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

ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin 
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SPRAWDŹ! tel.: 74 846 34 34, 887 488 001

BMR sp. z o.o.
ul Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych

MOSKITIERY 
na każdy wymiar

uczciwa
cena

wysoka
jakość

Ciesz się świeżym
powietrzem

- W nocy z 30 na 31 lipca 
gminę Walim nawiedziły in-
tensywne burze oraz ob�te 
opady deszczu. O godzinie 
22.00, natychmiast po zaist-
nieniu realnego zagrożenia, 
rozpoczęto akcję ratującą 
dobytki naszych mieszkań-
ców. Do pomocy ochoczo 
przystąpiły jednostki OSP z 
Walimia, Zagórza Śląskiego 
i Dziećmorowic oraz spo-
łeczność lokalna. Pomimo 
wielkiego zaangażowania, w 
trakcie zaistniałych zjawisk 
atmosferycznych, mających 
znamiona klęski żywioło-
wej, w znacznym stopniu 
ucierpiały wsie Olszyniec i 
Niedźwiedzica. Dziękujemy 
za pomoc, trud oraz o�ar-
ność wszystkim tym, którzy 
uczestnicząc w akcji ratun-
kowej, przyczynili się do 
zmniejszenia skutków noc-
nej burzy – mówi Adam Hau-
sman, wójt Walimia.

Tej samej nocy ucierpiała 
także Jedlina - Zdrój. - Nie-
spotykane opady deszczu 
spowodowały lokalne znisz-
czenia i podtopienia na ob-
szarze całej gminy. Ucierpiał 
także budynek urzędu mia-
sta, w którym zalaniu ule-

Milionowe szkody
Powołana przez starostę wałbrzyskiego komisja oszacowała wstępnie starty powstałe 

w wyniku ulew, które przeszły nad powiatem wałbrzyskim w nocy z 30 na 31 lipca. - 
Szczegółowy protokół szkód zostanie przesłany do wojewody dolnośląskiego w przeciągu 

30 dni. Już dziś możemy jednak stwierdzić, że straty wyniosły blisko 4 miliony złotych – 
wyjaśnia Mateusz Mykytyszyn, asystent starosty ds. kontaktów z mediami.

Nawałnice dokonały wielu zniszczeń w powiecie wałbrzyskim. Straty oszacowano wstępnie na ok. 4 mln. zł.

gły pomieszczenia biurowe 
znajdującym się na najniż-
szej kondygnacji. Woda na 
poziomie 1 metra zniszczyła 
meble, sprzęt komputerowy, 
a także dokumenty znajdu-
jące się w dolnych częściach 
szaf i biurek. Obecnie naj-
większym problemem jest 
odzyskiwanie dokumentów 
związanych z prowadzony-
mi sprawami. Część z nich 
została przekazana specjali-

stycznej �rmie, która w ciągu 
kilku tygodni poinformuje i 
dokona możliwej ich rege-
neracji. Nieczynna jest także 
kasa, w której uszkodzeniu 
uległ cały system wpłat. 
W związku z powyższym 
prosimy o wyrozumiałość 
i ewentualną pomoc, np. 
dostarczenie niezbędnych 
dokumentów, pracownikom 
urzędu miasta zajmujących 
się państwa sprawami – ape-

luje Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny Zdroju.

Nagły przybór wody 
spowodował uszkodzenie 
dwóch mostów: w Sierpnicy 
w gminie Głuszyca i w Mi-
chałkowej w gminie Walim. 
Uszkodzone zostały także 
drogi w Nieźwiedzicy, Glin-
nie, Michałkowej i Dziećmo-
rowicach oraz ul. Kolejowa w 
Głuszycy.

(RED)
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Właśnie wróciłam z waka-
cji. Po dość długim pobycie 
wybrałam się do sklepu, by 
uzupełnić braki związane z 
moją nieobecnością. Zawsze 
mam dylemat, czy udać się 
do małego sklepiku, gdzie nie 
wszystko kupię naraz, czy też 
wejść do jednego z marke-
tów po cały asortyment. Tym 
razem znów wybrałam duży 
sklep. Muszę przyznać, że 
wychodząc z takiego molo-
cha czuję się źle. Mam wtedy 
wyrzuty sumienia, że przyczy-
niam się do powolnej agonii 
małych przedsiębiorców.

Według prognoz Euro-
monitor International, liczba 
małych sklepów w 2025 roku, 
może się zmniejszyć w Pol-
sce do 30 tys. Właściciele tych 
sklepów próbują ratować się 
przystępując do programów 
franczyzowych i przejmują 
logo dużych sieci, jednak nie 
zawsze udaje się przetrwać w 
ten sposób na rynku.

Dzisiaj, po raz kolejny 
uświadomiłam sobie, że za-
kupy w markecie, tak napraw-
dę dużo więcej mnie kosztują 
niż w małym np. osiedlowym 
sklepiku. Powodów jest kilka, 
ale na pierwszym miejscu wy-
mienię cenę i już tłumaczę, co 
mnie spotkało. Na ogół, kiedy 
wracam z długiej podróży, 
to wstępuje we mnie wiel-
ka chęć ugotowania czegoś, 
co sprawi, że jeszcze przez 
chwilę poczuję smak innego 
kraju. Postanowiłam zatem 
na kolację ugotować trady-
cyjne danie bułgarskie. Nie 
mogło więc zabraknąć papry-
ki. Spojrzałam na cenę i zapa-
miętałam - w zasadzie to tyl-
ko dlatego, że wciąż jeszcze 
porównywałam ceny polskie 
z bułgarskimi. Przy kasie jed-
nak okazało się, że cena jest 
znacznie większa. Na począt-
ku Pani kasjerka stwierdziła, 
że papryka jest 3 zł droższa 
od ceny umieszczonej nad 

Uderzyłem w stół i zgod-
nie z porzekadłem nożyce 
się odezwały. Wcale mnie to 
jednak nie zaskoczyło. Ta-
kiej reakcji, ze strony pana 
Janusza Bartkiewicza, się 
spodziewałem.

Zgodnie z moimi ocze-
kiwaniami, w 27 numerze 
„DB2010”, pojawił się ko-
lejny- naturalnie pełen in-
wektyw i złośliwości - esej, 
w którym, tym razem, bar-
dziej niż protestującym 
przeciwko odczytowi „Gol-
goty Picnic”, oberwało się 
właśnie mnie. Dlaczego? Bo 
jako uczestnik niedawnych 
wydarzeń z Teatru Drama-
tycznego, miałem czelność 
stanąć w obronie kilku-
dziesięciu osób, które pan 
Janusz Bartkiewicz, w imię 

Duże nie zawsze oznacza lepsze
asortymentem. Po chwili jed-
nak okazało się, że o 1 zł droż-
sza. Oczywiście zapłaciłam za 
cały koszyk zakupów i tylko 
gdzieś tam w podświadomo-
ści został mały niesmak. Bo 
ile jeszcze w moim koszyku 
takich pozycji było?

Piszę o tym, ponieważ dość 
często widzę ludzi stojących 
przy kasie i tłumaczących eks-
pedientce o różnicach cen, 
tych nad towarem i tych na 
rachunku. Większość ludzi 
robi zakupy w dużych marke-
tach, ponieważ wabią one ni-
ską ceną, a rzeczywistość jest 
taka, że ceny te mogą okazać 
się większe. Zakupy w marke-
tach są też na ogół nieprze-
myślane. Do wózka wrzucamy 
wszystko, co wydaje nam się 
potrzebne. No właśnie i tu jest 
sedno tego złudzenia. Drodzy 
Państwo tylko nam się wyda-
je! Bo tak naprawdę okazuje 
się, że rzeczy te zalegają póź-
niej w naszych domach, a w 
rezultacie spowodowały wy-
datek zupełnie niepotrzebny.

Od dość dawna już zasta-
nawiam się, dlaczego wciąż 
jeszcze robię zakupy w tych 
sklepach. Nie po raz pierwszy 
bowiem przyłapałam się na 
tym, że najwięcej niepotrzeb-
nych rzeczy kupuję właśnie 
tam i na tzw. „okazjach”. A 
potem okazuje się, że poło-
wa tych rzeczy nie jest mi do 
niczego potrzebna lub też 
np. jogurty kupione na zapas 
przeterminowały się, a pięk-
nie wyglądające owoce na 
drugi dzień są już do niczego. 
Należy, zatem uważać i prze-
strzegać kilku zasad, by nie 
dać się oszukać złudzeniom i 
przyzwyczajeniu.

Upadające małe, często ro-
dzinne sklepy - to efekt polityki 
poszczególnych samorządów. 
Sklepy wielkopowierzchniowe 
- zwolnione na ogół z podatku 
- nie są dyskryminowane tak, 
jak mali przedsiębiorcy. Kolejne 
galerie sprawiają, że swoje skle-
py - na głównych ulicach czy 
rynkach - zamykają dotychcza-
sowi właściciele. Pamiętajmy 
jednak, że nowe miejsce pracy 
w handlu wielkopowierzchnio-
wym, to pięć etatów mniej w 
tradycyjnym.

Niestety na palcach jed-
nej ręki możemy policzyć 
miasta, gdzie nie pozwala 
się budować marketów w 
niewielkich odległościach 
od centrum. Najczęściej na-
wet małe miasteczka mają 
po kilka takich sklepów! Wał-
brzych wiedzie prym w tym 
temacie. Od kilku lat, sieci 
znanych sklepów rosną jak 
grzyby po deszczu. Włoda-
rze miasta mają gdzieś ma-
łych przedsiębiorców, nie 
zdając sobie sprawy z tego, 
że to z ich podatków głów-
nie egzystują. Jeśli tempo 
zmian na polskim rynku 
utrzyma się na takim pozio-
mie jak dotychczas, to za 
pewien czas będziemy ku-
pować wyłącznie w sklepach 
występujących pod marką 
dużych sieci.

Każdego dnia mamy 
wpływ na kształtowanie na-
szej wewnętrznej polityki 
gospodarczej i z każdą go-
dziną niszczymy w ludziach 
- poprzez swoje zachowania 
i codzienne przyzwyczajenia 
- chęć do bycia przedsiębior-
czym. A to przecież w na-
szych rękach jest los tych ma-
łych, często rodzinnych �rm.

Nie będę walczył 
bronią nienawiści

Łukasz 
Apołenis

„własnej interpretacji de-
mokracji”, publicznie zwy-
myślał.

W sumie jestem zado-
wolony. Poziom agresji i 
dostrzegalna - choć z tru-
dem ukrywana - nerwowość 
pióra jest najlepszym dowo-
dem na to, że postawione 
przeze mnie tezy były celne 
i w pełni prawdziwe. Wygra-
łem!

Wracając do głównego 
wątku, choć wielu znajo-
mych odradzało mi polemi-
kę z panem Bartkiewiczem, 
postanowiłem spróbować. 
Czasami warto jest posłu-
chać rady przyjaciół - mie-
li rację, zderzyłem się ze 
ścianą. Zero debaty, zero 
zrozumienia, zero jakiejkol-
wiek kultury wypowiedzi 
(tego ostatniego i tak się nie 
spodziewałem). Nie wiem, 
może ten tekst był dla pana 
Bartkiewicza zbyt trudny? 
Biorąc pod uwagę, że zo-
stałem, przez samego zain-
teresowanego, dokładnie 
zlustrowany, nic nie stało na 
przeszkodzie, aby „obrońca 
obscenicznej sztuki” zwrócił 
się do mnie o wyjaśnienie, 
czy też jakiekolwiek dopo-
wiedzenie, rozwinięcie my-
śli. Jak się można domyśleć, 
nie doczekałem się żadnej 
wiadomości. Niestety z tego 
powodu czytelnicy po raz 
kolejny musieli się zmie-
rzyć z jadowitymi epitetami, 
fantastycznymi teoriami i 
porównaniami. Współczuję 
i w swoim imieniu przepra-
szam!

Z pierwszej odsłony fe-
lietonu JB można było wy-
wnioskować, że przeciwnicy 
obrazoburczego przedsta-
wienia to zwyczajni bolsze-
wicy. Teraz z kolei z gazety 
dowiedziałem się, że jestem 
hunwejbinem. Skądinąd to 
ciekawe! Jeśli my - mam tu 
na myśli uczestników prote-
stu - jesteśmy bolszewikami, 
to kim jest pan Bartkiewicz? 
Nie musi pan odpowiadać 
- pańskie frazesy można 

wytłumaczyć ostatnimi, da-
jącymi się we znaki, tropi-
kalnymi upałami.

Nie zamierzam się poje-
dynkować na błyskotliwe 
epitety. To nie ma sensu. 
Po pierwsze do rozmowy 
potrzeba otwartego adwer-
sarza. Oczywiście, podob-
nie jak czytelnicy „B2010”, 
znam wielu świetnych ludzi 
o różnych poglądach, ale… 
pana Bartkiewicza nie znam. 
Generalnie to nic dziwnego, 
że nie znam. Nie mam cze-
go żałować. Po drugie nie 
zamierzam nikogo katować 
kolejną porcją jadowitego 
pam�etu, którego - mam 
nadzieję - za tydzień jednak 
nie otrzymam. Uwierzcie mi 
na Słowo - jest naprawdę 
wiele, dużo bardziej cie-
kawszych tematów niż bez-
owocna polemika z panem 
Bartkiewiczem.

Myślę, że dużo lepiej czy-
tałoby się chociażby felie-
ton o kolejnej, już 71. rocz-
nicy Rzezi Wołyńskiej, którą 
nie tak dawno, obchodzili-
śmy. Było by to z pożytkiem, 
zarówno dla mnie, jako po-
tencjalnego autora tekstu, 
jak i samych czytelników, 
biorąc pod uwagę wschod-
nie historie naszych rodzin 
- obecnie zamieszkujące na  
Dolnym Śląsku.

Kończąc chciałbym pod-
sumować, że moja odpo-
wiedź z 10 lipca, jak sami 
Państwo mogliście się prze-
konać, nie była wymierzona 
w pana Janusza Bartkiewi-
cza (choć sam zaintereso-
wany uważa zgoła inaczej). 
Skierowałem ją przede 
wszystkim do Was. Zale-
żało mi na sprostowaniu 
nieprawdziwego przekazu, 
który został sformułowa-
ny przez „obrońcę obsce-
nicznej sztuki”. Mieszkańcy 
Wałbrzycha mają prawo 
wiedzieć, jak było napraw-
dę. Świadczą o tym bowiem 
suche fakty, a nie beletry-
styka uprawiana przez pana 
Bartkiewicza.
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• Aspirant Jacek Jedyńczuk, 
funkcjonariusz z I Komisa-
riatu Policji w Wałbrzychu, 
uratował mężczyznę, który 
chciał odebrać sobie życie 
przy pomocy noża. 28-latek 
odwiedziony od tego zamiaru 
został przewieziony do szpitala 
i jego życiu nie zagraża już nie-
bezpieczeństwo. Do zdarzenia 
doszło tuż po północy z soboty 
na niedzielę. Jako pierwsi na 
miejsce dojechali policjanci z 
Komisariatu Policji I w Wałbrzy-
chu, którzy tego dnia pełnili 
służbę. Pojawienie się umun-
durowanych funkcjonariuszy i 
załogi pogotowia ratunkowe-
go nie uspokoiło wzburzonego 
człowieka. Mężczyzna groził, że 
się zabije wbijając sobie nóż w 
okolice brzucha. Nikomu z ratu-
jących nie pozwalał się zbliżyć 
do siebie. Negocjacje z 28-lat-
kiem policjanci prowadzili pra-
wie dwie godziny. Na miejsce 
zdarzenia ściągnięto również 
policyjnych negocjatorów z 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu, którzy w trakcie 
rozmowy z młodym człowie-
kiem usilnie starali się prze-
konać go, że odebranie sobie 
życia nie jest żadnym rozwią-
zaniem. W pewnym momencie 
mężczyzna poinformował, że 
jedyną osobą, która byłaby w 
stanie odwieść go od zamiaru 
popełnienia samobójstwa jest 
znany mu dzielnicowy z pierw-
szego komisariatu asp. Jacek 
Jedyńczuk. Powiadomiony o 
tym fakcie, w czasie wolnym od 
służby, natychmiast przybył na 
miejsce. Podjęta przez niego 
rozmowa ze zrezygnowanym 
mężczyzną przyniosła pozy-
tywne rezultaty. 28-latek oddał 
funkcjonariuszowi nóż i w jego 
obecności udał się do karetki, 
gdzie decyzją lekarza został 
przewieziony do szpitala.
• Na podstawie porozumie-
nia zawartego 15 listopada 
2011 r. pomiędzy Gminą 
Wałbrzych, Gminą Szczaw-
no Zdrój oraz Komendą 
Miejską Policji w Wałbrzy-
chu w sprawie długofalowej 
współpracy, Gmina Wał-
brzych udzieliła Komendzie 
Miejskiej kolejnego wspar-
cia finansowego na remont 
i modernizację infrastruktury 

obiektu Komisariatu II Policji w 
Wałbrzychu przy ul. Psie Pole 7. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, 
konto wałbrzyskiej policji zasili 
400 000 zł.
• W dniach 8-10 sierpnia od-
będzie się II Wałbrzyski Mię-
dzynarodowy Rajd Pojazdów 
Zabytkowych. Zapraszamy 
wszystkich miłośników zabyt-
kowych pojazdów do Centrum 
Aktywnego Wypoczynku Aqua 
Zdrój przy ul. Ratuszowej 6 w 
Wałbrzychu. Pierwszy start wie-
kowych pojazdów w sobotę, 9 
sierpnia, o godz. 9:00, a kolejny 
o 15:00. Zapraszamy również 
o 16:00 na konkurs elegancji 
w wałbrzyskim Rynku. Szcze-
gółowy program imprezy oraz 
dodatkowe informacje dostęp-
ne na stronie organizatora - 
stowarzyszenia Moto-Weteran 
Wałbrzych - www.moto-wete-
ran.walbrzych.pl.
• Neon który zdobił budynek 
byłego PKS w Wałbrzychu 
został zabezpieczony. Wał-
brzyszanie zawiązali na jednym 
z portali społecznościowych 
inicjatywę mającą na celu jego 
ocelenie, a sam pomysł został 
przez miasto zauważony i nie 
przeszedł bez echa. Obecnie 
analizowane są koszty reno-
wacji zabezpieczonego neonu 
oraz możliwości jego później-
szego wykorzystania. Dla wielu 
mieszkańców Wałbrzycha ten 
szczególny neon budzi senty-
ment, a sam w sobie stanowi 
ciekawy i warty zachowania 
eksponat, bowiem do dziś nie 
zachowało się wiele tego typu 
elementów architektury.
• W Wałbrzychu ruszył nabór 
wniosków na dotacje celowe 
na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpi-
sanych do rejestru zabytków 
i znajdujących się na terenie 
gminy Wałbrzych. - Mamy na-
dzieję, że zaktywizuje to wspól-
noty mieszkaniowe utworzone 
w kamienicach wpisanych do 
rejestru zabytków - mówi pre-
zydent Wałbrzycha Roman Sze-
łemej. W budżecie na rok 2014 
zabezpieczone jest 200 000 zł. 
Wnioski można składać do 30 
września – do Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego.

(RED)

Wałbrzyski raport

Takiej właśnie sumy do-
maga się od władz Wałbrzy-
cha Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń, która jest następcą 
prawnym zlikwidowanych 
Wałbrzyskich Kopalń Węgla 
Kamiennego. Sprawą wkrót-
ce zajmie się sąd.

Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń chce od gminy Wał-
brzych zwrotu 20 milionów 
złotych, które zostały wpłaco-
ne przez wałbrzyskie kopalnie 
do miejskiej kasy z tytułu po-
datku od wyrobisk górniczych. 
Górnośląska spółka twierdzi, 
że miasto nie miało prawa 
pobierać tej opłaty, natomiast 
władze Wałbrzycha są przeko-
nane, że podatek - w ostatnich 
trzech latach funkcjonowania 
zakładu wydobywczego - był 
naliczany i pobierany zgod-

Chcą 20 milionów zł

Spółka Restrukturyzacji Kopalń chce od gminy Wałbrzych 
zwrotu 20 mln. zł.

nie z ówczesnymi przepisami. 
Spółka chce teraz zwrotu pie-
niędzy, ale gmina nie zamierza 
płacić. Nie powiodła się także 
próba zawarcia w tej sprawie 

ugody przed sądem, a to ozna-
cza, że Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń wystąpi do sądu o wy-
danie nakazu zapłaty. Wcze-
śniej jej roszczenia potwierdził 

Naczelny Sąd Administracyj-
ny. - Nie rozumiem tych rosz-
czeń, a miasto nie zapłaci, bo 
nie ma z czego – mówi prezy-
dent Roman Szełemej.

(RED)
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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

Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 660 62 88, 601 570 621,

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

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

Rozmowa z Romanem Ludwiczu-
kiem, senatorem VI i VII kadencji.

Coś o Panu cicho, Panie Senato-
rze…
Roman Ludwiczuk: - Pracuję i to dość 
intensywnie. W Wałbrzychu jestem 
pełnomocnikiem w �rmie ROL, w 
Gdyni zarządzam stowarzyszeniem 
GTK i od czasu do czasu w Warszawie, 
w biurze �rmy BMR. Nie nudzę się, a 
czy jest cicho… to zależy kto ma jaki 
słuch (śmiech).

U nas co prawda podsłuchów nie 
było, ale nagrania owszem. Pamię-
ta Pan jeszcze, czy już wyrzucił to 
Pan z pamięci?
- Trochę czasu upłynęło od jednego 
zdarzenia i drugiego. Mam swój sto-
sunek do nielegalnych nagrań i nie 
wynika on z moich „doświadczeń”, 
tylko z podejścia do takich zacho-
wań, które powinny być surowo ka-
rane. Takie uprawnienie mają insty-
tucje, które mogą z nich korzystać 
po spełnieniu odpowiednich proce-
dur, a u nas stało się to prawie po-
wszechnym instrumentem w „grze” 
politycznej.

Nagrania Longina Rosiaka załama-
ły pańską karierę polityczną?
- Na pewno nie pomogły i ją „zasto-
powały”, ale widocznie tak było na 
„górze” zaplanowane. Życie pokazu-
je czym jest tzw. kariera polityczna. 
Nie ma znaczenia co zrobiłeś, ile pra-
cowałeś, jedno zdarzenie decyduje o 
twojej „karierze”.

Czy ma Pan do niego żal?
- Żal to mogę mieć do siebie za uf-
ność do ludzi i nie wiem, czy to jest 
pozytyw czy negatyw! Ta sprawa 
pokazała jak kruche są „przyjaźnie” 
i czym one się kierują: zwykłym ko-
niunkturalizmem. Nie dotyczy to tyl-
ko Rosiaka czy Lubińskiego.

Ostatniego słowa jeszcze nie powiedziałem

A jak się spotkacie, to rozmawiacie 
ze sobą?
- Tak, mieliśmy chyba dwukrotnie 
kontakt i rozmawialiśmy. Życie toczy 
się dalej, pewnych zdarzeń się nie 
cofnie, ale mam nadzieję - słabą bo 
słabą - że Rosiak to zrozumiał. To jego 
problem i tych, którzy z nim współ-
pracują, czy będą współpracować, 
że muszą brać pod uwagę jego stan-
dardy funkcjonowania w przestrzeni 
publicznej.

A jak Pan skomentuje to co wyda-
rzyło się na szczeblu rządowym? 
Tam nagrania nikomu kariery nie 
zniszczyły, a były jednak bardziej 
wymowne niż te wałbrzyskie…
- Takie sytuacje, jak nielegalne nagra-
nia, powinny być surowo karane i nic 
innego nie ma znaczenia. Nie można 

funkcjonować w rzeczywistości obar-
czonej strachem przed nagrywaniem 
prywatnych rozmów, bo to prowadzi 
do jakiegoś obłędu. Jak podejdziemy 
do tych rozmów bez emocji czy spoj-
rzenia opozycyjnego, ale na chłodno, 
to stwierdzimy, że nic szczególnego 
w nich nie powiedziano, a wręcz od-
wrotnie.

Czy to sprawiedliwe?
- Sprawiedliwość? A czym ona jest? 
W niedawno zakończonych mistrzo-
stwach świata w piłce nożnej, po 
meczu �nałowym, mówiło się o nie-
sprawiedliwości, ponieważ Argen-
tyna w wielu opiniach była lepszym 
zespołem jak Niemcy, a mimo tego 
przegrała i tak wygląda tzw. ”spra-
wiedliwość”.

Czy uważa Pan, że ten premier do-
trwa do końca kadencji?
- Jestem o tym absolutnie przekona-
ny i nie tylko do końca tej kadencji, 
ale również następnej. Dzisiaj nie 
ma w Polsce takiej osoby na scenie 
politycznej, która może równać się z 
Donaldem Tuskiem i to pod każdym 
względem.

A ma Pan jakieś rady dla niego?
- Ja, rady premierowi ? Nie podejmu-
ję się.

Zbliżają się wybory samorządowe. 
Będzie się Pan jakoś w nie angażo-
wał?
- Jak będzie taka potrzeba , to byłem i 
jestem do dyspozycji PO.

Ostatni start pańskiej ekipy do 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego chy-
ba nie uznaje Pan za udany? Liczył 
Pan na więcej?
- Nie wiem o jakiej porażce pan 
mówi, bo jeżeli o wyniku Obywatel-
skiego Porozumienia Samorządowe-
go to przypominam, że OPS uzyskał 

dwa mandaty do rady powiatu - to 
tyle ile PiS, to o jeden więcej jak SLD 
, nie wspominając o PSL czy Ruchu 
Palikota, które nie uzyskały ani jedne-
go mandatu. OPS uzyskał ponad 10% 
poparcia i to uważa Pan za porażkę?

Klub w powiecie jeszcze istnieje?
- O to proszę pytać pana Lipińskiego.

Niektórzy mówią, że starosta Pik-
sa jest tylko figurantem, a tak na-
prawdę rządzi powiatem prezy-
dent Szełemej?
- Znam Józka Piksę od 32 lat i myślę, 
że to tylko pozory. Zawsze dbał o au-
tonomię w swoich działaniach.

Jak Pan ocenia działania prezyden-
ta Wałbrzycha?
- Poproszę o następne pytanie.

Czy jest coś, co Pan na jego miejscu 
zrobiłby lepiej?
- Poproszę o następne pytanie.

Podoba się Panu koncepcja i samo 
funkcjonowania Aqua-Zdroju? 
Wiele osób pamięta, że to było 
pańskie dziecko.
- Cieszy mnie, że pamięta się o moim 
udziale w idei powstania i funkcjono-
wania takiego ośrodka jakim jest dzi-
siaj Aqua –Zdrój. Mogę tylko żałować, 
że tak późna zaczęto ją realizować i 
nie przekonałem do rozszerzenia jej 
funkcjonalności (lodowisko, trybuny 
kryte, podgrzewana płyta boiska i 
wiatraki energetyczne, zapewniające 
potrzebną energie). Wrzesień 2007 
roku miał być �nałem tej inwestycji, 
połączonym z powrotem koszykarzy 
Górnika Wałbrzych do ekstraklasy i 
powrotem wałbrzyskiego sportu na 
szczyty. Widać dzisiaj, że pomysł po-
wstania był tra�ony, bo odbywa się 
tam wiele imprez i jest takim miej-
scem w Wałbrzychu, o którym zawsze 
marzyłem. Co do zarządzania, to nie 

od razu Kraków zbudowali i jeszcze 
trochę wody w Pełcznicy upłynie, ale 
wszyscy się uczymy.

Wracając do polityki - nie ciągnie 
Pana do niej? Jeżeli nie samorząd, 
to może ponownie parlament?
- Mam swoje plany i mam nadzieję, 
że zyskają one akceptację władz PO. 
Ostatniego słowa jeszcze nie powie-
działem, czy to się komuś podoba, 
czy nie.

Przecie z jest Pan ciągle członkiem 
Platformy Obywatelskiej – może 
więc senat?
- Może… Życie pisze przedziwne sce-
nariusze, więc nie mówię nie.

Skoro na razie nie polityka, to pro-
szę nam opowiedzieć o kolejnym 
swoim dziecku - Fundacji Zielone 
Wzgórze, też jakby ciszej o niej?
- Polityka była i będzie mi bliska. A 
jeżeli chodzi o fundację, to ona cały 
czas bardzo aktywnie funkcjonuje: 
szkolna liga koszykówki, spotkania z 
mamami osób niepełnosprawnych, 
turnieje, konkursy plastyczne dla 
osób niepełnosprawnych. Obec-
nie stoimy przed bardzo dużym 
wyzwaniem: będziemy realizowali 
trzy projekty: seniorzy , aktywiza-
cja młodzieży i bardzo duży projekt 
współ�nansowany z środków  PE-
FRON-u, dedykowany osobom nie-
pełnosprawnym. Tak więc na brak 
zajęć w fundacji zarząd nie może na-
rzekać.

Życzymy w takim razie spełnienia 
wszystkich planów.
- Dziękuję za życzenia i odwzajem-
niam je dla wszystkich Czytelników.

(walbrzych4you.pl, RED)

Roman Ludwiczuk



Czwartek, 7 sierpnia 2014 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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

ZAPRASZAMY: 
poniedziałek – piątek 
od 10:00 do 19:00
sobota od 10:00 do 16:00, 
niedziela od 9:00 do 14:00

07-08-2014 (Czwartek) Duża dostawa sukienek 
i spódnic z wyceny. 
09-08-2014 (Sobota) Duża dostawa torebek z wagi 
i wycen. Dostawa bluzek z wyceny. 
12-08-2014 (Wtorek) Dostawa nowej odzieży dziecięcej. 
14-08-2014 (Czwartek) Duża dostawa obuwia i odzieży 
sportosportowej damskiej, męskiej i dziecięcej z wyceny.
16-08-2014 (Sobota) “IDZIEMY DO SZKOŁY!!!” 
Duża dostawa obuwia, plecaków i odzieży dziecięcej z wyceny. 

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

towar dokładany
codziennie !

Wałbrzych, ul. Długa 103

R E K L A M A

R E K L A M A

PUNKT  POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI

Podpis elektroniczny
- usługi u klienta

Egzaminy ECDL - egzaminator 

PUNKT  POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI

- odnowienia
Podpis elektroniczny

Wałbrzych, 601 82 23 71

EKSPRES

- Po pierwszej wizycie 
nogi bolały mnie w nocy jak 
szalone. Ale rano przeszłam 
ze dwieście metrów bez od-
poczynku. Idę i idę, cudow-
ne uczucie… No i jakby w 
lewym uchu mniej szumiało. 
Po kolejnych wizytach szum 
w uszach minął, unormowa-

ło się ciśnienie, a łydki i sto-
py prawie całkiem przestały 
boleć. Kolana bolą, choć też 
jakby mniej. I cukier mam 
lepszy. Tylko, chociaż byłam 
już osiem razy, z jaskrą nie 
ma żadnej poprawy. Ale na 
pozostałe choroby pan Da-
rek bardzo mi pomógł!

Choroby znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki

Ręce zdrowia

Takich opowieści w po-
czekalni wałbrzyskiego gabi-
netu można usłyszeć wiele. 
Pani Monika Studzieniec po-
kazuje wyniki swoich badań 
USG. W lipcu miała w piersi 
guza wielkości śliwki, we 
wrześniu był jak czereśnia, 
w grudniu nie było go wcale. 
Znikł po siedmiu wizytach. 
A pan Janusz Maliś z Wał-
brzycha mówi o bólach krę-
gosłupa, które minęły pod 
dotykiem pana Darka. Po-
dobnie jak ciśnienie. – A jaki 

to skromny człowiek. Mówi, 
że może spróbować, ale ni-
czego nie obiecuje. A potem 
choroby cofają się, jak za 
dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki.

Sam uzdrowiciel prostuje, 
informując, że rzeczywiście 
nie zawsze okazuje się sku-
teczny. Dlatego bezwzględ-
nie domaga się, żeby nie 
rezygnować z wizyt u lekarzy 
i przyjmowania leków. Zresz-
tą o medycynie wypowiada 
się z ogromnym szacunkiem: 
- Energoterapia ma ją wspie-
rać, a nie zastępować – wy-
jaśnia swój punkt widzenia. 
Dlatego też namawia, żeby 
po czterech, pięciu wizytach 
udać się na badania kontro-
lne. 

- Badania dadzą najlepszą 
odpowiedź czy jestem sku-
teczny, na ile poprawiło się 
nasze zdrowie – mówi. Cho-
ciaż pan Janusz Maliś zapew-
nia, że i bez badań wie, bo 
przecież kręgosłup bolał, a 

nie boli. Jednak przy innych 
chorobach takie badania to 
namacalny efekt. – Gdyby 
nie te trzy USG, to nigdy bym 
nie uwierzyła, że guz w piersi 
może mi zniknąć od same-
go dotyku – cieszy się pani 

Monika Studzieniec. Dlatego 
przyprowadziła tu bratanka 
mającego chroniczny katar. I 
chociaż chłopiec miał go od 
2011 roku, minął już po dru-
giej wizycie u pana Darka.

(ego)

- Najbardziej bolały mnie nogi. Łydki i stopy, 
bo mam miażdżycę nóg. A to tego kolana, 

w których mam zmiany zwyrodnieniowe. Czasem 
nawet dziesięciu kroków nie mogłam zrobić. Kaleka 
i tyle. Mam swoje lata, to i cukrzyca, i nadciśnienie, 
i szumy w uszach. I jaskra, i parę innych chorób. Od 
lekarstw wysiadała mi już wątroba. W takim stanie 

tra�łam do pana Darka. Z nadzieją, że może choć 
trochę mi ulży – pani Wanda Panasiewicz 

ze Świdnicy opowiada o swojej pierwszej wizycie 
u wałbrzyskiego uzdrowiciela. I dodaje:
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Fot. Wojciech Lewandowski

Jesienią na stawach zaczynają się odłowy…

Gospodarka stawowa w okolicach Milicza 
rozwijała się już w początkach XIII wieku. W 
średniowieczu dzięki zakonowi cystersów, 
który osiedlił się tu w 1136 roku wybudowa-
no ponad 2 tys. ha stawów. Od końca XV wie-
ku teren ten stał się posiadłością Zygmunta 
Kurzbacha, dworzanina Władysława Jagiel-
lończyka. Potem stawy milickie były własno-
ścią znanego rodu śląskiego Scha�gotschów, 
Melchiora Hatzfelda i Maltzanów. Wiek XVII i 
początek XVIII to to złota era hodowli ryb na 
tych terenach.

W samym powiecie milickim w tym okre-
sie było 8 tys. 443 hektarów stawów. Często 
stawy powstawały w zagłębieniach po wy-
dobyciu rudy darniowej. Ludzie w średnio-
wieczu poddawali się licznym postom, po-
nad 130 dni w roku objętych było zakazem 
spożywania mięsa, za wyjątkiem ryb. Ów 
obyczaj i wynikające z niego zapotrzebowa-
nie na karpie oraz inne ryby słodkowodne, 
przyczynił się do rozwoju gospodarki stawo-
wej. 

Fot. archiwum 

W XIX wieku część stawów została zli-
kwidowana i zamieniona na pola uprawne, 
wprowadzono nowe metody hodowli kar-
pia oraz urządzenia hydrotechniczne, które 
umożliwiły wydajniejsze korzystanie z wody. 
W XX wieku w latach 60-tych stawy przeszły 
etap renowacji,  usypane zostały wyspy ziem-
ne, które dziś są ważnym miejscem lęgowym 

W stawach milickich – największym kompleksie stawów rybnych 
w Europie, w październiku zaczną się tradycyjne odłowy. Pomimo 
pewnej mechanizacji prac metody odłowów w zasadzie nie uległy 

zmianie, a praca rybaków jest niewiele łatwiejsza niż 100 lat temu. 
dla ptaków. Niedługo potem na dużej części 
stawów powstał Rezerwat „Stawy Milickie”.

Hodowla karpia i innych ryb prowadzona 
obecnie jest hodowlą ekstensywną, tylko 
przy użyciu naturalnych środków.  Cały cykl 
hodowlany karpia milickiego odbywa się na 
obszarze Doliny Baryczy. Narybek pochodzi z 
hodowli Stawów Milickich i to z niego w cią-
gu trzech lat wyrasta najbardziej popularny 
na Dolnym Śląski karp z Milicza. Ryby odży-
wiają się pokarmem naturalnym wytworzo-
nym w stawach, a do dokarmiania stosuje się 
tylko pasze zbożowe. Produkcja trwa trzy lata 
i  opiera się na tradycyjnych dla tego regionu 
metodach hodowli. Większość prac tak jak 
przed setkami lat wykonywana jest ręcznie 
przez wykfali�kowanych rybaków pod nad-
zorem weterynaryjnym oraz przy spełnianiu 
warunków humanitarnego traktowania ryb.

Fot. Marcin Mazurkiewicz

Cykl produkcyjny karpia milickiego 
trwa 3 lata i składa się z 5 etapów:

Tarło
Do tarła wybiera się osobniki o najlep-

szych cechach. Przeprowadzane jest w na-
turalnych ziemnych tarliskach. Tarło odbywa 
się w maju i czerwcu w płytkiej (70 cm), silnie 
zarośniętej wodzie. Przebiega bardzo hała-
śliwie, w jego trakcie tarlaki bardzo często 
wyskakują ponad powierzchnię wody. Ikra 

jest przyklejana do roślinności wodnej. Wy-
lęg następuje po 3–5 dniach. Larwy zaraz po 
wylęgu mierzą około 5 mm i mają duży wo-
reczek żółtkowy z którego czerpią energie w 
pierwszych dniach życia. 

Wychów narybku (lipcówka)
Następnie odłowionym wylęgiem zarybia 

się tzw. przesadki pierwsze, są to niewielkie 
płytkie ciepłe stawy, gdzie wylęg w ciągu 
3-6 tygodni dzięki bardzo dobrym  warun-
kom pokarmowym uzyskuje szybkie tempo 
wzrostu w krótkim czasie. Przyrasta do wagi 
około 5-10 gram i jest to tzw. narybek letni 
(lipcówka).

Odchów i zimowanie narybku jesiennego
Kolejnym etapem cyklu produkcji są prze-

sadki drugie które obsadzamy narybkiem 
letnim czyli naszą lipcówką. Odławiamy je 
jesienią tego samego roku lub wiosną roku 
następnego jest to tzw. narybek jesienny o 
masie od 50 do 100 gram. Narybek dokarmia 
się ziarnami zbóż, trzy razy w tygodniu do 
końca września. Co dwa tygodnie przepro-
wadza się próbne odłowy przy użyciu pod-
rywki. Dzięki temu można określić wielkość 
przyrostów masy ciała ryb. Próbne odłowy 
przeprowadza się w miejscach karmienia, 
gdyż tam ryby grupują się - żerując paszę. Na 
zimowanie narybki jesienne zostawiamy w 
stawach narybkowych. W okresie zimowym 
ważne jest zrobienie przerębli przy napu-
stach i odpływach stawów, które umożliwia-
ją niewielki przepływ wody przez staw, wy-
mianę gazową, obserwację zachowania ryb 
oraz pomiarów parametrów wody. Ważny 
jest codzienny dozór stawu.

 
Obsada stawów handlowych

Następnie narybkiem jesiennym, zary-
biane są stawy kroczkowe – dużo większe 
powierzchnie od kilku do kilkudziesięciu 
hektarów o większych głębokościach. Na 
jesień tzw. kroczki o masie 250-500 gram są 

odławiane. Jest to już drugi rok produkcji 
licząc od tarła. Potem na wiosnę kroczkiem 
obsadzamy stawy handlowe. Karpie w tych 
stawach hodowane są w polikulturze z inny-
mi gatunkami ryb, nie konkurującymi z nimi 
pod względem pokarmu. Ryby w stawach 
handlowych są karmione trzy razy w tygo-
dniu paszą zbożową. Przyrosty jednostkowe 
sprawdzane są w czasie próbnych odłowów 
przeprowadzanych w miejscu karmienia za 
pomocą podrywki. Najintensywniejsze kar-
mienie przypada w miesiącach: czerwiec, li-
piec, sierpień.

Odłowy
Jesienią (październik) po trzech latach ho-

dowli zaczynają odławiać stawy handlowe. 
Pora roku nie jest z przypadkowa ponie-

waż trzeba zdążyć odłowić ryby na stoły 
wigilijne. Jest to również podyktowane wa-
runkami  biologicznymi, spada temperatura 
wody co powoduje u ryb jako zmiennociepl-
nych zwolnienie metabolizmu, czyli przede 
wszystkim mniejsze zapotrzebowanie w 
tlen. To umożliwia nam opuszczenie wody 
w stawie przy pomocy mnicha spustowego 
i zagęszczenie ryby na tzw. łowisku. Rybacy 
okrążają siecią łowisko i skupiają rybę jesz-
cze bardziej. Następnie ryba za pomocą ka-
sarków przenoszona jest na sortownię gdzie 
rozdziela się ją na poszczególne gatunki.  Po-
tem ryby tra�ają do specjalistycznych base-
nów transportowych, następnie są ważone 
i transportowane do magazynów rybnych. 
Magazyny rybne są to stawy o głębokości od 
1,7-2,0 metra, pozbawione roślinności o do-
brym przepływie wody i natlenieniu – gwa-
rantujące dobre warunki rybom przebywa-
jącym w dużym zagęszczeniu. Następnie w 
grudniu (w okresie przedświątecznym) ryby 
przenosi się na płuczkę, gdzie ryby przeby-
wają w przepływającej wodzie i zostają po-
zbawione mulistego smaku i zapachu, dzięki 
czemu mięso karpia milickiego jest smaczne 
i zdrowe.

Karp milicki hodowany przez „Stawy Milickie” jest wpisany na listę produktów tra-
dycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymał również znak Dziedzictwa 
Kulinarnego Dolny Śląsk w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Jego 
mięso jest delikatne i choć zawiera sporo tłuszczu, to wraz z białkiem jest bardzo łatwo 
przyswajalne. Zawiera wiele soli mineralnych i witamin. Karp należy do ryb, których 
spożywanie polecane jest przez lekarzy, jako pro�laktyka zmniejszająca ryzyko cho-
roby wieńcowej.

Fot. Wojciech Lewandowski 
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl
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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: 24 sierpnia - WROCŁAW, 25 sierpnia - WAŁBRZYCH,
26 sierpnia - JELENIA GÓRA, 27 sierpnia - ZGORZELEC I BOLESŁAWIEC

R E K L A M A

Raport z naszych gmin

Chociaż trwają jeszcze 
prace, budynki przy ul. Jana 
Pawła II na Podzamczu już 
teraz prezentują się nader 
efektownie. Należy oczeki-
wać, że standard ich wnętrz 
będzie dorównywał wyglą-
dowi zewnętrznemu i ułatwi 
życie 120 rodzinom, które 
otrzymały nowe lokum. Po-

dobne nadzieje związane są 
z blokami, które przekazane 
zostaną szczęśliwcom na 
Nowym Mieście i Białym Ka-
mieniu.

Przy ul. Jana Pawła II 
współczesność blisko są-
siaduje z historią. Wokół 
wznoszonych budynków 
stoją tam bowiem domy 

ponad 30-letnie, powstałe 
w pierwszych latach nowej 
dzielnicy, np. wysokie tzw. 
dolarowce przy ul. Kaszte-
lańskiej.

Oglądając place budowy 
należy kolejny raz przykla-
snąć inicjatywie wałbrzy-
skich władz. W niewielu pol-
skich miastach podjęto się 

• Zakończył się remont drogi 
powiatowej Mieroszów - Ró-
żana. W ramach prac położo-
no nową nawierzchnię na od-
cinku 1 km, oczyszczono rowy 
i zrobiono nowe przepusty. 
Całość inwestycji kosztowała 
586 535 zł. - Na ten odcinek 
drogi otrzymaliśmy środki 
�nansowane z budżetu pań-
stwa na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych w kwocie 
464 116 zł. Wyremontowana 
droga to szlak komunikacyj-
ny, który prowadzi do atrakcji 
turystycznych m.in. ZOO w 

Łącznej i klasztoru w Krze-
szowie. Cieszy nas poprawa 
bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych w gminie Mie-
roszów - mówi Andrzej Lipiń-
ski, wicestarosta Powiatu Wał-
brzyskiego.
• Gmina Czarny Bór jest 
członkiem Wałbrzyskiego 
Związku Wodociągów i Ka-
nalizacji, od którego zaku-
puje wodę niezbędną do ob-
sługi mieszkańców gminy. 
Woda, dostarczana mieszkań-
com, pochodzi z ujęć WZWiK 
w Gorzeszowie i Marciszowie 
oraz z ujęć gminnych w Grzę-
dach, Czarnym Borze i Bo-
równie. - Gmina miesięcznie 
kupuje ok. 11.000 m3 wody. 
Od trzech lat podejmowane 
są działania zmierzające do 
zwiększenia gminnych zaso-
bów własnych wody, co w 
niedalekiej przyszłości spo-
woduje zmniejszenie ilości 
kupowanej wody oraz czę-
ściowe uniezależnienie się 
od zewnętrznego dostawcy 
– mówi Adam Górecki, wójt 
gminy. Następstwem tych 
działań jest budowa ujęcia 
wody przy ul. Leśnej w Czar-
nym Borze. Umowa na reali-
zację tej inwestycji została 
właśnie podpisana. Wartość 
zadania szacuje się na kwo-
tę blisko 450 000 zł., a gmina 
pozyskała na ten cel do�nan-
sowanie z UE w ramach PROW 
na lata 2007-2013. Planowany 
termin zakończenia prac upły-
wa wiosną 2015 roku.
• 7 sierpnia o godz. 21.00 w 
Ogrodzie Jordanowskim w 
Głuszycy zostanie wyemi-
towany film ,,Daisy - wspo-
mnienie minionego świa-
ta”, opowiadający o losach 
niezwykłej kobiety władającej 
zamkiem Książ. Wstęp wolny. 

- W przypadku niesprzyjającej 
pogody, emisja �lmu odbę-
dzie się w sali widowiskowej 
CK-MBP naprzeciw Ogrodu 
Jordanowskiego – zaprasza 
Monika Bisek-Grąz, p.o. dyrek-
tora CK-MBP. Organizatorami 
przedsięwzięcia są: Fundacja 
Łukasza Kazka ,,Świat, którego 
już nie ma…”, Gmina Głuszy-
ca, Centrum Kultury-MBP w 
Głuszycy. Kolejna projekcja �l-
mowa – tym razem na temat 
tajemnic Riese - już 21 sierpnia.
• Zespół Pieśni i Tańca „Wał-
brzych” został zaproszony 
przez Centrum Kultury w 
Strzegomiu oraz Zespół 
„Kostrzanie” na Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru 
w Strzegomiu, który potrwa 
do 10 sierpnia. Festiwal jest 
organizowany pod patrona-
tem CIOFF tj. Polskiej Sekcji 
Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Festiwali Folklory-
stycznych i Sztuki Ludowej. 
Ideą CIOFF jest przekazywanie 
nowym pokoleniom odziedzi-
czonych form kulturowych, 
specy�cznych dla danego 
narodu, stanowiących jego 
największą wartość. Wymiana 
i przekazywanie dziedzictwa 
kulturowego ma służyć dal-
szemu podtrzymywaniu zwy-
czajów i tradycji. To właśnie 
dzięki temu do Strzegomia 
zaczęły przyjeżdżać najlepsze 
zespoły z różnych stron świa-
ta. Komisja Ekspertów CIOFF 
dokonuje wery�kacji zespo-
łów do udziału w festiwalu, 
dzięki czemu jego poziom 
artystyczny wzrasta z roku na 
rok. W 2014 r. na scenie festi-
walowej zaprezentują się ze-
społy z Armenii, Irlandii, Mek-
syku, Indii, Czech, Białorusi, 
Grecji oraz zespoły polskie.

(RED)

Nowe między starszymi
Każdy dzień przybliża rodziny, którym w Wałbrzychu przyznano 

mieszkania komunalne, do radosnego momentu wprowadzenia się 
do nowych bloków. Wkrótce rozpocznie się dla nich kolejny życiowy 

etap, tym razem w wymarzonej przystani.

bowiem podobnego przed-
sięwzięcia, a mieszkania 
komunalne kojarzą się tam 
zwykle ze starą i wyeksplo-
atowaną zabudową.

Jeszcze niedawno pod-
czas spotkań prezydenta 
dr Romana Szełemeja z 
mieszkańcami Podzamcza, 
słyszało się gwałtowne pro-
testy przeciwko wznoszeniu 
nowych bloków, których 
mieszkańcy mieli rzekomo 
zakłócać spokój swoim sąsia-
dom. Ludzi małostkowych, 
złośliwych i nieczułych na 
potrzeby innych, nigdzie nie 
brakuje. Ciekawe, czy obec-
nie, oglądając nowe osiedle, 
trwali by nadal przy swojej 
opinii…

Andrzej Basiński

Jeden z nowych bloków sąsiaduje z tzw. dolarowcem zbudowanym przed ponad 30 laty.
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Pilnie sprzedam 
uzbrojoną działkę budowlaną 1800 m kw.

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

Tel. 502 266 723

Szukasz pracy 
na produkcji? 

Zgłoś się do Adecco 
Poland. 

Nasz adres ul. Pułaskiego 19 
w Świdnicy. 

Tel.: 74 851 97 75. 
Mail: swidnica@adecco.com

Niedawno pisaliśmy o 
tym, że Sylwia Rekowska, 
zawodniczka z Głuszycy wy-
tyczyła sobie przed rokiem 
cel: wystąpić w ekstremal-
nym kolarskim wyścigu La 
Marmotte i uzyskać czas 
poniżej 9 godzin. Swoje 
przedsięwzięcie nazwała 
„Osiem59”. Start w „Piekle 
Alp”, jak nazywany jest wy-
ścig, zakończył się pełnym 
powodzeniem.

- Osiągnęłam czas 8:18.39, 
a więc na metę przyjechałam 
około 40 minut wcześniej niż 
zakładałam. Ciągle jeszcze 
nie mogę uwierzyć, że zdoby-
łam się na taki wyczyn. Byłam 
najlepsza z 11-osobowej pol-
skiej ekipy i wyprzedziłam też 
mężczyzn. Wśród 8 tys. kolarzy 
jechało 250 kobiet, a ja byłam 
wśród nich 37 – poinformo-
wała.

Intensywne treningi spra-
wiły, że na całej trasie czułą 
się znakomicie. – Nie przera-
ziły mnie ani wysokie góry, ani 
ogrom zawodników. Wiedzia-
łam, że jestem dobrze przygo-

towana i skoncentrowałam się 
tylko na sobie, jadąc własnym 
tempem. Dlatego nie dopadł 
mnie kryzys – wyjaśniła.

Sylwia lubi długie podjaz-
dy, co w Alpach bardzo się jej 
przydało. – Czułam, że dałam 
z siebie wszystko, ale świa-
domość, że wyścig przebiega 
po mojej myśli, zmobilizowa-
ła mnie dodatkowo. Na 2 km 
przed metą jeszcze podkręci-
łam tempo. Gdy minęłam kre-
skę zalała mnie fala szczęścia 
i krzyczałam „ja naprawdę to 
zrobiłam!”. Nie obyło się bez 
łez.

Na co dzień właścicielka 
salonu z damską bielizną w 
Wałbrzychu, nie zamierza tyl-
ko delektować się sukcesem. 
– Alpy bardzo mnie podbudo-
wały i wiem, na co stać mój or-
ganizm. Teraz planuję wyścigi 
o dużym stopniu trudności. 
W sierpniu będę się ścigać w 
Karkonoszach w górskich MP, 
a potem w maratonach szo-
sowych – zakończyła Sylwia 
Rekowska.

Andrzej Basiński

Plażówka w Wałbrzychu

Otwarte Mistrzostwa Dol-
nego Śląska w Siatkówce 
Plażowej już w ten weekend 
w Wałbrzychu. 9 sierpnia o 
godz. 10:00 na wałbrzyskich 
boiskach przy ul. Kusocińskie-
go odbędzie się jedna z elimi-
nacji Mistrzostw Dolnego Ślą-
ska. Jest to również II turniej 
w ramach Grand Prix Wałbrzy-
cha. W turnieju zagrają najlep-
sze pary z Dolnego Śląska.

(RED)

Szachy Pod Borem

Strategiczna gra planszowa, 
czyli szachy, cieszy się wśród 
mieszkańców gminy Czarny 
Bór niesłabnącą popularno-
ścią od wielu lat. W niedzielę - 
10 sierpnia - w auli gimnazjum 
w Czarnym Borze zostanie 
rozegrany XVI Para�alny Tur-
niej Szachowy „Pod Borem”. 
Organizatorem szachowej ry-
walizacji jest Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich Czarny Bór 
oraz Urząd Gminy w Czarnym 
Borze. Miłośników dyscypliny 
Garriego Kasparowa zachęca-
my do wcześniejszego zgła-
szania swojego uczestnictwa. 
Szczegółowe informacje na 
stronie www.czarny-bor.pl.

(RED)

Dodatkowe stypendia

Prezydent Wałbrzycha wy-
znaczył dodatkowy termin 
naboru wniosków na sty-
pendia sportowe. Stypendia 
zostaną przyznane na okres od 
sierpnia do listopada br. Za-
planowana w budżecie kwota 
środków �nansowych na ten 
cel wynosi 24 000 zł. Wnioski 
należy składać w Biurze Obsłu-
gi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8 
w Wałbrzychu w terminie do 
12 sierpnia 2014 r. do godziny 
15:30.

(RED)

Ja to naprawdę 
zrobiłam!

Sylwia podczas ekstremalnego wyścigu.

- Niedzielny mecz na-
szych piłkarzy z Górnikiem 
Wałbrzych odbędzie się w 
wyznaczonym terminie – 
powiedział portalowi sport.
db2010.pl przedstawiciel 
władz drugoligowej Lima-
novii. Oba zespoły zmierzą 
się w II kolejce rozgrywek II 
ligi w niedzielę, 10 sierpnia. 
Spotkanie w Limanowej roz-
pocznie się o godz. 17.00.

- Nawałnice, które nawiedzi-
ły powiat limanowski w nocy 
z wtorku na środę oszczędziły 
miasto Limanowa – powiedział 
nam jeden z działaczy Limanovii. 

– Nie ucierpiało ani miasto, ani 
nasz stadion, zatem mecz zosta-
nie rozegrany bez przeszkód.

Przypomnijmy: Limanovia 
w poprzednim sezonie była 
beniaminkiem grupy wschod-
niej II ligi, w której zajęła 10 
miejsce. W wyniku reorganiza-
cji rozgrywek, zespół z Limano-
wej został zdegradowany do III 
ligi, ale przejął licencję od Ko-
lejarze Stróże i w jego miejsce 
gra w nowej II lidze. Na inau-
gurację sezonu Limanovia po-
konała na własnym boisku 2:0 
Stal Stalowa Wola, po golach 
Marcina Chmiesta w 45 min. i 

Mateusza Niechciała w 84 min. 
W ostatnich dniach do drużyny 
dołączyło aż 5 nowych piłkarzy 
– byłych zawodników Koleja-
rze Stróże: Adam Giesa, Marcin 
Klatt, Sebastian Leszczak, Filip 
Błażejewski i Paweł Leśniak.

Tymczasem osłabiony Gór-
nik przegrał w Wałbrzychu na 
inaugurację II ligi z Błękitny-
mi Stargard Szczeciński 0:1. 
Pozbawieni 5 zawodników 
gospodarze gola stracili w 75 
minucie po strzale Bartosza 
Flisa (relacja na: http://sport.
db2010.pl/?p=1409).

(RED)

Pierwszoligowy AZS 
PWSZ Wałbrzych pozyskał 
kolejną nową piłkarkę. Tym 
razem zespół beniaminka 
wzmocniła Aleksandra Bo-
sacka z Zagłębia Lubin.

- Jest to dla nas ogromne 
wzmocnienie, bowiem 24- let-
nia Ola wniesie do naszego 
młodego zespołu wiele, tak 
bardzo potrzebnego nam do-
świadczenia. Przez 2 ostatnie 

sezony była nie tylko pod-
stawową - grającą na lewej 
obronie zawodniczką „Mie-
dziowych”,  ale pełniła także 
funkcję kapitana drużyny. 
Aleksandra Bosacka dołączy do 
nas po powrocie z obozu przy-
gotowawczego w Gdyni i bę-
dzie już wspólnie z zespołem 
przygotowywać się do pierw-
szego meczu ligowego z AZS 
UJ Kraków, który zostanie roze-

grany 17.08.2014 o godz.17.00 
w Wałbrzychu – mówią działa-
cze AZS PWSZ Wałbrzych.

Wałbrzyszanki, przygoto-
wujące się do rozgrywek na 
zapleczu ekstraklasy, rozgry-
wają mecze kontrolne. D tej 
pory AZS PWSZ przegrał z Za-
głębiem Lubin 0:9, a w Cetnie-
wie Sztorm Gdynia pokonał 
nasze akademiczki 3:1 (1:1).

(RED)

Pojadą do Limanowej

Z Zagłębia do Wałbrzycha

Przedszkole zatrudni 
nauczyciela 

języka niemieckiego
CV proszę przesyłać na adres: 

biuro@przedszkole-michalek.pl
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USŁUGI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRACA

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

SPRZEDAM

(1) Odsprzedam 15 szt. nutridrin-
ków (wysokoenergetyczny napój 
odżywczy). Tel. 728-264-886.

(1) SPRZEDAM WYPOSAŻONY ZA-
KŁAD SZEWSKI W BOGUSZOWIE. 
Tel. 728-264-886.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

MOTORYZACJA

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

JASIAK–BOGUSZÓW GORCE, 3 POKOJE, 
57 M2, WYSOKI PARTER, NOWE BU-
DOWNICTWO, DO ODŚWIEŻENIA, 105 
000,- TEL. 730-303-888 MS-0771N
JASIAK–WAŁBRZYCH BIAŁY KAMIEŃ 
1 POKÓJ, 35 M2, WYSOKI PARTER, 69 
000,- Z  OGRÓDKIEM I GARAŻEM, TEL. 
730-303-888 MS-0742N
JASIAK–BOGUSZÓW GORCE, 2 POKOJE, 
43 M2, NOWE BUDOWNICTWO Z 
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 43 000,- TEL. 
730-303-888 MS-0717N
JASIAK–WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 
3 POKOJE, 62 M2, DO REMONTU, 126 
000,- TEL. 730-303-888 MS-0659N
JASIAK-OKAZJA, KAWALERKA,27M2, 7 
PIĘTRO, PIĘKNY WIDOK, ŚRÓDMIEŚCIE, 
65.000 DO NEGOCJACJI, TEL 883-981-
344
JASIAK-OKAZJA, 2 POKOJE, 41M2, 1 PIĘ-
TRO, NOWE BUDOWNICTWO, OKOLICE 
BEMA, CENA 93 000ZŁ TEL. 883-981-344
JASIAK- PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE, 
35M2,1 PIĘTRO, DO WPROWADZENIA, 
CENA 115 000ZŁ, KONTAKT 883-981-
344
JASIAK - BIAŁY KAMIEŃ, 3 POKOJE, 1 
PIĘTRO, 6OM2, MOŻLIWOŚĆ DOKU-
PIENIA GARAŻU, 129 900, KONTAKT 
883-981-344
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKANIA 
DO KUPIENIA W SZCZAWNIE-ZDROJU 
W CICHYM MIEJSCU DO 200.000,- ZŁ, 
2-3 POKOI, PARTER DO II PIĘTRA. 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. TEL. 
535-586-888. PILNE!
JASIAK – SŁONECZNE MIESZKANIE Z 
WIDOKIEM, VII PIĘTRO W WIEŻOWCU, 
DWA POKOJE, 51 M2, BALKON, NOWE 
OKNA PCV. CENA 89.000,- DO NEGO-
CJACJI! 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. BARDOWSKIEGO 
W WAŁBRZYCHU, 2 POKOJE, KUCHNIA, 
ŁAZIENKA, WC, DWIE SYPIALNIE 
PODDASZOWE. CENA 99.900,- ZŁ DO 
NEGOCJACJI! KONTAKT TEL. 535-586-
888. MS-0639B.
JASIAK – OKAZJA ! MIESZKANIE W 
ZIELONEJ CZĘŚCI PODGÓRZA 1 POKÓJ, 
40 M2 Z OGRÓDKIEM,  33 000,- TEL. 
603-861-411
JASIAK–OKAZJA ! SPRZEDAM BUDYNEK 
MIESZKALNO USŁUGOWY, DWUPOZIO-
MOWY, W DOBREJ CZĘŚCI BOGU-
SZOWA-GORC, 175 M2, 120 000,- TEL. 
603-861-411
JASIAK – KOMFORTOWE, PO KAPI-
TALNYM REMONCIE, 82 M2, 165 000,- 
PIASKOWA GÓRA TEL. 603-861-411
JASIAK-SPRZEDAM PÓŁ DOMU Z MA-
ŁYM OGRÓDKIEM, W CICHEJ I ZIELONEJ 
CZĘŚCI SZCZAWNA ZDROJU, CENA 279 
900,- TEL. 603-861-411
JASIAK-GRUNTY POD PENSJONAT I 
ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ, 13 ZŁ/M2, 
CENA TYLKO DO POŁOWY WRZEŚNIA 
TEL. 603-861-411
JASIAK –WAŁBRZYCH, PIASKOWA 
GÓRA, 3 POKOJE DO ODŚWIEŻENIA 
124 000,- DO NEGOCJACJI TEL. 535-
985-088. 
JASIAK –WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO, 
47M2, 2 POKOJE, STAN DOBRY. IDEAL-
NA LOKALIZACJA. CENA  80 000,- DO 
NEGOCJACJI! TEL. 535-985-088. MS 
– 0675K.
JASIAK –PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE, 
DO WPROWADZENIA, 37M2, ZIELONE 
OTOCZENIE. CENA 110.000,- DO NEGO-
CJACJI. TEL. 535-985-088. 
JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO, 
4M2, 2 POKOJE, C.O. GAZOWE, DOBRA 
LOKALIZACJA. CENA 93 000,- DO 
NEGOCJACJI. TEL. 535-985-088. MS – 
0583K.

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

WGN Szczawno, ładne duże 
mieszkanie 3 pokoje, 93 m, na 
pierwszym piętrze , wyjątkowo 
atrakcyjna cena 132 tys. zł., tel. 74 
842 90 60.

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

WGN Podzamcze, mieszkanie 
27m, pokój z kuchnią, niskie 
koszty utrzymania, 3 piętro,  ładne 
i tanie ,cena 75 tys. zł  tel. 74 842 
90 60.

WGN Piaskowa Góra , mieszkanie 
3 pokoje, 58m, widna kuchnia, 
wysoki parter, dobra lokalizacja, i 
cena 125 tys.zł ,tel. 74 842 90 60.

WGN mieszkanie za 20 tys. Bogu-
szów-Gorce, powierzchnia 48m, 
parter , wymaga remontu, tel. 74 
842 90 60, /3222/.

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
39m, 2 pokoje z widną kuchnią, 
piętro 4, okazyjna cena 99 tys. do-
bra lokalizacja  tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, małe 
mieszkanie 19m, 1 piętro, balkon, 
winda, okazyjna cena 53,5 tys. zł,  
tel. 74 842 90 60, /3601/.

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
do wprowadzenie, po remoncie, 
2 pokoje, 37m,  pierwsze piętro, 
winda, 120 tys. zł tel. 74 842 90 
60 /3863/.

WGN Piaskowa, mieszkanie 4 po-
kojowe, 60m, na parterze, widna 
kuchnia, dobra cena 155 tys. zł 
tel.74 842 90 60 /3187/.

WGN Świebodzice, okazja, 
wyjątkowe mieszkanie, wysoki 
standard  2 pokoje, 53m,cena 
okazyjna  130 tys. zł  tel. 74 842 
90 60..

WGN Śródmieście, cena 44m , 2 
pokoje po remoncie ,do wprowa-
dzenia ,cena 79 tys. zł, parter, tel.  
74 842 90 60,/3898/.

WGN Piaskowa Góra, 64 m, cena 
65 tys zł, .ładne duże mieszkanie, 
stare budownictwo, 1 piętro, 2 
pokoje, tel. 74 842 90 60,/3611/.

WGN Piaskowa Góra, mieszkanie 
29m, po remoncie, idealne pod 
wynajem , 3 piętro, cena 85 tys.zł  
tel. 74 842 90 60.

WGN Podzamcze, mieszkanie 3 
pokoje, 63m, dobra lokalizacja 
i niskie koszty utrzymania, cena 
130 tys. zł tel.  74 842 90 60.

WGN Nowe Miasto, duże mieszka-
nie 67m, 3 pokoje za cenę 105 tys. 
zł., do wprowadzenia, pierwsze  
piętro, 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

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 - NOWE MIASTO, MIESZKA-
NIE, PARTER, 75 M2, 3 POKOJE , 
ŁAZIENKA, WC, PRZEDPOKÓJ. DO 
MODERNIZACJI. OGRZEWANIE PIE-
COWE. CENA: 99 000 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 - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE, 
57 M2,3 PIĘTRO. 2 POKOJE, KUCH-
NIA W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA, 
PRZEDPOKÓJ. STAN BARDZO DO-
BRY , NOWA INSTALACJA, OGRZE-
WANIE GAZOWE.CENA: 99 500 ZŁ  
- (74) 843 33 33 , (74) 666 66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE WYNAJEM, 35 
M2 , DWA POKOJE, ANEKS KUCHEN-
NY, ŁAZIENKA, WC. STANDARD : 
BARDZO DOBRY. UMEBLOWANE. 
CENA NAJMU : 800 ZŁ - (74) 843 33 
33 , (74) 666 66 06

BON - SZCZAWIENKO, MIESZKANIE, 
PARTER, 74 M2, 4 POKOJE,JASNA 
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, PRZED-
POKÓJ. DZIAŁKA 1607 M2, CO 
WĘGLOWE. CENA: 99 000 ZŁ - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON – SOKOŁOWSKO,MIESZKANIE, 
56 M2, 3 POKOJE, PARTER, CO 
MIEJSKIE. CENA: 69 000 ZŁ - (74) 843 
33 33 , (74) 666 66 06

BON – PIASKOWA GÓRA, DOM, UL. 
RABIEGI. 82 M2, DZIAŁKA 700 M2, 
SALON ORAZ DWA POKOJE, WIDNA 
KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC. OGRZE-
WANIE GAZOWE. GARAŻ MUROWA-
NY (NA DWA AUTA). CENA 320 000 
ZŁ DO NEGOCJACJI- (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 – SZCZAWNO- ZDRÓJ, DOM, 
SPRZEDAŻ LUB WYNAJEM, 165 M2, 
5 POKOI, KUCHNIA Z WYJŚCIEM NA 
TARAS NAZIEMNY ORAZ OGRÓD ( 
950 M2 ) , OGRZEWANIE GAZOWE, 
GARAŻ WOLNOSTOJĄCY. CENA 
NAJMU : 2200 ZŁ , CENA ZAKUPU 
: 530 000 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-  PODZAMCZE, MIESZKANIE, 
10 PIĘTRO,35 M2,2 POKOJE, JASNA 
OTWARTA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC I PRZEDPOKÓJ. PO REMONCIE, 
DO WPROWADZENIA. CENA: 95 000 
ZŁ -(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON - PIASKOWA GÓRA, WYNAJEM, 
28 M2, 1 POKÓJ, UMEBLOWANE, 7 
PIĘTRO. CENA NAJMU : 650 ZŁ  (74) 
843 33 33,(74)666 66 06
BON-  BIAŁY KAMIEŃ, WYNAJEM, 
30 M2, 1 POKÓJ, 1 PIĘTRO. CENA 
NAJMU : 750 ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON – BOGUSZÓW GORCE, MIESZ-
KANIE, 49 M2, 1 PIĘTRO, 2 POKOJE, 
OGRZEWANIE GAZOWE , NOWE 
OKNA DREWNIANE, STAN DEWELO-
PERSKI. CENA: 59 000 ZŁ - (74) 843 
33 33 - (74) 666 66 06
BON – DZIAŁKI JUGOWICE, NA OB-
SZARZE NOWO PROJEKTOWANEGO 
OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZIN-
NYCH. OD 700 M2 DO 1361 M2. 
CENA OD 29 000 ZŁ DO 35 000 ZŁ 
- (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, 
46 M2, 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. 

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, Piaskowa Góra, śliczne,  po 
remoncie kapitalnym, 3 pokojowe 
mieszkanie, II piętro, 58m2. Cena 169 
000 do negocjacji. Licencja nr 2410, 
tel. 502-665-504, 74 842-12-84

SOWA, Piaskowa Góra, śliczne, po 
remoncie kapitalnym, 2 pokojowe 
mieszkanie z jasną kuchnią, II piętro 
, 40m2. Cena 139 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410, tel. 502-665-504, 74 
842-12-84

SOWA, Podzamcze, śliczne , rozkła-
dowe, po remoncie kapitalnym, 3 
pokoje, II piętro, 54m2.Cena 162 000 
do negocjacji.  Licencja nr 2410, tel. 
502-665-504, 74 842-12-84

SOWA, Podzamcze, mieszkanie 
2-pokojowe z pięknym widokiem na 
zieleń, 48m2, II-piętro, po remoncie. 
Cena 135 000 do negocjacji. Licencja 
nr 2410, tel. 502-665-504, 74 842-
12-84

SOWA, Boguszów Gorce, kawalerka-
,26m2, I piętro do wprowadzenia w 
nowym budownictwie. Cena 69 000 
do negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-657-640, 74 842-12-84

SOWA, Świebodzice, 2 pokoje, 40m2. 
Cena 71 000 do negocjacji. Polecam 
!!!! Licencja nr 2410, tel. 502-657-640, 
74 842-12-84

SOWA, Piaskowa Góra, 3 pokoje, 
45m2, IV piętro. Cena 99 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 502-
657-640, 74 842-12-84

SOWA, Podzamcze, 3 pokoje do 
wprowadzenia, 63m2. Cena 139 000 
do negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 
502-657-640, 74 842-12-84

SOWA, Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
43m2. Cena 120 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410, tel. 519-121-102, 74 
842-12-84

SOWA, Nowe Miasto , kawalerka, 
36m2. Cena 42 000 do negocjacji. 
Licencja nr 2410, tel. 519-121-102, 74 
842-12-84

SOWA,Śródmieście, 1 pokój, 37m2. 
Cena 50 000 do negocjacji. Licencja 
nr 2410, tel. 519-121-102, 74 842-
12-84

SOWA, Nowe Miasto, 1 pokój, 52m2. 
Cena 68 000. Licencja nr 2410, tel. 
519-121-102, 74 842-12-84

VICTORIA, Kuźnice, ładne , duże 
mieszkanie , 4 pokoje, 76m2, I piętro. 
Cena 140 000 do negocjacji.  Licencja 
nr 2410, tel. 519-121-104, 74 842-
12-84

VICTORIA, Boguszów , śliczne wyre-
montowane mieszkanie, 4 pokoje, 
80m2, niskie koszty utrzymania. Cena 
115 000 do negocjacji. Licencja nr 
2410, tel. 519-121-104,  74 842-12-84

VICTORIA , Szczawno Zdrój, spokojna 
okolica, 100m2, 3 pokoje, duża we-
randa z wyjściem do ogrodu. Cena 
299 000 do negocjacji. Polecam!! 
Licencja nr 2410, tel. 519-121-104, 74 
842-12-84

VICTORIA, Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
40m2, po remoncie, 3 piętro. Cena 
159 000 do negocjacji!!! Licencja nr 
2410, tel. 519-121-104, 74 842-12-84

VICTORIA, Piaskowa Góra, 33m2, 
wysoki parter. Cena 69 000 do 
negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 502-
657-353, 74 842-12-84

VICTORIA, Szczawno Zdrój, okolice, 
działka ze stawem, pow. 4800m2. 
Cena 139 000 do negocjacji. Licencja 
nr 2410, tel. 502-657-353, 74 842-
12-84

VICTORIA, okazja, Stary Zdrój, ul. 
Bardowskiego, 2 pokoje. Licencja nr 
2410, tel. 502-657-353, 74 842-12-84

VICTORIA, Świebodzice, 78m2, 
2pokoje do wykończenia. Cena 115 
000 do negocjacji. Licencja nr 2410, 
tel. 502-657-353, 74 842-12-84
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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-poko-
jowe mieszkanie 29 m2  Pia-
skowa góra  700 zł 74 6660919, 
607212315
JM DOM do wynajęcia mieszkanie 
w Świebodzicach – Cierniach  80 
m2 z ogrodem  800 zł 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 poko-
jowe 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 dwu-
poziomowe Świebodzice z działką  
i garażem 205.000 zł 607 212 315, 
74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 94 m2 Jedli-
na Zdrój  3 pokoje, 175.000 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. Hetmańska, 2 pokoje, 
48m2, 2 piętro w 10, po kapital-
nym remoncie, cena 135.000zł, 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. For-
teczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro 
w 11, 119.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna,  3 pokoje, 63m2, 9 piętro w 
10, cena 129.000zł, 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 – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA,  kawalerka z jasną kuchnią, 
28m2 z balkonem, 3 piętro w 4, 
65.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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 – SZCZAWIENKO, 58m2, 
3 pokoje w nowym bud., parter w 
2, do remontu, cena 113.000zł, 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

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 319 
tys.tel. 606 97 66 30

Dom Jugowice pow 140m działka 
366m. Cena 199tys. Tel.793 111 
130

Dom w zabudowie szeregowej 
Gaj, pow 112 m2 działka 600 m2 
cena 250tys tel. 883 334 486

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 !!! Podzamcze 1-piętro, 2 
pokoje po kapitalnym remoncie, 
48m cena 147 tys.793 111 130

MS-1588 Piaskowa Góra kawaler-
ka o pow. 24m. Cena 54 tys. Tel. 
793 111 130

MS-1495 Piaskowa Góra 2-pokoje 
do odświeżenia pow. 33m. Cena 
72 tys. Tel. 883 334 481

MS -1585 Podzamcze 2pokoje 
rozkładowe 1-piętro pow. 36M  
Cena 89 tys Tel. 883 334 481

MS-1450 Podzamcze 2-pokoje po 
kapitalnym remoncie pow. 48m. 
1Piętro Cena 147 tys. Tel. 793 
111 130

MS-1599 Biały Kamień kawalerka 
do remontu pow. 26m. Cena 28 
tys. Tel. 883 334 486

MS-1574 Piaskowa Góra; 2 pokoje; 
34m2; 2 piętro z 10; cena 85 tys 
do negocjacji tel 534 210 153

MS-1298 Biały Kamień 2-pokoje 
pow. 46M cena 85 tys. Tel. 534 
210 153

MS-1603 Szczawno Zdrój; 2 pok; 
pow 48m2; cena 139 tys po kapi-
talnym remoncie tel 534 210 153

MS-1383 Śródmieście 3 pokoje o 
pow. 83 m2 do remontu. Cena 89 
tys do negocjacji. Tel. 534 210 153

MS- Piaskowa Góra 3-pokoje o 
pow. 45M 3 piętro w 4 piętrowcu. 
Cena 109 tys. Tel. 883 334 481

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

MS-1600  Podzamcze 3-pokoje 
pow.60m. Cena 129 tys. Tel. 534 
210 153

MS-1539 Biały Kamień 3-pokoje 
wyremontowane pow. 58m. 
Ogródek. Cena 135tys. Tel. 793 
111 130

MS-1403 Śródmieście 3-pokoje  
pow. 60m. Cena 52 tys. Tel. 883 
334 486

Działki budowlane bogata oferta 
Wałbrzych i okolice  cena  już od 
25 tys. tel. 793 111 130

LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o 
pow. 320 m w  Rynku przy parkin-
gu, cena 4500. tel. 606 976 630

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

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

JM DOM dom na Podgórzu okoli-
ce ul. Fałata z ogrodem i garażem 
460.000, 607212315, 74 666 09 19

JMDOM sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe 45 m2 Podgórze  
33.000 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 75.000 , 607 212 315, 74 
666 09 19 

JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 
50 m2 Stary Zdrój , ul. Bardow-
skiego  do zamieszkania 99.900 , 
607 212 315, 74 666 09 19
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

SKŁAD WĘGLA MAXIMUS
PROMOCJA !!!

WĘGIEL KAMIENNY ORZECH II 27 MJ/kg 580 ZŁ / TONA
ORAZ INNE SORTYMENTY W DOBRYCH CENACH

ul. Topolowa 23A Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy

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

WĘGIEL LUZEM I WORKOWANY po 25 kg
TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE, WYPALACZ SADZY SADPAL

www.maximus.walbrzych.pl

KREDYTY do 99 lat
także dla zatrudnionych 

na umowy czasowe 

KONSOLIDACJE - łączenie 
kilku rat w jedną-niższą

CHWILÓWKI na dowód
Wałbrzych, Piaskowa Góra
Hala Manhattan, BOX 54

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

ZGK Świebodzice Sp. z o. o. 
posiada do sprzedania 

Kompaktor Technocentrum 534 K, 
rok budowy 2006, moc silnika 150 KW, masa całkowita 

24000 kg, wskaźnik licznika przepracowanego czasu 
3751 mtg. Wartość wg wyceny rzeczoznawcy 

247.900 zł netto. Cena do uzgodnienia.
Kontakt Józef Żukrowski 692-174-599 lub 74 666-96-10

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 

że w Urzędzie Gminy w Walimiu 

ul. Boczna 9, został wywieszony 

na okres od 1. 08. 2014 r. 

do 21. 08. 2014 r. wykaz Nr 12/2014 

z dnia 31 lipca 2014 r 

nieruchomości gminnych 

przeznaczonych do dzierżawy.

R E K L A M A
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DREWNO 
ROZPAŁKOWE 
TEL: 695-079-900 

lub 502-545-090 

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 

I USZKODZONYCH

oraz motocykli

tel. 696 473 695

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

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 

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

i 74-854-17-12

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.

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

SZYBKA 

POŻYCZKA 

TEL: 537728678     

POŻYCZKA 

POZABANKOWA 

TEL: 696119853  

ZIELONE ŚWIATŁO
NA SZYBKĄ POŻYCZKĘ ! 
• bez zdolności
• bezpłatne doradztwo
• minimum formalności 

WIELE OFERT
W JEDNYM MIEJSCU

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

ul.Nowy Świat 1A, IIp.
796 600 006

PRZEDSZKOLE ZATRUDNI

KONSERWATORA 
Z UPRAWNIENIAMI PALACZA CO

TEL. 502 266 723

Poszukujemy pracownika 
na stanowisko

sprzedawca/obsługa sklepu

Oferujemy:
Odpowiedzialną i stabilną pracę.
Wynagrodzenie stałe plus premię za 
efektywną pracę.
Profesjonalne szkolenia.
Perspektywy dalszego rozwoju 
zawodowego
Od kandydatów oczekujemy:
Wykształcenia minimum średniego.
Miłej aparycji.
Umiejętności współpracy 
z klientami.
Mile widziane doświadczenie zawodowe 
w handlu.
Umiejętności obsługi komputera.
Nastawienia na efektywną współpracę.
Zaangażowania w powierzone obowiązki.
Mile widziany certy�kat dla kolektorów 
Totalizatora Sportowego.

Zapraszamy do przesyłania CV 
i listu motywacyjnego
na adres biuro@multisalonik.pl
Na oferty czekamy do 30.08.2014 r

RATY
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