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ŚWIEBODZICE

Ubywa basenów
REKLAMA

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
REKLAMA

Promocyjne ceny
na serwis klimatyzacji
Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695
ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin

W tym roku nie będzie można skorzystać z odkrytego basenu w wałbrzyskiej dzielnicy
Rusinowa. Zatem po ochłodę trzeba udać się do Głuszycy lub Świebodzic albo nieco dalej:
do Strzegomia lub Mezimesti w Czechach.
- Z przygotowanej ekspertyzy wynika, że niecka
basenu przy ul. Bystrzyckiej
3 w wałbrzyskiej dzielnicy
Rusinowa jest w złym stanie technicznym. Dlatego ta
odkryta pływalnia w tym sezonie letnim będzie nieczynna – mówi Mariusz Gawlik,
dyrektor zarządzający spółki
Aqua Zdrój w Wałbrzychu.
Tymczasem 1 lipca został udostępniony basen w
Głuszycy. Obiekt zarządzany
przez Centrum Kultury-MBP
w Głuszycy czynny będzie
w lipcu i w sierpniu codziennie, a bilety całodniowe są w
cenie 3,5 (ulgowe) i 7 zł (normalne). - Amatorzy kąpieli
mają do wyboru trzy niecki:
dużą – 20 m x 50 m o głębokości od 120 cm do 300cm;
średnią - 20m x 20 m o głębokości 120 cm i brodzik – 5
m x 3 m o głębokości do 30
cm. Nad bezpieczeństwem
czuwa wałbrzyski WOPR. W
ubiegłym roku basen miejski w Głuszycy, jako jedyny
w regionie, otrzymał pozytywną opinię WOPR-u: Brak
jakichkolwiek zastrzeżeń i
uchybień, a tym samym pozytywna ocena stanu bezpieczeństwa w roku 2013
uplasowała nasz głuszycki
basen liście najbezpiecz-

W tym roku można znów spędzać czas na kąpielisku w Głuszycy.

niejszych kąpielisk Dolnego
Śląska. Mam nadzieję, że tak
będzie i w tym roku – informuje Monika Bisek-Grąz, p.o.
dyrektora CK-MBP w Głuszycy.
Przy obiekcie basenowym
znajdują się również boiska
sportowe do piłki nożnej
i koszykówki. A uczniowie
Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
oraz Gimnazjum Miejskiego
im. Jana Pawła II w Jedlinie
– Zdroju mają możliwość
skorzystania z bezpłatnych

biletów wstępu na basen
kąpielowy w Głuszycy. Bilety
można odbierać w pokoju
nr 4 Urzędu Miasta Jedlina
– Zdrój. Bilet ważny jest w
dniu jego wydania.
Kolejna świetna informacja dla wszystkich fanów spędzania czasu wolnego nad
wodą, osób lubujących się
w zażywaniu kąpieli słonecznych oraz fanów sportów
plażowych dotarła ze Świebodzic, gdzie już w połowie
czerwca działalność w sezonie letnim 2014 rozpoczęło

odkryte kąpielisko przy ul.
Rekreacyjnej 1. Obiekt, który
w ostatnim czasie był pieczołowicie przygotowywany
na przyjęcie wypoczywających, w ciągu sezonu czynny
jest codziennie w godzinach
10.00 – 18.00. Zmianie w stosunku do roku ubiegłego nie
ulegają ceny biletów. Wstęp
to koszt 6 zł za bilet normalny i 3 zł za bilet ulgowy. Po
godzinie 16.00 wszyscy chętni mogą wejść za cenę biletu
ulgowego.
(RED)
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REZONANS MAGNETYCZNY
Wałbrzych ul. Chrobrego 41
(wjazd za pogotowiem)
Tel: 600 - 453- 202
www.rezonans.walbrzych.pl

wynik w 24 h

(wysyłamy opisy badań również na maila)

KUPON RABATOWY 5% DO 31.08.2014

Po zwycięstwie w Rosji bolszewików
nastały ciężkie czasy dla osób, którym wydawało się, że bolszewickie hasła o wolności i równości oznaczają także prawo
do swobodnego głoszenia swoich myśli, czyli i prawo do swobody publicznej
wypowiedzi. Bardzo szybko przekonali
się, że próba realizacji tych praw kończy
się na Łubiance, a dla tych, którzy mieli
szczęście kolejnym etapem były obozy
koncentracyjne na Syberii. Ci, którzy mieli
mniej szczęścia, z katowni na Łubiance
nigdy nie wyszli, a ich ciała zakopano w jakichś bezimiennych dołach. Po 1944 roku
swoim panowaniem rosyjscy bolszewicy
objęli te tereny Europy, które podarowali im wspaniałomyślnie przywódcy USA i
Wielkiej Brytanii. I od tego czasu, również
w Polsce, za swobodne głoszenie myśli
groziły poważne sankcje, kończące się
często sądowymi wyrokami. W wprawdzie po 1954 roku nikomu już za głoszenie swobodnej myśli kara śmierci nie groziła, ale cenzura polityczna funkcjonowała
w najlepsze. Tak więc w czasach PRL, aby
przedstawić jakieś niezależne od cenzury
spektakle teatralne, aktorzy teatralni i łaknący wolnego słowa obywatele, spotykali
się w kościołach lub przykościelnych salkach katechetycznych. Nikt im tam nie
przeszkadzał, nie wpadały żadne partyjne
bojówki, żadne „robotniczo-chłopskie”
inspekcje, aby inscenizowane przedstawienia zatupać lub zakrzyczeć. Owszem,
widownia naszpikowana była agenturą
SB, która jednak siedziała cicho i grzecznie
klaskała, aby jeno później odpowiednie
raporty swoim mocodawcom napisać.
I oto przyszła niby wolna Polska z demokracją, a wraz z nią nadzieja i wiara,
że oto każdy będzie miał prawo mówić
i pokazywać to, co mu na sercu leży i w
duszy gra. Niezależnie od tego czy jest
członkiem jakieś partii, wierzy w Boga, czy
też jest zadeklarowanym ateistą. Wolność
taką gwarantuje każdemu z nas polska
konstytucja, przyjęta w powszechnym

referendum. Wolność taką gwarantują
nam przepisy prawa międzynarodowego,
w tym konwencje Unii Europejskiej, do
której Polska od jakiegoś czasu należy, co
jeszcze tak niedawno z radością świętowała hucznie i wesoło. Ale to się kończy,
bo do Polski wracają bolszewicy, którzy
chcą przywrócić swoje prawa i obyczaje.
Chcą wolności, ale tylko dla siebie, dla
tych, którzy wyznają takie, jak oni sami,
wartości. Reszta to bydło, które ma tylko
pracować, modlić się i słuchać w pokorze
pasterza swego. Świadkiem tego jest cały
demokratyczny świat, który ze zdumienia
i przerażenia przeciera oczy. Świadkami
tego jesteśmy także my, wałbrzyszanie.
Przed kilkoma dniami (27 czerwca), w
wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym
ci, którzy mieli na to ochotę, wiedzeni
ciekawością i wolą zamanifestowania
sprzeciwu wobec fundamentalistycznej
cenzurze, zebrali się w sali Sceny Kameralnej, aby wysłuchać tekstu teatralnej sztuki
pod tytułem „Golgota Picnic”. Jako wolni
obywatele demokratycznego państwa,
mieli do tego pełne prawo i mogli oczekiwać, że na straży tego prawa staną państwowe organa, zobowiązane właśnie do
stania na straży prawa i praworządności.
Niestety, jeszcze raz okazało się, że jakieś
bandy fundamentalistów, podobnych
do talibskich grup szalejących w islamistycznych państwach muzułmańskich,
uzurpujący sobie prawo do narzucania
swej woli wszystkim innym, zwłaszcza
tym, którzy są w mniejszości, wtargnęły
do teatru i prymitywnym, chamskim zachowaniem spowodowali, że aktorzy czytanie tekstu przerwali. Uczynili to z obawy
o swoją nietykalność, mimo że na sali
znajdowali się ci, którzy wyrazili swą swobodną wolę, aby tekstu tego wysłuchać,
poznać i zrozumieć przesłanie tej sztuki,
idee jakie ona sobą prezentuje. Na czele
tych fundamentalistycznych bojówek,
które zjechały się również z odległych od
Wałbrzycha miejscowości, stała posłanka
Zalewska z PiS. Pani, która zapomniała,
że ślubowała stać na straży demokracji,
a więc poszanowania prawa tych wszystkich, którzy są w mniejszości. Pani ta, w
wywiadzie udzielonym dla jednej z wałbrzyskich telewizji kablowych, butnie i
arogancko oświadczyła, że nie pozwoli
na to, aby 10 osób miało prawo narzucać
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Bolszewicy u bram
Janusz
Bartkiewicz

CENA

Histeria
wałbrzyszanom coś, czego oni sobie niby
nie życzą.
Otóż ja do tej pani mam takie oto
przesłanie. Kobieto, jeżeli nie masz pojęcia czym jest demokracja, to sobie głowy
posłowaniem nie zawracaj i zacznij robić
wreszcie coś innego, bardziej pożytecznego. Natomiast ja, jako obywatel tego
państwa, nie życzę sobie, aby ktokolwiek,
nawet taka pani Zalewska, właził z buciorami do świątyni sztuki, aby ją błotem
swoich chorych poglądów zanieczyszczać. Niech sobie pani Zalewska przeczyta, co na ten temat mają do powiedzenia
liczni wałbrzyszanie, wyrażający swe oburzenie na internetowych forach i niech nie
bajdurzy ze śliną nienawiści na ustach, że
występuje w imieniu wszystkich wałbrzyszan. Bo ja np. sobie – jako wałbrzyszanin
– tego nie życzę i myśl, że ta pani może
występować również w moim imieniu,
napawa mnie odrazą. Do teatru chodzą
ci, którzy są zainteresowani tym, co teatr
ma ludziom do przekazania. Inni, tacy jak
pani Zalewska, jeżeli nie są tym zainteresowani, niech chodzą sobie do cyrku błaznów oglądać, albo na jarmarczne koncerty disco-polo. W teatrze nie dla nich
miejsce, a błaznów na widowni, ludzie
kulturalni sobie nie życzą. I niech wbije
sobie pani Zalewska do głowy, że z Polski
uczynić czegoś na wzór Kalifatu Islamskiego pozwolić nie damy, chociaż być może
tak się jej wydaje dlatego, że polskie organa porządkowe na harce współczesnej
bolszewii nie reagują. Czas najwyższy
wystąpić do kierownictwa wałbrzyskiej (i
nie tylko) komendy policji z zapytaniem,
dlaczego stróże prawa okazali się tchórzami i pozwolili bolszewickim bojówkom
łamać prawo. Prawo zawarte nie tylko w
konstytucji, ale i w kodeksie karnym. Nie
może tak być, by sobie jacyś polscy „talibowie” bezkarnie hasali i łamali wszelkie
prawa ustanowione po to, aby ich wszyscy przestrzegali. Bez wyjątku. Myślę, że
mając na uwadze zachowanie się tej pani,
to co publicznie wypowiada oraz jawnie
gwałci prawa i zasady demokratycznego
państwa, wszystko to upoważnia mnie do
wystąpienie do Komisji Etyki polskiego
parlamentu. Uczynię to osobiście, bo wałbrzyska lewica, jak zwykle, podkuliła ogon
pod siebie.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Andrzej
Basiński

Jedną z fundamentalnych zasad
wpajanych maluchom przez ich rodzicieli, jest „co za dużo, to niezdrowo”.
Milusińscy zazwyczaj niewiele sobie robią z tej życiowej mądrości i przeginają
pałę, ryzykując nieprzyjemne skutki.
Zupełnie jak współczesne media, które
bez przeginania nie wyobrażają sobie
funkcjonowania. Przeginanie do imentu nieuchronnie prowadzi do utraty
poczucia rzeczywistości i ciężkiej histerii. A koniecznie trzeba zaznaczyć,
że stan ten staje się też udziałem całej
zgrai polityków, którzy namiętnie pragną ugrać coś dla siebie i swoich ugrupowań, a raczej plemion.
Przykładem koronnym na histerię
krańcową, stała się ostatnimi czasy afera podsłuchowa. Nie mam najmniejszej ochoty rozwodzić się w tym miejscu nad poszczególnymi fragmentami
podsłuchów określonych umownie taśmami. Z pewnego dystansu widać coraz wyraźniej (przynajmniej dla mnie),
że na słowo „afera” zasługuje najbardziej sam fakt nagrywania polityków
ze świecznika, a już szczególnie szefa
wszystkich policyjnych szefów. Co do
treści nagrań – ich aferalność jest już
dyskusyjna.
Nie wiadomo ile jest jeszcze nagrań, ale już dziś można w ciemno obstawiać, że celebryci przy wódeczce w
lokalu jeszcze długo będą gwarzyli li
tylko (przepraszam) o dupie Maryni, a
z rozważaniem spraw cięższego gatunku przenosić się będą do jądra Puszczy Białowieskiej. No, chyba, że żubry
będą miały podczepioną pod ogony
aparaturę podsłuchową, czego jednak
wykluczyć zupełnie nie można. Zanim
celebrytom przyszła ochota na wymianę opinii w zaciszu (?!) czterech ścian,
należało wcześniej skorzystać z jednej
z bezcennych nauk z serialu „Ranczo”.

Wójt mając niecne zamiary wobec Czerepacha, w sprawie uzgodnienia szczegółów zamachu umówił się z Więcławskim w wilkowyjskim lesie…
Oczywiście, różne kawałki „taśm”
zniesmaczają i bulwersują, ale nikt z
gwarzących prawa nie złamał, konstytucji nie naruszył i osobistych korzyści nie osiągnął (może poza byłym
ministrem transportu). Polska się od
tego nie zawaliła i nie zawali. Rzucanie
mięsem przy kielichu przez polityków i
państwowych funkcjonariuszy z górnej
półki, nawet pacholąt z przedszkola w
obecnych czasach szokować nie powinno. Najbardziej porażona poczuła
się jak zwykle opozycja, przebierająca
nogami w oczekiwaniu na przejęcie
władzy. Lament świętoszków, którym się przywidziało, że czują krew
Donalda Tuska, jakoś nie przekonuje.
Wyobrażacie sobie partię prezesa z
Żoliborza jako moralną odnowicielkę
Polski? Ewentualność takową można
rozpatrywać tylko w kategoriach czarnego angielskiego humoru.
Służby wchodzące do redakcji tygodnika „Wprost” zachowały się nieprofesjonalnie, ale także dziennikarze
zadbali o to, by całe wydarzenie nabrało charakteru cyrku. Jak pisze Marcin Meller w „Newsweek’u”: „zdecydowana większość komentujących (w
Internecie – dop. A.B.) czuje do dziennikarzy solidaryzujących się z redakcja
„Wprost” równą pogardę i niechęć, jak
do polityków. Dla obywateli to ta sama
skompromitowana klasa, która zajmuje się sama sobą, teraz dodatkowo z
nieuzasadnioną ekscytacją”. A Monika
Olejnik mogłaby wziąć na wstrzymanie i nie popisywać się na konferencji
prasowej (z udziałem również dziennikarskiego chamstwa) impertynencją
wobec premiera. Naprawdę wiele jej
jeszcze brakuje do tego, by wpływać
na kształtowanie najnowszej historii
Polski, a takich ambicji nie ukrywa.
Ubolewam, że wielu dziennikarzy przeistacza się w hieny.
Dość histerii. Przed nami wakacje.
Dajmy sobie trochę luzu i relaksu, bo
inaczej popadniemy w obłęd. Co za
dużo, to niezdrowo.
REKLAMA
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Autobusem za 1 zł

OSK sprząta świat

Z początkiem wakacji
zaszło kilka zmian w funkcjonowaniu komunikacji
miejskiej w Wałbrzychu.
M.in. przestały kursować
autobusy linii nr 4, a autobusy linii 8 jeżdżą zmienioną trasą. Za to dzieci i młodzież mogą jeździć za 1 zł.
- Do 31 sierpnia dzieci i
młodzieży w wieku od 7 do
20 lat przysługują jednorazowe bilety wakacyjne w cenie
1,00 zł – wyjaśniają pracownicy Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta
w Wałbrzychu. Pasażerowie
powinni jednak pamiętać, że
w wakacje punkt sprzedaży
biletów przy ulicy Głównej w
Wałbrzychu (Piaskowa Góra)
będzie nieczynny. Sprzedaż
biletów zostanie wznowiona
27 sierpnia.
To jednak nie koniec
zmian. Do 29 sierpnia zawieszone zostało funkcjonowanie linii komunikacyjnej nr
4, kursującej w Wałbrzychu
na trasie Podzamcze – Nowe
Miasto – Rusinowa. Ponadto
przypominamy, że - w związku z remontem przejazdu kolejowego na ul. Żeromskiego
w Wałbrzychu - autobusy obsługujące linię nr 8 nie kursują przez ul. Wańkowicza i Że-

Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w
Wałbrzychu, otrzymał status lokalnego koordynatora 21. edycji akcji „Sprzątanie świata – Polska”,
organizowanej przez Fundację Nasz Ziemia. W tym
roku kampania przebiega
pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!” i realizowana będzie przez OSK w
okresie wakacji.
Uczestnicy
wakacyjnych zajęć w ośrodku, będą
uczestniczyli w warsztatach
i prelekcjach związanych
z bezpiecznym oraz przyjaznym środowisku poruszaniem się na szlakach
turystycznych. Będą mogli
ponadto wykorzystać zdobyta wiedzę biorąc udział
w wycieczkach krajoznawczych, podczas których przekazywane będą informacje
na temat ochrony środowiska i zachowań turystów na
szlakach.
Wszyscy uczestnicy wakacyjnych zajęć w OSK
otrzymają ilustrowany poradnik „Turysto! Szanuj środowisko!”. Wersja elektroniczna poradnika dostępna
jest na: http://nasza-ziemia.

W wakacje dzieci i młodzież mogą jeździć za 1 zł.

romskiego. Na czas remontu
(około 3 tygodni) autobusy
linii 8 jeżdżą objazdem:
- w kierunku Szczawna-Zdroju, ulicami: Amii Krajowej – Kolejowa – Wysockiego – Andersa – do Szczawna
-Zdroju. Na trasie objazdu
wytyczono nowe przystanki: Armii Krajowej – Dworzec
Miasto, Kolejowa – Mazowiecka, Andersa – Ludowa,
Andersa – Wańkowicza;

- w kierunku Piaskowej
Góry, ulicami: Andersa – Wysockiego – Chrobrego - do
Starego Zdroju. Na trasie
objazdu wytyczono nowe
przystanki: Andersa – Wańkowicza, Andersa – Ludowa, Chrobrego – Plac Grunwaldzki.
Godziny odjazdów z pozostałych przystanków nie
uległy zmianie.
(RED)

pl/files/poradnik-turystyczny_int.pdf. Działania realizowane będą przy merytorycznym wsparciu Fundacji

RECAL oraz Zespołu Dolnośląskich Parków Krajobrazowych.
(BAS)
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PIKNIK HISTORYCZNY - BITWA CZOŁGÓW
To już trzeci raz organizujemy w otoczeniu Zamku Książ piknik historyczny. Tym
razem impreza odbędzie się na łąkach koło
hipodromu. Trwa on zawsze dwa dni, podczas których prezentujemy umundurowanie, broń, pojazdy i życie w różnych okresach drugiej wojny światowej. Kończymy w
niedzielne popołudnie widowiskiem batalistycznym. Ten sposób przedstawienia „ożywionej historii” przyciąga każdorazowo coraz więcej widzów. Potrafi on zainteresować,
ale i nauczyć młodych widzów jakiejś cząstki
historii naszego narodu i naszych ziem, a Zamek Książ świetnie się do tego nadaje.
Za pierwszym razem pokazaliśmy Wałbrzyszanom sceny z Powstania Warszawskiego. Byli
powstańcy, żołnierze niemieccy, Ludowego
Wojska Polskiego i ludność cywilna. Momentami sceny może były drastyczne, ale realistyczne.
Rok później nawiązaliśmy do historii samego
zamku. Najpierw był przegląd wydarzeń z lat
1936 – 1945, a na koniec inscenizacja ukrywania
skarbów przez Niemców i walki w lesie z żołnierzami sowieckimi. W tym roku przeniesiemy się

FOT SRH AA7

do początku 1945 roku na Dolnym Śląsku. Te
wydarzenia nie miały miejsca dokładnie tutaj,
ale podobne sceny rozgrywały się niedaleko.
Tegoroczny piknik nosi nazwę BITWA CZOŁGÓW. Pojawią się motocykle, samochody i
czołgi. Będzie 100 statystów w mundurach Ludowego Wojska Polskiego, Armii Czerwonej,
Wehrmachtu, SS. Będzie historyczna broń i niesamowita pirotechnika.

Rozpoczynamy w sobotę 5.07 od przygotowania dioram. Już od południa będzie można
zobaczyć życie obozowe i pojazdy. W niedzielę
6.07 od rana czekają nas manewry i przygotowania do głównej bitwy o godz. 15.00. W międzyczasie zapraszamy na pokazy Straży Pożarnej, Straży Granicznej, do punktu edukacyjnego
Policji czy wojska. Mamy także niespodzianki,
które zaskoczą widzów.

Jak w poprzednich latach scenariuszem i
reżyserią widowiska zajął się Paweł Ossowski.
Wybierając się z rodziną do Książa na piknik możecie Państwo jednocześnie zajrzeć do
zamku i poznać jego atrakcje. Będzie to kilka
godzin wspaniałych przeżyć.

Serdecznie wszystkich zapraszamy
i proszę nam życzyć dobrej pogody.
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17 lat na rynku! Ponad 1700 ofert
Licencja nr 2410

Chodzi o zasady
Rozmowa z Lidią Geringer de Oedenberg,
posłem do Parlamentu Europejskiego

sprzedaż
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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

100 pomysłów
Do 30 czerwca mieszkańcy Wałbrzycha mogli składać
projekty w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Wpłynęło 100 propozycji : 79 lokalnych i 21
ogólnomiejskich. Ta liczba
może jeszcze ulec zmianie,
bo - zgodnie z zasadami –
uwzględnione będą jeszcze
projekty nadesłane pocztą.
W tym tygodniu po raz
pierwszy zebrał się zespół
weryfikacyjny, który składa
się z: przedstawicieli klubów
radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha (PO - Daniela Sprytula, Klub Lewicy - Zdzisław
Dobrowolski, PiS - Mirosław
Bartolik), przedstawiciela rady
pożytku publicznego (Marcin
Szewczak),
przedstawiciela rady seniorów (Kazimierz
Masiuk), przedstawiciela rady
sportu (Stanisław Grędzinski),
przedstawiciela rady kultury
(Alicja Młodecka), pełnomocnik prezydenta miasta d/s
osób niepełnosprawnych (Janina Turicka), przedstawiciela

Młodzieżowej Rady Miejskiej
Wałbrzycha (Damian Nowicki), kierowników biur Urzędu
Miejskiego w Wałbrzychu (lub
osób przez nich delegowanych: biura prezydenta miasta
- Anna Żabska, biura inwestycji - Marzena Karolewska, biura
urbanistyki i planowania przestrzennego - Robert Szymala,
biura administracji architektoniczno-budowlanej - Lech
Walusiak, biura infrastruktury
i nieruchomości - Aleksandra Winiarska, biura kultury,
sportu, turystyki i spraw społecznych - Jan Jędrasik, biura
ewidencji ludności i dowodów osobistych - Magdalena
Janowska). Przewodniczącym
zespołu, który będzie weryfikował pod względem formanlno-prawnych
złożone
projekty, został Jan Jędrasik.
Do końca sierpnia powstanie
lista zadań lokalnych i ogólnomiejskich, spośród których
mieszkańcy wybiorą, te które
będą realizowane w 2015 r.
(RED)

Nowe i oszczędne
Ponad 4000 słupów i
lamp zostanie wymienionych w Wałbrzychu. Gmina
pozyskała na to dofinansowanie w ramach I konkursu
programu priorytetowego
„System zielonych inwestycji SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”.
Zadanie obejmuje wymianę oświetlenia na 256 ulicach
miasta. Wymienione zostaną
wszystkie stare oprawy rtęciowe oraz zużyte oprawy
sodowe na energooszczędne

oprawy nowego typu w tym
również LED (ok. 2000 opraw).
Koszt całego przedsięwzięcia
wynosi 6 milionów zł. Kwota
dotacji wynosi 3.199.331 zł,
pożyczka 2.735.235,00 zł na
bardzo korzystnych warunkach 10-letniej spłaty przy
oprocentowaniu 2%. - Do
połowy 2015 roku wszystkie
punkty oświetleniowe w Wałbrzychu będą zmodernizowane - zapowiada prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej.
(RED)

W tym tygodniu dotarła
do nas informacja o złożeniu przez Panią rezygnacji
z członkostwa w SLD. Co
wpłynęło na podjęcie tej
zaskakującej decyzji?
Lidia Geringer de Oedenberg: - Wyjaśniłam powody
swojej decyzji na blogu i w
specjalnym oświadczeniu.
Nie chciałam funkcjonować
dłużej w relacji gdzie dane
słowo czy ustalenia są traktowane jak pustosłowie. W
Parlamencie Europejskim
pracuję przede wszystkim
dla obywateli i mogę to
robić bez szyldu partyjnego w Polsce. Zresztą, do PE
startowałam pierwszy raz
jako osoba bezpartyjna z
listy SLD i się dostałam. Jak
widać nie musiałam być
członkiem partii, aby uzyskać dobry wynik.
Ale przecież sytuacje, o
których Pani wspomina,
nie zdarzyły się tuż po majowych wyborach do europarlamentu…
- Wcześniej już kilkakrotnie
okazywało się, że kolegialne ustalenia nie są respektowane. Zawsze trudno mi
było się z tym pogodzić, ale
jednak starałam się dostrzec
dobrą wolę tego, który „łamał zasady”. Tym razem
wyszły na jaw fakty, które
przelały czarę goryczy.
Dlaczego ta rezygnacja
nastąpiła dopiero po wyborach?

- Ostateczne negocjacje
odnośnie pozycji polskiej
delegacji w grupie politycznej socjaldemokratów w
nowo formowanym parlamencie były po wyborach.
W zeszłym tygodniu spadła
ostatnia kropla...
Działacze SLD uważają, że
ich partia zostało wykorzystana przez Panią jako
trampolina wyborcza.
- Kiedy decydowałam się na
start z listy SLD, przypominam - jako osoba bezpartyjna, miałam już za sobą spory
dorobek zawodowy i nie byłam anonimową osobą. Więc
nie ma mowy o trampolinie.
To raczej ja dałam swoje
nazwisko i potencjalnych
popierających, tych którzy
doceniali moją wcześniejszą
pracę na polu kultury.
Ale Pani koledzy mogą
czuć się wykorzystani w
myśl zasady: „Murzyn zrobił swoje, Murzyn może
odejść”.
- Nigdy bym tak nie powiedziała o żadnym ze swoich
kolegów i koleżanek. Ponadto z regionalnymi aktywistami, organizacjami pozarządowymi, związkowcami
nadal zamierzam współpracować.
Na Facebooku pojawiły się
ostre komentarze. M.in.:
- Żenada! Wychodzę z fanpagu i nie życzę powodzenia! Straciłam szacunek!

- No cóż. Tak już bywa, że
oszukuje się swoich wyborców i ludzi, którzy pracują
na wynik. Ledwo po wyborach a tu proszę, szczurza
ucieczka.
- Ogromny zawód sprawiła
Pani chyba wszystkim tym,
którzy w SLD wierzą jeszcze
w moc wspólnego działania. Tym ruchem osłabia
Pani nie tylko Sojusz, ale
także moją wiarę w ludzi.
Jak Pani skomentuje te
wypowiedzi dotychczasowych sympatyków?
- Pojawiło się też bardzo
dużo komentarzy pozytywnych, chyba warto też
o tym powiedzieć, prawda?
Ponadto nie sposób w kilku zdaniach opisać bardzo
skomplikowaną sytuację.
Ludzie znają tylko przekaz
medialny, a ten im bardziej
„dokręcony”, tym lepszy.
Myślę, że SLD się sam osłabia, tolerując niedemokratyczne zachowania. Wcale
nie było mi łatwo podjąć tę
decyzję.
Czy nie żal Pani tych lat zaangażowania w konkretną
formację polityczną?
- Nie żal mi wspólnej pracy
i osiągniętych celów. Nikomu nie powinno być żal, bo
wiele udało się osiągnąć.
Jeśli czegoś mi żal, to tego,
że ta praca nie została dostrzeżona przez kierownictwo partii.
A jakie ma Pani plany polityczne na przyszłość?
- Teraz myślę o pracy w PE
i o tym, co uda się zrobić w
tej kadencji w kwestii praw

i bezpieczeństwa w internecie, stworzenia prawdziwego wspólnotowego rynku cyfrowego.
Czy dostała Pani propozycje od innych ugrupowań
politycznych?
- Jestem bezpartyjna, ale
pracować będę w mojej
dotychczasowej
grupie
politycznej socjaldemokratów. Nie zmieniłam
poglądów, ale zaprotestowałam przeciwko manipulacjom i brakowi respektu
dla kolegialnych decyzji.
Otrzymałam teraz ciekawą propozycję przejścia
do grupy liberałów, wraz
z nominacją na członka
prezydium PE, ale z niej
nie skorzystam. W moim
proteście nie chodziło mi
o stanowiska, ani pieniądze, bo każdy poseł zarabia tyle samo bez względu na funkcję. Chodziło o
zasady.
Czy będzie Pani szukała
swojego miejsca w polityce, czy raczej zostanie Pani
swego rodzaju rentierem?
- Mam swoje miejsce do
działania. Cała moja dotychczasowa działalność
pokazuje, że spocząć na
laurach nie zamierzam. Rezygnacja z krajowego szyldu partyjnego nie oznacza
rezygnacji ze zobowiązań
poselskich. W PE czeka
mnie mnóstwo pracy.
(walbrzych4you.pl, RED)

REKLAMA

Stanowisko SLD w Wałbrzychu
w sprawie europoseł
Lidii Geringer de Oedenberg
Sojusz Lewicy Demokratycznej w Wałbrzychu z
zaskoczeniem przyjął informację o rozstaniu z partią eurodeputowanej Lidii Geringer de Oedenberg.
Trudno w chwili obecnej jednoznacznie stwierdzić,
co było przyczyną takiego właśnie postanowienia
pani poseł. Zarzuty jakie artykułuje pod adresem
partii w sposób jednoznaczny wskazują, iż jest ono
wynikiem długofalowego procesu. Mając to na
uwadze, postępowanie Pani poseł określamy jednoznacznie negatywnie. O tym czy było to planowane działanie na szkodę partii rozstrzygnąć muszą wyborcy. Bez względu na to, co było powodem
podjęcia decyzji o odejściu z SLD w bardzo złym
świetle stawia to intencje jakimi kierowała się startując z list naszej partii w wyborach do Parlamentu
Europejskiego.

Obniżymy Twoje

ie

raty nawet o połowę!

także rnikiem
z komo

niezależn
od BIK

Zadzwoń!
czynne: 9-17

Wałbrzych: ul. Główna 11/28
tel. 74 847 17 80, 74 849 69 32
Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52
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Bez prądu
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej:
Wałbrzych, Wzgórze Gedymina – 3.07. w godz. 8.00 – 17.00;
Wałbrzych, ulice: Glinicka,
Mieroszowska, Niepodległości, Podgórska, Wałbrzyska,
Wylotowa – 4.07. w godz. 8.00
– 16.00; Świebodzice - ul. Pułaskiego, Osiedle Sudeckie 3 A-B;
Świdnicka 62; Wałbrzych, ulice:
Długosza, Porcelanowa, Wrocławska – 5.07. w godz. 8.00 –
12.30; Wałbrzych, ulice: Bolesława Krzywoustego, Królewiecka,
Leśna, Stanisława Moniuszki,
Thomasa Alvy Edisona – 5.07. w
godz. 8.00 – 18.00.
(RED)

Wydają nowe karty
Przypominamy, że w związku
z nowelizacją ustawy „Prawo
o ruchu drogowym”, zmianie
ulegają zasady wydawania
kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych. Od 1 lipca karty parkingowe dla osób
niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim
są wydawane w Powiatowym
Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 9.
Więcej informacji na temat nowych zasad przyznawania kart
parkingowych osobom niepełnosprawnym można uzyskać
telefonicznie pod numerem: 74
66 66 325.
(RED)

Dotyk niosący zdrowie
Coraz częściej usłyszeć można w Wałbrzychu i okolicy
o tym uzdrowicielu. Bo rzeczywiście coraz więcej ludzi
potwierdza jego skuteczność. I to potwierdzają je nie
tylko słowami, ale także wynikami medycznych badań.
- Wcześniej byłam u kilku
uzdrowicieli. Obiecywali poprawę, zniechęcali do wizyt u
lekarzy. Pan Darek odwrotnie.
Niczego nie obiecywał, zamiast tego powiedział, żebym
po czterech wizytach poszła
po prostu na badania kontrolne. Poszłam. I jakież było
moje zdziwienie, jaka radość.
Tarczyca grożąca operacją
zmniejszyła się wyraźnie, cukier się poprawił, ciśnienie
unormowało. A to, że kręgosłup boli dużo mniej, to sama
poczułam – pani Magda Konopczyk z Wałbrzycha nie kryje swojej radości.
Podobnie jak pan Stefan
Paszkiewicz z Wrocławia. Któ-

ry o dotyku energoterapeuty
mówi: - On zdziałał cuda!
Pan Stefan w uzdrowicieli
nie wierzył. I od lat cierpiał na
chorobę niedokrwienną serca.
Stałe duszności, ból w klatce
piersiowej, wysokie tętno, szybie zmęczenie, skoki ciśnienia,
a na koniec zawał serca – to
był dopiero początek. W ubiegłym roku lekarze powiedzieli
mu, że musi się poważnie liczyć z operacją by-passów.
- Mój brat miał by-passy, a
pół roku później był pogrzeb.
Więc strasznie się przestraszyłem i wtedy żona dowiedziała
się od jakiejś koleżanki o panu
Darku. Pojechaliśmy, bo tonący brzytwy się chwyta. A on

niczego nie obiecywał, powiedział tylko, że spróbuje. A
po kilku wizytach powiedział,
żebym poszedł na badania
kontrolne.
Badania wywołały zdumienie u pana Stefana, ale też
jego lekarzy. Ciśnienie się wyrównało i uspokoiło, EKG wykazywało znaczną poprawę. –
I sam też czułem, że boli coraz
mniej. Więc dalej jeździłem do
pana Darka.
Po dziewięciu wizytach
lekarze stwierdzili uznali, że
operacja jest zbędna. Mocno
obniżyli też dawki leków. – A
ja czuję się o dwadzieścia lat
młodszy. Znów normalnie
funkcjonuję, bez bólu, bez

zadyszki. Poprawiły mi się
także wyniki prostaty, z którą
od kilku lat mam problemy. I
pomyśleć, że nie wierzyłem w
dar pana Darka – mówi Paszkiewicz.
- A na moich USG widać,
jak guzek na jajniku maleje.
Najpierw był jak orzech włoski, po czterech wizytach jak
wiśnia, na kolejnym USG nie
ma po nim śladu. A co najdziwniejsze, w poprzednich
latach całą zimę miałam katary, kaszle, grypy. A tym razem
nic, zdrowa jak koń – opowiada pani Elwira Musińska z
Opola.
Uzdrowiciel o którym opowiadają z takim entuzjazmem
potwierdza, że każdego namawia do badań kontrolnych:
- Po pierwsze dobrze jest
przecież aparaturą medyczną
zdiagnozować stan swojego
zdrowia. Po drugie: ta aparatura daje odpowiedź, czy i na
ile pomagam chorym ludziom
– mówi.
(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, w pawilonie przy ul. Mazowieckiej 3.
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989

Przyjaźni
konsumentom
Szczawieński oddział Federacji Konsumentów i burmistrz
Szczawna-Zdroju
zorganizowali konkurs na placówki
przyjazne
konsumentowi.
Głosowanie na kandydatów
trwało od 10 maja, a swój głos
można było oddać w trzech
kategoriach: placówki handlowe, placówki gastronomiczne
oraz placówki usługowe. Do
dnia rozstrzygnięcia, czyli do 10
czerwca, w konkursie oddano
888 głosów, w tym 42 nieważne. W wyniku liczenia głosów
ogłoszono zwycięzców, którzy
zostali zaproszeni na uroczyste
podsumowanie konkursu. Pamiątkowe dyplomy, puchary
oraz kwiaty zakupione przez
burmistrza Szczawna-Zdroju i
wręczone wraz z Zofią Dembną - prezesem szczawieńskiego
oddziału Federacji Konsumentów, otrzymali: w kategorii
handel - Sklep Caffee Duet s.c.
z ul. Kościuszki, Sklep RSP „Przyszłość” Stare Bogaczowice z
ul. Kościuszki, Sklep zielarski
„Aronia” z ul. Solickiej; kategoria gastronomia: Cafe Bar z al.
Spacerowej, Bar „Zacisze” z ul.
Kościuszki, Herbaciarnia „Teatralna” z ul. Kościuszki; a w
kategorii usługi: Przychodnia
Zdrowia z ul. Zacisze, Urząd
Pocztowy z ul. Kolejowej oraz
Miejska Biblioteka Publiczna z
ul. Wojska Polskiego 4a.
(RED)
REKLAMA

ogłasza zapisy dzieci
w wieku od 2,5 do 5 lat
(w tym do oddziałów zerowych)

angielski co dzień, tenis ziemny,
niemiecki, szkoła tańca, logopeda, dwóch
nauczycieli w każdej grupie

Podgląd sal dla każdego rodzica

Zapisz dziecko do najlepszego
przedszkola na Dolnym Śląsku
ul. Grota-Roweckiego 8, Wałbrzych

Tel. 74 666 15 22
kom. 699 955 123

www.przedszkole-michalek.pl
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Raport z naszych gmin

REKLAMA

GABINET
KOSMETYCZNY
mgr kosmetolog

Profesjonalne
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało.

-20

%

na peeling
kawitacyjny

do 17.07.2014

ul. Szmidta 1/2
(przy Pl. Grunwaldzkim)

Tel: 608-065-074

Lato w gabinecie
kosmetycznym
Zabiegi medycyny estetycznej należy traktować
również prewencyjnie i nie rezygnować z nich latem. - Jednym z zabiegów, który bezpiecznie możemy zastosować
latem, jest peeling kawitacyjny - wyjaśnia mgr kosmetolog Agnieszka Owczarczak
z salonu „Madame” przy ul.
Szmidta 1/2 w Wałbrzychu.

znaczony również dla osób,
które mają wrażliwą skórę i nie
mogą korzystać z oczyszczania manualnego.
Jakie są wskazania do peelingu?
- Można stosować do każdego
rodzaju cery ze wskazaniem
na skórę wymagającą oczyszczenia, poszarzałą, ziemistą.
Bezinwazyjnie oczyszcza skórę
naczyniową, wrażliwą, zmiany
trądzikowe
(mikrowibracje
ultadzwiękowe niszczą drobnoustroje odpowiedzialne za
powstawanie i rozwój trądziku oraz stanów zapalnych).
Odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, zwiększa możliwości absorpcyjne substancji
aktywnych w preparatach, poprawia koloryt skóry, stymuluje metabolizm komórkowy.

• Przygotowany został projekt uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc
w sprawie ustanowienia
stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej i wyniki sportowe
oraz określenia zasad i trybu
ich przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości nagród. Uwagi i opinię
dotyczące projektu programu można składać na piśmie
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: agnieszkazdeb@boguszow-gorce.plw terminie do
9 lipca 2014 r.
• W gminie Czarny Bór rozpoczęły się prace mające
na celu odbudowę dróg
gminnych. W Grzędach i
Grzędach Górnych zostanie
odbudowanych i przebudowanych 800 m. nawierzchni
na kwotę blisko 0,8 mln zł. W
Borównie jest to odcinek 250
m o wartości ok. 220.000,00
zł. W Witkowie odbudowa
dróg gminnych odbywać się
będzie na dwóch odcinkach
o dł. w sumie 1 km na kwotę
prawie 1 mln zł. Większość
zadań otrzymała dofinansowanie w ramach dotacji z
budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na plażę do Zagórza

• Gmina Czarny Bór podpisała umowę z wykonawcą
na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy
ul. Skalników w Czarnym
Borze. Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie ok. 1,3 mln,
a planowany termin zakończenia robót budowlanych
upływa jesienią br. - Gmina
pozyskała na realizację zadania środki zewnętrzne z EFRROW w ramach działania 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 – mówi
Adam Górecki, wójt gminy
Czarny Bór.

Już 5 lipca w Zagórzu Śląskim zostanie oddana do użytku… plaża!
Miłośnicy kąpieli nie tylko słonecznych, będą mogli korzystać z
kąpieliska na jeziorze Bystrzyckim od strony przystani Słoneczna.
Nowa atrakcja będzie dostępna w każdy weekend wakacji, a nad
bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwali ratownicy Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
(RED)

• Dzięki porozumieniu,
zawartemu pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu a gminą
Głuszyca, w ramach robót
publicznych od kwietnia
gmina zatrudniła 7 osób.
W ramach tych prac wykonano wymianę podestu drewnianego na mostku przy ulicy Częstochowskiej wraz z
odnowieniem barierek. Uporządkowany i wykoszony został również teren przyległy,
który w 2012 roku został zrekultywowany po powodzi w

Co to jest peeling kawitacyjny i na czym polega?
Agnieszka Owczarczak: - Peeling kawitacyjny to zabieg
polegający na oczyszczaniu
skóry poprzez peeling ultradźwiękowy. Poza złuszczeniem,
wibracje
ultradźwiękowe,
wzbogacone o mikromasaż,
poprawiają mikrokrążenie i
dotleniają skórę. Co ważne,
peeling kawitacyjny jest bezbolesnym zabiegiem, prze-

(RED)

2009 roku. Odchwaszczono
również alejkę wyłożoną betonową kostką.
• W krainie gdzie produkowane są setki milionów
jaj po raz 10 odbyło się
„Święto jaja”. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Stare
Bogaczowice oraz Fundacja
„Polny kwiat” przygotowały
kolejną już imprezę z jajem
w roli głównej. Jajka z RSP
„Przyszłość” i spółki „Aktiw”
były elementem konkurencji sportowych i rekreacyjnych oraz składnikami
potraw
uczestniczących
w konkursie na najsmaczniejsze danie. Tu nagrodę
w postaci kuchenki mikrofalowej za jeżyki na pierniku otrzymała mieszkanka
Starych Bogaczowic Anna
Jeglińska. Cenne nagrody
otrzymali również uczestnicy konkursu na potrawy z
grilla. Goście imprezy mieli
możliwość częstowania się
wszystkimi
smakołykami
przyrządzonymi w ramach
konkursów a także stowarzyszeniowym żurkiem oraz
omletem cysterskim. A o
tych u których rozbudziło
to apetyt zadbało stoisko
„Cesarskiego Podwórka” z
Chwaliszowa. Uczestnicy
imprezy spotkali się również z przedstawicielami
policji, straży pożarnej oraz
ratownikami
medycznymi, co przed wakacjami i
sezonem urlopowym było
dobrym pomysłem. Swoim
spektaklem
„Improwizacja” wspaniale bawił gości
imprezy teatr „Binominis”.
Stowarzyszenie dochód ze
święta Jaja przeznaczy na
oznakowanie szlaku i uporządkowania terenu wokół
figury Matki Boskiej na trasie na Trójgarb.
• 27 czerwca w Parku
Szwedzkim
mieszkańcy
Szczawna-Zdroju i goście
obchodzili Noc Świętojańską. Ogień, woda i dobra muzyka stworzyły tego
wieczoru
niepowtarzalną
atmosferę. Zespół Liko Band
zapewnił doskonały nastrój
i prowokował do tańca, co
też kilkanaście par uczyniło,
a pozostałych widzów wprawiło w rytmiczne podrygiwanie – czy to w pozycji stojącej, czy siedzącej. Pogoda
tego dnia wyjątkowo sprzyjała organizatorom, tym bardziej, że obchody Kupałowej
Nocy zostały przeniesione o
tydzień później ze względu
na nieprzychylną dla imprez
plenerowych aurę. Tym razem wszystko zagrało i było
kolorowo, radośnie i „Skocznie”!

• Stowarzyszenie „Góry
Sowie”- lider projektu i
Fundacja „Krzyżowa dla
Porozumienia
Europejskiego”- partner projektu,
postarały się o pieniądze
na grantowe szkolenie,
całkowicie finansowane
ze środków Unii Europejskiej, dla nauczycieli i pracowników administracji
Zespołu Szkół im. Polskich
Noblistów w Walimiu. Od
15 marca do końca czerwca 2014 roku, nauczyciele
i pracownicy administracji
Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół im.
Polskich Noblistów w Walimiu brali udział w kursach
doskonalących pt.: „Rodzice
partnerami szkoły”. W ramach projektu nauczyciele
szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i
gimnazjum pod opieką psychologów pracowali między
innymi nad umiejętnościami komunikacji, podawania
informacji zwrotnej, powtórzyli metody analizy problemów, przypomnieli sobie
prawa i obowiązki rodziców
w szkole, tworzyli narzędzia
badawcze do sprawdzania
potrzeb rodziców, tworzyli
plan współpracy z rodzicami, który obowiązywać będzie w kolejnym roku szkolnym.
• 100 zajęcy zostało wypuszczonych na wolność
w Starych Bogaczowicach.
Zając nie ma łatwego życia. Podtruwa go rolnicza
chemia, prześladują lisy, w
szybkim tempie wycina się
śródpolne
zakrzewienia,
które dają mu schronienie.

Zające są zagrożone całkowitym wyginięciem. Z
niespodziewaną
pomocą
przyszli im... myśliwi. W sobotę, w okolicach Starych
Bogaczowic wypuścili na
wolność 100 szaraków ze
sztucznych hodowli. Na tym
jednak nie koniec. Myśliwi
z Górniczego Koła Łowieckiego „Szarak” zadbają o
dalszy los zwierząt w ich
naturalnym
środowisku.
Przez rok będą je dokarmiać
w specjalnych karmnikach i
poidłach. Zadanie dofinansuje Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu, który przyznał
dotację w wysokości ok. 25
tys. zł. Ogółem koszt zadania wynosi ponad 40 tys. zł.
To już trzeci etap introdukcji
zająca na tych terenach. Od
2012 r. wpuszczono już 320
zajęcy.
• Rada Miasta Jedliny-Zdroju jednogłośnie udzieliła
burmistrzowi miasta absolutorium za rok 2013.
Zgodnie z procedurą podjęcia uchwały radni najpierw
podjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia sprawozdania z
wykonania budżetu za 2013
rok. Dochody gminy Jedlina-Zdrój w ubiegłym roku
wyniosły 15.900.840,19 zł, co
stanowi 91,38 % zakładanych
dochodów. Wydatki gminy wyniosły 14.373.039,23
zł tj. 92,18 % planowanych
do realizacji wydatków,
tworząc tym samym planowaną nadwyżkę w kwocie:
1.527.800,95 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę
wcześniejszych zobowiązań.
(RED)
REKLAMA

ENERGOTERAPEUTA
Zofia
Namlik
ul. Ciernie 82
58-160 Świebodzice

Energoterapią zajmuję się od 20 lat
z bardzo dobrym skutkiem.
Rejestracja telefoniczna

604-542-510

www.energoterapeuta.republika.pl
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Ważne uchwały
Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej Świebodzic rajcy
zajęli się głównie uchwałami
związanymi z finansami oraz
zagospodarowaniem miasta.
Jako pierwszy radni rozpatrywali projekt w sprawie
zmian budżetu gminy na
rok 2014. W efekcie podjętej
uchwały do planu finansowego wprowadzone zostały m.in.
nowe zadania inwestycyjne
dotyczące budowy oświetlenia drogowego przy ulicach
Fieldorfa i Andersa w obrębie
Osiedla Piastowskiego, montażu nowych wiat przystankowych przy ul. Piłsudskiego oraz
budowy miejsc postojowych
przy ul. Złotej. W związku z
wprowadzeniem zmian do budżetu Rada dokonała także stosownych korekt w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy.
Tego dnia radni zdecydowali również o przyznaniu pomocy
finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
w wysokości 5 tys. zł. Przekazane środki pochodzą z darowizny, jaką samorząd otrzymał
od spółdzielni mieszkaniowej.
W jej efekcie na ulicach Świebodzic pojawią się dodatkowe
patrole prewencyjne.
Bardzo istotną, w szczególności dla świebodziczan

zamieszkujących w rejonie
ulic, na których prowadzone
są aktualnie prace związane z
rozbudową sieci kanalizacyjnej, była uchwała dotycząca
trybu i zasad udzielania dotacji na realizację przyłącz do
kanalizacji. Rada zdecydowała o przedłużeniu terminów
przyjmowania wniosków do
30 czerwca 2016 r. Dzięki tej
decyzji możliwe będzie podniesienie standardu życia
mieszkańców i osiągnięcie
efektu ekologicznego.
Podjęte zostały uchwały
w sprawie opracowania zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębie
Śródmieścia, Cierni oraz Osiedla Piastowskiego. W przypadku Cierni był to wniosek
mieszkańców, a teren objęty
uchwałą ma być przeznaczony na plac zieleni miejskiej i
elementy małej architektury.
- Teren, o którym mowa w
uchwale, ma ok. 0,5 hektara
powierzchni. To wystarczająco
dużo, aby stworzyć tam park,
czyli miejsce do odpoczynku
i rekreacji – powiedział burmistrz Bogdan Kożuchowicz
uzasadniając potrzebę zmiany
planu dla działki położonej w
rejonie ul. Dąbrówki.
(RED)

Nazwij ronda
W związku z dużym zainteresowaniem konkursem na nazwy
powstających na terenie Świebodzic rond, informujemy, że czas
trwania naboru wniosków zostaje przedłużony do 31 lipca.

Kibice proponują, by świebodzickie ronda nosiły imię żołnierzy wyklętych.

- Konkurs nie ma charakteru plebiscytu, a nazwa,
która otrzyma największą
liczbę głosów nie zostanie
automatycznie obowiązującą. Zgłoszone przez pomysły zostaną przedstawione
Radzie Miejskiej Świebodzic,

do której kompetencji należy podejmowanie uchwał w
sprawie nadawania nazw ulicom i placom. Prosimy, aby
w kolejnych zgłoszeniach
podawać nazwy, które jeszcze się nie zostały zgłoszone
– podkreśla Tomasz Merchut

z Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Dotychczas
zgłoszone
zostały następujące propozycje:
1. Rondo Franciszka, 2.
Rondo Olszańskie, 3. Rondo
Solidarności, 4. Rondo Mi-

chałka, 5. Rondo Żołnierzy
Wyklętych, 6. Rondo Dywizjonu 303, 7. Rondo im. Sybiraków, 8. Rondo Sybiraków,
9. Rondo Kupców Wrocławskich, 10. Rondo Rycerza Imbrama, 11. Rondo Łużyckie,
12. Rondo Strzegomskie, 13.
Rondo Bolesława Świdnickiego, 14. Rondo św. Papieża
Jana Pawła II, 15. Rondo Świebodzickie, 16. Rondo im. Gustava Beckera, 17. Rondo im.
Jana Mikulicza-Radeckiego,
18. Rondo im. ks. Stanisława
Jakubowskiego, 19. Rondo
im. Jerzego Makuli, 20. Rondo
im. Jacka Kuronia, 21. Rondo
„Oleńka”, 22. Rondo Józefa Romińskiego, 23. Rondo
Mariusza Cieślińskiego, 24.
Rondo im. Marii i Lecha Kaczyńskich, 25. Rondo im Orląt
Lwowskich, 26. Rondo Strefowe, 27. Rondo św. Franciszka
z Asyżu, 28. Rondo strzegomsko-lotnie, 29. Rondo
Ireny Sendlerowej, 30. Rondo
Wisławy Szymborskiej, 31.
Rondo Marii Siemionow, 32.
Rondo Olgi Tokarczuk, 33.
Rondo Lotników, 34. Rondo
Piastowskie, 35. Rondo Lotników Polskich.
(RED)

REKLAMA

Wczasy, wycieczki, obozy, kolonie, oferty last minute, first minute…

Wyjątkowe wakacje z MR Travel
Wreszcie nadszedł długo
oczekiwany przez wszystkich
okres wakacyjnych urlopów, a
co z tym często związane - wakacyjnych podróży. Biuro Podróży
MR Travel Autoryzowany Agent
Wezyr Holidays zaprasza spragnionych dobrego i pewnego
wypoczynku po oferty do naszego biura, mieszczącego się na
wałbrzyskim osiedlu Piaskowa
Góra przy ulicy Broniewskiego
67 (na przeciwko poczty i WOK).
Posiadamy w sprzedaży oferty
min takich organizatorów jak:
Itaka, Grecos, Exim, Coral Travel, Sun Fun, Sunshine, Alfa Star
i wielu innych.
Nie ma potrzeby biegać po
całym mieście od biura do biura.
Wszelkie oferty i informacje prześlemy drogą mailową. Tą drogą
można też dokonać wszelkich
formalności związanych z rezerwacją oraz wyjazdem. Chętnych
zapraszamy do odwiedzenia nas w
naszej siedzibie. U nas dostaniesz
to co Cię interesuje! Żadnych ukrytych, czy dodatkowych kosztów.
Nasza oferta to kompleksowa i
profesjonalna obsługa klienta od

przygotowania atrakcyjnych propozycji wypoczynku w wybranych
przez niego miejscach, po pełną
obsługę do czasu wylotu czy wyjazdu. Przygotowujemy też oferty
„szyte na miarę” dla klientów szukających czegoś wyjątkowego.
Nie ma dla nas problemu z transportem na lotnisko, czy z załatwieniem miejsca parkingowego.
Potrafimy przygotować urlop na
każdą kieszeń.
Poza tym naszym klientom
dajemy możliwość dokupienia
w biurze dodatkowego ubezpieczenia podróży zagranicznych,
ubezpieczenia od rezygnacji z
imprezy, czy też ubezpieczenia
środków komunikacji i majątku.
Współpracujemy z mającą swoją siedzibę w Bydgoszczy firmą
Diamond Finance Sp z o.o., przez
którą posiadamy dostęp do oferty 22 ubezpieczycieli w Polsce.
Diamond Finance jest Partnerem
Generalnym Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń MTU SA oraz
strategicznym PROAMA. W swojej
ofercie posiada ponad 400 produktów ubezpieczeniowych kilkunastu najlepszych na polskim
rynku ubezpieczycieli (m.in. Ge-

BIURO PODRÓŻY

ul. Broniewskiego 67/303b (vis a vis poczty)
Telefon 516 183 334, 74 840 08 08, e-mail: mr@mrtravel.com.pl

PARTNER
UBEZPIECZENIA I KREDYTY
nerali, Gothaer, PZU, Allianz, Ergo
Hestia i innych). Aby zapewnić
klientom kompleksową obsługę,
działalność poszerzona została
o usługi finansowe i kredytowe.
Jako jedyny przedstawiciel ubezpieczeniowy, posiadamy flagowy

produkt tzw. Otwarte Ubezpieczenie Grupowe - Diamond i Diamond Junior - z ubezpieczenia na
życie może skorzystać każda osoba w wieku do 55 lat.
Jeśli komuś brakuje środków
finansowych na bieżące potrzeby

meritumkredyt24.pl
oraz na realizację marzeń pomożemy w skredytowaniu wycieczki
w Firmie Meritumkredyt24.pl
W sprzedaży są już dostępne
oferty Zima 2014/15.
Zapraszamy!
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ŚWIEBODZICE

REKLAMA

SALON FRYZJERSKI
Bystrzycki PROFESSIONAL

-

STRZYŻENIE DAMSKIE, MĘSKIE I DZIECIĘCE
STYLIZACJA I MODELOWANIE
FYZURY DZIENNE, WIECZOROWE I OKOLICZNOŚCIOWE
KOLORYZACJA, REFLEKSY I BALEYAGE.

ZAPRASZAMY: Pn - Pt. od 8.00 do 18.00, Sob. od 8.00 do 14.00

ul. Kusocińskiego - ABAKUS, tel.: 881-569-152

Teatralny weekend
Za nami XX Międzynarodowy Festiwalu Teatrów
Ulicznych w Jedlinie Zdroju.
Ostatni weekend czerwca,
będący jednocześnie rozpoczęciem
upragnionych
przez wszystkich wakacji,
zgromadził liczną i żądną
wrażeń publiczność.
Tradycyjnie pokazy odbywały się w centrum uzdrowiska
- na placu Zdrojowym i w Parku
Północnym. - Na inaugurację
festiwalu wystąpił słowacki
teatr Túlavé Divadlo, którego
żywiołowy występ potwierdził znaną prawdę, że sztuka
nie zna granic i nie potrzebuje
tłumaczy. Świadczyły o tym
liczne brawa i salwy śmiechu
w trakcie spektaklu. Mieliśmy
również okazję być świadkami
widowiska „Czego nie wiecie o
smokach” w wykonaniu zielonogórskiego Teatru Rozrywki
Trójkąt, którego prapremiera
odbyła się właśnie w Jedlinie-Zdroju. Z kolei offowy Teatr
Bez Vat z Poznania w przedstawieniu pt. „Servitium” poruszył
kwestie wolności i zniewolenia.
Wspaniałą scenografią z dużą
ilością majestatycznych lalek,
wielkim latającym smokiem,
nietuzinkową muzyką i grą aktorską pokazał się goszczący u

Największe wrażenie robiły wieczorne spektakle.
nas po raz pierwszy Teatr Klinika Lalek. Z kolei dobrze znany
publiczności Krakowski Teatr
Uliczny Scena Kalejdoskop
zaprezentował widowisko pt.
„Grall”, łączące w sobie elementy spektaklu, słuchowiska
oraz teatru tańca. Teatr Humoru Igraszka mocno rozbawił i
zachęcił do wspólnej zabawy
zarówno najmłodszych widzów jak i ich rodziców. Dużym powodzeniem cieszyły
się animacje dla dzieci, warsztaty szczudlarskie oraz piękny
pokaz olbrzymich baniek mydlanych. Uwieńczeniem tego-

rocznego festiwalu były dwie
dobranocki: dla dzieci była to
opowieść o trzech świnkach
w wykonaniu Teatru Bajka, dla
dorosłych natomiast - w formie niezwykle widowiskowego przedstawienia - „It’s freak
show”, autorstwa wrocławskiej
grupy cyrkowo- teatralnej Bandit Queen Circus, których niezapomniane kreacje i kunszt
z pewnością pozostaną w pamięci widzów na długi czas
– podkreśla Dorota Romanowska z Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju.
(RED)

Sylwia w piekle Alp
36-letnia Sylwia Rekowska z Głuszycy (długo mieszkała w Wałbrzychu) podjęła się realizacji niezwykle
trudnego przedsięwzięcia.
Nazwała je „Osiem59”. Na
mecie wyścigu kolarskiego
La Marmotte, zamierza osiągnąć czas poniżej 9 godzin.
W 11-osbowej polskiej ekipie będzie jedyną kobietą. –
Wierzę, że się uda – twierdzi.
Kilka niezbędnych wyjaśnień. La Marmotte (świstak)
należy do najtrudniejszych
i najbardziej prestiżowych
amatorskich wyścigów kolarskich na świecie. Od początku (1982) towarzyszy Tour de
France. Kolarze startują z Bourg d’ Oisans. Na trasie wspinają się na przełęcze: Col du
Glandon (1918 m npm.), Col
du Telegraphe (1570) i Col du
Galibier (2645). Potem następuje zjazd do Lautaret, by na
koniec pokonać 21 zakrętów
do Alpe d’ Huez (1880), gdzie
wyznaczono metę. Łączna
suma przewyższeń wokół masywu Pic Bayle (3465) wynosi
5 tys. m. W tym roku wyścig,
który nie bez powodu nazwano „Piekłem Alp”, liczy 174
km, a ścigać się będzie 8 tys.
kolarzy.
- Pomysł narodził się w lutym tamtego roku. Szukałam
ambitnego wyzwania, które w
sposób ekstremalny sprawdziłoby mój organizm, a ponieważ potrafię konsekwentnie
dążyć do wytkniętego celu,
jestem dobrej myśli. Czas na
przejechanie wyścigu wyznaczyłam sobie po długich
przemyśleniach. Kiedy kilka lat
temu byłam w Alpach na nartach, usłyszałam tam o La Marmotte. Do czasu, kiedy podjęłam się zadania, przejechałam
na rowerze najwyżej 200 km i
nie miałam ściślejszych związków ze sportem – wyjaśnia.
Warto wiedzieć, że rodzicami Sylwii są Waldemar i Ewa
Dąbrowscy, niegdyś startujący
w barwach Górnika. Tata skakał o tyczce, a mama biegała
sprinty. – Widocznie mam w
genach sportową rywalizację – śmieje się. Swego czasu
byłą członkinią Zespołu Pieśni
i Tańca „Wałbrzych”, co także
wymagało fizycznego wysiłku.
Czy czuje strach przed alpejską rowerową mordęgą? – Bardziej chodzi tu ekscytację i ciekawość czegoś nowego. Zdaję
sobie sprawę, na co się porywam. Ogromne przewyższenia mogą być przecież bardzo
odczuwalne dla organizmu,
ale zawsze byłam wytrzymała, zdrowie dopisuje, więc nie
pękam. Poza tym uwielbiam
podjazdy. Na co dzień przejeżdżam na treningach od 50
do 150 km w weekendy m.in.
na przełęczach: Walimskiej, Ju-

Sylwia Rekowska wystartuje w wyścigu kolarskim La Marmotte.
gowskiej i Sokolej, poznałam
też trasy w Karkonoszach. Nie
chcę w La Marmotte być ostatnia, albo tylko pchać rower pod
górę. Nie dopuszczam myśli, że
coś nie wyjdzie, cały czas jestem nastawiona pozytywnie
– twierdzi.
Sylwia bardzo wysoko zawiesiła sobie poprzeczkę. Wielu mężczyzn ma kłopot z pokonaniem granicy 10 godzin.
Wałbrzyszanin Erwin Siodłak
przejechał La Marmotte w
8:30. – Zadanie nie jest jednak
nierealne. Jeśli nie przestraszy
się ogromu zawodników i nie
przeszkodzą jej wypadki rywali, może jej się udać – mówi.
Wierzy w nią również trener Przemysław Gierczak,
prowadzący w Sławnie grupę
Integral Collection MTB Team.

Utrzymuje z nim stały kontakt,
realizując plany treningowe i
informując o reakcjach organizmu (np. tętno). Od pewnego
czasu kibicują jej klientki salonu bielizny i brafittingu (dobór
idealnych biustonoszy), który
prowadzi w Wałbrzychu z siostrą Justyną.
Wystartuje na rowerze Peugeot serii RSR z ultralekkiego
karbonu. W Alpy pojedzie z
mężem Adamem. Sylwia ma
też wiernego kibica w osobie
10-letniego syna Kuby, który już trenuje z wałbrzyską
Jamą. O połowę młodszy Wojtek jeszcze nie wybrał sobie
dyscypliny do uprawiania.
Rekowska wystartuje 5 lipca.
Trzymajmy kciuki za odważną
dziewczynę!
Andrzej Basiński
REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz
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Szeja w świątyni
futbolu
Finałowy mecz mundialu 2014 zostanie rozegrany na stadionie Maracana
w Rio de Janeiro. Obecnie wygląda on zupełnie inaczej niż wtedy, gdy był
największą areną piłkarską na świecie. – Gdy broniłem na nim polskiej bramki,
świątynia brazylijskiego futbolu zrobiła na mnie wielkie wrażenie – powiedział
wałbrzyszanin Marian Szeja.
Zbudowany w latach
1948-1950 stadion długo
mógł pomieścić ok. 200 tys.
widzów. Obecnie, po wielu
modernizacjach, zasiada na
nim maksymalnie ponad 78
tys. Jedyny mecz biało-czerwonych z Brazylią na Maracanie, prowadzonych przez
trenera Antoniego Brzeżańczyka, odbył się 8 czerwca
1966 roku. Gospodarze wygrali go 2:1. Była to druga, a
pierwsza po II wojnie światowej konfrontacja obu zespołów. - Gdy wybiegliśmy
na boisko, znaleźliśmy się
niczym w ogromnym, wrzącym kotle. Na trybunach zasiadł komplet widzów. Nigdy
wcześniej, ani nigdy później
nasza reprezentacja nie grała
przed tak olbrzymią widownią. Tumult był ogłuszający
i należało zwracać baczną
uwagę na ruchy sędziego,
bo gwizdka nie było słychać
– podkreślił. - Przed naszym
meczem odbyło się spotkanie drugich reprezentacji
Brazylii i Peru – dodał.
W tym czasie Szeja był
na co dzień zawodnikiem II-ligowego Górnika Thorez
Wałbrzych, który rozgrywał

Szeja często wspomina mecze
w reprezentacji Polski.

swoje mecze na stadionie
przy ul. Dąbrowskiego w
dzielnicy Biały Kamień. - Był
on wręcz mikroskopijny.
Część kibiców obserwowała
mecze z pobliskich drzew
oraz balkonów. Nawierzchnia boiska była żużlowa i
każdy z nią kontakt groził
kontuzją. Kontrast tego stadionu z Maracaną był więc
szalony – wyjaśnił.
REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B, 58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792 fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Czy czuł się tym zdeprymowany? – Oczywiście, na
początku wszyscy byliśmy
stremowani, ale szybko
otrząsnęliśmy się z przygniatającego wrażenia. Mnie pomogło kilka udanych interwencji i tylko starałem się jak
najlepiej wywiązać ze swojej
roli. Powiedział, że dumą
napawa go fakt, że słynny
Pele, mimo kilkakrotnych
prób, nie potrafił zmusić go
do kapitulacji. – Raz strzelił
bramkę, ale po faulu na mnie
i sędzia jej nie uznał. O moich
pojedynkach z Pele pisała na
drugi dzień brazylijska prasa – poinformował. - Jedną
z dwóch bramek zdobył Garrincha, uznawany do dziś za
jednego z najwybitniejszych
piłkarskich dryblerów. Zwodem położył mnie i strzelił z
11 metrów.
73-letni obecnie Szeja odczuwa czasami dolegliwości
będące konsekwencją piłkarskiej kariery. – Systematycznie leczę w sanatoriach
nogi i biodro. Na początku
września wyjadę w tym celu
do Świnoujścia – zaznaczył.
Najdłużej jako ligowiec występował w Górniku Thorez,
przemianowanym później
na Zagłębie Wałbrzych, z
którym w 1971 roku zajął 3.
miejsce w I Iidze i występował w rozgrywkach Pucharu
UEFA. W reprezentacji zagrał
15 razy, po raz pierwszy 24
października 1965 roku w
Szczecinie w wygranym 7:0
meczu z Finlandią.
Marian Szeja często wraca
pamięcią do meczu z Anglią
w Liverpoolu zremisowanego 1:1, z RFN w Hamburgu
(0:0) oraz do wygranego 2:1
spotkania z Hiszpanią w Gijon. W każdym z nich należał
do wyróżniających się zawodników.
W 1972 roku pojechał na
igrzyska do Monachium, ale
chociaż walnie przyczynił się
do awansu reprezentacji, nie
wystąpił w turnieju mimo
obietnic trenera Kazimierza
Górskiego. W 2007 roku odebrał replikę złotego medalu
olimpijskiego.
Andrzej Basiński

3 sekundy od brązu
Tylko 3 sekund zabrakło
kolarzowi Górnika Wałbrzych DSR Author Krzysztofowi Skibińskiemu do
brązowego medalu MP
juniorów w jeździe indywidualnej na czas, odbywających się w Zawoi. Rywalizacji towarzyszył ulewny
deszcz. Paweł Przewięda zajął 10. miejsce. Gorzej powiodło się naszym zawodnikom
na MP ze startu wspólnego
w Sobótce. Monika Lasota
była 22., a Kamil Gorzawski 34. Były kolarz Górnika
Tomasz Mickiewicz, który
obecnie reprezentuje zawodową grupę Active Jet zajął
3. miejsce wśród orlików, a
wychowanek wałbrzyskiego
klubu Bartosz Zając (obecnie TC Chrobry Głogów) był
10. Bartek powołany został
na akademickie mistrzostwa
świata w kolarstwie szosowym, które odbędą się w
okolicach Jeleniej Góry.
(BAS)

Zmiana w Górniku…
Mariusz Gawlik nie jest
już prezesem piłkarskiego
Górnika Wałbrzych. Nowym szefem wałbrzyskiego
drugoligowca został Tomasz
Jakacki. Mariusz Gawlik, który stanowisko prezesa klubu
objął dwa lata temu po rezygnacji Czesława Grzesiaka,
zrezygnował z powodu zbyt
wielu obowiązków służbowych (jest m.in., dyrektorem
zarządzającym w spółce
Aqua – Zdrój).
(RED)

… i w MKS
Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Miejskiego Klubu Sportowego
w Szczawnie-Zdroju dokonano zmian w zarządzie
klubu z uzdrowiska. Przypomnijmy, że dotychczasowy zarząd został wybrany w
styczniu, a prezesem został
Jacek Baranowski, wiceprezesem Damian Michno,
sekretarzem Dariusz Matusiak, natomiast członkami
zarządu: Robert Kosiński i
Ryszard Pinach. Po rezygnacji z funkcji, złożonej przez
Damiana Michno i Dariusza
Matusiaka, nowymi członkami zostali Anna Kowalczyk
(objęła funkcję wiceprezesa) i Tomasz Obuchowski
(przejął funkcję sekretarza).
Anna Kowalczyk od marca
br. pełni funkcję kierownika
sekcji piłki nożnej, a Tomasz
Obuchowski jest działaczem
sekcji karate MKS i rodzicem
dzieci, które odnoszą w tej
dziedzinie sukcesy.
(RED)

REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

WAKACYJNA
PROMOCJA

10 % rabatu

z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 31 SIERPNIA

Z medalami z RPA
Zawodnicy UKS GIM
Głuszyca z medalami wrócili z mistrzostw świata w
trójboju siłowym, które
odbyły się w RPA.
Kacper Drochomirecki w
debiucie w mistrzostwach
świata zajął czwarte miejsce
w kategorii wagowej do 59 kg
juniorów do lat 18, z wynikiem
370 kg ( 140 + 82,5 + 147,5 ).
Brązowy medal był dosłownie
na wyciągnięcie ręki i został
rozstrzygnięty wagą ciała,
gdyż Marco Jacobs z Republiki Południowej Afryki uzyskał
identyczny rezultat, lecz był o
45 dag lżejszy. Najlepszym zawodnikiem tej kategorii okazał
się Sergey Tchizhikov z Rosji, a

drugie miejsce zajął Braik Malek
z Libii. Na pocieszenie Kacprowi
przypadł mały srebrny medal
za przysiad, zaś wynik 140 kg
jest nowym rekordem Polski juniorów do lat 18.
Kamil Dec powtórzył swój
sukces sprzed roku i ponownie zdobył brązowy medal
w mistrzostwach świata w
trójboju siłowym. Tym razem
Kamil startował w kategorii
wagowej do 66 kg juniorów
do lat 18 i uzyskał wynik 475
kg ( 172,5 + 110 + 192,5 ). Najlepszym zawodnikiem okazał
się Ihar Yuzapchuk z Białorusi,
zaś drugie miejsce zajął Aleksei Schankin.
(RED)

Brazylijczyk w Górniku?
Rośnie liczba piłkarzy,
którzy opuszczają szeregi drugoligowego Górnika
Wałbrzych. Po Danielu Zinke i Marku Wojtarowiczu,
którzy zakończyli kariery, z
klubem żegna się Wojciech
Szuba, który nie odszedł do
porozumienia z zarządem.
A ich następcy mają pojawić
się w sobotnim sparingu z
GKS-em Katowice.
Wojciech Szuba był wypożyczony do Górnika z Polonii
Świdnica. 21-letni pomocnik
rozegrał w wałbrzyskim zespole 30 spotkań ligowych
i jedno pucharowe, ale nie
zdobył żadnego gola. Kolejnym młodzieżowcem, który
może odejść z zespołu jest
Michał Bartkowiak, który
przechodzi testy w Śląsku
Wrocław. Są także dobre

wiadomości dla kibiców Górnika: nowe kontrakty podpisać mają Adrain Moszyk oraz
bracia Grzegorz i Dariusz Michalakowie. A kto wzmocni
Górnika? W sobotnim meczu kontrolnym z Zagłębiem
w Lubinie (relacja na sport.
db2010.pl), testowanych było
10 piłkarzy, m.in. Brazylijczyk
Filipe z LZS Piotrówka. Kolejni
piłkarze awizowani są na sobotę i będą sprawdzani podczas rozgrywanego w Dzierżoniowie meczu kontrolnego
z pierwszoligowym GKS-em
Katowice. Tymczasem na
giełdzie nazwisk kandydatów
do gry w Górniku pojawiają
się m.in. wychowankowie
wałbrzyskiego klubu: Bartosz
Biel, Adrian Mrowiec i Dawid
Kubowicz.
(RED)
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Wynajmę
lub sprzedam
halę 800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu
(koło Starej Kopalni).

Tel. 606 478 000

MOTORYZACJA
(4) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889-093-150.

BON - WALIM, OKOLICE, DZIAŁKA
BUDOWLANA, 1318 M2, MEDIA
:WODA, PRĄD. CENA 98850 ZŁ- (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

ABC NIERUCHOMOŚCI
ul. Broniewskiego 65B
58-309 Wałbrzych

USŁUGI

Mieszkania od 39 000 zł !!

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

Tel.(74) 307 03 16, 694 845 618

(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(3) USŁUGI REMONTOWE
ŁAZIENKI, KUCHNIE KOMPLEKSOWO. TEL. 790-542-123.
(4) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(4) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.

Pilnie szukamy mieszkań w Wałbrzychu i okolicach dla zdecydowanych 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 budynku 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 budownictwo, cena: 50 tys! (74) 307
03 16, 530 478 500
Rusinowa, super lokalizacja, zielona 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

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590.

PRACA
(4) Opiekunka osób starszych Niemcy. Atrakcyjne wynagrodzenie! Praca od zaraz. Kontakt: 725
248 935.
Zatrudnimy agentów ochrony
obiektów handlowych w Czarnym
Borze. Tel: 726-00-77-07

NIERUCHOMOŚCI
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.
Pomieszczenia biurowe do
wynajęcia. Obiekt posiada bardzo
dobrą lokalizację , położony jest
w centrum Wałbrzycha, składa się
z trzech pomieszczeń biurowych ,
holu, łazienki , WC, dogodny parking. Dostępne media : energia
elektryczna, woda , własne c.o.,
linie telefoniczne oraz Internet.
Tel. 74 847 60 32.

BON – UNISŁAW ŚLĄSKI,DOM, 220
M2,2 KONDYGNACYJNY, 4 POKOJE
+ GARSONIERA, KUCHNIA, 2 ŁAZIENKI, OGRZEWANIE KOMINKOWE.
CENA: 229 000 ZŁ DO NEGOCJACJI
( NR. OFERTY 1626 )- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

BON - PODZAMCZE, WYNAJEM, 3
PIETRO, 36 M2, 2 POKOJE. CENA
NAJMU : 850 ZŁ - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - STARY ZDRÓJ, WYNAJEM,
1 PIĘTRO, 2 POKOJE, 60 M2, UMEBLOWANE. CENA NAJMU : 900 ZŁ
+ MEDIA - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON – PODGÓRZE, WYNAJEM, 3
POKOJE, 70 M2, BALKON, 2 PIETRO.
CENA NAJMU : 1000 ZŁ - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – DOM, OKOLICE WAŁBRZYCHA, POWIERZCHNIA 100 M2,
DZIAŁKA 900 M2, 3 POKOJE, DO
REMONTU, CO WĘGLOWE. GARAŻ
W BRYLE BUDYNKU. CENA: 180 000
ZŁ- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - OKOLICE CHEŁMSKA ŚLĄSKIEGO, DZIAŁKA 3,30 HA, POD
BUDOWNICTWO WIELORODZINNE,
PENSJONATOWE. MEDIA, CENA: 100
000 ZŁ ( NR. OFERTY 1441 )- (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, (74)
666 66 06

BON – SOBIĘCIN, PÓŁ DOMU, 92
M2, DZIAŁKA 550 M2. 3 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI PODDASZA. CENA: 215 000 ZŁ ( NR. OFERTY
1577 )- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – PIASKOWA GÓRA, MIESZKANIE, 24 M2, 1 PIĘTRO, 1 POKÓJ,
ŁAZIENKA Z WC, BALKON, PIWNICA.
OGRZEWANIE MIEJSKIE, MIESZKANIE PO REMONCIE. CENA: 69 000 ZŁ
( NR. OFERTY 1282 )- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - WAŁBRZYCH, DZIAŁKI, 2116
M2, 2114 M2. DZIAŁKI BUDOWLANE,
SPOKOJNA OKOLICA, NOWE DOMKI
JEDNORODZINNE.WSZYSTKIE
MEDIA. CENA ZA DZIAŁKĘ : 100 000
ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - KONRADÓW , PÓŁ DOMU,
130 M2, 3 POKOJE, JASNA DUŻA
KUCHNIA Z JADALNIĄ, OGRÓD:
1041 M2. CENA 260 000 ZŁ ( NR.
OFERTY 318 )- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - SZKLARSKA PORĘBA, DOM,
230 M2, 7 POKOI, IDEALNY NA
PENSJONAT- CENA 398 000 ZŁ ( NR.
OFERTY 1776 )- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – RUSINOWA,DOM, 170 M2,
DZIAŁKA: 1912 M2, 4 POKOJE,DUŻA
KUCHNIA Z JADALNIĄ. OGRÓD,DODATKOWO NA POSESJI ZNAJDUJE
SIĘ STODOŁA. CENA: 280 000 ZŁ (
NR. OFERTY 627 )- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON – SZCZAWIENKO,PÓŁ DOMU,
181 M2, PIERWSZE PIĘTRO, 5 POKOI,
KUCHNIA, JASNA ŁAZIENKA Z WC,
DZIAŁKA 600 M2, OGRZEWANIE
GAZOWE I KOMINKOWE. ŁADNIE
ZAGOSPODAROWANY OGRÓD.
CENA: 210 000 ZŁ ( NR. OFERTY 1591
)- (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) 843 33
33,(74) 666 66 06
BON – OKOLICE STRZEGOMIA, POW.
ŚWIDNICKI, DZIAŁKI BUDOWLANE,
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 1000
M2.MOŻLIWOSĆ KUPIENIA 2 DZIAŁEK JAKO JEDNA CAŁOŚĆ. CENA :
60 000 ZŁ - (74) 666 66 06, (74) 843
33 33,
BON – STARE BOGACZOWICE,
DZIAŁKA BUDOWLANA, 11000 M2,
WSZYSTKIE MEDIA, DROGA DOJAZDOWA ASFALTOWA, CENA 80 000
ZŁ ( NR. OFERTY 1741 )- (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – STARE BOGACZOWICE,
DZIAŁKA BUDOWLANA,1092 M2,
MEDIA W SĄSIEDZTWIE DZIAŁKI,
ZIELONA I PIĘKNA OKOLICA. CENA
: 98 2800 ZŁ - (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 GAZOWE, CENA: 109 000 ZŁ ( NR. OFERTY
1796 )- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06

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

ZAPRASZAMY
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK,
WAŁBRZYCH,
ul. LEWARTOWSKIEGO 5,
W GODZ. 9-17.
TEL. 74 665 03 88

JASIAK - OKAZJA! ROZKŁADOWE I
PRZESTRONNE MIESZKANIE, 96 M2,
NA II PIĘTRZE W CENTRUM ŚRÓDMIEŚCIA, 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 NEGOCJACJI. TEL. 603-861-411. MS-0687

obiekt handlowy o pow.
90m2 z pełnym zapleczem
soc. W atrakcyjnym miejscu
Podzamcza ul. JP II.
Tel. 74/842-65-92,
607-712-722.

SOWA, HIT !!! Podzamcze, 3 pokoje,
54m2, II piętro, piękny widok, po
kapitalnym remoncie. Cena 165 000 do
negocjacji Licencja nr 2410. Tel. 74 84212-84 lub 502-665-504

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

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA
DO KUPIENIA W SZCZAWNIE-ZDROJU W CICHYM MIEJSCU DO 200.000,ZŁ, 2-3 POKOI, PARTER DO II PIĘTRA.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.
TEL. 535-586-888. PILNE!
JASIAK – WYJĄTKOWO SŁONECZNE
MIESZKANIE W UNISŁAWIU, 2 POKOJE, 51M, PO REMONCIE, BUDYNEK
KILKURODZINNY, OGRÓD. CENA
95.000,- DO NEGOCJACJI! TEL. 535586-888. MS-0672B
JASIAK – DZIAŁKA 6100 M2 OBJĘTA
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA NA
ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ W BOGUSZOWIE (U PODNÓŻA CHEŁMCA) Z
ZABUDOWANIAMI. CENA 50.000,- ZŁ
OKAZJA! TEL. 535-586-888 RS-0039B
JASIAK - OKAZJA! DWUPOZIOMOWE
MIESZKANIE PRZY UL. BARDOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU, 2 POKOJE,
KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC, DWIE
SYPIALNIE PODDASZOWE. CENA
99.900,- ZŁ DO NEGOCJACJI! KONTAKT TEL. 535-586-888. MS-0639B.
JASIAK–WAŁBRZYCH PODZAMCZE,
3 POKOJE, 54 M2, 10 PIĘTRO, DO ODŚWIEŻENIA 135 000,- DO NEGOCJACJI, TEL. 730-303-888 MS-0747N

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 negocjacji,. Licencja nr 2410. Tel. 74 842-12-84
lub 502-665-504
SOWA, Szczawienko , 34m2 po kapitalnym remoncie z ogródkiem. Cena 90
500 do negocjacji. Licencja nr 2410 . Tel.
74 842-12-84 lub 502-657-640
SOWA, Świebodzice, 42m2 do odświeżenia. Cena 110 000 do negocjacji.
Licencja nr 2410 . Tel. 74 842-12-84 lub
502-657-640

JASIAK–WAŁBRZYCH ŚRÓMIEŚCIE, 1
POKÓJ, 1 PIĘTRO, 38 M2, OGRZEWANIE MIEJSKIE 45 000,- DO NEGOCJACJI, TEL. 730-303-888 MS-0742N

SOWA, Piaskowa Góra, dom w zabudowie szeregowej z zagospodarowanym
ogrodem. Cena 450 000 do negocjacji.
Licencja nr 2410 . Tel. 74 842-12-84 lub
502-657-640

JASIAK–BOGUSZÓW GORCE, 2
POKOJE, 58 M2, PARTER Z OSOBNYM
WEJŚCIEM I OGRÓDKIEM, 57 900,TEL. 730-303-888 MS-0751N

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

JASIAK–PIASKOWA GÓRA, 3 POKOJE,
WYSOKI PARTER, DO ODŚWIEŻENIA,
SUPER LOKALIZACJA 119 000,- TEL.
730-303-888 MS-0712N
JASIAK-OKAZJA, KAWALERKA,27M2,
7 PIĘTRO, PIĘKNY WIDOK, ŚRÓDMIEŚCIE, 65.000 DO NEGOCJACJI, TEL
883-981-344
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 WPROWADZENIA, CENA 115 000ZŁ, KONTAKT
883-981-344
JASIAK - BIAŁY KAMIEŃ, KAWALERKA, 2 PIĘTRO, 40M2, DO WPROWADZENIA + GARAŻ CENA 99.000 TEL.
883-981-344
JASIAK –WAŁBRZYCH, PIASKOWA
GÓRA, 62M2, 4 POKOJE, KUCHNIA
Z OKNEM, ŚWIETNA LOKALIZACJA.
CENA 200 000,- DO NEGOCJACJI. TEL.
535-985-088. MS – 0696K.
JASIAK –WAŁBRZYCH, BIAŁY KANIEŃ,
63M2, 3 POKOJE, PEŁNY ROZKŁAD.
CENA 168 000,- DO NEGOCJACJI!
TEL. 535-985-088. MS – 0697K.
JASIAK – WAŁBRZYCH, PODZAMCZE,
2 POKOJE, 47M2. CENA 135.000,- DO
NEGOCJACJI. TEL. 535-985-088. MS
– 0699K.
JASIAK – WAŁBRZYCH, PODZAMCZE,
86M2, 4 POKOJE, BLOK 4 PIETROWY,
BARDZO DOBRA LOKALIZACJA.
CENA 172 000,- DO NEGOCJACJI. TEL.
535-985-088. MS – 0700K.
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 RYNKU, 41M2, DUŻA WITRYNA, CENA

Wydzierżawię
w Wałbrzychu

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 negocjacji. 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. 519121-102, 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

WGN Boguszów-Gorce, cena 20
tys. zł mieszkanie 48m, parter ,
wymaga remontu, tel. 74 842 90
60, /3222/.
WGN Śródmieście, mieszkanie 2
pokoje, 61m, na 4 piętrze, wymaga remontu, cena 50 tys. zł, tel. 74
842 90 60, /3774/.
WGN Piaskowa Góra, małe
mieszkanie 19m, 1 piętro, winda,
okazyjna cena 53,5 tys. zł, tel. 74
842 90 60, /3601/.
WGN Struga, ładne mieszkanie z
ogródkiem, 32m, pierwsze piętro,
cena 60 tys.zł ,do negocjacji, tel.
74 842 90 60,/3861/.
WGN Śródmieście, cena 62 tys.zł,
mieszkanie 36m, nowe budownictwo, parter/4 p.tel. 74 842 90
60,/3869/.
WGN Piaskowa Góra, cena 65
tys zł, .ładne mieszkanie, stare
budownictwo, 1 piętro, 2 pokoje,
tel. 74 842 90 60,/3611/.
WGN Śródmieście, cena 65 tys.
zł, mieszkanie po remoncie, do
wprowadzenia, 39m,tel. 74 842 90
60,/3750/.
WGN Biały kamień, cena 65 tys. zł,
mieszkanie 60m, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, parter,do remontu,
tel. 74 842 90 60, /3824/.
WGN Nowe Miasto, 80 tys. zł,
sprzedam 2 pokoje, 41m ,1 piętro,
ogrzewanie gazowe, spokojna
okolica, 74 842 90 60,/3742/.

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

WGN Podzamcze, cena 82 tys.zł
mieszkanie 36m, 2 pokoje, kuchnia ,łazienka, balkon,parter, cena
82 tys.zł ,74 842 90 60,/3741/.

VICTORIA, Nowe Miasto, mieszkanie po
remoncie, 41m2, 2 pokoje, I piętro. Cena
90 000 . Licencja nr 2410 . Tel. 74 666-6814 lub 519-121-104

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie
41m, 2 pokoje na 4 piętrze, jasna
kuchnia, balkon, cena 86 tys.zł ,
tel 74 842 90 60,/3470/.

VICTORIA, Boguszów mieszkanie po
remoncie, 4 pokoje, 80m2, 2 piętro. Cena
115 000. Licencja nr 2410 . Tel. 74 66668-14 lub 519-121-104
VICTORIA, Mieszkanie po kapitalnym
remoncie, 56m2, 2 pokoje, I piętro. Cena
129 000.. Licencja nr 2410 . Tel. 74 66668-14 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. 74 666-6814 lub 502-657-353
VICTORIA,Nowe Miasto, piękne mieszkanie, 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

WGN Biały Kamień, mieszkanie
40m, 3 piętro, do zamieszkania,
ogrzewanie gazowe, cena 85 tys.
zł, 74 842 90 60, SM/3487.
WGN Biały Kamień, 99 tys. zł
, mieszkanie komfortowe, do
wprowadzenia, 1 piętro, 32m,tel.
74 842 90 60,/2790/.
WGN Piaskowa Góra, cena 95 tys.
mieszkanie 48m, 2 pokoje, stare
budownictwo, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, 2 piętro, 74 842 90
60,/3439/.
WGN Śródmieście, cena 85 tys.zł,
55m, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
wysoki parter, tel. 74 842 90 60,
/3444/.
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WILLA – Sprzedamy 42m2 na Bardowskiego, po remoncie - 87 000
zł. 74 666 42 42, 608 318 866.

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 kapitalnym remoncie z wyposażeniem,
2 piętro w czteropiętrowcu, cena
117 tys.zł. - DO NEGOCJACJI! 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
36m2, Podzamcze, parter, balkon,
cena 83tys.zł. po częściowym
remoncie, 74 666 42 42, 515 510
032 .
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
48m2, Podzamcze,1 piętro w
czteropiętrowcu , cena 120 000zł.
74 666 42 42, 608 318 866
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży
poniemiecki dom pod Świebodzicami, 240m2, 7 pokoi, działka
1700m2, wnętrza po remoncie,
cena 290 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 pokoje 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.Nałkowskiej, 50,8 m2, cena 160 tys.zł.
74 666 42 42, 507 153 166.
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, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę na
Białym Kamieniu, po remoncie,
22m2, 37900zł!! 74 666 42 42, 515
510 032
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 wolnostojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi,
działka 520m2, cena 350 tys.zł!!!
– do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
z łazienką i wc na N. Mieście, 1
pięrto, 36m2, cena 42 tys.zł. cicha
lokalizacja, 74 666 42 42, 507 153
166
WILLA – Sprzedamy pokój z kuchnią na N.Mieście, 41m2, 1 piętro,
cena 39 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA - Sprzedamy 1 pok, z łazienką 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

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
Białym Kamieniu, 240 m2, po
remoncie , cena 475 tys.zł. 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

JMDOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 45 m2 Podgórze
37.000 zł 607 212315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 65 m2 3pokojowe 9 piętro , Podzamcze
148.000 zł 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe
40 m2 Śródmieście po generalny
remoncie 79.000 , 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe
50 m2 Stary Zdrój , ul. Bardowskiego do zamieszkania 99.900 , 607
212 315, 74 666 09 19

WILLA- Sprzedamy dużą kawalerkę
na Białym Kamieniu, 39m2, cena
85tys 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, 81cena 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.

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
JM DOM do wynajęcia mieszkanie
w Szczawnie Zdroju 2 pokojowe
850 zl 74 666 09 19, 607 212 315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
3 pokojowe Szczawno Zdrój, garaż
i ogród do dyspozycji 1.000 zł 74
6660919, 607 212 315
JMDOM do sprzedania 2 pokojowe
mieszkanie Piaskowa Góra 41 m2
85.000 74 666 0919, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe 36 m2 Piaskowa Góra
1 piętro 110.000 zł do zamieszkania
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam kawalerka z
jasną kuchnią i balkonem 30 m2
Piaskowa Góra 1 piętro 80.000 zł
do zamieszkania 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM mieszkanie 83 m2 dwupoziomowe Świebodzice z działką i
garażem 205.000 zł 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM mieszkanie 94 m2 Jedlina
Zdrój 3 pokoje, 175.000 zł 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM 1/2 domu Górny Sobięcin
100 m2 z działką 378 m2, 249.000
zł 607 212 315, 74 666 09 19

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

WILLA - OKAZJA! Kawalerka
24m2na Piaskowej Górze, cena 64
tys.zł. DO NEGOCJACJI! 74 666 42
42 , 507 153 166.
WILLA- Super lokalizacja! Sprzedam 3 pok. 72m2 na Podzamczu,
cena 169 tys.zł. 74 666 42 42, 608
31 88 66

MS-1474 Świebodzice, Oś. Piastowskie 3-pokoje do wprowadzenia o pow. 51,19m. Cena 140
tys. Tel. 793 111 130

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 pokojowego na Piaskowej Górze, lub
Podzamczu, może być zadłużone,
lub z zajęciem komorniczym !!! tel.
606 97 66 30
PILNIE SPRZEDAM KOMIS SAMOCHODOWY 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, zabudowa kuchenna w cenie, cena
119 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA !!! Sprzedam dom w stanie 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 kawalerka 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 kapitalnym 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 rozkładowe 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-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 parkingu, cena 4500. tel. 606 976 630
Zamienię własnościowe 2 pokoje
na Piaskowej Górze o pow. 41M,
na kawalerkę również na Piaskowej Górze, tel. 606 97 66 30
Bogata oferta wynajmu, ceny już
od 600 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź,
tel. 793 111 130

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 ! PODZAMCZE, 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. Kasztelańska, 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. Basztowa, 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. Hetmańska, 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. Forteczna, 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 MOŻLIWA 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

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889
oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84
Sprzedam komfortowe mieszkanie
w Głuszycy 98m2, 3 pokoje, pierwsze 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
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, kominek, 1 piętro, garderoba. Cena 155
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w Głuszycy 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 pokoje, 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 ( pensjonat, 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, parter. 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 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 mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys. zł
tel.882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
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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
WEŹ TANI KREDYT
NA NAGŁE WYDATKI!
• bez zdolności
• okres do 12 lat
• niskie oprocentowanie
WIELE OFERT
W JEDNYM MIEJSCU

ul.Nowy Świat 1A, IIp.
796 600 006
ul.Broniewskiego 65C
728 765 048, 74 664 83 85

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.

SZYBKA POŻYCZKA
bez BIK do 15 tys.

ul. Topolowa 23A Wałbrzych, Piaskowa Góra (Teren Giełdy)

CHWILÓWKI na dowód

tel. 74 665 82 02, 603 195 875, e-mail: maximus03@o2.pl

również dla osób bez dochodu
Wałbrzych, Piaskowa Góra
Hala Manhattan, BOX 54
wejście naprzeciw Rossmann
Tel. 600 731 232 w godz. 9-16

SZYBKA
POŻYCZKA
DO 25 TYS. ZŁOTYCH.
TEL: 733895524

KOMPLEKSOWE

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

USŁUGI

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

WĘGIEL LUZEM I WORKOWANY

TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE
www.maximus.walbrzych.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

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

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

REMONTOWO
- WYKOŃCZENIOWE
TEL: 694-922-059

i inne...

PROMOCJA WIOSENNA
ZADZWOŃ i SPRAWDŹ CENY !

bez zdolności kredytowej
w bankach
szansa z komornikiem

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

SKŁAD WĘGLA MAXIMUS

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

RATY

Masz firmę i płacisz za dużo za prąd?!

SKUP AUT

Zadzwoń:
791 87 34 77

ZA GOTÓWKĘ

Pomożemy Ci obniżyć rachunki!
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oraz motocykli
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