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Rada zmieniła 
budżet
Zmiany w budżecie gmi-
ny Świebodzice to wynik 
zwiększonych dochodów z 
tytułu otrzymania dotacji 
celowej na realizację zadań 
z zakresu administracji rzą-
dowej i wpływów z podatku 
VAT. W związku z wpływami 
Rada Miejska Świebodzic za-
bezpieczyła środki m.in. na 
sporządzenie dodatkowych 
wyliczeń w ramach projektu 
termomodernizacji placówek 
oświatowych oraz zwiększyła 
plan wydatków remontowych 
dla Miejskiego Zarządu Nieru-
chomości.

(RED)

Posadzili drzewa
Wyposażeni w dobre humo-
ry i w najróżniejsze sprzęty 
ogrodowe - szpadle, grabie 
i motyki, a nawet kilofy i 
kostury, mieszkańcy Świe-
bodzic chętnie wzięli udział 
w akcji wspólnego sadzenia 
drzewek, która odbyła się na 
placu przy ul. Dąbrówki i Pi-
leckiego. Idea przedsięwzięcia 
zakładała, by na placu sąsiadu-
jącym z nowo powstałym osie-
dlem domków zasadzić małe 
drzewka - buki i jodły, a na-
stępnie oznaczyć je pamiątko-
wymi tasiemkami z imionami 
osób sadzących. Akcja, poza 
niezaprzeczalnym wymiarem 
ekologicznym, miała także 
charakter integracyjny, gdyż 
w słoneczne sobotnie przed-
południe, drzewka sadziły całe 
rodziny. Organizatorami wy-
darzenia byli burmistrz Świe-
bodzic Bogdan Kożuchowicz, 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 2 oraz ZGK Świebodzice.

(RED)

- Widoczny progres jest 
dowodem na to, że pomysł 
wprowadzenia budżetu par-
tycypacyjnego był trafny. 
Dzięki umożliwieniu miesz-
kańcom możliwości diagno-
zowania i raportowania ich 
bieżących oczekiwań wyre-
montowane zostały chodni-
ki, zamontowano nowe lam-
py, odnowiono balustrady 
na kładce przy ul. Wiejskiej 

oraz wykonano wiele innych, 
które wpłynęły na poprawę 
komfortu mieszkańców. Nie 
inaczej będzie i tym razem, 
ponieważ wśród zgłoszeń 
znów dominują prace doty-
czące remontów dróg, chod-
ników i podwórek. Obecnie 
wszystkie zgłoszone pro-
pozycje zostały przekazane 
wydziałom urzędu miejskie-
go, które ocenią stopień za-

awansowania zgłoszonych 
wniosków, oszacują przy-
bliżony koszt jego realizacji, 
a także stwierdzą czy dane 
zadanie należy do właściwo-
ści Gminy, a nie np. osoby 
prywatnej bądź też zarządcy 
drogi. Ten etap potrwa do 24 
października mówi Tomasz 
Merchut z Urzędu Miejskie-
go w Świebodzicach.

(RED)

Prawie setka niedaw-
nych przedszkolaków, któ-
rzy we wrześniu rozpoczęli 
naukę w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Na-
uczycieli Tajnego Naucza-
nia w Świebodzicach, zo-
stała pasowana na ucznia.

Uroczystość przyjęcia 
pierwszaków w poczet peł-
noprawnych uczniów odbyła 
się w ramach tzw. „Dwójko-
wej Akademii Pana Kleksa”, 
czyli projektu, który zakładał 
m.in. zajęcia z sześciolatka-
mi rozpoczynającymi swoją 
szkolną przygodę. W związ-

ku z tytułem projektu, wśród 
zebranych nie mogło zabrak-
nąć samego profesora Am-
brożego Kleksa, który, zanim 
uczniowie odebrali pasowa-
nie, zadał im szereg zadań do 
wykonania. Maluchy śpiewa-
ły i recytowały, a w ramach 
najtrudniejszego z zadań 
musiały uporządkować gar-
derobę profesora i przypiąć 
ją do sztalugi, tak, by na bry-
stolu pojawiła się sylwetka 
pana Kleksa. Po wykonaniu 
wszystkich poleceń przyszedł 
czas na uroczystość pasowa-
nia. Honory pasującego czy-

nił, wyposażony w wielki ołó-
wek i ubrany w szaty rektora 
„Dwójkowej Akademii Pana 
Kleksa” burmistrz Bogdan 
Kożuchowicz, a dyrektor pla-
cówki Teresa Walczak-Jusiel 
wraz z wychowawczyniami 
poszczególnych klas wręcza-
ły dumnym uczniom legity-
macje szkolne, plany lekcji i 
rożki z przyborami szkolnymi. 
O oprawę artystyczną uro-
czystości zadbali uczniowie 
klas drugich - A i C, pod opie-
ką pań Małgorzaty Radwan i 
Renaty Szeligi.

(RED)

Przyjęci w poczet uczniów

Więcej zadań
Zakończył się pierwszy etap tegorocznej edycji budżetu 

partycypacyjnego. Trwający od połowy kwietnia do 30 września 
nabór wniosków od mieszkańców zamknął się liczbą 35 zgłoszeń. 

To zdecydowanie więcej niż w roku ubiegłym, gdy świebodziczanie 
zawnioskowali o realizację 24 zadań.



Czwartek, 9 października 2014 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

Janusz
Bartkiewicz

www. r-bus.pl
e-mail: info@r-bus.pl

cena od
 179zł / 45€
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+49 171 564 36 46

Dni wyjazdu z Polski: ŚRODA, NIEDZIELA
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Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52

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

Obniżymy Twoje
raty nawet o połowę!

Zadzwoń!
czynne: 9-17

niezależnie

od BIK

także
z komornikiem
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Właśnie skończyłem lek-
turę książki-wywiadu Da-
riusza Lorantego pt. „Spo-
wiedź psa”, a wcześniej 
przeczytałem wiele o losach 
warszawskiego policjanta, 
będącego pierwowzorem 
„Desperado”, czyli bohatera 
�lmu Patryka Vegi „Pitbull”. 
Przyznam szczerze, że za-
inspirował mnie do tego 
pewien były już (na szczę-
ście) wałbrzyski policjant, o 
którym opowiadali mi takie 
rzeczy, że włosy na głowie 
dęba stają od samego słu-
chania. Kiedy słuchałem 
tych opowieści, kiedy czy-
tałem o Sławomirze Opali i 
Dariuszu Loranty, bez prze-
rwy kołatała mi w głowie, 
niedawno wypowiedziana 
przez Władysława Frasyniu-
ka opinia, że jeżeli chodzi 
o policyjną brutalność, to 
dawni milicjanci mogliby u 
obecnych funkcjonariuszy 
policji jedynie praktyko-
wać jako czeladnicy. Piszę o 
tym, albowiem zgłosił się do 
mnie pan Damian Czemar-
nik z wałbrzyskiej Piaskowej 
Góry, który opowiedział mi 
swoją historię. Historię, któ-
ra przypomina niektóre sce-
ny z wspomnianego �lmu 
„Pitbull”:

20.09.2014 r. udał się z sy-
nem (lat 20) na stadion przy 
ul. Kusocińskiego, gdzie był 
rozgrywany jakiś młodzie-
żowo-dziecięcy mecz piłki 

Nie bójmy sie powiedzieć STOP!
nożnej. Pan Damian miesz-
ka tuż przy tym stadionie. 
Siedząc na trybunach miał 
przy sobie torbę z zakupami 
i popijał z plastikowej butel-
ki pojemności 0,6 l. napój o 
nazwie „Tiger”. W momen-
cie kiedy chował ją do torby, 
na rowerze górskim pod-
jechał jakiś mężczyzna w 
krótkich spodenkach i białej 
koszulce z krótkimi rękawa-
mi. Nazwijmy go „kolarz”. 
Zatrzymał się i odezwał w te 
oto słowa: co tam schowałeś 
ku…sie? Myśląc, że to jakiś 
nawiedzony przygłup, pan 
Damian odpowiedział, że 
„piwo, wino, wódkę i narko-
tyki”. Co „kolarz” skwitował 
stwierdzeniem, że chyba 
panu Damianowi humorek 
dopisuje i zaraz się okaże, 
czy będzie taki wesoły, jak 
przyjadą jego koledzy. Po-
wiedziawszy to odjechał, a 
pan Damian zauważył, że na 
plecach – na tej koszulce – 
miał napis: Policja. Po kilku-
nastu minutach zadzwonił 
do swojej matki (inwalidka I 
grupy, po śmierci klinicznej, 
poruszająca się na specjal-
nym trzykołowym rowerze), 
że idzie po nią, aby mogła 
sobie pojeździć na pobli-
skiej trasie rowerowej. Kie-
dy już mama sobie jeździła, 
udał się z synem pod bra-
mę główną stadionu, gdzie 
miała dojechać jego mama 
i zauważył, że w ich kierun-
ku idzie dwóch cywilów. 
Jeden wyższy, drugi wyraź-
nie niższy. Gdy się zbliżyli 
odezwali się do nich słowa-
mi znamionującymi osoby 
nadzwyczaj kulturalne: ej, 
wy ch…je, szukamy takich 
dwóch o podobnych ryso-

pisach do was, co chcą nam 
wylizać d…pę. Pan Damian 
grzecznie ich uświadomił, 
że przecież jest ich dwóch, 
więc ową czynność mogą 
bez problemu sobie nawza-
jem wyświadczyć. Wówczas 
ten wyższy, wyciągnął coś z 
kieszeni, czym mignął panu 
Damianowi przed oczami 
i gromko oświadczył: PO-
LICJA, po czym autoryta-
tywnie stwierdził, że pan 
Damian musi być albo nie-
trzeźwy, albo po narkoty-
kach, niech więc uważa, bo 
go zaraz zakuje w kajdanki. 
Ponieważ pan Damian nie 
widział jakiejkolwiek pod-
stawy do policyjnej inter-
wencji, w żartobliwym ra-
czej geście, wyciągnął obie 
ręce i oświadczył, „no to kuj” 
i… został w błyskawiczny 
sposób „zaobrączkowany”. 
Widząc, że to nie przelewki, 
wyciągnął z kieszeni tele-
fon, aby zadzwonić do ojca 
i w tym momencie wyższy 
wzrostem policjant (nazwi-
sko znane), bardzo mocno 
uderzył go w skute dłonie, 
tak mocno, że telefon upadł 
na ziemię. Gdy go podniósł 
i dalej chciał dzwonić otrzy-
mał bardzo silnego kop-
niaka, co spowodowało, że 
upadł na ziemię. Niższy po-
licjant chwycił go za kajdan-
ki i zaczął ciągnąć po trawie 
do cywilnego radiowozu 
marki Fiat Bravo, mówiąc 
do pana Damiana, że „zoba-
czymy, czy tam też będziesz 
taki mądry”. Po chwili przy-
jechał oznakowany radio-
wóz z przełożonym tych 
panów oraz funkcjonariusz 
w mundurze, będący kie-
rowcą. Następnie zadzwonił 

do kogoś (chyba „kolarza”) 
pytając, czy ten młodszy 
(syn pana Damiana) też był 
agresywny, ale mundurowy 
zadecydował, że zabierają 
obydwóch. Na komisaria-
cie (Piaskowa Góra) syna 
zabrano na górę (zwolnio-
no go po godzinie), a pana 
Damiana w kajdankach na 
rękach pozostawiono na 8-9 
godzin na korytarzu na par-
terze. Został tam brutalnie 
pobity przez „kolarza”, któ-
ry bił go pięścią po głowie, 
a mundurowy (kierowca) 
kopał go bardzo silnie po 
nogach. Ponadto ten mniej-
szy stróż (?) prawa kazał mu 
stanąć pod ścianą i wydawał 
różne wojskowe komendy, 
a następnie aparatem fo-
togra�cznym w telefonie 
(chyba prywatnym) pstryk-
nął mu trzy fotogra�e. Po 
jakimś czasie, gdy pana Da-
miana zaczęły bardzo puch-
nąć dłonie, wołał, aby mu 
zdjęto kajdanki, a ponieważ 
nie było żadnej reakcji udał, 
że zemdlał. Błyskawicznie 
pojawił się ten policjant, co 
był niby przełożonym i zdjął 
mu kajdanki, a następnie 
zabrał na górę do pokoju. 
Został przebadany alkoma-
tem, który wykazał, że jest 
absolutnie trzeźwy (stosow-
ny kwit ma w domu). „Prze-
łożony” zaczął z nim rozma-
wiać proponując przyznanie 
się do agresywnego wobec 
policjanta („kolarza”) za-
chowania, ale pan Damian 
oświadczył, że jeżeli ma 
być zatrzymany, to prosi 
o zbadanie przez lekarza. 
Wówczas policjant zapro-
ponował, że jeżeli podpisze, 
że rezygnuje z lekarza, to 

zwolni go do domu. I tak się 
stało. Po wyjściu z KP I pan 
Damian zadzwonił do syna, 
który przyjechał po niego 
z kolegą. Kiedy ujrzała go 
matka zadzwoniła do dyżur-
nego komisariatu pytając 
się dlaczego pobili jej syna, 
na co dyżurny oświadczył, 
że został pobity w drodze z 
komisariatu, a jeżeli źle się 
czuje, nich dzwoni na pogo-
towie. Ponieważ źle się czuł, 
pojechał z synem do szpitala 
im. Sokołowskiego (później 
zrobił sobie obdukcję) i - jak 
twierdzi - było tam też kilka 
innych osób, które zgłasza-
ły personelowi, że zostały 
pobite przez policjantów. 
Pan Damian poinformował 
mnie, że świadkami zda-
rzenia na stadionie przy ul. 
Kusocińskiego było sporo 
osób, które serdecznie pro-
si o kontakt (nr telefonu w 
redakcji), albowiem złożył 
w wałbrzyskiej prokuraturze 
stosowne zawiadomienie.

Tyle opowieści pana 
Damiana, który pokazał mi 
bardzo ciekawe dokumen-
ty, mogące przydać się w 
dochodzeniu do prawdy, 
bo panowie policjanci nie 
okazali się na tyle cwa-
ni, aby pewnych błędów 
uniknąć. Słuchając tej opo-
wieści, jako były gliniarz, 
zastanawiałem się: czy tak 
„wyglądają” dzisiejsi stróże 
prawa? Zwłaszcza w kon-
tekście przypadków, kiedy 
ludzie zwalniani są z komi-
sariatów i umierają, nosząc 
ślady ewidentnego pobi-
cia? Czy nie czas powie-
dzieć stanowcze STOP? Do 
sprawy będziemy wracali.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Modernizują drogi
We wrześniu 2014 roku do-
konano częściowego odbioru 
prac realizowanych w ramach 
Narodowego programu 
przebudowy dróg lokalnych 
– Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój pod 
nazwą: „Poprawa dostępno-
ści i bezpieczeństwa ruchu 
na drogach dojazdowych 
do miejsc atrakcyjnych tury-
stycznie w Jedlinie-Zdroju”. 
Zakończono prace przy przebu-
dowie ul. Wałbrzyskiej na odcin-
kach o długości 376 mb. Prace 
zostały wykonane w ramach 
wspólnego przedsięwzięcia z 
Nadleśnictwem Wałbrzych z 
siedzibą w Boguszowie – Gor-
cach. W ramach wymienionego 
zadania do zrealizowania po-
został jeszcze remont ulicy Sta-
nisława Moniuszki na odcinku 
o długości 865 mb, pomiędzy 
skrzyżowaniami z ulicą Kłodzką. 
Planowany termin zakończenia 
zadania wyznaczono na 31 paź-
dziernika 2014 roku.

(RED)

Głuszyckie wsie
We wrześniu kolekcjoner 
pocztówek - głuszyczanin 
Grzegorz Czepil opowiadał 
o Głuszycy na starej pocz-
tówce. – Pan Grzegorz Czepil 
zachwycił słuchaczy wiedzą 
i zbiorami. Stąd kontynuacja 
cyklu – wyjaśniają organiza-
torzy z CK-MBP. Spotkanie za-
planowane na 9 października 
będzie poświęcone obecnym 
wsiom w gminie Głuszyca: 
Sierpnicy, Kolcom, Grzmiącej, 
Łomnicy i Głuszycy Górnej. 
Początek prelekcji połączonej 
z pokazem kart pocztowych o 
godz. 18.00. Wstęp wolny.

(RED)
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Szanowni Państwo,

W niedzielę 16 listopada wybierzemy swoich przedstawicieli do Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego. To ważny dzień. Zagłosujemy na ludzi, którzy mają reprezentować 
nas i nasze sprawy. Ludzi, którzy mają łączyć potrzeby mieszkańców gmin z naszego 
regionu. Chyba nikt nie akceptuje sytuacji gdy radni skupieni są wyłącznie na 
sobie, nie interesuje ich los mieszkańców, a do tego kłócą się, wzajemnie obrażają 
i ciągają po sądach. Trzeba to zmienić!

Trzymajmy się prostej zasady, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Nasz 
powiat może rozwijać się tak jak choćby Jedlina-Zdrój. Przy dobrej współpracy 
z gminami będziemy remontować więcej dróg, rozwijać połączenia autobusowe, 
dbać o seniorów, skutecznie walczyć z bezrobociem czy też zapewniać młodzieży 
warunki do rozwoju swoich pasji.  

Szanowni Państwo, stawiamy na współpracę ponad podziałami 
i partyjnymi szyldami. Tylko wspólnie  osiągniemy  wiele dla naszego powiatu. 
Dlatego wspieramy Komitet Wyborczy Wyborców „Nasz Powiat”, który łączy ludzi 
z doświadczeniem, osiągnięciami oraz chęcią do wspólnej i ciężkiej pracy. 

Szanowni Państwo, jako członkowie Komitetu Honorowego KWW „Nasz Powiat” 
zwracamy się do Państwa

Zaufajcie naszemu doświadczeniu!
Postawcie na naszych kandydatów!
Poznajcie nasze zobowiązania!

W imieniu Komitetu Honorowego KWW „Nasz Powiat” 

Z poważaniem

Leszek Orpel Jerzy Detyna Bogdan Skiba

Burmistrz Profesor Redaktor sportowy
Jedliny-Zdroju Politechniki Wykładowca

Wrocławskiej akademicki

Bogdan Skiba

Redaktor sportowyRedaktor sportowy

Bogdan SkibaBogdan SkibaBogdan SkibaLeszek OrpelLeszek Orpel Jerzy Detyna

ProfesorProfesor

Jerzy DetynaJerzy DetynaJerzy DetynaJerzy Detyna

R E K L A M A

Dwie gminy z powiatu 
wałbrzyskiego zostały wy-
różnione w tegorocznym 
plebiscycie Euro – Gmina, 
Euro – Powiat, Euro-Partner. 
Gmina Czarny Bór okazałą 
się liderem przedsiębiorczo-
ści, a Gmina Jedlina-Zdrój 
liderem pozyskiwania środ-
ków unijnych.

Gmina Jedlina-Zdrój zna-
lazła się wśród najlepszych 
samorządów otrzymując tytuł 
Lidera Pozyskiwania Środków 
Unijnych. Statuetkę wraz z 
certy�katem potwierdzają-
cym, że miasto Jedlina-Zdrój 
spełnia wymagania najlep-
szych miast europejskich z 
rąk wicewojewody Ewy Mań-

Nasi liderzy

Zrekonstruowana przez 
Jerzego Mazura jego cięża-
rówka z Rajdu Paryż-Dakar 
z 1988 r., ciągle wzbudza 
podziw kierowców i fa-
chowców motorsportu. 

- Uznanie dla mojej pracy 
wyraził Nasser Daleh Al.-Attiy-
ah, książę z Kataru, zwycięzca 
Rajdu Dakar w 2011 r. Obiecał, 
że odwiedzi założone przeze 
mnie Muzeum Górnictwa i 
Sportów Motorowych – po-
wiedział wałbrzyski kierowca, 
który spotkał się z Katarczy-
kiem w Szczecinie podczas 
imprezy Baja Poland w Szcze-
cinie.

Nasser Saleh Al.-Attiy-
ah oprócz wygrania Rajdu 
Dakar w klasy�kacji samo-
chodów, został w 2006 r. raj-
dowym mistrzem świata w 

klasie samochodów produk-
cyjnych, a w 2008 r. zdobył 
Puchar Świata FIA w rajdach 
terenowych. Podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie wy-
walczył brązowy medal w 
strzelaniu do rzutków.

- Oglądając mojego od-
tworzonego Stara 266, 
zainteresował się moim 
muzeum. W obecności kie-
rowców i dziennikarzy po-
wiedział, że w przyszłości 
przyjedzie do Polski w sierp-
niu na jedną z eliminacji MŚ 
w rajdach terenowych, ale 
przedtem odwiedzi moje 
zbiory – poinformował Ma-
zur.

Na razie katarski książę 
przekazał dla muzeum swój 
kombinezon z Rajdu Dakar.

Andrzej Basiński

Książę z Kataru
dla muzeum Mazura

Książę z Mazurem i fotografią Stara 266 z Rajdu Paryż-Dakar.

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

SPRZEDAŻ

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

KOMFORTOWY DOM 

WOLNOSTOJĄCY,185m2, 

5 km OD ŚWIEBODZIC

kupujemy nieruchomości za gotówkę

R E K L A M Akowskiej oraz sekretarza wo-
jewództwa dolnośląskiego 
Lidii Jaroń, w imieniu burmi-
strza miasta odebrała sekre-
tarz miasta Iwona Kupiec-
-Darmetko.

Decyzją kapituły plebiscy-
tu Euro-Gmina, Euro-Powiat, 
Euro-Partner województwa 
dolnośląskiego, Gmina Czar-
ny Bór otrzymała tytuł Lider 
Przedsiębiorczości m.in. za 
tworzenie programów i wy-

korzystanie środków unijnych 
oraz współpracę z lokalnymi 
przedsiębiorcami.

 - Bardzo się cieszę, że 
współpraca gminy z przed-
siębiorcami oraz działania 
podejmowane w ostatnich 
latach, a polegające na pozy-
skaniu ogromnych środków 
zewnętrznych, zostały doce-
nione przez Kapitułę Plebiscy-
tu – mówi Adam Górecki.

(RED)
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SERWIS
KOTŁÓW

i KOTŁOWNI
Zadzwoń i umów się z serwisantem!

Tel. 501-518-606

R E K L A M A

Nowy towar
10 października (piątek)

Szczawno-Zdrój, ul. Równoległa 1

17 października (piątek)

Wałbrzych, ul. Główna 13

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

R E K L A M A

19złza 8 sztuk

TANIE
ZDJĘCIA !!!

99

• DOWÓD OSOBISTY
• PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA
(na nośniku elektronicznym)
• DYPLOM, INNE

FOTO ID Andrzej Wojciechowski
ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego
tel. 669 595 557
www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

R E K L A M A

Proste plecy
Publiczne Gimnazjum nr 6 
im. Janusza Korczaka Wał-
brzychu wraz ze Specjali-
stycznym Szpitalem dra A. 
Sokołowskiego w Wałbrzy-
chu organizują wspólnie 11 
października 2014 r. (sobo-
ta), w godz. 10.00 – 17.00, w 
galerii handlowej w dzielni-
cy Sobięcin, bezpłatną akcję 
pro�laktyczną: Badania prze-
siewowe w kierunku skolioz 
dla dzieci „Zbadaj swoje dziec-
ko – to takie proste mieć plecy 
proste”. W tym dniu będzie 
możliwość przebadania dzie-
ci w wieku od 5 do 18 r.ż. w 
kierunku wad postawy (m.in. 
skrzywienie kręgosłupa, plecy 
okrągłe, plecy wklęsłe, wady 
stóp). W przypadku stwierdze-
nia, przez specjalistów – leka-
rzy ortopedów wady postawy, 
dzieci będą kierowane na bez-
płatne zajęcia rehabilitacyjne 
do ognisk gimnastyki korek-
cyjnej (prowadzonych przez 
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. 
J. Korczaka) na terenie Wał-
brzycha.

(RED)

Pomoc 
dla borysławian
W Wałbrzychu prowadzo-
na jest zbiórka darów dla 
mieszkańców miasta Bory-
sław na Ukrainie. Prośbę do 
władz miasta skierował mer 
Borysławia, który jest miastem 
partnerskim Wałbrzycha. Dary 
w postaci: odzieży, przyborów 
szkolnych, sprzętu medyczne-
go czy przedmiotów codzien-
nego użytku, przyjmowane są 
w magazynie przy ul. Lima-
nowskiego w Wałbrzychu. Po 
zakończeniu zbiórki do Bory-
sławia wyruszy transport z ze-
branymi darami.

(RED)

Jak powszechnie wia-
domo, współczesna szkoła 
nie powinna jedynie uczyć, 
ale również wychowywać. 
A jeśli wychowywać, to 
najlepiej poprzez imprezy, 
które rozwijają umiejętno-
ści oraz zainteresowania 
młodzieży. Doskonałym 
przykładem wychowania 
poprzez wspólną zabawę 
są niedawne zawody w 
placówce przy ulicy Ogro-
dowej - „Mistrz kierownicy 
Zespołu Szkół nr 5”.

Za nami kolejna edycja 
Mistrza Kierownicy ZS nr 5. 
Tym razem na starcie stanę-
ło osiemnaście 4-osobowych 
zespołów, które rywalizowały 
w wielu interesujących kon-
kurencjach, między innymi: 
wymianie kół, rowerowym 
torze przeszkód, przejściu w 
alko-goglach (symulują reak-
cje organizmu pod wpływem 
półtora promila alkoholu we 
krwi), pierwszej pomocy, te-
ście teoretycznym czy precy-

zyjnym przejeździe szkolną 
L-ką. Z grona startujących 
zespołów najlepsza okazała 
się reprezentacja II DT w skła-
dzie: Daniel Ponczyński, Bo-
rys Herbut, Adrian Ryszewski 
oraz Paweł Gliwiński, która na 
�niszu wyprzedziła IIIB ZSZ 
oraz IIA ZSZ.

Zwieńczeniem zmagań 
był pokaz dryftu w wyko-
naniu mistrzów WSM Wał-
brzych, wszyscy chętni mogli 
się również przejechać cię-
żarówką Mercedes użyczoną 
przez �rmę Pap-Trans Piotra 
Brożka. Obie �rmy od wielu 
lat ściśle współpracują z pla-
cówką i tak naprawdę trudno 
sobie wyobrazić imprezy w 
„Mechaniku” bez wsparcia 
powyższych. Zawody trwały 
kilka godzin, ale nikt nie wra-
cał do domu głodny. Na każ-
dego czekały kiełbaski z grilla 
oraz jabłka, gdyż turniejowi 
towarzyszyły obchody „Dnia 
jabłka”.

(ben)

Tylko w „Mechaniku”

Uczniowie musieli wykazać się m.in. z udzielania pierwszej pomocy.

Jeszcze Wiejska, 
potem Husarska

Prezydent dr Roman Szełemej wśród nowych mieszkańców ul. Jana Pawła II.

Tegoroczna jesień oka-
zała się szczęśliwą porą 
roku dla rodzin ocze-
kujących w Wałbrzychu 
na nowe mieszkania. W 
pierwszych dniach wrze-
śnia, w ramach programu 
„Nasz nowy dom”, 19 ro-
dzin wprowadziło się do 
składającego się z dwóch 
klatek budynku przy ul. 
Staszica 10-12 na Nowym 
Mieście, a pod koniec tego 
miesiąca klucze do miesz-
kań odebrało 110 rodzin 
czterech 3-piętrowych blo-
ków przy ul. Jana Pawła II 
na Podzamczu.

W drugim ze wspomnia-
nych miejsc kończą się 
przeprowadzki, głównie 
młodych rodzin, które teraz 
urządzają sobie wymarzone 
lokum. Nowe lokale mają 
m.in. w pełni wyposażone 

łazienki, toalety i kuchnie, 
wykończone podłogi, poma-
lowano w nich ściany i su�ty.

 – To nie jest stan dewe-
loperski, są w pełni gotowe 
do zamieszkania. Wszyscy 
otrzymali takie lokale, jakich 
oczekiwali. Np. do mieszkań 
jednopokojowych wprowa-
dzają się głównie osoby sa-
motne, a lokale na parterze 
zajmują m.in. osoby niepeł-
nosprawne, którym umoż-
liwiono wjazd wózkami 
– podkreślił prezydent Wał-
brzycha dr Roman Szełemej.

Tętni życiem plac za-
baw wewnątrz budynków, 
zagęszcza się też tutejszy 
parking. Ten rejon ul. Jana 
Pawła II, to swoista enkla-
wa wśród starszych o 30 lat 
pozostałych budynków naj-
większego wałbrzyskiego 
osiedla.

- Pod koniec październi-
ka lub w pierwszych dniach 
listopada, przekazanych zo-
stanie kolejnych 80 miesz-
kań przy ul. Wiejskiej na Bia-
łym Kamieniu. Tym samym 
w ciągu jedenastu miesięcy 
oddanych będzie 220 no-
wych mieszkań. A trzeba do-
dać, że stale remontujemy 
mieszkania socjalne i komu-
nalne. W sumie więc w tym 
roku nasze miasto wzbogaci 
się o około 300 mieszkań – 
poinformował prezydent.

Na wiosnę przyszłego 
roku, jak zaznaczył prezy-
dent, rozpoczną się prace 
budowlane przy innej pod-
zamczańskiej ulicy – Husar-
skiej, gdzie w przyszłości 
zamieszkają m.in. młode 
rodziny z dziećmi i osoby w 
wieku senioralnym.

Andrzej Basiński
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R E K L A M A

1. Wałbrzych, ul. Hetmańska 80 I 
 tel. 74 665 22 44

2. Wałbrzych, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy),
tel. 74 666 45 20, tel. 74 666 45 21

- U NAS TANIEJ!
- Nie prześpij niższych cen!
- Promocyjne raty 1%
- ZNIŻKI DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
- Zamów bezpłatny pomiar i wycenę 

OKNA
   -3 SZYBA 

     GRATIS!
DRZWI JUŻ

OD 900 zł

z montażem

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

09-10-2014 (czwartek) 
duża dostawa odzieży skórzanej 
i apaszek z wyceny. 
11-10-2014 (sobota) 
duża dostawa tunik jesiennych 
i leginsów z wyceny.
14-10-2014 14-10-2014 (wtorek) 
duża dostawa płaszczy flauszowych 
damskich i męskich z wyceny.

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

towar dokładany
codziennie !

Wałbrzych, ul. Długa 103

R E K L A M A

Zapraszamy na spotkanie 
z Pierwszą Damą polskiej 
sceny kabaretowej – pa-
nią Marią Czubaszek, która 
będzie gościem PiMBP „Bi-
blioteki pod Atlantami” 13 
października (poniedziałek) 
o godz. 17.00 w Multime-
dialnej Filii Bibliotecznej na 
Podzamczu przy ul. Kaszte-
lańskiej 7 w Wałbrzychu.

Maria Czubaszek – scena-
rzystka, pisarka satyryczna, 
autorka tekstów piosenek, 
słuchowisk radiowych, felieto-
nistka. Po prostu autorka roz-
rywkowa. Jej rozpoznawalny 
od ponad pięćdziesięciu lat ra-
diowy głos i poczucie humoru 
wzbudza gwałtowny śmiech 
wśród rzeszy kilku pokoleń 
rodaków. Dziadkom znana 
jako autorka słuchowiska „Na 
Wyspach Hula-Gula” czy m.in. 
tekstu piosenki „Wyszłam za 
mąż zaraz wracam” z repertu-
aru Ewy Bem, rodzicom jako 
komentatorka w programie 
„Szkło kontaktowe” czy scena-
rzystka seriali „BrzydUla”, „Na 
Wspólnej”. Młode pokolenie 
może rozpoznać głos, który 
użyczyła postaci Babci w ani-
mowanym �lmie „Rysiek Lwie 
Serce”.

Bohaterka wydanych nie-
dawno wywiadów: „Każdy 

Spotkanie z Marią Czubaszek
szczyt ma swój Czubaszek” 
oraz „Boks na Ptaku, czyli każ-
dy szczyt ma swój Czubaszek 
i Karolak”. Przebywa często w 
oparach absurdu oraz w towa-
rzystwie Artura Andrusa.

Spotkanie odbędzie się w 
ramach wspólnego projektu 

Stowarzyszenia Przyjaciół „Bi-
blioteki pod Atlantami” w Wał-
brzychu oraz PiMBP „Biblioteki 
pod Atlantami” pt. „Książka – 
inspiracja, fascynacja, radość”, 
do�nansowanego ze środków 
Gminy Wałbrzych.

(RED)

Podczas �nału 21. kam-
panii „Sprzątanie świata”, 
Ośrodek Społeczno-Kultu-
ralny Spółdzielni Mieszka-
niowej „Podzamcze”, zorga-
nizował zajęcia ekologiczne 
dla grupy ok. 50 uczniów 
Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 21 im. Olimpijczy-
ków Polskich.

Prezes Fundacji RECAL 
przeprowadził warsztaty do-

tyczące recyklingu oraz segre-
gacji i odzyskiwania odpadów. 
Natomiast przedstawicielka 
Dolnośląskiego Zespołu Par-
ków Krajobrazowych, prze-
prowadziła prezentację nt. 
„Odpady i ich wpływ na śro-
dowisko naturalne”.

W ramach kampanii 
uczniowie PSP nr 21 wysprzą-
tali odcinek przełomu potoku 
Szczawik, przepływającego 

przez Książański Park Krajo-
brazowy. Podczas wakacji 
dzieci uczęszczające na zaję-
cia do ośrodka zaznajomiły się 
z ekologią, przyrodą i ochroną 
środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów i 
recyklingu. Zajęcia praktyczne 
przeprowadzano m.in. w re-
jonach Dolnośląskich Parków 
Krajobrazowych.

(BAS)

W trosce o czyste środowisko

Uczniowie SP nr 21 podczas sprzątania potoku Szczawik.
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim Pracownikom 

placówek oświatowych 

satysfakcji oraz radości z pracy 

z dziećmi i młodzieżą,

ich szacunku i wdzięczności 
życzy Andrzej Lipiński

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego

R E K L A M A

Czym jest dla Pana praca w 
samorządzie?

Andrzej Lipiński: - Działalność 
publiczna jest moją długo-
letnią pasją, praca z ludźmi i 
dla ludzi dostarcza mi wiele 
satysfakcji, jest ciągłym wy-
zwaniem i siłą. Z samorzą-
dem powiatowym związany 
jestem od jego początku, 
czyli od roku 1999. Pełni-
łem w nim wiele funkcji: by-
łem wiceprzewodniczącym 
i przewodniczącym rady, 
członkiem zarządu, a obec-
nie wicestarostą.

Czy praca w tej kadencji róż-
niła się od poprzedniej ?

- Lata 2010-2012 to powiat, 
który: funkcjonował z mia-
stem Wałbrzych, miał w 
budżecie prawie 150 mln 
złotych, a w radzie powia-
tu zasiadało 29 radnych, w 
tym 20 z Wałbrzycha. Od 
1 stycznia 2013 roku Wał-
brzych stał się miastem na 
prawach powiatu. Prze-
kazane zostały zadania i 
kompetencje, zmieniły się 
granice administracyjne. 
Oczywiście, budżet powia-
tu ziemskiego zmniejszył 
się o 100 mln zł. Obecnie w 
radzie powiatu zasiada 17 
radnych, którzy są przed-
stawicielami ośmiu gmin 
wchodzących w skład obec-
nego powiatu. To wszystko 
znacząco zmieniło funkcjo-
nowanie powiatu bez Wał-
brzycha i wytyczyło wiele 
nowych zadań.

Jaka jest przyszłość powiatu 
ziemskiego?

- Dobra. Tym bardziej, że w 
lipcu tego roku przyjęto je-
den z najważniejszych doku-
mentów jakim jest Strategia 
Rozwoju Powiatu Wałbrzy-
skiego na lata 2014-2020. 
Nad opracowaniem tego 
dokumentu pracowali rad-
ni i pracownicy starostwa. 
Dokument poddany został 
konsultacjom w gminach i 
będzie służył powiatowi w 
celu pozyskiwania środków 
unijnych w latach 2014-
2020. To również ważny do-
kument, który określa cele i 
zamierzenia w rozwoju Zie-
mi Wałbrzyskiej.

  Jakie remonty i inwestycje 
realizujecie na drogach po-
wiatowych. Co zostało zro-
bione?

- W tych niespełna dwóch 
latach wyremontowaliśmy 
8,87 km dróg powiatowych 
z kwotę 6 092 695 zł z czego 
do�nansowanie z budżetu 
państwa na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych to 
kwota 4 366 486 zł, a pozo-
stałe środki to wkład własny 
powiatu w kwocie 1 726 209 
zł. Za te pieniądze wyremon-
towaliśmy między innymi: 
w gminie Walim drogę po-
wiatową nr 2882 D w Dzieć-
morowicach – 3,595 km, w 
gminie Stare Bogaczowice 
drogę powiatową nr 3464 D 
w Gostkowie – 0,600 km, w 
Boguszowie- Gorcach wyko-

Samorządowiec z pasją
Rozmowa z Andrzejem Lipińskim,

wicestarostą powiatu wałbrzyskiego.

stały 2 km drogi powiatowej 
3470 D, prowadzącej z Mie-
roszowa do Różanej. Droga 
ta wiedzie między innymi do 
Krzeszowa i ZOO Farmy w 
Łącznej - osobliwych atrak-
cji turystycznych. Ponadto 
przebudowany został prze-
pust w drodze powiatowej 
w Nowym Siodle, a wspólnie 
z gminą Mieroszów wykona-
ny został chodnik w Soko-
łowsku. W ramach napraw 
cząstkowych, uzupełnione 
zostały nawierzchnie dróg 
powiatowych w Witkowie, 
Łącznej i na ul. Sportowej w 
Mieroszowie.

Wciąż prowadzone są także 
remonty dróg w gminie Wa-
lim. Kiedy się zakończą?

- Bardzo ważne zadanie, 
które realizujemy w gminie 
Walim, to przebudowa drogi 
powiatowej nr 3356 D z Wa-
limia do Rzeczki. Obecnie na 
ukończeniu jest I etap - od-
cinek o długości 0,750 km. 
Koszt remontu 1 336 098 zł, a 
z tego 1 047 466 zł to środki 
z budżetu państwa na usu-
wanie skutków klęsk żywio-
łowych. Napotkaliśmy tu na 
wiele trudności, zarówno z 
wykonawcą tych robót, jak 
i podziemnym uzbrojeniem 
tej drogi, w postaci gazocią-
gu. Roboty są już jednak na 
ukończeniu. Ponadto jeste-
śmy po przetargu na II etap 
- odcinek 0,5 km, którego 
zakończenie przewidujemy 
na koniec listopada. Wartość 
robót to kwota 724 tys. zł, z 
czego 440 tys. zł pochodzi 
z budżetu państwa na usu-
wanie skutków klęsk żywio-
łowych. Mam nadzieje, że 

pogoda umożliwi nam wy-
konanie tego zadania. Wyło-
niliśmy również w przetargu 
wykonawcę robót na drodze 
powiatowej nr 2876 D Zagó-
rzu Śląskim i Jugowicach na 
odcinku – 0,350 km. Koszt 
zadania 563 tys. zł. W gminie 
Walim mamy najwięcej, bo 
aż 59 km dróg powiatowych.

Wiele dzieje się także na 
drogach w Boguszowie-Gor-
cach.

- Wspólnie z gminną Bogu-
szów-Gorce, w ramach tzw. 
„schetynówek”, czyli Na-
rodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, 
realizujemy przebudowę 
drogi powiatowej nr 3397 
D, na odcinku ul. Reymonta 
i Żeromskiego, wraz z budo-
wą oświetlenia drogowego 
i chodnika. Koszt tego re-
montu to 1 995 711 zł. Dro-
ga ta prowadzi do atrakcji 
turystycznej, jaką jest nie-
wątpliwie kompleks Góry 
Dzikowiec. Na ukończeniu 
jest także remont mostu 
w ciągu drogi powiatowej 
3366 w Boguszowie-Gor-
cach - wartość tego zadania 
to 282 tys. zł.

A co z remontami powia-
towych placówek oświato-
wych?

- Powiat wałbrzyski otrzymał 
do�nansowanie, w ramach 
projektu z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskie-
go na lata 2007-2013 w wy-
sokości 386 tys. zł. Pieniądze 
zostały przeznaczone na ter-
momodernizację budynku 
internatu w Zespole Palcó-
wek Resocjalizacyjnych w 
Walimiu. Przeprowadzono 
remont  pomieszczeń sa-
nitarnych w Zespole Szkół 
im. M. Skłodowskiej-Curie w 
Szczawnie-Zdroju na kwotę 
144 tys. zł.

A jak układa się współpra-
ca na linii powiat – gminy, 
z czym w przeszłości różnie 
bywało?

- Przez te dwa lata udało mi 
się nawiązać dobrą współ-
pracę z burmistrzami i wój-
tami, co pozwoliło nam 
wspólnie realizować zadania 
wynikające z potrzeb miesz-
kańców powiatu. Uważam, 
że należy być otwartym na 
sugestie gospodarzy samo-
rządów gmin , ale równocze-
śnie trzeba być kreatywnym 
i mieć własną wizję rozwoju 
powiatu. Samorząd to nie 
miejsce na politykę, ale na 
skuteczne zarządzanie �nan-
sami publicznymi. Dam przy-
kład: zakończyło się priory-

tetowe zadanie w gminie 
Stare Bogaczowice związane 
z przebudową chodnika o 
długości 170 mb. W tym roku 
wykonano również I etap 
- 380 mb chodnika - przy 
współ�nansowaniu Gminy 
Stare Bogaczowice. Trwa 
wspólna realizacja remontu 
chodnika 140 mb w gminie 
Głuszyca. Gmina Czarny Bór 
przystąpiła do budowy ob-
wodnicy  Czarnego Boru  w 
ciągu drogi powiatowej ul 
Wałbrzyska, gdzie powiat 
przekazuje  środki �nanso-
we w wysokości 100 tys. zł 
na I etap.   Jest to kolejny 
dowód na dobrą współpra-
cę samorządu gminnego 
i powiatowego. Ponadto 
rada powiatu wałbrzyskie-
go podjęła uchwały w spra-
wie zakupu nowych wiat 
przystankowych dla gminy 
Jedlina-Zdrój, gminy Głuszy-
ca oraz gminy Mieroszów, 
gdzie - przy współudziale 
gminy - zamontowano nowe 
wiaty przystankowe przy ul. 
Sportowej i ul. Dworcowej. 
Podjęta została również 
uchwała w sprawie zakupu 
elektronicznej tablicy dyna-
micznej informacji pasażer-
skiej na przystanku autobu-
sowym w Szczawnie- Zdroju. 
Na te zadania przeznaczono 
z budżetu powiatu kwotę 82 
tys. zł.

Ale nie samymi inwestycja-
mi żyje powiat…

- Oczywiście! Bardzo ważny 
jest także rozwój społeczny. 
Dlatego we wrześniu 2014 
r. powołaliśmy Powiatową 
Radę Działalności Pożytku 
Publicznego. W jej skład we-
szło 16 członków, w tym 8 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z Powiatu 
Wałbrzyskiego. Organiza-
cje pozarządowe, w ramach 
Otwartych Konkursów Ofert 
na Zadania Publiczne Powia-
tu Wałbrzyskiego, w latach 
2012-2014 dostały dotacje w 
wysokości ponad 230 tys. zł. 
Powiat organizuje również 
co roku konkursy agrotu-
rystyczne, podczas których 
wybierane są najlepsze go-
spodarstwa agroturystyczne 
z naszego regionu. Wspie-
ramy również inicjatywy 
lokalne w gminach, m.in. 
Mistrzostwa Polski w Biath-
lonie Letnim w Czarnym Bo-
rze, Hommag’e a Kieślowski 
w Sokołowsku, Mistrzostwa 
Polski w Petanque w Jedli-
nie-Zdroju i wiele innych 
ważnych i dużych imprez o 
charakterze lokalnym, regio-
nalnym, krajowym i między-
narodowym.

(RED)

nany został remont wiaduk-
tu łączącego ul. Kosteckiego 
w wałbrzyskim Sobięcinie z 
ul. Reymonta w Kuźnicach, 
a w Czarnym Borze przebu-
dowany został most w ciągu 
drogi powiatowej nr 3366D 
- ul. Wałbrzyska. Ponadto 
rozpoczął się remont mostu 
w ciągu drogi powiatowej nr 
3377 D w Sierpnicy - koszt za-
dania 251 tys. zł i są to środki 
własne z budżetu powiatu.

A co w Pana okręgu udało 
się zrobić?

- Mój okręg wyborczy to gmi-
ny Czarny Bór i Mieroszów. 
Wykonany został remont 
bardzo zniszczonej drogi po-
wiatowej nr 3367 D w Grzę-
dach, na odcinku - 2,775 km, 
i jest to kolejny odcinek tej 
drogi, której remont rozpo-
częliśmy w roku 2012 (a wy-
konaliśmy wtedy 1 km nowej 
nawierzchni). W gminie Mie-
roszów przebudowane zo-

Andrzej Lipiński
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L A M A

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

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

1. przy ul. Blankowej 39/18 o powierzchni użytkowej 48,40 m² – 2 pokojowe, V piętro. 
Cena wywoławcza wynosi 115 290,00 zł wadium 5 765, 00 zł. Przetarg odbędzie się  
w dniu 23.10.2014 r. o godz. 12,00 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu 
przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 561,35 zł (w tym zaliczki  
za media).

2. przy ul. Fortecznej 36/3 o powierzchni użytkowej 47,80 m² – 2 pokojowe, parter. Cena 
wywoławcza wynosi 110 590,00 zł, wadium 5 530, 00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 
23.10.2014 r. o godz. 12,20 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu przez  
2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 426,72 zł (w tym zaliczki za media).

 
3.  przy ul. Hetmańskiej 44/23 o powierzchni użytkowej 18,00 m² – 1 pokojowe, XI pię-

tro. Cena wywoławcza wynosi 25 650,00 zł, wadium 1 283,00 zł. Przetarg odbędzie się 
w dniu 23.10.2014 r o godz. 12, 40 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu 
przez 1 osobę naliczona na dzień ogłoszenia przetargu  wynosi 242,58 zł (w tym zaliczki  
za media).

 
4. przy ul. Palisadowej 87/2 o powierzchni użytkowej 35,50 m² – 2 pokojowe, parter. 

Cena wywoławcza wynosi 84 900,00 zł, wadium 4 245,00 zł. Przetarg odbędzie się  
w dniu 23.10.2014 r o godz. 13,00 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za używanie w/w lokalu 
przez 1 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 431,33 zł (w tym zaliczki  
za media).

Lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się z pracowni-
kiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy 
Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 22.10.2014 r. lub w kasie 
Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 23.10.2014 r. w godz. od 8,00 do 10,00.

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

ZARZĄD

R E K L A M A

Dla małego 
biznesu
W rekordowym tempie, 
niespełna  6 miesięcy WSSE 
„Invest-Park” zakończyła 
budowę hal produkcyjnych 
w Wałbrzychu i Nowej Ru-
dzie. Oba obiekty, powstałe 
z myślą o drobnych inwesto-
rach, otrzymały już pozytywne 
decyzje inspektoratu nadzoru 
budowlanego. Oznacza to, że 
mogą zostać udostępnione  
małym i średnim przedsiębior-
com. - Obecnie trwają zaawan-
sowane rozmowy z poten-
cjalnymi najemcami – mówi 
Barbara Kaśnikowska, prezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Invest-Park”. 
- Firmy wynajmować będą 
gotowe pomieszczenia, które 
wyposażą jedynie w linie pro-
dukcyjne, co znacznie zmniej-
szy początkowe koszty inwe-
stycji. Zainteresowanie ofertą 
jest naprawdę duże – przyzna-
je. Każda z hal ma 2500 m kw. 
powierzchni oraz pomiesz-
czenia biurowe. Rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w 
halach uprawnia do korzy-
stania z pomocy publicznej, 
która gwarantuje korzystne 
zwolnienia podatkowe. Małe 
�rmy mogą liczyć na ulgi w 
wysokości 45 procent kosztów 
poniesionych na inwestycje 
lub 2-letnich kosztów zatrud-
nienia, a średnie – 35 procent.

(RED)

Bocce jest dyscypliną pa-
raolimpijską, która ma wy-
bitne walory sportowo-reha-
bilitacyjne. Mogą w nią grać 
nawet osoby z czterokoń-
czynowym porażeniem, jest 
więc dostępna dla wszyst-
kich grup wiekowych, bez 
względu na ich sprawność 
psycho-�zyczną. Dlatego z 
każdym rokiem rośnie po-
pularność turnieju, którego 
organizatorem jest Fundacja 
Zielone Wzgórze w Wałbrzy-
chu. 

- III Bocce Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie 
odbyło się w Hali OSiR w Wał-
brzychu. W spotkaniu wzięło 
udział osiem drużyn z placó-
wek dziennego wparcia dla 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz szkoły 
specjalnej. Każda drużyna 
otrzymała nagrody, a każ-
dy z zawodników słodkości. 
Pierwsze trzy miejsca były 
nagrodzone pucharami, a 
pięć pozostałych statuet-
kami. Spotkanie komento-

Wałbrzyskie bocce
- Turniej bocce dla osób niepełnosprawnych z powiatu wałbrzyskiego 

to innowacyjne przedsięwzięcie, którego w Wałbrzychu jeszcze nie było 
– mówi Roman Ludwiczuk, pomysłodawca imprezy.

Bocce jest dyscypliną paraolimpijską, która ma wybitne walory 
sportowo-rehabilitacyjne.

ły zmodyfikowane tak, żeby 
były łatwe do zapamiętania 
przez wszystkich zawod-
ników. Podczas pierwszej 
edycji turnieju drużyny w 
nagrodę otrzymały kule, 
którymi się gra podczas 
zawodów. To pozwala na 
trenowanie przed spotka-
niem w każdej z placówek. 
Zaproszeni goście byli bar-

dzo zadowoleni z takiej for-
my aktywności i integracji. 
Wszyscy mamy nadzieję, że 
turniej bocce wpisze się na 
stałe do kalendarza i każde-
go roku będzie otrzymywać 
wsparcie gminy Wałbrzych 
– podkreśla Roman Ludwi-
czuk, fundator Fundacji Zie-
lone Wzgórze.

(RED)

wał Michał Stopiński – na 
co dzień komentator m.in. 
meczów koszykówki, sę-
dzią głównym był Arka-
diusz Chlebda – trener ze-
społu koszykówki Górnika 

Wałbrzych, a pomocnikiem 
sędziego była Weronika 
Grzyb – terapeuta PŚDS z 
Wałbrzycha. Boisko do gry 
zostało specjalnie przygo-
towane, a zasady gry zosta-
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BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA KOBIET!
Fundacja Wsparcia Społecznego zaprasza do udziału w Dolnośląskich Spotkaniach Kobiet Aktywnych,
organizowanych w ramach Mobilnej Akademii Kobiet Aktywnych. 

KOGO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU? 
Niezatrudnione mieszkanki Dolnego Śląska (opieka nad os. zależną*), a także panie

przebywające na urlopach macierzyńskich/wychowawczych/rodzicielskich. 

PODCZAS SPOTKANIA:
FORUM „Jak sprostać wymaganiom rynku pracy?” 

+ WARSZTAT DO WYBORU: 
â”Mama w labiryncie rynku pracy” â „Dobry wygląd 

– dobry początek” â „Silne więzi, czyli o trudzie rozstania”
Dodatkowo możliwość indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz psychologiem. 

Podczas spotkania będzie można wykonać profesjonalne zdjęcie do CV, fotografię rodzinną 
oraz skorzystać z opieki nad dzieckiem. 

GDZIE I KIEDY? 
LEGNICA: 18.09.2014, godz. 10.00, ul. Chojnowska 2 (wejście od ulicy Bilsego)

Legnickie Centrum Kultury (LCK) 
WAŁBRZYCH: 15.10.2014, godz. 10.00, ul. Mickiewicza 26 
(sala w zarządzie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej) 
WROCŁAW: 23.10.2014, godz. 10.00, ul. Legnicka 65 

(Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3) 

WIĘCEJ INFORMACJI* ORAZ ZAPISY 
TEL. 667-893-120, 887-834-379 lub przez: 

www.fundacjawsparciaspolecznego.pl 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje m.in. kolejność zapisów. Zapewniamy materiały szkoleniowe
i poczęstunek. Zapraszamy! 
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2014 r.

R E K L A M A

Z dużym zdumieniem czytam, że ktoś czeka na 
odpowiedź na petycję 4 lata. Przytoczona petycja 
była przedmiotem uwagi komisji Rady Gminy i jej 
samej. A odpowiedź na nią została udzielona miesz-
kańcom sołectwa Chwaliszów w trakcie zebrania 
wiejskiego w dniu 6 kwietnia 2011 r., na którym Pani 
nie była obecna. 

Petycja - pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane 
do władz czy osób na wyższym stanowisku - z reguły 
przedstawia problem, którego rozwiązanie nie stano-
wi jednorazowe, krótkotrwałe działanie adresata lecz 
wielokierunkowe i czasem wieloletnie działanie, a to 
często oznacza brak możliwości udzielenia krótkiej, jed-
noznacznej odpowiedzi składającym petycję. Ilość zło-
żonych podpisów, po pierwsze - uniemożliwiała udzie-
lenie odpowiedzi wszystkim podpisanym indywidualnie 
(sama Pani przyznaje, że brak było wskazania adresu do 
korespondencji), po drugie wskazywała na konieczność 
spotkania się w tej sprawie z jak najliczniejszą grupą 
mieszkańców sołectwa. Nie ma chyba lepszej możliwości 
niż zebranie wiejskie.

Mieszkańcom przedstawiono sposób, w jaki Gmina 
rozwiązuje i będzie rozwiązywała zadanie oświetlania 
dróg publicznych, mianowicie:
-  po ustawowej zmianie zasad �nansowania oświetle-

nia dróg publicznych i scedowaniu w całości tego za-
dania na gminy zdecydowaliśmy się na ograniczenie 
czasu świecenia lamp, jako jedni z co najmniej 80 % 
gmin w kraju,

-  zaoszczędzone w ten sposób środki �nansowe kiero-
wać będziemy na zwiększanie ilości punktów świetl-
nych,

-  poszukiwanie alternatywnych sposobów zasilania 
punktów świetlnych,

-  wymiana opraw i żarówek na energooszczędne,
-  poszukiwanie tańszego dostawcy energii.

Wymienione działania realizowano już w poprzed-
niej, a zrealizowano w całości w obecnej kadencji samo-
rządów 2010 - 2014.
Do Pani i wszystkich Czytelników wiadomości: 
-  w latach 2011 - 2014 w gminie wzrosła liczba tra-

dycyjnych punktów świetlnych o 14 + 20 punktów 
świetlnych zasilanych ogniwami słonecznymi oraz 
turbiną wiatrową,

-  stopniowo zwiększano wydatki na oświetlenie uliczne 
z 91 tys. zł w roku 2011 do 129 tys. zł w 2013 r. Przewi-
dywane wydatki w roku 2014 wyniosą ok. 140 tys. zł,

-  wydłużono czas świecenia punktów w okresach 
świątecznych (równoznaczne z najdłuższymi nocami 
w roku),

-  gmina wspólnie z innymi gminami Kotliny Kamien-
nogórskiej w drodze przetargu wyłoniła w bieżącym 
roku tańszego dostawcę energii.

Reasumując: 
-  nie wszystkie odpowiedzi są możliwe z zachowaniem 

terminów KPA i przede wszystkim, nie wszystkie pod 
te przepisy się kwali�kują,

-  łatwo jest występować w roli orędownika w spra-
wach wymagających długofalowych działań, zawsze 
można się poskarżyć na opieszałość adresata,

-  łatwo jest zbierać podpisy pod kolejną petycją (ko-
munikacja) nie pytając, czy problem jest znany i co 
do tego czasu obecne władze gminy zrobiły, a zrobiły 
naprawdę dużo;
a) problemem zainteresowano i włączono w proces 

rozwiązania Marszałka Województwa, Starostów 
Powiatu Grodzkiego i Ziemskiego Wałbrzyskiego,

b) nawiązano i utrzymywany jest bezpośredni kon-
takt z przewoźnikami wykonującymi kursy na te-
renie gminy,

c) nakreślono plan działania na najbliższe 2 lata ma-
jący na celu rozwiązanie problemu,

d) uruchomiono w drodze eksperymentu dodatko-
we połączenia wykonywane przez nowego prze-
woźnika (nie zaakceptowane przez mieszkańców 
- dlaczego ?),

-  w ogóle, łatwo jest przejawiać swoją aktywność w 
okresie wyborów, wcześniej nie mieszkając na tere-
nie sołectwa, nie uczestnicząc w jego życiu (zebrania 
wiejskie) i meldując się na jego terenie przed wybo-
rami,

-  łatwo jest wskazywać rozwiązania już istniejące - w 
naszej gminie w w/w latach wykonano w 100 % wy-
mianę opraw i żarówek na energooszczędne.
Nie muszę chyba już tłumaczyć tytułu tej odpowie-

dzi. Ekipę zawsze można wymienić. Temu służą instru-
menty demokracji. Tylko, że przed wymianą wyborcy 
muszą mieć możliwość rzetelnej oceny dotychczasowej 
jej pracy. Taka ocena możliwa jest tylko w sytuacji gdy 
opinia budowana jest w oparciu o fakty - a nie, nośne w 
danej chwili obietnice wyborcze.

Leszek Świętalski
Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Petycja raz na cztery lata

I dodaje: - Prawie cztery 
lata temu - 18 listopada 2010 
roku – złożyłam petycję w 
Urzędzie Gminy w sprawie 
wyłączania oświetlania ulicz-
nego w godzinach nocnych 
z podpisami 229 miesz-
kańców Chwaliszowa. By-
łam praktycznie w każdym 
domu. Wszyscy się zgadza-
my, że wyłączone oświetle-
nie było bezpośrednią przy-
czyną wielu kradzieży i prób 
kradzieży. Dodatkowo jest to 
bardzo duże utrudnienie w 
poruszaniu się nocą po wsi, 
zwłaszcza, że nie ma pobo-
cza i chodników. W innych 
gminach oświetlanie jakoś 
działa całą noc. Niestety, 
po złożeniu naszej petycji 
nie otrzymałam żadnej in-
formacji, co będzie dalej 
w tej sprawie robione. Po 
przeszło miesiącu udałam 
się więc do Urzędu Gminy z 
pytaniem, dlaczego nikt nie 

raczy nawet odpowiedzieć 
na naszą petycję. Zostałam 
poproszona o podanie swo-
jego adresu (mimo, że byłam 
wskazana jako przedstawi-
ciel wnioskodawców, a mój 
adres był na kopercie z listą 
podpisów) i... do tej pory 
nadal nikt nie raczył nawet 
odpowiedzieć. To przykład, 
jak obecne władze gminy 
ignorują głosy mieszkańców.

Kwestia poprzedniej pe-
tycji wróciła właśnie teraz, 
kiedy Daria Mickiewicz zbie-
ra podpisy pod nową pety-
cją dotyczącą uruchomienia 
komunikacji zbiorowej ze 
Starymi Bogaczowicami, 
Wałbrzychem i Świebodzica-
mi. - Ludzie bardzo chętnie 
podpisują się pod petycją – 
mówi pani Daria - mam już 
kilkadziesiąt podpisów. Prak-
tycznie gdzie nie zapukam, 
to każdy się podpisuje. Nie 
może być tak, że dwie wsie 

Wraca sprawa petycji sprzed 4 lat
- 4 lata to absolutny rekord w zwlekaniu z odpowiedzią na petycję 

mieszkańców – komentuje Daria Mickiewicz z Chwaliszowa, 
kandydatka do Rady Gminy Stare Bogaczowice. 

– Chwaliszów i Cieszów – są 
praktycznie odcięte od świa-
ta. My też chcemy mieć moż-
liwość dojechania do szkoły, 
lekarza, Urzędu Gminy, Po-
wiatu. Są rodziny, w których 
nikt nie posiada samocho-
du. Ludzie pytają mnie też 
o losy poprzedniej petycji i 
komentują, że jak nie zmie-
nimy wójta i jego ekipy, to 
dalej będziemy tkwić w tej 
beznadziei.

Według Kodeksu Postę-
powania Administracyjnego 
podmiot, jakim jest Rada 
Gminy, Urząd Gminy lub 
Wójt, do którego została 
skierowana petycja, powi-
nien na nią odpowiedzieć w 
ciągu miesiąca. Nawet jeżeli 
uznano, że petycja ma braki 
formalne, to po uzupełnie-
niu adresu przez panią Da-
rię Mickiewicz w Urzędzie 
Gminy odpowiedź powinna 
być udzielona nie później, 

niż miesiąc po uzupełnieniu 
podpisu.

 - Wszystko wskazuje, że 
głosy mieszkańców tra�ły do 
kosza, ale nikogo nie zdziwi, 
gdy po tym artykule nagle 

się odnajdą i przed wybo-
rami nadejdzie odpowiedź 
- mówi pani Daria. I podsu-
mowuje: - Mieszkańcy mają 
rację. Trzeba wymienić tę 
ekipę. Obecny wójt Świętal-

Daria Mickiewicz

ski i jego współpracownicy 
w ogóle nie rozumieją, że to 
oni są dla ludzi, że mają roz-
wiązywać problemy miesz-
kańców.

Daria Mickiewicz obiecuje, 
że o temacie wyłączanego na 
noc oświetlenia nie zapomni. 
- Przecież problem kosztów 
oświetlenia ulicznego można 
rozwiązać na wiele różnych 
sposobów. Na przykład wy-
mienić lampy na energoosz-
czędne, wydłużyć godziny 
oświetlenia w weekendy, a 
nawet w ostateczności zapa-
lać co drugą latarnię. Jak się 
chce coś zrobić, to rozwią-
zanie zawsze się znajdzie. A 
oni po prostu wyłączyli i uda-
ją, że problemu nie ma. Dla 
nich petycja mieszkańców, 
to nie jest zadanie do roz-
wiązania, tylko przeszkoda w 
bezproblemowym trwaniu 
za pieniądze podatników. 
Dlatego zdecydowałam się 
kandydować do Rady Gminy. 
Nadszedł czas na lepsze i sku-
teczniejsze zarządzanie Na-
szą Gminą. Musimy wybrać 
nowych i lepszych ludzi.

(TP)
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Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl

10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo

promocja ważna do 30 listopada

OKNA z Wałbrzycha

JESIENNA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

Sportowy raport

BURMISTRZ 
MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów 
Plac Niepodległości 1

o g ł a s z a 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości – lokalu mieszkalnego numer 10, położonego na parterze bu-
dynku przy ul. Głównej 21 w Sokołowsku o powierzchni użytkowej 45,10 m2, 
składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i dwóch przedpokoi, 
wyposażonego w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i central-
ne ogrzewanie wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku i jego urzą-
dzeniach wynoszącym 914/10.000 i we własności działek nr 95/14 o powierzch-
ni 4 m2 , 95/16 o powierzchni 483 m2 – w udziale wynoszącym 914/10.000. 
Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.
Budynek składa się z 10 (dziesięciu) lokali mieszkalnych.
Budynek przy ul. Głównej 21, umieszczony jest w wykazie zabytków.
Nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą SW1W/00057520/4.
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

CENA WYWOŁAWCZA − 42.000 zł
Wadium − 5.000 zł

Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2014 r. o godzinie 1000 w budynku 
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce, 
na konto Gminy Mieroszów w Mieroszowie nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 
7690 w Banku Gospodarki Żywnościowej S. A. Oddział Wałbrzych przy ul. 11-go 
Listopada 5, nie później niż 07 listopada 2014 r., stwierdzenie przez komi-
sję przetargową, że wpłaty dokonano w terminie; okazanie dowodu wpłaty, 
dowodu tożsamości oraz aktualnego wypisu z KRS-u (nie starszy niż sprzed 
3 miesięcy) w przypadku osób prawnych, przed otwarciem przetargu.
Sprzedawca zastrzega:
• wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieru-

chomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustale-
niami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do 
przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;

• zobowiązuje się kupującego do poniesienia opłaty notarialnej i sądowej 
za przeniesienie prawa własności;

• zaliczenie wadium kandydata na nabywcę na poczet ceny nieruchomości;
• przepadek wadium na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który 

wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy;
• wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wy-

grali;
• możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, z uzasadnieniem przy-

czyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie - 
pokój nr 8, II piętro lub telefonicznie pod numerem (074) 8 494 315 lub koń-
cówka 317 (w sprawie mpzp).

R E K L A M A

Dawid Gut zwyciężył 
w XXXIV Biegu Przełajo-
wym Podzamcze o Puchar 
Prezydenta Wałbrzycha 
dr Romana Szełemeja. Na 
zmienionym niedawno dy-
stansie 9 600 m, osiągnął 
czas 38,43,4 min.

Triumfator wyprzedził 
Łukasza Parzonkę – 38,48,4 

i Krzysztofa Spychalskiego – 
38,58,3.

Wśród pań na dystansie 
4 600 m wygrała Małgorza-
ta Raducka – 20,40,2, przed 
Joanną Blitek – 21,05,7 i Igą 
Stułą – 21,42,5.

W biegu uczestniczyło 
88 zawodników, natomiast 
w marszu nordic walking, 

Gut najlepszy na Podzamczu

Prezydent Wałbrzycha, dr Roman Szełemej, wręcza puchar Dawidowi 
Gutowi.

• Trwa zwycięski marsz pił-
karek nożnych AZS PWSZ 
Wałbrzych. Po zwycięstwie 
w Pucharze Polski nad Mie-
dzią Legnica 4:3, w kolejnym 
meczu I ligi akademiczki 
pokonały w Częstochowie 
ekipę Gola 2:1. - Mecz w Czę-
stochowie zaczął się dla AZS 
PWSZ bardzo dobrze, bo w 
12 minucie Klaudia Miłek 
strzeliła gola dla z rzutu kar-
nego. Nasze dziewczęta mia-
ły przewagę, częściej były 
przy piłce, stworzyły sobie 
jeszcze dwie dogodne sytu-
acje, ale ich nie wykorzysta-
ły i do przerwy prowadziły 
1:0. W drugiej połowie czę-
stochowianki zaatakowały 
śmielej, ale wynik długo się 
nie zmieniał. Dopiero w 70 
minucie swoją drugą bram-
kę zdobyła Klaudia Miłek. I 
AZS PWSZ prowadził już 2:0. 
Potem kontuzji doznała Ola 
Bosacka i zaczęły się nasze 
kłopoty w obronie. Na 12 
minut przed końcem tom 
Częstochowa strzela gola. I 
zaczyna się kilkanaście mi-
nut horroru. Bardzo dobrze 
jednak broniła Daria Antoń-
czyk, która wygrała pojedyn-
ki sam na sam z zawodnicz-
kami z gospodarzy i dzięki 
temu nasz zespół wygrał ze 
spadkowiczem z ekstraklasy 
2:1. Naszym zawodniczkom 
należą się wielkie brawa za 
ten mecz i cenne zwycię-
stwo – podkreśla Marcin 
Gryka, trener AZS PWSZ. To 

zwycięstwo pozwoliło wał-
brzyszankom dogonić lidera 
rozgrywek, bowiem Rolnik 
Głogówek zagra swój mecz 
dopiero w listopadzie. Ta 
wygrana pozwoliła także 
akademiczkom powiększyć 
przewagę nad trzecim w ta-
beli Golem Częstochowa do 
4 pkt.

• Piłkarze Górnika Wał-
brzych przegrali w Klucz-
borku z miejscowym 
MKS–em 0:2, ponosząc już 
dziewiątą porażkę w tym 
sezonie w II lidze. Choć 
mogło to wyglądać zupeł-
nie inaczej, ponieważ w 25 
min. rzutu karnego dla wał-
brzyszan nie wykorzystał 
Marcin Orłowski. W następ-
nej kolejce Górnik zagra w 
Wałbrzychu już w piątek, 10 
października o godz. 15.00, z 
Zagłębiem Sosnowiec.

• Zaledwie tydzień cieszyli 
się siatkarze Victorii PWSZ 
z prowadzenia w I lidze. Be-
niaminek z Wałbrzycha uległ 
w hali Aqua Zdrój ekipie Stali 
AZS Nysa 2:3. O porażce w 
tym zaciętym i wyrównanym 
meczu zadecydował tie-bre-
ak, który nysanie wygrali 
15:13. Victoria PWSZ rozpo-
częła spotkanie w składzie: 
Fijałek, Olczyk, Kaczmarek, 
Piórkowski, Krulicki, Kar-
piewski i Mihułka jako libero. 
Mecz w Wałbrzychu lepiej 
jednak rozpoczęli goście z 

Nysy, którzy pierwszą partię 
wygrali 25:20, po tym jak 
zbudowali przewagę przed 
drugą przerwą technicz-
ną (16:13). W drugim secie 
walka punkt za punkt trwa-
ła do stanu 17:17, po czym 
gospodarze odskoczyli na 
dwa punkty, by zwyciężyć 
25:21. Role znów odwróciły 
się w trzeciej odsłonie, gdy 
goście zaczęli skrzętnie wy-
korzystywać błędy rywali. 
Szybko zbudowali kilku-
punktową przewagę, dzięki 
czemu kontrolowali wynik i 
grę, zwyciężając 25:18. Stal 
chciała pójść za ciosem, by 
wygrać mecz za 3 punkty 
i początek czwartego seta 
zdawał się ten plan po-
twierdzać. Skuteczna gra 
blokiem dała nysanom pro-
wadzenie 4:1, ale gdy na 
zagrywce stanął Olszewski, 
Victoria odwróciła wynik na 
8:7 na swoją korzyść. Potem 
znów serię zaliczyli goście, 
którzy prowadzili 11:8, co 
zmusiło trenera Krzysztofa 
Janczaka do przerwania gry. 
Jego wskazówki pozwoliły 
przed drugą przerwą tech-
niczną zmniejszyć straty do 
jednego oczka (15:16), a po-
tem wyjść na prowadzenie 
20:18. Stal zdołała jeszcze 
wyrównać (22:22), ale koń-
cówka należała do graczy 
spod Chełmca, którzy wy-
grali 25:23, czym dopro-
wadzili do remisu w meczu 
2:2. Tie break – jak cały mecz 

– był bardzo wyrównany, 
ale bardziej doświadczony 
zespół z Nysy zdołał w koń-
cówce wypracować 2 punk-
ty przewagi, które dały mu 
zwycięstwo w secie 15:13 i 
w całym meczu 3:2. Następ-
nym rywalem Victorii PWSZ 
będzie we Wrześni miejsco-
wy Kriospol.

• Koszykarze Górnika Wał-
brzych powrót do II ligi 
uczcili zwycięstwem nad 
Śląskiem II Wrocław 75:61. 
A w następnej kolejce za-
grają w Nowej Soli z Musz-
kieterami. Inauguracyjne 
spotkanie w grupie D II ligi 
koszykarzy przebiegało pod 
kontrolą podopiecznych 
trenera Arkadiusza Chlebdy. 
Pierwsza kwarta, wygrana 
przez beniaminka 24:10 chy-
ba za bardzo rozkojarzyła 
biało – niebieskich, bowiem 
drugą ćwiartkę wygrali go-
ście 24:16. Na szczęście, 
po zmianie stron wszystko 
wróciło do normy: solid-
na obrona i skuteczny atak 
pozwoliły wygrać III kwartę 
20:10 i na ostatnie 10 mi-
nut nasz zespół wchodził na 
parkiet prowadząc 60:44. I 
choć ostatnią odsłonę udało 
się wygrać wrocławianom 
17:15, to po końcowej syre-
nie z pierwszego zwycięstwa 
cieszyli się koszykarze Górni-
ka i około 800 kibiców w hali 
Aqua Zdrój.

(RED)

zorganizowanym z okazji 
Światowego Dnia Chodu – 
29 osób.

Trasa biegu i chodu wio-
dła przez Książański Park 
Krajobrazowy, a meta znaj-
dowała się przy budynku 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze”. Rywalizowano 
podczas pięknej, słonecznej 
pogody.

Najlepsi otrzymali okaza-
łe puchary, medale i dyplo-
my, które wręczał prezydent 
Wałbrzycha, gorący zwo-
lennik tego rodzaju współ-

zawodnictwa i �zycznej 
rekreacji. Poza tym wśród 
uczestników biegu rozloso-
wano 3 tablety, natomiast 
wśród chodziarzy odtwa-
rzacz  MP3.

Imprezę, która odbyła się 
pod patronatem Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia 
na Rzecz Sportu Powszech-
nego TAFISA, zorganizował 
Ośrodek Społeczno-Kultu-
ralny SM „Podzamcze” przy 
współudziale Gminy Wał-
brzych i Fundacji RECAL.

Andrzej Basiński



Czwartek, 9 października 2014 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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. Niepodległo-
ści, 1 piętro, cena 55 tys.zł. -  DO 
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
36m2, Podzamcze, parter, balkon, 
cena 83tys.zł. po częściowym 
remoncie, 74 666 42 42, 515 510 
032 .
WILLA-  Sprzedamy kawalerkę, 
34m2, Rusinowa, parter , cena 52 
000zł. – do negocjacji! co gaz, 74 
666 42 42, 515 510 032
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 290 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 
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.Nałkow-
skiej, 50,8 m2, cena 160 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pok. 63m2 
na Podzamczu, 6 piętro, cena 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, 115 tys .zł. –74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy dom wolno-
stojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi, 
działka 520m2, cena 350 tys.zł!!! 
– do negocjacji, 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z łazienką i wc na N. Mieście, 1 
pięrto, 36m2, cena 42 tys.zł. cicha 
lokalizacja, 74 666 42 42, 507 153 
166
WILLA – Sprzedamy 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 
Podzamczu po remoncie, 36m2, 
słoneczne na 8 piętrze, 129 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 Bar-
dowskiego, po remoncie -  87 000 
zł.  74 666 42 42, 515 510 032.

jm dom
agencja nieruchomości

Sprzedam mieszkanie w Jugowi-
cach, 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 miesz-
kanie 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 agrotu-
rystyczne). Cena 850 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

Głuszyca, ul. Grunwaldzka 20A,
tel./fax: 74 8447889 

oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Po-
selska, 3 pokoje, 63m2, 4 piętro w 
10, po remoncie, cena 159.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro 
w 4, cena 129.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 4 pokoje, 86m2, 2 piętro w 
4, cena 179.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro 
w 11, 119.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna,  3 pokoje, 63m2, 9 piętro 
w 10, cena 126.000zł, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 4 pokoje, 84m2, 7 piętro w 
10, cena 170.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, 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, 2 piętro 
w 4, cena 139.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Hetmańska, kawalerka, 27m2, 3 
piętro w 4, cena 69.900zł, 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 
i z balkonem, 41m2, 3 piętro w 
4, 89.000zł, 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 SZERE-
GÓWKA 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

Sprzedam mieszkanie w Jedlince 
blisko Głuszycy 60 m2 cena 50 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam komfortowe mieszka-
nie 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 Mie-
roszowie 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, pierw-
sze piętro. Cena 139 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie 
w Głuszycy 67 m2, 1 piętro. Cena 
129 tys. tel.882 068 300 - 600 186 
884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
110 m2, 3 pokoje do remontu- 
taras, ogródek. Cena 140 tys. zł 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na parterze 
w Głuszycy 65 m2, 3 pokoje z 
tarasem i ogródkiem. Cena 130 
tys. zł tel.882 068 300 - 600 186 
884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
36 m2, 2 pokoje. Cena 95 tys. zł 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam dwie  działki budow-
lane 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 aparta-
ment 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 remon-
tu 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 Pia-
skowej Górze, 41 m2, 2 pokoje, 
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel. 
882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupo-
ziomowe ul. Wańkowicza, 40m2, 
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Euro Dom Nieruchomości
Pl. Zamenhofa 1/28 

(Hala Targowa Manhatan)
58-309 Wałbrzych

www.eurodom.walbrzych.pl
Skup mieszkań za gotówkę na 
Piaskowej Górze, lub Podzam-
czu, może być zadłużone, lub z 
zajęciem komorniczym !!! tel. 606 
97 66 30

OKAZJA!!! Piaskowa Góra kawa-
lerka 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 miesz-
kanie 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 !!! MS-
1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza o 
pow. 49M2 po kapitalnym remon-
cie, 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

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 Wałbrzy-
cha przy największym parkingu 
w mieście, cena 4500. tel. 606 
976 630

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 pomiesz-
czenie na parterze w centrum 
Wałbrzycha, 170 m2, 74 6660919, 
607 212 315

JMDOM do sprzedania DOM, 160 
m2, Stare Bogaczowice, 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, Jedli-
na 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, 607212315, 74 
666 09 19

JMDOM sprzedam pół domu, Pia-
skowa Góra, 180 m2, z ogrodem i 
garażem, 260 000, 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, 3- 
pokojowe, 9 piętro, Podzamcze, 
148 000 zł, 607 212 315, 74 666 
09 19

JM DOM mieszkanie 2-pokojowe, 
40 m2, Śródmieście, po general-
nym remoncie, 72 000, 607 212 
315, 74 666 09 19 

JM DOM mieszkanie 2-pokojowe, 
50 m2, Stary Zdrój, ul. Bardow-
skiego, do zamieszkania 99 900, 
607 212 315, 74 666 09 19

WILLA – Sprzedamy 38 m2, 2 
pokoje po remoncie na  Nowym 
Mieście, 92 tys.zł.  74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie 42m2, zielona lokaliza-
cja Wałbrzycha, Kozice, cena 65 
tys.zł. – do 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 – Pół bliźniaka, 3 
pok.74m2, działka 262m2, Górny 
Sobięcin, cena 190tys.zł.  74 666 
42 42 , 507 153 166.
WILLA-  Sprzedam 3 pok. 72m2 na 
Podzamczu, parter, 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 Głu-
szycy, 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, 507 
153 166.
WILLA -  Sprzedamy kawalerkę 
na Szczawienku, 26 m2, 42 tys.zł. 
CENA DO NEGOCJACJI !  74 666 
42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy dom w Lubo-
minie, 7 pokoi, powierzchnia 200 
m2, działka 1800 m2, cena 220 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

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.
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JASIAK – OKAZJA ! MIESZKANIE W 
ZIELONEJ CZĘŚCI PODGÓRZA 1 
POKÓJ, 40 M2 Z OGRÓDKIEM,  33 
000,- TEL. 603-861-411
JASIAK–OKAZJA ! SPRZEDAM BU-
DYNEK 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. 603-
861-411
JASIAK-GRUNTY POD PENSJONAT 
I ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ, 13 
ZŁ/M2, CENA TYLKO DO POŁOWY 
WRZEŚNIA TEL. 603-861-411
JASIAK–WAŁBRZYCH, PODZAM-
CZE, 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. 730-
303-888 MS-0751N
JASIAK–WAŁBRZYCH, POD-
ZAMCZE, 3 POKOJE,54 M2, DO 
ODŚWIEŻENIA 129 900,- TEL. 730-
303-888 MS-747N
JASIAK–WAŁBRZYCH, PIASKO-
WA 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, 

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 wprowa-
dzenia  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, rozkła-
dowe, 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 Wał-
brzychu 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 budow-
nictwo, 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 Piasko-
wa 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 ofer-
towa 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. 

Z A P R A S Z A M Y
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK, 

WAŁBRZYCH, 
ul. LEWARTOWSKIEGO 5, 

W GODZ. 9-17. 
TEL. 74 665 03 88

KUCHNIA W ZABUDOWIE, DWIE 
ŁAZIENKI, WYSOKI STANDARD. 
OGRZEWANIE GAZOWE PLUS KO-
MINEK. GARAŻ W BRYLE BUDYNKU. 
CENA 690 000 ZŁ- (74) 843 33 33 
- (74) 666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKA-
NIE,64 M2, 3 PIĘTRO, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, 
PRZEDPOKÓJ. ZIELONA LOKALIZA-
CJA, NIE PRZY GŁÓWNEJ DRODZE. 
CENA 109 000 ZŁ- (74) 666 66 06
BON - BOGUSZÓW GORCE, MIESZ-
KANIE, STAN DEWELOPERSKI, 1 
PIĘTRO, 49 M2, 2 POKOJE, JASNA 
KUCHNIA, ŁAZIENKA , WC, PRZED-
POKÓJ. 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 KUCH-
NIA, 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, KAWALER-
KA PO KAPITALNYM REMONCIE, 20 
M2,DO WPROWADZENIA,UMEBLO-
WANE.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 - SZCZAWNO ZDÓRJ, LOKAL 
DO WYNAJĘCIA, 16 M2, PARTER, 
WEJŚCIE Z POZIOMU CHODNIKA, 
GŁÓWNY CIĄG KOMUNIKACYJNY. 
CENA NAJMU : 1200 ZŁ - (74) 843 
33 33 , (74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, LOKAL GA-
STRONOMICZY, ŚCISŁE CENTRUM, 
181,25 M2. CENA NAJMU 2719 ZŁ - 
(74) 843 33 33 , (74) 666 66 06
BON - STARY ZDRÓJ,LOKAL BIURO-
WO-USŁUGOWY. BEZPOŚREDNIO 
W GŁÓWNYM CIĄGU KOMUNIKA-
CYJNYM.34 M2. CENA NAJMU 1600 
ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – PODZAMCZE, LOKAL DO 
WYNAJĘCIA. 60 M2, SALA USŁU-
GOWA, DWA POMIESZCZENIA 
MAGAZYNOWO SOCJALNE, WC. 
CENA NAJMU 1400 ZŁ - (74) 843 33 
33 , (74) 666 66 06
BON – MIESZKANIE, SZCZAWNO 
ZDRÓJ, 3 POKOJE, KUCHNIA, 
ŁAZIENKA. 47 M2,DO REMONTU, 
PARTER.OGRZEWANIE CO WĘGLO-
WE. CENA : 65 000 ZŁ - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06
BON – GŁUSZYCA, MIESZKA-
NIE DWUPOZIOMOWE, 49 M2, 
DWA POKOJE, JASNA KUCHNIA, 
ŁAZIENKA, WC. OGRZEWANIE CO 
WĘGLOWE. DO WPROWADZENIA. 
CENA : 85 000 ZŁ - (74) 843 33 
33,(74) 666 66 06
BON – OKOLICE STRZEGOMIA- 
DZIAŁKA 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 

BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZ-
KANIE, 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 – PODGÓRZE,MIESZKANIE, 
42 M2, 2 PIĘTRO, 2 POKOJE,JASNA 
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, OGRZE-
WANIE GAZOWE, PO REMONCIE, 
ZIELONA OKOLICA. CENA : 90 000 
ZŁ  - (74) 843 33 33 - (74) 666 66 06

BON – RUSINOWA, DOM, 250 M2, 
DZIAŁKA : 1000 M2 WYBUDOWANY 
W 2011 ROKU. 6 POKOI, JASNA 

ul. Broniewskiego 65B

58-309 Wałbrzych

Tel.(74) 307 03 16, 694 845 618
PILNIE POSZUKUJEMY MIESZ-
KAŃ W WAŁBRZYCHU I OKOLI-
CACH 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, zielo-
na 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

6. Działka w pobliżu Szczawna 
Zdroju ze stawem 4800m2 cena 
116 tys. Tel: 502-657-353

7. Kawalerka na Białym Kamieniu. 
cena 66 tys.do negocjacji.  Tel: 
502-657-353

8. Parter domu w Szczawnie 
Zdroju.4 pokoje, ponad 100m2 z 
garażem. Tel: 502-657-353

9. Centrum Wałbrzycha, stan do 
odświeżenia, budynek ocieplony. 
2 pokoje + kuchnia + łazienka. 
Cena: 79 900 PLN Tel: 502-665-
504

10. Duża kawalerka, górny 
Sobięcin z widokiem na góry i 
las. Nowocześnie urządzona po 
kapitalnym remoncie. Cena: 79 
000 PLN. Tel: 502-665-504

11. Na sprzedaż mieszkanie, trzy 
pokoje, 60,7 m2, Podzamcze po 
kapitalnym remoncie, pełen roz-
kład. Budynek ocieplony. Cena: 
175 000 PLN Tel: 502-665-504

12. Kawalerka po kapitalnym 
remoncie w Boguszowie Gorcach 
na 1 piętrze. Częściowo urzą-
dzona,

cena: 36 000 PLN Tel: 502-665-504

13. Piaskowa Góra mieszkanie po 
kapitalnym remoncie, 4 pokoje, 
78m2 w cenie:198,000zł. Do 
negocjacji. Tel: 506-717-014

14. Sobięcin kawalerka po kapi-
talnym remoncie, 34m2, cena: 
30000 zł. Tel: 506-717-014

15.  Mieroszów, 32 m2, II piętro, 
cena 43,000 zł. Tel: 506-717-014

16. Sobięcin, lokal użytkowy do 
remontu, 120 m2, cena 144,000 zł 
ewentualny wynajem lub zamia-
na. Tel: 506-717-014

17. Biały Kamień, 2 pokoje, 44m2, 
do odświeżenia, cena: 62,000 zł. 
Tel: 519-121-104

18. Stare Bogaczowice, 120 m2 do 
remontu, w cenie 70,000 zł. Tel: 
519-121-104

19. Piaskowa Góra, 2 pokoje 42 
m2 po remoncie, wysoki parter, 
cena: 130,000 zł. Tel: 519-121-104

20. Szczawno Zdrój, dwupozio-
mowe mieszkanie 90 m2, 4 poko-
je, na I piętrze w cenie:320,000 zł. 
Tel: 519-121-104

: 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 BUDOW-
LANĄ ) POWIERZCHNIA 12234 M2, 
OKOŁO 30 M OD DZIAŁKI WSZYST-
KIE MEDIA. CENA 48 000 ZŁ  -(74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

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 NEGO-
CJACJI, 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 POKO-
JE, 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, OGRÓ-
DEK, DRUGIE PIĘTRO, ŁADNY 
STANDARD-159.000  ZŁ TEL. 
535-586-888. MS-0757B
JASIAK – DZIAŁKA 6100 M2 OBJĘ-
TA PLANEM ZAGOSPODAROWA-
NIA NA ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ 
W BOGUSZOWIE (U PODNÓŻA 
CHEŁMCA) Z ZABUDOWANIAMI. 
CENA 50.000,- ZŁ OKAZJA! TEL. 
535-586-888 RS-0039B
JASIAK - OKAZJA! PIĘKNE SŁO-
NECZNE MIESZKANIE DWUPO-
KOJOWE W UNISŁAWIU ŚLĄSKIM 
Z MOŻLIWOŚCIĄ ADAPTACJI 
PODDASZA I OGRÓDKIEM. PIERW-
SZE PIĘTRO. CENA 89.000,- DO 
NEGOCJACJI! TEL. 535-586-888. 

1. Piaskowa Góra 3 pokoje 58,50 
m2 z jasną kuchnią na II piętrze 
po kapitalnym remoncie, 159,000 
zł do negocjacji!Tel: 502-657-640

2. Biały kamień atrakcyjna 
lokalizacja, 2 pokoje 33,50 m2 na 
I piętrze, 76,500 zł do negocjacji-
!Tel: 502-657-640

3. Psie Pole, 2 pokoje, 34 m2 po 
remoncie, cena: 90,000 zł. do 
negocjacji!Tel: 502-657-640

4. Biały Kamień 2 pokoje, 40,50 
m2 na III piętrze w wieżowcu, 
świetna lokalizacja, cena: 99,000 
zł. do negocjacji. Tel: 502-657-640

5. Dom w  zabudowie szeregowej  
na Piaskowej Górze w bardzo 
dobrym stanie,cena 320 tys. do 
negocjacji. Tel:502-657-353

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 

Sprzedam 
sklep 
w Jabłowie 

z pełnym 
wyposażeniem. 
Tel.74/845 -03 -75

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!

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, ogrze-
wanie gazowe, 1 piętro, zielona 
okolica, cena 80 tys. zł 74 842 90 60.
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USŁUGI

(1) Usługi hydrauliczne – tel. 798 
485 282.

(1) INSTALACJE SANITARNE, CO 
doradztwo, prowadzenie robót, 
rozliczenia, sprawdzanie materia-
łów, faktur, urządzeń oraz jakość 
robót, opinie. TEL: 798-485-282

(11) „SZOP PRACZ” PRANIE 
TAPICERKI MEBLOWEJ, DYWA-
NÓW, WYKŁADZIN, CZYSZCZE-
NIE TAPICERKI SAMOCHODO-
WEJ – KONKURENCYJNE CENY! 
TEL: 535-424-624. 

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

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

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

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

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

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

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Szukamy do wynajęcia, bez 
pośredników, mieszkania w 
Wałbrzychu, na 3 miesiące (do 
stycznia). Tel. 606 43 40 74.

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

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

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

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

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

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

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

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód Subaru 
Forester 2 L, 1999 r., benzyna, 
automat, bogate wyposażenie, 
właściciel PL, zadbany, cena 
11500 zł. Tel. 668 292 848.
(3) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889-093-150.

Oferujemy  ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe oraz na życie 

BIURO: ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE UBEZPIECZENIA
Pojemność cena przy zniżce 60%

do 700cm3 194zł
701-900cm3 230zł

901-1100cm3 258zł
1101-1300cm3 279zł
1301-1500cm3 325zł
1501-1600cm3 353zł
1601-1800cm3 396zł
1801-2000cm3 418zł
2001-2400cm3 466zł

powyżej 2400cm3 548zł

I INNE

TANI - DOBRY 

WĘGIEL 
W WORKACH!!!

TRANSPORT I WNIESIENIE 
GRATIS!!!

TEL. 888 322 334

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

i 74-854-17-12

RATY

POŻYCZKA bez BIK
szansa z komornikiem

CHWILÓWKI na dowód
także dla osób bez dochodu
pierwsza za darmo na 30 dni
KREDYTY KONSOLIDACYJNE

Wałbrzych, Piaskowa Góra
Hala Manhattan, BOX 54

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

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

SZUKASZ KREDYTU BEZ ZDOLNOŚCI ? 
Nasza oferta jest właśnie dla Ciebie !

okres spłaty do 12 lat, BEZ PORĘCZYCIELI
28 banków i 12 firm bez BIK W JEDNYM MIEJSCU

nawet do 350.000 zł BEZ ZABEZPIECZENIA

DORADZWTO BEZ OPŁAT ! Sprawdź naszą ofertę !

ul. Broniewskiego 65C, 
728 765 048, 74 664 83 85
ul. Konopnickiej 16, 796 600 006



Wójt  Gminy Walim 

podaje do publicznej wiadomości, 

że w Urzędzie Gminy w Walimiu 

ul. Boczna nr 9, został wywieszony 

na okres od  09.10.2014 r. 

do  30.10.2014 wykaz numer 14/2014   

z dnia 09.10.2014 r. nieruchomości 

gminnych przeznaczonych 

do  sprzedaży.

Serwis Motoryzacyjny Goliat

zatrudni 
WULKANIZATORA

z doświadczeniem
ul. Skarżyska 6, Wałbrzych

tel. 74 842 65 92

R E K L A M A

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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


