
DB2010 .PL
ŚW I E B O D Z I C E

Czwartek, 4 grudnia 2014 r.  nr 43 (150)  www.db2010.pl   ISSN 2082-2294   NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. 

R E K L A M A :

R E K L A M A

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

R E K L A M A

19złza 8 sztuk

TANIE
ZDJĘCIA !!!

99

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

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

Uroczystość z udziałem 
przedstawicieli Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi w Świe-
bodzicach, gości specjalnych 
- Teresy Kamińskiej, specjalisty 
ds. Promocji Krwiodawstwa 
RCKiK i Andrzeja Nowickie-
go, prezesa delegatury Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w 
Wałbrzychu oraz sponsorów, 
którzy w ostatnim roku wspie-
rali cyklicznie organizowane w 

naszym mieście zbiórki, odby-
ła się z okazji przypadających 
na 22-26 listopada Dni Hono-
rowego Krwiodawstwa PCK.

Wspólne spotkanie było 
okazją do złożenia sprawoz-
dania z działalności klubu, 
które przedstawił jego pre-
zes, Tadeusz Chwastyniak. 
Po wystąpieniu przyszedł 
czas na najważniejszą i naj-
przyjemniejszą część uroczy-

Odznaczeni za pomaganie
W sali Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach odbyło się spotkanie 

z krwiodawcami i osobami, które w swojej działalności zawodowej dostrzegają 
potrzebę wspierania akcji krwiodawstwa. Osoby zaangażowane w akcje 

pozyskiwania najcenniejszego leku - krwi, odebrały nagrody i odznaczenia.

stości, którą stanowiło wrę-
czenie nagród. Jako pierwsi 
nagrody odebrali sponsorzy 
prezentów dla krwiodawców 
i partnerzy zbiórek. Symbo-
liczne złote serca, będące na-
grodami przyznanymi przez 
burmistrza Świebodzic Bog-
dana Kożuchowicza otrzyma-
li: Teresa Kamińska, Tadeusz 
Chwastyniak, Andrzej Bacza, 
Marzena Makieła - dyrektor 
świebodzickiego oddziału BZ 
WBK; Urszula Drabik - pre-
zes Śnieżka-Invest; Ryszard 
Satyła - prezes Termet S. A.; 
Marzena Korona-Kruk z firmy 
MKK Bags; Bogusław Krzysz-
tofowicz z przedsiębiorstwa 
Hades; Krzysztof Siciński - 
właściciel firmy Fradnet oraz 
Janusz Zieliński - prezes OSiR 
sp. z o. o.

Odznaczenia klubowe za 
najpiękniejszy dar humani-
tarny, jakim jest długoletnie 
oddawanie krwi oraz za pro-
mowanie i wspieranie krwio-
dawstwa na terenie Świebo-
dzic z rąk Teresy Kamińskiej 
oraz Łukasza Kwadransa, 
przewodniczącego rady miej-
skiej, odebrali: odznaczenie 
Zasłużony Honorowy Daw-
ca Krwi II stopnia - Mateusz 
Brzuchacz, Grzegorz Surgie-
niewicz; odznaczenie Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi 
III stopnia - Izabela Wywrot, 
Róża Byrczek, Beata Kuzera, 
Katarzyna Młynarskiewicz, 
Paulina Adamska, Małgorza-
ta Lewandowska, Grzegorz 
Szejgiec, Tomasz Dmitruk, 
Krzysztof Szymczyk, Łukasz 
Duszkiewicz.

(RED)
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Kontrast dwóch zdjęć 
na okładce „POLITYKI” (nr 
46 z 12 listopada 2014) jest 
szokujący. Po lewej efek-
townie podświetlony nocą 
strzelisty Most Świętokrzy-
ski w Warszawie, a po pra-
wej – obrzydliwy zaułek z 
fragmentem koszmarnej ka-
mienicy pozbawionej tynku 
oraz ohydnego podwórka, 
po którym szwenda się wy-
liniały pies.

Okładkowy tytuł „Ran-
king miast” ogłasza wiodącą 
publikację numeru. W pod-
tytule: „Gdzie jest najładniej, 
gdzie żyje się najlepiej, a 
gdzie najgorzej”. Podpis do 
pierwszego zdjęcia: Warsza-
wa miejsce 1, a do drugiego: 
Wałbrzych miejsce 66. Nale-
żałoby usiąść i z piekącym 
wstydem gorzko zapłakać, 
bowiem jest to miejsce… 
ostatnie. Czy Wałbrzych na-
prawdę na nie zasłużył?

Wewnątrz numeru poda-
no kryteria, jakimi kierowali 
się autorzy publikacji. Są 
nimi: warunki mieszkanio-
we, dochody, praca, wspól-
nota, edukacja, środowisko, 
społeczeństwo obywatel-
skie, zdrowie, zadowolenie 
z życia i bezpieczeństwo. 
Wybierając je, oparto się 
na zestawieniu pod nazwą 
„Better Life Index”, przygo-
towanym przez OECD, orga-
nizację zrzeszającą najlepiej 
rozwinięte państwa świata. 
Zestawienie to ma ilustro-
wać różne aspekty jakości 
życia. Redakcja dodała jesz-
cze jedną kategorię: jakość 
samorządu. Dla każdej z nich 
wybrano od dwóch do czte-
rech różnych kryteriów. Na 
przykład dla pracy były nimi 
stopa bezrobocia i wskaź-
nik aktywności zawodowej, 
a dla edukacji – wydatki na 
oświatę w przeliczeniu na 
mieszkańca, średni wynik 
egzaminu gimnazjalnego z 

Zgłaszam sprzeciw!
Andrzej
Basiński

języka polskiego i matema-
tyki oraz odsetek dzieci w 
wieku 3-4 lat chodzących do 
przedszkoli.

Dalej redakcja wyjaśnia, 
iż w przypadku każdego kry-
terium miasto z najlepszym 
wynikiem otrzymywało 100 
pkt., a to z najgorszym – 0. 
Dla innych miast wylicza-
no wartość pośrednią. W 
przypadku większości kry-
teriów (np. liczba lekarzy, 
frekwencja w wyborach, 
przeciętne wynagrodzenie) 
za najlepszy uznano wynik 
najwyższy. Jednak w przy-
padku liczby samobójstw, 
stopy bezrobocia czy masy 
odpadów, najlepszy był 
oczywiście wynik najniż-
szy. W sprawie dokładnych 
danych redakcja odsyła do 
odpowiedniej strony inter-
netowej, a następnie poda-
je sposób dokonywanych 
obliczeń.

Trudno wątpić w facho-
wość wykonanej przez re-
dakcję pracy i posądzać ją 
o złą wolę oraz wytykać jej 
niecne intencje, posługując 
się stalinowską sentencją, 
że nieważne kto głosu-
je, ważne kto liczy głosy. 
Wszelkie dostępne staty-
styki są jeśli nie całą praw-
dą, to do prawdy bardzo 
się zbliżają. Ale są też dane 
pozyskane w kontaktach z 
osobami, które nie zawsze 
prezentują pełny obiekty-
wizm, przeciwnie – ich żale 
i pretensje mogą być wyol-
brzymione i subiektywne, 
artykułowane w imię do-
kopania bliżej nieokreślo-
nym „onym”. Ciągle znacz-
na część Polaków czuje się 
poszkodowana przez, naj-
ogólniej mówiąc, władzę, 
i nie odmówi sobie satys-
fakcji i złośliwej radości jej 
dokopania, chociaż w wielu 
przypadkach skarżący są 
sami sobie winni. Możli-
wość pewnej manipulacji 
dokonywanej przez udzie-
lających wyjaśnień, widzę 
m.in. w odpowiedziach na 
pytania dotyczące warun-
ków mieszkaniowych, spo-
łeczeństwa obywatelskiego, 
zadowolenia z życia i jakości 

samorządu. We wspomnia-
nym materiale nie odna-
lazłem prezentacji metod 
badawczych, którymi posłu-
żono się w tych dziedzinach. 
Dlatego pozwalam sobie na 
zgłoszenie sprzeciwu.

Wałbrzych w przeszłości 
zdecydowanie zbyt często 
był pokazywany, przede 
wszystkim w ogólnopol-
skich mediach, jako miasto 
beznadziei, upadku i de-
grengolady. Zbyt często też 
filmowcy epatowali widzów 
rzekomą wałbrzyską grozą, 
sięgając po zdjęcia miejsc, 
które można by z powodze-
niem znaleźć w miastach za-
liczanych do górnej półki. W 
ten sposób u wielu rodaków 
umacniało się przekonanie, 
że Wałbrzych jest symbolem 
wszelkiego zła. To prawda, 
długo nie bardzo mieliśmy 
czym się chwalić, ale przesa-
da jest zwykle złym doradcą, 
a wypaczanie rzeczywisto-
ści może przynieść więcej 
szkody niż pożytku. 

Wielokrotnie spotykałem 
się z opiniami: „Mówią o 
was i piszą, jak to u was źle, 
a tymczasem widzę coś zu-
pełnie innego”. Zwłaszcza w 
ostatnich kilku latach Wał-
brzych dokonał ogromnego 
skoku, np. w budownictwie 
mieszkaniowym, drogo-
wnictwie i specjalistycznym 
(onkologia) leczeniu. Za-
pewniam, że nie przemawia 
przeze mnie tani lokalny 
patriotyzm, gdy stwierdzę, 
że podobne opracowania, 
jak ostatnie w „Polityce”, są 
niesprawiedliwe dla Wał-
brzycha i czynią wiele szko-
dy jego wizerunkowi. A to 
z kolei może przyczyniać 
się do fałszywego odbioru 
naszego miasta u ludzi, któ-
rzy np. nosili się z zamiarem 
zainwestowania i podjęcia u 
nas różnego rodzaju przed-
sięwzięć.

Co by nie powiedzieć, 
tego rodzaju publikacje, jak 
wyżej omówiona, powinny 
stać się dla władz po ostat-
nich wyborach materiałem 
do przemyśleń oraz do wy-
tyczania zadań na kolejną 
kadencję.

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Jedlinie-Zdroju 
bierze udział w projekcie 
„Wypożyczalnia odtwarza-
czy cyfrowej książki mó-
wionej dla osób niewido-
mych i słabowidzących 
– Edycja 2014”, który ma 
na celu ułatwienie tym 
osobom dostępu do ksią-
żek mówionych, a także 
zwiększenie dostępności 
odtwarzaczy książek cyfro-
wych.

- Projekt realizowany 
jest przez Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Larix” im. Henry-
ka Ruszczyca, dzięki wspar-
ciu Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, Muzeum Historii 
Polski w Warszawie i Narodo-
wego Centrum Kultury oraz 
Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego. Polega on na 
bezpłatnym udostępnianiu 
czytelnikom specjalistycz-
nego urządzenia do odtwa-

Czytak w bibliotece

Niewidomi i słabowidzący mieszkańcy Jedliny Zdroju mogą korzystać 
z elektronicznego czytaka.

W Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 21 im. 
Olimpijczyków Polskich, 
odbyło się przedstawienie 
„Ala w Alulandii” w wyko-
naniu aktorów Teatru La-
lek Zaczarowany Świat z 
Torunia.

Przedstawienie miało 
charakter edukacyjny. W 

dowcipny sposób przeka-
zano dzieciom wiedzę o re-
cyklingu we współczesnym 
świecie. Było rezultatem 
współpracy Ośrodka Spo-
łeczno-Kulturalnego Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Pod-
zamcze” i Fundacji na Rzecz 
Odzysku Aluminiowych Pu-
szek po Napojach.

Występ zainspirowany 
przez Fundację RECAL, pre-
zentowany będzie w kilku-
dziesięciu miastach jako na-
groda dla najaktywniejszych 
uczestników  XVIII edycji 
programu „Szkolne i przed-
szkolne projekty recyklingo-
we”.

(BAS)

rzania książek mówionych w 
nowoczesnym standardzie 
cyfrowym. Oprócz urządze-
nia, biblioteka otrzymała do 
udostępniania aż 906 ksią-
żek polskich i zagranicznych 
autorów. Są to najwybitniej-
sze dzieła literatury polskiej 
i światowej, książki histo-
ryczne, popularno-naukowe 
i inne. Katalog cyfrowych 
książek mówionych oraz Wa-

runki wypożyczania Czytaka 
Plus dostępne są w bibliote-
ce oraz na stronie www.ckje-
dlina.pl. Zapraszamy osoby 
niewidome i słabowidzące 
osobiście bądź za pośrednic-
twem opiekunów prawnych 
do korzystania z tej atrakcyj-
nej oferty – zachęca Dorota 
Romanowska z Centrum Kul-
tury w Jedlinie Zroju.

(RED)

Recykling w teatrze
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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

OFERUJE OPONY 
W NAJNIŻSZYCH 

CENACH W KRAJU! 

HURTOWNIA OPON „KING TYRES” 

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

DOSTĘPNE
WSZYSTKIE ROZMIARY! 

R E K L A M A

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

Na przykład w Wałbrzychu 
w inauguracyjnej sesji uczest-
niczyło tylko 24 z 25 nowych 
radnych rady Miejskiej Wał-
brzycha. Wszystko dlatego, że 
zdobywca mandatu radnego 
Zygmunt Nowaczyk pozosta-
nie na stanowisku zastępcy 
prezydenta miasta, a jego 
miejsce w radzie zajmie – już 
na kolejnej sesji - Wiesław 
Bielawski. Na pierwszym po-
siedzeniu radni zadecydowali, 
że przewodniczącą rady po-
zostanie Maria Romańska z 
PO, a wiceprzewodniczącymi: 
Krystyna Olanin i Artur Torbus 
z PO oraz Mirosław Bartolik z 
PiS. Podczas I sesji ślubowanie 
złożyli nie tylko nowi radni, ale 
także prezydent Roman Szełe-
mej.

1 grudnia odbyła się pierw-
sza w kadencji 2014-2018 Se-
sja Rady Powiatu Wałbrzyskie-
go, którą rozpoczął najstarszy 
w tej kadencji radny - Józef 
Piksa. Podczas uroczystej 
sesji radni, którzy weszli do 
nowej rady powiatu odebrali 
z rąk Przewodniczącego Po-
wiatowej Komisji Wyborczej 
sędziego Marcina Drabika 
zaświadczenia o wyborze. Na 
tym samym posiedzeniu rady 
radni złożyli ślubowanie oraz 
wybrali ze swego grona, w 
głosowaniu tajnym, przewod-
niczącego rady: Grzegorza 
Walczaka oraz dwóch wice-

przewodniczących rady, któ-
rymi zostali: Stanisław Janor i 
Krzysztof Krajewski.

Z kolei w sali posiedzeń 
ratusza w Świebodzicach 
odbyło się uroczyste zaprzy-
siężenie burmistrza Bogdana 
Kożuchowicza na trzecią ka-
dencję urzędowania, a także 
ślubowanie radnych, którzy 
swój mandat uzyskali w wybo-
rach z 16 listopada. Zgodnie z 
przyjętym obyczajem, najstar-
szy wiekiem radny, a tym w 
świebodzickiej radzie jest Jan 
Klepiec, otworzył obrady Rady 
Miejskiej w Świebodzicach ka-
dencji 2014-2018. Pierwszym 
punktem obrad było ślubowa-
nie. Treść przysięgi odczytał 
najmłodszy radny, Piotr Krzyś-
piak, po czym kolejno nowo 
wybrani radni złożyli ślubowa-
nie. Po przysiędze przyszła ko-
lej na pierwsze w tej kadencji 
głosowanie, niezwykle istotne 
z punktu widzenia dalszego 
funkcjonowania rady, bo nad 
wyborem jej przewodniczące-
go. Jedynego kandydata na to 
stanowisko zgłosił radny Zdzi-
sław Pantal, proponując dra 
Łukasza Kwadransa. Wobec 
braku innych kandydatur rad-
ni przystąpili do głosowania, 
które nadzorowała komisja 
skrutacyjna w składzie: Lesław 
Podhalicz - przewodniczą-
cy oraz Jerzy Kirklo i Dariusz 
Skalny - członkowie. W efekcie 

głosowania tajnego, kandyda-
tura dra Łukasza Kwadransa 
została poparta 18 głosami 
„za”, przy 2 głosach „przeciw” 
i jednym nieważnym, co było 
równoznaczne z wyborem na 
stanowisko przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Świebo-
dzicach. Inauguracyjną sesję 
zakończyło uroczyste złożenie 
ślubowania przez Bogdana 
Kożuchowicza i zaprzysięże-
nie go na Burmistrza Miasta 
Świebodzice.

Nowa Rada Miejska Bogu-
szowa-Gorc złożona jest z 15 
członków, 9 wybranych z listy 
KWW Waldemara Kujawy, 4 
z listy KWW Sławomira Wój-
cika, natomiast KWW Marka 
Tarnackiego i KWW Kuźnice 
II mają po jednym przedsta-
wicielu. Przewodniczącą rady 
miejskiej została Sylwia Dą-
browska, I wiceprzewodniczą-
cym wybrano Marię Świetlik, 
a II wiceprzewodniczącym zo-
stała Edyta Kasprzyk. W Miero-
szowie nową przewodniczącą 
rady miejskiej wybrano Marię 
Chmielnicką, a wiceprzewod-
niczącą Justynę Pichowicz; w 
Głuszycy przewodniczącym 
został Grzegorz Milczarek, a 
jego zastępcą Edyta Popek. 
W Szczawnie Zdroju pracami 
rady kierować będzie Marzena 
Sobczyk, a wiceprzewodniczą-
cym został Józef Kaczanowski. 
W Jedlinie Zdroju radni na 

Już radzą
Dzień po II turze wyborów samorządowych we wszystkich gminach 
aglomeracji wałbrzyskiej komisarz wyborczy zwołał pierwsze sesje 

nowych rad gmin i powiatów. Jednak nie wszędzie w obradach 
uczestniczyli wszyscy nowi rajcy.

swoją przewodniczącą wybra-
li Marię Drapich, a wiceprze-
wodniczącym został radny od 
1990 roku - Marek Resiak.

W Starych Bogaczowicach 
obrady poprowadził, do mo-
mentu wyboru przewodni-
czącego, radny senior Roman 
Trębacz. Po sprawozdaniu 
gminnej komisji wyborczej z 
przebiegu i o wynikach wy-
borów do Rady Gminy Stare 
Bogaczowice, radni otrzy-
mali zaświadczenia o wybo-
rze i złożyli ślubowanie. Na 
stanowisko przewodniczą-
cego rady gminy zgłoszono 
kandydatury Alicji Stępnik i 
Anety Rajca. W tajnym gło-
sowaniu na przewodniczącą 
rady wybrano radną Alicję 
Stępnik, która otrzymała 
9 głosów. Następnie GKW 
ogłosiła wyniki wyborów na 
wójta gminy, którym został 
Mirosław Lech. Wójt po zło-
żeniu ślubowania w krótkim 
wystąpieniu zadeklarował 

chęć współpracy ze wszystki-
mi dla dobra gminy. 

W Radzie Gminy Czarny 
Bór dotychczasowe prezy-
dium będzie kierowało pracą 
radnych przez kolejne 4 lata. 
Sylwestra Wawrzyniak będzie 
nadal przewodniczącą, a jej 
zastępcą pozostał Ryszard No-
wakowski. 

W Centrum Kultury i Tury-
styki w Walimiu radny senior 
Stanisław Kręciproch otworzył 
I sesję Radę , witając wszyst-
kich zebranych. Ślubowanie, 
tak jak radni, złożył także Wójt 
Gminy Walim Adam Hausman. 
Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Walim po raz trzeci została 
wybrana radna Zuzanna Bo-
durka, a wiceprzewodniczą-
cym –  radny Paweł Mazur. 
Potem radni wybrali składy 
komisji. W skład komisji rewi-
zyjnej, której zadaniem jest 
kontrola działalności wójta 
oraz gminnych jednostek or-
ganizacyjnych,  weszli radni: 

Jolanta Grzegorzek, Stani-
sław Kręciproch, Mieczysław 
Osiecki, Wiktor Rehlis i Ro-
bert Sikora. W komisji rozwo-
ju gospodarczego, budżetu 
i finansów, pracować będą: 
Jolanta Grzegorzek, Danuta 
Szczęśniak, Andrzej Pol, Wik-
tor Rehlis i Ryszard Mazur; 
skład Komisji Kultury, Sportu i 
Turystyki tworzą radni: Henryk 
Wach, Tomasz Sobczyk, Moni-
ka Bachusz-Ślazińska, Mieczy-
sław Osiecki i Łukasz Kazek. 
Do komisji oświaty i porządku 
publicznego powołani zostali 
radni: Monika Bachusz-Ślaziń-
ska, Tomasz Sobczyk, Henryk 
Wach, Monika Pakuła i Łukasz 
Kazek, natomiast komisję 
zdrowia, pomocy społecznej, 
rolnictwa, leśnictwa, gospo-
darki żywnościowej i ochrony 
środowiska utworzyli: Monika 
Pakuła, Andrzej Pol, Paweł Ma-
zur, Danuta Szczęśniak i Stani-
sław Kręciproch.

(RED)

Nowe rady na inauguracyjnych sesjach wybrały osoby, które będą kierowały ich pracami w nowej kadencji.
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Patronat honorowy Prezydent Miasta Wałbrzycha

11 grudnia 2014., godzina 9.00
Hotel Maria w Wałbrzychu

ul. Wrocławska 134b, sala balowa

XI Forum Osób 
Niepełnosprawnych 

Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 
w Wałbrzychu

Celem forum jest przedstawienie dorobku organizacji zajmujących się pracą na rzecz 
osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. 

Integracja organizacji pozarządowych, nawiązanie współpracy, dzielenie się 
doświadczeniem oraz wypracowanie alternatywnych form współpracy 

między instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi.

R E K L A M A

Tegoroczna wałbrzyska Biesiada Gór-
nicza, po latach nieobecności, ponownie 
wraca do swoich źródeł - na teren Cen-
trum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” przy 
ulicy Wysockiego 29 w Wałbrzychu.

4 grudnia zrewitalizowany, nowoczesny 
obiekt otworzy szeroko swoje podwoje dla 

najlepszych tradycji gwareckich, stając się na 
nowo gospodarzem najważniejszego, górni-
czego wydarzenia. Powrót „Barbórki” do Starej 
Kopalni to przede wszystkim hołd dla kilku po-
koleń wałbrzyskich górników, którzy w ciągu 
dekad potrafili w tym miejscu zarówno bardzo 
ciężko pracować, jak i dobrze się bawić w dniu 

swojego święta. W tym roku, po raz pierwszy od 
lat wałbrzyska, górnicza tradycja otrzyma prze-
strzeń ekspresji godną własnego, wielowieko-
wego dziedzictwa. Biesiada Górnicza, której 
początek zaplanowany jest na godzinę 15:30 
(wstęp z zaproszeniami) stanowi zwieńczenie 
miejskich obchodów Dnia Górnika, współor-

ganizowanych przez Gminę Wałbrzych, które 
rozpoczną się o godz. 12:00 uroczystą mszą w 
kościele p.w. Św. Aniołów Stróżów. Po mszy - o 
godz. 13:30 - nastąpi kontynuacja uroczystości 
przed pomnikiem Pamięci Górnictwa Wałbrzy-
skiego przy Alei Wyzwolenia.

(RED)

Święto górnicze wraca na kopalnię!

W Galerii Victoria w 
Wałbrzychu odbyła się 
integracyjna zabawa an-
drzejkowo – mikołajkowa. 
Impreza została zorganizo-
wana przez Stowarzysze-
nie Dzieci i Rodzin Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej w Wałbrzychu, 
a została s�nansowana ze 
środków Urzędu Miejskie-
go w Wałbrzychu i PFRON.

- Wszystko rozpoczęło się 
od oficjalnego przywitania 
przybyłych gości. W czasie 
zabawy było wiele atrakcji 
dla młodzieży, rodziców i 
społeczności lokalnej. M.in. 
zabawa polegająca na do-
pasowaniu stylu tańca do 
muzyki oraz wiele innych. 
Następnie wróżbom i prze-
powiedniom nie było końca. 

Każdy miał możliwość pozna-
nia swojej wróżby na bliższą i 
dalszą przyszłość - oczywiście 
z „przymrużeniem oka”, np. 
przebijając igłą papierowe 
serca z napisanymi imionami 
.O tym, która z pań pierwsza 
wyjdzie za mąż można było 
się przekonać we wróżbie o 
ciuciubabce, która polegała 
na tym, że chłopak z zawią-
zanymi oczyma wybierał 
jedną z dziewczyn i to ona, 
jako pierwsza, miała zmienić 
stan cywilny. Uświetnieniem 
zabawy była wizyta wyczeki-
wanego Świętego Mikołaja, 
który przywiózł z sobą wielki 
wór pełen prezentów oraz 
słodki poczęstunek w po-
staci różnego rodzaju ciast, 
innych słodkości i owoców. 
Zabawa była wspaniała i 

Integracja andrzejkowo – mikołajkowa

Na uczestników zabawy czekał św. Mikołaj z prezentami.

dostarczyła wszystkim wielu 
miłych wrażeń – relacjonu-
ją organizatorzy imprezy ze 
Stowarzyszenia Dzieci i Ro-

dzin Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej Specjalnej w Wał-
brzychu.

(RED) Uczestnicy zabawy andrzejkowo – mikołajkowej.
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OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

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

1. przy ul. Fortecznej 36/3 o powierzchni użytkowej 47,80 m² – 2 pokojowe, parter. 
Cena wywoławcza wynosi 99 531,00 zł, wadium 4 977, 00 zł. Przetarg odbę-
dzie się w dniu 18.12.2014 r. o godz. 13,00 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za 
używanie w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wyno-
si 426,72 zł (w tym zaliczki za media).

2. przy ul. Palisadowej 87/2 o powierzchni użytkowej 35,50 m² – 2 pokojowe, parter. 
Cena wywoławcza wynosi 76 410,00 zł, wadium 3 820,00 zł. Przetarg odbędzie 
się w dniu 18.12.2014 r o godz. 13,20 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za uży-
wanie w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 
431,33 zł (w tym zaliczki za media).

3. przy ul. Basztowej 21/12 o powierzchni użytkowej 48,50 m² – 2 pokojowe, III pię-
tro. Cena wywoławcza wynosi 108 850,00 zł, wadium 5 443, 00 zł. Przetarg od-
będzie się w dniu 18.12.2014 r o godz. 13,40 w siedzibie Spółdzielni. Opłata za 
używanie w/w lokalu przez 2 osoby naliczona na dzień ogłoszenia przetargu wyno-
si 440,85 zł (w tym zaliczki za media).

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia po wcześniejszym umówie-
niu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969. 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachu-
nek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 
17.12.2014 r. lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 18.12.2014 r. 
w godz. od 8,00 do 10,00.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu 
środków na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium,w przypadku wygrania 
przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyska-
nej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto spółdzielni i nie wy-

grały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego 
nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium 
w kasie Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone bezpośrednio 
po zakończeniu przetargu. W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wa-
dium w terminie jak wyżej. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zain-
teresowanych, posiadający właściwe umocowanie notarialne lub potwierdzone przez 
pracownika spółdzielni.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem 
wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy 
inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do 
skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało do-
tychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego loka-
lu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia 
07.07.1994 r Prawo Budowlane.
Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odrębnej własności lokalu bez udostęp-
nienia świadectwa, o którym mowa wyżej. 
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia od-
rębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w termi-
nie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty 
wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Opłaty 
za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty są-
dowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 074 66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21. 
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD

 Wałbrzych, dnia 28.11.2014

R E K L A M A

Zanim rozpoczniemy ra-
dosne świętowanie, wielu 
z nas zastanawia się, jak 
s�nansować gwiazdkę. Nie 
każdy jest w stanie zmieścić 
w grudniowym budżecie 
nadprogramowe „prezen-
towe” wydatki. Z jakich 
rozwiązań �nansowych 
skorzystać, by wyprawić 
wymarzone święta?

Najlepsze rozwiązanie – 
oszczędź zawczasu

Najlepszym rozwiązaniem 
jest systematyczne odkła-
danie pieniędzy, tak byśmy 
przed świętami dysponowali 
kwotą potrzebną na zorgani-
zowanie świąt. 

Zacząć należy od analizy 
comiesięcznego budżetu – to 
podstawa. Obliczmy różnicę 
pomiędzy dochodami a kosz-
tami utrzymania. Sumiennie 
podsumujmy stałe wydatki, 
jakie ponosimy każdego mie-
siąca (czynsz, media i inne 
związane z funkcjonowa-
niem gospodarstwa domo-
wego, typu telefon, internet, 

benzyna, bilety komunikacji 
miejskiej) oraz koszty życia 
(jedzenie, odzież itp.). Nie za-
pomnijmy uwzględnić w wy-
liczeniu wszystkich dodatko-
wych kwot przeznaczanych 
np. na rekreację (kino, restau-
racje, kieszonkowe dla dzieci). 

Kolejny krok to oszacowa-
nie, jak dużo jesteśmy w stanie 
odkładać co miesiąc. Jak to zro-
bić? Na początek, załóżmy, że 
odkładamy co miesiąc 50 proc. 
nadwyżki miedzy dochodami, 
a wydatkami. Nie wyznaczajmy 
sobie zbyt ambitnego celu, by 
się nie zniechęcić. Kluczowa 
jest systematyczność i regu-
larne oszczędzanie nawet nie-
wielkich kwot. 

Na koniec oszacujmy, ile 
pieniędzy potrzebujemy na 
grudniowe wydatki, np. na 
podstawie doświadczeń z 
ostatnich lat. Znając tę kwotę 
będziemy wiedzieć, przez ile 
miesięcy musimy oszczędzać. 

Okazje dla zaradnych
Pomyślmy również o in-

nych sposobach na  oszczę-

dzanie. - Warto korzystać 
z bankowych programów 
money-back. Polegają one 
na tym, że przy określonych 
warunkach banki zwracają 
klientom część poniesionych 
przez nich wydatków. Oferty 
różnią się m.in. wysokością 
zwrotu oraz kategoriami 
wydatków, za które dosta-
niemy bonus. Coraz częściej 
zwrot można otrzymać za 
wydatki związane z codzien-
nym życiem lub prezentami 
świątecznymi, np. za sprzęt 
sportowy, bilety do kina czy 
teatru lub karnet na zabiegi 
w SPA. – mówi Cezary Dzia-
łowski, ekspert eurobanku 
ds. e-bankowości i produk-
tów rozliczeniowo-oszczęd-
nościowych.

Warto również kupować 
w sklepach internetowych 
– w ten sposób za wiele 
towarów możemy zapłacić 
mniej niż w sklepach tra-
dycyjnych. Coraz częściej w 
sklepach online zdarzają się 
również przedświąteczne 
promocje.

Jak wyprawić święta bez nadmiernego 
obciążania budżetu?

Wsparcie domowego budżetu na 
ostatnią chwilę

Jeżeli jednak odpowied-
nio wcześnie nie zaoszczę-
dzimy kwoty potrzebnej na 
organizację rodzinnych świąt, 
możemy skorzystać z kilku 
rozwiązań finansowych, któ-
re wesprą nasz budżet. Skąd 
spóźnialscy mogą wziąć pie-
niądze?

Jedną z możliwości jest 
kredyt odnawialny w koncie, 
który pozwala właścicielom 
rachunków bankowych ko-
rzystanie z ujemnego salda. 
Zaletą tego typu kredytu jest 
natychmiastowy dostęp do 
pieniędzy oraz naliczanie 
odsetek jedynie od wykorzy-
stanej kwoty limitu. Każdora-
zowa wpłata dokonana przez 
nas na rachunek pomniejsza 
zadłużenie, a co za tym idzie 
– pomniejsza kwotę odsetek 
do zapłaty.

Alternatywnym wyjściem 
jest karta kredytowa. Dzięki 
niej można dokonywać zaku-
pów bez jakichkolwiek prowi-
zji i odsetek pod warunkiem 

terminowej spłaty całości za-
dłużenia w tzw. okresie bez-
odsetkowym wynoszącym 
nawet do 61 dni. Dzięki temu 
rozwiązaniu możemy przesu-
nąć płatność nawet do lute-
go. Jeśli wykorzystany limit 
zamierzamy spłacać w dłuż-
szym okresie, bank będzie 
nam co miesiąc wyznaczał 
minimalną kwotę do spłaty 
(z reguły 3-5% pozostałego 
do spłaty zadłużenia). Ważne, 
by używać karty wyłącznie do 
płatności bezgotówkowych, 
gdyż wypłaty z bankomatu 
dodatkowo obciążane są pro-
wizją. 

Jeżeli posiadamy stałe 
źródło dochodu – możemy 
starać się także o pożyczkę 
gotówkową. Pieniądze uzy-
skane w ten sposób mogą 
być przeznaczone na do-
wolny cel. Lepiej jednak 
nie zaciągać zobowiązania, 
jeśli wiemy, że potem nie 
będziemy w stanie spłacać 
miesięcznej raty. Przed zacią-
gnięciem kredytu warto po-
równać oferty kilku banków. 

Mogą się one różnić opro-
centowaniem (trzeba spraw-
dzić oprocentowanie rzeczy-
wiste. tzw. RRSO i wysokość 
raty), a także dostępnymi 
okresami kredytowania (od 
kilku miesięcy aż do kilku lat). 
Oczywiście im dłuższy okres 
spłaty kredytu, tym niższe i 
łatwiejsze do udźwignięcia 
będą pojedyncze raty. Roz-
łożenie na większą ilość rat 
to jednak także wyższy koszt 
samej pożyczki – z każdym 
miesiącem zwiększa się kwo-
ta zapłaconych odsetek.

Niezależnie od wybra-
nego przez nas źródła fi-
nansowania świątecznych 
wydatków, warto rzetelnie 
przeanalizować domowe fi-
nanse, sprawdzić, ile musimy 
wydać, czy jesteśmy w stanie 
coś zaoszczędzić i czy udźwi-
gniemy koszty ewentualnego 
kredytu. Dobre zaplanowa-
nie finansów pozwoli nam 
w spokoju rozkoszować się 
chwilami spędzonymi w ro-
dzinnym gronie.

(RED)
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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 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!!!

R E K L A M A

Serdecznie dziękuję 

tym mieszkańcom, 

którzy oddali na mnie 

głosy w II turze wyborów na burmistrza.

Wsparcie i zaufanie jakie otrzymałem 

od Was zaowocuje wytężoną pracą 

w powiecie na rzecz naszej gminy.

Andrzej Lipiński

Szanowni Mieszkańcy 

Gminy Mieroszów!

Barbórkowa 
biesiada
Zarząd Stowarzyszenia 
„Witold” w Boguszowie - 
Gorcach zaprasza wszyst-
kich chętnych do wzięcia 
udziału w biesiadzie piw-
nej, organizowanej z okazji 
„Barbórki”. Impreza odbę-
dzie się w piątek, 5 grudnia 
o godz. 17.00. - Z Barbórki 
składamy moc gorących ży-
czeń zdrowia i pomyślności 
wszystkim byłym i obecnym 
górnikom mieszkającym w 
naszym mieście oraz całej 
braci górniczej - dodaje za-
rząd Stowarzyszenia „Wi-
told” Boguszów-Gorce.

(RED)

Zabawy 
mikołajkowe
Mieroszowskie Centrum 
Kultury zaprasza wszystkie 
dzieci na zabawę mikołaj-
kową, która odbędzie się w 
dniu 5 grudnia (piątek) w hali 
sportowo-widowiskowej przy 
ulicy Hożej 4 w Mieroszowie. 
Organizatorzy zapraszają na 
godzinę 17.30. Dla najmłod-
szych przygotowano liczne 
zabawy i konkursy z nagro-
dami. Z kolei w Boguszowie 
- Gorcach 6 grudnia o godz. 
10.00 w sali sportowej Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego 
przy ul. Szkolnej odbędzie się 
impreza „Sportowy Mikołaj 
dzieciom), natomiast o godz. 
17.00 w Centrum Kongreso-
wo – Wystawienniczym Wi-
told przy ul. Traugutta 12g 
odbędzie się zabawa mikołaj-
kowa z Teatrem Igraszka.

(RED)

Zbliżają się święta, a 
co za tym idzie WYDATKI 
i jeszcze raz WYDATKI. Na 
szczęście dla wszystkich 
potrzebujących wspar-
cia �nansowego istnieje 
bardzo znana �rma DOM 
FINANSOWY QS. Firma 
posiada w swojej ofercie 
zarówno pożyczki gotów-
kowe jak i konsolidacyjne 
z okresem spłaty nawet 
150 m-cy.

Co wyróżnia Państwa �rmę 
spośród innych tego typu?
- Przede wszystkim różno-
rodność oferty. Mamy nie 
tylko pożyczki bankowe, ale 
również posiadamy bardzo 
bogatą ofertę firm pozaban-
kowych. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom klientów, 
wprowadziliśmy do grona 
naszych produktów pożycz-
ki dla osób ze „złym BIK-iem”. 
W ciągu nalbliższych dni bę-
dziemy dysponować rów-
nież pożyczkami dla osób z 
komornikiem.

Rozumiem, że nie tylko 
tzw. dobrzy klienci mogą u 
Państwa zaciągnąć kredyt.
- Dokładnie tak. Bardzo do-
brzy klienci mogą skorzystać 
z rekordowo nisko oprocen-
towanych kredytów. Osoby z 
dużą ilością pożyczek mogą 
skorzystać z kredytu konso-
lidacyjnego natomiast dla 
osób, które nie mają wspa-
niałej historii pożyczkowej, 
mamy pożyczki pozabanko-
we nawet do 20 000zł i aż do 
48 miesięcy.

Najlepsze biuro kredytowe 
w Wałbrzychu

A co z młodymi osobami, 
które jeszcze nigdy nie ko-
rzystały z kredytów?
- I takim osobm mamy coś 
do zaoferowania. Młode 
osoby lub te, które nie korzy-
stały z kredytów bankowych, 
normalnie mają problem z 
uzyskaniem jakiejkolwiek 
kwoty pożyczki. U nas mają 
szansę ją otrzymać.

Czyli warto do nas przyjść.
- Jak najbardziej. Podam 
przykład pana Henryka z Pia-
skowej Góry. Pan Henryk do 
kilku tygodni próbował uzy-
skać kredyt konsolidacyjny. 
Chodził od banku do banku 
porównując oferty. Tylko 
dwa banki przedstawiły ofer-
tę, w innych natomiast miał 
brak zdolności kredytowej, 
jeszcze w innych zbyt niską 
ocenę scoringową. Wrócił 
więc do banków zaintereso-
wanych i co się wydarzyło? 
Dostępnych ofert już nie 
było. BIK odnotował taką 
ilość zapytań z banków, że 
już żaden bank nie był za-

interesowany udzieleniem 
Panu Henrykowi kredytu.
Trafił do nas i na szczęście 
udało się znaleźć dla niego 
dobrą ofertę.

Jak to możliwe?
- Możliwe. Nie wystarczy 
mieć dobrej historii w BIK lub 
dobrych dochodów. Trzeba 
wiedzieć gdzie w pierwszej 
kolejności złożyć wniosek. 
Nasza firma posiada ponad 
10-letnie doświadczenie w 
branży i jest uznawana za 
jedną z najbardziej solidnych 
marek w Polsce. To mówi 
samo za siebie. Wszystkich 
zainteresowanych zapra-
szamy do naszej siedziby, 
która mieście się pomiędzy 
placem Magistrackim a Ryn-
kiem w Wałbrzychu.
Umów się na bezpłatne spo-
tkanie z doradcą!!!

Dom Finansowy QS
Wałbrzych ul.Gdańska 8
tel 726 388 593
Nam możesz zaufać!

(TP)

W Ośrodku Społeczno-
-Kulturalnym Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzam-
cze” w Wałbrzychu, uro-
czyście ogłoszono wyniki II 
osiedlowego konkursu pla-
stycznego „Kolorowe ptaki”.

Zakwalifikowano do niego 
166 prac, wykonanych na za-
jęciach w świetlicy Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 21 im. 
Olimpijczyków Polskich pod 
kierunkiem Haliny Krajewskiej 
i Magdy Michałowskiej oraz 
uczestników warsztatów pla-
stycznych prowadzonych w 
OSK. Konkursowi  towarzyszył 
II Otwartym Ornitologicznym 
Mistrzostwom Dolnego Ślą-
ska oraz wystawie kanarków 
i ptaków egzotycznych. Ko-
misja konkursowa przyznała 

Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w Wałbrzychu 
zorganizowała w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami 
Integracyjnymi, konkurs rysunkowy „Barwy jesieni”. Uczestniczyli w 
nim uczniowie klas I-III. I miejsce zajęła Maja Twardowska,  II – Aniela 
Skwira (obie kl. II) i III – Halszka Stuwińska (kl. I). Laureatki otrzymały 
nagrody, a wszyscy uczestnicy słodki poczęstunek. Na zdjęciu: 
Uczestnicy konkursu i jego prowadząca Elżbieta Polewska.

(BAS)

Barwy jesieni

Kolorowe ptaki

I miejsce wśród uczniów klas III 
zdobyła Nadia Sacher.

12 nagród, 18 wyróżnień i 2 
nagrody specjalne w 4 kate-
goriach wiekowych. Zwycięz-
cami zostali: Klasy 0 –Olivier 
Olejnik, klasy I – Katarzyna 
Trojan, klasy II – Łukasz Słapek, 
klasy III – Nadia Sacher; nagro-
da specjalna – Weronika i Szy-
mon Mielczarek (kl. V). Laure-
aci otrzymali okolicznościowe 
dyplomy, statuetki i nagrody 
rzeczowe.

(BAS)
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10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 28 lutego 2015 r.

OKNA z Wałbrzycha

ZIMOWA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 1
tel.: 609-585-124

Świąteczne promocje 

Zapraszamy: pn-pt. 10 - 17, sob. 10- 14

3 w cenie 2
Wełniane płaszcze

i kurtki od 169 zł

R E K L A M A

Zmieniło się jakoś podejście 
do Ciebie?
- Tak, tak zmieniło się i to wi-
dać było po pracownikach 
więzienia. Wcześniej moje 
zapewnienia o niewinności 
traktowali raczej lekceważąco. 
Było paru takich, gdy byłem 
ostatnie miesiące „na Klecz-
kach”, co mi wierzyli, bo coś 
tam czytali, oglądali w telewi-
zji te wcześniejsze programy.

A te programy o sobie i Pa-
tryku oglądałeś? 
- Oczywiście! I po tym pierw-
szym programie „Interwencje” 
już zauważyłem zmianę na 
drugi dzień… „Oglądaliśmy, 
widzieliśmy. To naprawdę 
straszne. Co pan tu robi w 
tym więzieniu?” - mówili tak i 
wychowawcy, strażnicy i inni 
pracownicy. No i potem, po 
programie „Państwo w Pań-
stwie”, na drugi dzień wysze-
dłem rano z celi i spotkałem 
takiego oddziałowego z dołu, 
który powiedział do mnie od 
razu: oglądałem, oglądałem. 
Przyjdę po autograf. Nawet 
jak z wychowawczynią roz-
mawiałem to widoczne było 
całkiem inne podejście. Nagle 
zaczęli się mną interesować. 
Jakaś od razu praca dla mnie 
była pozałatwiana. Już jakieś 
dziwne rozmowy, nagle dobre 
opinie miałem. Jak wcześniej 
było tak: „dobra, ma tyle on 
jeszcze do siedzenia, to jakiś 
inny wychowawca będzie się 
nim za parę lat zajmował, więc 
to nie moja sprawa”, tak teraz 
wszyscy nagle zaczęli… To nie 
było tak, że wszyscy przybie-
gali do mnie i „panie Radku, 
panie Radku” , ale było widać 

ten inny sposób traktowania 
mnie. Bardziej taki… żywy. 

Czyli można powiedzieć, że 
gdyby nie ten program w te-
lewizji Polsat, to ta wokanda 
mogłaby wyglądać, jak te 
poprzedzenie? 
- Prawdopodobnie siedział-
bym do samego końca.

A jak będzie z Patrykiem? 
Pójdzie na taki jak Ty układ, 
czy też powie, że nie, że ni-
kogo nie zabił i że nie miał 
związku. On ma trochę wię-
cej do odsiadki.
- On ma 9 miesięcy dłużej niż 
ja i kończy mu się kara w 2015 
r., ale nie wiem w którym mie-
siącu. Chyba w sierpniu. Ja 
już z nim rozmawiałem tele-
fonicznie, bo już dzwonił do 
mnie, i powiedziałem mu na 
jakiej zasadzie została wokan-
da zrobiona. Nie było powie-
dziane prosto z mostu: panie 
Radku, musi pan powiedzieć, 
pana zwolnimy, bo my jakoś 
musimy uzasadnić. Jeżeli cho-
dzi o Patryka to jestem prze-
konany, że on postąpi inaczej 
niż ja mimo, że będzie musiał 
jeszcze dłużej siedzieć. Ja po-
czułem wolność i zrobiłbym 
wszystko, aby się z tamtego 
świata jak najszybciej wyrwać. 
Patryk jest jednak trochę inny.

Czy można to potraktować 
jako taki swoisty szantaż?
- Tak, oczywiście. Według mnie 
zostałem poddany takiemu 
szantażowi i to ja musiałem 
wybierać. Oni wiedzieli, że je-
żeli powiedzą w ten sposób, że 
ja to zrozumiem. Wywnioskuję 
po prostu. Zresztą adwokat dał 

mi znać, że inaczej będę miał 
marne szanse na wyjście.

Przeżyłeś traumę 14 lat. Sie-
działeś ze świadomością, że 
siedzisz za coś czego nie zro-
biłeś i teraz wychodzisz. Co 
masz zamiar z tym zrobić? 
Odpuszczasz sobie, czy wal-
czysz dalej?
- Walczymy! Są już przecież 
dwie skargi w Strasburgu, 
jedna z 2004 i druga z 2012 
roku… 

Ta z 2004 roku - to ja napisa-
łem jej główną treść…
- Wiem, to jest ta pierwsza 
skarga. Drugą składał me-
cenas Świteńki i czekamy… 
Ponoć ma nam w tym pomóc 
europoseł Janusz Wojcie-
chowski. Liczymy na to. Mamy 
informacje, że w tej sprawie 
zostało już wysłane pismo do 
Senatu, ale jeszcze nie wiem, 
co ono zawiera.

Do kogo masz największe 
pretensje o to, co ci się przy-
tra�ło? Do tego anonima, do 
policjantów, do prokuratu-
ry, do sądu?
- Po kolei, po kolei… zaczęło 
się od anonima, więc pierw-
sze pretensje do niego. Zresz-
tą myślę, że kiedy zostanę w 
końcu uniewinniony, żeby w 
jakiś sposób zapłacił za naszą 
krzywdę. Jeszcze nie wiem jak, 
ale … jak Strasburg nas unie-
winni, to chciałbym mu wyto-
czyć proces o zniesławienie, za 
składanie fałszywych zeznań.

Rozmawiał Janusz Bartkiewicz

Uwaga! Całość rozmowy 
na www.janusz-bartkiewicz.eu

Na razie cieszę się wolnością
Rozmowa z Radosławem Krupowiczem, który był jednym 

ze skazanych w procesie poszlakowym w sprawie 
o zabójstwo wałbrzyskiego antykwariusza.

Spotykamy się 3 dni po tym, 
jak opuściłeś na zawsze 
więzienne mury. Jak to jest, 
co poczułeś wjeżdżając do 
Wałbrzycha, w którym nie 
byłeś 14 lat? Opuszczałeś 
miasto jako młody chłopak i 
w dodatku z kajdankami na 
rękach…
Radosław Krupowicz: - Moje 
pierwsze wrażenie po przy-
jeździe do Wałbrzycha jest 
takie, że miasto niby to samo, 
ale dużo się zmieniło i wywo-
łuje to we mnie jakiś mętlik. 
Nie wiem jak to powiedzieć, 
ale wszystko mi się w gło-
wie jakby przewróciło. Dużo 
objazdów, ładniejsze domy, 
więcej sklepów. No i remonty 
ulic. Mam pewien problem, bo 
kiedy wychodzę na te ulice, 
to odczuwam coś w rodzaju 
niepokoju spowodowanego 
przestrzenią. Ponadto wszyst-
ko jest dla mnie inne. Nawet 
to, że mogę w każdej chwili 
wyjść z domu, wejść do skle-
pu i kupić coś, na co w danej 
chwili mam ochotę… To zu-
pełnie nowe doznanie. Tro-
chę dla mnie obce, ale powoli 
staram się do tego wszystkie-
go przyzwyczaić. Myślę, że to 
potrwa. Na razie ze swoimi 
dawnymi znajomymi jeszcze 
się nie spotkałem. Będzie na 
to czas trochę później, a na 
co dzień spotykam się tylko z 
jednym kolegą ze szkoły, do 

której chodziłem przed aresz-
towaniem.

Kiedy zacząłeś myśleć o tym, 
że jest jednak szansa, że 
możecie wcześniej wyjść na 
wolność? Przecież wszystkie 
wasze próby obalenia wy-
roku Sądu Okręgowego w 
Świdnicy spełzły na niczym.
- To kasacja w 2010 roku była 
tym momentem. Dała nam 
możliwość złożenia kolejnej 
apelacji, bo już wiedzieliśmy, 
że możemy się odwołać na tej 
podstawie, że sędziowie nie 
zapoznali się z protokołami 
przesłuchania świadka inco-
gnito, a w 2003 weszła usta-
wa, że to 3 sędziów musi się 
z nimi, a wtedy zapoznał się 
tylko jeden.

Chciałbym pomówić o Two-
im pobycie w zakładzie kar-
nym. Będąc tam ukończyłeś 
szkołę średnią.
- W zakładzie karnym ukoń-
czyłem najpierw dwuipółlet-
nią szkołę zawodową, elek-
tryczną, i w tej chwili mam 
zawód elektryka. Później 
ukończyłem trwającą chyba 3, 
a może 2 lata szkołę średnią i 
zdałem maturę. Po maturze 
zacząłem uczęszczać na dwu-
letnie informatyczne studium 
zawodowe. Gdybym je ukoń-
czył miałbym teraz papiery 
technika informatyka.

A dlaczego tego studium nie 
ukończyłeś?
- Później już mi się nie chciało 
chodzić do szkoły… Jak zbili 
mi ten wyrok, to powiedzia-
łem sobie: dobra, już nie wra-
cam do nauki. Byłem przeko-
nany, że bardzo szybko stanę 
na wokandę i otrzymam wa-
runkowe zwolnienie.

Jesteś już kilka dni na wolności 
i wiem, że musisz się do niej 
przyzwyczajać i że nie będzie 
to łatwe. Musisz jednak już 
mieć jakieś plany. Czy może 
coś na ten temat powiedzieć?
- Na razie to muszę załatwić 
sprawę z kuratorem… wła-
śnie do godz. 15:00 mam czas, 
aby się do niego zgłosić. A 
później? Najpierw muszę się 
do wszystkiego przyzwyczaić, 
bo jak na pierwszy raz to za 
dużo wrażeń mnie spotkało. 
Na razie daję sobie pewien 
czas na adaptację do nowych 
dla mnie warunków i jakichś 
konkretnych planów na przy-
szłość jeszcze nie mam. Będę 
odpoczywał przez jakiś czas i 
cieszył się wolnością.

Kiedy poczułeś, że ten czas 
nadchodzi, że kolejna wo-
kanda może być już ostat-
nią?
- Jak ten program „Interwen-
cja” i „Państwo w Państwie” 
był.
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- Kosztem 4 mln zł. zbu-
dowaliśmy wokół toru do 
four crossu na Słonecz-
nej Polanie obiekty, które 
podniosą jego rangę – 
mówi Andrzej Skrzypczak, 
prezes klubu MTB Wieża 
Anna Szczawno-Zdrój. 
Prace trwały od czerwca, 
a 70 proc. środków �nan-
sowych pozyskano z Unii 
Europejskiej.

- Tor w Szczawnie, słu-
żący ekstremalnej konku-
rencji kolarstwa górskiego, 
uznawany jest za jeden z 
najlepszych i najbardziej 
malowniczych w Europie. Po 
ostatnich pracach, jego ran-
ga wzrośnie. Na naturalnych 
trybunach zainstalowano 
ponad 200 nowych ławek, 

Nowe obiekty 
na Słonecznej Polanie

Efekt prac przy torze na Słonecznej Polanie.

które zapewnią ponad 1000 
miejsc siedzących. Poza tym 
wzniesiono obiekt klubowy, 
m.in. z kafeterią, szatniami, 
toaletami i prysznicami. Na 
tyle budynku zbudowano 
ścianę wspinaczkową, siłow-
nię terenową na 30 stano-
wisk i nowoczesny plac za-
baw z podłożem gumowym 
– wyjaśnia prezes szczawień-
skiego klubu.

Międzynarodowy chrzest 
nowe obiekty przejdą 18 lip-
ca 2015 roku. Wtedy to na to-
rze odbędą się trzecie zawo-
dy kolejnego cyklu Pucharu 
Świata – 4X Pro Tour.

 - Tegoroczne zawody 
pucharowe na Słonecznej 
Polanie odbyły się 10 maja i 
zebrały wiele pochlebnych 
opinii wśród organizato-
rów Pucharu Świata – Bry-
tyjczyków oraz najlepszych 
zawodników four crossu – 

podkreślił Skrzypczak, który 
w 2013 roku włączony został 
do sztabu Four Cross Allian-
ce (FCA), przygotowującego 
cykl imprez PŚ.

Prezes jest dumny z tego-
rocznych osiągnięć zawod-
ników Wieży Anna, domi-
nujących w krajowym four 
crossie.

- W światowym rankin-
gu UCI Natalia Piwowarczyk 
jest czwarta. Na zawodach 
pucharowych w Szczawnie 
i włoskim Val di Sole zdo-
bywała brązowe medale, 
poza tym jest mistrzynią 
Polski. Piotr Paradowski, 11. 
w rankingu, jest zdobywcą 
mistrzostwa i Pucharu Pol-
ski. Robert Kulesza zajął w 
rankingu 23. miejsce, a w ko-

lekcji ma srebrny medal MP i 
brązowy PP- wyliczył.

Zwycięzcą rankingu UCI 
został Czech Tomas Slavik.

Poza four crossem, rywa-
lizacji polegającej na wyści-
gu czterech zawodników na 
stromym, 500-metrowym to-
rze z naturalnymi i sztuczny-
mi przeszkodami, na których 
skoki dochodzą do kilkuna-
stu metrów, kolarze Wieży 
Anna dominują w Polsce tak-
że w BMX – racing.

 - Gustaw Dądela jest te-
gorocznym dwukrotnym mi-
strzem Polski i zdobywcą Pu-
charu Polski, Robert Kulesza 
to drugi zawodnik w kraju, a 
Marek Trusiewicz najlepszy 
w Polsce wśród juniorów. 
Miejsca na podium MP i PP 
zajmowali  również Allan 
Bednarek i Karolina Niemier-
ska  – zakończył Skrzypczak.

Andrzej Basiński 

Robert Korzeniowski 
twierdzi, że jest pod wraże-
niem sportowej aktywności 
wałbrzyskiego społeczeń-
stwa. - Stwierdzam z satys-
fakcją, że spory udział ma w 
tym Roman Magdziarczyk, 
kolega z chodziarskich tras, 
przekazujący ziomkom do-
brą energię – powiedział.

Robert Korzeniowski, jako 
drugi Polak obok Ireny Sze-
wińskiej, trafił do Hall of Fame 
IAAF, Galerii Sław Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia 
Federacji Lekkoatletycznych 
i niedawno został uroczyście 
uhonorowany podczas Gali 
IAAF w Monaco, obok 11 in-
nych lekkoatletów.

4-krotny złoty medalista 
olimpijski i 3-krotny mistrz 
świata, otworzył w Wałbrzy-
chu nowe trasy biegowe i 
uczestniczył w treningu za-
wodników biorących udział 
w prowadzonej od 3 lat przez 
Magdziarczyka akcji „Biegaj-
-Zapobiegaj”, propagującej 
sprawność fizyczną dla zacho-
wania zdrowia.

- Pierwotnym sensem i 
ideą akcji było zapobieganie 
problemom krążeniowym, 
ale szybko zatoczyła szerokie 
kręgi wyciągając z domu ama-
torów czynnej rekreacji  – po-
wiedział dr Roman Szełemej, 
prezydent Wałbrzycha, kardio-
log z wykształcenia.

Odnowione ścieżki w Par-
ku Sobieskiego Korzeniowski  
określił jako wymagające i ide-
alne do ćwiczeń. - Ważne, że są 
to tereny w centrum Wałbrzy-
cha – podkreślił.

Ponad 80 osób trenowało 
z Korzeniowskim i Magdziar-
czykiem także w pobliskiej hali 
lekkoatletycznej, zbudowanej 
przez Stanisława Grędziń-
skiego, dwukrotnego złotego 
medalistę mistrzostw Europy 
w Budapeszcie (1966, 400 i 

Korzeniowski chwali Magdziarczyka

4x400 m). Olimpijczycy uczyli 
m.in. chodu sportowego.

Jeden z najlepszych zawod-
ników w historii tej konkuren-
cji, z uznaniem traktuje poczy-
nania Romana Magdziarczyka, 
z którym kiedyś rywalizował. 

- Romek w sposób wręcz 
kapitalny realizuje osobistą 
misję, której poświęcił się po 
zakończeniu kariery zawodni-
czej. To dobry, sportowy duch, 
który pomaga swoim wycho-
wankom w odnajdywaniu 
radości z uprawiania sportu 
oraz kształtowaniu zarówno 
tężyzny fizycznej, jak i nowej 
jakości życia – zaznaczył.

Korzeniowski stwierdził, że 
tego rodzaju aktywność i pa-
sja jego dawnego rywala, nie 
należy do zachowań typowych 
wśród byłych zawodników.

- Być może, Romek za 
wcześnie, bo w wieku 29 lat, 
zakończył wyczynowe cho-
dzenie. Złożyło się na to kilka 
czynników. Ale odchodząc 
od wyczynowej rywalizacji, 
nie demonstrował poczucia 
niedosytu i niespełnienia. Nie 
czuł się zablokowany i nie 
odsunął się od sportu. Wręcz 
przeciwnie: postawił na jego 
popularyzację i ma doskonałe 
wyniki. Jest wzorem dla swo-
ich podopiecznych.

Jak wspomina dawne star-
ty z wychowankiem wałbrzy-
skiego Górnika?

- Romek zawsze w sposób 
stuprocentowy angażował się 
w to, co robił. Dlatego często 
trenował dodatkowo, pragnąc 
poprawić swoją formę i wyeli-
minować zauważone błędy. Z 
pokorą podchodził do decyzji 
sędziów na trasie. Pozostał 
człowiekiem-przygodą, któ-
rego ciągle rozpiera energia. 
Startuje w triathlonie, jeździ 
na rowerze, trenuje z sukcesa-
mi kolarzy górskich.

Jak stwierdził, wrażenie 
na nim zrobiła nie tylko ak-
cja Romana Magdziarczyka 
oraz działalność wałbrzyskich 
klubów i stowarzyszeń pro-
pagujących bieganie i fizycz-
ną aktywność, ale również 
zaangażowanie miejscowych 
władz w działalność sporto-
wo-rekreacyjną i stwarzanie 
mieszkańcom warunków do 
aktywnego wypoczynku. 

 - Wałbrzyszanie mogą być 
dumni z już ukończonych in-
westycji, jak np. Aqua-Zdroju 
i będących w trakcie reali-
zacji. To przykład zaangażo-
wania ojców miasta i ludzi 
kierujących wzorcowymi 
obiektami oraz organizują-
cych ciekawe i pożyteczne 

imprezy, jak np. reaktywowa-
ny półmaraton. 

Popularny „Korzeń” zaak-
centował, że upowszechnie-
nie i popularyzacja sportu, 
wykorzystanie energii i pasji 
ludzi w tej dziedzinie, to jedne 
z tych rzeczy, które się nam, 
zwłaszcza na szczeblu lokal-
nym, naprawdę udały, a Pol-
ska pod tym względem zmie-
nia się w sposób dynamiczny. 

Wspólne zajęcia z setką 
amatorów biegania przepro-
wadził też w pobliskiej Jedli-
nie-Zdroju w ramach „Jedliń-
skiego Jesiennego Maratonu 
na Raty”, przebiegając z nimi 
5,5 km.

- Poza tym pobyt w Wał-
brzychu przeznaczyłem na 
spotkanie z rodziną. Jej przed-
stawiciele ze strony mojego 
dziadka, przyjechali na Dolny 
Śląsk w latach 1947/48 i Ko-
rzeniowscy, nomen omen, za-
korzenili się w tych stronach 
– zakończył.

Roman Magdziarczyk bilan-
suje kolejny rok akcji „Biegaj-
-Zapobiegaj”. - Stale trenuję 
z grupą ponad 50 osób. Prze-
ważają zawodnicy 25-40-letni 
i oni najczęściej wyjeżdżają 
na zawody. Ale są też nader 
sprawni 60-i 70-latkowie.Wie-
lu zaczynało od truchtania, a 
dziś biega długie dystanse. 
Oczywiście licznie uczestni-
czyli w Toyota Półmaratonie 
Wałbrzych. 

Cieszą go również wyniki 
jego podopiecznych kolarzy 
MTB z Jamy Wałbrzych.

Dwukrotnie uczestniczył 
w igrzyskach olimpijskich. W 
Sydney zajął 8. miejsce, a w 
Atenach był 6. Z kolei w mi-
strzostwach świata zajmował 
7. lokatę w Paryżu i Helsinkach. 
Puchar Świata w La Coruna 
(2006) ukończył na 5. miejscu 
indywidualnie i 2. drużynowo.

Rozmawiał Andrzej Basiński 

Robert Korzeniowski (drugi od lewej na pierwszym planie) z Romanem 
Magdziarczykiem (pierwszy z prawej w zielonej koszulce) podczas 
imprezy biegowej w Jedlinie Zdroju.
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Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl

Sportowy raport

R E K L A M A

Oferujemy  ubezpieczenia komunikacyjne, 
majątkowe oraz na życie 

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

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

TANIE UBEZPIECZENIA
Pojemność cena przy zniżce 60%

do 700cm3 194zł
701-900cm3 230zł

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

powyżej 2400cm3 548zł

I INNE

Praca od zaraz 
dla Opiekunki 

osoby starszej 
w Niemczech i Anglii.

Specjalne bonusy świąteczne! 

Tel. 509 892 436

Drewno 
opałowe 

i rozpałkowe
Tel. 887 827 014

602 494 091

• Siatkarze Victorii PWSZ Wał-
brzych awansowali na drugie 
miejsce w tabeli I ligi. Pod-
opieczni trenera Krzysztofa Jan-
czaka, w meczu transmitowa-
nym przez TVP Sport, pokonali 
w hali Aqua Zdrój w Wałbrzy-
chu Espadon Morze Szczecin 
3:0 (relacja na sport.db2010.pl). 
A już 6 grudnia o godzinie 17.00 
w Wałbrzychu Victoria PWSZ 
Wałbrzych zagra KPS Siedlce.
• Dziesiąty mecz w sezonie 
i pierwsza porażka koszy-
karzy Górnik Trans.Eu TWS 
Mazbud Wałbrzych w II lidze. 
Podopieczni trenera Arkadiu-
sza Chlebdy przegrali w Kaliszu 
z MKS Drogbruk 82:86 (relacja 
na sport.db2010.pl). W sobotę 
Górnik znów zagra na wyjeź-
dzie – tym razem we Wrocła-
wiu ze Śląskiem II.
• Piłkarski Górnik Wałbrzych 
pokona w ostatnim meczu w 
tym roku z Limanovią Lima-
nowa 1:0, po bramce Adriana 
Moszyka. Choć goście od 44 
min. grali w dziesiątkę, to „bia-
ło – niebiescy” nie potrafili wy-
korzystać szansy na wyższą wy-
graną (relacja na sport.db2010.
pl). Był to ostatni mecz Górnika 
w tym roku. Dzięki zwycięstwu 
nad Limanvovią wałbrzyszanie 
awansowali na przedostatnie 
miejsce w tabeli II ligi.

• Po zwycięstwie 1:0 na za-
kończenie tegorocznych 
zmagań w II lidze, piłkarze 
Górnika Wałbrzych są w 
okresie roztrenowania do 
10 grudnia, a potem piłkarze 
dostaną krótkie urlopy. Ale już 
przed Nowym Rokiem powró-
cą do zajęć w cyklu indywidu-
alnym, natomiast 10 stycznia 
2015 roku zostaną poddani 
specjalistycznym badaniom 
lekarskim. Szkoleniowiec na-
szego drugoligowca zaplano-
wał zgrupowanie w Wągrowcu 
oraz wiele gier kontrolnych, 
przeważnie z rywalami z I ligi. 
Plan sparingów Górnika wyglą-
da następująco: 14 stycznia z 
Górnikiem Łęczna, 27 stycznia 
z Nielbą Wągrowiec, 4 lutego 
z Zagłębiem Sosnowiec, 11 
lutego z Zagłębiem Lubin, 14 
lutego z Miedzią Legnica, 18 lu-
tego z GKS Katowice, 21 lutego 
z Chrobrym Głogów, 28 lutego 
z Karkonoszami Jelenia Góra.
• W Centrum Aktywnego 
Wypoczynku Aqua Zdrój 
odbyły się Mistrzostwa 
Dolnego Śląska w Tańcu 
Sportowym FTS. Turniej był 
kwalifikacją do Mistrzostw 
Polski w Tańcu Sportowym 
FTS, tak więc w hali widowi-
skowo-sportowej pojawiły 
się najlepsze dolnośląskie 

pary taneczne. Głównym ce-
lem Dolnośląskiego Związ-
ku Sportu Tanecznego było 
wyłonienie reprezentacji 
Dolnego Śląska w stylach: 
latynoamerykańskim i stan-
dardowym. Na parkiecie 
swoje taneczne umiejętności 
prezentowały pary taneczne 
w różnych kategoriach wie-
kowych. Organizatorem mi-
strzostw był UKTS CORDEX.
• W dniach 6-7 grudnia w 
Czarnym Borze odbędzie się 
9. Międzynarodowy Turniej 
Czarny Bór Open oraz Puchar 
Polski Seniorek w zapasach 
kobiet. W tegorocznej edycji 
zawodów na matach wystą-
pią zawodniczki z 11 państw 
- Niemcy, Węgry, Czechy, Fran-
cja, Litwa, Norwegia, Finlandia, 
Szwecja, Włochy, Estonia i Sło-
wacja. Chęć udziału zgłosiło 
około 140 zagranicznych i 100 
polskich zapaśniczek, które 
będą się zmagać o medale w 
trzech grupach wiekowych - 
seniorki i juniorki w wieku 17 
lat i starsze, kadetki - 14-16 lat i 
młodziczki - 10-13 lat. W sobo-
tę 6 grudnia o godz. 9.00 od-
będzie się uroczyste otwarcie 
imprezy, a po nim rozpoczną 
walki. Na niedzielę. od godz. 
9.00, zaplanowane są walki o 
medale.

• W wałbrzyskim Aqua Zdro-
ju odbył się otwarty turniej 
siatkarskich „czwórek”, zor-
ganizowany przez Siatkarski 
Ośrodek Szkolny przy Publicz-
nym Gimnazjum Sportowym 
nr 11 w Wałbrzychu oraz To-
warzystwo Sportowe Victoria 
PWSZ Wałbrzych. W rywalizacji 
sportowej wzięło udział łącz-
nie 19 zespołów, składających 
się z chłopców klas V-VI szkół 
podstawowych. Najlepsza w 
regionie wałbrzyskim okazała 
się drużyna z Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 37, która 
w zaciętym meczu finałowym 
zwyciężyła z PSP nr 15. Trzecie 
miejsce wywalczył kolejny ze-
spół z PSP 37. Na zwycięzców 
czekały puchary, a wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali 
pamiątkowe medale.
• W hali Aqua Zdrój w Wał-
brzychu odbyła się, organi-
zowana przez PZPN i DZPN 
konferencja metodyczno-
-szkoleniowa dla animato-
rów sportu, trenerów piłki 
nożnej i zainteresowanych 
nauczycieli, w ramach inicja-
tyw UEFA – GRASSROOTS. W 
spotkaniu wzięło udział ok. 150 
uczestników, wśród których 
nie zabrakło m.in. wałbrzy-
skich trenerów: Włodzimierza 
Ciołka, Mariana Bacha, Macieja 

- Tegoroczne zmagania 
Szkolnej Ligi Koszykówki 
są z każdą kolejką coraz 
ciekawsze – mówi Roman 
Ludwiczuk, fundator Fun-
dacji Zielone Wzgórze w 
Wałbrzychu, która orga-
nizuje rozgrywki Szkolnej 
Ligi Koszykówki w ramach 
projektu: Liga Koszykówki 
– sport dzieci i młodzieży, 
który jest współ�nanso-
wany przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich.

II kolejka w kategorii gimnazja:
PG 11 Wałbrzych 
– PG 6 Wałbrzych 47:13
ZSF Wałbrzych – PG Walim 4:42
PG 6 Wałbrzych – PG Walim 10:32
ZSF – PG 11 Wałbrzych 12:42

- W drugiej turze najlep-
sze okazały się zespoły z 
Gimnazjum Sportowego nr 
11 i Gimnazjum z Walimia, 
które wyraźnie zwyciężyły 
swoje pierwsze dwa spotka-
nia grupowe. Teraz z niecier-
pliwością czekamy na ich 
bezpośredni mecz. Gimna-
zjum nr 11 jak co roku posia-
da w składzie młodych adep-
tów klubu koszykarskiego 

Górnik Wałbrzych, dodatko-
wo przypominam że „11” to 
mistrz z poprzedniego roku. 
Ale w bezpośredniej kon-
frontacji drużyna przyjezd-
na z Walimia nie odda tanio 
skóry. Warto zauważyć, że w 
drużynach bardzo licznie po-
jawiły się dziewczęta, które 
nie raz występują w wyjścio-
wych składach swoich szkół i 
na równi rywalizują z chłop-
cami – podkreśla Roman 
Ludwiczuk, pomysłodawca 
Szkolnej Ligi Koszykówki.

I kolejka w kategorii szkół podsta-
wowych:
PSP Walim – PSP 17 Wałbrzych 12:27
PSP 28 Wałbrzych –PSP Walim 26:4
PSP 28 Wałbrzych 
–PSP 17 Wałbrzych 16:18

- Widać po wynikach, że 
niektóre szkoły bardzo do-
brze przepracowały okres 
przygotowawczy. Drużyna z 
„17” w poprzednim sezonie 
rozgrywkowym po rundzie 
zasadniczej zajęła ostatnie 
miejsce, a drużyny z Walimia 
i PSP 28 nie uczestniczyły w 
rozgrywkach. Przed grami 
organizatorzy przewidywali, 
że w pierwszej rundzie me-
czów faworytem będzie PSP 

Szkolna Liga Koszykówki

28, na co wskazywały wyniki 
w ramach rozgrywek Szkol-
nego Związku Sportowego. 
Po pierwszym meczu, w 
którym „17” wygrała z Wali-
miem 29:12 widać, że „17” 

będzie rywalizowała o po-
dium w rundzie zasadniczej, 
choć trener „Kwiatkowski” 
przyjechał tylko z siedmio-
ma zawodnikami, a Walim 
z trzynastoosobowym skła-

dem. Natomiast w drugi 
mecz był bez historii: PSP 28 
nie była zbyt gościnna dla 
przyjezdnych kolegów z Wa-
limia, zdecydowanie wygry-
wając 26:4. Przed ostatnim 
meczem pierwszego dnia I 
rundy, pomiędzy niezwycię-
żonymi drużynami, wszyscy 
obstawiali, że murowanym 
zwycięzcą będzie ekipa PSP 
28. Mecz pomiędzy „17” a 
„28” od samego początku 
był bardzo zacięty i wyrów-
nany, a zwycięsko – co jest 
niespodzianką – wyszła z tej 
rywalizacji „17” – tylko jed-
nym koszem – dodaje Ro-
man Ludwiczuk.

III kolejka GIMNAZJA: 9.12.2014 r.
 - hala przy ul. Wysockiego 11a 
w Wałbrzychu
12.30 PG 1 – PG 11
13.00 PG BG – PG 6
13.30 PG BG – PG 11
14.00 PG 1 – PG 6

(RED)W zmaganiach Szkolnej Ligi Koszykówki coraz liczniej udział biorą dziewczęta.

Jaworskiego, Jarosława Laty 
z Polonii – Stali Świdnica czy 
komentatora NC + Remigiusza 
Jezierskiego. Poruszana tema-
tyka dotyczyła nowoczesnego 
treningu dla dzieci i młodzieży. 
Wykłady i zajęcia praktyczne 
prowadzili trenerzy PZPN z 

młodzieżowych Reprezenta-
cji Polski (m.in. trener Marcin 
Dorna i Dariusz Sztylka) oraz 
trenerzy z lokalnych klubów 
piłkarskich. W pokazowym 
treningu wzięły udział dzieci z 
klubu Górnik Wałbrzych.

(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 - SZCZAWNO ZDRÓJ, MIESZ-
KANIE DWUPOZIOMOWE, 100 M2, 2 
PIĘTRO, 3 POKOJE, JASNA KUCHNIA, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE GAZOWE. OGRÓD, 
PIWNICA, KOMÓRKA, GARAŻ (W CE-
NIE 20 000 ZŁ) CENA: 169 000 ZŁ(NR: 
1740)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZKA-
NIE NA ZAMIENĘ, 47 M2, 4 PIĘTRO, 3 
POKOJE, BALKON, KUCHNIA, ŁAZIEN-
KA Z WC, PRZEDPOKÓJ. OGRZEWA-
NIE MIEJSKIE. DWIE PIWNICE. CENA: 
115 000 ZŁ (NR: 1925)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKANIE, 
75 M2, PARTER, 3 POKOJE, KUCHNIA 
W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA Z WC. 
OGRZEWANIE NA OPŁA STAŁY. 
PIWNICA, STRYCH, DZIAŁKA: 350 M2. 
CENA: 90 000 ZŁ (NR: 1794)- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ, MIESZ-
KANIE, 50 M2, 2 PIĘTRO, 2 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE GAZOWE. STRYCH DO 
ADAPTACJI. CENA: 124 000 ZŁ (NR: 
1836)- (74) 666 66 06, (74) 843 33 33
BON - MIEROSZÓW, MIESZKANIE, 
33 M2, PARTER, 1 POKÓJ, DUŻA 
KUCHIA, ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPO-
KÓJ. OGRZEWANIE NA OPAŁ STAŁY. 
CENA: 65 000 ZŁ (NR: 1927)- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06
BON – SOKOŁOWSKO, MIESZKANIE, 
67 M2, PARTER, 3 POKOJE, KUCHNIA, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE GAZOWE. GARAŻ, 
OGRÓD: 200 M2. UMEBLOWANIE W 
CENIE. CENA: 120 000 ZŁ (NR: 1865)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZAK-
NIE, 45 M2, 7 PIĘTRO, 3 POKOJE, 
KUCHNIA Z OKNEM NA POKÓJ, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE MIEJSKIE. PIWNICA. 
CENA: 130 000 ZŁ (NR: 1921)- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06
BON - SOBIĘCIN, MIESZKANIE, 48 
M2, 4 PIĘTRO, 2 POKOJE, OTWARTA 
KUCHNIA W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA 
Z WC, PRZEDPOKÓJ, DWA DUŻE 
BALKONY. OGRZEWANIE MIEJSKIE. 
PIWNICA, OGRÓD. CENA: 119 000 

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
(1) Instalacje sanitarne co 
doradztwo, prowadzenie robót, 
rozliczenia, sprawdzanie materia-
łów, faktur, urządzeń oraz jakość 
robót, opinie. Tel: 798-485-282.

(2) Usługi hydrauliczne – Tel. 798-
485-282.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRACA
(5) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ. 
TEL.725 248 935.

(2) Zatrudnię mechanika samo-
chodowego do pracy w warsz-
tacie w Wałbrzychu. Wymagane 
doświadczenie w zawodzie. Tel. 
509 770 282.

(7) Agencja Ochrony zatrudni 
kwalifikowanych pracowni-
ków ochrony na terenie miast: 
Wałbrzych, Bystrzyca Kłodzka, 
Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa 
Ruda, Świdnica, Ząbkowice 
Śląskie. Kontakt tel. 533-840-388, 
533-458-330 lub e-mail: ochro-
na2014@poczta.onet.pl.

NIERUCHOMOŚCI
(5) Do wynajęcia lokal użytkowy 
w centrum W- cha, 45 m kw., na 
dowolną działalność, wszystkie 
media. Tel. 668 549 462.

(5) Do wynajęcia mieszkanie 
na Podzamczu, 42 m kw., po 
remoncie, umeblowane. Tel. 668 
307 813

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

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

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

1. Na sprzedaż dom bliźniaczy 
wymagający remontu w Dzieć-
morowicach, w cenie 79,000 zł DO 
NEGOCJACJI!Tel: 502-657-640

2. Psie Pole, 2 pokoje, 43 mkw do 
wprowadzenia w cenie 125,000 zł. 
DO NEGOCJACJI Tel: 502-657-640

3. Świebodzice, 2 pokoje 48 mkw w 
świetnej lokalizacji, 118,000 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, 225,000 zł. Tel: 502-657-353

7. Stary Zdrój, budynek użytkowo 
mieszkalny po remoncie, cena 
149,000 do negocjacji! Tel: 502-
657-353

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

9. Mieszkanie 55m2 po remoncie 
w odrestaurowanym budynku w 
spokojnej części Podgórza + ok 
200m2 działki, cena: 92 000 zł. Tel: 
502-665-504

10. Do wynajęcia powierzchnie biu-
rowe, piękne, stylowo urządzone 
wnętrza w atrakcyjnej lokalizacji, 
warto! Tel: 502-665-504

11. Mieszkanie w stylowej, odre-
staurowanej Kamienicy, 56m2, z ko-
minkiem po kapitalnym remoncie. 
Cena: 99 900zł Tel: 502-665-504

12. Wałbrzyski Rynek, 63 m2 po 
remoncie, cena: 79 000 WARTO! 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

ZŁ (NR: 1917)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZAKNIE, 
31 M2, 2 PIĘTRO, 1 POKÓJ, KUCHNIA, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE KOMINKOWE. PIW-
NICA, KOMÓRKA NA PÓŁPIĘTRZE, 
STRYCH. CENA: 54 000 ZŁ (NR: 1924)- 
(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
BON - SZCZAWIENKO, DOM WOL-
NOSTOJĄCY, 76 M2, DZIAŁKA: 600 
M2, 3 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA 
OSOBNO WC, OGRZEWANIE GAZO-
WE. PO REMONCIE. STRYCH, GARAŻ. 
CENA: 290 000 ZŁ (NR: 1854)- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06
BON - STARE BOGACZOWICE, DZIAŁ-
KA BUDOWLANA, 1436 m2. MEDIA: 
WODA, PRĄD. DROGA DOJAZDOWA: 
SZUTROWA ASFALTOWA. CENA: 85 
000 ZŁ (NR: 1707)- (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 BU-
DOWLANA, 1000 M2. MEDIA: WODA, 
PRĄD, SZAMBO. ISTNIEJE MOŻLI-
WOŚĆ DOKUPIENIA SĄSIEDNIEJ 
DZIAŁKI. CENA: 30 000 ZŁ (NR: 1855)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - GŁUSZYCA, DZIAŁKA ROLNA, 
5969 M2. MEDIA: 50 M OD DZIAŁKI. 
DROGA DOJAZDOWA: ASFALT. 
CENA: 59 000 ZŁ (NR: 1847)- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, LOKAL BIURO-
WY, 50 M2, PARTER, 2 POMIESZCZE-
NIA 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, 
LOKAL HANDLOWY, 54 M2, 2 SALE 
SPRZEDAŻY, ZAPLECZE SOCJALNE, 
WITRYNA. OSOBNE WEJŚCIA. CENA: 
65 000 ZŁ (NR: 1835)- (74) 843 33 
33,(74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, LOKAL BIURO-
WY, 52 M2, PARTER, SALA SPRZEDA-
ŻY, BIURO, MAGAZYN, ZAPLECZE 
SOCJALNE. CENA NAJMU: 1200 ZŁ+ 
MEDIA, ZARZĄDCA (NR: 1831)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06
BON - ŚWIEBODZICE, GARAŻ WOL-
NOSTOJĄCY, POWIERZCHNIA 26 M2, 
MUROWANY. PRZY ULICY ZAMKO-
WEJ. 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, 
33m2, Piaskowa Góra, 3piętro, 
balkon, cena 116tys.zł. po remon-
cie, 74 666 42 42, 881 788 200 .
WILLA-  Sprzedamy kawalerkę, 
34m2, Rusinowa, parter , cena 50 
000zł. – do negocjacji! co gaz, 74 
666 42 42, 881 788 200.
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, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Białym Kamieniu,64 m2, 3 piętro, 
do odświeżenia 99 tys.zł. – do 
negocjacji! 74 666 42 42, 881 424 
100.
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 5 piętrze, 98 tys. 
do negocjacji,  74 666 42 42, 881 
788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 2 balkony , Podzamcze 
, 52 m2, 133 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 tys. zł. do negocjacji, 74 
666 42 42, 881 788 200.
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 Dolnośląskie Centrum 
Obrotu Nieruchomościami

Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19, 
tel. 607 212 315

www.jmdom.otodom.pl

JM DOM do sprzedania miesz-
kanie 2 –pokojowe, 66 m2, Biały 
Kamień, ul. Grabowskiej, 95 000 
zł, 607 212 315, 74 666 09 19

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

lokalizacja, cena 76 tys.zł., 74 666 
42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie 42m2, zielona lokaliza-
cja Wałbrzycha, Kozice, cena 65 
tys.zł. – do negocjacji! 74 666 42 
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje w 
spokojnej okolicy Nowego Miasta, 
słoneczne 52m2, cena 119 000zł. 
do negocjacji 74 666 42 42,  881 
788 200.
WILLA – Dom wolnostojący, 4 
pok.120m2, działka 10600m2, 
Szczawienko, cena 280tys.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, 
92m2, Podgórze z osobnym wej-
ściem, garażem, balkonem, 70 tys.
zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
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, 881 788 200.
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 na 
Szczawienku, 42 m2, 68 tys.zł. 
CENA DO NEGOCJACJI !  74 666 
42 42, 881 424 100.
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 do wynajęcia mieszka-
nie, 2 –pokojowe, 60 m2, Struga, 
650 zł, 74 666 09 19, 607 212 315

JMDOM do sprzedania dom 160 
m2, Stare Bogaczowice, 290 000 
zł, 74 666 0919, 607 212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe 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 zł, 607 212315, 
74 666 09 19

JM DOM sprzedam mieszkanie 62 
m2, 2 pokojowe, 1 piętro  Nowe 
Miasto, 99 000 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 generalny remoncie 72 000 zł, 
607 212 315, 74 666 09 19
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Szybka pożyczka 
bez BIK-u
do 4000 

na oświadczenie.
Jesteś zainteresowany 

zadzwoń
lub wyślij sms 
o treści „Kasa”

pod nr 696 119 853

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 

POŻYCZKA

szybko i uczciwie

do 25 000 zł

Twoje pieniądze

660 676 243*

*koszt połaczenia zgodny 
z taryfą operatora 

Nawet w 24h

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 bez BIK
szansa z komornikiem

CHWILÓWKI na dowód
także dla osób bez dochodu
pierwsza za darmo 1400zł

KREDYTY KONSOLIDACYJNE
Wałbrzych, Piaskowa Góra

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

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

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   

08.12.2014 r. 
do  29.12. 2014 r. wykazy numer 

23/2014 i 24/2014  nieruchomości 
gminnych   przeznaczonych  

do sprzedaży.  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

PRZYJMĘ DO PRACY 
W WAŁBRZYCHU 

PILARZA-SZLIFIERZA 
KAMIENIA 

Z DOŚWIADCZENIEM 
ZAWODOWYM 

TEL. 74-846-47-59

Sprzedam
działkę budowlaną 

uzbrojoną 
z pozwoleniem na budowę 

w Jedlinie Zdroju,

Pow.1802m2, cena 99.000 zł. 

Tel. 502 266 723

MASZ ŚWIĄTECZNE WYDATKI?
Przyjdź i weź gotówkę już dziś!

Szybka decyzja, minimum formalności
8 banków i 12 firm bez BIK

NAWET BEZ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

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

Mak Brug
Usługi Remontowo 

– Budowlane
remonty mieszkań i łazienek

budowa domów 
jednorodzinnych

kosztorysowanie robót 
budowlanych

Tel. 605 062 642

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...

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


