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

ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin 

R E K L A M A

Więcej zieleni
W przeciągu kilku dni świe-
bodzicka starówka wzboga-
ciła się o nowe punkty zieleni 
miejskiej. Do wiszących na 
latarniach i stojących na płycie 
rynku donic z pelargoniami, do-
łączyło siedemnaście stylizowa-
nych, metalowych kwietników, 
zlokalizowanych w obrębie 
ulic Żeromskiego, Prusa, Sien-
kiewicza i Kopernika. Kwietniki 
zainstalowane zostały z dwóch 
powodów - estetycznego i 
prewencyjnego. Co oczywi-
ste, zadbane kwiaty ubarwią i 
urozmaicą przestrzeń miejską. 
Z drugiej strony, zamontowa-
ne donice uniemożliwią nisz-
czenie zatoczek parkingowych 
poprzez rozjeżdżanie ich na-
wierzchni przez parkujących 
na nich swoje auta kierowców 
i zanieczyszczanie ich olejem 
silnikowym.

(RED)

Dziękują darczyńcy
- W imieniu podopiecznych 
oraz pracowników Świetlicy 
Środowiskowej „Tęczowa 
Gromada”, składamy ser-
deczne podziękowania dy-
rektorowi sklepu Decathlon 
- Bielany Wrocławskie, panu 
Wojciechowi Ziębie, który prze-
kazał na potrzeby świetlicy 
sprzęt sportowy - piłki nożne i 
koszowe oraz zestawy do gry w 
badmintona. Sprzęt pozwoli na 
zaangażowanie większej liczby 
dzieci i młodzieży do udziału w 
grach i zabawach sportowych 
organizowanych dla najmłod-
szych podczas aktualnych wa-
kacji – podkreślają pracownicy 
świebodzickiej placówki.

(RED)

W ramach inwestycji, na 
ul. Sikorskiego w Świebo-
dzicach wykonana została 
kompleksowa infrastruktura 
kanalizacyjna: kanały gra-
witacyjne, przykanaliki, żel-
betowe studnie rewizyjne, 
małogabarytowe studzienki 
inspekcyjne oraz włączenia 
do komór kanalizacji. - Za-
kończenie prac oznacza, że 
ekipa przenosi się na ul. O�ar 
Oświęcimskich. 8 lipca roz-
poczęto tam prace przygoto-
wawcze i wykopy wstępne. A 
9 lipca rozpoczęła się zasad-
nicza część inwestycji w tej 
części miasta. Na czas trwania 
robót ul. O�ar Oświęcimskich 
zostanie zamknięta dla ru-
chu, poruszać się będą mogły 
po niej wyłącznie pojazdy 
uprzywilejowane i mieszkań-
cy tej ulicy. Według harmo-
nogramu prace potrwają do 
31 sierpnia. Przepraszamy za 
utrudnienia – mówi Tomasz 
Merchut z Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach.

(RED)

Postępująca 
kanalizacja

W �nalnej fazie znajdują się prace związane z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej na ul. Sikorskiego w Świebodzicach. Po 

wykonaniu robót podziemnych i odtworzeniu nawierzchni jezdni, 
pozostały już wyłącznie czynności wykończeniowe przy nawierzchni 

chodników. Tymczasem rozpoczęły się prace na ul. O�ar Oświęcimskich.

Po zakończeniu prac na ul. Sikorskiego, ciężki sprzęt wjechał 
na ul. Ofiar Oświęcimskich.
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ZAPRASZAMY: 
poniedziałek – piątek 
od 10:00 do 19:00
sobota od 10:00 do 16:00, 
niedziela od 9:00 do 14:00

Zawieszonych 100 tys. wieszaków
Duży wybór markowej odzieży
H&M,VeroModa, Zara, Kappa, Marks&Spencer, 
Dolce&Gabbana, Adidas, Nike, Atmosphere…
W sprzedaży odzież wyceniona, jak i na wagę.
Biżuteria, galanteria, kosmetyki, szkło, torebki, 
paskipaski, obuwie, odzież skórzana, pościel, kotary.
Cotygodniowe wystawki.

Największy sklep 
w Wałbrzychu - już otwarty! 
Powierzchnia ponad 1000m2

towar dokładany
codziennie !

Wałbrzych, ul. Długa 103

W czasach licealnych, kiedy 
moje zainteresowania nie były 
jeszcze całkowicie wykształco-
ne i korzystałem z pełni mło-
dzieńczego życia, przyszło mi 
kiedyś do głowy, że najbardziej 
szczęśliwym człowiekiem jest 
ten, kto nic nie posiada. Zdając 
sobie z tego sprawę, osobnik 
taki – rozumowałem – świa-
domy tego, że nic nie ma i nic 
mieć nie będzie, nie ma więc 
żadnych pragnień i żyje tym, co 
mu los da, słusznie przyjmując, 
że „niech się dzieje wola Nieba, 
z nią się zawsze zgadzać trze-
ba” . Taka karma, rzec by moż-
na. Moje życie potoczyło się 
tak, że po zakończeniu liceum 
rozpocząłem studia na wyższej 
uczelni, zacząłem pochłaniać 
książki, zajmowałem się studio-
waniem poważnych tekstów w 
rożnego rodzaju poważnych 
czasopismach, słuchałem, oglą-
dałem i rozmawiałem. Jednym 
słowem nabywałem wiedzę, co 
czyniłem i czynię do dnia dzi-
siejszego. Po prostu inaczej już 
nie potra�ę.

Słuszny interes. Ale czyj?
I oto nadszedł czas „wielkiej 

afery podsłuchowej”, czym z 
natury swej mocno się zainte-
resowałem. Czytam, słucham, 
oglądam i rozmawiam. Efek-
tem tych, zdałoby się proza-
icznych czynności, jest to, że 
zaczynam żałować, iż w ogóle 
jakąkolwiek wiedzę posiadam. 
Dochodzę do wniosku, że w 
obecnych czasach najbardziej 
szczęśliwym człowiekiem jest 
ten, kto żadnej wiedzy nie po-
siada i żyje sobie bez niej, jak 
ów nędzarz bez żadnego mająt-
ku. Takiemu szczęśliwcowi nie 
przeszkadza np. informacja, że 
funkcjonariusze ABW w wyniku 
przeszukania dokonali zabez-
pieczenia nośników, na których 
prawdopodobnie były jakieś 
nagrania. „Niekumaty nędzarz” 
ucieszy się ze sprawności na-
szych służb specjalnych, a mnie 
od razu światełko czerwone się 
w głowie zapala. Bo kombinu-
ję sobie, na jakiej podstawie te 
nośniki zabezpieczono, kiedy 
nie wiadomo, co na nich jest na-
grane? Nielegalne nagrywanie 
jest występkiem ściganym tylko 
i wyłącznie na podstawie wnio-
sku o ściganie, złożonym przez 
osobę, która musi przed orga-
nem procesowym wykazać, że 
akurat jest takim występkiem 
pokrzywdzona. Jeżeli jednak nie 
wiadomo, co na tych nośnikach 

zostało nagrane, nie wiadomo 
więc, kto nagrany został, a więc 
brak jest osoby pokrzywdzonej, 
a zatem wniosku o ściganie. A 
informację o zabezpieczeniu 
takiego dowodu (czego?) po-
dała pani rzecznik warszawskiej 
prokuratury. I mam klops całko-
wity. Kiedyś, w czasie studiów 
prawniczych, po egzaminie 
pisemnym z logiki, zostałem 
przez prof. dr hab. Marię Lip-
czyńską zwolniony (jako jeden 
z naprawdę bardzo nielicznych) 
z egzaminu ustnego, albowiem 
wykazałem się, że z logiką pro-
blemów żadnych nie mam. Wy-
gląda na to, że z tą logiką coś tu 
nie jest w porządku, albo ktoś 
prawo nagina. A nie powinien.

Inna sprawa. Przed laty miała 
miejsce taka jedna pseudo afe-
ra, której jedynym efektem było 
zmiecenie SLD z pozycji liczącej 
się siły politycznej. Polegała ona 
na tym, że dwóch mocno napi-
tych kolesiów gaworzyło sobie 
przy kolejnych kieliszkach mar-
kowego trunku, a jeden z nich 
rozhowory te nagrywał. Byli to 
niejaki Rywin i red. Michnik. Ry-
win coś tam mamrotał o jakieś 
grupie co to trzyma władzę i o 
tym, że grupa ta chętnie przytuli 
do siebie grubą kasę, jeżeli on 
Rywin, będzie panem na Polsa-
cie. Nic więcej. W świetle obo-
wiązujących przepisów prawa 

karnego, to bajdurzenie Rywina 
można było uznać jedynie za za-
miar popełnienia czynu zabro-
nionego. Sęk w tym, że wg tego 
samego prawa, sam zamiar nie 
jest karalny. Bo karalne jest tyl-
ko przygotowanie i realizacja. A 
od daty nagrania tej rozmowy, 
do czasu jej ujawnienia, upły-
nęło wiele miesięcy, a w ślad 
za zamiarem Rywina nie poszły 
żadne dalsze czynności, że tak 
powiem, realizacyjne. Żadne-
go mocodawcy Rywina, czyli 
owej mitycznej „grupy trzyma-
jącej władzę” nie ustalono, nie 
stwierdzono, aby ktokolwiek 
w sprawie tej podejmował ja-
kiekolwiek decyzje. Wprawdzie 
próbowano to powiązać z usta-
wą o radiofonii i telewizji – owe 
sławetne „lub czasopisma”, ale i 
w tym przypadku skazano jedy-
nie jakąś trzeciorzędną urzęd-
niczkę z ministerstwa kultury, za 
mało znaczące naruszenie prze-
pisów urzędniczych. Wszystkie 
inne osoby w to niby zamiesza-
ne (np. A. Jakubowska) zostały 
uniewinnione. Rywina skazano 
za czyn, którego w istocie nie 
popełnił, bo takie było zamó-
wienie polityczne. Nie niego 
chodziło, tylko o „romantyka” 
Millera i kierowaną przez nie-
go partię, a zamysł powiódł się 
znakomicie. I oto, kilka lat po 
tamtym wydarzeniu, mamy po-

wtórkę z rozrywki. A wiadomo, 
że jeżeli historia się powtarza, 
to jedynie tylko w formie mało 
śmiesznej farsy.

W Roku Pańskim 2011 do 
Giertycha przyszedł red. Nisz-
tor. Wprawdzie na zaproszenie 
tego ostatniego, a więc nie 
tak, jak w przypadku spotka-
nia Rywin – Michnik, ale dalej 
jest identycznie. Panowie, przy 
suto zastawionym alkoholem 
stole, rozprawiają o rożnych 
sprawach, a jeden z nich przed-
stawia zamiar zorganizowania 
działań przestępczych, rozwi-
jając przed rozmówcą szeroki 
wachlarz swych możliwości 
i wymiernych korzyści mate-
rialnych, jakie mogą osiągnąć 
podejmując wspólne działa-
nia. Pamiętajmy – zamiar nie 
jest karalny, a więc palny pana 
mecenasa nie mogą być pod 
żaden przepis karny podcią-
gnięte. Ale jest jeszcze inny 
wymiar tej sprawy. Polityczny 
i moralny. Polityczny dlatego, 
że pan mecenas jest mocno z 
PO i premierem Tuskiem (oraz 
ministrem Sienkiewiczem) 
związany wieloma nićmi. Przed 
laty Rywin z SLD był jedynie 
kojarzony. Moralny dlatego, 
że nie może znany mecenas i 
były polityk (były być może tyl-
ko czasowo) takie przestępcze 
plany rozwijać, bo jest to całko-

wicie sprzeczne nie tylko z ety-
ką katolicką, ale i z zawodową. 
A jak na razie stosowne władze 
palestry milczą jak zaklęte. Pan 
mecenas pokrętnie tłumaczy 
się, że to, co mówił red. Nisz-
torowi, to tylko taka gra opera-
cyjna, bo wiedział, iż rozmawia 
z przestępcą. Jest więc całko-
wicie – w swoim mniemaniu – 
usprawiedliwiony. Problem w 
tym, że pan Kulczyk, poprzez 
swoje służby, informuje, iż z 
działaniami mecenasa nie miał 
nic wspólnego i nie wie kogo 
mecenas reprezentował. Oczy-
wiście nie wołałam o powoła-
nie jakiejś komisji śledczej, bo 
nie ma ku temu żadnego po-
wodu. Tak jak nie miało w spra-
wie tej pseudo afery z Rywinem 
w tle. Zastanawiam się jednak, 
czy premier Tusk i liczne gro-
no ludzi z PO w dalszym ciągu 
powinni stać murem za me-
cenasem. Bo jeżeli stoją, to mi 
trochę jakoś takim nieświeżym 
powietrzem zawiewa.

I na koniec. Tłumaczenie 
mecenasa kojarzy mi się z tłu-
maczeniem osobnika, który po 
napadzie na jubilera wmawiał 
śledczym, że on tylko chciał 
sprawdzić, czy system alarmo-
wy działa oraz czy policja nie 
śpi. A więc działał w słusznym 
interesie społecznym.

www.janusz-bartkiewicz.eu
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SZWED- GRANIT.pl

ZAPRASZAMY 
DO NASZEGO 

NOWEGO SALONU

ul. Andersa 129, 
58-304 Wałbrzych

Salon otwarty jest 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 10-17
oraz w sobotę od 10-14

tel.: 505 046 676
tel.: 509 958 131

W dzisiejszym świecie skoncentrowanym wokół podobnych do siebie elementów,  wielu z nas poszukuje cze-
goś wyjątkowego… Przedmiotów wyróżniających się z otoczenia, elementów łączących prostotę  i niepowta-
rzalność. Odnalezienie swojego stylu wśród produktów wytwarzanych na masową skalę jest bardzo trudne. 
SZWED-GRANIT zdecydowało się wyjść naprzeciw osobom szukającym wyjątkowych rozwiązań i zaczaro-
wać ich pięknem kamienia naturalnego. Postaramy się przemienić nawet najprostszy nagrobek  w wyjątkowe 
miejsce pamięci osób nam bliskich z którymi musieliśmy się rozstać. Od lat tworzymy w kamieniu, jesteśmy 
jednocześnie klasyczni i odważni, co sukcesywnie zwiększa ilość zadowolonych klientów, także w Wałbrzychu. 
W naszym salonie czas płynie wolniej, bez pośpiechu wybieramy materiał i dodatki, słuchamy klienta i w re-
zultacie rozmów projektujemy nagrobek.

W ostatnim wydaniu 
„DB2010” pan Janusz Bartkie-
wicz, skądinąd naczelny felieto-
nista tego tygodnika, w niezwy-
kle barwnym, pełnym frazesów, 
wykładzie pouczał czytelników 
o pojęciu demokracji i wolno-
ści. Szkoda tylko, że temat ten 
potraktował bardzo pobieżnie, 
używając jednocześnie, co para-
doksalne, zupełnie niedemokra-
tycznego języka i sformułowań, 
których poziom bardziej przy-
pominał mi niedawne zapisy z 
afery taśmowej, niż demokra-
tyczną deliberację o prawie do 
wolności. Głównie z tego po-
wodu pozwoliłem sobie zabrać 
głos w tej dyskusji.

Przyczynkiem wystąpienia 
pana Bartkiewicza była „Golgota 
Picnic”, a właściwie jej wałbrzy-
ska premiera w wersji czytanej, 
którą próbowano przedstawić 
w dniu 27 czerwca 2014 roku 
w Teatrze Dramatycznym im. 
Jerzego Szaniawskiego. Dzięki 
kilkudziesięciu osobom, w tym 
poseł Annie Zalewskiej, udało 
się skutecznie zaprotestować 

Kultura kulturze nie równa
Łukasz 
Apołenis

przeciwko egzaltacji anty-
chrześcijańskiego wystąpienia, 
które nazwano- chyba nazbyt 
przesadnie - sztuką. W wyniku 
powstałego oporu społeczne-
go, wyrażono sprzeciw wobec 
zdezawuowania znaczenia męki 
Chrystusa i co więcej, dokona-
no tego właśnie w ramach po-
szanowania zasad demokracji i 
zachowania prawa do wolności.

W piątek, 27 czerwca 2014 
roku, pod teatrem zgromadziło 
się wielu wałbrzyszan, w róż-
nym wieku, którzy w sposób 
pokojowy zademonstrowali 
swój sprzeciw wobec przedsta-
wienia odczytu obrazoburczej 
sztuki. Wystąpienia, którego wy-
mowa godziła w ich szacunek i 
obrażała sumienia wyznawców 
wiary chrześcijańskiej. Odnio-
sło to określony skutek - pani 
dyrektor po kilku minutach 
przerwała skandaliczne przed-
stawienie. Pana Bartkiewicza 
muszę jednak zmartwić - nie 
wymuszono tego groźbami, 
czy przemocą �zyczną. Grupa 
niezadowolonych skorzystała 
wyłącznie z przysługujących jej, 
właśnie dzięki demokracji, praw 
i trzeba przyznać, że zrobiono 
to niezwykle skutecznie. Szko-
da tylko, że pani dyrektor nie 
odwołała odczytu przed jego 
właściwym rozpoczęciem. Do-
skonale zdawała sobie przecież 

sprawę, że w wielu miejscach 
w Polsce, z powodu „Golgo-
ty Picnic”, trwają już masowe 
protesty. Obawiam się jednak, 
że dla pani dyrektor poczucie 
urażonej godności osób wie-
rzących nie miało w tej sprawie 
żadnego znaczenia. Trochę to 
przygnębiające, choć w sumie 
mnie to nie dziwi- takie zacho-
wanie doskonale wpisuje się w 
modną ostatnio retorykę postę-
pującego nihilizmu i błędnego 
pojmowania wolności sztuki. 

Pan Bartkiewicz, na łamach 
„DB2010”, wystąpił w obronie 
kilku osób, które w Wałbrzy-
chu zapragnęły napawać się 
obrazoburczą sztuką. Równie 
dobrze ta garstka mogła prze-
czytać tekst „Golgoty” w sieci, 
bez konieczności angażowania 
Teatru Dramatycznego, który 
mógłby się w końcu zająć pro-
mocją bardziej wymagających 
intelektualnie widowisk. Nota-
bene wspomnianych zwolenni-
ków spektaklu, zgromadzonych 
w sali Sceny Kameralnej, było 
mniej niż samych aktorów, co 
dodatkowo uwidacznia komizm 
całej sytuacji i ośmiesza opór 
pani dyrektor, by ostatecznie 
doprowadzić do rozpoczęcia 
czytanego występu.

W toku negatywnych sfor-
mułowań, skierowanych za-
równo wobec osoby publicznej, 

poseł Anny Zalewskiej, jak i zwy-
kłych ludzi - uczestników prote-
stu, wyrażających swoje prawo 
do wolności i manifestowania- 
autor ubiegłotygodniowego 
felietonu zapomniał jednak o 
rzeczy najbardziej istotnej. Te-
atr Dramatyczny jest miejscem 
publicznym, �nansowanym 
ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego, a więc z podatków 
mieszkańców województwa 
dolnośląskiego, mających pra-
wo do wyrażenia swojej opinii 
również w takiej sprawie. Trud-
no jest wytłumaczyć i obronić 
zachowanie dyrekcji placówki. 
Z jednej strony okazało się, że 
odczyt „Golgoty Picnic” nie zo-
stał ujęty we wcześniejszym re-
pertuarze, zdecydowano się go 
przedstawić ad hoc. Z drugiej 
strony występ był bezpłatny 
(pewnie, gdyby było inaczej, 
nie pojawiłby się na nim ża-
den, zainteresowany tą sztuką, 
widz). Ciekawe, czy jest to stała 
praktyka dyrekcji placówki, czy 
też schemat działań zarezerwo-
wany wyłącznie dla najbardziej 
kontrowersyjnych sztuk, najle-
piej tych antykatolickich?

Abstrahując od głównego 
wątku, skądinąd to zastanawia-
jące, że tak chętnie szydzi się z 
Chrześcijaństwa, podważa się 
niekwestionowane znaczenie 
naszej religii w kształtowaniu 

Europy, a jednocześnie z taką 
samą odwagą i zapalczywością 
nie uderza się chociażby w wy-
znawców Islamu, czy Judaizmu? 
Czy piewcom postępującego 
laicyzmu brakuje w tej sprawie 
odwagi? A może wtedy konse-
kwencje mogłyby być znacznie 
bardziej dotkliwe i na pewno 
dużo mniej demokratyczne, 
więc nie warto rozpoczynać ta-
kiej polemiki?

Poruszając temat wolności 
pan Bartkiewicz powinien pa-
miętać, że wolność jednostki 
nie powinna przesłaniać wol-
ności innych uczestników życia 
społecznego i politycznego. 
Przedstawiona przez felieto-
nistę wizja uwzględnia jednak 
jedynie, utworzony przez sa-
mego zainteresowanego, su-
biektywny wymiar tolerancji. 
Każda inna opinia jest błędna 
i może zostać brutalnie zadep-
tana, czy to stekiem rynszto-
kowego słowotoku, czy też 
bezpośrednim ubliżeniem 
osobie, mającej inny pogląd w 
sprawie. Tym samym docho-
dzimy więc do największego 
absurdu ubiegłotygodniowej 
lektury. Osoba, która poucza 
nas o demokracji i wolności, 
sama jednocześnie daje nam 
przykład tego, że nie ma z tymi 
wartościami niczego wspólne-
go. Cóż za paradoks!

Echa naszych publikacji Skazani na sukces
Pięć tysięcy nowych miejsc 
pracy i ponad 5 miliardów 
złotych przeznaczonych na 
inwestycje – tak można pod-
sumować tegoroczne sześć 
miesięcy działalności Wał-
brzyskiej Specjalnej Stefy 
Ekonomicznej. Uwieńczeniem 
tego sukcesu było wręczenie 
65 zezwoleń na działalność w 
stre�e. W uroczystości zorga-
nizowanej w zamku Książ w 
Wałbrzychu, wzięli udział in-
westorzy, samorządowcy oraz 
wiceminister gospodarki Ilona 
Antoniszyn-Klik, która bardzo 
wysoko oceniła wynik spółki. A 
są one imponujące: jest 4 spe-
cjalną strefą w Europie, swoim 
zasięgiem obejmuje 4 woje-
wództwa (dolnośląskie, wielko-
polskie, opolskie i lubuskie) i 44 
miejscowości. Na terenach obję-
tych strefą prowadzi działalność 
170 inwestorów. Optymizmem 
napawa fakt, że  podjęciem dzia-
łalności w WSSE jest zaintereso-
wanych coraz więcej rodzimych 
przedsiębiorców. W Książu cer-
ty�katy odebrało 27 polskich 
inwestorów i nie zawsze były 
to duże koncerny. Najmniejszą, 
która uzyskała zezwolenie była 
rodzinna �rma MAXPRO CNC z 
Wałbrzycha zajmująca się m.in. 
produkcją rowerów elektrycz-
nych oraz riksz. Zatrudni 3 oso-
by i zainwestuje 500 tys. złotych.

(RED)
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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 R E K L A M A

Czy ogląda Pani piłkarskie 
mistrzostwa świata w Bra-
zylii?

Agnieszka Kołacz – Lesz-
czyńska: - Oczywiście! Nie 
są to takie same emocje, 
jakie byłyby wtedy, gdy-
by nasza reprezentacja 
uczestniczyła w tych 
rozgrywkach, ale już od 
ćwierć�nałów jest to 
prawdziwe kibicowanie!

Które spotkanie podobało 
się Pani najbardziej?

- Choć nie wszystkie oglą-
dałam, to numerem jeden 
był dla mnie, do tej pory, 
mecz Niemcy - Algieria. 
Zaciskałam mocno kciuki 
za Algierczyków, którzy w 
dogrywce niestety prze-
grali... Ale emocje były 
ogromne (śmiech).

Jak Pani ocenia wyniki wy-
borów do Parlamentu Eu-
ropejskiego?

- U nas PO uzyskała 2 
mandaty, czyli tyle samo 
co PiS. Wybory do euro-
parlamentu były kolejny-
mi wyborami wygranymi 
przez Platformę. Wynik 
przyjęliśmy jednak z po-
korą i ze świadomością 
jak dużo wysiłku i pracy 
przed nami wszystkimi, 
nie tylko wybranymi eu-
roposłami.

Platforma straciła jeden 
mandat w okręgu dolno-
śląsko – opolskim…

- Tak, choć wierzyliśmy, 
że przy świetnym wyniku 

ministra Bogdana Zdro-
jewskiego trzeci mandat 
będzie w naszym zasięgu.

Niektórzy twierdzili, że 
mało się Pani angażowała 
w te wybory…

- O?! Takich głosów nie 
słyszałam... Moje zaan-
gażowanie i pomoc, tak 
zresztą jak wszystkich 
posłów z naszego okręgu, 
służyła wspieraniu całej li-
sty naszych kandydatów, 
ale także na zachęcaniu 
mieszkańców naszego 
regionu do pójścia do urn 
wyborczych.

Niedługo wybory samorzą-
dowe. Czy PO ma swojego 
kandydata na prezydenta 
Wałbrzycha?

- Wszystkie o�cjalne in-
formacje o kandydacie 
na prezydenta miasta, 
radnych poszczególnych 
szczebli przekażemy, jak 
tylko zostaną podjęte ta-
kie decyzje przez powia-
towe władze wałbrzyskiej 
Platformy Obywatelskiej.

Nawet przy zwycięstwie 
prezydenta Romana Szełe-
meja, może się okazać, że 
do skutecznego rządzenia 
może zabraknąć kilka gło-
sów, czyli nie będzie więk-
szości w radzie miejskiej. 
Co wtedy?

- Idąc do wyborów, pro-
sząc mieszkańców o ich 
głos, pokazując co już 
się udało zrealizować, a 
co jeszcze przed nami, 

zawsze ma się wiarę w 
uzyskanie najlepszych 
wyników. Wierzę też w 
mądrość radnych, którzy 
nawet będąc w opozycji, 
ale widząc ciężką, co-
dzienną pracę prezydenta 
będą wsparciem dobrych 
inicjatyw, a nie opozycją 
dla ciągłej krytyki podej-
mowanych działań.

O jakim potencjalnym ko-
alicjancie w Radzie miej-
skiej Wałbrzycha Państwo 
myślicie?

- Jak widzimy z doświad-
czeń w Radzie Miejskiej 
Wałbrzycha Prezydent 
może liczyć na wsparcie i 
poparcie swoich działań 
każdego, komu leży na 
sercu dobro naszego mia-
sta i jego mieszkańcow. 
Im takich osób będzie 
więcej po wyborach sa-
morządowych w listopa-
dzie, tym lepiej dla naszej 
wspólnej przyszłości.

Jak pani ocenia pracę pre-
zydenta Szełemeja?

 - Nasza współpraca od za-
wsze układała się bardzo 
dobrze, a spotkaliśmy się 
jeszcze w samorządzie. 
Jego upór, konsekwencja, 
silna i merytoryczna argu-
mentacja w dążeniu do 
kolejnych wytyczanych 
celów, ale też codzienna, 
wielogodzinna i wytężo-
na praca od zawsze bu-
dzą mój podziw i ogromy 
szacunek. Dlatego z całą 
mocą wspieram każde 

Mam dokąd wracać
Rozmowa z Agnieszką Kołacz – Leszczyńską, posłanką na Sejm RP. jego działanie i troskę o 

nasze miasto.

A co Pani odpowie opozy-
cji, że prezydent nadmier-
nie zadłuża Wałbrzych? 

- Cóż powiedzieć, kiedy 
z przerażeniem słucham 
słów opozycji, która 
twierdzi, że w naszym 
mieście brakuje inwe-
stycji i nic zupełnie się 
nie dzieje... Czy na takie 
zarzuty też potrzebne są 
komentarze?

I znowu wielka polityka… 
Czy Pani, jako poseł spo-
tyka się w restauracjach i 
narzeka na premiera, kry-
tykując prowadzoną przez 
niego politykę?

- Nie mam czasu na knaj-
py. A jeżeli mam wolną 
chwilę, spotykam się z 
przyjaciółmi, a wtedy ani 
słowa o polityce!

 
Czy minister Sienkiewicz 
powinien być odwołany? 

- Szefem Platformy Oby-
watelskiej i premierem 
jest Pan Donald Tusk i to 
jemu pozostawiam decy-
zję oraz wybór osób i mi-
nistrów, z którymi na co 
dzień współpracuje. Nie 
podejmę się próby wska-
zywania jak powinien 
postąpić, jakie decyzje i 
kiedy je podjąć.

A nie wstyd Wam, że mi-
nister odpowiadający za 
bezpieczeństwo, nawet 
sam siebie nie potra�ł za-
bezpieczyć przed nielegal-
nym nagrywaniem?

- Myślę, że nie mnie po-
winno towarzyszyć po-
czucie wstydu. Nie umiem 
wytłumaczyć, a nawet nie 
będę starała sie usprawie-
dliwiać tych zachowań i 
dyskusji, które absolutnie 
nigdy nie powinny się 
zdarzyć.

Co według Pani się stanie, 
gdy ujawnione zostaną ko-
lejne taśmy?

- Zastanawia mnie dlacze-
go nie zostały ujawnione 
jednocześnie wszystkie z 
posiadanych nagrań, tylko 
są przekazywane „porcja-
mi”. Jaki cel i czemu ma to 
służyć niech każdy, jeszcze 
przed zakończeniem tego 
festiwalu taśm, sobie od-
powie.

Czy będą przyspieszone 
wybory parlamentarne?

- Do przeprowadzenia 
takiego rozwiązania są 
wymagane określone 
procedury, a ci wszyscy, 
którzy się tego domaga-
ją, mają świadomość bra-
ku takich narzędzi i być 
może to nawoływanie 
dlatego tak mocno wy-
brzmiewa.

Podobno Pani i posłanka 
Izabela Katarzyna Mrzy-
głocka nie przepadacie za 
sobą…

- Tę historię już przerabia-
my od bardzo dawna. I już 
wielokrotnie tłumaczyły-
śmy, ale jak widać na nic 
się to zdaje, więc i czy w 
tej chwili tłumaczenie ma 
sens? (uśmiech)

Liczy się Pani z porażką w 
nadchodzących wyborach 
parlamentarnych?

- Tak się dzieje, że każde 
wybory, każda wery�kacja 
wyłania wygranych, ale 
dużą grupę stanowią ci, 
którym się nie powiodło. 
I ja też mam tę świado-
mość, ale do tego co robię 
i gdzie jestem mam poko-
rę i każdą decyzję wybor-
ców z taką właśnie pokorą 
i szacunkiem przyjmę.

A co było Pani najwięk-
szym sukcesem w pracy 
parlamentarnej?

- Dla mnie najważniejsze 
było podpisanie przez 
premiera rozporządzenia 
przywracającego Wał-
brzychowi status miasta 
- powiatu. Stało się to z 
moim dużym udziałem, 
oczywiście po okresie 
przygotowań i pracy wie-
lu  innych osób. Jestem 
tym bardziej dumna, kie-
dy widzę, jak ta decyzja 
wpływa na pozytywne 
zmiany w wałbrzyskiej co-
dzienności.

Co Pani będzie robić, jak 
przestanie Pani być po-
słem?

- Jestem posłem 2,5 roku, 
a pozostałych 40 lat to mój 
dom, do którego z rado-
ścią wracam, ukochany 
syn, najbliżsi, fantastyczni 
przyjaciele, praca... Jak wi-
dać mam dokąd i do kogo 
wracać i to dla mnie w życiu 
jest najcenniejsze, za to każ-
dego dnia dziękuję losowi.

(walbrzych4you.pl, RED)
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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

- 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.

Sprawny uczeń
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
przedłużył termin naboru 
wniosków na stypendia w 
ramach programu „Spraw-
ny uczeń” poprzez możli-
wość uzyskania stypendium 
Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego. Stypendia 
w wysokości 1.000 zł kiero-
wane są do uczniów, którzy: 
zamieszkują obszar woje-
wództwa dolnośląskiego; 
posiadają orzeczenie o nie-
pełnosprawności; realizują 
obowiązek szkolny na po-
ziomie szkół podstawowych 
(kl. I-VI), gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych (z wy-
łączeniem szkół policeal-
nych); miesięczny dochód na 
osobę w rodzinie nie prze-
kracza kwoty 456 zł. Wnioski 
należy składać w terminie do 
dnia 31 lipca 2014r. na adres: 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
- Departament Spraw Spo-
łecznych, ul. Ostrowskiego 
7, 53-238 Wrocław. Szczegó-
łowe warunki przyznawania 
stypendiów oraz tryb ich 
przyznawania zamieszczone 
są na stronie: www.niepel-
nosprawni.dolnyslask.pl.

(RED)

Pan Karol opowiada o 
swoim przypadku: - Miałem 
mocną cukrzycę, tymcza-
sem już po trzeciej wizycie 
wyniki cukrzycowe zaczę-
ły się znacznie poprawiać, 
obecnie za zgodą lekarza 
obniżyłem dawki leków. 
Mam miażdżycę, miałem 
skoki ciśnienia. Ciśnienie 
mi się wyrównało na przy-
zwoitym poziomie, nie od-

czuwam bólu w mostku czy 
duszności. Po raz pierwszy 
od lat wracałem z targu pie-
chotą i nawet się nie zasa-
pałem. W związku z cukrzy-
cą miałem na nodze ranę, 
która nie chciała mi się goić. 
I co? Po wizytach u pana 
Darka zaczęła się goić jak na 
psie. Stale bolała mnie też 
wątroba, nogi, kręgosłup. 
Na wątrobę łykałem pełno 

tabletek, teraz przestałem 
i nic nie boli. Kręgosłup też 
boli dużo mniej, a nogi wca-
le. Dlatego mówię, że czuję 
się dwadzieścia lat młodszy. 
Człowiek się rano budzi bez 
bólu, chce się żyć.

Natomiast pani Karoli-
na Patalong   mówi, że pan 
Darek… nie pomógł jej na 
migreny. – Przyszłam do 
niego z guzkiem na lewej 

Choroby znikają pod dotykiem jego rąk

Dotyk zdrowia
- Jego ręce czynią cuda. Byłem wrak, a po sześciu 
wizytach u pana Darka jestem o dwadzieścia lat 

młodszy – mówi pan Karol Potrębski 
o wałbrzyskim uzdrowicielu. Podobnie zresztą 

wypowiada się wielu innych ludzi. 

piersi i z migrenami wła-
śnie. Po czterech wizytach 
pan Darek kazał iść na USG i 
rzeczywiście, guzek był o po-
łowę mniejszy. Po czterech 
kolejnych zniknął zupełnie. 
Minęły mi też katary, które 
przedtem miałam stale, byle 
tylko trochę przeciągu mnie 
przewiało. Ale migreny mi 
nie przeszły. Ale oczywiście 
ważniejsze jest że guz znikł. 
Tak się bałam!

- A mnie właśnie migreny 
minęły. I szum w uszach – 
dodaje jej starsza kuzynka, 
Katarzyna. Badania kontro-
lne potwierdziły też, że ma 
znacznie lepsze wyniki wą-
troby i krwi.

- Ja tam na badania kon-
trolne pójdę, bo się pan 
Darek upiera. Ale i bez tych 
badań wiem, że mi pomógł. 
Ciśnienie miałam stale pod 
dwieście, a teraz mam sto 
czterdzieści, rzadko sto 
pięćdziesiąt.  Strasznie bo-

lały mnie biodra, a teraz 
bolą dużo mniej – mówi 
pani Magda Wajnusz, a jej 
koleżanka, pani Mirella do-
daje: - A mnie lekarz tylko 
potwierdził to, co przecież 
sama widzę w lustrze. Że od 
czasu gdy chodzę do pana 
Darka, moje wole tarczyco-
we bardzo się zmniejszyło. 
Znajomy lekarz jak zobaczył 
moją szyję, to  wziął numer 
do pana Darka. Dla kogoś 
bliskiego.

- Dlatego, chociaż pan 
Darek mówi, że nie każde-
mu potrafi pomóc, ja wiem 
swoje. Była przecież u niego 
moja siostra z kręgosłupem 
i bólami kolan, był sąsiad ze 
straszną zgagą i nadciśnie-
niem, była koleżanka żony 
z chorą wątrobą. I każdy nie 
tylko ja, mówi, ze po tych 
wizytach jest dużo zdrow-
szy – dodaje pan Karol 
Otrębski.

(ego)
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Raport z naszych gmin

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

Zapraszamy na jazdy konne 
oraz przejażdżki bryczką
dla dzieci i dorosłych

ul. Ciernie 82, 58-160 Świebodzice
Tel. 660-486-211, 602-282-258

www.namlikowo.republika.pl 

R E K L A M A R E K L A M A

W Wałbrzychu zbliżają 
się do końca prace przy 
wznoszeniu bloków ko-
munalnych, których bu-
dowę rozpoczęto w lipcu 
ub. r. Jest to inwestycja ze 
wszech miar pożyteczna i 
godna naśladowania przez 
władze innych miast, w 
których zaniedbano tego 
rodzaju przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że osiedla 
te powstaną w trzech punk-
tach Wałbrzycha. Na Nowym 
Mieście przy ul. Staszica, od-
danych zostanie 19 mieszkań 
o powierzchni do 65 m kw.; 
na Białym Kamieniu przy ul. 
Wiejskiej, zagospodarowany 
zostanie na ten cel budynek 
byłej Szkoły Podstawowej 
nr 2 oraz 3 sąsiadujące z tą 
placówką budynki, w sumie 
będzie to 70 mieszkań o po-
wierzchni 40-55 m kw.; wresz-
cie na Podzamczu przy ul. 
Jana Pawła II, kończy się bu-

dowa 4 domów ze 120 miesz-
kaniami o powierzchni 40-50 
m kw. Wszystkich mieszkań 
powstanie zatem 209, co w 
znaczącym stopniu złagodzi 
lokalowe kłopoty w mieście 
i uszczęśliwi wiele rodzin, 
zwłaszcza tych gnieżdżących 
się w ciasnych klitkach z krew-
nymi, posiadających niepeł-
nosprawne dzieci itp.

Kandydaci do zasiedle-
nia nowych bloków, często 
odwiedzają place budów, 
snując plany co do swojej 
przyszłości, w przypadku po-
zytywnej decyzji komisji we-
ry�kującej składane wnioski 
i odwołania. Np. gdy odwie-
dziliśmy Podzamcze, jedna z 
rodzin zastanawiała się, czy 
zajmie blok żółty, seledyno-
wy, czy wrzosowy (od koloru 
pasów na domach)… Marze-
nia części z nich wkrótce się 
spełnią.

Andrzej Basiński

Własny kąt coraz bliżej

Przy ul Jana Pawła II trwają jeszcze prace.

Uwaga na żmije!
W związku z informacjami 
płynącymi od mieszkańców, 
dotyczącymi pokazania się 
na terenie gminy Czarny 
Bór żmij zygzakowatych w 
pobliżu terenów zabudowa-
nych, zachęcamy do zapo-
znania się z informacjami na 
temat zagrożenia oraz spo-
sobami jego uniknięcia. Żmi-
ja zygzakowata jest jedynym 
jadowitym gatunkiem węża 
występującym w Polsce. Ulu-
bione miejsca jej przebywania 
to nasłonecznione leśne po-
lany, odsłonięte pagórki, łąki, 
składy drewna i nory. Charak-
terystyczną cechą tych gadów 
są 2 żółte plamy z tyłu głowy. 
Apelujemy o zachowanie 
szczególnej ostrożności.

(RED)

Nagroda 
dla reżysera
Jacek Timingeriu – reżyser 
spektaklu „Władca Skarpe-
tek”, wystawionego w Te-
atrze Lalki i Aktora w Wał-
brzychu,  został nagrodzony 
w 20. Ogólnopolskim Kon-
kursie na Wystawienie Pol-
skiej Sztuki Współczesnej. W 
Instytucie Teatralnym im. Zbi-
gniewa Raszewskiego odbyło 
się uroczyste ogłoszenie wer-
dyktu Jury 20. Ogólnopolskie-
go Konkursu na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej. 
Nagrody wręczyli: Małgorzata 
Omilanowska – Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Dorota Buchwald – Dyrek-
tor Instytutu Teatralnego im. 
Zbigniewa Raszewskiego oraz 
Jacek Sieradzki – koordynator 
merytoryczny konkursu.

(RED)

• Po kilku tygodniach cięż-
kich i wyczerpujących prac 
budowlanych na placu w 
przedszkolu przy ul. Ko-
lejowej 49 w Boguszowie 
– Gorcach, nadszedł długo 
wyczekiwany dzień otwarcia 
miejsca zabaw dla dzieci. Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny w 
grudniu 2013 r. złożył projekt 
napisany przez nauczycielki 
z przedszkola – Małgorzatę 
Pączkę, Renatę Lesiecką oraz 
Marikę Sikorę i już po raz dru-
gi dostał grant przyznawany 
przez Fundusz Toyoty – Dobre 
Pomysły Zmieniają Nasz Świat. 
Projekt zatytułowany „Spraw-
ny Maluch” – został doceniony 
przez komisję i znalazł się na 
bardzo wysokim drugim miej-
scu na liście do�nansowanych 
projektów.
• X Przegląd Twórczości Dzie-
cięcej Wieku Przedszkolne-
go odbył się w Mieroszowie 
z udziałem dzieci ze wszyst-
kich placówek wychowa-
nia przedszkolnego gminy 
Mieroszów oraz czeskiego 
Viznova i Mezimesti. Przed-
szkolaki wystąpiły w odremon-
towanej sali Mieroszowskiego 
Centrum Kultury. Organiza-
torem tej imprezy jest Przed-
szkole Miejskie w Mieroszowie. 
Występy przedszkolaków oglą-
dały rodziny dzieci, pracownicy 
placówek, a także zaproszeni 
goście – władze miasta i gminy 
Mieroszów, radni miejscy oraz 
przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego Wałbrzych. -Dzie-
sięć lat temu zastanawialiśmy 
się, w jaki sposób promować 
wartość wychowania przed-
szkolnego w naszym mieście i 
gminie. Stąd wziął się pomysł 
tego wydarzenia. Cieszę się, 
że przez 10 ostatnich lat for-
muła przeglądu sprawdziła 
się, a nasze cele zostały osią-
gnięte – powiedziała podczas 
otwarcia przeglądu dyrektor 
przedszkola, Iwona Schienke. 

Podczas przeglądu wystąpiły 
dzieci w wieku 2,5-6 lat. Zapre-
zentowały swoje umiejętności, 
talenty i uzdolnienia wokalne, 
taneczne i recytatorskie. Wy-
stępujących zapowiadali Jul-
ka i Marcel, wprowadzeni na 
scenę przez Natalię i Izabelę, 
które 10 lat temu poprowadzi-
ły pierwszy przegląd jako sze-
ścioletnie dziewczynki.
• Jak wiele innych szkół w 
Polsce dzieci z Ośrodka dla 
Dzieci Niesłyszących wzię-
ły udział w akcji ratowania 
pszczół pod nazwą „Aka-
demia Przyjaciół Pszczół”. 
Z materiałów edukacyjnych 
- prezentacji multimedialnej 
dowiedziały się o zwycza-
jach, ich różnych gatunkach, 
budowie tych fascynujących 
owadów oraz jak ważną rolę 
odgrywają w rozmnażaniu ro-
ślin . Jedna z wychowawczyń, 
która sama hoduje pszczoły 
wypożyczyła strój pszczelarza, 
dokładnie go omówiono, za-
poznano się także z budową 
ula i wszystkimi narzędziami 
wykorzystywanymi podczas 
opieki nad pszczołami. Dzieci 
próbowały różnych gatunków 
miodu, jadły ciasteczka, do 
upieczenia których wykorzy-
stano miód, oglądały inne ich 
wytwory: takie jak wosk, pro-
polis, pyłek- wszystkie są ko-
rzystne dla zdrowia człowieka. 
Na zakończenie każdy wykonał 
własną pszczołę oraz olbrzymi 
ul. Szkoła uzyskała certy�kat 
Akademii Przyjaciół Pszczół.
• Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starych Boga-
czowicach, we współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Part-
nerstwo wokół Trójgarbu” 
realizuje do 12 września 2014 
r. - w ramach pracy środowi-
skowej - projekt ”Dolny Śląsk 
dla dzieci – odkrywamy uro-
ki naszego regionu”. Projekt 
zakłada organizację trzech wy-
cieczek edukacyjno-krajoznaw-

czych do miejsc o szczególnych 
walorach przyrodniczych i tu-
rystycznych na Dolnym Śląsku, 
takich jak Zamek Śląskich Le-
gend w Pławnej, Kopalnia Złota 
w Złotoryi czy Kudowa Zdrój. 
Bene�cjentami projektu są 
każdorazowo 46-osobowe gru-
py dzieci i młodzieży w wieku 
7-18 lat - wychowanków świe-
tlic wiejskich z terenu gminy, 
najbardziej zaangażowanych 
w funkcjonowanie świetlicy w 
czasie roku szkolnego.
• Plebiscyt „ Wielkie Odkry-
wanie Dolnego Śląska 2014” 
ma na celu wyłonienie i pro-
mocję najciekawszych oraz 
najbardziej wartościowych 
ofert dla mieszkańców i tu-
rystów odpoczywających na 
Dolnym Śląsku. Jest to nie-
zwykła akcja, za pomocą której 
zarówno organizatorzy zachę-
cają do odkrywania Dolne-
go  Śląska i promowania tych 
miejsc, które sprawiają, że tu-
ryści ochoczo wracają w nasz 
niezwykły region. - Pragnąc 
podzielić się choć cząstką uro-
ków naszej przepięknej gminy 
Walim, położonej w Górach 
Sowich, będącej miejscem peł-
nym tajemnic, zgłosiliśmy do 
plebiscytu zamek Grodno w 
Zagórzu Śląskim oraz Sztolnie 
Walimskie - Tajemnice Riese. 
W naszej Krainie Sowiogór-
skich Tajemnic można bowiem 
odnaleźć piękno matki natury, 
stąpać po średniowiecznych 
zakątkach zamku, wejść w 
głąb Ziemi, aby prześledzić 
nierozpoznane poniemieckie 
Sztolnie Walimskie, tu …, tu 
na pewno można odpocząć. 
Zapraszamy zatem do odda-
wania głosów w plebiscycie 
„Wielkie Odkrywanie Dolnego 
Śląska 2014” w kategorii atrak-
cja turystyczna – na zamek 
Grodno i Sztolnie Walimskie 
– zachęcają przedstawiciele 
Urzędu Gminy w Walimiu.

(RED)

SPRAWDŹ! tel.: 74 846 34 34, 887 488 001
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Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00, Zapisy i informacje: 693-788-894 i 784-609-208 

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

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

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

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

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

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

6 maja OLKUSZ
7 maja KRAKÓW;

8 maja NOWY TARG

22 maja WADOWICE
24 maja OŚWIĘCIM

25 maja CHRZANÓW

14 maja NOWY SĄCZ
15 maja TARNÓW
17 maja BOCHNIA

JUN LITAWEN JOSEPH SANTIAGO PALITAYAN CLAVER PALITAYAN PE

Zapisy i informacje:
784 608 979, 784 608 847

Zapisy i informacje:
693 788 813, 784 609 208

Zapisy i informacje:
784 609 208, 506 536 270

Przyjmujemy: 19 lipca - WAŁBRZYCH, 20 lipca - WROCŁAW, 
21 lipca -ZGORZELEC I BOLESŁAWIEC, 22 lipca - JELENIA GÓRA

Piękna pogoda, czysta 
woda i specjalnie przygo-
towana plaża przyciągnęły 
wiele osób do nowego ką-
pieliska na brzegu jeziora 
Bystrzyckiego w Zagórzu 
Śląskim. Na dodatek gmina 
Walim oferuje turystom bez-
płatne wycieczki z przewod-
nikiem po Górach Swoich!

Miejsce do kąpieli w Zagó-
rzu Śląskim zostało wytyczone 
na terenie dawnej przystani 
Słoneczna, tam gdzie plaża 
była od lat 30-tych do końca 
80-tych XX wieku. Przygoto-
wania trwały ponad dwa lata. 
Przez 24 lata powodem za-
mknięcia jeziora dla plażowi-
czów było ujęcie wody pitnej 
dla Dzierżoniowa oraz upadek 
dotychczasowych właścicieli 
ośrodków wypoczynkowych. 
Sytuacja zmieniła się dopie-
ro wraz ze zmianą przepisów 
dotyczących użytkowania 
zbiorników wodnych. Pojawił 
się poważny inwestor, gmina 

Już dziś zapraszamy na 
XII Mistrzostwa Polski w 
Drezynowaniu – Push-Pull 
Party 2014. Impreza od-
będzie się 19 i 20 lipca na 
odremontowanym dworcu 
kolejowym w Jugowicach w 
gminie Walim.

Tegoroczne XII Mistrzo-
stwa Polski w Drezynowaniu 
– Push - Pull Party rozpoczną 
się uroczystym otwarciem wy-
remontowanego dworca PKP 
w Jugowicach, który - dzięki 
pozyskanemu do�nanso-
waniu z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich - stanie 
się przepięknym gminnym 
ośrodkiem kultury. Obiekt ten 
podniesie standard świadczo-
nych usług w zakresie szerze-
nia kultury oraz organizacji 
imprez sportowo – rekreacyj-
nych. Mieścić się w nim będzie 
świetlica wiejska z zapleczem 
kuchennym, sala wystawien-
nicza, sala komputerowa z 5 
ogólnodostępnymi punktami 

Na plażę i w góry

Kąpielisko w Zagórzu Śląskim przyciąga plażowiczów z całego regionu.

Walim podjęła decyzję o ulo-
kowaniu miejsca do kąpieli, 
a nad jeziorem odbudowa-
no stanicę WOPR. Miejsce do 
kąpieli jest czynne od piąt-
ku do niedzieli w godzinach 
10.00-18.00. Także od piątku, 
od godziny 9.00, do niedzieli, 
do godziny 19.00, w stanicy 
dyżuruje zespół ratowników 
WOPR z Wałbrzycha. Na tere-
nie nowej inwestycji czynna 
jest wypożyczalnia sprzętu 
pływającego oraz przystań dla 
dwóch statków wycieczko-
wych. Wypożyczalnia znajduje 
się też przy Fregacie.

Na tym jednak nie koniec 
atrakcji, ponieważ gmina Wa-
lim oferuje piesze, rodzinne i 
bezpłatne wycieczki z przewod-
nikiem po Górach Sowich. W 
każdą wakacyjną sobotę można 
wybrać się na około 3-godzinny 
spacer, prowadzący od zamku 
Grodno w Zagórzu Śląskim do 
zapory wodnej na jeziorze By-
strzyckim. Natomiast niedziel-
na, około 4 –godzinna trasa, 
rozpoczynająca się z przełęczy 
Sokolej przez Kozie Siodło wie-
dzie urokliwym szlakiem wprost 
na Wielką Sowę.

(RED)

Weekend z drezynami

19 i 20 lipca na stacji Jugowice 
będzie można pojeździć 
drezynami.

do komputera oraz siedziba 
Stowarzyszenia LGD „ Partner-
stwo Sowiogórskie”.

- Zapraszamy do poznania 
jednego z piękniejszych by-
łych dworców PKP, a następ-
nie do rywalizacji w jeździe 
drezyną ręczną, rekreacyjnych  
przejażdżek drezyną spalino-
wą, występu zespołu z dzikie-
go zachodu oraz dwudniowej 
zabawy w miłej atmosferze. 
Mile widziane stroje z epoki 
– podkreślają organizatorzy z 
Sowiogórskiego Bractwa Kole-
jowego i gminy Walim.

W trakcie imprezy rozgry-
wana będzie rywalizacja w 
drużynowej jeździe drezyną 
ręczną na czas, ale nie zabrak-
nie też bardziej rekreacyjnych 
atrakcji. Poza zawodami, bę-
dzie można przejechać się 
drezynami spalinowymi lub 
innymi rodzajami drezyn na-
pędzanych siłą ludzkich mię-
śni. Drezyny spalinowe będą 
kursować po około 2-kilo-

metrowym odcinku linii by-
strzyckiej nr 285 (poza stacją). 
Sobota – 19 lipca - to dzień za-
wodów. Wszyscy chętni będą 
mogli spróbować przekraczać 
swoje granice możliwości w 
jeździe „kiwajką” na czas. Dla 
zwycięzców każdej z kate-
gorii przewidziano nagrody. 
Ponadto równolegle będą od-
bywać się jazdy rekreacyjne. 
Natomiast niedziela – 20 lipca 
- to dzień jazd rekreacyjnych.

(RED)
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BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w obrębie Mieroszów 2, 

ul. Nad Potokiem 6a, składającej się z działki nr 73 o powierzchni 0,1361 ha.
Opis nieruchomości: budynek użytkowy o trzech kondygnacjach naziemnych, bez podpiwniczenia 
i poddasza; o powierzchni całkowitej 1.059,70 m², wyposażonym w instalacje: elektryczną, wod. 
– kan. i centralnego ogrzewania (wymagają całkowitej wymiany). Ogólny stan techniczny budynku 
określa się jako mierny, od lat stanowi on pustostan. Dojazd, dostęp – od ul. Wolności. Na kominie 
budynku znajduje się bocianie gniazdo.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obej-mują-
cy nieruchomość oznaczony jest w części symbolem MU - przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowej i usług (komercyjnych i niekomercyjnych), z dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej; 
w części symbolem KG – tereny dróg i ulic głównych. Działka znajduje się w granicy strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej.
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00054728/1.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.
I przetarg przeprowadzono w dniu 11 czerwca 2014 r.

CENA WYWOŁAWCZA – 155. 000 zł
WADIUM – 25. 000 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 r. o godzinie 900 w budynku Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, położonej w Łącznej, składającej się z działki nr 37/6 

o powierzchni 0,1549 ha, sklasyfikowanej jako Bp-0,0754 ha, 
PsIII-0,0795 ha, objętej księgą wieczystą Kw nr SW1W/00076704/7.

Nieruchomość nieuzbrojona, położona przy drodze o utwardzonej nawierzchni. Lokalizacja korzystna 
w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy siedliskowej. Teren o południowej wystawie i regularnym kształ-
cie. Grunt w granicach użytku rolnego PsIII podlega przepisom ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. 
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów 
teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem MP - tereny przeznaczone 
dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi dla 
prowadzenia nieuciążliwej działalności niekomercyjnej lub komer-cyjnej.
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
I przetarg przeprowadzono w dniu 14 lutego 2014 r.; II przetarg przeprowadzono w dniu 30 maja 2014 r.

CENA WYWOŁAWCZA - 44.600 zł
w tym podatek od towarów i usług według stawki 23 % - 8.339,84 zł

WADIUM - 7.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1 - sala posiedzeń, II piętro.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez 
zabudowań, położonej w Kowalowej przy ul. Malinowej, składającej się 

z działki nr 129 o powierzchni 0,6760 ha, objętej księgą wieczystą 
Kw nr SW1W/00076758/0.

Opis nieruchomości: teren nieuzbrojony; wypiętrzony ponad rzędną drogi, kształt nieruchomości 
regularny, użytek gruntowy RV. Dojazd do nieruchomości z drogi utwardzonej (ul. Malinowa) przez 
działkę nr 160 (droga). Sąsiedztwo funkcji – rozproszona zabudowa mieszkaniowa, rozległe tereny 
zielone rolne i lasy. Działka stanowi pole inwestycyjne (duży areał przeznaczony w mpzp pod zabu-
dowę mieszkaniową).
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obej-mu-
jący nieruchomość oznaczony jest symbolem ML - przeznaczony dla zabudowy letniskowej, w budyn-
kach nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi oraz dla usług turystycznych i sportowych. 
Na terenach tych dopuszcza się lokalizację zabudowy jednorodzinnej. Działka znajduje się w granicy 
strefy „K” ochrony krajobrazu. 
Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.
I przetarg przeprowadzono w dniu 14 lutego 2014 r.; II przetarg przeprowadzono w dniu 30 maja 2014 r.

CENA WYWOŁAWCZA - 127. 182 zł
w tym podatek od towarów i usług według stawki 23 % - 23.782 zł

WADIUM - 15. 000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce lub przelewem nie później niż 
do dnia 08 sierpnia 2014 r. na rachunek Gminy Mieroszów w BGŻ S. A. O/Wałbrzych nr: 74 2030 
0045 1110 0000 0087 7690. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Informacje szczegółowe zawarte są w ogłoszeniu o przetargu wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1 (II piętro, obok pokoju nr 8) oraz opublikowanym 
na stronie www.bip.mieroszow.pl. Więcej informacji uzyskać można w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu 
miejscowego). Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Lato z MCK
Mieroszowskie Centrum 
Kultury zaprasza dzieci i 
młodzież do udziału w akcji 
„Lato z MCK”. W programie 
zaplanowano między innymi 
zajęcia z rękodzieła, spotkania 
animacyjne, zajęcia sportowe 
oraz wiele atrakcji. Szczegó-
łowy program zajęć dostępny 
na stronie www.mck.pl.

(RED)

Zostań Ikarem
Burmistrz Szczawna - Zdroju 
zaprasza młodzież szkolną 
do udziału w akcji „Wakacje 
w mieście” pod hasłem „I ty 
możesz zostać Ikarem”. Za-
jęcia odbywają się we wtorki, 
czwartki, piątki od 11.00 do 
15.00 w Pracowni Dydaktycz-
nej Muzeum Modelarstwa i 
Lotnictwa w Miniaturze przy 
ul. Kościuszki 19 (I-piętro) w 
Szczawnie – Zdroju. I turnus 
trwa do 25.07, a II turnus od 
12.08. do 29.08. Zajęcia prowa-
dzi instruktor Jerzy Siatkowski, 
a w programie: nauka budowy 
modeli latających, latawców, 
prezentacja lotniczych �lmów 
oraz symulatora lotów.

(RED)

Uporządkowali 
cmentarz
Kilku pracowników zatrud-
nionych w ramach robót 
publicznych zostało skie-
rowanych do wykoszenia 
i uporządkowania ponad 
0,4 ha powierzchni  przy 
Cmentarzu O�ar Faszyzmu 
w Kolcach. Wykoszona zo-
stała powierzchnia cmenta-
rza, teren wokół ogrodzenia i 
wzdłuż alejki. Usunięto suche 
gałęzie i uprzątnięto śmieci 
pozostawione przez turystów. 
Na cmentarzu, w 25 grobach 
zbiorowych oraz indywidu-
alnych, pochowano około 
dwóch tysięcy osób. Byli to 
najczęściej jeńcy wojenni i 
więźniowie z obozów koncen-
tracyjnych w Gross-Rosen oraz 
Oświęcimiu. Więźniowie po-
chodzenia żydowskiego oraz 
innych narodowości przywo-
żeni byli najczęściej z terenu 
Polski i Węgier, w ramach 
przedsięwzięcia prowadzone-
go przez nazistów pod kryp-
tonimem „Riese” („Olbrzym”). 
Wykonywali różnorodne 
prace: budowali drogi, linie 
kolejowe, mosty, kanalizację, 
obiekty naziemne, ale przede 
wszystkim drążyli sztolnie. W 
Kolcach (niem. Dornhau), w 
budynkach tkalni, istniał w 
czasie II wojny światowej je-
den z podobozów pracy.

(RED)

W dniach 11-13 lipca w 
Mieroszowskim Centrum 
Kultury w Mieroszowie od-
będzie się I Festiwala „Nie 
tylko gospel” im. Włodka 
Szomańskiego. Ideą festi-
walu jest propagowanie 
wszystkich nurtów mu-
zycznych, które są intere-
sujące, inspirujące, które 
warto wyśpiewać innym.

Od pewnego czasu bar-
dzo modne stały się mu-
zyczne show, które w blasku 
re�ektorów i kamer, w oce-
nie gwiazd estrady próbują 
wyłonić talenty muzyczne i 
wokalne z całej Polski. Orga-
nizatorzy chcą, aby ten festi-
wal był drabiną do wielkich 
osiągnięć tych, którzy chcą 
swoją miłość do ludzi wyrazić 
muzyką. Program I edycji Fe-
stiwalu: 11 lipca, godz.18.00 
- uroczystość nadania sali 
MCK „Sala spotkań” imienia 
Włodka Szomańskiego oraz 
koncert Spirituals Singers 
Band „Madonny Jana Paw-

Nie tylko gospel

ła II” (muz. W.Szomański, 
sł. D.Czajkowski); 12 lipca, 
godz.18.00 - koncert Kata-
rzyny K8 Rościńskiej; 13 lipca, 
godz.18.00 „Nówka” - koncert 
Olgi Szomańskiej. Festiwal 
odbędzie się pod honoro-
wym patronatem burmistrza 
Mieroszowa - Andrzeja Lasz-
kiewicza. Wstęp na wszystkie 
koncerty jest bezpłatny.

(RED)

Do 14 sierpnia mają się 
zakończyć prace związa-
ne z przebudową mostu w 
ciągu drogi powiatowej nr 
3366 D na ul. Wałbrzyskiej 
w Czarnym Borze.

Całkowity koszt inwe-
stycji to 951 tys. zł, z czego 
do�nansowanie z rezerwy 
celowej budżetu państwa na 
usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych wynosi 759 362 
zł, co stanowi prawie 80 pro-
cent wartości inwestycji.

Przebudowa jest reali-
zowana w II etapach. I etap 
wykonano w IV kwartale 
2013 roku i obejmował on 
rozbiórkę zniszczonego mo-
stu oraz budowę nowych 
przyczółków, natomiast II 
etap realizowany jest obec-
nie i obejmuje montaż ło-
żysk oraz wykonanie płyty 
pomostowej wraz z kapami 
chodnikowymi oraz montaż 
barier i poręczy mostowych. 
- Jest to kluczowa inwesty-

cja w naszej gminie, ułatwi 
ona nam realizację I i II etapu 
budowy obwodnicy, dzięki 
której ciężarówki z urobkiem 
z pobliskiej kopalni mela-
�ru nie będą jeździć przez 
centrum miejscowości. A o 
korzyściach dla mieszkań-
ców chyba mówić nie trzeba 
– mówi Adam Górecki, wójt 
gminy Czarny Bór.

Pozytywne opinie o inwe-
stycji wypowiadają również 
mieszkańcy Czarnego Boru. 
- Cieszymy się, że dobiega 
koniec inwestycji związanej 
z budową mostu w Czarnym 
Borze. Most ten jest waż-
nym ogniwem związanym z 
budową obwodnicy dla tej 
gminy. Jest to kolejny przy-
kład współpracy partnerskiej 
Powiatu Wałbrzyskiego z 
Gminą Czarny Bór – powie-
dział o tym przedsięwzięciu 
Andrzej Lipiński, wicestaro-
sta powiatu wałbrzyskiego.

(RED)

Jeszcze tylko miesiąc

Za około miesiąc będzie można korzystać z mostu na ul. Wałbrzyskiej 
w Czarnym Borze.
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Tradycyjne 
powożenie

W dniach 12-13 lipca 
2014 na terenie zamku 
Książ w Wałbrzychu oraz 
sąsiadującego z nim Pań-
stwowego Stada Ogierów 
Książ, odbędzie się II Mię-
dzynarodowy Konkurs 
Tradycyjnego Powożenia. 
Sędzią głównym konkur-
su będzie przewodniczący 
Międzynarodowej Federa-
cji Tradycyjnego Powoże-
nia AIAT, baron Christiana 
de Langlade.

Konkursy tradycyjnego 
powożenia są organizo-
wane na całym świecie w 
miejscach atrakcyjnych hi-
storycznie i krajobrazowo, w 
otoczeniu pałaców, zamków 
lub stadnin koni z dużym 
udziałem lokalnych społecz-
ności oraz turystów. Celem 
konkursów jest promocja 
tradycyjnego stylu powoże-
nia i związanego z tym oby-
czaju oraz pokazanie piękna 
historycznych zaprzęgów, 
elegancji strojów i zacho-
wań. Obserwowanie przez 
widzów konkursu ma być 
nie tylko przeżyciem sporto-
wym, ale przede wszystkim 
estetycznym i przeniesie-
niem do innej epoki.

(RED)

W Górach Sowich  odby-
ły się Mistrzostwa Europy 
i Polski Masters w Biegu 
Górskim. Mężczyźni rywa-
lizowali w 9, a kobiety w 
8 kategoriach wiekowych 
na dystansie 9,5 km. Zna-
komicie zaprezentował się 
w tych zawodach wałbrzy-
szanin Marek Swoboda.

Start wyznaczono w Lu-
dwikowicach Kłodzkich, a 
metę na szczycie Wielkiej 
Sowy (1015 m. n.p.m.), naj-
wyższym w Górach Sowich. 
Sklasy�kowano 290 zawod-
ników z 18 krajów. - Zdobycie 
brązowego medalu ME indy-
widualnie w kategorii M50, 
to mój największy dotychcza-
sowy sukces w tego rodzaju 
rywalizacji. Cieszy mnie on 
tym bardziej, że z powodu 
kłopotów rodzinnych przy-
gotowywałem się do sezonu 
mniej intensywnie. Dwóch 
rywali, którzy ukończyli bieg 
przede mną, w tym zwycięz-
ca Włoch Franco Torresani, 
zalicza się do najlepszych na 
świecie – powiedział na me-
cie Swoboda. 

Oprócz tego odebrał 
jeszcze złoty medal ME w 

Złoto i brąz 
Swobody

Marek Swoboda w trójce najlepszych na ME.

drużynie (ze Sławomirem 
Pieczurowskim i Ryszardem 
Janusem) oraz także złoto 
w klasy�kacji indywidualnej 
mistrzostw Polski. Serdecznie 
gratulujemy naszemu specja-
liście od biegów górskich!

Trasa prowadziła leśnymi 
ścieżkami i łąkami m.in. obok 
starych sztolni i bunkrów z 

okresu II wojny światowej. 
Najtrudniejszy odcinek wy-
znaczono w jej połowie, 
gdzie należało pokonać ok. 
700-metrowy, stromy pod-
bieg. Meta znajdowała się 
obok 25-metrowej i 108-let-
niej kamienno-żelbetowej 
wieży widokowej.

Andrzej Basiński

Centrum Kultury w Czar-
nym Borze zaprasza na 
Turniej Koszykówki o Pu-
char Wójta Gminy Czarny 
Bór. Zachęcamy do sporto-
wej rywalizacji w sobotnie 
przedpołudnie – 12 lipca.

Zawody rozpoczną się o 
godz. 10.00 na boisku przy 
Gminnym Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Czarnym 
Borze. Uczestnicy będą po-

dzieleni na dwie kategorie 
wiekowe: 10 – 14 lat oraz od 
15 lat. Warunkiem udziału w 
turnieju jest dostarczenie or-
ganizatorom, do 10 lipca lub 
w dniu zawodów (do godz. 
9.00), wypełnionej karty 
uczestnictwa oraz niezbęd-
nych dokumentów, które 
są do pobrania ze strony 
ck.czarny-bor.pl.

(RED)

Mirosław Furmaniak i jego podopieczni z PUKS Victoria Wałbrzych, 
przesłali naszym Czytelnikom pozdrowienia z płyty stadionu Camp 
Nou w Barcelonie, gdzie wystąpią w międzynarodowym turnieju 
młodzików.                    (B)

Pozdrowienia 
z Barcelony

Koszykarski piknik
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USŁUGI

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

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

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

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

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

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

(3) 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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Sprzedam mieszkanie po 
remoncie w Wałbrzychu (Nowe 
Miasto), 43 m kw, 2 pok., kuchnia, 
łazienka, co węglowe, I piętro. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 508 
962 757 i 501 138 384

(2) Sprzedam kawalerkę umeblo-
waną 20,30 m kw. na Podzamczu, 
11 piętro. 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, wc, po remoncie (okna PCV, 
gładzie, panele). 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. 

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

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

JASIAK –WAŁBRZYCH, NOWE 
MIASTO, 66M2, 3 POKOJE, KUCHNIA 
Z OKNEM, ŚWIETNA LOKALIZACJA. 
CENA 200 000,- DO NEGOCJACJI. TEL. 
535-985-088. MS – 0762K.

JASIAK –WAŁBRZYCH, PONIATÓW, 
44M2, 2 POKOJE, PO KAPITALNYM 
REMONCIE, OGRÓD PRZY BUDYNKU. 
CENA  120 000,- DO NEGOCJACJI! 
TEL. 535-985-088. MS – 0740K.

JASIAK – WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 
2 POKOJE, 51M2, PEŁNY ROZKŁAD. 
CENA 125.000,- DO NEGOCJACJI. TEL. 
535-985-088. MS – 0708K.

JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE MIA-
STO, 41M2, 2 POKOJE, C.O. GAZOWE, 
DOBRA LOKALIZACJA. CENA 80 000,- 
DO NEGOCJACJI. TEL. 535-985-088. 
MS – 0675K.

JASIAK–WAŁBRZYCH PODZAMCZE, 
3 POKOJE, 54 M2, 10 PIĘTRO, DO OD-
ŚWIEŻENIA 129 900,- DO NEGOCJA-
CJI, TEL. 730-303-888 MS-0747N 

JASIAK–WAŁBRZYCH PODZAMCZE, 
3 POKOJE, 62 M2, 9 PIĘTRO, DO RE-
MONTU, 129 000,- DO NEGOCJACJI, 
TEL. 730-303-888 MS-0759N

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

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, ŚRÓDMIE-
ŚCIE, 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 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

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA 
DO KUPIENIA W SZCZAWNIE-ZDRO-
JU W CICHYM MIEJSCU DO 200.000,- 
ZŁ, 2-3 POKOI, PARTER DO II PIĘTRA. 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. 
TEL. 535-586-888. PILNE!

JASIAK – SŁONECZNE MIESZKANIE Z 
WIDOKIEM, VII PIĘTRO W WIEŻOW-
CU, DWA POKOJE, 51 M2, BALKON, 
NOWE OKNA PCV. CENA 89.000,- DO 
NEGOCJACJI! TEL. 535-586-888. 
MS-0739B

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.

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

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

WGN Podzamcze,  36m, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc, przedpo-
kój  na 2 piętrze/ 10p. cena 93 tys. 
zł tel. 74 842 90 60/3770/. .

WGN Podzamcze  mieszkanie za 
125 tys. zł, bardzo ładne  51m, 
2 pokoje, dobra lokalizacja, 10 
piętro,  tel. 74 842 90 60, /3743/.

WGN Podzamcze ładne miesz-
kanie 41m, 2 pokoje, drugie 
piętro/10,  cena 125 tys. zł, tel.  74 
842 90 60,/3866/. 

WGN Podzamcze, cena 129 tys. 
zł za 54m, 3 pokoje, ładne miesz-
kanie na 5 piętrze, tel. 74 842 90 
60,/3557/.

WGN Podzamcze mieszkanie po 
remoncie do wprowadzenia bar-
dzo ładne 2 pokoje, 47m, balkon, 
cena 135 tys. zł, tel. 74 842 90 
60,/3816/.

WGN Podzamcze, mieszkanie 140 
tys. zł, 54m, trzy pokoje, kuchnia, 
łazienka i wc oddzielnie, 5 piętro, 
tel. 74 941 90 60 /3754/

WGN Podzamcze, sprzedam  
mieszkanie za 142 tys. zl, 65m, 3 
pokoje, czwarte piętro/4p. tel. 74 
842 90 60, /3809/.

WGN mieszkanie po kapitalnym 
remoncie na Podzamczu 2 poko-
je, 49m, rozkładowe, na szóstym 
piętrze, cena 144 tys. 74 842 90 
60 /3669/.

WGN ładne mieszkanie na 
Podzamczu, 60m, 3 pokoje, dobra 
lokalizacja, cena 150 tys. zł, tel. 74 
842 90 60 /3595/.

WGN Podzamcze, sprzedam 
mieszkanie 3 pokoje, 7 piętro, 
54m, ładne po remoncie, cena 
150 tys. tel. 74 842 90 60 /3837.

WGN mieszkanie na Podzamczu 
na pierwszym piętrze, rozkładowe 
3 pokoje, 63m, cena 159 tys. zł 
tel.74 842 90 60, /3723/  

WGN Podzamcze, dobra cena, 
bardzo ładne 72m, 3 pokoje, 
rozkładowe, wysoki parter, do 
zamieszkania,169 tys. tel.74 842 
90 60, /3730/.

WGN  sprzedam mieszkanie 4 
pokoje na Podzamczu, 78m, cena 
ofertowa 195 tys. zl, tel. 74 842 90 
60, /2548/.

WGN Nowe Miasto, wyjątkowo 
atrakcyjna lokalizacja, 65m, 3 po-
koje, rozkładowe, pierwsze piętro, 
cena 199 tys. tel. 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

NEGOCJACJI - (74) 843 33 33 - (74) 
666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ,MIESZKANIE-
,WYSOKI PARTER, 84 M2, 2 POKOJE-
,DUŻA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC. 
OGRÓD: 971 M2, PIWNICA. CENA: 
119 500 ZŁ   - (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 : 80 000 ZŁ  - 
(74) 843 33 33 , (74) 666 66 06
BON – BOGUSZÓW- GORCE, LOKAL 
DO WYNAJĘCIA I DO SPRZEDAŻY. 
75 M2, SALA SPRZEDAŻY, BIURO, 2 
MAGAZYNY, WC. CENA SPRZEDAŻY 
: 79 000 ZŁ. CENA NAJMU : 400 ZŁ 
NETTO - (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 
BUDYNKI 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 - SOBIĘCIN 1/2 BLIŹNAIKA, 92 
M2, 3 POKOJE, JASNA KUCHNIA 
W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA Z WC. 
OGRÓD 550 M2, OGRZEWANIE WĘ-
GLOWE ( NOWY PIEC ) MOŻLIWOŚĆ 
ZAGOSPODAROWANIA STRYCHU 
NA KOLEJNY POKÓJ. CENA 215 000 
ZŁ -  (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 – BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKA-
NIE, 22 M2,1 POKÓJ OTWARTY 
NA KUCHNIE ( W ZABUDOWIE ) 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
CENA : 37 000 ZŁ  - (74) 843 33 33 , 
(74) 666 66 06
BON – SUPER OFERTA !! JEDLINA 
ZDRÓJ, MIESZKANIE , PARTER 
DOMU , 46 M2, DWA POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC. Z 
DOMU BEZPOŚREDNIE WYJŚCIE NA 
OGRÓD 770 M2. CENA 99 000 ZŁ - 
(74) 843 33 33,(74) 666 66 06
BON – WALIM, DOM, BLIŹNIAK, 120 
M2, DZIAŁKA: 1200 M2, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC, DUZY TARAS. CO WĘGLOWE, 
KOMINKOWE. STAN DOMU : DOBRY. 
CENA 170 000 ZŁ  - (74) 666 66 06
BON – WALIM, LOKAL HANDLOWO 
USŁUGOWY, 20,4 M2, PARTER PRZY 
GŁÓWNYM CIAGU KOMUNIKACYJ-
NYM. CENA : 25 000 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 
KUCHNIA Z JADALNIĄ, OGRÓD: 
1041 M2. CENA 260 000 ZŁ ( NR. 
OFERTY 318 )-(74) 843 33 33 , (74) 
666 66 06

BON - PODZAMCZE,MIESZKANIE, 
63 M2, 9 PIĘTRO, 3 POKOJE,JASNA 
KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC, PRZEDPO-
KÓJ, TARAS. CENA : 130 000 ZŁ DO 
NEGOCJACJI (74) 843 33 33,(74)666 
66 06

BON-  BOGUSZÓW GORCE, MIESZ-
KANIE, WYSOKI PARTER, 20 M2, 1 
POKÓJ, ANEKS KUCHENNY, ŁAZIEN-
KA Z WC. CENA : 29 000 ZŁ - (74) 843 
33 33 , (74) 666 66 06

BON – WALIM, 54 M2, 2 POKOJE, 
1 PIĘTRO, CZYNSZ 230 ZŁ,OGRÓD, 
PIWNICA. DO WPROWADZENIA. 
CENA 79 000 ZŁ DO NEGOCJACJI   - 
(74) 843 33 33 - (74) 666 66 06

BON – PODZAMCZE, MIESZKANIE, 
63 M2, 3 POKOJE,JASNA KUCHNIA, 
ŁAZIENKA Z WC.  9 PIĘTRO, DUŻY 
BALKON. CENA : 130 000 ZŁ DO 

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

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 re-
moncie. 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

SOWA, Piaskowa Góra, dom w 
zabudowie szeregowej z zagospoda-
rowanym 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 okoli-
ca, 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, kawaler-
ka. 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 
mieszkanie, 140m2, 4 pokoje do 
wprowadzenia. Licencja nr 2410 . Tel. 
74 666-68-14 lub 502-657-353

VICTORIA, Stary Zdrój, ul. Bardow-
skiego, po remoncie, 2 pokoje. 
Licencja nr 2410 . Tel. 74 666-68-14 
lub 502-657-353

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.

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 
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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, 
54m2,  Podgórze, ul. Niepodległo-
ści, 1 piętro, cena 55 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 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, ul.Nałkow-
skiej, 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 wolno-
stojący, 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 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
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 dwupo-
ziomowe 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 

Sprzedam dwupokojowe mieszka-
nie w Głuszycy Górnej- parter, 33 
m2. Cena 50 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 mieszkanie w Jedlince 
blisko Głuszycy 60 m2 cena 50 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411
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. 

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 -  87 000 
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 Bia-
łym Kamieniu, 240 m2, po remon-
cie , okolice ul. Bema, 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
WILLA -  OKAZJA! Kawalerka 
24m2na Piaskowej Górze, cena 64 
tys.zł. DO NEGOCJACJI! 74 666 42 
42 , 507 153 166.
WILLA-  Super lokalizacja! Sprze-
dam 3 pok. 72m2 na Podzamczu, 
cena 169 tys.zł. 74 666 42 42, 608 
31 88 66
WILLA- Sprzedamy  dużą kawa-
lerkę  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, 80 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. For-
teczna,  3 pokoje, 63m2, 9 piętro w 
10, cena 130.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, 3 pokoje, 
58m2, 2 piętro w 7, cena 127.000zł, 
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 130.000zł, 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, 
42m2, 2 pokoje z jasną kuchnią, 4 
piętro w 4, cena 83.000zł, 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 25.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, okolice 
ul. Piasta, 2 pokoje, 52m2, parter w 
2, cena 95.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –   SKRAJNA SZEREGÓW-
KA 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

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, 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 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 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 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

JMDOM sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe 45 m2 Podgórze  
35.000 zł  607 212315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 65 m2  3- 
pokojowe 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. Bardowskie-
go  do zamieszkania 99.900 , 607 
212 315, 74 666 09 19 
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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 

R E K L A M A

Pilnie sprzedam 
uzbrojoną działkę budowlaną 1800 m kw.

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

Tel. 502 266 723
SZYBKA POŻYCZKA

bez zdolności kredytowej w bankach

CHWILÓWKI   na   dowód
także dla osób bez dochodu

KONSOLIDACJE
-łączenie kilku rat 

w jedną-niszą
Wałbrzych, Piaskowa Góra
Hala Manhattan, BOX 54

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

Burmistrz Mieroszowa informuje, 
że dnia 10 lipca 2014 r. , na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 

– II piętro, obok pokoju nr 8 
wywieszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do najmu, dzierżawy, 
sprzedaży lub oddania w użytkowanie 

wieczyste. 
Wykaz podlega wywieszeniu 

na okres 21 dni.

R E K L A M A

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH

oraz motocykli

tel. 696 473 695

POŻYCZKA 

POZABANKOWA 

TEL: 733895524  

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 

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.

SZUKASZ GOTÓWKI ?
U NAS ZNAJDZIESZ OFERTĘ!

• BEZ poręczycieli

• BEZ zabezpieczeń

BEZPŁATNE DORADZTWO
DECYZJA W 1 MINUTĘ !

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

ul.Nowy Świat 1A, IIp.
796 600 006

Wójt Gminy Walim 
podaje do publicznej wiadomości, 
że w Urzędzie Gminy w Walimiu 

ul. Boczna nr 9, został wywieszony 
na okres od 10.07.2014 r. 

do 31.07.2014 r. wykaz numer 
11/2014 z dnia 10.07.2014 r.

 nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży.


