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ŚWIEBODZICE

Równi na rynku pracy
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Świebodzicach rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach
projektu „Równi na rynku pracy”, skierowanego do osób poszukujących zatrudnienia.
REKLAMA

Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych, skierowany jest
do osób nieuczących się i
niepracującej, w wieku od
18 do 24 lat. W jego trakcie
uczestnicy - piętnastoosobowa grupa - będą mogli
zdobyć nowe doświadczenia zawodowe oraz zwiększyć posiadane dotychczas
kwalifikacje. W trakcie projektu uczestnicy skorzystają
między innymi ze wsparcia
doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa
i prawnika. Młodzi ludzie
będą mogli zdobyć certyfikat
ECDL z obsługi komputera a
także uczestniczyć w kursie
językowym czy kursie na prawo jazdy kat. B. Następnie w
celu podwyższenia swoich
kwalifikacji zostaną skierowani na kursy zawodowe.
Wśród kursów do wyboru młodzież ze Świebodzic

Krwiodawcy na medal
Mieszkańcy Świebodzic
kolejny już raz udowodnili, że nie obca jest im idea
niesienia pomocy potrzebującym. Najlepszym potwierdzeniem tej tezy jest
frekwencja na akcji poboru krwi, która odbyła się
w sali MDK. Dzięki aktywności Świebodziczan kolejna zbiórka zakończyła się
sukcesem.
W krwiobraniu zorganizowanym tradycyjnie przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu, Urząd Miejski
w Świebodzicach oraz Honorowy Klub Dawców Krwi i
Miejski Dom Kultury, udział
wzięło tym razem 41 osób,
co w efekcie przełożyło się na
zebranie 18 litrów tego najcenniejszego z leków. Zgodnie z tradycją wśród osób dobrej woli, które podzieliły się
z chorymi swoją krwią, rozlo-

Świebodziczanie oddali 18 litrów krwi.

sowano nagrody i upominki.
Nagrodę główną, ufundowaną tym razem przez Bank
Zachodni WBK, komplet artykułów gospodarstwa domowego, wylosowała pani
Elżbieta Dziura. Pani Elżbie-

cie gratulujemy nie tylko nagrody, ale przede wszystkim
chęci do niesienia pomocy
osobom chorym. Tradycyjnie
akcję poboru krwi osłodziła
firma Śnieżka-Invest.
(RED)

szczególnie upodobała sobie kursy: nowoczesny magazynier z obsługą wózka
widłowego, kelner
- barman, spawacz,
fryzjer, kosmetyczka oraz pracownik
biurowy. Ważnym
elementem projektu
jest skierowanie jego
uczestników na praktyki do świebodzickich zakładów pracy, w których będą
mogli zweryfikować
nabyte umiejętności.
Udział w projekcie
jest bezpłatny.
(RED)

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Świebodzicach trwają zajęcia w ramach
projektu „Równi na rynku pracy”.
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JESIENNE
PROMOCJE

WYBORY SAMORZĄDOWE
16 LISTOPADA 2014

poz. 5 lista nr 4

Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 1

Dariusz Mrozicki

Sklep czynny:
pn-pt. 10 - 17, sob. 10- 14

Materiał sﬁnansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

do Rady Miasta Wałbrzycha

Zadbali o koty
Gmina Szczawno Zdrój, wywiązując się z obowiązków
wynikających z ustawy o
ochronie zwierząt, z myślą
o kotach dziko żyjących, zapewniła schronienie dla tych
zwierząt. Pierwszy domek
powstał na al. Spacerowej, w
okolicach kompleksu „Dworzysko”, w miejscu gdzie dziko żyjących kotów pojawia się
najwięcej. Lokum dla zwierząt
jest dwupoziomowe, z docieplanymi ścianami i dachem.
Domek przystosowany jest
do schronienia 10 – 12 kotów,
które dokarmiane są przez
okolicznych mieszkańców.
(RED)

Zdrowa woda
W ponad dwudziestu wałbrzyskich szkołach zamontowano źródełka wody
pitnej. Docelowo wszystkie
placówki oświatowe, podlegające Urzędowi Miejskiemu
w Wałbrzychu, będą wyposażone w poidełka. - Chcemy
przekonać wałbrzyszan, że z
ich kranów płynie zdrowa i
czysta woda, zdatna do picia.
Na przestrzeni ostatnich lat
dokonano znaczących inwestycji w sieci wodociągowej.
Dzięki temu wałbrzyska woda
jest dobra, smaczna - mówi
Marek Mielniczuk, prezes
wałbrzyskich
wodociągów.
Jakość potwierdzają badania
laboratoryjne oraz kontrole
sanepid-u. - Prowadzimy kilkaset badan wody w ciągu roku.
Zapewniam, ze jest ona dobrej
jakości – dodaje Małgorzata
Bak z Sanepid-u.
(RED)

Chamstwo w państwie
Janusz
Bartkiewicz

Od października 2002 roku
zajmowałem się sprawą zabójstwa wałbrzyskiego antykwariusza, z tym, że do 30.06.2003
służbowo, a od lipca 2004 już
całkowicie prywatnie. W efekcie moich indywidualnych
działań, sprawa ta, mimo że
została prawomocnie zakończona w roku 2003, cztery lata
później ponownie pojawiła się
na wokandzie sądowej. W rezultacie zakończyło się to wyrokiem sądu apelacyjnego we
Wrocławiu, który skazanym za
zabójstwo antykwariusza obniżył wyrok z 25 na 15 lat więzienia. Stało się to w roku 2011
i wydając ten wyrok przewodniczący składu sędziowskiego
(trzech sędziów zawodowych)
wyraził swoje absolutne przekonanie, że skazani za dwa,
trzy miesiące wyjdą na wolność, albowiem w stosunku
do nich ma zastosowanie przepis mówiący o warunkowym
przedterminowym zwolnieniu.
Słuchając tych słów odniosłem nieodparte wrażenie, że
sędzia ów wyraźnie pociesza
oskarżonych, którzy (jak my
wszyscy, obecni na Sali sądowej) przekonani byli, iż zapadnie wyrok uniewinniający. Byłem też przekonany, że słowa
pocieszenia padły dlatego, iż
sędzia przewodniczący miał
chyba jakieś wyrzuty sumienia,
bo czuł, że wyrok jest rażąco
niesprawiedliwy. Ale to tylko
były takie moje odczucia. Być

może myliłem się. Od chwili,
kiedy zapoznałem się z całością
akt operacyjnych stworzonych
przez ówczesny wydział kryminalny KMP w Wałbrzychu, byłem absolutnie przekonany, że
to nie skazani chłopcy dokonali tego zabójstwa. Podjęte przeze mnie czynności (o charakterze wyłącznie operacyjnym)
doprowadziły do tego, iż udało
mi się ustalić, w stopniu wskazującym na pewność, kim byli
prawdziwi sprawcy. Całą swą
wiedzę przelałem na papier i w
postaci 42 stronicowej analizy
przekazałem ją ówczesnemu
zastępcy komendanta wojewódzkiego. Podjął on wówczas
decyzję o czasowym utajnieniu
mego raportu, zapowiadając,
że po uniewinnieniu oskarżonych, bądź wydaniu postanowienia o cofnięciu sprawy do
prokuratur celem uzupełnienia materiału dowodowego,
moje ustalenia zostaną przekazane do realizacji w postępowaniu procesowym , czyli
przekształceniu informacji w
dowody procesowe. Rozumiałem sens takiego planu i nie
oponowałem, bo nie tylko z-ca
komendanta wojewódzkiego
był przekonany, że prokuratura nie dysponowała żadnymi
poważnymi dowodami sprawstwa tych dwóch chłopaków.
Ale oni zostali skazani i wyrok się uprawomocnił. I stało
się – Roma locuta, cusa finita.
W następnych latach wiedzę
swą, już jako świadek, przekazywałem dwukrotnie Sądowi
Najwyższemu, prokuratorowi
z prokuratury okręgowej w
Świdnicy oraz w trzygodzinnym przesłuchaniu (w tym
2 godziny przy drzwiach zamkniętych) sądowi apelacyj-

nemu we Wrocławiu, co miało
miejsce, o ile dobrze pamiętam w 2010 roku. A więc 1o
lat po dokonaniu zabójstwa.
Moje argumenty odbijały się
jednak od muru sędziowskiej
pewności, że mają do czynienia nie z policyjnym fachowcem, który na tego typu sprawach zęby zjadł, ale z jakim
domorosłym
detektywem
amatorem. Dlaczego o tym
piszę? Ano dlatego, że w dniu
19.10.br brałem udział w telewizyjnym programie telewizji
Polsat pt. „Państwo w państwie”, poświęconemu tej właśnie sprawie, albowiem mimo,
że od ostatecznego wyroku
upłynęły 3 lata, skazani chłopcy (dziś dorośli mężczyźni) nie
mogą wyjść na to warunkowe
zwolnienie. Nie mogą … bo
nie. Każdy kto oglądał ten program usłyszał zapewne słowa
uznania i podziękowania skierowane do mnie przez europosła, byłego sędziego Sądu
Najwyższego, Janusza Wojciechowskiego, który powiedział,
że jest pełen podziwu dla mnie
i tego, co uczyniłem. A poseł Janusz Wojciechowski zapoznał
się z aktami sprawy ponieważ
zaangażował się osobiście w
napisaniu skargi to Trybunału
w Strasburgu. Powiem szczerze, że po raz pierwszy poczułem się dumny z tego, co uczyniłem, bo po raz pierwszy, ktoś
naprawdę nietuzinkowy, publicznie docenił moje wieloletnie starania. Ale bardzo szybko zostałem sprowadzony na
ziemię, kiedy zapoznałem się z
komentarzami na fecebookowym profilu tego programu.
Jest to profil publiczny, a więc
dokonywane tam wpisy może
czytać cały świat. A osoby wpisujące swoje komentarze czynią to pod swoim nazwiskiem,
dlatego też niektóre z nich tu
wymienię. Zanim jednak to

uczynię, muszę powiedzieć, że
żadnej z tych osób nie znam i w
życiu nigdy nie spotkałem. Komentarze zamieszczone przez
wałbrzyszan, Andrzeja Sikonia,
Martę Różańską, Daniela Kowala, Kinię Grempkę, Elzbietę
Riehl, Agnieszkę Jędrysiak Kamińską, to stek inwektywach i
pomówień, pisanym rynsztokowym słownictwem, których
autorzy twierdzą, iż to ja stałem za aresztowaniem Patryka
i Radka, a teraz kreuję się na
bohatera. Najdalej posunął się
Andrzej Sikoń, który obwieścił,
że doprowadziłem do aresztowania tych chłopaków, abym
z matką jednego z nich mógł
oddawać się seksualnym zabawom, o czym w tamtym czasie w Wałbrzychu było ponoć
nadzwyczaj głośno. Ponieważ
Patryka wychowywała babcia
(lat bodajże 84), wychodzi na
to, że moją kochanką, dla której poświęciłem życie młodego
chłopaka, była matka Radka.
Sądzę, że Andrzej Sikoń będzie
musiał się z tego Radkowi wytłumaczyć, kiedy opuści i on
(w najgorszym przypadku za
rok) więzienne mury. A także i
sądowi, gdzie wraz z w/grupą
wiernych sobie przyjaciółek,
ujawnić będą musieli źródła
wiedzy o moich licznych haniebnych uczynkach. Teksty
wymienionych osób były tak
wulgarne, że redakcja programu „Państwo w państwie” cały
ten wątek programu z profilu
usunęła. Redaktorzy byli zbulwersowani tą prymitywną
nienawiścią do mnie, jaką osoby te w komentarzach zaprezentowały. A Andrzej Sikoń
oświadczył, że teraz to on weźmie sprawy w swe fachowe
ręce i prawdziwych sprawców
zabójstwa ustali i do prokuratury zaciągnie. Tylko muszę mu
powiedzieć kim oni są.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Bezpłatnie
poradzą
Stowarzyszenie
Obrona
Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P” w Wałbrzychu uruchomiło Regionalne Centrum Poradnictwa
Obywatelskiego
oraz
punkty porad w Szczawnie
Zdroju, Głuszycy i Kamiennej Górze. - Wszystkich
zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie „Regionalne Centrum Poradnictwa
Obywatelskiego” zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Obrona Praw Człowieka
i Obywatela „St.O.P” w Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 29 (poniedziałek 10.0014.00, wtorek 12.00-14.00,
środa 10.00-19.00, czwartek
10.00-15.00) oraz do punktów porad: Szczawno Zdrój –
ul. Kościuszki 19 (Teatr Zdrojowy, wejście naprzeciwko
urzędu miejskiego, w każdy
poniedziałek w godz. 10.00
- 14.00); Kamienna Góra - ul.
Kościuszki 6 (poniedziałek,
15.30- 19.30) oraz Głuszyca
- ul. Grunwaldzka 26 (czwartek 13.00-17.00). Prosimy o
wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 74 665 16 60
w celu umówienia terminu
z doradcą. Poszukujemy także wolontariuszy, zarówno
studentów jak i osoby już na
emeryturze – dodaje Wanda
Bielańska.
(RAD)
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PREZES SPÓŁKI CELOWEJ WAŁBRZYSKIE CENTRUM
SPORTOWO-REKREACYJNE „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko

Szef kuchni

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

Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu
Miejsce wykonywania pracy – Wałbrzych
Główny zakres zadań przewidzianych dla Szef kuchni
• Przygotowywanie posiłków zgodnie z przepisami i standardami,
• Przestrzeganie standardów pracy, receptur oraz wypracowanej
i obowiązującej organizacji w firmie,
• Kontrola i nadzór nad kosztami gastronomicznymi
Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
• Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
• Dobra znajomość zagadnień gastronomicznych, kalkulacji i ewidencji
gastronomicznej,
• Dyspozycyjność, rzetelność operatywność, kreatywność zaangażowanie,
• Bardzo dobra organizacja pracy,
• Znajomość HACCP -prowadzenie niezbędnej dokumentacji
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) Curriculum Vitae,
3) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4) kopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum
Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).
Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia- Szef Kuchni” należy przesłać
na adres mailowy : kadry@aqua-zdroj.pl lub doręczyć w sekretariacie Spółki
Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, można także przesłać pocztą polską na
wskazany powyżej adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014

Prace postępują

Zbierają laury

Pogoda sprzyjała postępowi prac przy realizacji szczawieńskich inwestycji: budowie
hali sportowej na ul. Słonecznej i zagospodarowaniu na cele rekreacyjno-sportowe
Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany w Szczawnie Zdroju.
Zaawansowanie prac jest
coraz bardziej widoczne - na
ul. Słonecznej zabetonowane
zostały trybuny hali, murowane są ściany zewnętrzne z
bloczków silikatowych, montowany jest strop za trybunami nad pomieszczeniami
technicznymi hali ( łazienki,
szatnie, sanitariaty). Wykonane zostało przyłącze wodne do budynku kotłowni od
ulicy Słonecznej, przyłącze
kanalizacji sanitarnej do ulicy Mickiewicza, kanalizacja

deszczowa od ul. Słonecznej.
Zaawansowane też są prace
przy
zagospodarowaniu
Wzgórza Gedymina – wykonana została konstrukcja
żelbetowa budynku (fundamenty, ściany zewnętrzne,
strop dachu z ogniomurami); ściany wewnętrzne
z bloczków silka, izolacja
przeciwwilgociowa pionowa
ścian wraz z dociepleniem.
Przystąpiono również do
montażu ścianki wspinaczkowej z płyt prefabrykowa-

nych do ścian zewnętrznych
budynku klubowego. Podobnie jak przy realizacji hali
sportowej, daleko posunięte
są roboty instalacyjne: wykonana została wewnętrzna
kanalizacja deszczowa i sanitarna budynku, sieć kanalizacji sanitarnej i wodnej do budynku, instalacja elektryczna
zasilająca budynek. Warto
dodać, że przystąpiono do
montażu urządzeń na placu
zabaw.
(RED)

Mogą koncertować
Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych w ramach
programu Rozwój Infrastruktury Kultury pozyskał
z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
oraz od Gminy Wałbrzych
środki pieniężne na zakup
nagłośnienia dla potrzeb
edukacyjnych i artystycznych zespołu.
- Powyższy zakup stanowi doposażenie instytucji
kultury w elementy służące działalności kulturalnej i
edukacyjnej prowadzonej
wobec dzieci i młodzieży,
wraz z jednoczesną poprawą warunków jej funkcjonowania i rozwoju. Stanowi
logiczne nawiązanie i jednocześnie uzupełnienie do ele-

mentów nabytych z dotacji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013
roku. Sprzęty z obu zakupów
są kompatybilne i pozwalają
na całościową obsługę sceniczną koncertów zespołu,
tym samym mają pośredni wpływ na jego stabilne
funkcjonowanie. Ich zakup
pozwoli zespołowi na wzrost
jakości świadczonych usług
oraz podniesienie ich atrakcyjności. Zespół reprezentuje swoje miasto, Dolny Śląsk i
Polskę na licznych krajowych
i międzynarodowych festiwalach
folklorystycznych.
W 2014 roku był uczestnikiem
Międzynarodowych
Festiwali Folklorystycznych
w Czechach i Macedonii, na

których korzystał częściowo
z poczynionych zakupów,
uzyskując efekt wysokiego
poziomu
artystycznego,
między innymi dzięki użyciu
bardzo wysokiej jakości wyposażenia. Ponadto zakup
nagłośnienia przygotowuje
Zespół do zmiany jakościowej związanej z przeniesieniem siedziby instytucji do
realizowanego przez Gminę
Wałbrzych zadania inwestycyjnego Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”, między
innymi poprzez możliwość
samodzielnej realizacji koncertów – wyjaśnia Joanna
Świątek-Czwojdzińska, Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca
„Wałbrzych”.

(RED)

Spektakl „Władca Skarpetek” Teatru Lalki i Aktora w
Wałbrzychu został ponownie zauważony. Tym razem
jego wartość artystyczną doceniło dwoje krytyków teatralnych: Jolanta Kowalska i Jacek
Sieradzki, tytułując go w rankingu „Najlepszy, najlepsza,
najlepsi w sezonie 2013/2014”
miesięcznika „TEATR” najlepszym przedstawieniem teatru
lalkowego. Niedawno reżyser
spektaklu, Jacek Timingeriu otrzymał nagrodę w 20.
Ogólnopolskim Konkursie na
Wystawienie Polskiej Sztuki
Współczesnej. „Władcę Skarpetek” widzowie mogą obejrzeć 9 listopada o godz. 12.30
na Dużej Scenie Teatru Lalki i
Aktora w Wałbrzychu.
(RED)

RWS Podzamcze
dziękuje
W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w Wałbrzychu odbyło
się uroczyste spotkanie z
osobami, dzięki zaangażowaniu których monitoring
tej największej wałbrzyskiej
dzielnicy uzyskał aprobatę
mieszkańców. Przedsięwzięcie pod hasłem „Bezpieczne
Podzamcze” będzie realizowane w ramach Wałbrzyskiego
Budżetu Partycypacyjnego.
Przewodniczący Rady Jerzy
Frajnagiel podziękował przedstawicielom wałbrzyskiej policji i straży miejskiej, Rady
Miejskiej Wałbrzycha, kierownictwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” i jej rady
nadzorczej, osiedlowej przychodni zdrowia i obu podzamczańskich parafii rzymsko-katolickich, wręczając im
okolicznościowe dyplomy.
(BAS)

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.

ar
Nowy to(pw
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27 październ

Wałbrzych,
14
ul. Chrobrego

OSiR do remontu

Hala widowiskowo- sportowa przy ul. Wysockiego w
Wałbrzychu zostanie poddana
termomodernizacji.
W przetargu wyłoniono wykonawcę. Prace będzie wykonywać konsorcjum firm z
regionu. Wartość inwestycji
to ponad 3 200 00 zł.
Zakres robót obejmuje termomodernizację
budynku,
prace remontowe w pomieszczeniach, zagospodarowanie
terenu, wymianę instalacji. - Ta
hala była świadkiem gry mistrzowskich drużyn w koszy-

kówkę, siatkówkę. Odbywały
się tam również niezapomniane koncerty. Dla wielu wałbrzyszan to miejsce kultowe.
Wałbrzych posiada teraz supernowoczesną halę w Aqua
Zdroju, jednak zapotrzebowanie na obiekty sportowe jest w
dalszym ciągu ogromne. Stąd
decyzja o modernizacji dawnej
hali OSiR-u - mówił Roman Szełemej prezydent Wałbrzycha.
Zakończenie
inwestycji
planowane jest na połowę
kwietnia 2015 roku.
(RED)

Ogrzeją palmiarnię
Wałbrzyska palmiarnia
to jeden z najcenniejszych
tego typu zabytków w Polsce. Jednak w 2012 roku,
kiedy władze miasta sfinalizowały zakup obiektu, znajdowała się w tragicznym
stanie technicznym. Dziś odzyskuje dawny blask.
- Najpilniejszym zadaniem
było zbudowanie nowej kotłowni zapewniającej ciepło
dla całego kompleksu. Poprzednia instalacja nie była w
stanie wytrzymać kolejnego
sezonu grzewczego - mówi

Anna Żabska, asystent prezydenta Wałbrzycha.
16 października została
uruchomiona nowoczesna kotłownia gazowa wykorzystująca
technologię odzyskiwania ciepła z powietrza. Koszt tej inwestycji to 5 mln zł. Dzięki zastosowaniu najnowszych systemów,
instalacja zapewnia ogrzewanie
zimą, jak również chłodzenie
części palmiarni latem. Jest to
wyjątkowo oszczędne i ekologiczne urządzenie zapewniające niższe koszty utrzymania.
(RED)
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TANIE
ZDJĘCIA !!!
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www. r-bus.pl
e-mail: info@r-bus.pl
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• DOWÓD OSOBISTY
• PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA
(na nośniku elektronicznym)

• DYPLOM, INNE
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SERWIS
KOTŁÓW
i KOTŁOWNI

Licencjonowane przewozy osobowe

NIEMCY, HOLANDIA
BELGIA, LUKSEMBURG

Holandia

Niemcy

Belgia
Luksemburg

Zadzwoń i umów się z serwisantem!

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

Tel. 501-518-606
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Dni wyjazdu z Polski: ŚRODA, NIEDZIELA
Dni powrotu do Polski: CZWARTEK, PONIEDZIAŁEK

www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

PUBLIKACJA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW KWW KONGRESU NOWEJ PRAWICY JANUSZA KORWIN-MIKKEGO.

Koniec marnowania publicznych pieniędzy!
Rozmowa z Beatą Żołnieruk, kandydatką na Urząd prezydenta
Wałbrzycha i do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z Kongresu
Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego.
Do niedawna wydawało się, że
będzie się Pani ubiegała o fotel
burmistrza Głuszycy. Co sprawiło, że zmieniła Pani decyzję?
Beata Żołnieruk: - Zmieniłam
swoją decyzję po potwierdzeniu
informacji, że obecna burmistrz
Głuszycy nie będzie ubiegała
się o reelekcję. Nie chciałabym
nikogo atakować osobiście,
ale ta wiadomość pozwoliła mi
odetchnąć z ulgą. W Głuszycy
powołałam KWW Beaty Żołnieruk Nowa Głuszyca, który - dzięki poparciu mieszkańców - ma
szansę na poprawę sytuacji gminy. Zawsze będę służyć pomocą
radnym z tej gminy- żyję w niej i
zależy mi na jej losie.
Czy ubieganie się o urząd prezydenta Wałbrzycha nie jest dla
Pani zbyt dużym wyzwaniem?
- Start w tych wyborach uważam za swój obowiązek, bo nie
mogliśmy pozostawić tak wielu
mieszkańców Wałbrzycha bez
możliwości oddania głosu w najbliższych wyborach na swojego
kandydata. A tutaj potrzebna jest
spokojna osoba z wiedzą ekonomiczną, by uratować to miasto
przed bankructwem. Ktoś musi
zacząć mówić głosem rozsądku,
bo długi trzeba spłacać. Nie chcę,
aby mieszkańcy Wałbrzycha dostali od komornika wezwanie do
spłaty długów miasta, jak miało
to miejsce w Rewalu. Kandydowanie to także ogromne wyróżnienie i jeszcze większa odpowiedzialność, bowiem struktury
Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego są w Wałbrzychu oraz
powiecie bardzo młode, bo powstały w ostatnich miesiącach.
Dotąd nie było w Wałbrzychu o
Was słychać.

- Bardzo szybko się rozwinęliśmy. Wszystko dzięki zaangażowaniu wielu ludzi: wspaniałych i
chcących zmian na lepsze. Dzięki ich odwadze i determinacji
udało mi się zarejestrować listy
kandydatów na radnych, zarówno w powiecie wałbrzyskim, jak i
w samym Wałbrzychu. Mówiąc o
odwadze mam na myśli przede
wszystkim to, w jaki sposób Kongres Nowej Prawicy jest odbierany przez ogół społeczeństwa, a
raczej na jaką partię jest kreowany przez media głównego nurtu.
Często spotykamy się z krytyką
różnych środowisk, dotyczącą
nieprawdziwych lub zmanipulowanych informacji podawanych
publicznie. Cały czas, jesteśmy
zmuszeni do odkłamywania
prawdy nt. postulatów naszej
partii, ale jest to praca dająca dużą satysfakcję, bo coraz
więcej ludzi przekonuje się do
naszej wizji nowego państwa,
nowego powiatu, nowej gminy.
Niewątpliwie będę powiewem
świeżości na wałbrzyskiej scenie
politycznej.
Jak zachęci Pani mieszkańców
aby to właśnie na Panią oddali
swój głos?
- Zasadniczą kwestią naszego
programu jest zupełnie nowy
sposób podejścia do samorządu
i sposobu sprawowania władzy.
Nie kieruje nami chęć zdobycia
władzy czy wpływów. Chcemy
poprawy sytuacji dla wszystkich
mieszkańców, a nie tylko dla
wybranych. Pragniemy stworzyć
warunki, w których ludzie będą
mogli godnie żyć, chcemy by
młodzież wracała do nas po studiach, by miała tu perspektywy.
Jak zamierzacie tego dokonać?

- Jako prezydent Wałbrzycha
zacznę od naprawy funkcjonowania urzędu miejskiego.
Koniec marnowania pieniędzy
publicznych na pomniki głupoty typu „Stara Kopalnia”. Jaki cel
społeczny jest w tej budowie?
Ilu Wałbrzyszan, miasta dotkniętego dotkliwie przemianami
ustrojowymi, będzie korzystać
z tego centrum? Wałbrzychowi
potrzebny jest dobry zarządca.
Ktoś musi powstrzymać falę
emigracji młodzieży. Niektórzy
z mieszkańców pamiętają czasy
bogactwa starego Wałbrzycha,
pięknie byłoby napisać nowy
rozdział tej historii - musimy
stworzyć warunki dla lokalnego
biznesu, przyciągać jak najwięcej inwestorów. Jedyną sprawdzoną metodą jest obniżanie
podatków i likwidacja synekur,
sztucznych publicznych miejsc
pracy, a także walka z biurokracją i kumoterstwem. Działania
prowadzone przez obecnego
prezydenta są odwrotne. Jedyne w czym się zgadzamy, to poprawienie komunikacji w mieście, choć sposób w jaki zostało
to zrobione jest według mnie
sprzeczny z prawem, to jednak
temat na osobną rozmowę. Ponowna przebudowa placu Magistrackiego to pomyłka - parki,
fontanny oraz ławki powinny
być stawiane w dalszej kolejności, bo to miasto ma kłopoty wymagające natychmiastowej interwencji, dlatego powinniśmy
kierować się piramidą potrzeb.
Chcemy także m.in. zlikwidowania Straży Miejskiej w Wałbrzychu oraz obniżenia diet radnych
o połowę.
Proszę przedstawić się mieszkańcom Wałbrzycha.

nistracyjnej powiatu - Wałbrzych
nie był jeszcze miastem na prawach powiatu. Pamiętamy wszyscy, że powiat zarządzał wtedy
drogami powiatowymi zlokalizowanymi w Wałbrzychu, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz
innymi jednostkami, które teraz
są pod zarządem prezydenta
miasta. W obecnym kształcie powiatu ziemskiego jestem radną
od 2013 roku.
- Jestem rodowitą Wałbrzyszanką. Wychowałam się w Śródmieściu - uczęszczałam do Szkoły
Podstawowej nr 7. Tamte czasy
wspominam bardzo źle: obskurne ulice, brudne podwórka.
Od tego czasu nie zmieniło się
tyle ile powinno. Włodarze zapomnieli o takich dzielnicach
jak Podgórze, Sobięcin czy Biały
Kamień. Oboje rodzice pracowali, więc byłam tzw. dzieckiem
z kluczem na szyi. Moją pasją
był sport, szczególnie lekkoatletyka: biegałam, skakałam w
dal i wzwyż, osiągałam całkiem
niezłe wyniki. W wieku 15 lat
przeprowadziłam się do innej
dzielnicy, na Szczawienko, i tam
mieszkałam do 22 roku życia.
Jestem absolwentką Akademii
Ekonomicznej i uzyskałam tytuł
magistra ekonomii. Specjalizuję
się w temacie nieruchomości,
ukończyłam kilka studiów podyplomowych w tym zakresie.
Mam dwoje dzieci- córka jest w
trakcie pisania pracy inżynierskiej, studiuje budownictwo na
Politechnice Poznańskiej, syn
natomiast jest na 3 roku informatyki na Politechnice Wrocławskiej. Od 2001 roku prowadzę
firmę w branży transport i nieruchomości.
W tym życiorysie brakuje Pani
działalności politycznej.
- Od 2006 roku pełnię funkcję
radnej powiatu wałbrzyskiego.
Lata 2006- 2010 to była kadencja całkiem innej struktury admi-

Jak ocenia Pani pracę tej rady i
tego zarządu? Zdała egzamin?
- Cieszyłam się bardzo z tego, że
przejęliśmy powiat całkowicie
oddłużony i właściwie drugiej
takiej sytuacji nie było chyba
nigdzie. Moja radość nie trwała
jednak długo- zarząd bardzo
szybko doprowadził do pojawienia się kolejnego deficytu.
Argumentowano to potrzebą inwestycji. Rzeczywiście, potrzeb
w powiecie nie brakuje, ale nie
można w ten sposób zezwalać
na nieustanne zadłużanie powiatu. Osobiście uważam jednak, że
zadania powiatu powinny być
przejęte przez gminy- powiat to
kolejny biurokratyczny moloch
generujący straty dla podatnika.
Jeśli chodzi o pracę obecnych
radnych to myślę, że mieszkańcy
zweryfikują ich pracę podczas
wyborów. Ocenić pracę zarządu jest bardzo łatwo- wystarczy
przyjrzeć się budżetowi oraz zrealizowanym zadaniom.
Na listach wyborczych Nowej
Prawicy jest mało znanych nazwisk.
- Tak, to chyba najmłodsze listy, zarówno w mieście jak i w
powiecie. Jeden z naszych kandydatów na krótko przed wyborami ukończy 18 lat. Napawa
nas to optymizmem. Stawiamy
na ludzi młodych, niemających
nic wspólnego z istniejącymi
układami politycznymi. Znają
oni problemy Wałbrzycha zdecydowanie najlepiej, bo przecież
tak duża ich część opuszcza to

miasto zaraz po skończeniu liceum czy technikum i nigdy już
nie wraca. Kiedy budowaliśmy
listy wyborcze, wiele z osób, które w ostatnich latach wyjechało
z tych terenów żałowało, że są
daleko od Polski. Życzyli nam
sukcesu, wierząc jednocześnie,
że naszym kandydatom uda się
choć trochę poprawić sytuację
tego miasta. Widziałam listy innych komitetów i szczerze wierzę, że mieszkańcy Wałbrzycha
nie dadzą się znów nabrać na
populistyczne hasła i znane nazwiska.
Jest Pani również kandydatką do sejmiku dolnośląskiego,
a konkurencja jest przecież
ogromna.
- Stałam się ideowcem. Miałam
szczęście, że w odpowiednim
czasie spotkałam na swojej drodze ludzi, którzy zaszczepili we
mnie wiarę. Wiarę, że Polska
może stać się innym, lepszym
krajem. Uważam, że w życiu
osiągnęłam sporo, mam tutaj
na myśli firmę i swoje doświadczenie w samorządzie. Wszystko
to zawdzięczam swojej ciężkiej
pracy. Chciałabym dać ludziom
możliwość życia w normalnym
państwie, które obywatelowi
służy, które nie zakłada jego
winy. Ważna jest dla mnie praca nad przekonywaniem społeczeństwa, w różnych jego
przekrojach, co do głębokiego
sensu programu Kongresu Nowej Prawicy. Wszystkie te zagadnienia mieszczą się szczęśliwie w
ścisłym kręgu moich zainteresowań, jestem ekonomistą i rozważam zrobienie doktoratu w tym
kierunku, być może tematem
mojej pracy będzie właśnie ekonomia polityczna. Być może taką
właśnie wybiorę drogę. Będę
także dążyła do rozwoju swojej
firmy. Marzy mi się wielka, zasadnicza zmiana mentalności ludzi.
Z „należy mi się” na podejście
przeciwne.
(walbrzych4you.pl, RED)
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Fenomenalne dłonie
Pod dotykiem tych dłoni cofają się choroby! Jedni przychodzą tu
z cukrzycą, inni po udarze mózgu, jeszcze inni z groźnymi guzami,
albo z mniej groźną, ale uciążliwą alergią. Owszem, nie każdemu
pomaga. Ale mnóstwo ludzi po kilku wizytach przychodzi ze łzami
radności i mówi: - Panie Darku, byłam na badaniach, jestem zdrowa!
- Przyszłam do pana Darka guzkiem na piersi – mówi
młoda kobieta, która nie
chce podać nazwiska, bo
jest siostrą znanego wałbrzyskiego lekarza. – Kiedy
go zapytałam, czy na pewno guzek zniknie, uśmiechnął się i odpowiedział „ja w
to wierzę, a pani niech po
pięciu wizytach idzie na badania kontrolne. Wtedy się
dowiemy, ile jest warta moja
wiara w pani wyzdrowienie.”
Na badania poszłam po siedmiu wizytach, ale guzka już
faktycznie nie było. Brat po
obejrzeniu wyników powiedział: „To cud”.
O fenomenie mówi też
pani Krystyna Kościanek

ze Świdnicy. - Schorowana
byłam. Kręgosłup, wątroba
i jakaś narośl na szyi. Nadciśnienie. No i pięty mi pękały.
Powiedziałam panu Darkowi tylko o kręgosłupie i tej
narośli. Ale pięty też pękać
przestały, a ciśnienie mam
jak nastolatka. To fenomen,
dotyk pana Darka czyni cuda
– mówi i dodaje: - A mojej
sąsiadce po udarze mózgu
szybko cofa się paraliż.
Zaś pan Krzysztof Pościep z Jeleniej Góry cierpiał
na ciągłe szumy w uszach.
– Ileż ja się po lekarzach
nachodziłem. W Polsce i w
Niemczech, bo tam pracuję.
Zapisywali różne terapie, ale
nic nie dawały. A po czterech

wizytach u pana Darka nagle
szum ucichł. Fenomen!
Pan Krzysztof trafił tu za
namową siostry ze Świebodzic. Miała cukrzycę z powikłaniami. Przede wszystkim
noga cukrzycowa – rany
powstawały i nie chciały
się goić. Do tego stałe bóle
brzucha, choć żadne badania niczego nie wykazywały.
– Lekarze mówili, że sobie te
bóle wmawiam. A pod dotykiem pana Darka minęły, już
po trzeciej wizycie. Z nogą
było gorzej, ale po ósmej też
się rany zagoiły, a miałam je
dwa lata. Cukier mi się bardzo poprawił. No i cierpiałam na bezsenność, a po wizytach u pana Darka śpię jak

REKLAMA

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

dziecko. Chodziłam po lekarzach, chodziłam po różnych
uzdrowicielach, była i u Filipińczyka, i na akupunkturze,
i zakonne ziółka piłam. Nie
pomagało. Ale pan Darek to
fenomen. Parę razy przyłożył mi ręce i jestem zdrowa.
To co się dziwić, że Krzysia
namówiłam. I jemu też pomogło. I bratu od sąsiadki, co
mu nogi puchły. Pod dotykiem pana Darka też minęło.
To jest dar od Boga!
Sam uzdrowiciel słucha
takich słów jakby lekko za-

porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!
Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

wstydzony: - Owszem, cieszę
się, gdy człowiek cieszy się,
że mu pomogłem. Ale przecież wszyscy ci ludzie chodzą też do lekarzy. Nigdy nie
można być pewnym, czy pomogłem ja, czy jednak bar-

dziej medycyna konwencjonalna. Ja sam mogę lekarzy
wspierać, ale nigdy zastępować. Jestem pod wrażeniem
możliwości obecnej medycyny.
(ego)

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

towar dokładany

Największy sklep

w Wałbrzychu - już otwarty!
Powierzchnia ponad 1000m2
ZAPRASZAMY:
poniedziałek – piątek
od 10:00 do 19:00
sobota od 10:00 do 16:00,
niedziela od 9:00 do 14:00

codziennie !

25-10-2014 (sobota) duża dostawa
spodni i sukienek jesiennych z wyceny
28-10-2014 (wtorek) duża dostawa
kurtek i obuwia zimowego z wyceny

30-10-2014 (czwartek)
duża dostawa bluzek z wyceny

31-10-2014 (piątek)

całkowita wymiana tunik damskich z wyceny

Wałbrzych, ul. Długa 103
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OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

JESIENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

REKLAMA

Walim, dnia 27.03.2014 roku

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WALIM
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębie Michałkowa
oraz dla obszarów położonych w obrębie Walim,
gm. Walim
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), art. 39 w związku z art. 54
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
oraz uchwały Nr XLV/262/2010 Rady Gminy Walim z dnia 22
lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Michałkowa, gm. Walim i uchwały Nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Walim z dnia 25 lutego
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w obrębie wsi Walim w gminie Walim, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach
od 31.10.2014 r. do 21.11.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów
miejscowych rozwiązań odbędzie się w dniu 14.11.2014 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Walim, o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść
uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2014 r.
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Jak nie my, to kto?
Rozmowa z Adamem Góreckim,
wójtem Czarnego Boru.
Gmina Czarny Bór zmieniła
się. Po 4 latach pracy i działań otrzymaliście nagrodę
Euro Gmina - Lider Przedsiębiorczości za tworzenie
programów i wykorzystanie środków unijnych oraz
współpracę z lokalnymi
przedsiębiorcami. Jakim
działaniom zawdzięczacie
to wyróżnienie?
Adam Górecki: - Nagroda
to efekt konsekwentnych i
planowanych działań. Musieliśmy zacząć od samego
początku - gmina potrzebowała świadomych zmian
na wielu płaszczyznach.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych było naszym
priorytetem, większość prowadzonych inwestycji była
wspierana środkami pozabudżetowymi. Na inwestycje o wartości ponad 20 mln
złotych pozyskaliśmy blisko
12 mln złotych, to 60% wartości inwestycji! Ważne jest
to, że inwestycje realizowane były w wielu dziedzinach
życia: od infrastruktury, w
tym dróg i kanalizacji, przez
budownictwo mieszkaniowe po sferę społeczno – kulturalną. Wielkim sukcesem
jest rozpoczęcie budowy
obwodnicy Czarnego Boru,
na którą mieszkańcy czekali
od wielu lat - inwestycja ta
pozwoli za kilka lat na diametralną zmianę wizerunku
centrum Czarnego Boru oraz
znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort życia
naszych mieszkańców. Bardzo miłym jest fakt, że ktoś
z zewnątrz docenił naszą
pracę. Wpłynęło to również
pozytywnie na wizerunek
naszej gminy. W tym miejscu
chciałbym podziękować całemu zespołowi tj. pracownikom urzędu gminy, naszym
lokalnym przedsiębiorcom
i wszystkim mieszkańcom,
którzy aktywnie uczestniczą
w życiu Gminy Czarny Bór.
A jak zareagowali na to
przedsiębiorcy? Czy gmina
nawiązuję stałą współprace z lokalnymi firmami?
- Oczywiście. Współpraca z
lokalnymi przedsiębiorcami
zapewnia rozwój i wzbogacanie się naszej gminy. W
tym roku po raz pierwszy
zorganizowaliśmy spotkanie
z przedsiębiorcami, które
miało na celu zwiększenie
współpracy, ale również
budowanie odpowiedniej
przestrzeni dla naszych firm.
Wiele osób określa Czarny

Bór jako gminę sportowo-transportową. Ja często też
podkreślam, podczas różnych spotkań, że jesteśmy
„zagłębiem transportowym”
i - wychodząc naprzeciw
tym firmom - przez 4 lata
nie podnosiliśmy podatków
od środków transportu, co
pozwoliło na zbudowanie
przewagi
konkurencyjnej
naszym przedsiębiorstwom.
Wiele lokalnych firm aktywnie włącza się w organizację
imprez sportowo-kulturalnych, ale również w budowę
infrastruktury sportowej i
społecznej. Nie mogę wymienić nazw tych firm, bo
nie jestem do tego upoważniony. Ale mieszkańcy doskonale wiedzą, które firmy
mam na myśli.
Gmina to nie tylko przedsiębiorstwa, ale również
wiele innych aspektów.
Zacznijmy może od sportu.
Co się zmieniło w tej kwestii w gminie?
- Przede wszystkim zwiększyliśmy nakłady i wzmocniliśmy współpracę z klubami,
co pozwoliło na osiągniecie
bardzo dobrych rezultatów
na arenie ogólnopolskiej
i międzynarodowej. M.in.
Mateusz Janik w tym roku
zdobył tytuł wicemistrza
świata juniorów biathlonie letnim na nartorolkach.
Zmodernizowaliśmy większość obiektów sportowych,
powstały nowe trasy biegowe, a ostatnio została
otwarta PZU Trasa Zdrowia.
Jesteśmy jedyną gminą w
powiecie wałbrzyskim, która
otrzymała dofinansowanie
w ramach programu PZU,
a było to możliwe wyłącznie dzięki zaangażowaniu
wszystkich aktywnych grup
społecznych: sportowców,
seniorów, młodzieży. Działania sportowe pozwoliły
również na promocję gminy
– zorganizowaliśmy dwukrotnie Mistrzostwa Polski
w Biathlonie Letnim 2013 i
2014 r., które zostały wysoko
ocenione przez środowisko
polskiego biathlonu. Corocznie odbywają się także
międzynarodowe zawody w
zapasach Czarny Bór Open,
a piłkarze z naszych klubów
liczą się w rozgrywkach na
szczeblu okręgu.
A co z edukacją?
- Najtrudniejszą decyzją w
kwestii edukacji było utworzenie Gminnego Zespołu

- Budowa obwodnicy Czarnego Boru znacząco poprawi bezpieczeństwo
i komfort życia naszych mieszkańców – mówi wójt Adam Górecki.

Szkolno-Przedszkolnego. Jak
pokazał czas, decyzja okazała się bardzo trafna i zapewniająca dzieciom lepszy
dostęp do edukacji, efektywne zarządzanie i bezpieczeństwo, które stale zwiększamy. Ostatnie lata to remonty
sal, wprowadzenie monitoringu - wszystkie te działania
zostały sfinansowany dzięki
oszczędnościom,
uzyskanym na sprawnym zarządzaniu oświatą w naszej gminie.
Podsumowaniem tego dobrego okresu dla czarnoborskiej oświaty będzie uroczystość nadania imienia Józefa
Pawlika Gminnemu Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Czarnym Borze.
To rzeczywiście działania
bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Ale warto również dbać o kulturę.
- Czarny Bór to Dolnośląska
Stolica Pieroga. Gmina Czarny Bór to miejsce wspaniałych wydarzeń kulturalnych
i wielkiej aktywności społecznej mieszkańców. U nas
działają zespoły ludowe Janicki, Grzędowianki i Radość,
działają seniorzy w Czarnym
Borze i Witkowie – razem
tworzymy gminę ludzi z pasją. Działalność tych grup,
wspieranych na co dzień
przez gminę, zapaliła nas
do budowy nowoczesnego
budynku kulturalnego w
centrum gminy. W najbliższą
sobotę mieszkańcy naszej
gminy otrzymają centrum

kulturalne o powierzchni blisko 1000 m2 z nowoczesną
biblioteką, salą konferencyjną i pracowniami - wartość
prac wraz z wyposażeniem
wyniosła ponad 3,5 mln złotych. Oczywiście zadanie
to było współfinansowane
środkami zewnętrznymi z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego. W tym miejscu zapraszam wszystkim mieszkańców na uroczyste otwarcie.
Jak udało się zrealizować
te wszystkie działania, kiedy panuje przekonanie, że
brakuje w Polsce pieniędzy?
- Przede wszystkim bardzo
ważne jest mądre zarządzanie środkami. Według
zewnętrznych rankingów jesteśmy jedna z lepiej oszczędzających gmin w naszym
regionie i najmniej zadłużoną
wśród małych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ważne jest
również dobre planowanie
inwestycji oraz optymalizacja
kosztów zarządzania i utrzymania gminy. Na początku
kadencji przeprowadziłem
reorganizację urzędu, spłaszczyliśmy strukturę zarządzania w urzędzie, nie mamy
już kierowników referatów,
ale razem tworzymy zgrany
zespół. Wiąże się to z ogromnym nakładem pracy, ale jak
nie my to kto (śmiech).
(RED)
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Piknik rodzinny
w Walimiu
Stowarzyszenie Mieszkańców
Gminy Walim zorganizowało
„Piknik rodzinny”. Plenerowa
impreza na plac przy ul. Wyszyńskiego w Walimiu przyciągnęła
tłum dorosłych i dzieci, którzy bawili się przy muzyce zespołu Laser
z Walimia oraz mogli spróbować
wojskowej grochówki i domowych wypieków. W czasie pikniku
dzieci uczestniczyły w warsztatach
rękodzielniczych. Wielkim powodzeniem cieszyło się stoisko, przy
którym pani przepięknie malowała
dzieciom buźki. Odbył się również
konkurs piosenki pt. „Śpiewaj razem z nami”. Piknik był też okazją
do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego z wyjazdu do Zoo Farmy
w Łącznej. Sponsorem nagród dla
dzieci był m.in. Tauron Polska Energia, Pałac Jedlinka oraz prywatny
przedsiębiorca z Boguszowa-Gorc.
(KD)

Złote gody
Trzy pary świętowały w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mieroszowie jubileusze 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Z okazji
złotych godów państwo: Wanda
i Bolesław Kryska, Eugenia i Kazimierz Chądzińscy oraz Kazimiera i
Adolf Tomanek spotkali się z władzami miasta, a burmistrz Andrzej
Laszkiewicz wręczył dostojnym jubilatom listy gratulacyjne i kwiaty.
(RED)

Święto Edukacji Narodowej
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Obniżymy Twoje

raty nawet o połowę!

także rnikiem
z komo

Władze Mieroszowa nagrodziły wyróżniających się nauczycieli.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie, z
okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowała uroczystą akademię połączoną z pasowaniem uczniów
klas pierwszych. A władze
miejskie nagrodziły nauczycieli.
W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły
wraz z oddziałem przedszkolnym, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni
nauczyciele - emeryci. Wśród

gości nie zabrakło burmistrza
Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza, przewodniczącego
Rady Miejskiej Mieroszowa
Ryszarda Gubernata oraz proboszcza Krzysztofa Cebuli. Na
początek głos zabrała dyrektor Elżbieta Urbanik, która nauczycielom oraz wszystkim
pracownikom oświaty złożyła życzenia i podziękowania.
Następnie życzenia popłynęły ze strony władz Gminy
Mieroszów. W drugiej części
uroczystości na scenie pre-

zentowali się uczniowie klas
pierwszych, którzy do występów zostali przygotowani
przez panie: Marzannę Dziedzińską oraz Elżbietę Kryskę.
Po części artystycznej nastąpiła ceremonia ślubowania,
a następnie akt pasowania
na ucznia Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mieroszowie,
dokonany przez panią dyrektor. Na zakończenie wychowawcy klas i rodzice wręczyli
dzieciom dyplomy okolicznościowe i pamiątki.

ie
niezależn
od BIK

Zadzwoń!
czynne: 9-17

Wałbrzych: ul. Główna 11/28
tel. 74 847 17 80, 74 849 69 32
Świdnica: ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p. II
tel. 74 660 67 30, 74 635 10 52
Dzień wcześniej burmistrz
i przewodniczący rady miejskiej, podczas okolicznościowego spotkania, złożyli
na ręce dyrektorów oraz nauczycieli gratulacje i podziękowania za dotychczasową
pracę na rzecz wychowania
młodego pokolenia. Z tej też
okazji burmistrz, na wniosek dyrektorów szkół, przy-

Wszyscy możemy latać!

znał nagrody następującym
osobom: Annie Morawskiej
– PSP Mieroszów, Krystynie
Gerlach – Przedszkole Miejskie w Mieroszowie, Renacie
Okupnik – PSP Kowalowa,
Katarzynie Miłosz i Sławomirowi Foryś – Publiczne Gimnazjum im. K. Kieślowskiego
w Mieroszowie.
(RED)

REKLAMA

Fundacja Zielone Wzgórze z Wałbrzycha realizuje projekt pt. „Drzwi szeroko otwarte.
Program integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie
i Ich rodzin” dofinansowany w ramach realizacji Programu Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Płukanie złota.

- Po serii warsztatów dla
rodziców i opiekunów, po
wyjeździe nad jezioro Sławskie przyszedł czas na rajd
terenowy – integracyjny –
relacjonuje Roman Ludwi-

czuk, fundator Fundacji Zielone Wzgórze. - Podopieczni
Środowiskowych Domów
Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z
Wałbrzycha i ze Świebodzic

wraz z wałbrzyską drużyną
harcerzy 40 WDH „Q piątka”
im. Konspiracyjnej Drużyny
Harcerek „Mury” - wszyscy
spragnieni przygody otrzymali pozytywną dawkę

emocji pokonując najdłuższą w Europie trasę zjazdową tyrolki. Najodważniejsi
szybowali między niebem a
ziemią, a wszyscy uczestnicy
rajdu przeszli akrobatycznie
między drzewami różne trasy, pomagając sobie nawzajem. Duże emocje związane
z niebem mogła ostudzić
tylko… wyprawa do kopalni
złota. Zwiedzanie podziemi, spotkanie z Gnomem w
Chodniku Śmierci oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad w „Sztolni Czarnej”
wywarł ogromne wrażenie
na uczestnikach wycieczki.
Jednak było coś jeszcze, co
nie pozwoliło opuścić kopalni złota: to wybijanie pamiątkowej „złotej monety” oraz
samodzielne płukanie złota.
Okazuje się, że „gorączka złota” może dopaść każdego.
Po dniu pełnym emocji
uczestnicy wycieczki zado-

Przygotowania do zjazdu tyrolką.

woleni, zintegrowani i radośni powrócili do domów zapowiadając, że chcą jeszcze
raz przeżyć taka przygodę.
- Nasza integracja z pewnością się nie zakończyła.
Harcerze deklarują dalszą
współpracę ze środowiskiem

osób niepełnosprawnych.
Już niebawem spotkamy się
na wspólnych warsztatach
rękodzielniczych, z których
prace zostaną przekazane na
cele charytatywne – podkreśla Roman Ludwiczuk.
(RED)
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Rozwijają aktywność
Gminne Centrum Edukacyjno – Społeczne ( GCES ) to podjednostka
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Bogaczowicach,
której pracownicy wychodzą z wieloma inicjatywami skierowanymi
do mieszańców gminy w każdym wieku i o każdych
zainteresowaniach.

Uczestnicy zajęć w Gminnym Centrum Edukacyjno - Społecznym w Starych Bogaczowicach.

- Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i powiatu
realizujemy wiele zadań z
zakresu kultury, edukacji i
integracji lokalnej. Często
inicjatywy wychodzą także
od mieszkańców i wtedy sta-

ramy się realizować je z zasobów jakie posiadamy lub
też pozyskujemy na te cele
środki finansowe z zewnątrz
– wyjaśnia Agnieszka Lechowicz, specjalista ds. edukacji
społecznej. - Zależy nam, aby
w naszej gminie rozwijały się

pasje i zainteresowania, które chcą poszerzać nasi mieszkańcy w każdym wieku. Aby
przychodzili na wydarzenia
chętnie, a nie przymuszani
nudą. Dlatego też październik w naszej gminie obfituje
w wiele wydarzeń edukacyj-

no – kulturalnych: rozpoczął
się kolejny semestr UTW dla
seniorów, można było wziąć
udział także w 20 -godzinnym kursie komputerowym
dla osób 50+. Dla sympatyków malarstwa odbył się
wernisaż Grupy Twórczej
„Uśmiech Wałbrzycha”, podczas którego została zaprezentowana wystawa „Nasza
twórczość dla was”. Sympatycznym także wydarzeniem
okazało się spotkanie z pisarką Moniką Szwają, która opowiadała o swoich pasjach,
przeżyciach i losach bohaterów swoich książek.
Dużą
popularnością
wśród dzieci i młodzieży
cieszą się także zajęcia stałe
– są to m.in.: zajęcia teatralne, artystyczne, taneczne
oraz spotkania tematyczne
w ramach działalności Klubu
Aktywności Młodych. Dzięki
pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
zajęcia taneczne organizowane są dla dwóch grup wiekowych: dzieci młodszych
oraz młodzieży.
- W minioną sobotę nasze
tancerki miały możliwość

REKLAMA

Usługi
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zaprezentowania
swoich
umiejętności
tanecznych
na pokazie wraz z innymi
uczestnikami
„Dolnośląskich Stokrotek” na Stadionie Miejskim we Wrocławiu,
podczas meczu WKS Śląsk
Wrocław z Piastem Gliwice.
W ramach projektu „PZU z
kulturą” dzieci i młodzież
wyjeżdżają w weekendy na

Receptą jest zmiana stylu zarządzania
Do tej pory Gmina Stare Bogaczowice była zarządzana w
sposób archaiczny. Mimo, że
jest ona dosyć mała, to władze
jej nie są w żadnym stopniu
„bliskie” życiu poszczególnych mieszkańców. Pomiędzy
wójtem i urzędem gminy, a
mieszkańcami Lubomina nie
ma praktycznie kontaktu. Co

gorsza, radni gminni nie pełnią
roli łącznika między mieszkańcami a gminą. W efekcie władze
gminy nie znają oczekiwań i potrzeb lokalnych, a mieszkańcy
nie mają jak ich zgłosić. Dlatego doszedłem do wniosku, że
aby zmienić taki stan rzeczy,
należy zmienić rolę radnego w
gminie. Do tej pory jedna osoba pełniła równocześnie funkcję sołtysa, jak i radnego. Obie
te funkcje stały w sprzeczności
między pełnionymi rolami, ponieważ zakres obowiązków i
kompetencji jest zupełnie inny.
Według mnie radny powinien
być swego rodzaju „reprezentantem” władz gminy w terenie.
Powinien mieć wpływ na priorytety wykonywanych prac oraz
być zaangażowany w realizację
postawionych celów.
Dlaczego zdecydowałem się zaangażować
Działalność społeczna i charytatywna była mi zawsze bliska.
Według mnie, nie jest to zajęcie przede wszystkim dla osób
starszych, ale wręcz odwrotnie
– dla młodych. Ludzie starsi
mają zazwyczaj tendencję do
akceptacji zastanego stanu rzeczy, ponieważ życie ich uczy, że
„nic się nie da zmienić”. Tylko,
że z takim podejściem, to chodniki w Lubominie powstaną za
kilkadziesiąt lat, jeśli w ogóle…
Jako ojciec 2 letniego synka jestem osobiście zainteresowany,
żeby w naszej wsi były wyraź-

nie oznakowane przejścia dla
pieszych, chodniki, a wieś była
w nocy oświetlona. Wiem, że
mam tyle energii, że jestem w
stanie „pchnąć” pewne sprawy
niezależnie, czy utkną one na
poziomie gminy, czy powiatu.
Dlatego uważam, że liczy się
przede wszystkim energia i inicjatywa.
Rzeczy, które trzeba zrobić na
szybko
To, że Nasza Gmina, a zwłaszcza
nasza wieś – Lubomin, jest zaniedbana, widać gołym okiem.
Rzuca się w oczy przede wszystkim brak chodników i przejść
dla pieszych w najbardziej
niebezpiecznych
miejscach.
Jest to istotne, ponieważ przez
Lubomin wiedzie ruchliwa
droga w kierunku Wałbrzycha
i Kamiennej Góry. Mieszkańcy
Lubomina zgłaszają jeszcze takie problemy, jak zaniedbane
boisko oraz plac zabaw, który
wymaga przebudowy lub rozbudowy. Nie są to naprawdę
wygórowane wymagania. W
końcu każdy potrzebuje minimalnego bezpieczeństwa oraz
możliwości rekreacji dla siebie
i dla dzieci. Dziwić może tylko,
że przez tyle lat nie udało się
dotychczasowym
władzom
gminy nic z tym zrobić. Bezpieczeństwo mieszkańców jest
bezwzględnym
priorytetem.
Można szybko i doraźnie poprawić jakość naszego życia, włączając oświetlenie ulic na całą

(RED)
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Lubomin może liczyć na więcej
Czy Lubomin może liczyć na
więcej?
Kilka lat temu zamieszkałem w
Lubominie – w rodzinnej miejscowości mojej żony. Od tego
czasu często biłem się z myślami, dlaczego nic się praktycznie
w naszej wsi nie robi, dlaczego
tutaj tak mało się dzieje. Jak
się jest nowym mieszkańcem,
to pewne rzeczy rażą, podczas
gdy starzy mieszkańcy do wielu rzeczy już się przyzwyczaili.
Zaobserwowałem, że Lubomin, poprzez swoje oddalenie
od urzędu gminy, był zawsze
na samym końcu gminnych
inwestycji. Zresztą, podobny
problem mają także Struga oraz
Jabłów. Ukształtowanie terenu Gminy Stare Bogaczowice
dzieli tę i tak małą gminę na
„centrum” i „peryferie”. Ponieważ lubię praktyczne podejście
do rozwiązywania problemów,
to zastanawiałem się nie tylko,
gdzie leży przyczyna takiego
stanu rzeczy, ale też, jak można
temu zaradzić.

wycieczki do teatrów, muzeów, filharmonii czy opery.
Zainteresowane osoby działalnością GCES odsyłamy do
strony internowanej i funpange na FB, gdzie znajdują się wszelkie informacje o
kolejnych wydarzeniach kulturalno – edukacyjnych – dodaje Agnieszka Lechowicz.

Adam Zieliński
Kandydat KWW Współpraca
dla Rozwoju do Rady Gminy
Stare Bogaczowice

noc oraz wytyczając przejścia
dla pieszych w newralgicznych
miejscach. Ustaliłem z kandydatem na nowego wójta - Mirosławem Lechem – że tymi sprawami zajmiemy się od razu.
Wyzwanie rozwojowe
Podczas spotkań, w ramach
naszego Komitetu Wyborczego Współpraca dla Rozwoju,
nakreśliliśmy plan rozwoju naszej gminy. Jako kandydat na
radnego z okręgu Lubomin zamierzam zająć się współpracą w
osiągnięciu przede wszystkim
dwóch celów. Jednym z nich
jest budowa chodników w Lubominie. Jestem w tym zakresie
realistą i wiem, że trzeba ten cel
podzielić na etapy. Najpierw
powstaną chodniki i przejścia
w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Drugim ważnym
celem jest wykorzystanie turystyczne okolic Trójgarbu. Kiedyś ten rejon był popularnym
i atrakcyjnym turystycznie zakątkiem Sudetów. Teraz turyści
omijają nasz region, a ci nieliczni, którzy tu przyjeżdżają, nie
mają nawet żadnej możliwości
zakupienia żadnej usługi poza
noclegami w gospodarstwie
agroturystycznym. A przecież
miejscowość wielkości Lubomina może znacząco zyskać
na obsłudze ruchu turystycznego. Plan ożywienia ruchu
turystycznego z założenia jest
długofalowy. Ważne jest to,
aby mieć dobry pomysł i real-

ny plan rozwoju infrastruktury
turystycznej. Wiele projektów
rozwojowych bazuje tylko na
tym, żeby pozyskać środki na
realizację jakiegoś projektu i je
wydać. Rzecz jednak jest w tym,
że pomysł ten musi opierać się
nie na tym, żeby coś „zrobić i zapomnieć”, ale zrobić to, co może
stale przyciągać ludzi. Trzeba
wytyczyć trasy rowerowe o
różnym stopniu trudności, wyznaczyć szlaki dla piechurów z
kijkami nordic-walking, zapewnić miejsca na pozostawienie
samochodów, odpoczynek oraz
zapewnić warunki do powstania
oferty gastronomicznej.
Cel najważniejzy – ożywienie
społeczności lokalnej
Mieszkam w Lubominie i jego
rozwój leży mi na sercu. Chcę,
aby mój 2 letni synek miał tutaj
jak najlepsze warunki swojego
życia. Żeby w jego wspomnie-

niach z dzieciństwa Lubomin był
miejscem radosnym i bezpiecznym. Wiem, że podobne marzenia ma większość mieszkańców
Lubomina. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby w naszej wsi
mieszkało się nam wygodnie i
dobrze. Bardzo ważne jest to,
żeby jak najwięcej osób z naszej
społeczności miało możliwości zaangażowania się w życie
społeczne i aby chciało to robić.
Ostatnie lata zastoju spowodowały, że ludzie pozamykali się w
domach, a życie społeczne zanikło. To się musi zmienić. Trzeba
organizować rozmaite wydarzenia i imprezy, które będą
atrakcyjne zarówno dla naszych
mieszkańców, jak i dla turystów.
Tylko w ten sposób można uczynić naszą okolicę atrakcyjną, jeśli
będzie ona bezpieczna i atrakcyjna dla nas. Jestem przekonany, że się nam to uda.
Adam Zieliński

Publikacja sfinansowana ze środków KWW Współpraca dla Rozwoju do Rady Gminy Stare Bogaczowice.
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Sportowy
raport
• Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych w wyjazdowym
meczu pokonali I ligi Avię
Świdnik 3:0. Było to drugie
z rzędu, a trzecie w sezonie
zwycięstwo podopiecznych
trenera Krzysztofa Janczaka
(więcej na sport.db2010.pl).
W następnej kolejce wałbrzyszanie będą podejmowali w sobotę, w hali Aqua
Zdrój, Caro Rzeczyca (godz.
16.00).
• Koszykarze Górnik Trans.
eu TWS Mazbud Wałbrzych
nie schodzą ze ścieżki
zwycięstw. W sobotę podopieczni trenera Arkadiusza
Chlebdy pokonali w Rawiczu Rawię 89:71, a kluczem
do sukcesu była dominacja na tablicach (więcej na
sport.db2010.pl). Kolejnym
rywalem Górnika będzie 25
października Obra Kościan.
Początek meczu w hali Aqua
Zdrój w Wałbrzychu o godz.
19.00.
• Jakub Kiełbik, syn legendarnego rozgrywającego
Górnika Wałbrzych i reprezentacji Polski Stanisława
Kiełbika, zdobył 20 punktów w pierwszym występie
w trzecioligowym zespole
rezerw wałbrzyskiego klubu. Nasi koszykarze ulegli
jednak nieznacznie Maximusowi Kąty Wrocławskie 71:77
(więcej na sport.db2010.pl).
• 14-letni Aleksander Balcerowski, wychowanek koszykarskiego Górnika Wałbrzych, oficjalnie przeniósł
się – na zasadzie transferu
definitywnego - do hiszpańskiego Gran Canaria.
Zespół z Wysp Kanaryjskich
to ćwierćfinalista ligi hiszpańskiej oraz uczestnik Eurocup (więcej na sport.db2010.
pl).
• Bramkarka pierwszoligowego
AZS
PWSZ
Wałbrzych po raz kolejny została powołana do
pierwszej
reprezentacji
piłki nożnej kobiet. Trener
Wojciech Basiuk powołał
Darię Antończyk na dwumecz z Czechami i Słowacją.
Pierwsze spotkanie zostanie
rozegrane 28 października
w czeskim Nachodzie, a 30
października w Niecieczy
Polki zmierzą się ze Słowaczkami.
• Pechowa interwencja
Damiana Jaroszewskiego
podczas rozgrzewki przed
meczem II ligi piłkarskiej
z Kotwicą w Kołobrzegu
(przegranym przez Górni-

ka 0:4 – relacja na sport.
db2010.pl) zakończyła się
kontuzją. Etatowy bramkarz drugoligowego Górnika
Wałbrzych doznał złamania
nasady dalszej kości ramiennej oraz złamania główki kości ramiennej lewej. - Obecnie popularny Jogi nosi gips,
a według rokowań lekarskich
czeka go minimum 8-tygodniowa przerwa od regularnych treningów i gry. Być
może Damian będzie mógł
trenować w indywidualnym
toku po zdjęciu opatrunku
gipsowego – informuje oficjalna strona internetowa
klubu
gornik-walbrzych.
pl. W sobotę o godz. 14.00
Górnik będzie podejmował
Puszczę Niepołomice.
• Aż 17 goli zaaplikowały
piłkarki Victorii Aglomeracja Wałbrzyska rywalkom
z Gromu Udanin, dzięki
czemu utrzymały drugie
miejsce w III lidze. A na prowadzeniu wciąż drugi zespół
z Wałbrzycha – AZS PWSZ II,
który wygrał z Orlikiem Jelenia Góra 3:1. Niestety, tabelę
zamyka Zdrój Jedlina Zdrój,
który w rundzie jesiennej nie
zdobył żadnego punktu.
• Reprezentacja klubu Rekin
Świebodzice wystartowała
w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Torpeda
Cup w Oleśnicy. Nasi zawodnicy zdobyli 42 miejsca medalowe (12 złotych, 13 srebrnych,
17 brązowych)! Medaliści to:
Julia Chryplewicz, Maria Kutyło, Gracjan Giezek, Paweł Hyckowski, Filip Woliński, Maciej
Jachym, Aleksandra Obajtek,
Hanna Zawadzka, Oliwia Lewicka, Marcelina Glejzer, Andrzej Damsz,Miłosz Knihnicki,
Michał Matusewicz, Kacper
Chryplewicz, Sebastian Słomiński, Kornelia Strzępek,
Martyna Borczyk, Vanessa Popiel, Grzegorz Warzecha, Jakub Popławski, Jakub Ołdak.
(RED)

• Z bogatym dorobkiem
medalowym wrócili młodzicy Zagłębia Wałbrzych
z zapaśniczych mistrzostw
makroregionu w Krapkowicach. Wśród dziewcząt
złote krążki zdobyły Natalia
Koperska (37 kg) i Kamila
Kulwicka (57), srebrny wywalczyła Katarzyna Wacław
(40), a brązowy Klaudia Matias (44). Z kolei wśród chłopców Łukasz Ropiak (38) zajął
drugie miejsce, a Marcin
Orliński (35) i Zbigniew Pala
(85) trzecie.
(BAS)

Kaczor będzie udowadniał
Rafał Kaczor kończy
przygotowania do swojej
trzeciej walki zawodowej
i wiąże z nią spore nadzieje. – 8 listopada w Krakowie, podczas gali Polsat
Boxing Night, zmierzę się
z Piotrem Gudelem. Chce
udowodnić, że nie straciłem posiadanych walorów
sportowych, a poza tym
muszę finansowo pomóc
rodzinie – powiedział nam
wałbrzyski pięściarz.
Będzie to walka 6-rundowa w kategorii junior lekkiej
(do 58,967 kg). Rafał Kaczor
już raz jako profi pokonał
Gudela i była to wygrana
wysoko na punkty. Głównym wydarzeniem wieczoru
będzie pojedynek byłego
mistrza świata wagi półciężkiej i junior ciężkiej Tomasza
Adamka z Arturem Szpilką.
Rafał Kaczor przygotowywał się najczęściej w
Wałbrzychu, co pewien czas
konsultując się z trenerem
Andrzejem Gmitrukiem.
- Rafał jest doświadczonym, dobrze ułożonym i sporo umiejącym zawodnikiem.
Relacje między nami są bardzo dobre. Staram się mu pomagać w miarę swoich możliwości. Trochę późno zaczął
boksować jako zawodowiec,
ale jestem przekonany, że o
ile wszystko wokół niego pomyślnie się ułoży, jego kariera może przyspieszyć, a Rafał
jest w stanie sprawić kibicom
jeszcze niejedną przyjemna

Rafał Kaczor myśli nie tylko
o swojej karierze, ale i o
przyszłości wałbrzyskiego boksu.

niespodziankę – stwierdził
trener Gmitruk.
- Ćwiczę 7-8 razy w tygodniu, po 1,5-2 godz., także
z moim tatą (Zenonem Kaczorem, byłym bokserem i
cenionym szkoleniowcem
– dop. A.B.). Stawiam nacisk
na wytrzymałość, siłę i dynamikę. Dlatego często wbiegam na szczyt Wielkiej Sowy.
W Warszawie sparuję z Michałem Serwatką – wyjaśnił
7-krotny amatorski mistrz
Polski w wadze muszej.
Dotychczas polscy zawodowcy walczyli z reguły w
cięższych wagach. Wałbrzyski pięściarz ma zamiar przełamać ich monopol. – Chciałbym przekonać kibiców, że
i w lżejszych kategoriach
można pokazać ciekawe,
emocjonujące i stojące na
wysokim poziomie technicznym pojedynki.
Twierdzi, że wygrana
w Krakowie i w kolejnych
walkach wśród profesjona-

listów, może mu otworzyć
drogę do występów zagranicznych o coraz wyższe
stawki. – Wtedy chciałbym
zakontraktować pojedynki
przede wszystkim w Wielkiej
Brytanii, gdzie szczególnie
cenione są lżejsze kategorie.
Do intensywnej pracy
motywuje go też trudna
sytuacja materialna. – Amelia straciła pracę, na mnie
więc spoczywa obowiązek
utrzymania czteroosobowej
rodziny. Fabian ma 9 lat, a
Lilianna 5 miesięcy. Jeśli w
ringu wszystko pójdzie po
mojej myśli, jest szansa na
finansowe odkucie się – zaznaczył.
Na co dzień Rafał z ojcem
prowadzą na Nowym Mieście klub Kaczor Boks Team
Wałbrzych, skupiając się na
treningach z grupą ok. 40
młodych zawodników.
- Naszym wychowankiem
jest 16-letni Oskar Gajcowski, mistrz Polski młodzików
i kadetów w kategorii 66
kg. To zawodnik o bardzo
dobrych warunkach fizycznych. Już teraz odznacza się
wszechstronnością i mocną
psychiką, stawia na atak i
ma mocny cios. Obiecująco
zapowiada się też 15-letni
Adam Peliński, mistrz Polski
młodzików (70 kg) i 17-latek
Kamil Kwiatkowski (69 kg) –
wyliczył.
Klub boryka się z poważnymi kłopotami finansowymi.- Od miasta otrzymujemy

6 tys. zł. na rok. Mamy za to
opłacić wyjazdy na turnieje,
hotele, wyżywienie i sprzęt.
Jest to więc przysłowiowa
kropla w morzu. Jeden wyjazd na turniej kwalifikacyjny przed mistrzostwami
Polski kosztuje 3 tys. zł. Dlatego też coraz częściej na
ważnych zawodach brakuje naszych zawodników, a
przecież jeszcze niedawno
promowaliśmy w kraju nasze
miasto zdobywając liczące
się tytuły. Trochę pomagają
indywidualni sponsorzy, ale
to wszystko o wiele za mało.
Aby normalnie funkcjonować, potrzebujemy 30-50
tys. zł. – podkreślił.
Perspektywy tej dyscypliny w mieście pod Chełmcem
są więc raczej minorowe. –
Mamy z tatą wiele satysfakcji, obserwując radość, jaką
boks sprawia młodym, ale
wielka szkoda, że nie stać
nas, z powodu pustej kasy,
pójść szerszym frontem po
osiągnięcia na krajowych ringach. Praktycznie wałbrzyski
boks chyli się ku upadkowi – zakończył 32-letni były
mistrz Unii Europejskiej,
ćwierćfinalista mistrzostw
świata, olimpijczyk z Pekinu
i triumfator prestiżowych zagranicznych turniejów.
Czy naprawdę nie ma już
szans na powrót dobrych
czasów, które niegdyś wypełniali sukcesami obaj Kaczorowie?
Andrzej Basiński
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Do wynajęcia
w Wałbrzychu
obiekt handlowy o pow.
90m2 z pełnym zapleczem
soc. W atrakcyjnym miejscu
Podzamcza ul. JP II.
Tel. 74/842-65-92,
607-712-722.

jm
dom

agencja nieruchomości

JM DOM do wynajęcia kawalerka
w nowym budownictwie, 26 m2,
Biały Kamień, 750 zł, 74 6660919,
607212315
JMDOM do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe, Podzamcze, 48 m2,
1100 zł, 74 6660919, 607 212 315
JM DOM do wynajęcia pomieszczenie na parterze w centrum
Wałbrzycha, 170 m2, 74 6660919,
607 212 315
JMDOM do sprzedania dom, 160
m2, Stare Bogaczowice, 290 000
zł, 74 666 0919, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2-pokojowe, 38 m2, Piaskowa
Góra, 1 piętro, 85 000 zł, do remontu, 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, działką i garażem,
390 000 zł, 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie, 81 m2, Jedlina Zdrój, 3 pokoje, 115 000 zł, 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu,
okolice ul. Fałata, z ogrodem i
garażem, 460 000 zł, 607212315,
74 666 09 19
JMDOM sprzedam pół domu, Piaskowa Góra, 180 m2, z ogrodem i
garażem, 260 000 zł, 607 212315,
74 666 09 19
JM DOM mieszkanie, 33 m2,
pokój z kuchnią i łazienką, Nowe
Miasto, 49 000 zł, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM mieszkanie, 65 m2, 3pokojowe, 9 piętro, Podzamcze,
148 000 zł, 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe,
40 m2, Śródmieście, po generalnym remoncie, 72 000, 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe,
50 m2, Stary Zdrój, ul. Bardowskiego, do zamieszkania, 99 900
zł, 607 212 315, 74 666 09 19

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
54m2, Podgórze, ul. Niepodległości, 1 piętro, cena 55 tys.zł. - DO
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
36m2, Podzamcze, parter, balkon,
cena 83tys.zł. po częściowym
remoncie, 74 666 42 42, 515 510
032 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
34m2, Rusinowa, parter , cena 52
000zł. – do negocjacji! co gaz, 74
666 42 42, 515 510 032
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży
poniemiecki dom pod Świebodzicami, 240m2, 7 pokoi, działka
1700m2, wnętrza po remoncie,
cena 290 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2
pokoje z aneksem kuchennym,
41m2 , Podgórze, I piętro, cicha
okolica, ogródek, cena - 49 000
zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Do sprzedania 3 pokoje,
po remoncie, P.Góra, ul.Nałkowskiej, 50,8 m2, cena 160 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pok. 63m2
na Podzamczu, 6 piętro, cena 137
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 3
pokoje, 84m2, B.Kamień, cena 72
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, po remoncie
119m2, działka: 722m2 cena 210
tys.zł. 74 666 42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na
Rusinowie do remontu, 48m2,
cena 65 tys. do negocjacji! 74 666
42 42, 515 510 032
WILLA – Sprzedamy rozkładowe
2 pokoje, 5 piętro, 42m2 , po
remoncie, duży balkon, Piaskowa
Góra, 115 tys .zł. –74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy dom wolnostojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi,
działka 520m2, cena 350 tys.zł!!!
– do negocjacji, 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
z łazienką i wc na N. Mieście, 1
pięrto, 36m2, cena 42 tys.zł. cicha
lokalizacja, 74 666 42 42, 507 153
166
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje w
bloku, B.Kamień, 65m2, parter z
wyjściem na ogródek, cena 160
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy 2 pokoje na
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 Bardowskiego, po remoncie - 87 000
zł. 74 666 42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy 38 m2, 2
pokoje po remoncie na Nowym
Mieście, 92 tys.zł. 74 666 42 42,
507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę po
remoncie 42m2, zielona lokalizacja 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 Głuszycy, 12 pokoi, działka 5000m2,
cena 250tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 5
pokoi po remoncie, B.Kamień,
79m2, cena 125000zł. 666 42 42,
515 510 032.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę po
remoncie, 1p/4p , 25m2, Piaskowa
Góra, 80 tys.zł. 666 42 42, 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 Lubominie, 7 pokoi, powierzchnia 200
m2, działka 1800 m2, cena 220
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

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 Podzamczu, może być zadłużone, lub z
zajęciem komorniczym !!! tel. 606
97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra, wysoki
standard – umeblowana kawalerka, cena 74 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!! Podzamcze- 2 pokojowe mieszkanie o
pow 38m po kapitalnym remoncie,
meble kuchenne w zabudowie
wraz ze sprzętem AGD w cenie
mieszkania, cena 117 tys, tel. 606
97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 45M 3
pokoje 1- piętro, cena 89000. Tel.
606 976 630
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2 pok. do
remontu o pow. 37 m, cena 76 tys.
Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2 pok. po
kapitalnym remoncie, umeblowane, cena 107 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! Wyremontowana kamienica ul. Wyszyńskiego, 2 pokoje
po remoncie 29m, cena 59 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!!! Piaskowa Góra 2 pokoje
52m. Makuszyńskiego, doskonała
lokalizacja, cena 129 tys. Tel. 606
97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!! MS1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza o
pow. 49M2 po kapitalnym remoncie, I piętro, zabudowa kuchenna
wraz ze sprzętem AGD w cenie,
cena 117 tys. Tel. 606 97 66 30
Okazja!!! W pełni rozkładowe wyremontowane 3 pokoje na Piaskowej

Górze, pow. 52M, cena 149900. 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
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!!! Podzamcze 54m. 3 pokoje wyremontowane i umeblowane, cena 143 tys.tel. 534 210 153
Piaskowa Góra 3 pokoje o pow.
83M2 po kapitalnym remoncie,
cena 139 tys. 606 97 66 30
MS-1665 Sobięcin 3-pokoje o
pow.52 wysoki standard z ogrzewaniem miejskim, cena 155 tys.
Tel. 793 111 130
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 50
tys. Tel. 793 111 130
Bogata oferta wynajmu, ceny już
od 600 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź,
tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu w
mieście, cena 4500. tel. 606 976
630

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. Blankowa, 2 pokoje, 48m2, 5 piętro w
10, cena 120.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 2
pokoje z jasną kuchnią i z balkonem, rozkładowe 41m2, 5 piętro
w 10, 115.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, 2 pokoje z jasną kuchnią
i z balkonem, 31m2, parter w 4,
75.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
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, 92.000zł, 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 – BIAŁY KAMIEŃ okolice
Bema, 35m2 z ogrodem, 2 pokoje,
1 piętro w 1, cena 69.000zł, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO ul.
Namysłowskiego, 2 pokoje, 42m2,
po remoncie, 1 piętro, cena
105.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – Szczawno-Zdrój, 4
pokoje, 116m2, całe drugie piętro
w kamienicy, ogród i garaż, cena
210.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – SKRAJNA SZEREGÓWKA NA SZCZAWIENKU Ul.
Witosa, 160m2, 5 pokoi, cena
499.000zł 74 840 40 40, 693 223
424
RENOMA – DOM BIAŁY KAMIEŃ
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 385.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 3 POKOJE 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – SZEREGÓWKA NA
PIASKOWEJ GÓRZE ul. Orłowicza,
160m2, 5 pokoi, cena 470.000zł
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 2 piętro
w 4, cena 134.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro
w 4, cena 127.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 4 pokoje, 86m2, 2 piętro w
4, cena 179.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro
w 11, 118.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 3 pokoje, 68m2, 7 piętro w
10, cena 132.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 54m2, 4 piętro
w 4, cena 122.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 48m2, 5 piętro w
10, cena 125.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424

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

Sprzedam mieszkanie w Jedlince
blisko Głuszycy 60 m2 cena 50
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam komfortowe mieszkanie w Głuszycy 98m2, 3 pokoje,
pierwsze piętro. Cena 195 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dwa mieszkania w Mieroszowie łącznie 130 m2, wysoki
standard, zadbana działka, garaż.
Cena 240 tys zł. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy
75 m2, 2 pokoje, ogródek, pierwsze piętro. Cena 139 tys. zł tel.882
068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie
w Głuszycy 67 m2, 1 piętro. Cena
129 tys. tel.882 068 300 - 600 186
884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy
110 m2, 3 pokoje do remontutaras, ogródek. Cena 140 tys. zł
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na parterze
w Głuszycy 65 m2, 3 pokoje z
tarasem i ogródkiem. Cena 130
tys. zł tel.882 068 300 - 600 186
884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy
36 m2, 2 pokoje. Cena 95 tys. zł
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dwie działki budowlane w Bolesławicach blisko
Świdnicy. Cena 50 zł/m2 netto.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy,
97 m2, 3 pokoje- 1 piętro. Cena
150 tys zł. tel.882 068 300 - 600
186 884 numer licencji 19411
Sprzedam działki budowlane
w Głuszycy- Zimna Woda. 1485
m2 – 38 ty zł i 3395m2 – 130 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam komfortowy apartament w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje,
kominek, 1 piętro, garderoba.
Cena 155 tys. tel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w
Głuszycy 200 m2, przy głównej
drodze, parter. Cena 120 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam część domu do remontu w Ścinawce Dolnej, 107 m2,
4 pokoje, tarasy. Cena 110 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam budynek mieszkalny
(5 mieszkań) w Walimiu - działka
4400 m2 cena 205 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam działkę budowlaną w
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dom z działka 1,5
ha blisko Bolkowa 5 km – Park
Krajobrazowy Chełmy. Cena 250
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje,
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel.
882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
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Wynajmę
lub sprzedam
halę 800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu
(koło Starej Kopalni).
BON - ŚWIEBODZICE, GARAŻ
WOLNOSTOJĄCY,POWIERZCHNIA
26 M2, MUROWANY. PRZY ULICY
ZAMKOWEJ. CENA: 20 000 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.1593)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZKANIE, PARTER, 40 M2, 2 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
BALKON. OGRZEWANIE MIEJSKIE.
DO REMONTU. CENA : 82 000
ZŁ(74) 843 33 33,(74)666 66 06
BON - BOGUSZÓW GORCE,
MIESZKANIE, 34 M2, 1 PIETRO,1
POKÓJ, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
PRZEDPOKÓJ. DO DROBNEGO
REMONTU, OKNA PCV, OGRZEWANIE GAZOWE. CZYNSZ : 120 ZŁ.
CENA : 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, OGRZEWANIE GAZOWE, PO REMONCIE,
ZIELONA OKOLICA. CENA : 90 000
ZŁ - (74) 843 33 33 - (74) 666 66 06
BON – NOWE MIASTO, MIESZKANIE, 1 PIĘTRO, 35 M2, 1 POKÓJ,
KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ, WC.
OGRZEWANIE GAZOWE. CENA: 49
000 ZŁ - (74) 843 33 33 - (74) 666
66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKANIE,64 M2, 3 PIĘTRO, 3 POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
PRZEDPOKÓJ. ZIELONA LOKALIZACJA, NIE PRZY GŁÓWNEJ DRODZE.
CENA 109 000 ZŁ- (74) 666 66 06
BON – PODGÓRZE, MIESZKANIE,
PARTER, 42 M2, 1 POKÓJ, DUŻA
KUCHNIA, OGRZEWANIE PIECOWE.
CENA 30 000 ZŁ- (74) 666 66 06
BON - SOBIĘCIN, MIESZKANIE, 35
M2, 3 PIĘTRO, 1 POKÓJ,ANEKS KUCHENNY, ŁAZIENKA, PO REMONCIE.
CZYNSZ : 100 ZŁ. CENA 34 000 ZŁ (74) 843 33 33 , (74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, KAWALERKA PO KAPITALNYM REMONCIE, 20
M2,DO WPROWADZENIA,UMEBLOWANE.10-TE PIĘTRO CENA : 55 000
ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON – GŁUSZYCA, 49 M2,MIESZKANIE DWUPOZIOMOWE,WYSOKI
PARTER, PIERWSZE PIĘTRO 2
POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC
OSOBNO, PRZEDPOKÓJ. CZYNSZ:
100 ZŁ. OGRZEWANIE WĘGLOWE.
CENA 85 000 ZŁ - (74) 843 33 33 ,
(74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZKANIE, KAMIENICA, 74 M2, PARTER, 4
POKOJE, KUCHNIA W ZABUDOWIE,
ŁAZIENKA Z WC I PRZEDPOKÓJ.
WYDZIERŻAWIONY OGRÓD. CENA
87 000 ZŁ - (74) 843 33 33 , (74) 666
66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE,LOKALE BIUROWE W STRZEŻONYM BUDYNKU.
POWIERZCHNIA OD 16,5 M2 DO 25
M2. CENA NAJMU ZA MIESIĄC/ 500
ZŁ NETTO Z MEDIAMI.- (74) 843 33
33 , (74) 666 66 06

Tel. 606 478 000

Wynajmę

pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

BON - MIEROSZÓW, MIESZKANIE,
32 M2, PIĘTRO 2, 1 POKÓJ, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC , PRZEDPOKÓJ. OKNA PCV, OGRZEWANIE CO
Z WŁASNEJ KOTŁOWNI. CENA 43
000 ZŁ - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

CENA 76.500,- ZŁ DO NEGOCJACJI! MS-800B

BON – ŚWIEBODZICE, DZIAŁKI
BUDOWLANE OD 881 M2 DO 1194
M2. ZABUDOWA JEDNORODZINNA. CENA : 65 ZŁ/M2 - (74) 843 33
33 , (74) 666 66 06

JASIAK - KAWALERKA NA BIAŁYM
KAMIENIU, 9 PIĘTRO Z PIĘKNYM
WIDOKIEM, 27 M2, OGRZEWANIE MIEJSKIE, OKNA PCV, CENA
49.900,- DO NEGOCJACJI! MS-0808B

BON – STARE BOGACZOWICE,
DZIAŁKA BUDOWLANA. 1092
M2,DLA LUDZI CENIĄCYCH CISZĘ I
SPOKÓJ. CENA: 87 360 ZŁ - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON – DZIAŁKA ROLNA, GŁUSZYCA,POWIERZCHNIA 5969 M2.
MEDIA 50 M OD DZIAŁKI. CENA:59
000 ZŁ DO NEGOCJACJI - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON - WAŁBRZYCH, DZIAŁKI, 2116
M2, 2114 M2. DZIAŁKI BUDOWLANE, SPOKOJNA OKOLICA, NOWE
DOMKI JEDNORODZINNE. WSZYSTKIE MEDIA. CENA ZA DZIAŁKĘ: 100
000 ZŁ (NR.1697)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - LUBACHÓW, DZIAŁKI OD
1000 M2 DO 1200 M2. SPOKOJNA
CZĘŚĆ WAŁBRZYCHA, POŁOŻONE
BLISKO DROGI ASFALTOWEJ W
BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE
LASU. CENA 90 ZŁ/ M2 - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON - ZAGÓRZE ŚLĄSKIE, DWIE
DZIAŁKI PO 3000 M2. DZIAŁKI
ZAGRODOWE, VI KLASA. MEDIA:
PRĄD, WODA, MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA STUDNI. 25ZŁ/M2 -(74) 843
33 33, (74) 666 66 06

ZAPRASZAMY
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK,
WAŁBRZYCH,
ul. LEWARTOWSKIEGO 5,
W GODZ. 9-17.
TEL. 74 665 03 88
JASIAK – POSZUKUJEMY
MIESZKAŃ Z OGRÓDKAMI, ORAZ
DWUPOKOJOWYCH I TRZYPOKOJOWYCH MIESZKAŃ NA PIASKOWEJ GÓRZE I PODZAMCZU. TEL.
535-985-088.

JASIAK - DWA POKOJE, JASNA
KUCHNIA, TAOELTA, TRZECIE
PIĘTRO W JEDLINIE GLINICY DO
ZAKMIESZKANIA, CENA 59.000,DO NEGOCJACJI. MS-749B

JASIAK - MIESZKANIE W ŁADNYM
BUDYNKU W CENTRUM MIEROSZOWA 37M2, DWA POKOJE,
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC,
PRZEDPOKÓJ, OKNA PCV, CENA
55.000,- ZŁ DO NEGOCJACJI!
MS-0807B
JASIAK - GARSONIERA NA PIASKOWEJ GÓRZE W WAŁBRZYCHU,
18M2, BALKON. PO GENERALNYM
REMONCIE Z WYPOSAŻENIEM!
CENA 69.000,- ZŁ DO NEGOCJACJI! MS-0806B
JASIAK–GŁUSZYCA, 1 POKÓJ,
42 M2, ZIELONA OKOLICA, DO
ODŚWIEŻENIA, 45.000,- TEL. 730303-888 MS-0578N
JASIAK–BOGUSZÓW, 2 POKOJE,
NOWE BUDOWNICTWO, 49 M2,
48.000 ,- OGRZEWANIE MIEJSKIE,
TEL. 730-303-888 MS-0811N
JASIAK- BOGUSZÓW, 2 POKOJE,
NOWE BUDOWNICTWO, WYSOKI
PARTER, DO ODŚWIEŻENIA,
69.900,-DO NEGOCJACJI, TEL.
730-303-888 MS-0802N
JASIAK–WAŁBRZYCH, ŚRÓDMIEŚCIE, 1 POKÓJ, 38 M2, 1 PIĘTRO,
OGRZEWANIE MIEJSKIE, 38.000,TEL. 730-303-888 MS-0742N
JASIAK – WAŁBRZYCH, PIASKOWNA GÓRA 3 POKOJE, 45M2,
PARTER, OGRZEWANIE MIEJSKIE,
CENA 99.000,- ZŁ TEL. 603-861411. OKAZJA!

JASIAK – GŁUSZYCA 3 POKOJE,
75M2, PARTER, CENTRUM, DO
REMONTU, CENA 60.000,- DO
SPOREJ NEGOCJACJI MS-492N.
JASIAK – DOM MIEROSZÓW, 5
POKOI, 250M2 POWIERZCHNI,
DZIAŁKA 570M2, Z MEDIAMI.
CENA 45.000 DO NEGOCJACJI!
DS-0114NS
JASIAK – WAŁBRZYCH, BIAŁY
KAMIEŃ, KAWALERKA 38M2,
UMEBLOWANE, C.O. GAZOWE
, PIEC DWUFUNKCYJNY, DO
ODŚWIEŻENIA CENA 75.000 DO
NEGOCJACJI! MS-0731KS.

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

JASIAK - OKAZJA, KAWALERKA,27M2, 7 PIĘTRO, PIĘKNY WIDOK,
ŚRÓDMIEŚCIE, 63.000 DO NEGOCJACJI, TEL 883-981-344

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

JASIAK - NOWE MIASTO, 2 POKOJE, 40M2,2 PIĘTRO, CENA 38
000ZŁ, KONTAKT 883-981-344.

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

JASIAK – ROZKŁADOWE MIESZKANIE W ŚRÓDMIEŚCIU, 61.5M2,
Z BALKONEM, DWA USTAWNE
POKOJE, JASNA DUŻA KUCHNIA,
CENA 89.000,- ZŁ DO NEGOCJACJI!

9. Centrum Wałbrzycha, stan do
odświeżenia, budynek ocieplony.
2 pokoje + kuchnia + łazienka.
Cena: 79 900 PLN Tel: 502-665504

JASIAK – POSZUKUJEMY DLA
ZDECYDOWANEGO KLIENTA Z
GOTÓWKĄ W BOGUSZOWIE-GORCACH DO 45,000 ZŁ. TEL.
730-303-888.

JASIAK – WAŁBRZYCH, PIASKOWA GÓRA, 18M2, GARSONIERA,
ŁAZIENKA Z KABINĄ. DOBRA
LOKALIZACJA. CENA 55.000,- ZŁ.
DO NEGOCJACJI. TEL. 535 985
088. MS – 0360K.

JASIAK - DWA POKOJE NA PIERWSZYM PIĘTRZE Z OGRZEWANIEM
GAZOWYM I KUCHNIĄ W ZABUDOWIE PRZY UL. MIŁOSNEJ 34M2,

JASIAK –GŁUSZYCA , KAWALERKA, PARTER, TOALETA, OKNA PCV,
CENA 39.000,- DO NEGOCJACJI!
MS-0598N.

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 rozkład. Budynek ocieplony. Cena:
175 000 PLN Tel: 502-665-504

12. Kawalerka po kapitalnym
remoncie w Boguszowie Gorcach
na 1 piętrze. Częściowo urządzona,
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

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych

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

tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

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

Burmistrz Mieroszowa

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

informuje, że dnia 23 października

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

obok pokoju nr 8 wywieszono wykaz

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

w użytkowanie wieczyste lub najem.

19. Piaskowa Góra, 2 pokoje 42
m2 po remoncie, wysoki parter,
cena: 130,000 zł. Tel: 519-121-104
20. Szczawno Zdrój, dwupoziomowe mieszkanie 90 m2, 4 pokoje, na I piętrze w cenie:320,000 zł.
Tel: 519-121-104

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

2014 roku, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie
Plac Niepodległości 1 – II piętro,
nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży, dzierżawy, oddania
Wykaz podlega wywieszeniu
na okres 21 dni.

WGN dom Szczawno-Zdrój,
wolnostojący, 5 pokoi, działka 10
arów, lokalizacja bardzo dobra,
450 tys. tel. 74 842 90 60.
WGN dom Szczawno-Zdrój,
bardzo ładny wolnostojący 5
pokoi, pow. 200m, działka 960m,
doskonała lokalizacja , 860 tys. tel.
74 842 90 60.
WGN dom Rusinowa, wolnostojący o pow. całkowitej 270m,
działka 1900m, cena 240 tys. zł.
Polecam, tel. 74 842 90 60.

WGN dom w Głuszycy do sprzedania, 4 pokoje, 90m, działka
328m2, cena 120 tys. zł do negocjacji, tel. 74 842 90 60.

WGN dom na Piaskowej Górze,
zabudowa szeregowa, 84m, 3
pokoje, działka ca 200m, cena 275
tys. tel. 74 842 90 60.

WGN dom w Golińsku, piękne
okolice, działka 1900m2, wolnostojący, 3 pokoje, cena 220 tys. zł
do negocjacji, tel. 74 842 90 60.

WGN dom na Podgórzu, mały
100m, do wprowadzenia, wolnostojący, 3 pokoje, bardzo ładna
działka, cena 315 tys. tel. 74 842
90 60.

WGN okolice Strzegomia, dom
wolnostojący na wsi, 4 pokoje,
działka 3900m, cena 230 tys. zł,
tel. 74 842 90 60.

WGN dom na Białym Kamieniu
8 pokoi ( na 2 rodziny ) 8 pokoi,
działka 900m, dobra oferta, polecamy, 399 tys. zł, tel. 74 842 90 60.

WGN okolice Dobromierza, dom
wolnostojący o pow. 160m, 6
pokoi, działka 4000m, piękne
okolice, cena 315 tys. zł, 74 842
90 60.

WGN dom na Piaskowej szereg,
180m, działka 190m, bardzo
ładny, cena 450tys.zamienię na
mieszkanie 3 pok. na Piaskowej,
74 842 90 60.

WGN dom Szczawno-Zdrój, 5
pokoi, działka 610m, zabudowa
bliźniacza, okazyjna cena 382 tys.
zł, tel. 74 842 90 60.

WGN dom szereg, Rusinowa,
bardzo ładny, 5 pokoi, pow.198m,
działka ca 320m, sprzedam za 490
tys. zł tel. 74 842 90 60.

WGN dom Szczawno-Zdrój, 4
pokoje, 70m, sprzedam za 290 tys.
zł lub zamienię na mieszkanie w
Wałbrzychu z dopłatą, tel. 74 842
90 60,

WGN dom szereg na Szczawienku, pow. 230m, 6 pokoi,
zagospodarowana działka 230m,
do zamieszkania, polecamy, 530
tys. tel. 74 842 90 60.

DB2010

Czwartek, 23 października 2014 r.
www.db2010.pl

.PL

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

REKLAMA

USŁUGI
(1) Usługi hydrauliczne – Tel. 798485-282.
(9) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, DYWANÓW,
WYKŁADZIN, CZYSZCZENIE
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
– KONKURENCYJNE CENY! TEL:
535-424-624.
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(2) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(2) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

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

SPRZEDAM
(2) Gospodarstwo rolne oferuje
ziemniaki Lord i Vineta. Tel. (74)
840 18 63, 795 602 683.

NIERUCHOMOŚCI
(6) Do wynajęcia pokoje w
Wałbrzychu. Numer telefonu
kontaktowego: 693-069-486.

działalność: sklep, usługi, biuro,
wszystkie media. Tel. 668 549 462.
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) Sprzedam mieszkanie w Mieroszowie, 33 m kw., po remoncie,
niskie opłaty (72 zł msc.). Cena 60
tys. zł. Tel. 695 360 626.

Przyjmę do pracy
mechanika
samochodowego
z minimum 3 letnim
stażem pracy.

Tel. 606 891 024

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

SKUP AUT

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

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód subaru forester 2 l, 1999 r., benzyna, automat,
bogate wyposażenie, właściciel
PL, zadbany, cena 11500 zł. tel.
668 292 848.
(2) KUPIĘ STARE MOTOCYKLE
ORAZ CZĘŚCI I BOCZNE WÓZKI
MOTOCYKLOWE. TEL. 889-093150.

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

Serwis Motoryzacyjny Goliat

zatrudni
WULKANIZATORA

z doświadczeniem
ul. Skarżyska 6, Wałbrzych
tel. 74 842 65 92

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!

Drewno

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

opałowe
i rozpałkowe

(2) Do wynajęcia lokal - 45 m2 w
centrum Wałbrzycha na dowolną

Tel. 602 494 091

I INNE
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

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

CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ MOTOCYKLI.

TEL: 696-473-695

ESPERALU
507 943 593

SZUKASZ KREDYTU BEZ ZDOLNOŚCI ?
NASZA OFERTA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE !

TANIE UBEZPIECZENIA
cena przy zniżce 60%
Pojemność
do 700cm3
194zł
230zł
701-900cm3
258zł
901-1100cm3
3
279zł
1101-1300cm
325zł
1301-1500cm3
353zł
1501-1600cm3
396zł
1601-1800cm3
418zł
1801-2000cm3
466zł
2001-2400cm3
548zł
powyżej 2400cm3

ZA GOTÓWKĘ

WSZYWANIE

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!

660-676-243

UL. BRONIEWSKIEGO 65C,
728 765 048, 74 664 83 85
UL. KONOPNICKIEJ 16, 796 600 006

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

DB2010

.PL

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

RATY

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

