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ŚWIEBODZICE

Ruszył remont drogi nr 35
REKLAMA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła realizację inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie liczącego nieco ponad 1,2 km odcinka drogi nr 35
pomiędzy Wałbrzychem a Świebodzicami.
W związku z rozpoczęciem prac aktualnie
ruch odbywa się po dwóch, a nie jak dotychczas czterech pasach jezdnych. W ramach remontu sfrezowana zostanie dotychczasowa
nawierzchnia, która zastąpiona będzie nową, z
betonu asfaltowego. Ponadto prace zakładają;
wymianę krawężników, uzupełnienie poboczy
i wykonanie oznakowania odblaskowymi masami termoplastycznymi. Przebudowa odcinka
drogi nr 35 to jednak nie całość zadania inwestycyjnego.
- W drugim etapie prowadzone będą roboty
na liczącym 450 m odcinku drogi nr 34 - od zjazdu do Świebodzic w kierunku Bramy Lwów. Tu,
poza remontem nawierzchni, wyregulowane
zostaną studzienki oraz zamontowane oświetlenie drogowe – wyjaśnia Tomasz Merchut,
p. o. Rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach.
(RED)
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Codziennie nowe informacje
na sport.db2010.pl

Już 3 października o
godz.18:00 w Galerii Kominkowej MDK zagoszczą
fotografie Izy Łaszewskiej
- Mitręgi i Dariusza Mitręgi. Autorzy opisują swoją
pasję w następujący sposób:
- Jeśli któregoś dnia spotkasz
parę „narwanych” fotografów, brnących niestrudzenie
przez krzaki, busz i pajęczyny lub marznących nad jeziorem o nieludzko wczesnej
porze to bardzo prawdopodobne, że to będą właśnie
oni. Efekt pasji Izy Łaszewskiej - Mitręgi i Dariusza Mitręgi można oglądać w piątek, podczas wernisażu foto
„Sfumato” w Miejskim Domu
Kultury w Świebodzicach.
(RED)

Kierowcy poruszający się drogą między
Świebodzicami a Wałbrzychem muszą zachować
szczególną ostrożność.

Przydatne warsztaty
O tym, jak otrzymać zezwolenie na pracę, przygotować się do wyjazdu za
granicę, unikać nieuczciwych pośredników i pracodawców, a po powrocie do
kraju - ubiegać się o świadczenia społeczne, mogli
dowiedzieć się uczestnicy
spotkania z służbami Eures, które odbyło się w sali
MDK w Świebodzicach.
Organizatorami spotkania były: Powiatowy Urząd
Pracy w Świdnicy - filia w

Sfumato w MDK

Świebodzicach,
Europejskie Służby Zatrudnienia
Eures oraz Urząd Miejski w
Świebodzicach. W zajęciach
udział wzięła trzydziestoosobowa grupa mieszkańców
zainteresowanych
podjęciem pracy za granicą. Jak
się okazało, choć tematyka
wyjazdów zarobkowych wydawała się wszystkim dość
dobrze znana, prowadzące
spotkanie trenerki z Eures w
kilku kwestiach zaskoczyły
zebranych. Duże zdziwienie

wywołał fakt, że po przepracowaniu określonego czasu
w innym kraju, po powrocie
do Polski przysługują nam
świadczenia, np. zasiłek
dla bezrobotnych. Trenerki
uczulały również, jak wiele
zależy, od choćby podstawowej znajomości języka obcego, zwłaszcza przy omawianiu warunków finansowych
pracy. Ponadto, zebranym
przekazane zostały aktualne
oferty pracy za granicą.
(RED)

Sekcje
wystartowały
Sekcje w Miejskim Domu
Kultury w Świebodzicach
wznowiły swoją działalność. - Zapraszamy na zajęcia plastyczne dla dzieci i
dorosłych, zajęcia teatralne,
taniec nowoczesny i współczesny, hip hop, break dance i zabawy logopedyczne
dla maluchów. Instruktorzy
sekcji instrumentalnej również przypominają swoim
uczniom o zajęciach gry
na gitarze i pianinie. Nie
przegap okazji – przyjdź
na pierwsze zajęcia i zapisz
się! – zachęcają pracownicy
MDK.
(RED)
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Mniej emocji Panie Redaktorze
Janusz
Bartkiewicz

Lubię czytać teksty red. Andrzeja Basińskiego, bo zdaje mi
się, iż mamy bardzo zbliżone poglądy na wiele przeróżnych zjawisk i wydarzeń, jakich przychodzi nam wszystkim doświadczać
i dlatego z wielkim smutkiem, a
także z bardzo mieszanymi uczuciami, przeczytałem tekst Jego
autorstwa, zatytułowany „Uczucia mieszane”, zamieszczony w nr
35 Tygodnika DB2010. Chyba po
raz pierwszy mam w stosunku do
przekonań autora wiele zastrzeżeń i to natury zasadniczej.
Redaktor A. Basiński pisze
m.in.: „Kłamstwa, cynizm, kpina,
bezczelność, pogarda dla światowej opinii i ludzkiego rozumu.
Przetworzone przez Moskwę do
wielkości Tyranozaura. Z czymś
takim historia świata jeszcze nie
miała do czynienia, a to zapewne
początek upiornego festiwalu natrząsania się z mieszkańców naszej planety … Ale jeszcze nie raz
poznamy, czym jest jego tęsknota
za imperialna potęgą, która zaczęła się kurczyć po rozpadzie ZSRR”.
Uff… mocne słowa podszyte niesamowicie wyczuwalną emocją
i być może dlatego tak bardzo
odbiegające od rzeczywistości.
Od obiektywnego osądu tego,
co się (i dlaczego) na Ukrainie
stało i dzieje oraz dlaczego tak,
a nie inaczej, Rosja na te „ukraińskie wydarzenia” zareagowała. A
nie jest to reakcja taka, jaką nam
polskie media i politycy przedstawiają, a czemu zdaje się uległ
najwyraźniej red. A. Basiński. Zdaję sobie sprawę, że to co od wielu
miesięcy w różnych miejscach piszę o tych wydarzeniach, nie jest
zgodne z polską oficjalną propagandą, która „ukraiński problem”
przedstawia w bardzo, ale to bardzo wykrzywionym zwierciadle.
Nie mam potrzeby wymieniać
nazwiska jednego z cynicznych
mistrzów takiej propagandy, ale
wyraził on przekonanie, że kłamstwo powtórzone 100 razy zaczyna funkcjonować, jako prawda. A
wielu, moim zdaniem zbyt wielu,
Polaków zostało kłamstwami
skutecznie zaczadzonymi. Stare chińskie porzekadło głosi, że
wróg naszego wroga jest naszym
przyjacielem, co można wyrazić w

matematycznej regule, że minus
i minus daje plus. Przekładając to
na język polityki, nasz wrogi stosunek do Putina, którego popiera
prawie 90% rosyjskich obywateli
z terenów Europy i Azji, powoduje, iż za przyjaciół mamy władze
Ukrainy, które Putina uważają za
swego śmiertelnego wroga. Jestem przekonany, iż red. Basiński
jest szczerym demokratą i dlatego z przerażeniem konstatuję, że
popiera on (jak i cały polski rząd i
znaczna część Polaków – na szczęście nie wszyscy) ukraiński rząd
i te siły, które w zbrojny sposób
obaliły demokratycznie wybranego prezydenta oraz tak samo
wybrany rząd tego państwa. Czy
na tym ma polegać demokracja?
Wątpię, ale ponieważ chodzi o to,
że nowy, chociaż nielegalny, rząd
i prezydent Ukrainy uważają Putina za zbrodniarza, bandytę, terrorystę… et tecera, et tecera… to
red. A. Basiński, siłą rzeczy, staje w
jednym szeregu z chórem chwalców nowej władzy, nie zważając
na to, że żołnierze owej władzy,
walczący na wschodzie Ukrainy,
na patkach swych mundurów
noszą banderowskie oznaczenia,
a także stylizowane swastyki.
Nie baczy, że rząd ten oficjalnie
uznaje bandytę Stiepana Banderę (skazanego w II RP na karę
śmierci za zabójstwo ministra
spraw wewnętrznych B.Pierackiego), za bohatera narodowego, a upowskich rzezimieszków
z UPA, którzy w niesamowicie
bestialski sposób wymordowali
200 tys. Polaków, stawia za wzór
bohaterstwa i poświęcenia dla
ojczyzny. Tacy ukraińscy „żołnierze wyklęci” – wyklęci przez władze ZSRR i obecne władze Rosji.
Wyklęci przez przeważającą
część narodu rosyjskiego i poważaną część samych Ukraińców.
Ci dzisiejsi ukraińscy bohaterowie z ochotniczych batalionów
„Azow” czy „Ajdar” dopuszczają
się masowych zbrodni wojennych, o czym od pewnego czasu
alarmuje Amnesty International i
obserwatorzy Czerwonego Krzyża. Mordują nie tylko żołnierzy z
Noworosji, ale też osoby cywilne, a morderstwa te są nadzwyczaj brutalne, co mnie zresztą
nie dziwi, mając w świadomości
na kim się wzorują. Czy tylko
dlatego mamy pomagać ich
pogrobowcom w zdobyciu na
Ukrainie władzy, aby następnie
mogli już głośno zawołać: - Polacy, oddajcie nam zagrabiony nasz
Zakierzonnyj Kraj?! A chodzi aż o
19 polskich powiatów, których

oddania dopominają się czołowi
przedstawiciele Prawego Sektora
i partii Svoboda, czyli partii, które
zbrojnie obaliły legalny ukraiński
rząd. Teraz jeszcze się kamuflują,
bo potrzebują polskiej pomocy,
ale przyjdzie czas, kiedy powiedzą to bardzo głośno. Bo ukraińskim banderowcom do Unii
Europejskiej wcale nie śpieszono. Oni traktują ją bardzo instrumentalnie, widząc w niej źródło
finansowej i militarnej pomocy,
niezbędnej im do zduszenia antybanderowskiej rewolty na wschodzie Ukrainy.
Niepokoje, a zwłaszcza zbrojne, na terenie byłych republik
ZSRR są bardzo na rękę Stanom
Zjednoczonym i tylko ktoś bardzo naiwny uważa, że w tych
wszystkich niepokojach swej
brudnej łapy CIA nie maczała.
Amerykańskim władzom chodzi
jedynie o to, aby mogły utrzymać
swą hegemonistyczną pozycję w
świecie, jaka przytrafiła się im po
rozpadzie ZSRR. Mogli się wszędzie rządzić, jak we własnym kurniku, a efekty tego są nadzwyczaj
widoczne. Działając wbrew stanowisku Rady Bezpieczeństwa
ONZ napadli na suwerenne państwa, doprowadzając je do upadku i anarchii, jak w Afganistanie,
Iraku czy Libii, lub wydzierając
część terytoriów, aby oddać je
komuś innemu, jak w Serbii. Tu
wtrącę, że mieszkający w Kosowie Albańczycy to ludność napływowa z Albanii, a mieszkający
w tzw. Noworosji Rosjanie są u
siebie od wieków. Do Ukrainy –
tak jak Krym – zostali włączeni
decyzją komunistycznego genseka Chruszczowa (Ukraińca, jak
Bandera i Poroszenko), który się
mieszkających tam Rosjan o zdanie nie pytał. Rosja, po rozpadzie
ZSRR, na nikogo nie napadła i
nigdy takiego zamiaru nie głosiła, a wydarzenia w Gruzji były
reakcją na agresję Saakaszwilego
i zbombardowanie niewinnych
mieszkańców Cchinwali. W Czeczenii Rosja walczyła z dżihadystami, tak jak obecnie USA walczą
z Państwem Islamskim, które swą
imperialną polityką zrodziły. Budżet wojskowy Rosji jest 14-krotnie mniejszy niż budżet NATO,
więc Rosja chce odzyskać swoje
znaczenie i stworzyć równowagę,
która została zachwiana. Ale to
panu Obamie strasznie przeszkadza, ale ja wolę mieć za miedzą
neutralnego sąsiada, niż wciąż
szarpanego za wąsy niedźwiedzia.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Homo homini…
Andrzej
Basiński

Homo homini lupus est. Stara maksyma,
stwierdzająca, że człowiek człowiekowi jest
wilkiem, od wieków znajduje swoje potwierdzenie i świadczy o głębokiej ułomności
ludzkiej natury. Od kilku lat coraz bardziej
utwierdzam się w przekonaniu co do konieczności modyfikacji tej maksymy. Wilkiem jest przede wszystkim Polak Polakowi.
Przykładami na słuszność tego stwierdzenia, można sypać jak z rękawa i mnożyć je
w nieskończoność. Ciekawego materiału dostarczają mi m.in. relacje rodaków-emigrantów wracających na krótko do kraju np. z
Irlandii i Niemiec. Bardzo często przewija się
w nich motyw zazdrości, zawiści i podobnie
podłych uczuć, których wspomniani emigranci doświadczają ze strony innych Polaków. Nikt tak Polakowi nie obrzydzi pobytu
na obczyźnie, jak właśnie Polak. Skłócenie
jest główną przyczyną słabości środowisk
polonijnych np. w Stanach Zjednoczonych i
niewielkiej możliwości przebicia się Polonii
w życiu politycznym.
Nienawiść nasiliła się i buzuje w polskim
kotle od katastrofy smoleńskiej. Okazja do
pojednania się różnych środowisk w obliczu
bezprecedensowej tragedii, została bezpowrotnie zaprzepaszczona przez insynuowanie rządzącym udziału w zamachu. Na
wierzch kotła wypłynęła nienawiść, która
pozostanie zapewne pomiędzy Odrą a Bugiem do końca świata. Przy okazji ujawnili
się osobnicy o skłonnościach psychopatycznych i paranoidalnych, zatruwający życie w
naszym ciekawym kraju.
Kolejną odsłoną wilczych polskich intencji, jest reakcja PiS na wybranie Donalda
Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Największa partia opozycyjna, tracąc
głównego wroga, straciła jednocześnie głowę i zupełnie się pogubiła. Jednego dnia
prezes rechocze z mównicy (ach, co za poczucie humoru!): „A niech go sobie biorą do
tej rady, byle dalej od Polski”, a następnie on
i jego przyboczni wyrażają święte oburzenie
z powodu „ucieczki Tuska z kraju i pozostawienie go w obliczu zewnętrznego zagrożenia”. Rząd Tuska był najgorszym w historii,
ale ekipa Ewy Kopacz jest o wiele gorsza,
chociaż nie wprowadziła się jeszcze do gabinetów. WSZYSTKO ŹLE. Upadek, katastrofa.
Taka opozycja to kuriozum i ewenement na
skalę światową. Nieustające Himalaje głupoty, Rów Mariański dobrej woli. Pozostaje
splunąć i nie zawracać sobie głowy opętanym towarzystwem. Ale nawiedzonych w
Polsce nie brakuje i mogą oni wygrać wybory…
Ostatnio do redakcji nadszedł drugi e-mail od pani, o której twórczości wspomniałem w felietonie „Uczucia mieszane”.

Niewiasta (chyba, bo co może być pewnego w Internecie) podpisująca się „Maria
Prawienowa”, znowu wylała na mnie kubeł
pomyj. A wszystko dlatego, że ostrzegam
przed PiS. Pani ta zarzuca mi nienawiść, ale
jednocześnie obrzuca obelgami, od których
roi się w jej tekście. Razem z poprzednim, to
już istny festiwal gnojowiska. Wręcz narzuca
się podejrzenie, że pani tej rozpryskiwanie
szamba sprawia jakąś szczególnie upojną
satysfakcję i kieruje do spełnienia. To ja jestem nienawistnik, a pani reaguje wyłącznie
świętym i uzasadnionym oburzeniem. Mnie
z kolei oburza to, co dzieje się co miesiąc na
Krakowskim Przedmieściu, ale pani Maria
nazywa moją reakcję na ekscesy „obelżywym określeniem katolickich obrzędów”.
Nieśmiało przypomnę, że chodzi to o egzorcyzmy odprawiane przez ks. Małkowskiego i
wypędzanie diabła z Pałacu Prezydenckiego
oraz wykrzykiwanie o „zdradzie” i „krwi na
rękach”, a także o żenujące produkcje Pietrzaka. Pod czujnym okiem prezesa i Antoniego Macierewicza. Uchowaj nas Panie od
takich zawziętych katolików. A jeśli chodzi o
maile pani Marii, powinna wiedzieć, że stosowanie obelg wyklucza wszelką polemikę.
Pani Maria próbuje mi wmówić, że
„uwielbiam PO i jej duce”, a partię tę cechuje „draństwo, przewrotność, hipokryzja
i kabotyństwo”. „ Z wami nie należy dyskutować”, pisze pani Maria, czym zaprzecza
swoim pragnieniom merytorycznej wymiany zdań. Oczywiście, najlepiej pod sąd i kara
czapy. Poczekajmy, PiS jeszcze pokaże, co
potrafi.
Pani Maria chyba dumnie prężyła pierś
pisząc :”(…) ktoś (czyli pani Maria – dop.
AB) odważył się i przywalił „panu redaktorowi” pięścią między oczy”. Szanowna Pani,
zapewniam, że o niczym takim mi nie wiadomo, a zabić mnie można śmiechem, nie
pluciem. Dodaje Pani, że jestem „cham i
ordynus”. A, niech tam. Naprawdę nie jest
mnie Pani w stanie obrazić, bo do tego nie
wystarczy tylko gnojowica i obelgi, trzeba mieć jeszcze trochę klasy. A tego Pani i
większości PiS-u brakuje i w tym moja nadzieja, że Polacy zachowają się przy urnach
rozsądnie. Partia ta nurza swoich oponentów w błocie, grozi i straszy, a potem wyje,
jak ktoś odpowiednio zareaguje. Nie ma w
tym za grosz symetrii.
Przez moment chciałem Pani maile pokazać dzieciom i wnukom, by udzielić im lekcji
współczesnej kultury politycznej oraz pokazać, jak lichy bywa czasami ten świat. Ale
zrobiło mi się ich żal, bo jeszcze mają czas
napatrzeć się i doświadczyć polskiej wrogości do imentu.
Kończmy. Gdybym był chamem, posłużyłbym się (podobno) kultowym zdaniem
wypowiedzianym przez Bogusława Lindę
w „Psach” Władysława Pasikowskiego: „Nie
chce mi się z tobą gadać!”. Zamiast tego
napiszę: „Nie będę już z Panią wymieniał
uprzejmości”. Amen.
PS. Gdybyśmy byli wszyscy jak widownia w
katowickim Spodku podczas mistrzostw świata w siatkówce…
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Podzielili tort

REKLAMA

Mieszkańcy Wałbrzycha zadecydowali na co zostaną wydane pieniądze pochodzące
z miejskiej kasy na projekty zgłoszone w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego.
W tej edycji wałbrzyszanie do podziału mieli 5 milionów złotych. 3 miliony
na projekty lokalne, 2 miliony zł na projekty ogólnomiejskie.

Dzienna opieka
Podczas ogłoszenia wyników głosowania w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego podzielony został symboliczny tort.

W tym roku zgłoszono
100 projektów, z czego zespół weryfikacyjny pozytywnie ocenił 94. Przez 10
dni wałbrzyszanie głosowali
na wybrane projekty. Można było zagłosować przez
internet, osobiście w lokalu
lub korespondencyjnie. W
ogólomiejskich projektach
zwyciężył projekt Fundacji Motopark pn. „Ośrodek
doskonalenia technik bezpiecznej jazdy oraz sportów

motorowych Motopark Wałbrzych”. Ponad 25 000 wałbrzyszan wybrało także 16
projektów lokalnych.
- Tegoroczna edycja Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego to kolejny rekord
liczby projektów i oddanych
głosów. Frekwencja jaką
osiągnęliśmy tj. 25.41 % to
jedna z najwyższych w kraju.
Gratuluję zwycięzcom i dziękuję wszystkim wałbrzyszanom za zaangażowanie, bo
REKLAMA
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Dni wyjazdu z Polski: ŚRODA, NIEDZIELA
Dni powrotu do Polski: CZWARTEK, PONIEDZIAŁEK

ten wysoki wynik to ich zasługa - mówił podczas wręczania podziękowań i dyplomów prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.
Monitoring przekonał
podzamczan
Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze także
dopięła swego. Sprawa bezpieczeństwa mieszkańców
największego wałbrzyskiego
osiedla, była od kilku miesięcy głównym tematem jej
prac, a zainstalowanie monitoringu stało się wręcz punktem honoru rady. Pomysł, jak
zadecydowali podzamczanie, okazał się trafiony.
- Przedsięwzięcie włączyliśmy do zestawu prac,
które po akceptacji mieszkańców będą realizowane
w ramach Wałbrzyskiego
Budżetu Partycypacyjnego.
Na terenie osiedla zainstalowanych będzie osiem kamer w miejscach, które, jak
wyniki z doświadczeń policji
i straży miejskiej, były dotychczas szczególnie narażone na zakłócanie spokoju
i porządku publicznego.
Podzamczanie zadecydowali o tym w głosowaniu.
Wszystkim, a zwłaszcza tym,
którzy opowiedzieli się za
monitoringiem, serdecznie
dziękujemy – powiedział
przewodniczący rady Jerzy
Frajnagiel, spiritus movens
przedsięwzięcia.

Nie tylko on bardzo się w
nie zaangażował. Na szczególne słowa uznania w działaniach na rzecz pomyślnego finału sprawy, zasługują:
Grzegorz Korzycki z wałbrzyskiej policji, współautor
opracowania mapy miejsc
zagrożonych na Podzamczu, który prezentował je na
spotkaniu konsultacyjnym
z mieszkańcami z udziałem
prezydenta Wałbrzycha dr
Romana Szełemeja oraz na
walnych zebraniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”; Zygmunt Pala z
wałbrzyskiej straży miejskiej
za pokaz multimedialny oraz
współudział w opracowaniu
„mapy zagrożeń”, prezes
SM „Podzamcze” Tadeusz
Choczaj i jej rada nadzorcza,
kierownictwo podzamczańskiej przychodni zdrowia,
proboszczowie osiedlowych
parafii rzymsko-katolickich
i ich rady parafialne oraz
radny Rady Miejskiej Wałbrzycha Zdzisław Dobrowolski. Ale w przygotowanie
odpowiednich projektów i
doprowadzenie do pomyślnego finału przedsięwzięcia,
zaangażowali się też inni,
również członkowie RWS,
działający, jak ich szef, społecznie.
O kolejnych etapach prac
przy instalacji monitoringu
na Podzamczu będziemy informować.
Andrzej Basiński

Rozpoczyna działalność
Dzienny Dom Pomocy przy
ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu, w którym opiekę
i pomoc znajdą osoby starsze, będące mieszkańcami
miasta.
Dom Dziennej Pomocy
przeznaczony jest dla 20 osób.
Decyzję o przyjęciu wyda
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu, po
przeprowadzeniu
wywiadu
środowiskowego i zapoznaniu
się z sytuacją życiową osób,
zainteresowanych pobytem
w Dziennym Domu Pomocy. Na terenie ośrodka oferujemy
2 posiłki dziennie (śniadanie i

obiad), opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń
opiekuńczo - terapeutycznych
oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Wnioski o
przyjęcie do Dziennego Domu
Pomocy prosimy kierować do
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu, ul.
Beethovena 1-2 oraz do Dziennego Domu Pomocy, ul. Kasztelańska 7, w godzinach 9.00
– 12.00, jak również do Domu
Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu, w godzinach 7.00 – 18.00
– wyjaśnia Anna Żabska, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.
(RED)

Stypendia od starosty

W starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyła się uroczystość
wręczenia Stypendiów Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce
w roku szkolnym 2013/2014. Tegoroczne stypendia powędrowały
do Wioletty Stryjewskiej – absolwentki Zespołu Szkół im. M.
Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju oraz dwóch uczennic
szczawieńskiego zespołu szkół – Katarzyny Jankowskiej i Karoliny
Turek.

(RED)
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KOMPUTERY PC
LAPTOPY
TABLETY
AKCESORIA
SERWIS

ZAPRASZAMY DO NOWEGO SALONU:

Wałbrzych, ul. Lewartowskiego 3
50m od Sądu, naprzeciwko PTTK

tel. 74 664 78 99

Po radę do rady
Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, wystąpiła z kolejną inicjatywą, która jest rezultatem
wcześniej określonych celów w programie jej działania. Jest nią powołanie
w siedzibie RWS (obok budynku spółdzielni mieszkaniowej przy al. Podwale
1) punktu konsultacyjnego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Punkt oferować ma potrzebującym informacje i
konsultacje raz służył będzie radą w wielu żywotnych dla mieszkańców osiedla sprawach. Chodzi m.in.
o przemoc w rodzinie i alkoholizm (zakładanie tzw. niebieskich kart), narkomanię,
bezrobocie i bezdomność.
Podczas spotkań będzie
się można dowiedzieć np.
o tym, gdzie w Wałbrzychu
znajdują się inne instytucje
o charakterze pomocowym,
jak zredagować odpowiedni
wniosek itp. Jeżeli frekwencja petentów będzie świadczyła o tym, że inicjatywa

okazała się trafiona i pożyteczna oraz że spotkała
się z właściwym odzewem,
działalność punktu nie
ograniczy się tylko do tego
roku.
Punkt czyny będzie w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca od godz. 14.00
do 16.30. Jeżeli z rozmów z
petentami wynikać będzie,
iż korzystniejsze są dla nich
inne godziny spotkań, rozważone i zastosowane zostaną zmiany.
Pierwsze spotkanie w
punkcie konsultacyjnym odbędzie się 13 października z
udziałem pedagoga Joanny Zarzyckiej-Żyły. Potem
w punkcie dyżurować będą
inni pracownicy MOPS.
Warto skorzystać z działalności punktu, nie pozostawać sam na sam ze
zmartwieniami i troskami,
które niesie życie i podzielić
się nimi z ludźmi kompetentnymi, których doświadczenie gwarantuje często
skuteczną pomoc.
Andrzej Basiński

Radość na swoim
29 września 2014 r. dla 120 rodzin na Podzamczu przy ul. Jana Pawła II,
będzie na zawsze pamiętny i radosny. Tego dnia uroczyście otrzymały
klucze do mieszkań komunalnych z rąk prezydenta Wałbrzycha
dr Romana Szełemeja.
- Spośród około 600
złożonych wniosków,
po wnikliwym rozpatrzeniu przez komisję,
mieszkania przyznano
220 najbardziej potrzebującym rodzinom w
blokach na Podzamczu, przy ul. Staszica na
Nowym Mieście i przy
ul. Wiejskiej na Białym
Kamieniu. Będą one
mieszkać w godnych
warunkach. Zanim ruszyło przedsięwzięcie,
odbierałem opinie, że
mieszkań komunalnych
nie da się zbudować w
dwanaście miesięcy, a
zbudowaliśmy w jedenaście. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do pomyślnego finału prac. A na tym nie
koniec. Planujemy budowę kolejnych mieszkań komunalnych, m.in.
przy ul. Husarskiej – powiedział prezydent.
Bloki przy ul. Jana
Pawła II budowała

Prezydent dr Roman Szełemej wręcza klucze jednej z rodzin.

firma Skanska, a nadzór
inwestorski
prowadziło
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Sp. z o.o.
Po poświęceniu budynków przez wikariusza tutejszej parafii, prezydent
wręczał klucze przedstawicielom szczęśliwych rodzin.
Były też łzy wzruszenia. A
potem wszyscy zrobili sobie
wspólne zdjęcie z prezydentem i ruszyli na pierwsze
oględziny swoich mieszkań,
prawdziwych cacek pachnących nowością. Życzymy im,
by spędzili tu najlepsze lata
swojego życia.
Przy ul. Jana Pawła II zaludniły się cztery bloki z centralnie położonym pięknym
placem zabaw dla dzieci. Jest
tu sporo zieleni, a ponieważ
teren jest nasłoneczniony,
zakątek ten będzie jednym z
najpiękniejszych w Wałbrzychu. Nie bez znaczenia jest
fakt, że będzie stąd bardzo
blisko do tutejszego przedszkola, szkoły podstawowej i
gimnazjum.
Wałbrzych postawił na
wznoszenie mieszkań komunalnych i jest w tym przedsięwzięciu krajowym ewenementem. Dobrze to świadczy
o gospodarzach miasta.
Andrzej Basiński

Siedziba RWS Podzamcze.

Miska w koronie

Karolina Miska wygrała konkurs Miss Polonia Dolnego Śląska.
18-letnia triumfatorka pochodzi z Jeleniej Góry i ma już za sobą udział
w podobnych konkursach. W rywalizacji w Hotelu Maria
w Wałbrzychu uczestniczyło 20 urodziwych mieszkanek naszego
regionu. Karolina Miska oraz pierwsza i druga wicemiss Dolnego Śląska
będą reprezentowały nasz region w konkursie ogólnopolskim Miss
Polonia 2014.

(RED)
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GABINET
KOSMETYCZNY
mgr kosmetolog

Profesjonalne
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało.

-20%

na zabieg
z kwasami

do 18.10.2014

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

Tel: 608-065-074

Chemabrazja, czyli
złuszczanie kwasami
- Jesień to najlepszy czas
na odnowienie skóry po
kąpielach słonecznych, zlikwidowanie
przebarwień
i usunięcie blizn potrądzikowych. Jednym z najskuteczniejszych
sposobów
jest chemabrazja, czyli
złuszczanie kwasami – mówi
Agnieszka Owczarczak, właścicielka Gabinetu Kosmetycznego Madame przy ul.
Szmidta 1/2 w Wałbrzychu.
- Chemabrazja, czyli złuszczanie kwasami pozwala na
dogłębne oczyszczenie i odżywienie skóry, stymulując proces odnowy komórkowej oraz
mikrokrążenie. Peeling chemiczny to nic innego, jak nałożenie na skórę odpowiednio
dobranej mieszaniny związków chemicznych w określo-

nym stężeniu. Zabieg kwasami
może być wykonywany zarówno przy skórze suchej, mieszanej, jak i tłustej, jest nawet
wskazany w przypadku umiarkowanego trądziku pospolitego. Oczywiście, jeden zabieg
nie zdziała cudów, choć wyraźnie zminimalizuje problemy
skórne. Kilka powtórzeń eksfoliacji z zachowaniem pomiędzy
nimi odpowiednich przerw
może na stałe pomóc w pozbyciu się niedoskonałości skóry –
wyjaśnia magister kosmetolog
Agnieszka Owczarczak.
Nie masz pomysłu na prezent? Podaruj bon upominkowy na zabieg kosmetyczny
w Gabinecie Kosmetycznym
Madame przy ul. Szmidta 1/2
w Wałbrzychu.
(RED)

Zerwijmy łańcuchy
Uczniowie z Miejskiej Szkoły Podstawowej im Janusza
Korczaka w Jedlinie Zdroju
wzięli udział w ogólnopolskiej
akcji „Zerwijmy łańcuchy”.
Akcja, której koordynatorem była Joanna Kraśnicka
- nauczyciel przyrody - miała
na celu uświadomienie mieszkańcom Jedliny Zdroju, że
trzymanie psa na łańcuchu jest
nieetyczne i powoduje cierpienie zwierzęcia. Nowe przepisy ustawy z 1 stycznia 2012 r.
o ochronie zwierząt zabraniają
trzymania psa na łańcuchu
dłużej niż dwanaście godzin.
Łamanie tych przepisów grozi

karą grzywny lub pozbawienia
wolności do 2 lat.
- Cieszy fakt, że młodzież
wraz z rodzicami bardzo licznie włączyła się w akcję – podkreślają organizatorzy.
(KD)

Dotyk niosący zdrowie
- Nie dziwię się ludziom, którzy nie wierzą w skuteczność
energoterapii. Sam się przez lata z tego podśmiewałem. Potem
przez kilka lat sprawdzałem, z nieufnością, czy naprawdę mój dotyk
pomaga ludziom. Więc kiedy ktoś mówi, że nie bardzo w to wierzy,
ja go rozumiem. Ale po kilku wizytach ci ludzie najczęściej zmieniają
zdanie – mówi sławny wałbrzyski uzdrowiciel.
Rzeczywiście, w jego poczekalni bez trudu można
spotkać ludzi, którzy pokazują swoje wyniki. Przed wizytami u pana Darka. I po tych
wizytach. Różnica jest zdumiewająca. - USG wykryło
mi guzka w piersi. Wielkości
orzecha włoskiego. Lekarze
zaczęli mówić o amputacji
piersi. Więc chociaż nie bardzo w uzdrowicieli wierzyłam, koleżanka namówiła
mnie na wizytę u pana Darka. Po czterech spotkaniach
on powiedział, żebym poszła na badania. Jakież było
moje zdumienie, gdy guzek
był wielkości orzecha, ale nie
włoskiego, tylko laskowego.
A po kolejnych pięciu wizytach znikł zupełnie – mówi
pani Marta Jaroszek i dodaje:
- A do tego miałam refluks
żołądkowo-przełykowy i stale katar. Obie te dolegliwości
pod dotykiem pana Darka
ustąpiły.
A pan Wojciech Pociotek
z Kamiennej Góry miał złe
wyniki prostaty i bardzo wysokie nadciśnienie. – Też nie

bardzo wierzyłem w uzdrowicieli, ale siostra mi tyle
naopowiadała, jak pomógł
jej ciężko choremu wnuko-

wi, który dzięki niemu uniknął groźnej operacji, że w
końcu mnie tam prawie siłą
zaciągnęła. I całe szczęście,

bo ciśnienie poprawiło mi
się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a wynik
PSA prostaty spadł z dwunastu do sześciu. Po prostu
cud! I pomyśleć, że w niego
nie wierzyłem… Aha, bolał
mnie też mocno kręgosłup.
Nawet o tym panu Darkowi
nie mówiłem, a też przeszło.
Oczywiście są też ludzie,
którzy w niego wierzą. Jak
pani Karolina Nowak z Wrocławia: - Jak mam nie wierzyć?! Szwagier miał marskość wątroby, która mu
pod dotykiem pana Darka
przeszła. Mama nie umiała
chodzić, tak ją kolana bolały,
a po sześciu wizytach spaceruje sobie po targu, a mnie
samej przeszły migreny. No
i ojciec: miał serce „do wymiany”, a po kilku wizytach
na nic nie narzeka. Ciocia
była po wylewie, na wózku,
rehabilitacja nie przynosiła
rezultatów, a po ośmiu wizytach chodzi o lasce i mówi
wyraźnie, a mamrotała tak,
że nie dało się jej zrozumieć.
Dlatego u mnie w rodzinie
zasada jest prosta: chodzimy do lekarzy, bo pan Darek
tego żąda, ale wierzymy, że
zdrowie przywróci nam on!
Sam uzdrowiciel mówi, że
rzeczywiście nie ma znaczenia, czy człowiek wierzy, czy
nie. I że każdy chory powinien być pod opieką lekarzy,
bo on ich uzupełnia, a nie
zastępuje.
(ego)

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

IV Jesienne Spotkania ze Sztuką
Nadchodzą IV Jesienne
Spotkania ze Sztuką, a w
ich trakcie organizatorzy
zachwycą najbarwniejszą
wystawą na świecie. Zobaczymy niezwykłą metamorfozę miniaturowych
drzewek w najpiękniejszych zamkowych salach
Książa, a w zamku po raz
czwarty wystąpi również
Myrra Ros - islandzka wokalistka o niezwykłym głosie. To jednak nie koniec
atrakcji: już 4 października
zapraszamy wszystkich na
widowisko muzyczne „Balet o kawie”. Wraz z jesienną aurą pojawią się niesamowite emocje!
Jesienna Wystawa Bonsai
- Klub Bonsai Polska stworzy specjalnie dla turystów

w zamku Książ najbarwniejszą wystawę miniaturowych
drzewek formowanych japońską sztuką. Jesień w Książu jest przepiękna, ale nigdy
nie była tak widowiskowa
jak będzie teraz, w jego wnętrzach.
Balet o kawie - spektakularne widowisko z muz. J. S.
Bacha to kolejna propozycja
Zamkowych Spotkań z Operą
dla turystów pragnących scenicznych wrażeń i emocji. Ten
niesamowity pokaz już wkrótce, warto kupować bilety.
Myrra Ros - KONCERT kto jeszcze nie poznał tej
wokalistki o magnetycznym
głosie z krainy lodu i ognia
- ma okazję to nadrobić.
Jest jednym z najbardziej
cenionych songwriterów w

Islandii. Pisze piosenki zarówno po islandzku, jak i po
angielsku i najlepiej czuje
się w klimatach folkowych,
akustycznych kompozycji.
Jej muzyka chwyta ze serca
swoją prostotą i szczerością,
a teksty niejednokrotnie wywołują wzruszenie. Islandzcy
artyści, przyjaciele Myrry,

wróżą jej dużą karierę i często goszczą na scenie podczas jej występów. Tym razem Myrra wystąpi również
z fantastyczną, delikatnie
bluesową Elin Ey, która robi
również dużą karierę wraz ze
swoimi siostrami, jako projekt Sisy Ey.
(RED)

Program IV Jesiennych Spotkań ze Sztuką
3-5 października - Jesienna Wystawa Bonsai, wstęp w cenie
biletów na zwiedzanie zamku
4 października - „Balet o kawie”, wstęp: 60 zł/os
10 października, godz. 19:00 - Myrra Ros - koncert, ceny
biletów: przedsprzedaż - 20 zł, w dniu koncertu: 30 zł
Bilety są dostępne na stronie www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl
oraz w kasie biletowej w godzinach otwarcia zamku.
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Inne czasy, inne granie
Rozmowa z Ireneuszem „Irasem” Jeżem,
liderem legendarnego wałbrzyskiego zespołu
rockowego Defekt Muzgó.
Czy ostatnia płyta zespołu
Defekt Muzgó „Aniołowie”
to zwiastun zmian?
Ireneusz „Iras” Jeż: - Tak!
Jakie to są zmiany?
- Przede wszystkim jest to
pierwsza płyta, nagrana po 17
latach przerwy. W jej tworzeniu udział wzięli muzycy, którzy tworzyli Defekt Muzgó w
ostatnich 30 latach. Usłyszymy zatem: Tomasza Wojnara
– Siwego, Krzysztofa Migdała
– Hebana, Bogdana Kocika
– Wkitora, Dawida Szydełko
- Świętego, Dariusza Konkela, Jana Siepielę – Młodego
oraz gościnnie Grzegorza Salomona. I mnie. Poza nowymi
muzykami mamy także nowe
brzmienia. Są na tej płycie
utwory rockowe, reggae,
punkowe, i ballady rockowe.
Większość z domieszką hard
rocka, który wprowadzam do
naszego brzmienia od 2011 r,
Płyta jest do kupienia za pośrednictwem naszego profilu
na Facebooku i strony internetowej http://www.defektmuzgo.pl/.
Są to trochę zaskakujące
brzmienia, jak na Defekt
Muzgó…

- Chcę urozmaicić naszą muzykę, by nie była monotonna.
Wprowadzam bardziej ambitną muzykę, elementy hard
rocka i inne brzmienia, co
jest bardzo dobrze odbierane, zwłaszcza przez młodych.
Dowodzi tego utwór „Aniołowie”, który wygrał konkurs
słuchaczy w łódzkim Radiu Parada. Płyta „Aniołowie”
pokazuje, że Defekt
Muzgó może zagrać
wszystko, bo nie jesteśmy zaszufladkowani.
Cechuje nas otwartość,
nie tylko ortodoksyjny
punk rock.
Jak te zmiany przyjmują wasi fani?
- Generalnie fani do nas
piszą, że są zadowoleni
z nowego brzmienia
i że wprowadzamy te
zmiany. Ale zdarzają
się także osoby niezadowolone, jak to bywa
w życiu… Jednak z
rozmów z fanami po
koncertach wynika, że oni nie
chcą w kółko słuchać przeróbek z pierwszej płyty Defektu
Muzgó. Trzeba pamiętać, że to,
co było 30 lat temu, to były całkiem inne czasy, inna technika,

inne granie, inne przesłanie
dla odbiorców, bo żyliśmy w
państwie totalitarnym. Wtedy
trzeba było przemycać slogany
w piosenkach i trzeba było kołować cenzurę. Tylko podczas
festiwalu w Jarocinie można
było wyśpiewać co się chciało.
A co ma wspólnego Defekt
Muzgó z legendarnym brytyjskim zespołem Joy Division?
- Dramatyczną historię. Joy Division, po samobójczej śmierci
Iana Curtisa, zmienił nazwę na

New Order i podobnie było w
naszym przypadku.
Niewiele osób jednak wie,
skąd wzięła się nazwa Defekt Muzgó.

- Fredek Wójcik był świetnym gitarzystą. W swoje 18
urodziny jadł obiad z siostrą,
po czym wstał od stołu i…
wyskoczył z okna mieszkania
na wałbrzyskim Podzamczu.
Podczas stypy na cmentarzu,
suto zakrapianej wódką, przy
jego grobie Heban powiedział: „Fredek, coś ty na robił w
swoje 18 urodziny?! Ty chyba
miałeś defekt mózgu!” I tak
właśnie doszło do zmiany nazwy zespołu z Bunt na Defekt
Muzgó.
Z zespołem pożegnał się „Siwy”, co
dla wielu fanów
oznaczało
koniec
starego
Defektu
Muzgó. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
- O rozstaniu zadecydowały osobiste problemy Siwego. Mamy
wielki szacunek dla
niego i jego wkładu
w historię zespołu,
ale - jak powiedział
Heban - „Siwy zwolnił się na własne życzenie”…
Co na to tak zwani
starzy fani?
- Są podzieleni. Ale powiedzmy, że 80 procent starych fanów akceptuje zmiany. Tym
bardziej, że nie odcięliśmy się
od korzeni, bo na koncertach
REKLAMA

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

JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich 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 zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia,
sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale
również umęczonej duszy. Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody stosowane przez filipińskiego uzdrowiciela.
Uzdrawianie bez bólu, operacje bez użycia
skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także wybrańcami dobrych
duchów, od czasów starożytnych, jednak
do tej pory fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani
są uzdrowiciele, podczas swoich praktyk
nie używają żadnych środków znieczulających. Zabiegi polegają na energe-

tycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu systemu
odpornościowego, oczyszczeniu organizmu
z toksyn. Jednym z najpopularniejszych
i najskuteczniejszych haelerów, znanym
w całej Europie jest Filipińczyk Jun Litawen, który posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przekazywaną
w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by
pomagać ludziom szukającym pomocy
w leczeniu najróżniejszych dolegliwości.
Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji, przez co wytwarza się
ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.
– Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego wnętrza są niezbadane.

JUN LITAWEN

Zapisyiiinformacje
informacje od poniedziałku do soboty
Zapisy
w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

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

nia kanały energetyczne i je oczyszcza.
Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych
chorób. Efektywność jego działania jest
ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel stosuje również zabiegi
refleksologiczne, które immunologicznie
oddziaływają na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje ulgi
w cierpieniu, może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę.
Każdy pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do
potrzeb danej osoby, w zależności od tego,
jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.

JOSEPH
PALITAYAN
CLAVER PALITAYAN
PE
ZapisySANTIAGO
i informacje:
693-788-894
i 784-609-208

od poniedziałku do soboty
6 maja OLKUSZ
22 maja WADOWICE
14 maja NOWY SĄCZ
Przyjmujemy: 12 października
października
7 maja KRAKÓW;- WROCŁAW, 1324
maja OŚWIĘCIM - WAŁBRZYCH,
15 maja TARNÓW
w godzinach
14 października8-maja
JELENIA
- ZGORZELEC
NOWYGÓRA,
TARG 15 października
25 maja
CHRZANÓW i BOLESŁAWIEC
17 maja BOCHNIA
od 8.00 do 13.00
Zapisy i informacje:
Zapisy i informacje:
Zapisy i informacje:
i od 15.00 do 20.00
784 608 979, 784 608 847
693 788 813, 784 609 208
784 609 208, 506 536 270

Oddali ul. Jasną

wciąż gramy stare kawałki: Jolka, Wałbrzych, Wojna światów,
Obcy, Norma, Szklana róża i
nasz „hymn narodowy”: Wszyscy jedziemy na tym samym
wózku. Zatem wciąż jesteśmy
bardzo dobrze odbierani. I jestem zaskoczony, że na nasze
koncerty przychodzą młodzi
ludzie. To jest już trzecie pokolenie, które przychodzi z
rodzicami. Rodzice słuchają,
podpowiadają, pokazują kasety, płyty i mówią im: „tego
właśnie słuchaliśmy w waszym wieku”. A nasze utwory
nie starzeją się, bo mają przesłanie.
Jakiś przykład?
- Proszę: Wojna światów – jak
najbardziej aktualny.
Jak to się stało, że pół miliona ludzi na raz, z jednego
miejsca, pozdrawiało Wałbrzych?
- W 2013 roku zagraliśmy
na Przystanku Woodstock.
W pewnym momencie dołączył do nas Jurek Owsiak i
razem zaśpiewaliśmy „Wszyscy jedziemy na tym samym
wózku”, wraz z widownią
liczącą jakieś… pół miliona.
Potem Jurek krzyknął: „Pozdrawiamy Defekt Muzgó i
pozdrawiamy Wałbrzych”. I
te pół miliona ludzi pozdrawiało. Jak widać nie jesteśmy
jakimś lokalnym zespołem.
Polonia prosi nas o koncerty,
a potęga internetu daje nam
teraz kontakt z całym światem. Dzięki Defektowi Muzgó
i Wałbrzych jest promowany
w świecie.
W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o najnowszym waszym teledysku
„Wolfsberg”.
– Latem tego roku była premiera. Jest on do zobaczenia
na naszej stronie internetowej
czy na Youtube. Tam też Monika Brodka napisała: „Jestem
zaskoczona. Super! Pozdrawiam z Las Vegas.” Klip ten został nakręcony w lutym tego
roku, gdy nikt z nas nie przypuszczał, że wybuchnie wojna
na Ukrainie. A teledysk „Wolfsberg” jest właśnie przesłaniem
przeciwko wojnie.
Pracujecie nad nową płytą?
- Oczywiście! W przyszłym roku
ukaże się płyta „Progress”. Już
mamy 80 proc. materiału.
Kiedy i gdzie można was zobaczyć i usłyszeć na żywo?
- Na wiosnę planujemy trasę
koncertową z Odziałem Zamkniętym, Frogg and Dog, w
naszym regionie i w Polsce.
Rozmawiał Robert Radczak

Zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji drogowej
w gminie Czarny Bór. Całkowita wartość przebudowy ul.
Jasnej, na długości 500 metrów, wyniosła ponad 400 000
zł. Gmina pozyskała na ten cel
środki zewnętrzne z budżetu
Województwa Dolnośląskiego
w kwocie blisko 130 000 zł.
(RED)

Piknik na zamku
Grodno
Zapraszamy
do
zamku
Grodno w Zagórzu Śląskim
na piknik średniowieczny,
który odbędzie się w najbliższą sobotę – 4 października, w
godzinach od 12.00 do 18.00.
W programie przewidziano:
zwiedzanie zamku (wstęp
wolny dla mieszkańców Gminy Walim), walki rycerskie i
zabawy plebejskie, warsztaty
garncarskie oraz stoiska rzemieślnicze, ognisko i pieczenie kiełbasek.
(RED)

Można ćwiczyć
W Starych Bogaczowicach,
Chwaliszowie, Strudze i Lubominie trwają prace montażowe siłowni terenowych.
Siłownia zewnętrzna to nowoczesna forma aktywnego
spędzenia czasu na świeżym
powietrzu. To funkcjonalne i
proste w obsłudze urządzenia fitness wzmacniające i
usprawniające partie mięśniowe, stawy i kości. Można ćwiczyć na świeżym powietrzu
- przy okazji wyjścia z psem
na spacer albo z dzieckiem na
plac zabaw (powstaną wkrótce przy niektórych siłowniach).
(RED)

Podróż do Etiopii
Dużym zainteresowaniem
cieszyły się w CK-MBP w
Głuszycy
dotychczasowe
opowieści Bolesława Grabowskiego o Japonii oraz
Boliwii. Tym razem Bolesław
Grabowski opowie o dopiero
co odbytej podróży do Afryki. Odwiedził Etiopię, z której
oprócz wspomnień i fotografii, przywiózł także pamiątki
i przedmioty codziennego
użytku. W najbliższy czwartek
o godz. 18.00 w głuszyckim
Centrum Kultury-MBP będzie
można posłuchać relacji podróżnika wzbogaconej pokazem slajdów ze słonecznej
Afryki. Będzie można także
obejrzeć pamiątki z Etiopii.
Wstęp wolny.
(RED)
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Trudne i malownicze
W Srebrnej Górze odbyła się prezentacja nowych odcinków,
stanowiących część najdłuższego w Polsce systemu górskich tras
rowerowych, nad którymi pieczę sprawuje Stowarzyszenie Strefa
MTB Sudety.- Są one trudne, ale i malownicze. Będą szczególną
atrakcją dla użytkowników– powiedział prezes stowarzyszenia
Janusz Pawłowski.

Na jednej z tras Strefy MTB Sudety.

Strefa MTB Sudety, to 21
tras o długości 500 km. Najdłuższa, tzw. zielona, z Głuszycy do Walimia, liczy 80
km, a najkrótsza – 3 km. Są
zróżnicowane pod wzglę-

dem trudności. Zbudowano
je w ciągu prawie 2 lat w Górach Sowich i Suchych oraz
w części Gór Wałbrzyskich
i Stołowych. Znajduje się
na terenie 8 gmin i 4 nadleREKLAMA

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

śnictw. Na drugim miejscu
w kraju są trasy w Szklarskiej
Porębie w Karkonoszach
(450 km), a na trzecim w Beskidach (90 km). - Poszczególne odcinki mają nie tylko
charakter wyczynowy, ale
i
turystyczno-rekreacyjny.
Nigdzie w Polsce nie spotkałem się z podobnym rozmachem w tworzeniu różnych
wariantów tras rowerowych
– zaznaczył prezes.
- To prawdziwy rowerowy raj, zarówno dla początkujących, jak i zawodników
zaawansowanych. Można się
tu wiele nauczyć – twierdzą
zgodnie użytkownicy tras.
Na trasach Strefy MTB
Sudety, najtrudniejsze są
odcinki oznakowane na
czarno, otaczające twierdzę Srebrna Góra, zwaną
„Śląskim Gibraltarem”. - Na
początku prowadzą przez
ukryty w lesie zespół fortyfikacji Chochołów. To taki
dolnośląski mini odpowiednik khmerskiego kompleksu Angkor. Umieszczono
tam przeszkody, które wymagają sprawności i czujności. W części końcowej trasa
jest szybka, z wieloma tzw.

hopami. Jeden z odcinków
przecina zbocze góry warownej z widokiem na górę
Ślężę – opisał Pawłowski.
- Część odcinków jest
bardzo stroma, kręta i wąska. Na niektórych hopach
zawodnicy wykonują skoki
kilkunastometrowe. Ale są
też odcinki znacznie łatwiejsze, gdzie umieszczono tzw.
chickenline, objazdy trudniejszych przeszkód – dodała Joanna Ignasiak, wielokrotna medalistka MP, która
po zakończeniu kariery na
szosie uprawia kolarstwo
górskie.
Fragment tras wymaga
od kolarzy również siły i wytrzymałości. - Należy wjechać
Wielką Sowę (1015 m npm.)
oraz przejechać koło ruin
zamku Rogowiec, najwyżej
(870 m npm.) położonego
w Polsce. Innymi atrakcjami
turystycznymi na trasach są
ogromne podziemne pomieszczenia kompleksu Riese, zbudowane w skałach
rękami tysięcy nazistowskich
więźniów, drewniane kościoły i schroniska górskie – poinformował prezes.
W kompleksie Riese miały
powstać zakłady zbrojeniowe, produkujące samoloty i
pociski V2. Prawdopodobnie
kompleks miał też pomieścić
kwaterę Hitlera i najwyższych nazistowskich dostojników.
W 2016 roku stowarzyszenie planuje rozbudowę tras
oraz infrastruktury dla rowerzystów - bazy noclegowej,
gastronomicznej i usługowej. Zgłosiły się już kolejne
gminy. Przedsięwzięcia te
podjęte będą także z myślą o
rozwoju turystyki w tej części
Dolnego Śląska.
Wiele zależeć będzie od
wsparcia finansowego z
zewnątrz. – Poszukujemy
sponsora tytularnego dla
naszego systemu tras i są
już pozytywne echa. Tzw.
trasa żółta w Głuszycy, jest
już trasą sponsorską Tajemniczego Podziemnego
Miasta „Osówka”, a trasą
niebieską z Głuszycy do
schroniska „Andrzejówka”
zainteresował się Decathlon w Szczawnie-Zdroju –
wyliczył prezes.
W przyszłym tygodniu do
sprzedaży trafią mapy tras
w skali 1:25000. Zakończenie sezonu na trasach Strefy
MTB Sudety, zaplanowano
na 18 i 19 października. - W
2015 roku stowarzyszenie
zorganizuje na nich wieloetapowy wyścig MTB – zakończył Pawłowski.
Andrzej Basiński
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SERWIS
KOTŁÓW
i KOTŁOWNI
Zadzwoń i umów się z serwisantem!

Tel. 501-518-606

Pamięci Janusza Kuliga
Gdyby nie tragiczny wypadek 13 lutego 2004 roku,
na przejeździe kolejowym
w Rzezawie koło Bochni, legendarny kierowca rajdowy
Janusz Kulig obchodziłby
19 października 2014 swe
45 urodziny. Z tej okazji w
sobotę, 4 października, w
Walimiu odbędzie się Dzień
Pamięci Janusza Kuliga.
Udział w rocznicowych
uroczystościach
zapowiedzieli rodzice i bliscy Janusza,
a także ważne postaci polskiego sportu samochodowego, w tym m.in. Sobiesław
Zasada, Błażej Krupa, Piotr
Mystkowski, Maciej Wisławski, Jarosław Baran. Spodziewani są również zawodnicy

rajdowi, dziennikarze i liczne
grono sympatyków sportu
samochodowego z różnych
stron Polski. Inicjatorem i
organizatorem uroczystości
jest grupa Walim Rajdowy,
przy wsparciu Urzędu Gminy
Walim i wójta Adama Hausmana.
- W programie na ten
dzień przewidziano: od godz.
10 amatorski Konkurs Samochodowy im. Janusza Kuliga,
zaś o godz. 16 rozpocznie się
spotkanie na „walimskich patelniach”, przed obeliskiem,
upamiętniającym
Mariana
Bublewicza i Janusza Kuliga.
- mówi w imieniu organizatorów Grzegorz Chmielewski.
(RED)

Konkurs rękodzieła 2014
Mieroszowskie Centrum
Kultury zaprasza do udziału w konkursie rękodzieła
2014. Konkurs ma charakter
otwarty, a uczestnicy przystępują do konkursu indywidualnie.
Organizator
wyodrębnił
następujące kategorie technik: HAFT- wszystkie rodzaje
haftu oraz patchwork, KORONKARSTWO- ozdoby oraz
rzeczy użytkowe wykonane
szydełkiem, INNE TECHNIKI.
Prace zostaną zakwalifikowane do III kategorii wiekowych:
I- uczniowie szkół podstawowych, II- uczniowie gimnazjów
i szkół średnich, III- dorośli
(od lat 18 w nieskończoność).
Podstawą uczestnictwa w
konkursie jest wypełnienie
formularza zgłoszeniowego

(do pobrania na www.mck.pl
lub w budynku MCK, ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie,
II piętro). Prace wraz z wypełnionym formularzem należy
dostarczyć
organizatorowi
do 31.10.2014 r. Do konkursu
można zgłosić tylko 2 prace
własnego autorstwa. Każda
praca powinna być przygotowana do ekspozycji /oprawiona/ i podpisana na odwrocie
na jasnym tle: imię, nazwisko,
tytuł, technika. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy zostaną
rozdane na uroczystym otwarciu wystawy zgłoszonych rękodzieł, która odbędzie się
07.11.2014 r., o godz. 16.00 w
Sali Wystawowej w MCK przy
ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie.
(RED)
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ŚWIEBODZICE
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Liga bawi, uczy, wychowuje
Rozmowa z Romanem Ludwiczukiem, fundatorem Fundacji Zielone
Wzgórze, która organizuje rozgrywki Szkolnej Ligi Koszykówki
w ramach projektu: Liga Koszykówki - sport dzieci i młodzieży.
Trwają przygotowania do
inauguracji
rozgrywek
Szkolnej Ligi Koszykówki.
Jak będą przebiegały zmagania?
Roman Ludwiczuk: – Rozpoczniemy rozgrywki w październiku bieżącego roku , a zakończymy je w czerwcu 2015
roku. W tym okresie co tydzień
będą prowadzone regularne
rozgrywki. Każda ze szkół, która zgłosi akces, raz w miesiącu
będzie uczestniczyła w turnieju z udziałem 4 ekip. Rozgrywki będą podzielone na trzy etapy. W pierwszym ekipy będą
rywalizowały w systemie każdy z każdym mecz i rewanż.
Potem zostanie rozegrana
faza play off, która wyłoni finalistów. Natomiast w III etapie rozegrane zostaną finały z
udziałem ośmiu drużyn.
W jakich kategoriach będzie
toczyła się rywalizacja?
- W zmaganiach będą podzielone na dwie grupy wie-

kowe. W jednej grupie będą
uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych, a w drugiej
uczniowie gimnazjów.
Czy rywalizacja będzie toczyła się osobno wśród
dziewcząt i chłopców?
- Na dziś regulamin dopuszcza uczestnictwo zespołów
mieszkalnych. Tym samym
rozgrywki będą prowadzone
bez podziału na chłopców i
dziewczęta.
Jaki jest zasięg Szkolnej Ligi
Koszykówki?
- Przede wszystkim Wałbrzych i powiat wałbrzyski.
Wysłaliśmy także zaproszenia do szkół ze Świdnicy,
Strzegomia i teraz czekamy
na odzew. Niestety, wśród
drużyn z powiatu wałbrzyskiego zabraknie przedstawicieli szkół z Czarnego Boru, z
tak usportowionej gminy…
Za to mamy już potwierdzony udział między innymi

Mecenasem jest także Toyota
Motor Manufacturing Poland
z siedzibą w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
i dlatego rozgrywki Szkolnej
Ligi Koszykówki noszą nazwę
Toyota Basket Liga.

uczniów ze szkół z Walimia i
Boguszowa Gorc.
Ale Szkolna Liga Koszykówki to nie tylko sport.
- Oczywiście! Bardzo mocno
chcemy postawić na edukację dziennikarską. Wszystkie
szkoły będą miały możliwość
nadsyłania relacji ze spotkań
swoich ekip, które będą publikowane w portalu sport.
db2010.pl, a najlepsze na
łamach Tygodnika DB 2010.
Ponadto chcemy zająć się
wychowywaniem
kibiców.
Zależy nam, by ci, którzy kibicują zespołom rywalizującym
w Szkolnej Lidze Koszykówki
w przyszłości stanowili o sile
i jakości najlepszych kibiców
sportowych w naszym kraju.
Na uczniów uczestniczących
w tych rozgrywkach, poza
nagrodami dla najlepszych,
czekają także inne atrakcje.
- Zostaną zorganizowane co
najmniej dwa otwarte spo-

Roman Ludwiczuk – inicjator Szkolnej Ligi Koszykówki.
tkania z gwiazdami polskiego
sportu, nie koniecznie związanymi z koszykówką. Prowadzimy rozmowy z kilkoma osobami, ale nie zdradzę z kim, bo
chcemy zrobić uczestnikom
dodatkową
niespodziankę.
Ponadto w czasie ferii zimowych planujemy zorganizowanie obozu sportowo – rekreacyjnego dla uczestników
Szkolnej Ligi Koszykówki.
Będzie to atrakcyjny wyjazd,
połączony między innymi z
jazdą na nartach i spotkaniami
z gwiazdami.

O znaczeniu Szkolnej Ligi
Koszykówki najlepiej świadczą bardzo poważni mecenasi i partnerzy.
- To wielki zaszczyt dla Fundacji Zielone Wzgórze, że
naszą inicjatywę wspiera
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolna Liga Koszykówki
jest kolejną inicjatywą społeczną, realizowaną w tym
czasie przez pańską Fundację Zielone Wzgórze.
- Na jesień przypadła kumulacja naszych projektów. Jesteśmy w trakcie realizacji projektów wspierających aktywność
osób starszych – Aktywni seniorzy, osób niepełnosprawnych – Drzwi szeroko otwarte
- program integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie
i ich rodzin oraz młodzieży,
czyli Liga Koszykówki - sport
dzieci i młodzieży. W ten sposób staramy się działać międzypokoleniowo.
(RED)

Projekt współfinansowany
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Odpowiedzialny społecznie
Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie.
Ale są wśród nas osoby,
które skupiają się nie tylko
na zarabianiu pieniędzy,
bowiem dzielą się z lokalną społecznością swoim

wolnym czasem, doświadczeniem, wiedzą, a także
swoimi pieniędzmi. Wśród
takich
odpowiedzialnych
społecznie przedsiębiorców
jest Paweł Orfin - właściciel
firmy ORFIN.info.
REKLAMA

17 lat na rynku! Ponad 1700 ofert
LICENCJA NR 2410
POLISA OC,
CZŁONEK DOSPON

SPRZEDAŻ

- Firma ORFIN.info powstała na przełomie lat 2005/2006.
Od samego początku jest partnerem handlowym i dyplomowanym serwisantem firmy InsERT - znanego wrocławskiego
producenta oprogramowania
dla firm. Sprzedajemy również
programy innych producentów, stosując zasadę: mamy
program dla każdego. Nasza
firma sprzedaje również kasy
fiskalne, drukarki fiskalne,
Dzięki wsparciu sponsorów nasze dziewczęta mogą grać w I lidze piłki nożnej.

WY DOM 2
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5 km OD ŚW
Paweł Orfin

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
kupujemy nieruchomości za gotówkę

czytniki kodów kreskowych,
wagi elektroniczne, metkownice itp. – wylicza Paweł Orfin.
I choć prowadzenie firmy
pochłania większość czasu
właściciela, to jednak znajdu-

je on czas na działalność społeczną.
- Jako wielki fan sportu od
lat wspieram różne inicjatywy
w Wałbrzychu. Od 2000 roku
prowadziłem drużynę w Ronal
Cup, w ramach spółki Start-Net s.c. Co rok zespół awansował do ligi wyżej, przechodzą z 5 ligi do pierwszej, gdzie
drużyna rozgrywała mecze już
jako ORFIN.info do 2006 roku.
Od 2006 do 2011 roku moja
firma była głównym sponsorem Klubu Piłkarskiego Gwarek Wałbrzych, w której byłem
najpierw wiceprezesem, a
potem prezesem. To właśnie
w Gwarku w 2011 roku - jako
pierwsza w Wałbrzychu - po-

wstała kobieca drużyna piłki
nożnej, rozpoczynając rozgrywki w 3 lidze. Rok później
następny prezes Gwarka, Jacek Grabowski, przeniósł zawodniczki do nowego klubu
- Victoria Aglomeracja Wałbrzyska – wspomina Paweł
Orfin.
Na wsparcie ORFIN.info w
latach 2010-2012 mogli liczyć
zawodnicy amatorskiej drużyny koszykówki Top Basket, od
2012 roku organizatorzy corocznych Mistrzostw w Wyciskaniu Sztangi w Wałbrzychu,
a od 2013 roku firma Pawła
Orfina jest także sponsorem
załóg rajdowych: J.Gajb i
K.Zieliński. Jednak najsilniej-

sze związki łączą przedsiębiorcę z piłką nożną. To zamiłowanie sprawia, że od 2012 roku
jest sponsorem dziecięcej piłki
nożnej w Football Academy
Wałbrzych, a od tego roku
dziewczęcej drużyny Szczyt
Boguszów-Gorce oraz AZS
PWSZ Wałbrzych, który posiada zespoły w I i III lidze.
- Zależy mi na wszechstronnym rozwoju naszej młodzieży, która będzie stanowić
o przyszłości Wałbrzycha, regionu i kraju. Miedzy innymi
dlatego od 2012 roku wspieram Zespół Szkół Energetyk
w Wałbrzychu – dodaje Paweł
Orfin.
(RED)
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OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

JESIENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 30 listopada

Wygrana za wygraną

Radość piłkarek AZS PWSZ po kolejnym zwycięstwie.

Trwa świetna passa piłkarek nożnych AZS PWSZ
Wałbrzych w I lidze. Beniaminek spod Chełmca na
własnym boisku pokonał
KKS Bogdańczowice 3:1 i
utrzymał pozycję wicelidera. A w następnej kolejce
akademiczki zmierzą się z
Golem w Częstochowie.
- Mecz zaczął się bardzo
dobrze dla wałbrzyszanek,
bo już w 3 minucie Klaudia
Miłek zdobyła prowadzenie
dla AZS PWSZ. Wynik długo
się utrzymywał bez zmian,
dopiero po godzinie gry na
2:0 strzeliła gola Katarzyna
Brzeska. Kiedy rywalki zdobyły kontaktowego gola to
zrobiło się na boisku i trybunach trochę nerwowo, ale
zaraz potem ponownie niezawodna Klaudia Miłek zdobyła gola i ustaliła wynik na
3:1. A nasza najlepsza strzelczyni, Klaudia Miłek ma już 7
goli na swoim koncie. Druga
dobra wiadomość to taka, że
PZPN przyznał walkowera w
meczu AZS UJ Kraków – ADJ
Gol Częstochowa na korzyść
krakowianek. To oznacza, że
nasz zespół po tej kolejce
utrzymał się na drugim miejscu w tabeli. I trzecia dobra
wiadomość jest taka, że prezes DZPN i członek Zarządu
PZPN Andrzej Padewski wręczył naszym piłkarkom pa-

miątkową paterę za awans
do I ligi, życząc sukcesów w
tych rozgrywkach i… awansu do ekstraklasy. Póki co,
spełniamy te życzenia, plasując się w ścisłej czołówce I ligi
– mówi Marcin Gryka, trener
AZS PWSZ Wałbrzych.
(RED)

Wyniki 6 kolejki I ligi:
AZS PWSZ Wałbrzych - KKS Bogdańczowice 3:1
AZS UJ Kraków - Widok Lublin 8:1
Wanda Kraków - Gol Częstochowa 0:3
Rolnik Biedrzychowice - MUKS Tomaszów Mazowiecki 4:0
Sokół Kolbuszowa Dolna - Korona
Łaszczów 1:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rolnik Biedrz.
AZS PWSZ Wałbrzych
Gol Częstochowa
AZS UJ Kraków
KKS Bogdańczowice
Widok Lublin
MUKS T. Mazowiecki
Korona Łaszczów
Sokół Kolbuszowa D.
Wanda Kraków

6 16 20:7
6 13 15:7
4 12 9:0
4 8 20:7
5 7 7:10
6 5 6:14
6 5 5:14
6 4 3:9
5 3 4:6
6 1 1:16

Następna kolejka - 4-5 października
Gol Częstochow - AZS PWSZ Wałbrzych
Korona Łaszczów - AZS UJ Kraków
MUKS Tomaszów Mazowiecki - Sokół
Kolbuszowa Dolna
KKS Bogdańczowice - Rolnik Biedrzychowice
Widok Lublin - Wanda Kraków

• Victoria PWSZ Wałbrzych
na inaugurację rozgrywek
I ligi siatkarzy pokonała w wyjazdowym meczu
Ślepsk Suwałki 3:0 i objęła
prowadzenie w tabeli. W następnym meczu podopieczni trenera Krzysztofa Janczaka będą podejmowali w hali
Aqua Zdrój w Wałbrzychu
Stal AZS Nysa. Początek spotkania 4 października o godz.
16.00.
• Ze zmiennym szczęściem
rozpoczęły rozgrywki młodzieżowe zespoły koszykarskiego Górnika Wałbrzych: kadeci przegrali,
a młodzicy wygrali. Kadeci
Górnika we własnej hali
ulegli ekipie Turowa Zgorzelec 58:65, a punkty dla
naszego zespołu zdobyli:
Kosior 23, Makarczuk 18, Zakrzewski 11, Kłyż 2, Podejko
2, Frankiewicz 2, Kamiński,
Adamek, Kaczmarek, Szałaj.
Z kolei zespół młodzików,
prowadzony przez Rafała Glapińskiego wygrał na
własnym parkiecie z WKK II
Wrocław 90:68. Punkty dla
Górnika zdobywali: Tosti 20,
Matusik 20, Rejek 18, Rumniak 15, Lewkowicz 7, Gorgól
6, Saweczko 2, Sobociński 2,
Błaszkiewicz, Gałecki. W tym
tygodniu Rafała Glapińskiego czeka kolejna inauguracja
– tym razem rozgrywek seniorów, ponieważ w sobotę,
4 października o godz. 19.00,
Górnik zmierzy się z rezerwami Śląska Wrocław.
• Mecz z Wisłą Puławy miał
być dla piłkarzy Górnika
pierwszym, w którym zdobędą komplet punktów w
II lidze. Nic z tego! Wałbrzyszanie na własnym boisku
przegrali 1:3, a honorowego
gola zdobył Adrian Moszyk.
W kolejnym meczu o punkty będzie jeszcze trudniej,
ponieważ 4 października o
godz. 15.00 Górnik zagra z
MKS-em w Kluczborku.
• Znakomicie spisały się
wałbrzyskie zespoły w 4
kolejce III ligi piłki nożnej
kobiet. Rezerwy AZS PWSZ
pokonały Piasta Nowa Ruda
4:0, a Victoria Aglomeracja
wygrała z Bielawianką Bielawa 7:5. Dzięki tym wynikom na pierwsze miejsce
awansowały akademiczki,
które wykorzystały potknięcie Bielawianki. A Victoria
Aglomeracja zrównała się
punktami z ekipą z Bielawy.
Z kolei Zdrój Jedlina Zdrój
uległ Polonii-Stal Świdnica
2:3. Następna Kolejka - 1112 października: Bielawianka
Bielawa - AZS PWSZ II Wałbrzych, Polonia-Stal Świdnica - Victoria Aglomeracja
Wałbrzyska, Grom Udanin Zdrój Jedlina Zdrój.

• Igor Łasicki strzelił pierwszego gola dla nowego
klubu. Wychowanek Górnika Boguszów Gorce rozegrał
całe spotkanie w barwach
trzecioligowego włoskiego
zespołu AS Gubbio Calcio
1910 i w 74 minucie wpisał
się na listę strzelców, doprowadzając do remisu z Savona 1907 FBC. Drużyna Łasickiego ostatecznie wygrała
3:2 i po sześciu kolejkach zajmuje 13 miejsce. Igor Łasicki został powołany do
reprezentacji Polski U21 na
Turniej Czterech Narodów,
w którym Polacy 9 października zmierzą się w Lublinie z
Włochami, a 13 października
zagrają w Genewie ze Szwajcarią.
• 5 medali zdobyli reprezentanci UKN Melafir Czarny Bór w Wojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików
w Biathlonie Letnim. W
zawodach, które kończyły
sezon letni, na najwyższym
stopniu podium stanęli Przemysław Pancerz, Damian
Marczak i Sara Filip. Podczas
dwudniowych
zawodów,
które zostały rozegrane na
stadionie w Czarnym Borze,
gospodarze pięciokrotnie
stawali na podium. W biegu
indywidualnym młodzików
triumfował Przemysław Pancerz, 4 miejsce zajął Damian
Marczak, a w rywalizacji
dziewcząt 3 miejsce zajęła Kinga Kałużny. W biegu
sprinterskim
młodzików
zwyciężył Damian Marczak,
na 3 miejscu uplasował się
Krystian Kałużny, a rywalizację dziewcząt wygrała Sara
Filip. Z kolei w supersprincie,
w ramach XVI Pucharu Melafiru, najszybszy był Robert
Szczepaniak, a w rywalizacji
kobiet 5 miejsce zajęła Paulina Król.
• Na terenie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących
w
Szklarskiej Porębie odbyły
się Mistrzostwa Powiatu
Jeleniogórskiego w biathlonie letnim. Głównym organizatorem był Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w
Jeleniej Górze. Organizatorów zaskoczyła bardzo duża
liczba przybyłych uczestników. Do rywalizacji, która
toczyła się z użyciem broni
pneumatycznej, przystąpiło
około dwustu uczestników
z Mieroszowa, Sosnówki,
Świeradowa Zdrój, Piechowic, Kopańca, Jeleniej
Góry. Zmagania dziewcząt
z roczników 1999 i 2001
wygrała Kinga Kucharska z
gimnazjum w Mieroszowie,
na 4 miejscu uplasowała
się Ewelina Gierczak, a na
9 miejscu Weronika Gierczak (obie z gimnazjum w

Mieroszowie). W rywalizacji
chłopców z roczników 1999
i 2001 trzecią lokatę zajął Sebastian Ochap z gimnazjum
w Mieroszowie, a w rywalizacji chłopców z roczników
2002 i 2003 szóste miejsce
zajął Bartłomiej Szpargała ze
Szkoły Podstawowej w Mieroszowie.
• Lekkoatleci LKS Górnik
nie pojadą na Mały Memoriał Kusocińskiego do
Zielonej Góry, który jest
dla młodzików mistrzostwami kraju. Dolny Śląsk wysyła
tylko 19 lekkoatletów - taki
limit przyznał PZLA. Niestety, w tej grupie nie ma zawodników LKS Górnik. Nasi
najlepsi młodzicy – Oliwia
Głód (300 mppł), Justyna
Bryłka (skok wzwyż), Michalina Wróblewska (dysk) – ze
swoimi najlepszymi wynikami znaleźli się w trzeciej „30
zawodników dolnośląskich i
już się do grupy startowej
Dolnego Ślaska nie zakwalifikowali. W tej sytuacji czeka
nas tylko jeszcze start wieloboistek Górnika na początku października, również w
Zielonej Górze. Na pocieszenie uczniowie z reprezentacji Wałbrzycha zajęli drugie
miejsce podczas finału wojewódzkiego we Wrocławiu.
Wałbrzych drużynowo zajął
drugie miejsce, zdobywając 188 punktów. Przegrał
z Twardogórą – 253, a wyprzedził Oławę – 164 i kolejnych dziesięć powiatów.
Z wałbrzyskich uczniów na
pierwszym miejscu podium
stanęli: Wiktoria Wierzbicka, Błażej Uliasz, Martyna
Baryła, Agata Zienkowicz,
Szymon Molak, Iza Zienkowicz, Szymon Weirauch, Fi-

lip Ruszkiewicz, Jakub Kanik
oraz sztafety biegowe klas
V i VI; na drugim miejscu –
Emilia Salwa, Konrad Korba
i sztafeta klas IV; na trzecim
miejscu Monika Turlińska,
Weronika Kaczor, Maja Zienkowicz, Ada Stawiarz. To był
finał wojewódzki akcji szkolnej „Dolny Śląsk dla królowej sportu” dla powiatów,
w których powstały lekkoatletyczne orliki.
• Młodzi kolarze KKW Jama
Wałbrzych znakomicie spisali się w piątej edycji wyścigu Łysogórki. Najmłodsi
„Jamajczycy” sześciokrotnie
stawali na podium: chłopcy
do lat 10 - Paweł Bielecki - I
miejsce, Jakub Rekowski - II
m.; dziewczęta do lat 12 Dorota Bielecka - I m., Natalia Hoffman - II m.; chłopcy
do 12 - Jakub Borkowski - II
m., Jakub Adamczyk - III m.,
Michał Górski - V m.; młodzicy - Paweł Ryncewicz – V m.
• Zapraszamy wszystkich
entuzjastów squasha do
startu w nowych rozgrywkach ligi Squasha Aqua
Zdrój! - Gramy w każdą
ostatnią niedzielę miesiąca. Start już 28 września.
Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać do
czwartku poprzedzającego
daną kolejkę do godz. 20:00
na adres: squash@aqua-zdroj.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko
oraz numer telefonu, a w
przypadku nowych zawodników szacowany stopień
zaawansowania. Wpisowe
- 40 zł. Wszelkie informacje
w strefie sport: nr tel. 784
382 157 – zachęcają organizatorzy.
(RED)
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Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

DB2010
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Do wynajęcia
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.

jm
dom

agencja nieruchomości

JM DOM do wynajęcia kawalerka
w nowym budownictwie 26 m2,
Biały Kamień, 750 zł, 74 6660919,
607212315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe, Podzamcze, 48 m2,
1100 zł, 74 6660919, 607 212 315
JM DOM do wynajęcia pomieszczenie na parterze w centrum
Wałbrzycha, 170 m2, 74 6660919,
607 212 315
JMDOM do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie, Piaskowa Góra,
41 m2, 85 000, 74 666 0919, 607
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, 36 m2, Piaskowa
Góra, 1 piętro, 110 000 zł, do
zamieszkania, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM sprzedam kawalerka z
jasną kuchnią i balkonem, 30 m2,
Piaskowa Góra, 1 piętro, 80 000 zł,
do zamieszkania, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM mieszkanie 83 m2
dwupoziomowe Świebodzice, z
działką i garażem, 205 000 zł, 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam dom, Stare
Bogaczowice, z działką i garażem,
390.000 zł, 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2, Jedlina Zdrój, 3 pokoje, 115 000 zł, 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu,
okolice ul. Fałata, z ogrodem i
garażem, 460 000 zł, 607212315,
74 666 09 19
JMDOM sprzedam pół domu, Piaskowa Góra, 180 m2, z ogrodem i
garażem, 260 000 zł, 607 212315,
74 666 09 19
JM DOM mieszkanie, 33 m2,
pokój z kuchnią i łazienką, Nowe
Miasto, 49 000 zł, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM mieszkanie, 65 m2, 3pokojowe, 9 piętro, Podzamcze,
148 000 zł, 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie, 2-pokojowe,
40 m2, Śródmieście, po generalnym remoncie, 72 000, 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie, 2-pokojowe,
50 m2, Stary Zdrój, ul. Bardowskiego, do zamieszkania, 99 900
zł, 607 212 315, 74 666 09 19

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
54m2, Podgórze, ul. Niepodległości, 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 kawalerkę,
34m2, Rusinowa, parter , cena 53
000zł. – do negocjacji! co gaz, 74
666 42 42, 515 510 032
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży
poniemiecki dom pod Świebodzicami, 240m2, 7 pokoi, działka
1700m2, wnętrza po remoncie,
cena 290 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2
pokoje z aneksem kuchennym,
41m2 , Podgórze, I piętro, cicha
okolica, ogródek, cena - 49 000
zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Do sprzedania 3 pokoje,
po remoncie, P.Góra, ul.Nałkowskiej, 50,8 m2, cena 160 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pok. 63m2
na Podzamczu, 6 piętro, cena 137
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 72
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 2 pokoje na
Rusinowie do remontu, 48m2,
cena 65 tys. do negocjacji! 74 666
42 42, 515 510 032
WILLA – Sprzedamy rozkładowe
2 pokoje, 5 piętro, 42m2 , po
remoncie, duży balkon, Piaskowa
Góra, 125 tys .zł. –74 666 42 42,
515 510 032.
WILLA – Sprzedamy dom wolnostojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi,
działka 520m2, cena 350 tys.zł!!!
– do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
z łazienką i wc na N. Mieście, 1
pięrto, 36m2, cena 42 tys.zł. cicha
lokalizacja, 74 666 42 42, 507 153
166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje w
bloku, B.Kamień, 65m2, parter z
wyjściem na ogródek, cena 160
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy 2 pokoje na
Nowym Mieście, 52m2, słoneczne
na 1 piętrze, 119 tys. 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 ,
507 153 166
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 42m2 na Bardowskiego, po remoncie - 87 000
zł. 74 666 42 42, 515 510 032.

WILLA – Sprzedamy 38 m2, 2
pokoje po remoncie na Nowym
Mieście, 92 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy bliźniaka
Śródmieście okolice Batorego, 80
m2, 4 pok. po remoncie, cena 270
tys.zł. – do dużej negocjacji! 74
666 42 42, 515 510 032.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje w
spokojnej okolicy Nowego Miasta,
słoneczne 52m2, cena 119 000zł.
do negocjacji 74 666 42 42, 515
510 032
WILLA – Mieszkanie 4 pok.102m2
z dużym ogrodem, Śródmieście,
cena 139tys.zł. 74 666 42 42 , 507
153 166.
WILLA- Super lokalizacja! Sprzedam 3 pok. 72m2 na Podzamczu,
cena 169 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę na
Białym Kamieniu, po remoncie, co
gaz, 39m2, cena 75tys zł. 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy dom w Głuszycy, 12 pokoi, działka 5000m2,
cena 250tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 5
pokoi po remoncie, B.Kamień,
79m2, cena 125000zł. 666 42 42,
515 510 032.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę po
remoncie, 1p/4p , 25m2, Piaskowa
Góra, 80 tys.zł. 666 42 42, 515
510 032.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę
na Szczawienku, 26 m2, 45 tys.zł.
CENA DO NEGOCJACJI ! 74 666
42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy dom w Lubominie, 7 pokoi, powierzchnia 200
m2, działka 1800 m2, cena 220
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

Ms 1691 Biały Kamień 2-pokoje
pow. 48m. Do wprowadzenia,
cena 65 tys. Tel. 883 334 486
Ms-1564 Szczawienko 2-pokoje z
dużą kuchnią pow. 52M, cena 70
tys. Tel. 793 111 130
Piaskowa Góra 3 pokoje 45m I
piętro w 4 cena 94 tys, tel. 606
97 66 30
MS-1716 Podzamcze 3pokoje o
pow. 62M, 3 piętro z windą. cena
125tys. Tel. 534 210 153
OKAZJA!!! Ms-1647 Piaskowa Góra
3-pokoje z jasną kuchnią pow.
58,5m. Cena 120 tys. Tel. 793 111
130
Piaskowa Góra 3 pokoje o pow.
83M2 po kapitalnym remoncie,
cena 159 tys. 606 97 66 30
MS-1708 Biały Kamień 3-pokoje
do wprowadzenia pow. 78m.
Cena 168 tys. Tel. 793 111 130
Ms-1682 Podzamcze 4-pokoje
bardzo ładne pow. 70,7m. Cena
185 tys. Tel. 793 111 130
Sprzedam dom wolnostojący
o pow 150m z działką 1100m z
wolnostojącym garażem, cena
237 tys. Tel 606 97 66 30
Sprzedam wyremontowaną
szeregówkę na Piaskowej Górze,
doskonała lokalizacja, cena 289
tys.tel. 606 97 66 30
Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od
25 tys. Tel. 793 111 130
Bogata oferta wynajmu, ceny już
od 600 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź,
tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu
w mieście, cena 4500. tel. 606
976 630

Euro Dom Nieruchomości
Pl. Zamenhofa 1/28
(Hala Targowa Manhatan)
58-309 Wałbrzych
www.eurodom.walbrzych.pl

Ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885

Skup mieszkań za gotówkę na
Piaskowej Górze, lub Podzamczu, może być zadłużone, lub z
zajęciem komorniczym !!! tel. 606
97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra kawalerka o pow. 24M do odświeżenia,
cena 54500. Tel. 606 976 630
Piaskowa Góra 2 pok. do remontu
o pow. 37M, cena 76 tys. Tel 606
97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!!
Podzamcze- 2 pokojowe mieszkanie o pow 38m po kapitalnym
remoncie, meble kuchenne w
zabudowie wraz ze sprzętem AGD
w cenie mieszkania, cena 117 tys,
tel. 606 97 66 30
Piaskowa Góra 2 pok. o pow. 42M,
pełen rozkład, ul. Hirszfelda, cena
94 tys.tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!! MS1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza o
pow. 49M2 po kapitalnym remoncie, I piętro, zabudowa kuchenna
wraz ze sprzętem AGD w cenie,
cena 117 tys. Tel. 606 97 66 30
Ms-1594 Piaskowa Góra 2-pokoje
po kapitalnym remoncie pow.
33m. Cena 94 tys. Tel. 793 111 130

Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Poselska, 3 pokoje, 63m2, 4 piętro w
10, po remoncie, cena 159.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro
w 4, cena 129.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 4 pokoje, 86m2, 2 piętro w
4, cena 179.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro
w 11, 119.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 63m2, 9 piętro
w 10, cena 126.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 4 pokoje, 84m2, 7 piętro w
10, cena 170.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Hetmańska, 2 pokoje, 48m2, 5 piętro

w 10, cena 125.000zł, tel. 74 840
40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro
w 4, cena 160.000zł, po kapitalnym remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, kawalerka, 27m2, 3
piętro w 4, cena 75.000zł, tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Hetmańska, lokal użytkowy, 56m2
z witryną, cena 136.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, 4 pokoje, 57m2, 3 piętro w
4, 135.000zł, po remoncie, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, 2 pokoje z jasną kuchnią,
41m2, 3 piętro w 4, 85.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul.
Okrzei, 2 pokoje z jasną kuchnią,
51m2, 1 piętro w 10, 104.000zł,
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ okolice
Piasta, 52m2, 2 pokoje, parter w
2, cena 98.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO ul.
Namysłowskiego, 2 pokoje, 42m2,
po remoncie, 1 piętro, cena
105.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – Szczawno-Zdrój, 4
pokoje, 116m2, całe drugie piętro
w kamienicy, ogród i garaż, cena
210.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – SKRAJNA SZEREGÓWKA NA SZCZAWIENKU Ul.
Witosa, 160m2, 5 pokoi, cena
499.000zł 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 385.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 3 POKOJE 74 840 40
40, 693 223 424
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 470.000zł
74 840 40 40, 512 085 489

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889
oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84
Sprzedam mieszkanie w Jugowicach, 1 piętro , 2 pokoje, garaż.
Cena 29 tys. zł tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
w Głuszycy na Osiedlu- parter, 61
m2. Cena 100 tys. zł. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w Głuszycy Górnej- parter,
33 m2. Cena 50 tys. zł. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dom w Łomnicy 330
m2, działka 1500 m2, 5 pokoi (
pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne). Cena 850 tys. zł tel.882
068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411

Sprzedam 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,
pierwsze piętro. Cena 195 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dwa mieszkania w Mieroszowie łącznie 130 m2, wysoki
standard, zadbana działka, garaż.
Cena 240 tys zł. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy
75 m2, 2 pokoje, ogródek, pierwsze piętro. Cena 139 tys. zł tel.882
068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
w Głuszycy 67 m2, 1 piętro. Cena
129 tys. tel.882 068 300 - 600 186
884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy
110 m2, 3 pokoje do remontutaras, ogródek. Cena 140 tys. zł
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na parterze
w Głuszycy 65 m2, 3 pokoje z
tarasem i ogródkiem. Cena 130
tys. zł tel.882 068 300 - 600 186
884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy
36 m2, 2 pokoje. Cena 95 tys. zł
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dwie działki budowlane w Bolesławicach blisko
Świdnicy. Cena 50 zł/m2 netto.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
97 m2, 3 pokoje- 1 piętro. Cena
150 tys zł. tel.882 068 300 - 600
186 884 numer licencji 19411
Sprzedam działki budowlane
w Głuszycy- Zimna Woda. 1485
m2 – 38 ty zł i 3395m2 – 130 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam komfortowy apartament w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje,
kominek, 1 piętro, garderoba.
Cena 155 tys. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w
Głuszycy 200 m2, przy głównej
drodze, parter. Cena 120 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam część domu do remontu w Ścinawce Dolnej, 107 m2,
4 pokoje, tarasy. Cena 110 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam 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
Krajobrazowy Chełmy. Cena 250
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje,
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel.
882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
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ul. Broniewskiego 65B
58-309 Wałbrzych
Tel.(74) 307 03 16, 694 845 618
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH DLA ZDECYDOWANYCH
KLIENTÓW! TEL.(74) 307 03 16,
694 845 618
Piaskowa Góra 2 pokoje pełny
rozkład, 42 m2, 1 piętro. Cena
87 tyś. Tel: (74) 307 03 16, 602
826 652
Podzamcze, 3 pokoje, 48 m2,
cena: 109 tys! Tel. (74) 307 03 16,
694 845 618
Piaskowa Góra 3 pokoje , 2 piętro
w budynku 4-ro piętrowym, 54
m2, cena: 139 tys. Tel. (74) 307 03
16, 694 845 618
Podzamcze, kawalerka 27 m2,
piętro 3, blok 4 piętrowy. cena:
75 tyś! Tel. (74) 307 03 16, 602
826 652
Podzamcze, 3 pokoje , 63 m2.
Blok po termomodernizacji. cena:
115 tyś! (74) 307 03 16, 530 478
500
Wałbrzych, Śródmieście 44 m2, 2
pokoje po kapitalnym remoncie
cena: 79 tys!(74) 307 03 16, 602
826 652
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 29 m2,
piętro 4, cena 75 tyś. Tel. (74) 307
03 16, 694 845 618
Rusinowa, super lokalizacja, zielona okolica,43 m2, 2 pokoje, piętro
2. cena: 65 tys. Tel.(74) 307 03 16,
694 845 618
SUPER OFERTA !! Wolnostojący
dom na działce 1000 m2, na
Poniatowie, cena: 99 tys. Tel.(74)
307 03 16, 694 845 618
Biały Kamień 2 pokoje , 2 piętro,
budynek 3 piętrowy, 50 m2, cena
107 tyś. Tel. .(74) 307 03 16, 694
845 618

BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZKANIE, PARTER, 40 M2, 2 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
BALKON. OGRZEWANIE MIEJSKIE.
DO REMONTU. CENA : 82 000
ZŁ(74) 843 33 33,(74)666 66 06
BON - RUSINOWA, MIESZKANIE,
WYSOKI PARTER, 34 M2, 1 POKÓJ,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z
WC, PRZEDPOKÓJ.OGRZEWANIE
GAZOWE. 52 000 ZŁ - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – MIEROSZÓW,MIESZKANIE,
31 M2, PARTER, 2 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ.
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE. CENA
: 59 000 ZŁ - (74) 843 33 33 - (74)
666 66 06
BON – RUSINOWA, DOM, 250 M2,
DZIAŁKA : 1000 M2 WYBUDOWANY
W 2011 ROKU. 6 POKOI, JASNA

KUCHNIA W ZABUDOWIE, DWIE
ŁAZIENKI, WYSOKI STANDARD.
OGRZEWANIE GAZOWE PLUS KOMINEK. GARAŻ W BRYLE BUDYNKU.
CENA 690 000 ZŁ- (74) 843 33 33
- (74) 666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKANIE,64 M2, 3 PIĘTRO, 3 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
PRZEDPOKÓJ. ZIELONA LOKALIZACJA, NIE PRZY GŁÓWNEJ DRODZE.
CENA 109 000 ZŁ- (74) 666 66 06
BON - BOGUSZÓW GORCE, MIESZKANIE, STAN DEWELOPERSKI, 1
PIĘTRO, 49 M2, 2 POKOJE, JASNA
KUCHNIA, ŁAZIENKA , WC, PRZEDPOKÓJ. OKNA DREWNIANE NOWE.
CENA: 59 000 ZŁ (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON – GAJ, MIESZKANIE, 37 M2, 1
PIĘTRO, 2 POKOJE, JASNA KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ, ŁAZIENKA Z
WC. UMEBLOWANE, PO REMONCIE.
CENA : 85 000 ZŁ - (74) 666 66 06
BON - BOGUSZÓW GORCE,
DOM,170 M2, DZIAŁKA 540 M2
(PIĘKNIE ZAGOSPODAROWANY
OGRÓD), 5 POKOI, 2 KUCHNIE, 2
ŁAZIENKI, 3 WC , DOM W PEŁNI
UMEBLOWANY I WYPOSAŻONY.
CENA 498 000 ZŁ- (74) 843 33 33 ,
(74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, KAWALERKA PO KAPITALNYM REMONCIE, 20
M2,DO WPROWADZENIA,UMEBLOWANE.10-TE PIĘTRO CENA : 55 000
ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – LOKAL HANDLOWO-BIUROWY DO WYNAJĘCIA, ŚRÓDMIEŚCIE,52 M2, SKŁAD: SALA SPRZEDAŻY, BIURO, MAGAZYN, ZAPLECZE
SOCJALNE.BARDZO DOBRA
LOKALIZACJA. CENA NAJMU : 1200
ZŁ - (74) 843 33 33 , (74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE,
57 M2,3 PIĘTRO. 2 POKOJE, KUCHNIA W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA,
PRZEDPOKÓJ. STAN BARDZO
DOBRY , NOWA INSTALACJA,
OGRZEWANIE GAZOWE.CENA: 99
500 ZŁ - (74) 843 33 33 , (74) 666
66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE, 2 PIĘTRO, 50 M2, 2 POKOJE,
ŁAZIENKA, KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ.
OGRZEWANIE C.O WĘGLOWE.
CENA: 45 000 ZŁ - (74) 843 33 33 ,
(74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZKANIE, KAMIENICA, 74 M2, PARTER, 4
POKOJE, KUCHNIA W ZABUDOWIE,
ŁAZIENKA Z WC I PRZEDPOKÓJ.
WYDZIERŻAWIONY OGRÓD. CENA
96 000 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 – MIESZKANIE, SZCZAWNO
ZDRÓJ, 3 POKOJE, KUCHNIA,
ŁAZIENKA. 47 M2,DO REMONTU,
PARTER.OGRZEWANIE CO WĘGLOWE. CENA : 65 000 ZŁ - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON – BIAŁY KAMIEŃ,MIESZKANIE,
53,5 M2,2 PIĘTRO, 2 POKOJE, JASNA
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC. OGRZEWANIE PIECOWE. CENA 79 000 ZŁ
- (74) 843 33 33,(74) 666 66 06
BON – OKOLICE STRZEGOMIADZIAŁKA BUDOWLANA, 1000 M2,
WSZYSTKIE MEDIA. CENA: 30 000
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- OKOLICE KAMIENNEJ GÓRY,
DZIAŁKA ROLNA (MOŻLIWOŚĆ
PRZEKSZTAŁECENIA NA BUDOWLANĄ) POWIERZCHNIA 12234 M2,
OKOŁO 30 M OD DZIAŁKI WSZYSTKIE MEDIA. CENA 48 000 ZŁ -(74)
843 33 33, (74) 666 66 06

ZAPRASZAMY
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK,
WAŁBRZYCH,
ul. LEWARTOWSKIEGO 5,
W GODZ. 9-17.
TEL. 74 665 03 88
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,
DWUPOZIOMOWY, W DOBREJ
CZĘŚCI BOGUSZOWA-GORC, 175
M2, 120 000,- TEL. 603-861-411
JASIAK – KOMFORTOWE, PO
KAPITALNYM REMONCIE, 82 M2,
165 000,- PIASKOWA GÓRA TEL.
603-861-411
JASIAK-SPRZEDAM PÓŁ DOMU Z
MAŁYM OGRÓDKIEM, W CICHEJ
I ZIELONEJ CZĘŚCI SZCZAWNA
ZDROJU, CENA 279 900,- TEL. 603861-411
JASIAK-GRUNTY POD PENSJONAT
I ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ, 13
ZŁ/M2, CENA TYLKO DO POŁOWY
WRZEŚNIA TEL. 603-861-411
JASIAK–WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 2 POKOJE, 50M2, 6 PIĘTRO,
130 000 ,- DO NEGOCJACJI TEL.
730-303-888 MS-0798N
JASIAK–BOGUSZÓW GORCE, 2
POKOJE, 58 M2, Z OGRÓDKIEM I
SAMODZIELNYM WEJŚCIEM, 57
000,- DO NEGOCJACJI TEL. 730303-888 MS-0751N
JASIAK–WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 3 POKOJE,54 M2, DO
ODŚWIEŻENIA 129 900,- TEL. 730303-888 MS-747N
JASIAK–WAŁBRZYCH, PIASKOWA GÓRA, 3 POKOJE, WYSOKI
PARTER, 45 M2, 99 999,- DO
NEGOCJACJI. TEL. 730-303-888
MS-0795N
JASIAK – WAŁBRZYCH, STARY
ZDRÓJ, 70,50M2, 3 POKOJE, 2
PIĘTRO, OGRZEWANIE GAZOWE.
STAN DO WPROWADZENIA. CENA
125 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI.
TEL. 535 985 088. MS – 0622K
JASIAK – SZCZAWNO ZDRÓJ, 2
POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA,
OGRZEWANIE GAZOWE, NOWE
INSTALACJE, 2 PIĘTRO.CENA 85
000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL.
535 985 088. MS – 0591K
JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE
MIASTO, 44M2, 2 POKOJE, DUŻA
KUCHNIA, ŁAZIENKA, PARTER,
PO CZĘŚCIOWYM REMONCIE.
IDEALNA LOKALIZACJA. CENA
99 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL.
535 985 088. MS – 0788K
JASIAK – WAŁBRZYCH, SOBIĘCIN,
53M2, W PEŁENI ROZKŁADOWE,
2 POKOJE, KUCHNIA Z OKNEM,

NOWE BUDOWNICTWO, 2 PIĘTRO,
STAN DO ZAMIESZKANIA. CENA
115 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI.
TEL. 535 985 088. MS – 796K
JASIAK-OKAZJA, KAWALERKA,27M2, 7 PIĘTRO, PIĘKNY WIDOK,
ŚRÓDMIEŚCIE, 65.000 DO NEGOCJACJI, TEL 883-981-344
JASIAK-OKAZJA, 2 POKOJE, 41M2,
1 PIĘTRO, NOWE BUDOWNICTWO,
OKOLICE BEMA, CENA 93 000ZŁ
TEL. 883-981-344
JASIAK- PIASKOWA GÓRA, 2
POKOJE, 34M2,3 PIĘTRO, DO
WPROWADZENIA, CENA 105
000ZŁ, KONTAKT 883-981-344
JASIAK - BIAŁY KAMIEŃ, 3 POKOJE, 1 PIĘTRO, 6OM2, MOŻLIWOŚĆ
DOKUPIENIA GARAŻU, 119 900,
KONTAKT 883-981-344
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ
W WAŁBRZYCHU I OKOLICACH W
ZIELONYCH ZAKĄTKACH MIASTA,
NAJCHĘTNIEJ Z OGRÓDKAMI. TEL.
535-586-888. PILNE!
JASIAK – DWUPOZIOMOWE
MIESZKANIE W SZCZAWNIE-ZDROJU, CENTRUM, 50M2,
OGRZEWANIE GAZOWE, OGRÓDEK, DRUGIE PIĘTRO, ŁADNY
STANDARD-159.000 ZŁ TEL.
535-586-888. MS-0757B
JASIAK – DZIAŁKA 6100 M2 OBJĘTA PLANEM ZAGOSPODAROWANIA NA ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ
W BOGUSZOWIE (U PODNÓŻA
CHEŁMCA) Z ZABUDOWANIAMI.
CENA 50.000,- ZŁ OKAZJA! TEL.
535-586-888 RS-0039B
JASIAK - OKAZJA! PIĘKNE SŁONECZNE MIESZKANIE DWUPOKOJOWE W UNISŁAWIU ŚLĄSKIM
Z MOŻLIWOŚCIĄ ADAPTACJI
PODDASZA I OGRÓDKIEM. PIERWSZE PIĘTRO. CENA 89.000,- DO
NEGOCJACJI! TEL. 535-586-888.

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 ,
rozkładowe, 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

Sprzedam
sklep
w Jabłowie
z pełnym
wyposażeniem.

Tel.74/845 -03 -75

Wynajmę
lub sprzedam
halę 800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu
(koło Starej Kopalni).

Tel. 606 478 000

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 84212-84
SOWA, Piaskowa Góra, 2 pokoje,
43m2. Cena 120 000 do negocjacji. Licencja nr 2410, tel. 519-121102, 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 84212-84
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
wyremontowane 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 weranda 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

58-309 Wałbrzych, Kusocińskiego 5,
walbrzych@wgn.pl 74 842 90 60,
WGN Piaskowa, bardzo ładne,
2 pokoje rozkładowe, 37m, na
pierwszym piętrze, po kapitalnym
remoncie, 115 tys. tel.74 842 90 60.
WGN Nowe Miasto, mieszkanie 2
pokoje, kuchnia łazienka, ogrzewanie gazowe, 1 piętro, zielona
okolica, cena 80 tys. zł 74 842 90 60.
WGN Podzamcze, ładne 3 pokoje,
60m, rozkładowe, dobra lokalizacja,
czwarte piętro, winda,
cena 145 tys.do negocjacji, 74 842
90 60.
WGN Nowe Miasto, do wprowadzenia mieszkanie 65m, 3 pokoje ,
rozkładowe ,1 piętro, ogródek ,189
tys. zł. tel. 74 842 90 60.
WGN mieszkanie 2 pokoje, 43m,
Nowe Miasto, po kapitalnym
remoncie, do wprowadzenia, dobra
lokalizacja, 115 tys. tel. 74 842 90
60.
WGN Podzamcze, bardzo ładne
mieszkanie, 51m, 2 pokoje, rozkładowe, cena 125 tys. zł, negocjacje,
dobra lokalizacja, 74 842 90 60.
WGN Podzamcze, mieszkanie 27m,
pokój, kuchnia, łazienka z wc, niskie
koszty 230,-zł mc,
3 piętro, cena 73 tys. neg. 74 842
90 60.
WGN Szczawno, dom 4 pokoje,
70m, sprzedam za 290 tys. zł lub
zamienię na mieszkanie w Wałbrzychu z dopłatą, tel. 74 842 90 60,
WGN mieszkanie na Piaskowej
Górze, 65 m, 2 ładne duże pokoje,
pierwsze piętro, cena tylko 65 tys.
zł tel. 74 842 90 60, SM/3611.
WGN Piaskowa , bardzo ładne
mieszkanie, do wprowadzenia od
zaraz , 82m, 3 pokoje, stare budownictwo, 165 tys. 74 842 90 60.
WGN Piaskowa , sprzedam 3
pokoje, widna kuchnia, 51m, parter,
bardzo dobra lokalizacja, cena do
uzgodnienia. , 74 842 90 60.
WGN mieszkanie w Szczawnie,
93m, na 1 piętrze, 3 ładne pokoje,
bardzo okazyjna cena 132 tys. zł,
tel. 74 842 90 60.
WGN Boguszów, ładne duże
mieszkanie 71m, pierwsze piętro, 2
pokoje, przystępna cena 70 tys. zł
tel. 74 842 90 60.
WGN sprzedam mieszkanie Piaskowa Góra, 41m, dwa pokoje, widna
kuchnia, czwarte piętro, cena 86
tys. zł tel. 74 842 90 60.
WGN dom w okolicach Strzegomia,
4 pokoje, działka 3900m, cena ofertowa 230 tys. zł, tel. 74 842 90 60.
WGN Świebodzice, bardzo ładne
mieszkanie wysoki standard, 53m, 2
pokoje, bardzo dobra cena 130 tys.
okazja, 74 842 90 60,
WGN Wszystkie oferty w siedzibie
biura Wałbrzych, Kusocińskiego 5,
Piaskowa Góra, tel. 74 842 90 60,
Kupujesz – Sprzedajesz, zapytaj
74 842 90 60, napisz walbrzych@
wgn.pl.
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USŁUGI
(1) Usługi hydrauliczne – tel. 798
485 282.
(1) INSTALACJE SANITARNE, CO
doradztwo, prowadzenie robót,
rozliczenia, sprawdzanie materiałów, faktur, urządzeń oraz jakość
robót, opinie. TEL: 798-485-282
(12) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, DYWANÓW, WYKŁADZIN, CZYSZCZENIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ – KONKURENCYJNE CENY!
TEL: 535-424-624.
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(4) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(4) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

PRACA
(4) Opiekunka osób starszych w
Niemczech. Od zaraz. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Tel: 725-248-935.

SPRZEDAM

(1) Wynajmę komfortową kawalerkę po remoncie, umeblowaną, w pełni wyposażoną, w
dobrej cenie - 600 zł. Wałbrzych
Podgórze, blisko Śródmieścia
(bardzo dobra lokalizacja). Tel.
508 072 243.

KREDYTY z niską ratą

(2) Sprzedam ładne mieszkanie w
Mieroszowie, po remoncie, 33 m
kw., wysoki parter, duże nowoczesne okna, miłe sąsiedztwo, niskie
opłaty (72 zł msc.). Cena 60 tys. zł.
Tel. 695 360 626.

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

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.
HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 24 TYS.
POŻYCZKI OD 100 ZŁ
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.
58-160 ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.
Pierwsza pożyczka
do 1 tys. zł za darmo!
MASZ NIESPODZIEWANE WYDATKI ?
Przyjdź do nas i sprawdź ofertę już dziś !
okres spłaty do 12 lat, BEZ PORĘCZYCIELI

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód Subaru
Forester 2 L, 1999 r., benzyna,
automat, bogate wyposażenie,
właściciel PL, zadbany, cena
11500 zł. Tel. 668 292 848.

28 banków i 12 ﬁrm bez BIK W JEDNYM MIEJSCU
nawet do 350.000 zł BEZ ZABEZPIECZENIA

660-676-243

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



ul. Konopnickiej 16, 796 600 006

MAXIMUS

OFERUJE TYLKO POLSKI WĘGIEL KAMIENNY,
KOKS OPAŁOWY i MIAŁ W DOBRYCH CENACH
ul. Topolowa 23A
Wałbrzych - Piaskowa Góra, Teren Giełdy
tel. 74 665 82 02, 603 195 875
WĘGIEL WORKOWANY po 25 kg
TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE
www.maximus.walbrzych.pl

RATY

DREWNO
ROZPAŁKOWE
TEL: 695-079-900

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ MOTOCYKLI.

TEL: 696-473-695

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

lub 502-545-090
USŁUGI REMONTOWO
- WYKONCZENIOWE
TYPU: malowanie,
gładzie, płytki,
sufity podwieszane,
panele, tapety itp.
TEL: 694-922-059

SKUP AUT

Burmistrz Mieroszowa informuje,
że dnia 2 października 2014 roku,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie Plac Niepodległości 1
– II piętro, obok pokoju nr 8
wywieszono wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży,
dzierżawy, oddania w użytkowanie
wieczyste lub najem.
Wykaz podlega wywieszeniu
na okres 21 dni.

SKŁAD WĘGLA

(4) Do wynajęcia - P. Góra – 2
pokoje + kuchnia w pełni wyposażone, 850 zł + media. Tel. 662
143 445.

(5) Do wynajęcia lokal - 45 m2 w
centrum Wałbrzycha na dowolną
działalność: sklep, usługi, biuro,
wszystkie media. Tel. 668 549 462.

bez zdolności kredytowej

CHWILÓWKI na dowód

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie w
Szczawnie Zdroju, na parterze, blisko parku, 41 m kw, 2
pokoje, kuchnia, łazienka, co
gazowe, okna pcv. Tel. 601 888
154.

KONSOLIDACJE

POŻYCZKI pozabankowe

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
do 150 tys. zł
CHWILÓWKI do 3 tys.
od 1 do 12 miesięcy
Bez BIK, KRD
Wałbrzych,
pl. Magistracki 3/7
tel. (74) 837 40 53

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

(1) Sprzedam nowy aparat
słuchowy szwajcarskiej firmy
Bernafon, na gwarancji. Cena do
uzgodnienia. Tel. 570 307 258 lub
786 176 772.

(2) Sprzedam mieszkanie w
centrum Wałbrzycha, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, centralne
ogrzewanie, I piętro. 62 tys zł. Tel.
886 627 224.

wiele banków w jednym miejscu

i inne...

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

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