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KREDYTY
• gotówkowe  • konsolidacyjne
• na oświadczenie • bez ograniczeń wiekowych

POŻYCZKI POZABANKOWE 
bez zdolności kredytowej
• do 2 tys. zł do 12 miesięcy   • do 20 tys. zł do 36 miesięcy

CHWILÓWKI NA DOWÓD 
(pierwsza darmowa)

Pożyczki na oświadczenie dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą!!!

NOWA
OFERTA

R E K L A M A

Bez prądu
W związku z konieczno-
ścią przeprowadzenia prac 
remontowo-eksploata-
cyjnych na urządzeniach 
energetycznych, pozba-
wieni prądu elektryczne-
go w dniach 1 i 2 grudnia 
2014 r., w godz. od 8:00 
do 16:00, będą mieszkań-
cy Świebodzic z ulic: Strze-
gomska od nr 21 do 43 i od 
22 do 42, Sienna 12B, Ciernie 
1 i 2, Łączna 48, Środkowa 
1-4.

(RED)

Zbadaj piersi
W czwartek, 4 grudnia, 
wszystkie panie w wieku 
od 50 do 69 lat będą mia-
ły możliwość skorzystania 
z bezpłatnego badania 
mammogra�cznego. Bada-
nia będą przeprowadzane 
w mammobusie ustawio-
nym przy Miejskim Ośrodki 
Zdrowia przy Al. Lipowych 
15. Badanie realizowane jest 
w ramach Populacyjnego 
Programu Wykrywania Raka 
Piersi, który skierowany jest 
do kobiet niechorujących 
wcześniej na raka piersi. 
Prawo do skorzystania z 
bezpłatnej mammografii 
przysługuje kobietom w wy-
mienionej grupie wiekowej, 
które w przeciągu dwóch 
ostatnich lat nie miały wy-
konywanego badania mam-
mograficznego. Rejestracja 
na badanie odbywa się pod 
nr tel.: 58 666 24 44, od po-
niedziałku do piątku w godz. 
8:00-20:00, soboty-niedziele: 
9:00-18:00.

(RED)

Jest jasno, przestronnie i 
nowocześnie - mowa o miesz-
czącej się przy ul. Świdnickiej 
15 w Świebodzicach siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, która po remoncie zosta-
ła oddana do użytku.

Patsin M Ski Blue, czy-
li Patryk Marcinkowski 
ze Świebodzic, nie zdołał 
awansować do ścisłego �-
nału programu „Must be the 
music. Tylko muzyka” w te-
lewizji Polsat. 

Było naprawdę bardzo bli-
sko, ale tym razem widzowie 
zdecydowali inaczej. W ostat-
niej fazie rywalizacji Patryk 
musiał uznać wyższość innych 
wykonawców. Do finałowej 
rozgrywki zakwalifikowali się: 
Marysia Markiewicz i zespół 
Besides. Pomimo braku zwy-
cięstwa w programie przygoda 

Patryka zakończyła się wielkim 
sukcesem. Dzięki jego wystę-
pom świebodziczanie mogli 
przeżywać niezapomniane 
emocje: już pierwszy występ 
Patryka wywarł wrażenie na 
zasiadających w jury Korze, Elż-
biecie Zapendowksiej, Piotrze 
Roguckim i Adamie Sztabie, 
którzy postanowili awansować 
go do odcinka półfinałowego. 
Na tym etapie, w programie 
emitowanym na żywo, o suk-
cesie uczestników decydowało 
głosowanie telewidzów, dzięki 
którym awansował do finału.

(RED)

Zdobył serca

Książnica jak nowa
Dotychczasowa, przesta-

rzała infrastruktura biblio-
teczna została zastąpiona 
nowoczesnymi rozwiązania-
mi, a poprzez przesunięcie 
ścian działowych obiekt stał 
się bardziej przestronny. Wy-
mieniono stolarkę okienną i 
drzwiową, izolację przeciw-
wilgociową, pokryto dach 
nad częścią sanitarną, zamon-
towano podwieszany sufit 
wraz z nowym oświetleniem, 
wymieniono instalacje elek-
tryczną, sanitarną i wentyla-
cyjną. Wymieniono piec, dzię-
ki czemu zmniejszą się koszty 
ogrzewania obiektu. Siedziba 
biblioteki wzbogaciła się do-
datkowo o nową sieć kompu-
terową, zwiększona została 
również liczba komputerów 
w czytelni. Wypiękniało wnę-
trze, ściany zostały pokryte 
ciepłymi kolorami, pojawiły 

się nowe meble, a pracowni-
cy wydają książki zza nowo-
czesnej lady, która ułatwia 
katalogowanie kart czytelni-
ków. Istotnym rozwiązaniem 
jest także przystosowanie 
biblioteki do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Znacznie 
poszerzony został podjazd, 
dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, zlikwi-
dowano progi, a poszczegól-
ne woluminy ułożone są na 
łatwo dostępnych regałach. 
Wraz z inauguracją zmieniły 
się również godziny otwarcia. 
Od poniedziałku, 24 listopada, 
osoby, które chcą skorzystać 
z usług Miejskiej Biblioteki 
Publicznej mogą to robić w 
następujących porach: ponie-
działek, wtorek, środa, piątek 
- od 9:00 do 18:30, w sobotę - 
10:00 - 15:00.

(RED)
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Myjnia ręczna przy Kauflandzie

Wulkanizacja
Naprawy bieżące samochodów

TEL. 513 050 330
Wałbrzych, ul. Długa 4

PROMOCJA!
Do 20 grudnia przy przekładce 4 kół 

MYCIE GRATIS*

* ważne z tym ogłoszeniem

Wałbrzyskie wybory

systematycznie. A wszystko 
to za sprawą tego jednego 
człowieka, który ma swą wi-
zję i nie boi się jej realizować. 
Wiem, że ma swoje wady… 
ale kto ich nie ma, niech 
pierwszy rzuci kamieniem. Ja 
tego nie uczynię z tego wła-
śnie powodu. Do głosowa-
nia uprawnionych było 94 
303 wałbrzyszan, z czego w 
wyborach udział wzięło 37 
tys. 952 osoby, czyli 41,17%. 
Na R. Szełemeja zagłosowa-
ło 31 tys. 878 mieszkańców, 
czyli 82,09%, co jest wyni-
kiem wręcz imponującym i 
chyba najlepszym w kraju. 
Oby tylko samodzielne rzą-
dy Platformy nie okazały się 
dla nas wszystkich kolejnym 
wielkim rozczarowaniem, 
tak jak ma to miejsce w skali 
kraju. Zdaje się, że 7-letnie 

rządy tej formacji spowo-
dowały, iż jej prominentni 
politycy zapomnieli o praw-
dziwej istocie demokracji, 
polegającej nie na tym, że 
większość ma rację, tylko na 
tym,  że racje mniejszości są 
również brane pod uwagę. 
A przegranemu Sojuszowi 
Lewicy Demokratycznej, 
jego aktywistom i człon-
kom, po koleżeńsku radzę 
zabrania się ostro do robo-
ty i spojrzenia uważniej na 
tych, którzy w Wałbrzychu i 
regionie pozostają na ubo-
czu nie tylko polityki, ale i 
życia w ogóle. Bo są za bied-
ni, aby się ktoś nimi intereso-
wał, bo są zniechęceni, aby 
do urn wyborczych iść. A jest 
ich prawie 60%, więc warto 
powalczyć.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Janusz
Bartkiewicz

Co najmniej w dwuznacz-
nych, żeby nie powiedzieć 
skandalicznych, okoliczno-
ściach zakończyła się pierw-
sza tura wyborów samorzą-
dowych. To co się wydarzyło, 
spowodowało, iż w znacznej 
części społeczeństwa zrodzi-
ło się wrażenie, że wybory 
te zostały sfałszowane. Wra-
żenie to potęgowane jest 
licznymi wypowiedziami 
prominentnych działaczy PiS 
z Jarosławem Kaczyńskim 
na czele. Ku mojemu prze-
rażeniu w jakimś sensie do 
głosów tych dołączył Leszek 
Miller, który wprawdzie nie 
mówi o fałszowaniu wyni-
ków, twierdzi natomiast, że 
wyniki te są zniekształcone 
i nie odzwierciedlają fak-
tycznych preferencji wybor-
czych. Jak zwał, tak zwał, ale 
jedno jest pewne. Wybory w 
poszczególnych okręgach 
może unieważnić jedynie 
prawomocny wyrok sądów 
okręgowych i jakiekolwiek 

wołanie o unieważnienie 
wyborczych wyników jest 
naigrywaniem się z demo-
kracji. I dlatego postawa L. 
Millera i SLD zadziwia mnie 
i przeraża, bo tym samym 
stają oni w jednym antysys-
temowym ordynku z Jarosła-
wem Kaczyńskim.

Faktem jest nadzwyczaj 
wysoka liczba głosów nie-
ważnych, ale nie wiadomo z 
jakich powodów, bo dzięki 
zmianie przepisów (za zgodą 
wszystkich klubów sejmo-
wych) komisje wyborcze nie 
muszą już podawać przy-
czyn nieważności. I dlatego 
nie wiemy, czy głos został 
odrzucony z powody skre-
ślenia kilku kandydatów, 
czy dlatego, że nie skreślono 
żadnego. Myślę, że tak wyso-
ka liczba głosów nieważnych 
może budzić podejrzenia i 
być podstawą do złożenia 
wniosku w sądzie okręgo-
wym o unieważnienie wy-
ników i ponowne ich przeli-
czenie. Tak czy owak, sposób 
liczenia głosów (komputero-
wo, czy manualnie) nie ma 
żadnego znaczenia dla uzna-
nia, czy wybory były ważne, 
czy też nie, bo głosy w po-
szczególnych komisjach zo-
stały policzone prawidłowo, 

a problem pojawił się dopie-
ro w komisjach okręgowych, 
gdzie zakupiony za marne 
grosze program kompute-
rowy okazał się, do niczego. 
Fakt wydłużonego okresu 
liczenia głosów niczego jed-
nak nie może zmienić, bo 
zgodnie z Kodeksem Wybor-
czym to komisja ogłasza wy-
niki wyborów, a nie poszcze-
gólne partie ustami swych 
przedstawicieli.

Leszek Miller mógł do-
znać szoku, bo SLD w skali 
kraju, jak i w poszczególnych 
okręgach zebrał straszne 
cięgi, czemu jest sobie sam 
winien. Również i w Wał-
brzychu lewica poniosła 
sromotną klęską, albowiem 
okazało się, że nie będzie 
miała swoich przedstawi-
cieli ani w radzie miasta, ani 
w radzie powiatu. Fatalnie 
wybory skończyły się też dla 
mojego „ulubieńca” Longina 
Rosiaka, którego przeróżne 
manewry wymiksowały z sa-
morządowej polityki, czym 
sprawił mi niewyobrażalną 
przyjemność. Jestem prze-
konany, że owo wymiksowa-
nie jest efektem jego nad-
miernie wybujałego ego, co 
powodowało, że sam siebie 
uznał za polityka z pierwszej 

ligi. Na szczęście wyborcy 
pokazali mu, że jako zawod-
nik grać może jedynie, i co 
najwyżej, w jakiejś lidze po-
dwórkowej. Oczywiście, o 
ile szczęściu swemu pomóc 
sam zdoła wraz z grupą naj-
wierniejszych pomagierów. 
No cóż, przychodzi czas ro-
zejrzeć się za jakąś prawdzi-
wą robotą, aby na garnusz-
ku żony nie pozostawać, bo 
czasy do najłatwiejszych nie 
należą. Myślę, że z powodu 
przegranej imć Longina cie-
szyć się będzie szanowna 
małżonka jego, którą dla po-
lityki jakiś czas temu w domu 
samą zostawił, przeprowa-
dzając się do Dziećmorowic. 
Teraz będzie mógł do niej 
wrócić i zamieszkać naresz-
cie w starych kątach. Chyba, 
że nigdzie wracać nie będzie 
musiał, bo przez całą po-
przednią kadencję środko-
wy palce wystawiał nie tylko 
mieszkańcom Wałbrzycha i 
powiatu, ale również przed-
stawicielom organów, które 
winny stać na straży prawa 
i praworządności. Bo o tym, 
jak z tym miejscem stałego 
zamieszkiwania było na-
prawdę, ćwierkały nie tylko 
wróble z Rusinowej i Dzieć-
morowic.

Gratulacje natomiast 
należą się prezydentowi 
Romanowi Szełemejowi, 
który znokautował swoich 
politycznych rywali, uzy-
skując ponad 82% popar-
cia. Uzyskał też znakomity 
wynik w wyborach do sej-
miku, zostawiając za sobą 
samego Rafała Dutkiewicza, 
wieloletniego prezydenta 
Wrocławia. Drugi na prezy-
denckim podium okazał się 
Piotr Sosiński, który uzyskał 
jedyne marne 7% poparcia, 
ale już lepiej zaprezentował 
się w wyborach do sejmi-
ku, gdzie mandat radnego 
zdobył. Tak jak i startujący z 
naszego okręgu Patryk Wild. 
O moim koledze Szymonie 
Heretyku (na którego zresz-
tą głos swój oddałem) nie 
wspomnę, bo co będę mu 
wypominał, kiedy czas smut-
ku nadszedł. Nie dziwię się 
temu, że R.Szełemej wygrał z 
tak miażdżącą przewagą, bo 
nawet najwięksi malkonten-
ci nie mogą zaprzeczyć, że w 
ciągu ostatnich 3 lat więcej 
się w Wałbrzychu „działo” 
niż przez wszystkie lata, od 
1989 roku, razem wzięte. I 
dlatego pewien byłem jego 
wygranej, tak samo zresz-
tą, jak wszyscy moi znajo-
mi, którzy akurat (tak, jak 
ja) zwolennikami Platformy 
Obywatelskiej nie byli i nie 
są. Wałbrzych się moder-
nizuje, buduje i powoli za-
czyna rozkwitać. Powoli, ale 

Fundacja Edukacyjno - 
Społeczna „Polny Kwiat” 
zaprasza wszystkich 
mieszkańców powiatu wał-
brzyskiego - sprzedających 
i kupujących – na Targi Lo-
kalnej Twórczości w Sta-
rych Bogaczowicach.

- Tarki Lokalnej Twórczo-
ści odbędą się we wtorek, 
9 grudnia 2014 r. o godz. 
16.00, w sali Rady Sołeckiej 
Stare Bogaczowice ul. Głów-
na 75. W programie: prezen-
tacja rękodzieła i lokalnych 
wyrobów, możliwość zaku-
pu unikatowych pamiątek, 
licytacja przedmiotów i lo-
teria fantowa z której do-
chód przeznaczony zostanie 
na leczenie podopiecznych 
Fundacji „Polny Kwiat”, 
podsumowanie projektu 
„Pasje łączą pokolenia”. Rę-

Targi lokalnej twórczości

kodzielnicy zainteresowani 
wzięciem udziału w targach 
proszeni są o kontakt tele-
foniczny pod nr tel. (74) 844 
35 03 do 5 grudnia – mówi 
Agnieszka Lechowicz, prezes 
Fundacji Edukacyjno - Spo-
łecznej „Polny Kwiat”.

(RED)
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Nowy towar
28 listopada (piątek)

Wałbrzych, Główna 13

Boguszów-Gorce, Fornalskiej 43

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

R E K L A M A

Skarabeusz®
Pożyczki gotówkowe

…wsparcie domowego budżetu

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
I UBEZPIECZENIA

 ekspresowa gotówka
 w domu klienta
 dogodne spłaty rat
 pożyczki od 300 zł
 ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
 akceptujemy różne formy dochodu

    797 603 000*

 801 501 155*

* Opłata za połączenie naliczana zgodnie z cennikiem operatora.

ZATRUDNIMY 
DORADCÓW www.skarabeusz.biz.pl

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

Zostań agentem  
ubezpieczeniowym PZU
Miejsce pracy: Wałbrzych

Jakich osób szukamy:
• z doświadczeniem w obsłudze klientów
• komunikatywnych i łatwo nawiązujących kontakty
• z minimum średnim wykształceniem
•  gotowych założyć własną działalność gospodarczą  

lub poszerzyć obecnie prowadzoną

Co oferujemy:
•  system wynagrodzeń oparty na atrakcyjnych prowizjach,  

premiach i konkursach
•  dodatkowe wsparcie finansowe w pierwszych 24 miesiącach pracy
•  indywidualne stałe wsparcie kierownika sprzedaży
•  bezpłatne szkolenia
•  atrakcyjny program lojalnościowy
•  indywidualną ścieżkę kariery
•  elastyczne godziny pracy
•  umowę agencyjną z największą firmą ubezpieczeniową w Polsce

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres  
mkulaszewicz@pzu.pl lub PZU, ul. Przemysłowa 12, 58-300 Wałbrzych 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy o wpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  
rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883)”.

325475-Prasa-Rekrutacja-Walbrzych-84x97-4.11-v3.indd   1 04.11.2014   13:40
Barbórka w PWSZ
Zapraszamy na barbór-
kowy wykład „Wałbrzyski 
ślad na węglowym szlaku”. 
Wykład Andrzeja Zibrowa 
odbędzie się 4 grudnia 2014 
r.,  w godzinach od 10.30 do 
11.15, w siedzibie PWSZ im. 
A.Silesiusa w Wałbrzychu 
przy ul. Zamkowej 4 - sala 
Auditorium Novum.

(RED)

Zmiana godzin
Dolnośląski Urząd Woje-
wódzki - Wydział Spraw 
Obywatelskich i Cudzo-
ziemców we Wrocławiu 
informuje o zmianie go-
dzin pracy Delegatury w 
Wałbrzychu (m.in. biuro 
paszportowe). Biuro przy ul. 
Słowackiego 23 w Wałbrzy-
chu 22 grudnia będzie pro-
wadziło obsługę klientów od 
godz. 8.00 do godz. 18.00, a 
24 grudnia od godz. 8.00 do 
godz. 16.00.

(RED)

Dochodzą do siebie
Siedmiu żołnierzy z Ukra-
iny przebywa na kuracji 
w Szczawnie Zdroju. Woj-
skowi zza naszej wschodniej 
granicy zostali ranni podczas 
walk na wchodzie Ukrainy, a 
do szczawieńskiego uzdro-
wiska przyjechali na zapro-
szenie władz województwa 
dolnośląskiego. Pobyt Ukra-
ińców zaplanowany został 
na ok. 3 tygodnie, a poza 
kuracją w planie są także 
wycieczki do najciekawszych 
miejsc w regionie.

(RED)

Trzy tysiące fanów do-
skonale bawiło się w Wał-
brzychu na pożegnalnym 
koncercie Budki Su�era „A 
po nocy przychodzi dzień”. 
Trzy pokolenia wielbicie-
li twórczości lubelskiego 
zespołu chórem śpiewało 
jego największe przeboje z 
40-letniej działalności.

Przed sobotnim koncer-
tem w okolicach wałbrzy-
skiego Aqua Zdroju trudno 
było znaleźć miejsce do 
zaparkowania samochodu. 
A gdy kilka minut po godz. 
19.00 zespół rozpoczynał 
koncert, to jeszcze dziesiąt-
ki osób spieszyły do hali, by 
wziąć udział w tym niezapo-
mnianym wydarzeniu.

Krzysztof Cugowski, jak 
zawsze w wielkiej formie, 
bez trudu wyśpiewał niemal 
wszystko to, co uwielbiają 
fani Budki Suflera, m.in. „Two-
je radio”, „Cisza jak ta”, „Takie 
tango”, „Bal wszystkich świę-
tych”, i – oczywiście - „A po 
nocy przychodzi dzień”. Na 

scenie pojawił się także go-
ścinnie Felicjan Andrzejczak, 
który zaśpiewał nie tylko 
swoje dwa wielki „budkowe” 
hity: „Jolka, Jolka pamiętasz” i 
„Noc komety”, ale także dwa 
utwory z repertuaru nieżyją-
cego już wokalisty Romualda 
Czystawa: „Za ostatni grosz” i 
„Nie wierz nigdy kobiecie”.

Szczególnie wzruszają-
cym momentem wałbrzy-
skiego koncertu było powi-
tanie w gronie uczestników 
rodziców kilkuletniego 
chłopca, który był wielkim 
fanem Budki Suflera. Maciek 
kilka dni temu zmarł po cięż-
kiej chorobie i jego pamięci 
Romuald Lipko zadedykował 
jeden z utworów, co zebrana 
publiczność nagrodziła bu-
rzą braw. Po upływie półto-
rej godziny przyszedł czas na 
bisy, a po nich, gdy już zgasły 
światła rampy, rozchodzący 
się fani długo wyliczali utwo-
ry, które zespół mógł jeszcze 
zagrać tego wieczoru…

(BRAD)

Lista przebojów Budki

Na scenie w Aqua Zdroju razem wystąpili Felicjan Andrzejczak 
(z lewej) i Krzysztof Cugowski.

Dyrekcje i pracownicy 
Teatru Dramatycznego w 
Wałbrzychu oraz Filharmo-
nii Sudeckiej w Wałbrzychu 
zostali zaskoczeni decyzją 
władz województwa dol-
nośląskiego o zmniejszeniu 
budżetów tych placówek 
na przyszły rok aż o 30 pro-
cent. – To dla nas oznacza 
koniec! – mówi Danuta Ma-
rosz, dyrektor teatru.

Obie wałbrzyskie placów-
ki są wizytówkami miasta 
i regionu. Od lat odnoszą 
sukcesy na scenach w kraju 
i poza granicami. Szczegól-
nie bogaty w nagrody i wy-
różnienia z ostatnich lat jest 
teatr. - Jesteśmy zaskoczeni 
takimi decyzjami – mówią 
pracownicy obu placówek. 
Dyrekcje teatru i filharmonii 
nie wyobrażają sobie kon-

tynuowania działalności z 
budżetem mniejszym aż o 
jedną trzecią, co zaplanował 
prowadzący obie instytucje 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
we Wrocławiu. - Te kwoty 
nie pozwolą na podstawową 
działalność – zwracają uwagę 
Danuta Marosz i Elżbieta Ła-
ganowska.

(RED)

Kulturalna zagłada

- Radek odsiedział 14 lat 
tylko dlatego, że go jakiś 
nawiedzony mitoman po-
mówił, że widział go na miej-
scu zabójstwa – podkreśla 
Janusz Bartkiewicz, emery-
towany oficer policji, który 
pomagał skazanym i ich ro-
dzinom w sądowej walce o 
zmianę wyroku. - Poza tym 
kłamliwym twierdzeniem 
(są na to dowody, że łgał jak 
przysłowiowy pies) prokura-
tura nie była w stanie przed-
stawić żadnego innego do-
wodu winy, a Sąd Okręgowy 
w Świdnicy, mimo dziesiątek 

wątpliwości, których nikt nie 
był w stanie usunąć, skazał 
ich wbrew procedurom, lo-
gice i zdrowemu rozsądkowi. 
Skazał ich na 25 lat więzie-
nia, z prawem wystąpienia 
o warunkowe zwolnienie 
po upływie 20 lat. Po kilku 
latach walki (od 2004 roku) 
udało mi się doprowadzić do 
ponownego procesu w Są-
dzie Apelacyjnym we Wro-
cławiu i po następnych kilku 
kasacjach i wyrokach, dopro-
wadzić do zmniejszenia kary 
na lat 15. Teraz przyjdzie 
czas, aby o sprawiedliwe 

osądzenie poprosić trybunał 
w Strasburgu, bo nie może 
być tak, że z braku dowodów 
winy skazywani są niewin-
ni ludzie. Patryk Rynkiewicz 
miał mniej szczęścia, bo 
sąd - nie wiadomo dlaczego 
- pomylił adresy i akta prze-
słał do Zakładu Karnego we 
Wrocławiu, a tymczasem Pa-
tryk przebywa w Zakładzie 
Karnym w Strzelinie. Musi 
więc Patryk czekać aż do 3 
lub 10 grudnia 2014 r., aby i 
jego sprawę sąd penitencjar-
ny mógł rozpatrzyć.

(RED)

Radek jest wolny, 
Patryk jeszcze czeka

Radek Krupowicz jest już wolny. Sąd penitencjarny orzekł, że nie widzi 
żadnych przeszkód w zastosowaniu w stosunku do niego warunkowego, 

przedterminowego zwolnienia przed ukończeniem kary. Drugi
ze skazanych w procesie poszlakowym o zamordowanie wałbrzyskiego 

antykwariusza - Patryk Rynkiewicz czeka jeszcze na decyzję sądu.
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Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L A M A

10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo

promocja ważna do 30 listopada

OKNA z Wałbrzycha

JESIENNA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

Świadomość prawna obywateli 
jest jednym z wyznaczników rozwo-
ju i odpowiedzialnej postawy społe-
czeństwa. Każdy z nas powinien mieć 
nawyk szukania rozwiązań swoich 
problemów m.in. poprzez narzędzia 
jakie daje nam prawo. Powinnyśmy 
mieć ogólną orientację w przepisach 
prawa, znajomość podstawowych 
procedur, instytucji i urzędów, po-
winniśmy umieć znaleźć informację 
prawną, a w wyjątkowych wypad-
kach wiedzieć gdzie zgłosić się o 
pomoc. Jednakże przeciętny Polak 
ma niską świadomość prawną, boi 
się przepisów i korzystania z nich. 
Sytuację komplikuje fakt, iż w Polsce 
bardzo szybko zmieniają się przepisy 
prawne. Wielu z nas unika jak ognia 
jakiegokolwiek kontaktu z urzędami, 
sądami, komornikami, instytucjami 
zaufania społecznego itp. Taka po-
stawa  pogłębia problemy, co skutku-
je na przykład egzekucjami komorni-
czymi, odpowiedzialnością karną, czy 
cywilną.

Wychodząc naprzeciw tym pro-
blemom, w ramach projektu "Roz-
wój sieci punktów poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego na te-
renie Aglomeracji Wałbrzyskiej", 
informujemy o prawach i obowiąz-
kach obywateli, konsekwencjach 
podejmowanych działań lub ich za-
niechań, pomagamy w sporządzaniu 
pism procesowych i urzędowych. 
Przedsięwzięcie realizowane jest od 
1 września bieżącego roku przez Sto-
warzyszenie Obrona Praw Człowieka 
i Obywatela „St.O.P.” w Wałbrzychu 
i jest współfinansowane ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatel-

Sieć punktów poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego

skich. Stowarzyszenie prowadzi od 
ponad 9 lat Biuro Porad Obywatel-
skich w Wałbrzychu. Jesteśmy człon-
kami ogólnopolskiego Związku Biur 
Porad Obywatelskich z siedzibą w 
Warszawie. Naszą misją jest aby nikt 
z powodu nieznajomości prawa nie 
poniósł szkody.

Głównym celem naszego projektu 
jest rozwój bezpłatnego poradnic-
twa prawnego i obywatelskiego w 
Aglomeracji Wałbrzyskiej w okresie 
od 1 września 2014 roku do 30 li-
stopada 2016 roku. Aby to osiągnąć 
zostały otwarte dwa nowe punkty 
porad w Świdnicy i w Nowej Rudzie. 
Zaplanowano dwa bloki szkoleń z 
zakresu poradnictwa obywatelskie-
go i prawnego dla nie mniej niż 12 
osób z Aglomeracji Wałbrzyskiej: 
„Podstawowe zasady poradnictwa 
obywatelskiego” i "Podstawy prawa 
dla doradców porad obywatelskich". 
Poprzez przeprowadzenie diagnoz 
społecznych wzrośnie wiedza na te-
mat zapotrzebowania na bezpłatne 
poradnictwo prawne i obywatelskie 
oraz barier utrudniających jego roz-
wój na terenie Aglomeracji Wałbrzy-
skiej.

Do udziału w projekcie zapra-
szamy wszystkie osoby, które bo-
rykają się z problemami z powodu 
nieznajomości przepisów prawa, w 
tym osoby niepełnosprawne, star-
sze, opiekunów osób zależnych itp. 
Porad udzielać będą profesjonalnie 
wykształceni doradcy porad obywa-
telskich, prawnik/adwokat, doradca 
podatkowy. Porad i informacji udzie-
lamy z zakresu różnorodnych spraw: 
mieszkaniowych, rodzinnych, socjal-

nych, z ubezpieczeń społecznych, 
zatrudnienia i bezrobocia, bezdom-
ności, niepełnosprawności, kontaktu 
obywatel - instytucja, pozbawienia 
wolności, spadków, sporów sąsiedz-
kich, zadłużeń, własności, itp. Roz-
mowa doradcza polega na zdiagno-
zowaniu problemu, wyszukaniu w 
posiadanych zasobach informacyj-
nych o różnych możliwościach roz-
wiązania problemu, przedstawienie 
uczestnikowi/uczestniczce spotkania 
doradczego możliwych rozwiązań i 
ich konsekwencji, wsparcie w doko-
naniu wyboru sposobu postępowa-
nia z poszanowaniem samodzielno-
ści w podejmowaniu decyzji, w razie 
potrzeby sporządzenie wspólnie z 
uczestnikiem/uczestniczką planu 
działania, wskazaniu instytucji lub 
organizacji właściwej do załatwienia 
sprawy, wyjaśnienia obowiązującego 
trybu postępowania i podstawowych 
pojęć, wskazanie przepisów praw-
nych. Wszystkie nasze usługi są bez-
płatne. Nie mamy - niestety - moż-
liwości reprezentowania naszych 
klientów przed sądem. Natomiast 
pomagamy na każdym etapie spra-
wy sądowej. W biurze posiadamy ze-
stawy wzorów pism sądowych. Nasi 
doradcy objaśniają w przystępny dla 
odbiorcy sposób jak skonstruować 
dane pismo – np. pozew, odwołanie, 
czy sprzeciw od nakazu zapłaty, jak 
wypełnić konkretny formularz, jakie 
wymogi formalne należy spełnić, 
by go złożyć. W wyjątkowych przy-
padkach osobom, które z powodu 
np. choroby, niepełnosprawności 
nie są w stanie poradzić sobie ze 
skonstruowaniem i uzasadnieniem 

pisma, nasi doradcy - pamiętając o 
samodzielności klienta - piszą dane 
pismo, czy wypełniają formularz, ob-
jaśniają gdzie i w ilu egzemplarzach 
go złożyć. Piszemy również podania 
o przyznanie pełnomocnika z urzędu, 
pomagamy wypełnić oświadczenie o 
stanie rodzinnym, majątku, docho-
dach i innych źródłach utrzymania. 
Doradcy, świadcząc swoje usługi, nie 
tylko udzielają informacji i porady 
stricte prawnej. Każda zgłaszająca 
się do nas osoba otrzyma komplek-
sową pomoc, która pomoże popra-
wić jej sytuację życiową i rozwiązać 
problemy z różnych dziedzinach, na 
przykład problemy związane z utratą 
mieszkania, egzekucją komorniczą, 
z postępowaniem spadkowym, czy 
ubieganiem się o świadczenia z opie-
ki społecznej czy z ZUS. W ramach 

Projektu, w przypadku spraw konflik-
towych, przewidzieliśmy możliwość 
skorzystania z mediacji. Wiele spraw 
nie musi wkraczać na drogę sądową. 
Proponujemy pozasądowe rozwią-
zywanie problemów, konfliktów i 
sporów. Mediacje przeprowadzone 
będą przez wykwalifikowanych me-
diatorów. Po zgłoszeniu się stron do 
mediacji, mediator ustali miejsce i 
czas spotkań.

Zgłosić się do nas można z każdym 
problemem, jednakże po uprzednim 
umówieniu się na wizytę. Na spotka-
nie z doradcą można umówić się oso-
biście lub telefonicznie: (74) 665 16 
60. Prosimy o przygotowanie się  do 
wizyty lub telefonu! Najlepiej sposób 
to spisanie istotnych informacji na 
osobnej kartce oraz przygotowanie 
posiadanej dokumentacji.

Doradcy oczekują na Państwa wizytę w:
• Świdnicy - ul. Długa 33, 

w każdy wtorek 14:00 - 18:00 i w piątek 10:00 - 14:00.
• Nowej Rudzie, Rynek 1 (budynek Urzędu Miasta), pokój nr 1, 

piątek 12:00 - 16:00
• Wałbrzych - ul. Mickiewicza 29,

poniedziałek 10:00 - 14:00, wtorek 10:00 - 16:00, 
środa 10:00 - 19:00, czwartek 10:00 - 15:00

Doradzamy również w Gminach:
• Szczawno Zdrój, ul. Tadeusza Kościuszki 19 (Teatr Zdrojowy), 

poniedziałek 10.00 - 14.00
• Głuszyca, ul. Grunwaldzka 26 (Centrum Kultury), 

czwartek 13.00 - 17.00
• Kamienna Góra, ul. Tadeusza Kościuszki 6, II piętro, pokój 2, 

poniedziałek  15.30 - 19.30

OFERUJE OPONY 
W NAJNIŻSZYCH 

CENACH W KRAJU! 

HURTOWNIA OPON „KING TYRES” 

UL. STARACHOWICKA 3,
TEL: 795-772-020

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

R E K L A M A

Szanowni Mieszkańcy!
Z Państwa woli zostaliśmy wybrani Radnymi Rady Miasta Szczawna- Zdroju.

 Oddane na nas głosy są wyrazem Państwa wiary w nasze doświadczenie 

i skuteczność w działaniu oraz przekonania, że prezentowany przez nas 

program dla Szczawna zapewni jego harmonijny rozwój. 

Powierzoną nam godność traktujemy jako zobowiązanie wobec wyborców.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

 

Stanisław Borkusz, Zenon Dec, Adam Jennings,

Józef Kaczanowski, Małgorzata Pachota, Marzena Sobczyk

- Gdy przyszłam do pana 
Darka z guzkiem na piersi, 
kazał iść natychmiast na po-
wtórną mammografię, do 
lekarzy, żeby zrobili biopsję. 
Powiedziałam, że pójdę. Ale 
jednocześnie chodziłam do 
niego. Pięć razy. Po tych pię-
ciu razach i biopsja, i mam-
mografia pokazały, że żad-
nego guzka nie ma. Może 
bym uwierzyła, że to był błąd 
badań, ale przecież sama go 
wyczuwałam dotykiem. A te-
raz nie ma! – mówi pani Mi-
lena Widuszek z Wrocławia. 
Trafiła tu za namową ciotki.

- Bo ja miałam migreny 
i szum w uszach. I kolana 
mnie bolały. I kręgosłup. I 
miałam problemy trawien-

ne. I kłopoty z ciśnieniem. 
Ale nie ma się co dziwić, 
stara baba jestem, zbliżam 
się do osiemdziesiątki – opo-
wiada ciocia pani Mileny z 
Wałbrzycha. - Ale pan Darek 
nie przejął się moim wie-
kiem. Powiedział, że spróbuj. 
I faktycznie, po pierwszej wi-
zycie kręgosłup bolał mniej, 
po trzeciej unormowało się 
ciśnienie, po czwartej prze-
szły szumy w uszach. Po 
ósmej prawie wszystko, tyl-
ko kolana dalej bolą, choć 
chyba też mniej. Ale jestem 
zdrowsza o jakieś dwadzie-
ścia lat! Czego mogę chcieć 
więcej? Ostatnio zrobiłam 
sobie prawie wszystkie ba-
dania. Lekarka powiedziała, 

że są chyba kogoś innego, 
bo dwa razy lepsze niż moje, 
które miałam wcześniej.

A pan Bartosz Kuliszek 
miał udar mózgu i był spa-
raliżowany. - Rehabilitacja 
niewiele dawała. Chodzi-
łem o balkoniku, mówiłem 
bełkotliwie, o czytaniu nie 
było mowy, o chwyceniu 
widelca też. Żona znala-
zła gdzieś namiar na pana 
Darka. I co? W lipcu byłem 
wrakiem, a teraz idę sobie 
normalnie na spacer, ręka 
sprawna prawie zupełnie, 
mogę czytać. No i mówię 
normalnie, a nie bełkoczę 
coś tam pod nosem. Dzie-
sięć wizyt u pana Darka zro-
biło więcej, niż wszystkie 

Jego dotyk przynosi ludziom zdrowie

Na choroby? Pan Darek!
Nie obiecuje poprawy. Mówi, żeby iść do lekarza. Ale gdy już przyłoży 

swoje ręce, dzieją się rzeczy dziwne. Choroby znikają. Człowiek 
odzyskuje zdrowie, potwierdzają to wyniki badań.

rehabilitacje. Chociaż mó-
wiłem mu, że na nie cho-
dzę, to dawno przestałem. 
A tu taka poprawa!

- A mnie dla odmiany pod 
jego dotykiem cukrzyca się 
uspokoiła. Zanim zaczęłam 
tu chodzić, cukier stale ska-
kał mi pod dwieście. Teraz 
rzadko przekracza sto, cho-
ciaż zmniejszyłam dawkę 
leków – odpowiada pani 
Magda Pajączek. Ponadto 
przestało ją boleć kolano, 
które doskwierało od kilku 
lat.

Sam uzdrowiciel dodaje 
jednak, że niezależnie od 
energoterapii, chorzy po-
winni pozostawać pod opie-
ką lekarzy.  – Dla medycyny 
akademickiej mam ogromny 
szacunek. Nie zamierzam się 
z nią ścigać, tylko dla dobra 
chorych współpracować, na 
ile tylko się da  – wyjaśnia. 

(ego)
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L A M A

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00, Zapisy i informacje: 693-788-894 i 784-609-208 

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

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

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

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

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

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

6 maja OLKUSZ
7 maja KRAKÓW;

8 maja NOWY TARG

22 maja WADOWICE
24 maja OŚWIĘCIM

25 maja CHRZANÓW

14 maja NOWY SĄCZ
15 maja TARNÓW
17 maja BOCHNIA

JUN LITAWEN JOSEPH SANTIAGO PALITAYAN CLAVER PALITAYAN PE

Zapisy i informacje:
784 608 979, 784 608 847

Zapisy i informacje:
693 788 813, 784 609 208

Zapisy i informacje:
784 609 208, 506 536 270

Przyjmujemy: 7 grudnia - WROCŁAW, 
8 grudnia - JELENIA GÓRA i WAŁBRZYCH, 9 grudnia - ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC

R E K L A M A

- Głuszyca jest w kryzysie 
�nansowym, więc nie stać 
jej na wielką rewolucję 
kosztem mieszkańców. Na-
leży zacząć odpowiedzial-
nie gospodarować pie-
niędzmi, aby zmniejszyć 
dług. Gmina ma być miej-
scem, w którym można 
spokojnie żyć i pracować 
– mówi Monika Bisek-Grąz, 
kandydatka na burmistrza 
Głuszycy, która w I turze 
uzyskała największe po-
parcie mieszkańców.

Czy planuje Pani cięcia w 
oświacie? 

Monika Bisek Grąz: - Nie 
możemy oszczędzać kosz-
tem naszych dzieci. Dlate-
go nie mam zamiaru likwi-
dować żadnej ze szkół. Co 
prawda, gmina na oświa-
tę wydaje 10 mln zł, ale 
otrzymuje 4,5 mln zł sub-
wencji. Uważam jednak, 
że oszczędności w każdej 
z placówek oświatowych 
na poziomie 10% pozwolą 
na zaoszczędzenie sporej 
kwoty, bo aż 2 mln zł. Pla-
nuję także, wraz ze stowa-
rzyszeniami, uruchomić 
punkt żłobkowo-przed-
szkolny w Grzmiącej oraz 
punkt przedszkolny w 
Głuszycy Górnej po to, 
aby zapewnić opiekę dla 
dzieci m.in. matek wraca-
jących na rynek pracy. Z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego będą pie-

niądze na tworzenie żłob-
ków. Koniecznie trzeba 
sięgnąć po te fundusze, 
bo w obecnym oddziale 
żłobkowym w przedszko-
lu samorządowym jest 
zbyt mało miejsc. 

A co z transportem?
- Zależy mi nie tylko na 
utrzymaniu obecnych kur-
sów autobusu linii ,,5”, ale 
także na wprowadzeniu 
kursu na Osiedle oraz do 
Sierpnicy i Grzmiącej, co w 
tych dwóch ostatnich przy-
padkach ułatwiłoby także 
turystom dojazd do Osów-
ki czy do szlaku prowadzą-
cego na zamek Rogowiec. 
Trzeba mieć jednak świa-
domość, że do każdego 
kursu linii ,,5” gmina dopła-
ca bardzo duże pieniądze, 
dlatego nieekonomicznym 
byłoby, aby autobus ten 
zastąpił usługi naszych 
lokalnych przewoźników. 
Kilka kursów ,,5” oraz re-
gularne kursy naszych 
przewoźników - oczywiście 
wszystko wspólnie uzgod-
nione w kwestii rozkładów 
jazdy. Trzeba pamiętać, że 
nie możemy być całkowicie 
zależni od Wałbrzycha i au-
tobusu linii ,,5”, bo do tych 
kursów dopłacamy. Prze-
woźnicy z kolei nie tylko 
dają zatrudnienie naszym 
mieszkańcom, ale wpłacają 
do kasy gminy dość duże 
podatki.

Konkretnie, realnie i odpowiedzialnie
Jakie kryterium będzie 
Pani stosowała przy dobo-
rze pracowników?

- W związku z tym, że 
oszczędności chcę zacząć 
od siebie i nie mieć wi-
ceburmistrza, co pozwoli 
zaoszczędzić około pół 
miliona zł w przeciągu 
czterech lat. Wszyscy inni 
pracownicy muszą być 
osobami merytoryczny-
mi i z doświadczeniem. I 
to jest główne kryterium: 
profesjonalizm. Nie mogę 
pozwolić sobie na zły do-
bór pracowników, ponie-
waż niska jakość ich pracy 
nie tylko uderzy w gminę 
i w obsługę klientów, czyli 
mieszkańców, ale także i 
bezpośrednio we mnie. Dla 
przykładu: sama kończyłam 
na Wydziale Finansów Uni-
wersytetu Ekonomicznego 
,,Praktyczne zarządzenie 
środkami unijnymi w no-
wej perspektywie 2014-
2020”, więc wiem, jaką nie 
tylko ogromną wiedzę, ale 
przede wszystkim doświad-
czenie powinna posiadać 
osoba, która w naszej gmi-
nie będzie odpowiadała 
za pozyskiwanie pieniędzy 
zarówno z funduszy krajo-
wych, jak i unijnych. W tym 
przypadku, jak i w każdym 
innym, muszą być szybko 
widoczne efekty pracy.

Uzyskała Pani największe 
podarcie mieszkańców 

w I turze wyborów, bo aż 
41.14%.

- Jestem ogromnie 
wdzięczna mieszkańcom 
za głosy oddane na mnie 
i kandydatów na radnych 
z mojego komitetu. Oni 
są już w radzie i na pewno 
będą godnie reprezento-
wać sprawy wszystkich 
mieszkańców. O tym, czy ja 
będę mogła służyć miesz-
kaniom, okaże się po 30 
listopada. Dlatego będę 
wdzięczna za każdy głos 
oddany na mnie. Mogę za-
pewnić, że z poświęceniem 
i zaangażowaniem będę 
pracować na rzecz gminy i 
mieszkańców. Dlatego za-
chęcam, aby w ogóle iść na 
wybory, bo mamy realną 
szansę na zmianę w naszej 
Głuszycy.

(RED)

Przed nami niezwykłe 
wydarzenie w Wałbrzychu: 
integracyjna zabawa an-
drzejkowo – mikołajkowa! 
Już w piątek, 28 listopada 
o godzinie 14.00, w Galerii 
Victoria wspólnie bawić się 
będą osoby niepełnospraw-
ne z pełnosprawnymi miesz-
kańcami regionu.

 - To będzie impreza bez 
barier – zapowiadają organi-
zatorzy piątkowej zabawy ze 
Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej Specjalnej w Wałbrzychu i 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzy-
chu. – Celem naszego spotka-
nia w Galerii Victoria jest zinte-
growanie społeczności osób 
niepełnosprawnych ze środo-
wiskiem lokalnym, kształcenie 
pośród dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej umiejętności 
twórczego i radosnego spę-
dzania czasu, przez odczuwa-
nie muzyki, kształcenie estety-
ki i poczucia piękna.

Zabawa andrzejkowo-mi-
kołajkowa jest współfinan-
sowana ze środków Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu 
oraz Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Patronat hono-
rowy nad tym wydarzeniem 
objął prezydent Wałbrzycha.

Natomiast w ramach ob-
chodów Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnospraw-
nych, 1 grudnia o godz. 12.30, 
w Zespole Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi, odbędzie się 
konferencja ”Wpływ rehabilita-
cji na jakość życia osób niepeł-
nosprawnych od juniora do se-
niora”. Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych jest 
okazją na zwrócenie uwagi na 
codzienne, życiowe problemy 
osób dotkniętych różnego ro-
dzaju niepełnosprawnością, a 
także promowanie działań na 
rzecz ich pełnej integracji w 
społeczeństwie. W programie 
obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Osób Niepełnospraw-
nych, 2 grudnia w galerii han-
dlowej w dzielnicy Sobięcin, w 
godz. od 12.00 do 18.00, zor-
ganizowana zostanie wystawa 
sprzętu rehabilitacyjnego, po-
łączona z prezentacją dorobku 
artystycznego osób niepełno-
sprawnych.

(RED)

Andrzejkowo
i mikołajkowo
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Seminarium jest skiero-
wane do pracowników pla-
cówek wychowawczych, do 
Powiatowych Urzędów Pracy, 
Powiatowych Centrów Po-
mocy Rodzinie Powiatowych 
Poradni Psychologiczno - Pe-
dagogicznych, do nauczycieli 
gimnazjów, szkół ponadgmi-
nazjalnych ogólnych i zawo-
dowych, firm szkoleniowych 
i agencji zatrudnienia a także 
do pracodawców i organizacji 
pozarządowych zajmujących 
się problematyką integracji 
społecznej i zawodowej mło-
dzieży zagrożonej wyklucze-
niem społecznym. Każdorazo-
wo przedmiotem seminarium 
jest prezentacja innowacyjne-
go modelu integracji społecz-
nej i zawodowej wychowan-
ków opuszczających placówki 
np. Młodzieżowe Ośrodki 
Wychowawcze, Młodzieżowe 
Ośrodki Socjoterapii, Zakłady 
Poprawcze, Domy Dziecka.

Podczas seminarium dzie-
limy się naszymi doświadcze-
niami związanymi z testowa-
niem działalności Hostelu. 
Pokazujemy model Hostelu, 
metody pracy, mówimy rów-
nież o tym co nam się udało  
a gdzie napotykaliśmy trud-
ności. Każdy z uczestników 
otrzymuje komplet materiału 
z realizacji projektu. Zachęca-
my uczestników do dzielenia 
się  spostrzeżeniami  i uwa-
gami.  Zachęcamy do dyskusji 
nt możliwości uruchomienia 
Hostelu na ich terenie przy 
współpracy z lokalnymi insty-
tucjami.

Zaskoczeniem dla nas były 
wypowiedzi młodzieży – mło-

dzi ludzie pytali, czy mogliby 
pełnić funkcję asystenta, czy 
mogliby udzielać wsparcia w 
nauce, czy wreszcie mogliby 
razem gdzieś wyjść i spędzić 
wspólnie czas - po prostu być 
jak koledzy i koleżanki; wyjść 
na zakupy, ale i do siłowni, na 
gimnastykę. Kiedy słyszy się 
takie słowa, wypowiedziane 
tak po prostu, że to takie nor-
malne, że można, to aż dech 
zapiera, to po prostu cieszy, to 
jest budujące. Ale zauważali-
śmy również brak zaintereso-
wania, znudzenie, zabawy te-
lefonem, obojętność, dobrze 
jednak że to przypadki indy-
widualne. Ale taki jest przekrój 
naszego społeczeństwa.

Wypowiedzi osób doro-
słych, często pracujących z 
młodymi ludźmi, też niejed-
nokrotnie zdumiewały, wzbu-
rzały ale i dawały do myśle-
nia. Np. czy kontakt z „taką 
młodzieżą” nie spowoduje 
przejęcia złych nawyków, czy 
to aby jest dla nich dobre, ale 
i np. stwierdzenia „że nas ten 
problem nie dotyka”, czy będą 
za tym szły dodatkowe środki 
finansowe, że nie ma takiej 
możliwości itp. Ale i tego typu 
stwierdzenia stanowią punkt 
do przemyśleń. Były też bu-
dujące wypowiedzi, wyraża-
nie aprobaty, pochwały dla 
pomysłu, słowa uznania, chęć 
przeniesienia Hostelu na dany 
teren, pełnienia społecznej 
roli opiekuna. Mieliśmy okazję 
usłyszeć ale i zobaczyć, że są 
miejsca, ludzie którzy napraw-
dę wykonują dobrą pracę 
gdzie widać efekty, poświęce-

nie, zrozumienie dla tych któ-
rzy tego potrzebują.

Każde spotkanie z uczest-
nikami seminariów projektu 
„Młodzi gniewni”, wzbudza 
ogromne emocje. Zastana-
wiam się - czy uczestnicy 
odbierają spotkania równie 
gorąco? Prezentacja, następ-
nie dyskusja, uwagi na temat 
projektu pokazały, że Hostel 
ma sens, może być krokiem 
do przodu, pomostem do no-
wego.

Jaką opinię o młodzieży ma 
społeczeństwo? Jest niezdy-
scyplinowana, jest agresywna, 
arogancka, popadająca w na-
łogi, a nawet dopuszcza się za-
chowań przestępczych – skąd 
taka wiedza? Myślę że to ste-
reotypy, bo przecież nie wszy-
scy „młodzi” tacy są. Prawdą 
jest również i to w dzisiejszych 
czasach: „młodzi” chętnie się-
gają po używki, a złe zachowa-
nia przychodzą im bez trudu. 
Zdarza się, że są w konflikcie 
z prawem, że nie myślą o kon-
sekwencjach i skutkach. Nie 
szukają pomocy, można by 
zapytać dlaczego?, Dlatego że 
myślą, że niewielu chciałoby 
jej udzielić. Młodzi Gniewni 
izolują się od reszty, tworząc 
własne środowisko mocno 
z sobą powiązane. Dlaczego 
tak się dzieje? Może właśnie 
dlatego, że tam nikt nie wy-
tyka, nie przykleja etykiety, 
nie naznacza. To nie znaczy 
wcale że są idealni, to prawda 
bywają agresywni, wulgarni, 
bywa że źle rokują. Dlaczego? 
Pozostawiam pytanie bez od-
powiedzi, niech każdy odpo-
wie sobie sam. Może to chęć 

Hostel dla Młodych Gniewnych
- czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek

Czy hostel dla wychowanków jest metodą zwiększającą skuteczność 
wsparcia na rzecz osób w wieku 17 -19 lat zagrożonych wykluczeniem 

społecznym? Przedstawiamy spostrzeżenia z seminarium 
upowszechniającego produkt �nalny „Hostel dla Młodych Gniewnych”.

pokazania się? Zaistnienia? 
Brak perspektyw? A może brak 
akceptacji? Wybory, jakich 
musimy dokonywać w życiu, 
są trudne, a proszę wyobrazić 
sobie jakie wybory staja przed 
Młodymi Gniewnymi? Kiedy 
przyglądam się młodym lu-
dziom to widzę różne emocje, 
widzę ciekawość, mądrość, 
ale i ignorancję, butę, brak 
szacunku. Myślę, że nie jest 
im wcale łatwo w obecnym 
świecie, gdzie tak naprawdę 
nie rozmawia się ze sobą, bo 
komunikujemy się za pomo-
cą… komórki. Każdy z nas do-
strzega coś innego.

Wzorem do naśladowania 
dla młodych oraz na to jak 
funkcjonują w społeczeństwie 

są rodzice i my – dorośli, któ-
rzy mają z nimi kontakt. To my 
pokazujemy im i uczymy jak 
żyć. Czego więc spodziewać 
się po dzieciach z rodzin pa-
tologicznych? Brak zaintereso-
wania ze strony rodziców po-
woduje, że uciekają do osób 
takich jak oni. Towarzystwo, 
w którym przebywają, zaczy-
na przejmować kontrolę nad 
nimi, poddają się. Grupa wy-
znacza standardy zachowania. 
Społeczeństwo nie rozumie 
problemów, z jakimi borykają 
się młodzi. A może należy im 
pomóc wyjść na prostą, podać 
dłoń? Nie można stać z boku i 
komentować.

W trakcie seminarium  
poruszamy problematykę - 
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jak postępować z Młodym 
Gniewnym, jak funkcjonowali 
w Hostelu, jakie zapropono-
waliśmy im formy rozwoju. 
Pokazujemy, że należy roz-
mawiać, dać szansę, wskazać 
drogę, czy jednak  karać? A 
może należy po prostu słu-
chać? Nasi „Młodzi” mają 
różne charaktery. Dobrze 
jest działać tak, aby młodzi 
gniewni przestali chcieć być 
gniewnymi. Możemy posia-
dać różne umiejętności, zdol-
ności, mieć charyzmę, ale nie 
zawsze człowiek jest w stanie 
odkryć je w sobie.

W trakcie swojej drogi 
edukacyjnej, ale i moich dzie-
ci, spotkałam wielu nauczy-
cieli. Jednych wspominam 
ciepło, innych gorzej, widzę 
też jaki czynią bałagan w gło-
wach. Odnoszę wrażenie, że 
im więcej lat edukacji, tym 
kolejni nauczyciele mieli z 
tym coraz większe trudności. 
Czasem zastanawiam się: kto 
się w tym wszystkim pogu-
bił? Widzę, że nauczyciele są 
zmęczeni, wypaleni. Może na-
leżałoby umożliwić im udział 
w zespołach superwizyjnych, 
aby mogli przepracować to 
z czym po prostu, po ludzku, 
sobie nie radzą. Czy to wstyd 
przyznać się do tego że nie 
dajemy rady?

Ktoś może zapytać: jaki po-
winien być dorosły, dorosły 
który wychowuje młode poko-
lenie? Na pewno powinien być 
dobry, lubić to co robi, umieć 
słuchać - słyszeć i widzieć, być 
mądrym, uważnym. Ważne jest 
to, aby widział sens swojej pra-
cy. Miał cel, szanował innych, 
nie gardził drugim człowiekiem. 
Każdy z nas powinien pamiętać 
o tym, że i my mieliśmy naście 
lat oraz że każdy z nas może się 
zgubić. Otwórzmy głowy, nie 
używajmy sloganów np. tole-
rancja, wierzę, że się uda…

Iwona Kraczkowska
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- Zacznę od pozytyw-
nych i merytorycznych 
decyzji po to, aby ludzie 
zobaczyli, że może być le-
piej – mówi Mirosław Lech, 
nowy wójt Gminy Stare Bo-
gaczowice.

W regionie wałbrzyskim 
pańska wygrana to zasko-
czenie dla większości osób 
zainteresowanych lokalną 
polityką. Dla Pana rów-
nież?

Mirosław Lech: - Wygrana 
jest dla mnie przede wszyst-
kim źródłem wielkiej rado-
ści. Zaskoczeniem było na-
tomiast to, że zwycięstwo 
to zostało potwierdzone 
tak wysoką frekwencją. W 
naszej gminie była chyba 
rekordowa na całym Dol-
nym Śląsku. Za to dziękuję 
wszystkim mieszkańcom. 
Zarówno tym, którzy mnie 
poparli, jak i tym, którzy na 
mnie nie głosowali. Jestem 
dumny, że się obudziliśmy 
z długoletniego letargu.

Liczy Pan, że ludzie pomo-
gą Panu wprowadzić w ży-
cie obietnice wyborcze?

- Liczę na to, że każdy zro-
bi swoje. Ja, radni, urząd 
gminy, sołtysi oraz wszyscy 
ludzie, którzy są zaanga-
żowani w działalność spo-
łeczną. Jak obiecywałem 
– wróci normalność. Czyli: 
będą zebrania wiejskie, na 
które przychodzi większość 
mieszkańców, całonocne 
oświetlenie ulic, czy też do-
żynki jako impreza dla całej 
gminy, a nie dla kilkudzie-
sięciu osób. Skończy się też 
marnotrawstwo pieniędzy. 
I tak jest ich mało.

A obiecywany rozwój?
- Projekty rozwojowe ruszą 
od kolejnego roku. Ten rok 

jest na przygotowanie pla-
nów oraz odpowiedniego 
budżetu. Tak już jest, że 
wójt odziedzicza budżet 
po poprzedniku. Tak więc 
na początek będzie widać 
wiele drobnych zmian, a 
te duże i poważne trzeba 
przygotować. Żeby było 
jasne – jeszcze nie objąłem 
urzędu, a już pracuję nad 
pewnymi rozwiązaniami, 
które pozwolą przyśpieszyć 
pozytywne zmiany. Jak 
większość radnych będzie 
za, to wprowadzimy korek-
tę do budżetu i będziemy 
działać tak szybko, jak bę-
dzie to możliwe.

To od czego Pan zacznie? 
Od zmian kadrowych?

- Zdecydowanie NIE. Mam 
doświadczenie w zarzą-
dzaniu i nigdy bym nie 
popełnił takiego błędu, bo 
po prostu nie miałby kto 
pracować. Poza tym nie ma 
kogo wymieniać. Wybory 
oznaczają zmianę władz 
gminy, a nie urzędników 
i pracowników. Osobiście 
uznaję zasadę, że zwolnić 
pracownika można tylko w 
przypadku oszustwa, złe-
go traktowania klienta lub 
opuszczenia miejsca pracy. 
W tych przypadkach nie ma 
przebacz. Po za tymi przy-
padkami jestem wyma-
gający, ale sprawiedliwy. 
Umiem też docenić dobrze 
wykonywaną pracę.

To w takim razie jakie będą 
Pana pierwsze decyzje?
- Zacznę od pozytywnych i 
merytorycznych decyzji po 
to, aby ludzie zobaczyli, że 
może być lepiej. Będzie ich 
dużo, ale wymienię trzy naj-
bardziej istotne. Pierwsza to 
przywrócenie całonocnego 
oświetlenia w naszej gminie. 

Drugą ważną decyzją będzie 
wprowadzenie standardów 
obsługi w urzędzie gminy. 
Zobaczą Państwo, że z tego 
będą wszyscy zadowoleni, 
także pracownicy. Natomiast 
trzecia, związana będzie ze 
sprawami wewnętrznymi w 
urzędzie gminy, więc na razie 
o szczegółach nie mówię. Ale 
to też będzie zmiana w ogól-
nym wydźwięku pozytywna.

Czy jest Pan pewny, że rad-
ni będą popierać Pana po-
mysły i projekty?

- Radni i wójt mają wspólne 
zadanie, jakim jest dbanie 
o dobro całej gminy i jej 
mieszkańców. W ramach 
tego mamy obowiązek 
współpracować. Wszystkim 
nam zależy, żeby zmieniać 
i rozwijać naszą gminę. 
Możemy czasem spierać 
się o priorytety, ale nie ma 
wątpliwości, że wszystkim 
zależy, żeby było lepiej. 
Proszę też pamiętać, że 
po raz pierwszy radni zo-
stali wybrani w okręgach 
jednomandatowych. Oni 
teraz reprezentują swoich 
sąsiadów. Jak zacznie się 
politykowanie, popieranie, 
targowanie, to ludzie tego 
ani im, ani mnie nie wyba-
czą. I zapewniam, że ja do 
politykowania nie dopusz-
czę. Zaznaczam przy tym, 
że wolę współpracować z 
ludźmi, którzy są krytycz-
ni, ale mądrzy, niż z tymi, 
którzy potrafią tylko pota-
kiwać. Patrząc jednak na tą 
nową radę gminy widzę, że 
będzie dobrze, a nawet bar-
dzo dobrze.

Czyli nie ma Pan obawy o 
większość w radzie gminy?

- Nie mam żadnej obawy, 
ponieważ widzę w radzie 
większość złożoną z ludzi 

Jesień w salonie 
kosmetycznym

Dziś o mikrodermabra-
zji, która jest popularnym 
rodzajem peelingu mecha-
nicznego, opowie Agniesz-
ka Owczarczak, magister 
kosmetolog i właścicielka 
Salonu Kosmetycznego 
Madame przy ul. Szmidta 
1/2 w Wałbrzychu.

- Mikrodermabrazja nie 
tylko skutecznie oczyszcza 
skórę, ale również pobudza 
procesy regeneracyjne, gdyż 
po usunięciu warstwy rogo-
wej następuje szybka odbu-
dowa tkanek i zastąpienie ich 
nowymi komórkami. Efekty 
po zabiegu to: wygładzenie 
skóry, eliminacja nadmierne-
go rogowacenia i suchości 
skóry, zmniejszenie drob-
nych zmarszczek, redukcja 
zaskórników, wzrost absorp-
cji składników aktywnych z 
preparatów kosmetycznych, 
pobudzenie fibroblastów do 
produkcji kolagenu i elasty-
ny, wzmocnienie zdolności 
obronnych skóry, stymulacja 
mikrokrążenia, co powoduje 
lepsze odżywienie komórek 
skóry. Podczas zabiegu in-
tensywność złuszczania jest 
ściśle sprawdzana i dobiera-
na indywidualnie dla każde-
go pacjenta, co sprawia, że 
zabieg ten jest bezpieczny, 
a jego rezultaty widoczne są 
natychmiastowo – wyjaśnia 
Agnieszka Owczarczak. – Do 
20 grudnia naszym klientom 
udzielamy rabatu w wysoko-
ści 20% na zabieg mikroder-
mabrazji. Ponadto w gabi-
necie Madame dostępne są 
bony upominkowe.

(RED)

Na początek same pozytywne decyzje
mieć takich ludzi w odpo-
wiednich strukturach. Liczę 
więc bardzo na dzisiejszych 
dwudziesto- i trzydziesto-
latków.

Co jest dla Pana najwięk-
szym wyzwaniem na zbli-
żający się rok?

- Wybory sołtysów oraz 
przeorganizowanie prac ca-
łego aparatu gminy ze sta-
gnacji na rozwój. W wybo-
rach sołtysów chcę, żeby po 
raz pierwszy od wielu lat we 
wszystkich sołectwach wzię-
ła w nich udział przeważają-
ca większość mieszkańców. 
Mam na to kilka pomysłów i 
zostaną one wdrożone. Mu-
simy potwierdzić ożywienie 
społeczne, jakie było widać 
podczas tych wyborów. 
Jeśli chodzi o te drugie wy-
zwanie, to proszę nam dać 
popracować. Jak zrobimy, 
to będziemy się tym chwa-
lić.

Jaki styl urzędowania za-
mierza Pan wprowadzić? 
Czy będzie Pan wójtem, 
który gra dalej w gminnej 
drużynie piłki nożnej, czy 
też wbije się Pan w dyżurny 
garnitur i krawat?

- Garnitur i krawat to dla 
mnie ubranie odświęt-
ne. Na co dzień preferuję 
bardziej praktyczny strój. 
Ostatnio jedna mieszkanka 
mi opowiadała z uśmie-
chem, jak jej syn mówił: 
„Wiesz mamo, dzisiaj nasz 
nowy wójt na sali grał z 
nami w piłkę. Tak normal-
nie, w spodenkach, jak 
inni”. Miło usłyszeć, jak 
dzieci widzą we mnie nor-
malnego człowieka. Więc 
w dyżurny garnitur na co 
dzień na pewno się nie wbi-
ję. Tylko od święta.

(RED)

odpowiedzialnych, inteli-
gentnych, z głowami peł-
nymi gotowych projektów. 
Już po pierwszych rozmo-
wach widzę, że to są part-
nerzy do współpracy. Przez 
2 – 3 miesiące będziemy się 
docierać, a potem będzie 
już tylko lepiej. Proszę też 
pamiętać, że jesteśmy małą 
gminą i wszyscy się znamy. 
Czas kampanii wyborczej 
minął i emocje opadły. Te-
raz jest czas na pracę, więc 
musimy się skupić na rze-
czach, które nas łączą, a nie 
na tych, które dzielą.

W radzie gminy będzie 
zasiadało wiele młodych 
osób.

- Tak, to bardzo pozytywna 
zmiana. Mamy dużo mło-
dych, ambitnych i praco-
witych radnych. Patrząc na 
nich widzę, że za kilka lat 
czeka ich kariera w samo-
rządzie. Będę ich wspierał, 
bo nasza gmina potrzebuje 
takich ludzi. Za kilka lat oni 
mogą objąć ważne funk-
cje w powiecie, a z czasem 
może nawet w wojewódz-
twie. Dla naszej gminy 
byłoby bardzo korzystne 

Mirosław Lech



Czwartek, 27 listopada 2014 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  •  S P O R T  

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl
R E K L A M A

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Sportowy raport

RATY

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555

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

i 74-854-17-12

KREDYTY
• gotówkowe  • konsolidacyjne
• na oświadczenie • bez ograniczeń wiekowych

POŻYCZKI POZABANKOWE 
bez zdolności kredytowej
• do 2 tys. zł do 12 miesięcy   • do 20 tys. zł do 36 miesięcy

CHWILÓWKI NA DOWÓD 
(pierwsza darmowa)

Pożyczki na oświadczenie dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą!!!

NOWA
OFERTA

SKŁAD WĘGLA 
MAXIMUS

OFERUJE TYLKO POLSKI WĘGIEL KAMIENNY, 
KOKS OPAŁOWY i MIAŁ W DOBRYCH CENACH

ul. Topolowa 23A
Wałbrzych - Piaskowa Góra, Teren Giełdy

tel. 74 665 82 02, 603 195 875
WĘGIEL WORKOWANY po 25 kg

TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE
www.maximus.walbrzych.pl

W najbliższą niedzie-
lę, 30 listopada 2014 r., w 
sali widowiskowej Aqua-
-Zdrój przy ul Ratuszowej 
6 w Wałbrzychu rozegra-
ne zostaną Mistrzostwa 
Dolnego Śląska w Sporcie 
Tanecznym FTS. Mistrzo-
stwom towarzyszyć będzie 
klasy�kacyjny, Ogólnopol-
ski Turniej Tańca o Puchar 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. 
Po latach reaktywowany 
został także Memoriał im 
Romana Chraczyńskiego - 
jego zwycięzcą będzie naj-
lepsza para tańcząca oba 
style w najwyższej klasie 
turnieju.

Turniej wpisany jest do 
tegorocznego kalendarza 
World Games, a liczba zgło-
szonych par przekroczyła już 
setkę. Zapowiada się więc 
bardzo ciekawa rywalizacja, 
zwłaszcza, że okręg dolno-
śląski, zaraz po Pomorzu, 
uważany jest za jeden z naj-
silniejszych w Polsce.

- Wałbrzyskie mistrzostwa 
-nawiązując do wieloletnich 
doświadczeń kultowego w 
polskim tańcu, krakowskie-
go Turnieju im. Prof. Maria-
na Wieczystego – już teraz 
uznać należy za wieloforma-
towe. Kierownik artystyczny 
Piotr Szewczyk - wzorem 
„Wieczystego” w trakcie mi-
strzowskiej gali zaplanował 
połączenie tańca ludowego 
z tańcem towarzyskim. W 
trakcie turnieju zaprezentu-
je się Zespół Pieśni i Tańca 
Wałbrzych, zarówno w wer-
sji „młodzieży” (w pierw-
szej części mistrzostw) jak i 
reprezentacyjnej (na gali). 
Tego jeszcze w Wałbrzychu 
nie było. Tego nie było na 
Dolnym Śląsku. Tego nie 
było jeszcze w Polsce - poza 
wspomnianym , kultowym 
Turniejem im. M.Wieczyste-
go – podkreśla dyrektor tur-
nieju Marek Szewczyk.

Organizator imprezy - 
UKTS CORDEX - rozpoczął 

sprzedaż kart wstępu. Ceny 
w przedsprzedaży są zdecy-
dowanie niższe i wynoszą: 
15 złotych od osoby (ale gdy 
10 miłośników tańca potrafi 
się zebrać w grupę, to zapła-
cą tylko 10 złotych za jedną 
wejściówkę). Uczniowie i stu-
denci wałbrzyskich szkół w 
przedsprzedaży zapłacą tylko 
5 złotych za wstęp.  - Prawo 
posiadania czteroosobowe-
go stolika, tuż przy samym 
parkiecie kosztuje 300 zł. 
Ilość stolików jest ograniczo-
na do maksimum dziesięciu. 
W tym przypadku cena w 
przedsprzedaży jest iden-
tyczną z ceną w kasie przed 
turniejem, tylko że wówczas 
może już stolików brakować 
– zaznacza dyrektor imprezy.

Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska w Tańcu Sportowym, nad 
którymi patronat objął pre-
zydent Wałbrzycha, realizuje 
UKTS CORDEX -  jedyny w 
Wałbrzychu klub stowarzy-
szony w Federacji Tańca Spor-

towego, a wałbrzyska impreza 
jest kwalifikacją do Mistrzostw 
Polski w Tańcu Sportowym 
FTS. Trzeba tu dodać, że dla 
par tanecznych jest to po-
czątek drogi do uczestnictwa 
w mistrzostwach Europy i 
Świata, Światowej Federacji 
Tańca Sportowego [WDSF]. 
Głównym celem organizato-
ra: Dolnośląskiego Związku 
Sportu Tanecznego jest wy-
łonienie reprezentacji Dol-
nego Śląska na Mistrzostwa 
Polski w Tańcu Sportowym 
2014 w stylach: latynoame-
rykańskim i standardowym. 
W przedpołudniowej części 
imprezy przeprowadzony 
będzie turniej kwalifikacyj-
ny, dający parom tanecznym 
możliwość przekwalifikowa-
nia do wyższej klasy sporto-
wej. Impreza jest także jed-
nym z elementów realizacji 
celów statutowych Federacji 
Tańca Sportowego w zakresie 
popularyzacji tańca.

(RED)

Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w Tańcu Sportowym 

• Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych pokonali w wy-
jazdowym meczu SMS Spa-
ła 3:1 i utrzymali miejsce na 
podium I ligi. Było to drugie 
z rzędu wyjazdowe zwycię-
stwo podopiecznych trenera 
Krzysztofa Janczaka (relacja na 
sport.db2010.pl). A w sobotę 
w hali Aqua Zdrój w Wałbrzy-
chu kolejny mecz, który bę-
dzie transmitowany przez TVP 
Sport: Victoria PWSZ – Espa-
don Morze Szczecin. Mecz zo-
stanie rozegrany 29 listopada 
o godz. 18.00.
• Kolejna trudna, ale zwy-
cięska ligowa konfrontacja 
koszykarzy Górnika Trans.
eu TWS Mazbud Wałbrzych. 
Lider grupy D II ligi zwyciężył 
Sokoła Marbo Międzychód 
70:63 i z kompletem zwy-
cięstw prowadzi w rozgryw-
kach (relacja na sport.db2010.
pl). Górnik Trans.eu TWS Ma-
zbud Wałbrzych - Sokół Mar-
bo Międzychód 70:63 (15:18, 
24:15, 15:17, 16:13). Górnik: 
Niesobski 29 (3x3), Glapiński 
11 (2x3), Krzymiński 7(1x3), 
Niedźwiedzki 7, Stochmiałek 
6, Rzeszowski 4, Józefowicz 3 
(1x3), Suchodolski 2, Iwański 
1, Borzemski, Myślak. W na-
stępnej kolejce Górnik zagra 
w Kaliszu z Drogbrukiem.
• Występujący w III lidze, 
drugi zespół koszykarzy 
Górnika Trans.eu Invest 

Park Wałbrzych, przegrał w 
Siechnicach z tamtejszym 
KKS-em 86:89. Była to trze-
cia porażka wałbrzyszan, któ-
rzy mają na koncie także dwa 
zwycięstwa (relacja na sport.
db2010.pl). Najbliższe mecze 
zespołów młodzieżowych 
Górnika w Wałbrzychu: kadet-
ki: Górnik Trans.eu Wałbrzych 
- MKS Polkowice, 29.11, 14:30; 
III liga: Górnik Trans.eu In-
vest Park Wałbrzych - WSTK 
Wschowa, 29.11, 17:00; mło-
dzicy: Górnik Trans.eu Wał-
brzych - Turów Zgorzelec, 
30.11, 13:30; juniorzy: Górnik 
Trans.eu Wałbrzych - Zastal 
II Zielona Góra, 30.11, 16:00. 
Wszystkie mecze w hali przy 
ul. Wysockiego w Wałbrzychu.
• Piłkarski Górnik Wałbrzych 
przegrał w Stargardzie 
Szczecińskim z Błękitnymi 
1:2. „Biało – niebiescy” pro-
wadzili do przerwy 1:0 po golu 
Marcina Orłowskiego i przez 
cały mecz byli lepsi, ale nie 
wykorzystali świetnych sytu-
acji i mieli ogromnego pecha – 
szczególnie przy samobójczej 
bramce Filipe Felixa (relacja na 
sport.db2010.pl). W następnej 
kolejce Górnik rozegra ostatni 
mecz w tym roku – w sobotę, 
29 listopada o godz. 13:00 w 
Wałbrzychu będzie podejmo-
wał Limanovię Limanowa.
• Nie udał się Darii Antoniak, 
bramkarce AZS PWSZ Wał-

brzych, ostatni tegoroczny 
występ w reprezentacji Pol-
ski seniorek. Polska przegrała 
z Belgią 1:4. To był ostatni wy-
stęp w tym roku naszej kadry, 
nie będą też grać młodzieżo-
we drużyny. - Nasze piłkarki 
jeszcze trenują do końca listo-
pada. Potem część zawodni-
czek, które reprezentują AZS 
PWSZ w futsalu, przejdzie do 
hali, by przygotować się do 
turnieju DLM we Wrocławiu 
(13.12). Tym razem liczymy 
na walkę o zloty medal z AZS 
Wrocław. Grudzień piłkarki 
mają wolny, wrócą do trenin-
gów po Nowym Roku. Mają 
też zaplanowany w lutym 
krótki obóz – wylicza Marcin 
Gryka, trener AZS PWSZ Wał-
brzych.
• Do Wałbrzycha i Jedliny-
-Zdroju przyjechał na wizy-
tację prezydent Międzyna-
rodowej Federacji Petanque 
Claude Azema. Przyjazd pre-
zydenta związany był z faktem 
oficjalnego zgłoszenia obu 
miast do organizacji zawo-
dów petanque w ramach The 
World Games 2017, których 
gospodarzem jest Wrocław. 
Prezydent Claude Azema, 
któremu towarzyszyli prezes 
Polskiej Federacji Petanque 
Jan Neugebauer oraz wice-
prezes PFP David Norraud, 
spotkał się z gospodarzami 
obu miast: prezydentem Ro-

manem Szełemejem i burmi-
strzem Leszkiem Orplem, w 
których gra w bule jest bardzo 
popularna, w celu zapoznania 
się z zapleczem sportowym i 
hotelowym oraz przedsta-
wienia warunków organizacji 
imprezy. Podczas pierwszego 
dnia pobytu zaprezentowana 
została baza hotelowa w Wał-
brzychu (m.in. Aqua-Zdrój, 
Zamek Książ). Natomiast dru-
giego dnia delegacja odwie-
dziła jedlińskie obiekty do gry 
w petanque.
• Decyzja Polskiego Związku 
Biathlonu o przyznaniu or-
ganizacji gminie Czarny Bór 
w ostatnich dwóch latach 
Mistrzostw Polski w biathlo-
nie letnim, wspaniałe wyniki 
zawodników oraz wychowan-
ków UKN Melafir – m.in. wice-
mistrzostwo świata juniorów 
Mateusza Janika - bezsprzecz-
nie potwierdzają, że gmina 
Czarny Bór jest jednym z cen-
trów polskiego biathlonu. W 
miniony piątek zawodnicy, 
trenerzy, działacze sportowi 
oraz osoby i podmioty sku-
pione wokół gminnego bia-
thlonu podsumowali sezon. 
Spotkanie było zwieńczeniem 
kolejnego udanego roku jaki 
mają za sobą zawodnicy UKN 
Melafir. Do osób i firm, które 
wspierają działalność klubu 
trafiły podziękowania.

(RED)
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JASIAK-OKAZJA, KAWALERKA-
,27M2, 7 PIĘTRO, PIĘKNY WIDOK, 
ŚRÓDMIEŚCIE, 65.000 DO NEGO-
CJACJI, TEL 883-981-344

58-309 Wałbrzych, 
Kusocińskiego 5,

walbrzych@wgn.pl  
 74 842 90 60, 

WGN Podzamcze, mieszkanie  2 
pokoje, 36m, rozkładowe, na 
parterze, cena 92 tys. zł, tel. 74 
842 90 60.

WGN Wałbrzych, dom okolice 
Szczawienka, 120m, 4 pokoje, 
duża działka, cena 280 tys.zł, tel. 
74 842 90 60.

WGN Stary Zdrój, mieszkanie 
42m, bardzo dobra lokalizacja, 
zielona okolica, ogrzewanie gazo-
we, cena 85 tys. tel. 74 842 90 60.

WGN mieszkanie na Piaskowej 3 
pokoje, 45m, do wprowadzenia 
po remoncie, 4 piętro, winda, 146 
tys.  tel. 74 842 90 60.

WGN Piaskowa Góra, małe 
mieszkanie 25m, dobra lokalizacja 
i cena 69 tys. zł do negocjacji. tel. 
74 842 90 60.

WGN mieszkanie na Podzamczu, 
do zamieszkania, 2 piętro, 60m, 
3 pokoje, rozkładowe, 169 tys. zł, 
tel. 74 842 90 60.

WGN mieszkanie 64m na Piasko-
wej Górze ,stare budownictwo, 2 
duże pokoje, 1 piętro, cena 65 tys.
zł tel. 74 842 90 60.

WGN Biały Kamień, ładne miesz-
kanie 40m, w kamienicy na 3 
piętrze, ogrzewanie gazowe, po 
remoncie, 75 tys. tel. 74 842 90 60.

WGN sprzedam ładny  dom na 
Sobięcinie, 120m, 4 pokoje, stan 
do zamieszkania, 299 tys. zł do 
negocjacji, tel  74 842 90 60.

WGN sprzedam dom w Szczaw-
nie-Zdroju, 171m, działka 754m, 
5 pokoi, super lokalizacja, 375 tys. 
zł, tel. 74 842 90 60.

WGN Stary Zdrój, mieszkanie 
40m, bardzo ładne mieszkanie 
i spokojna lokalizacja, 1 piętro,  
cena 80 tys. tel. 74 842 90 60.

WGN Stary Zdrój, mieszkanie do 
wprowadzenie, zielona okolica,  
32m, po remoncie kapitalnym, 
1 piętro, cena 89 tys. tel. 74 842 
90 60.

WGN mieszkanie w okolicach 
politechniki, 32m, 1 piętro, ładne, 
zadbane, cena 69 tys. zł, tel. 74 
842 90 60.

WGN Nowe Miasto, okazyjna 
sprzedaż mieszkania 2 pokoje, 
44m, wysoki parter, zielona okoli-
ca, 68 tys. tel.74 842 90 60.

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

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

WAŁBRZYCH, 
ul. LEWARTOWSKIEGO 5, 

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

BON - PODZAMCZE, MIESZKANIE, 
64 M2, 7 PIĘTRO, 3 POKOJE, W 
SALONIE BALKON, JASNA KUCH-
NIA, ŁAZIENKA, WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE MIEJSKIE, PIWNICA, 
SUSZARNIA. CENA: 175 000 ZŁ (NR: 
1904)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ, MIESZ-
KANIE DWUPOZIOMOWE, 100 M2, 
2 PIĘTRO, 3 POKOJE, JASNA KUCH-
NIA, ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE GAZOWE. OGRÓD, 
PIWNICA, KOMÓRKA, GARAŻ (W 
CENIE 20 000 ZŁ) CENA: 169 000 
ZŁ(NR: 1740)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE, 
33 M2, 2 PIĘTRO, 2 POKOJE, KUCH-
NIA, ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE GAZOWE. BUDYNEK 
PO MODERNIZACJI. CENA: 79 000 
ZŁ (NR: 1883)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ, MIESZ-
KANIE, 47 M2, PARTER, 3 POKOJE, 
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, PRZED-
POKÓJ. OGRZEWANIE C.O NA OPAŁ 
STAŁY. DO MODERNIZACJI. CENA: 
65 000 ZŁ (NR: 1890)- (74) 666 66 
06, (74) 843 33 33
BON - BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKANIE 
DWUPOZIOMOWE, 62 M2, 2 PO-
KOJE, JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA 
Z WC, PRZEDPOKÓJ, GARDEROBA. 
OGRZEWANIE NA OPAŁ STAŁY. 
NIEZALEŹNE WEJŚCIE. GARAŻ W 
BRYLE BUDYNKU. CENA: 99 000 
ZŁ (NR: 1907)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON – PIASKOWA GÓRA, MIESZ-
KANIE, 40 M2, PARTER, 2 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA, WC, 
PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE MIEJ-
SKIE. MIESZKANIE DO WYKOŃCZE-
NIA. CENA: 82 000 ZŁ (NR: 1889)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - SOBIĘCIN, MIESZKANIE, 48 
M2, 4 PIĘTRO, 2 POKOJE, OTWARTA 
KUCHNIA W ZABUDOWIE, ŁAZIEN-
KA Z WC, PRZEDPOKÓJ, DWA DUŻE 
BALKONY. OGRZEWANIE MIEJSKIE. 
PIWNICA, OGRÓD. CENA: 119 000 
ZŁ (NR: 1917)- (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 - WAŁBRZYCH, DOM WOL-
NOSTOJĄCY, 150 M2, DZIAŁKA: 
1900 M2, 4 POKOJE, KUCHNIA 
Z SALONEM, TARAS, ŁAZIENKA, 
BALKON, OGRZEWANIE GAZOWE 
PLUS KOMINEK, OGRÓD. CENA: 590 
000 ZŁ (NR: 1900)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

JASIAK-OKAZJA, 2 POKOJE, 41M2, 
1 PIĘTRO, NOWE BUDOWNICTWO, 
OKOLICE BEMA, CENA 89 000ZŁ 
TEL. 883-981-344
JASIAK- PIASKOWA GÓRA, 2 
POKOJE, 34M2,3 PIĘTRO, DO 
WPROWADZENIA, CENA 105 
000ZŁ, KONTAKT 883-981-344
JASIAK - BIAŁY KAMIEŃ, KAWA-
LERKA PO KAPITALNYM REMON-
CIE,3 PIĘTRO, GARAŻ, KONTAKT 
883-981-344
JASIAK - SŁONECZNE I PRZE-
STRONNE MIESZKANIE W 
SZCZAWNIE-ZDROJU O POW. 
84M2 PO REMONCIE, OKNA PCV, 
C.O. GAZOWE, MIESCE PARKIN-
GOWE, SUPER LOKALIZACJA. 
CENA 174.000,- ZŁ DO NEGOCJA-
CJI! MS-819B.
JASIAK - APARTAMENT W DZIEĆ-
MOROWICACH, 1. PIĘTRO, 76M2, 
TRZY POKOJE, KOMINEK, C.O., 
OKNA PCV, OGRÓDEK, GARAŻ. 
CENA 220.000,- ZŁ DO NEGOCJA-
CJI! MS-0822B
JASIAK - JASIAK - KAWALERKA 
NA BIAŁYM KAMIENIU, 9 PIĘTRO 
Z PIĘKNYM WIDOKIEM, 27 M2, 
OGRZEWANIE MIEJSKIE, OKNA 
PCV, CENA 49.900,- DO NEGOCJA-
CJI! MS-0808B
JASIAK - MIESZKANIE W ŁADNYM 
BUDYNKU W CENTRUM MIERO-
SZOWA 37M2, DWA POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, 
PRZEDPOKÓJ, OKNA PCV, CENA 
55.000,- ZŁ DO NEGOCJACJI! 
MS-0807B
JASIAK - GARSONIERA NA PIA-
SKOWEJ GÓRZE W WAŁBRZYCHU, 
18M2, BALKON. PO GENERALNYM 
REMONCIE Z WYPOSAŻENIEM! 
CENA 69.000,- ZŁ DO NEGOCJA-
CJI! MS-0806B
JASIAK – OKAZJA !!! WAŁBRZYCH, 
PODZAMCZE , 2 PIĘTRO W BLOKU 
4 PIĘTROWY, 51M2 3 POKOJE, 
PEŁEN ROZKŁAD. ATRAKCYJNA 
LOKALIZACJA. CENA 139 000,- ZŁ. 
DO NEGOCJACJI. TEL. 535 985 
088. MS – 0784K
JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE 
MIASTO, 31M2, 2 POKOJE,  JEDEN 
Z ANEKSEM KUCHENNYM, 
ŁAZIENKA. PO KAPITALNYM 
REMONCIE, CICHA, ZIELONA 
OKOLICA. CENA 92 000,- ZŁ. DO 
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. 
MS – 0820K
JASIAK – WAŁBRZYCH, PODZAM-
CZE, 60M2, 3 POKOJE. BARDZO 
DOBRA LOKALIZACJA.  CENA 145 
000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL. 
535 985 088. MS – 0597K
JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE 
MIASTO, PRZYTULNE PO KAPI-
TALNYM REMONCIE, 38M2. CENA 
89 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL. 
535 985 088. MS – 0815K
JASIAK-BOGUSZÓW GORCE, 3 PO-
KOJE, 74 M2, CICHA I SPOKOJNA 
OKOLICA, 99 900,- DO NEGOCJA-
CJI TEL 730-303-888.  
JASIAK-BOGUSZÓW GORCE, 2 
POKOJE, 42 M2, NOWE BUDOW-
NICTWO, 69900,- DO NEGOCJACJI 
TEL 730-303-888. 
JASIAK-BOGUSZÓW GORCE, 
KRAKOWSKIE OSIEDLE, 2 POKOJE, 
2 PIĘTRO, DO ODŚWIEŻENIA 85 
000,- DO NEGOCJACJI TEL 730-
303-888. 
JASIAK- BOGUSZÓW GORCE, 
KUŹNICE, 2 POKOJE, 54 M2, DO 
ODŚWIEŻENIA, 59 000,- DO NE-
GOCJACJI TEL 730-303-888.
JASIAK- SPRZEDAMY LOKAL 
UŻYTKOWY W CENTRUM BOGU-
SZOWA GORC, 75 000tyś, 42M2, 
TEL. 603-861-411
JASIAK- SPRZEDAMY LOKAL 
UŻYTKOWY W PIĘKNEJ CZĘŚCI 
BOGUSZOWA GORC, 600M2 
POWIERZCHNI, DZIALKA 

USŁUGI

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

(4) Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe: malowanie, gładzie, 
płytki, sufity podwieszane, panele, 
tapety itp. Tel. 694-922-059.

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

(1) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
n1ie, szafy, garderoby, zamówie-
nia indywidualne. – TANIO! Tel. 
607-218-533.

(1) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH” 
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE, 
BIURA, MIESZKANIA PRY-
WATNE, PIERZE TAPICERKĘ 
MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 
795-673-485.

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Do wynajęcia - Piaskowa 
Góra - 2 pokoje + kuchnia w 
pełni wyposażone. Tel. 662-
143-445.

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

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

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

Pomieszczenia biurowe do wy-
najęcia. 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 tele-
foniczne 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.

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

PRACA

(6) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ. 
TEL.725 248 935.

1. Świebodzice, Osiedle Piastowskie 
3 pokoje 60 m2 na I piętrze!!!cena: 
150,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 
502-657-640

2. Piaskowa Góra, 2 pokoje 33 m2, 
na wysokim parterze! Cena: 73,000 
zł. DO NEGOCJACJI Tel: 502-657-
640

3. Podzamcze, 2 pokoje 36 m2 po 
kompleksowym remoncie! II piętro 
w wieżowcu!cena: 119,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

4. Pięknie położone działki budow-
lane na obrzeżach Świebodzic, z 
widokiem na Zamek Książ! W cenie: 
80 zł za mkw. DO NEGOCJACJI!Tel: 
502-657-640

5.  Szereg na Piaskowej Górze, Stan 
bardzo dobry, wymienione instala-
cje, nowa elewacja z dociepleniem, 
nowy dach. Cena 320 tys. do 
negocjacji. Tel:502-657-353

6. Mieszkanie czteropokojowe na 
Podzamczu po kapitalnym remon-
cie,  Tel: 502-657-353

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

8. Działka na Poniatowie,uzbrojona 
z zatwierdzonym pozwoleniem na 
budowę. Tel. 502-657-353

9. Kawalerka na II piętrze do 
remontu w ścisłym Śródmieściu 
Wałbrzycha, cena: 41 000 zł. Tel: 
502-665-504

10. Szczawienko, 2 pokoje po 
remoncie, 48m2 cena 69 000 zł, DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-665-504

11. Duża Kawalerska w dzielnicy 
Rusinów, do odświeżenia, cena: 
59 000 DO NEGOCJACJI, Tel: 502-
665-504

12. Dwupoziomowe mieszkanie w 
spokojnej części Białego Kamienia 
po remoncie, 185 000 DO NEGO-
CJACJI Tel: 502-665-504

13.Podzamcze 3 pokoje, 51 m2 
na II piętrze po remoncie, cena: 
130,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 
506-717-014

14. Dom w Śródmieściu 140 m2, 5 
pokoi, do częściowego remontu, w 
cenie 330,000 zł, DO NEGOCJACJI-
!Tel: 506-717-014

15. Boguszów-Gorce, kawalerka, 
34 m2 ,w cenie 29,000 zł. DO NEGO-
CJACJI!Tel: 506-717-014

16. Stara część Piaskowej Góry, 
4 pokoje, 82 m2, po kapitalnym 
remoncie w cenie: 200,000 zł. DO 
NEGOCJACJI!Tel: 506-717-014

17.  Piaskowa Góra, 39m2, 2 
pokoje na 3 piętrze z windą, duży 
balkon, jasna kuchnia. Nierucho-
mość znajduje się w okolicach ul. 
Nałkowskiej. cena 129.000zł  Tel: 
519-121-104

18. Stare Bogaczowice - 1/2 domu 
o powierzchni 120m2 z zabudo-
waniami gospodarczymi do kapital-
nego remontu. cena 55000zł Tel: 
519-121-104

19.  Biały Kamień ul. Ludowa 2 
pokoje, kuchnia, wysoki parter 
powierzchnia 44m2 cena 62000 
Tel: 519-121-104

20. Piaskowa Góra, okolice ul. 
Nałkowskiej i Hirszfelda, 2 pokoje, 
jasna kuchnia, duży balkon, 
nieruchomość usytuowana jest 
na wysokim parterze. Mieszkanie 
rozkładowe, cena 130000 zł do 
negocjacji. Tel: 519-121-104

2225M2,138 000ZŁ, TEL 603-861-
411
JASIAK-2 POKOJE, CENTRUM 
WAŁBRZYCHA, 61,5M2, 89 000ZŁ 
TEL. 603-861-411

BON - LUBOMIN, DOM WOLNO-
STOJĄCY, 110 M2, DZIAŁKA: 257 
M2, 3 POKOJE, DWIE KUCHNIE, 
DWIE ŁAZIENKI. OGRZEWANIE: 
PIEC NA OPAŁ STAŁY. STRYCH DO 
ADAPTACJI, GARAŻ OGRÓD. CENA: 
150 000 ZŁ (NR: 1915)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06 
BON - SZCZAWIENKO, DOM WOL-
NOSTOJĄCY, 76 M2, DZIAŁKA: 600 
M2, 3 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA 
OSOBNO WC, OGRZEWANIE 
GAZOWE. PO REMONCIE. STRYCH, 
GARAŻ. CENA: 290 000 ZŁ (NR: 
1854)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - STARE BOGACZOWICE, 
DZIAŁKA BUDOWLANA, TEREN 
PŁASKI, MEDIA: WODA, PRĄD, 
KANALIZACJA. DROGA DOJAZDO-
WA- ASFALT. CENA: 80 000 ZŁ (NR: 
1741)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06 
BON - WAŁBRZYCH, DZIAŁKA 
BUDOWLANA, 1243 M2, TEREN 
PŁASKI, MEDIA W DRODZE, DROGA 
DOJAZDOWA: ASFALT. CENA: 124 
300 ZŁ (NR: 1808)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06
BON - WALIM, DZIAŁKA BUDOWLA-
NA, 4000 M2. WŁASNE PRZYŁĄCZE 
ENERGETYCZNE ORAZ UJĘCIE 
WODY. DOSTĘP DO DROGI. MOŻ-
LIWOŚĆ PODZIAŁU NA 3 DZIAŁKI. 
CENA: 35 ZŁ/M2 (NR: 1891)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06
BON – STRZEGOM, DZIAŁKA 
BUDOWLANA, 1000 M2. MEDIA: 
WODA, PRĄD, SZAMBO. ISTNIEJE 
MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA SĄSIED-
NIEJ DZIAŁKI. CENA: 30 000 ZŁ (NR: 
1855)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - JEDLINA ZDRÓJ, DZIAŁKA 
BUDOWLANA, 1802 M2, TEREN 
PŁASKI. MEDIA: PRĄD, WODA W 
DRODZE. DROGA DOJAZDOWA- 
ASFALT. CENA: 159 000 ZŁ (NR: 
1714)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, LOKAL BIURO-
WY, 50 M2, PARTER, 2 POMIESZ-
CZENIA BIUROWE, KUCHNIA, WC, 
HALL. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE. 
CENA NAJMU: 1600 ZŁ, CENA 
SPRZEDAŻY: 168 000 ZŁ (NR: 1124)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - BOGUSZÓW GORCE, WYNAJ-
MĘ OBIEKT Z HALĄ WARSZTATO-
WO-SPRZEDAŻOWĄ, Z CZTEREMA 
BIURAMI, ZAPLECZEM SOCJAL-
NYM, WC. POWIERZCHNIA 192 M2. 
CENA NAJMU: 1900 ZŁ (NR: 1880)- 
(74) 843 33 33,(74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, LOKAL 
BIUROWY, 52 M2, PARTER, SALA 
SPRZEDAŻY, BIURO, MAGAZYN, 
ZAPLECZE SOCJALNE. CENA NAJ-
MU: 1200 ZŁ+ MEDIA, ZARZĄDCA 
(NR: 1831)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06
BON - ŚWIEBODZICE, GARAŻ 
WOLNOSTOJĄCY, POWIERZCHNIA 
26 M2, MUROWANY. PRZY ULICY 
ZAMKOWEJ. CENA: 15 000 ZŁ (NR: 
1895)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
54m2, Podgórze, ul. Niepodległo-
ści, 1 piętro, cena 55 tys.zł. - DO 
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
36m2, Podzamcze, parter, balkon, 
cena 83tys.zł. po częściowym 
remoncie, 74 666 42 42, 515 510 
032 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę, 
34m2, Rusinowa, parter , cena 50 
000zł. – do negocjacji! co gaz, 74 
666 42 42, 515 510 032
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 290 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 
pokoje z aneksem kuchennym, 
41m2 , Podgórze, I piętro, cicha 
okolica, ogródek, cena - 49 000 
zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Do sprzedania 3 pokoje, 
po remoncie, P.Góra, ul.Nałkow-
skiej, 50,8 m2, cena 160 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje z 
ogrodem w cichej lokalizacji 
Podgórza, 58m2, cena 110 tys.zł. 
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 
3 pokoje, 84m2, B.Kamień, ul. 
Daszyńskiego, 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 3 pokoje na 
Podzamczu, 62m2, 7 piętro, po re-
moncie 169 tys.zł. – do negocjacji! 
74 666 42 42, 515 510 032
WILLA – Sprzedamy dom wolno-
stojący w Mieroszowie 120m2, 
działka 2300m2, cena 210 tys.zł.74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy dom wolno-
stojący, Piaskowa Góra, 5 pokoi, 
działka 520m2, cena 350 tys.zł!!! 
– do negocjacji, 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z łazienką i wc w Śródmieściu, 
3 piętro, 34m2, cena 55 tys.zł. 
ogrzewanie miejskie, 74 666 42 
42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje na 
B.Kamieniu, 75m2, 3 piętro, ul. 
Andersa, cena 80 tys.zł. 74 666 42 
42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy 2 pokoje na 
Podzamczu po remoncie, 36m2, 
słoneczne na 7 piętrze, 119 tys. 74 
666 42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 2 balkony , Podzamcze 
, 52 m2, 135 tys. zł. 74 666 42 42 , 
507 153 166 
WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 42m2 na 
Bardowskiego, po remoncie, co 
gaz - 84 000 zł. 74 666 42 42, 515 
510 032.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 
werandą, 68,5m2, N.Miasto, cicha 

jm dom
agencja nieruchomości

Sprzedam mieszkanie w Wałbrzy-
chu okolice 11 Listpoada, 1 piętro, 
28 m2. Cena 43 tys. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411
Sprzedam dom w Jugowicach, 
działka 25 ar, 220 m2 , rok budo-
wy 1983. Cena 270 tys. 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 mieszkanie w Gluszycy 
27 m2- 2 piętro do zamieszkania 
Cena 43 tys. tel.882 068 300 - 600 
186 884 numer licencji 19411
Sprzedam dwupokojowe miesz-
kanie w Głuszycy Górnej- parter, 
33 m2. Cena 50 tys. zł. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

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

oraz 882 06 83 00, 600 18 68 84

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 51m2, 2 piętro 
w 4, cena 130.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 51m2, 1 piętro 
w 4, cena 127.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blan-
kowa, 4 pokoje, 86m2, 7 piętro w 
10, cena 190.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 51m2, 10 piętro 
w 11, 118.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Se-
natorska, 3 pokoje, 65m2, 4 piętro 
w 4, cena 139.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 54m2, 4 piętro 
w 4, cena 122.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 2 pokoje, 48m2, 5 piętro w 
10, cena 125.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blan-
kowa, 2 pokoje, 48m2, 5 piętro w 
10, cena 120.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PODZAM-
CZE,  2 pokoje, 48m2, parter w 10, 
102.000zł, okna PVC, gładzie, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PIASKOWA GÓRA,  
2 pokoje, 33m2, 2 piętro w 4, 
75.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA,  2 pokoje z jasną kuchnią 
i z balkonem, 31m2, parter w 4, 
70.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA,  2 pokoje, 37m2, parter w 
4, 75.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Okrzei,  2 pokoje z jasną kuchnią, 
51m2, 1 piętro w 10, 94.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA –  OKAZJA! BIAŁY 
KAMIEŃ, nowe bud. 64m2, 3 
pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
cena 109.900zł 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ ul. 
Wolności, 39m2, 2 pokoje, 2 
piętro w 2, po remoncie, cena 
106.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ okolice 
Bema, 35m2 z ogrodem, 2 pokoje, 
1 piętro w 1, cena 63.000zł, 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 –  PÓŁ WILLI Szczawno-
-Zdrój, najlepsza okolica, 4 poko-
je, 135m2, cały parter z osobnym 
wejściem, garaż, cena 350.000zł, 
tel. 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 z garażem, 
80m2, 3 pokoje, cena 310.000zł 
lub zamiana na 3 pokoje na Pod-
zamczu 74 840 40 40, 512 085 489

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja 
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 mieszka-
nie w Głuszycy 98m2, 3 pokoje, 
pierwsze piętro. Cena 195 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam dwa mieszkania w Mie-
roszowie łącznie 130 m2, wysoki 
standard, zadbana działka, garaż. 
Cena 240 tys zł.  tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
75 m2, 2 pokoje, ogródek, pierw-
sze piętro. Cena 139 tys. zł tel.882 
068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411
Sprzedam 3 pokojowe mieszka-
nie w Głuszycy Osiedle 67 m2, 1 
piętro. Cena 129 tys.  tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
110 m2, 3 pokoje do remontu- 
taras, ogródek. Cena 140 tys. zł 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na parterze 
w Głuszycy 65 m2, 3 pokoje z 
tarasem i ogródkiem. Cena 130 
tys. zł tel.882 068 300 - 600 186 
884 numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy 
36 m2, 2 pokoje. Cena 95 tys. zł 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam dwie  działki budow-
lane w Bolesławicach blisko 
Świdnicy. Cena 50 zł/m2 netto. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
97 m2, 3 pokoje- 1 piętro. Cena 
150 tys zł. tel.882 068 300 - 600 
186 884 numer licencji 19411
Sprzedam komfortowy aparta-
ment w Głuszycy 60 m2, 2 pokoje, 
kominek, 1 piętro, garderoba. 
Cena 155 tys. tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w 
Głuszycy 200 m2, przy głównej 
drodze, parter. Cena 120 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam część domu do remon-
tu w Ścinawce Dolnej, 107 m2, 
4 pokoje, tarasy. Cena 110 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam budynek mieszkalny 
(5 mieszkań) w Walimiu - działka 
4400 m2 cena 205 tys. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411
Sprzedam działkę budowlaną w 
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam dom z działka 1,5 
ha  blisko Bolkowa 5 km – Park 
Krajobrazowy Chełmy. Cena 250 
tys. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na Pia-
skowej Górze, 41 m2, 2 pokoje, 
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel. 
882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupo-
ziomowe ul. Wańkowicza, 40m2, 
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Euro Dom Nieruchomości
Pl. Zamenhofa 1/28 

(Hala Targowa Manhatan)
58-309 Wałbrzych

www.eurodom.walbrzych.pl
Skup mieszkań za gotówkę na 
Piaskowej Górze, lub Podzam-
czu, może być zadłużone, lub z 
zajęciem komorniczym !!! tel. 606 
97 66 30
Sprzedam dom wolnostojący przy 
ul. Kochanowskiego o pow 150m 
z działką 1100m z wolnostojącym 
garażem, cena 237 tys. Tel 606 97 
66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra, wysoki 
standard – umeblowana kawaler-
ka, cena 74 tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!! 
Piaskowa Góra- w pełni rozkła-
dowe 2 pokojowe ul. Hirszfelda o 
pow 42m po kapitalnym remoncie, 
meble kuchenne w zabudowie 
wraz ze sprzętem AGD w cenie 
mieszkania, cena 137 tys, tel. 606 
97 66 30
EDN-MS-1784 Piaskowa Góra 2 
pokoje 29m, CENA 65 TYS. TEL. 883 
334 481
MS-1769 Podzamcze, 3 pokoje, 
51m2, 2 piętro, cena 130 tys. Tel. 
883 334 481
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2 pok. do 
remontu o pow. 41M, cena 79900 
tys. Tel 606 97 66 30
OKAZJA!!! Piaskowa Góra 82m, do 
odświeżenia, cena 145 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
EDN-MS-1679 Podzamcze, 2 poko-
je, 54m2, po remoncie. Cena 135 
tys. Tel. 883 334 481

OKAZJA !!! Nowe Miasto 2 pozio-
mowe mieszkanie o pow. 58M, 
cena 139 tys, tel. 793 111 130
OKAZJA!!! wysoki standard !!! MS-
1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza o 
pow. 49M2 po kapitalnym remon-
cie, I piętro, zabudowa kuchenna 
wraz ze sprzętem AGD w cenie,  
cena 117 tys. Tel. 606 97 66 30
Okazja!!! W pełni rozkładowe wyre-
montowane 3 pokoje na Piaskowej 
Górze, pow. 52M, cena 149900. Tel. 
606 97 66 30
OKAZJA EDN-MS 1756 !!! Piaskowa 
Góra 2-pokoje do odświeżenia 
pow. 31m. Cena 72 tys. Tel. 883 
334 486
MS-1770 Piaskowa Góra 2-pokoje 
do odswieżenia pow. 41,5 m cena 
99 tys. Tel. 793 111 130
ul. Batorego 4 pokoje o pow. 92 
m, garaż I ogródek, po remoncie, 
cena 390 tys. Tel. 793 111 130
Ms 1578 Nowe Miasto 47m2, 
2 pok. spokojna okolica, do remon-
tu, cena 75 tys.Tel. 883 334 486
MS 1320 Sobięcin górny 51m2; 2 
pok; rozkładowe, cena 109 tys tel: 
534 210 153
MS-598 Podzamcze 3 pokoje o 
pow. 66,5m w bloku 4-piętrowym 
cena 139 tys. Tel. 793 111 130
Piaskowa Góra 3 pokoje o pow. 
83M2 po kapitalnym remoncie, 
cena 139 tys. 606 97 66 30
Piaskowa Góra 4 pokoje o pow. 
57M , cena 119 tys. Tel. 606 97 
66 30
Ms-1682 Podzamcze 4-pokoje 
bardzo ładne pow. 70,7m. Cena 
185 tys. Tel. 793 111 130
MS-1802 Stary Zdrój, 29m2 kawa-
lerka, ogrzewanie miejskie, Cena 
57 tys. Stary Zdrój do remontu. Tel. 
883 334 486
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
Wynajem 2 pokoje Piaskowa Góra 
750 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, tel. 
534 210 153
Wynajem kawalerka Sokołowsko 
700 zł ! Ogrzewanie miejskie tel: 
534 210 153
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o 
pow. 320 m w  Centrum Wałbrzy-
cha przy największym parkingu w 
mieście, cena 4500. tel. 606 976 
630

JM DOM do wynajęcia mieszkanie 
3 pokojowe, Podzamcze, 54 m2, 
1200  zł, 74 6660919, 607 212 315

JMDOM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe, Piaskowa Góra, 38 
m2, 750 zł, 74 6660919, 607 212 
315

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

JM DOM do sprzedania miesz-
kanie 2-pokojowe, 42,50 m2, w 
nowym budownictwie, Szcza-
wienko, 140.000 zł, 607 212 315, 
74 666 09 19

JMDOM do sprzedania Dom, 160 
m2, Stare Bogaczowice, 290.000 
zł, 74 666 0919, 607 212 315

lokalizacja, cena 76 tys.zł., 74 666 
42 42, 515 510 032.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie 42m2, zielona lokaliza-
cja Wałbrzycha, Kozice, cena 65 
tys.zł. – do negocjacji! 74 666 42 
42, 515 510 032.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje w 
spokojnej okolicy Nowego Miasta, 
słoneczne 52m2, cena 119 000zł. 
do negocjacji 74 666 42 42, 515 
510 032
WILLA – Pół bliźniaka, 3 
pok.74m2, działka 262m2, Górny 
Sobięcin, cena 190tys.zł. 74 666 
42 42 , 507 153 166.
WILLA- Sprzedam 3 pok. 72m2 na 
Podzamczu, parter, cena 169 tys.
zł. 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy 3 pokoje, 
100m2, Podgórze z osobnym 
wejściem, garażem, balkonem, 70 
tys.zł. 74 666 42 42, 604 298 497.
WILLA- Sprzedamy dom wol-
nostojący w Głuszycy, 12 pokoi, 
działka 5000m2, cena 250tys.zł. 
– do negocjacji! 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – OKAZJA! Sprzedamy 5 
pokoi po remoncie, B.Kamień, 
79m2, co gaz, cena 125000zł. 666 
42 42, 515 510 032.
WILLA- Sprzedamy kawalerkę z ja-
sną kuchnią po remoncie, 1p/4p, 
balkon, 25m2, Piaskowa Góra, 80 
tys.zł. 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy 2 pokoje w 
Śródmieściu, 39 m2, 55 tys.zł. 
CENA DO NEGOCJACJI ! 74 666 42 
42, 604 298 497.
WILLA – Sprzedamy dom w Lubo-
minie, 7 pokoi, powierzchnia 200 
m2, działka 1800 m2, cena 195 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

JM DOM sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe, 40 m2, Piaskowa 
Góra, 1 piętro, 110.000 zł, po 
remoncie, 607 212 315, 74 666 
09 19

JM DOM sprzedam kawalerkę 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 sprzedam mieszkanie 38 
m2, 2 –pokojowe, Śródmieście, 78 
000 zł, 607 212 315, 74 666 09 19

JM DOM  sprzedam  mieszkanie, 
81 m2, Jedlina Zdrój, 3 pokoje, 
115 000 zł, 607 212 315, 74 666 
09 19

JM DOM sprzedam  dom na 
Podgórzu, okolice ul. Fałata, z 
ogrodem i garażem, 460 000 zł, 
607212315, 74 666 09 19

JMDOM sprzedam pół domu, Pia-
skowa Góra, 180 m2, z ogrodem i 
garażem, 260 000, 607 212315, 74 
666 09 19

JM DOM  sprzedam mieszkanie 
33 m2  pokój z kuchnią i łazienką, 
Nowe Miasto, 49 000 zł, 607 212 
315, 74 666 09 19

JM DOM sprzedam mieszkanie, 
65 m2, 3- pokojowe, 9 piętro, 
Podzamcze, 126 000 zł, 607 212 
315, 74 666 09 19

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

JM DOM sprzedam kawalerkę 10 
piętro, 26,40 m2, Piaskowa Góra, 
70.000 zł, 607 212 315, 74 666 
09 19
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Zatrudnię 
główną 

księgową 
do prowadzenia 

pełnej księgowości 
CV proszę składać na adres: 

violetta.lukaszuk@interia.pl 
tel. 692 416 575 po godz. 15

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

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.

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

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

DREWNO 
ROZPAŁKOWE 
TEL: 695-079-900 

lub 502-545-090 

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

szybko i uczciwie

do 25 000 zł

Twoje pieniądze

660 676 243
 

*

*koszt połaczenia zgodny 
z taryfą operatora 

Serwis Motoryzacyjny Goliat

zatrudni 
WULKANIZATORA

z doświadczeniem
ul. Skarżyska 6, Wałbrzych

tel. 74 842 65 92

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

POŻYCZKI OD 100 ZŁ 
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.  
58-160 ŚWIEBODZICE 
UL. WAŁBRZYSKA 7A 

TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.
Pierwsza pożyczka 

do 1 tys. zł za darmo!

POŻYCZKA za darmo
do 1400zł na 30 dni

oddajesz tylko tyle ile pożyczasz
w ciągu 15 minut pieniądze 

będą na Twoim koncie
wystarczy dowód osobisty, 

numer konta, numer telefonu 
Wałbrzych, Piaskowa Góra

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

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy w Walimiu 
ul. Boczna nr 9, zostały wywieszone 

na okres od  27.11.2014 r. 
do  18.12. 2014 r. wykazy numer  

18/2014 i 19/2014  nieruchomości 
gminnych   przeznaczonych  

do oddania w najem lub  dzierżawę.  

Firma zatrudni 
stolarza 

oraz konserwatora. 
Tel. 502 266 723. 

CV proszę składać: 
Przedszkole Językowe 
Michałek, gen. Grota 

Roweckiego 8, Wałbrzych.

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

Drewno 
opałowe 

i rozpałkowe
Tel. 887 827 014

602 494 091

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

PIENIĄDZE OD RĘKI BEZ ZDOLNOŚCI!
Dostajesz odmowy, a masz nagłe wydatki ?
TA OFERTA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE !

28 banków i 12 firm bez BIK W JEDNYM MIEJSCU 

nawet do 350.000 zł BEZ ZABEZPIECZENIA 

BIURO Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

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

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 

że w Urzędzie Gminy w Walimiu 

ul. Boczna 9, zostały wywieszone 

na okres od 1.12.2014 r. 

do 22.12.2014 r. wykazy Nr 20/2014, 

Nr 21/2014, 22/2014 nieruchomości 

gminnych przeznaczonych 

do dzierżawy.

Praca od zaraz 
dla Opiekunki 

osoby starszej w Niemczech. 

Specjalne bonusy świąteczne! 

Tel. 509 892 436


