74 842-12-84 lub  
502-657-640
SOWA, Boguszów Gorce, atrakcyjna 
lokalizacja, 2 pokoje, 40m2. Cena 100 
000 do negocjacji . Licencja nr 2410 . Tel. 
74 842-12-84 lub  506-717-014
SOWA. Śródmieście, przestronne 
mieszkanie, 3pokoje, 60m2. Cena 91 000 
do negocjacji . Licencja nr 2410 . Tel. 74 
842-12-84 lub  506-717-014
SOWA, Biały Kamień, spokojna okolica, 
48m2, 2 pokoje. Cena 130 000 do nego-
cjacji. Licencja nr 2410 . Tel. 74 842-12-84 
lub 506-717-014
SOWA, Nowe Miasto, kawalerka , 36m2, 
do remontu. Cena 42 000 do negocjacji.. 
Licencja nr 2410, tel.  519-121-102,  74 
842-12-84
SOWA, Nowe Miasto, 52m2, kawalerka. 
Cena 68 000. Licencja nr 2410, tel.  519-
121-102,  74 842-12-84
SOWA, Rusinowa, 2 pokoje, 39m2, do 
remontu. Cena 75 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410, tel.  519-121-102,  74 
842-12-84
VICTORIA, Śródmieście, kawalerka po 
remoncie w cichej części, 33m2, wysoki 
parter, dom 4- rodzinny. Cena 69 000. 
Licencja nr 2410 . Tel. 74 666-68-14 lub 
519-121-104
VICTORIA, Nowe Miasto, mieszkanie po 
remoncie, 41m2, 2 pokoje, I piętro. Cena 
90 000 . Licencja nr 2410 . Tel. 74 666-68-
14 lub 519-121-104
VICTORIA, Boguszów mieszkanie po 
remoncie, 4 pokoje, 80m2, 2 piętro. Cena 
115 000. Licencja nr 2410 . Tel. 74 666-
68-14 lub 519-121-104
VICTORIA, Mieszkanie po kapitalnym 
remoncie, 56m2, 2 pokoje, I piętro. Cena 
129 000.. Licencja nr 2410 . Tel. 74 666-
68-14 lub 519-121-104
VICTORIA, Podzamcze, atrakcyjna 
lokalizacja przy ul. Senatorskiej, 74m2, 
II piętro. Cena do negocjacji. Licencja nr 
2410 . Tel. 74 666-68-14 lub 502-657-353
VICTORIA,Walim, ładna kawalerka. Cena 
22 500. Licencja nr 2410 . Tel. 74 666-68-
14 lub 502-657-353
VICTORIA,Nowe Miasto, piękne mieszka-
nie, 140m2, 4 pokoje do wprowadzenia. 
Licencja nr 2410 . Tel. 74 666-68-14 lub 
502-657-353
VICTORIA, Stary Zdrój, ul. Bardowskiego, 
po remoncie, 2 pokoje. Licencja nr 2410 . 
Tel. 74 666-68-14 lub 502-657-353

89.900 DO MAŁEJ NEGOCJACJI. 
OKAZJA TEL. 603-861-411.

JASIAK - OKAZJA! ROZKŁADOWE I 
PRZESTRONNE MIESZKANIE, 96 M2,  
NA II PIĘTRZE W CENTRUM ŚRÓDMIE-
ŚCIA, 67.000,- ZŁ. TEL. 603-861-411. 
MS-0621

JASIAK - MIESZKANIE , 87 M2, W 
CICHEJ CZĘŚCI ŚRÓDMIEŚCIA Z 
DUŻĄ DERANDĄ, I PIĘTRO, ZADBANY 
BUDYNEK, CENA 79.900,- DO NEGO-
CJACJI. TEL. 603-861-411. MS-0687
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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 w czteropiętrowcu, cena 
117 tys.zł. -  DO NEGOCJACJI! 74 
666 42 42, 790 217 670.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
36m2, Podzamcze, parter, balkon, 
cena 83 tys.zł. po częściowym 
remoncie, 74 666 42 42, 790 217 
670.
WILLA-  Sprzedamy 2 pokoje, 
48m2, P.Góra, w czteropiętrowcu 
po kapitalnym remoncie, cena 145 
000zł. 74 666 42 42, 608 318  866
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 290 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 po-
koje z aneksem kuchennym, 41m2 
, Podgórze, I piętro, cicha okolica, 
ogródek, cena - 49 000 zł!!! 74 666 
42 42, 507 153 166
WILLA – Do sprzedania 3 pokoje, 
po remoncie, P.Góra okolice ul.Nał-
kowskiej, 50,8 m2, cena 160 tys.zł.  
74 666 42 42, 790 217 670.
WILLA- Sprzedamy 3 pok. 63m2 na 
Podzamczu, 6 piętro, cena 139 tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3 
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 80 
tys.zł. 74 666 42 42,  507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, po remoncie 
119m2, działka: 722m2 cena 210 
tys.zł. 74 666 42 42, 790 217 670
WILLA – Sprzedamy 3 pok. na 
Nowym Mieście, po remoncie, 
70m2, 130 tys.zł!!  74 666 42 42, 
790 217 670
WILLA – Sprzedamy rozkładowe 2 
pokoje po remoncie, 41m2 , Biały 
Kamień, w bloku, 100 tys .zł. –74 
666 42 42, 608 318 866.
WILLA – Sprzedamy dom wolno-
stojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi, 
działka 520m2, cena 350 tys.zł!!! 
– do negocjacji, 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy bliźniaka na 
Górnym Sobięcinie, po remoncie, 
3 pok. 70m2, działka 288, cena 270 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy pokój z kuch-
nią na N.Mieście, 41m2, 1 piętro,  
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA - Sprzedamy 1 pok, z łazien-
ką i wc, 38m2, Podgórze, okolice 
Kaszubskiej, 39500zł. balkon, 74 
666 42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 2 balkony , Podzamcze, 
52 m2, 135 tys. zł. 74 666 42 42 , 
608 31 88 66 
WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42

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-pokojowe 
mieszkanie 29 m2  Piaskowa góra  
750 zł 74 6660919, 607212315

JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe Podzamcze 950  zł 74 
6660919, 607 212 315

JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe Szczawno Zdrój 850  zł 
74 6660919, 607 212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe 42 m2  Szczawno Zdrój 
120.000 zł  do zamieszkania   607 
212 315, 74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 83 m2 dwu-
poziomowe Świebodzice z działką  
i garażem, 205.000 zł 607 212 315, 
74 666 09 19

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

JM DOM mieszkanie 43 m2  2- po-
kojowe ul. Bardowskiego   99.900 zł 
607 212 315, 74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 95 m2  3- 
pokojowe  1 piętro, Jedlina Zdrój 
199.000 zł 607 212 315, 74 666 
09 19

JM DOM mieszkanie  40 m2, 2- po-
kojowe Śródmieście po general-
nym remoncie, ogrzewanie gazowe 
79.900 zł 607 212 315, 74 666 09 19

Sprzedam komfortowe mieszkanie 
w Głuszycy 98m2, 3 pokoje, pierw-
sze piętro. Cena 195 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411
Sprzedam dwa mieszkania w 
Mieroszowie łącznie 130 m2, wysoki 
standard, zadbana działka, garaż. 
Cena 240 tys zł. tel.882 068 300 - 600 
186 884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
75 m2, 2 pokoje, ogródek, pierwsze 
piętro. Cena 139 tys. zł tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w 
Głuszycy 67 m2, 1 piętro. Cena 129 
tys.  tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
110 m2, 3 pokoje do remontu- taras, 
ogródek. Cena 140 tys. zł tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411
Sprzedam mieszkanie na parterze w 
Głuszycy 65 m2, 3 pokoje z tarasem 
i ogródkiem. Cena 130 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 36 
m2, 2 pokoje. Cena 95 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411
Sprzedam dwie  działki budowlane 
w Bolesławicach blisko Świdnicy. 
Cena 50 zł/m2 netto. 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

WILLA –  Sprzedamy 42m2 na Bar-
dowskiego, po remoncie -  89 000 
zł.  74 666 42 42, 608 318 866.
WILLA – Sprzedamy 38 m2, 2 
pokoje po remoncie na  Nowym 
Mieście, 92 tys.zł.  74 666 42 42, 
608 318 866.
WILLA – Sprzedamy dom na 
Osiedlu Parkowym, po remoncie 
164m2, cena 430 tys.zł. do dużej 
negocjacji! 74 666 42 42, 608 31 
88 66
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje w 
spokojnej okolicy Nowego Miasta, 
słoneczne 52m2, cena 119 000zł. 
do negocjacji 74 666 42 42,  515 
510 032
WILLA -  OKAZJA! Kawalerka 
24m2na Piaskowej Górze, cena 64 
tys.zł. DO NEGOCJACJI! 74 666 42 
42 , 790 217 670.
WILLA-  Super lokalizacja! Sprze-
dam 3 pok. 49m2 na P .Górze, 
cena 120 tys.zł. 74 666 42 42, 608 
31 88 66
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje na 
Podzamczu, 36m2, 2 piętro, cena 
93tys zł. 74 666 42 42, 608 31 88 66
WILLA- Sprzedamy 4 pokoje, 
90m2, okolice ul.Batorego, 1 
piętro, cena 185tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 5 
pokoi po remoncie, B.Kamień, 
79m2, cena 125000zł.  666 42 42, 
608 31 88 66.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie, 1p/4p , 28m2, Piaskowa 
Góra,, cena 82 tys.zł. 666 42 42, 608 
31 88 66.
WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 
na Szczawienku, 26 m2, 45 tys.zł. 
CENA DO NEGOCJACJI !  74 666 42 
42, 515 510 032.

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 –  OKAZJA ! PODZAM-
CZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 63m2, 
4 piętro w 10, po kapitalnym 
remoncie, cena 149.500zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro 
w 4, cena 129.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35,5m2, 1 
piętro w 10, cena 87.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 2 pokoje, 42m2, 11 piętro w 
11, 74.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Blankowa,  3 pokoje, 72m2, parter 
w 10, cena 169.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 3 pokoje, 60m2, parter 
w 4, cena 125.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Basztowa, 4 pokoje, 84m2, 7 piętro 
w 10, cena 167.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, 4 pokoje, 86m2, 4 piętro 
w 4, cena 169.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 54m2, 6 piętro 
w 7, cena 150.000zł, po remoncie, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 54m2, 2 piętro w 
4, cena 129.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,  
kawalerka z jasną kuchnią, 27m2 
z dużym balkonem, parter w 10, 
75.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
38m2, 2 pokoje z jasną kuchnią, 
parter w 10, cena 93.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 
kawalerka, 40m2, parter w 3, do 
remontu, cena 45.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 
kawalerka, 45m2, parter w 2, do 
remontu, cena 27.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – OKAZJA! BOGUSZÓW 
GORCE, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z WC, 38m2 z ogrodem, parter w 
1, cena 25.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  SZEREGÓWKA NA 
SZCZAWIENKU UL. Witosa, 160m2, 
5 pokoi, cena 499.000zł 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 385.000zł MOŻLI-
WA ZAMIANA NA 3 POKOJE NA 
BIAŁYM KAMIENIU 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – DOM LUBOMIN, 7 
pokoi, 160m2, działka 1800m2, 
cena 249.000zł 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – DOM PIASKOWA GÓRA 
WOLNOSTOJĄCY, 5 pokoi, 110m2, 
działka 520m2, cena 350.000zł 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  SZEREGÓWKA NA 
PIASKOWEJ GÓRZE ul. Orłowicza, 
160m2, 5 pokoi, cena 430.000zł 74 
840 40 40, 693 223 424

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
97 m2, 3 pokoje- 1 piętro. Cena 150 
tys zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- Zimna Woda. 1485 m2 – 
38 ty zł i 3395m2 – 130 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam komfortowy apartament 
w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje, komi-
nek, 1 piętro, garderoba. Cena 155 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam lokal użytkowy w Głu-
szycy 200 m2, przy głównej drodze, 
parter. Cena 120 tys. tel.882 068 300 
- 600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam część domu do remontu 
w Ścinawce Dolnej, 107 m2, 4 po-
koje, tarasy. Cena 110 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

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

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

Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
40 m2, 2 pokoje- do remontu, par-
ter. Cena 31 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 dom z budynkiem na 
działalność gosp. w Domanowie 
powiat kamiennogórski. Cena 160 
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 50 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

Sprzedam dom z działka 1,5 ha  
blisko Bolkowa 5 km – Park Krajobra-
zowy 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 mieszkanie dwupo-
ziomowe ul. Wańkowicza, 40m2, 
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys. zł 
tel.882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

Euro Dom Nieruchomości
Pl. Zamenhofa 1/28 

(Hala Targowa Manhatan)
58-309 Wałbrzych

www.eurodom.walbrzych.pl

Dla zdecydowanych klientów 
z gotówką pilnie poszukujemy 
Mieszkania 1, 2, lub 3 pokojo-
wego na Piaskowej Górze, lub 
Podzamczu, może być zadłużone, 
lub z zajęciem komorniczym !!! tel. 
606 97 66 30
PILNIE SPRZEDAM KOMIS SAMO-
CHODOWY NA PODGÓRZU, CENA 
79 TYS, TEL. 606 97 66 30
Sprzedam dom wolnostojący o 
pow 150m z działką 1100m na 
Podgórzu, cena 249 tys. Tel 606 
97 66 30
Sprzedam wyremontowaną 
szeregówkę na Piaskowej Górze, 
doskonała lokalizacja, cena 329 
tys.tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! MS-1249 Głuszyca ul. 
Łukasiewicza o pow. 49M2 po 
kapitalnym remoncie, I piętro, za-
budowa kuchenna w cenie,  cena 
119 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA !!! Sprzedam dom w sta-
nie deweloperskim o pow. 200M, 
działka 80 m, cena  269 tys. Tel. 
534 210 153
OKAZJA !!! Sprzedam 2 pokojowe 
mieszkanie na Piaskowej Górze 
o pow. 29 m2 do remontu, super 
lokalizacja, cena 66 tys. Tel. 606 
97 66 30
MS-1470 Piaskowa Góra kawaler-
ka o pow. 26,6m cena 73 tys. Tel. 
534 210 153
OKAZJA !!! Podzamcze 1-piętro, 2 
pokoje po kapitalnym remoncie, 
48m cena 147 tys.606 97 66 30
MS -1392 Piaskowa Góra 2 pokoje 
36m cena 79 tys tel. 883 334 481
OKAZJA!!! Podzamcze słoneczne 2 
pokoje o pow. 36m, po kapital-
nym remoncie, duży balkon, cena 
119 tys. Tel. 606 97 66 30
Nowe Miasto- ul. Truskawiecka 
45m, 2 pokoje, cena 85 tys. Tel. 
534 210 153
MS-1326 Nowe Miasto 2-pokoje  
o pow. 40m. Cena 40 tys. Tel.534 
210 153
MS-1195 Piaskowa Góra 2 pokoje 
w pełni rozkładowe o pow. 41,5m. 
Cena 97 tys. Tel. 793 111 130
Piaskowa 3 pokoje w pełni rozkła-
dowe o pow. 51m. Cena 135 tys. 
Tel. 606 97 66 30
Sródmieście  102m, 4 pokoje, 
1000M ogrodu, cena 145 tys. Tel. 
883 334 481
MS-1431 Podamcze 2 pokoje 
o pow 36m parter z balkonem. 
Cena 78000zł. Tel. 883 334 481
MS-1474 Świebodzice, Oś. Pia-
stowskie 3-pokoje do wprowa-
dzenia o pow. 51,19m. Cena 140 
tys. Tel. 793 111 130
MS-1381 Śródmieście 3-pokoje w 
rozkładzie o pow.76m. Cena 145 
tys.do negocjacji. Tel. 793 111 130
MS-1383 Śródmieście 3 pokoje o 
pow. 83 m2 do remontu. Cena 89 
tys do negocjacji. Tel. 883 334 486
MS-Podzamcze 3-pokoje, 6 piętro 
o pow. 62,6m. Cena 139 tys. 
Tel.883 334 481

MS-1107 Piaskowa Góra 3-pokoje 
o pow. 45M do odświeżenia, cena 
122 tys. Tel. 793 111 130

MS-1322 Podamcze 3-pokoje 
ładne ,3piętro o pow. 63m. Cena 
155 tys. Tel. 793 111 130

MS-1398 Nowe Miasto 4-pokoje 
do wprowadzenia o pow. 78M 
cena 149 tys. Tel. 793 111 130

Okazja! Podzamcze  4 pokoje 
o pow. 65,7m do odświeżenia, 
super lokalizacja, cena 173 tys. 
Tel.793 111 130

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  Rynku przy parkin-
gu, cena 4500. tel. 606 976 630

Zamienię własnościowe 2 pokoje 
na Piaskowej Górze o pow. 41M, 
na kawalerkę również na Piasko-
wej Górze, tel. 606 97 66 30

Bogata oferta wynajmu, ceny już 
od 600 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, 
tel. 793 111 130

JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 
40 m2,  1 piętro, Piaskowa Góra 
115.000 zł 607 212 315, 74 666 0919

Wydzierżawię 
w Wałbrzychu 

obiekt handlowy o pow. 
90m2 z pełnym zapleczem 

soc. W atrakcyjnym miejscu 
Podzamcza ul. JP II. 

Tel. 74/842-65-92, 
607-712-722.
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Pilnie sprzedam 
uzbrojoną działkę budowlaną 1800 m kw.

z pozwoleniem na budowę 
w Jedlinie Zdroju przy ul. Herberta. 

Tel. 502 266 723
KREDYTY do 99 lat 

Pożyczki pozabankowe 
bez zdolności kredytowej 

w bankach

CHWILÓWKI na dowód
również dla osób bez dochodu
POŻYCZKI dla zatrudnionych 

na umowę o pracę 
TYMCZASOWĄ

Wałbrzych, Piaskowa Góra
Hala Manhattan, BOX 54

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

HURTOWNIA OPON „KING TYRES” 

OFERUJE OPONY 
W NAJNIŻSZYCH 
CENACH W KRAJU! 
DOSTĘPNE WSZYSTKIE ROZMIARY! 
UL. STARACHOWICKA 3, TEL: 795-772-020

HURTOWNIA OPON „KING TYRES” 

POSZUKUJE 
WULKANIZATORA 

Z DOŚWIADCZENIEM
WIĘCEJ INFORMACJI 

POD NR TEL. 795-002-003 

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH

oraz motocykli

tel. 696 473 695

SZYBKA 

POŻYCZKA 
DO 25 TYS. ZŁOTYCH. 

TEL: 697210360  

PRACA 
STAŁA 

LUB DODATKOWA 

Tel: 660-676-243  

Windykacja 
z gwarancją skuteczności
Zakup wierzytelności
Zakup weksli
Poręczenia i wyręczenia
Zlecenia od dłużników 
wekslowych
Skup weksli emitowanych
Pokrywamy wszelkie koszty 
opłat sądowych
oraz zastępstw prawnych
NIE POBIERAMY OPŁAT 

WSTĘPNYCH
Centralne Biuro 

Windykacyjne sp. z o.o. 
Warszawa

Oddział w Wałbrzychu
pl. Magistracki 3 pok. 19

tel. (22) 21 39 335
tel. 534 626 704

e-mail: cbw@vp.pl
www.weksel.manifo.com

NAPRAWA 
SKUTERÓW I QUADÓW 

(odbiór i dowóz)
CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 12B 

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel. (74) 844 52 33, 

722-181-622 

montaż anten 
satelitarnych 
i naziemnych 
tel.: 501-674-338 

i 74-854-17-12

RATY

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

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.

WAKACYJNA PROMOCJA
KREDYTOWA !!! 

GOTÓWKI, KONSOLIDACJE
• okres do 12 lat

• bez zaświadczeń 
• na dowolny cel 

DECYZJA W 1 MINUTĘ ! 

ul.Nowy Świat 1A, IIp. 
796 600 006

ul.Broniewskiego 65C
728 765 048, 74 664 83 85

KOMPLEKSOWE 

USŁUGI 

REMONTOWO 

- WYKOŃCZENIOWE 
TEL: 694-922-059 
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