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•  AUTO SERWIS
 •  MECHANIKA SAMOCHODOWA 
•  WULKANIZACJA
 •  PRZECHOWYWANIE OPON
•  SKLEP MOTORYZACYJNY
 •  CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK
• •  OLEJE, AKUMULATORY, OPONY 
 •  CZĘŚCI BLACHARSKIE
•  WYMIANA NA MIEJSCU

JC BIS - AUTO-SERWIS, TEL: 790-512-111
ul. Długa 105, Wałbrzych

PIASKOWA GÓRA ZA DAWNYM  "GROSIKIEM" 

- Zbiórki krwi od lat cie-
szą się powodzeniem wśród 
mieszkańców Świebodzic, 
mamy stałą grupę krwio-
dawców, ale także kolejne 
chętnie osoby dołączają do 
grona wspaniałych ludzi, 
dzielących się tym, co naj-
cenniejsze. W ubiegłym roku 
odbyło się aż 11 zbiórek, ze-
brano ponad 100 litrów krwi, 
za co serdecznie dziękuje-
my! – podkreśla Agnieszka 
Bielawska-Pękala, rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach.

Tegoroczny harmono-
gram zbiórek jest bardzo bo-

gaty, a to dlatego, że oprócz 
tradycyjnych, stacjonarnych 
zbiórek w Miejskim Domu 
Kultury, będą się także odby-
wały akcje przed ratuszem, 
dzięki oddanemu niedawno 
do użytku mobilnemu am-
bulansowi. Oto szczegóło-
wy harmonogram zbiórek 
-  najbliższa już 24 lutego w 
MDK (w godz. 10:00-14:00): 6 
maja, 8 września, 2 listopad , 
29 grudnia; przed ratuszem 
w mobilnym ambulansie (w 
godz. 9:00-13:00): 12 marca, 
11 czerwca, 13 sierpnia, 15 
października.

(RED)

Bezpieczniej 
na Osiedlu Sudeckim
Nowe przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa, 
Spokojnej i Osiedlu Sudeckim 
6 oraz progi spowalniające w tym 
rejonie z pewnością ucieszyły 
mieszkańców. Jest bezpieczniej 
zarówno dla pieszych, jak i kie-
rowców. Dodatkowe zebry i ozna-
kowanie pionowe powodują, że 
osoby przechodzące przez jezdnię 
czują się pewniej, natomiast pro-
gi spowalniające, zamontowane 
na wyraźne prośby mieszkańców 
budynku nr 6, wymuszają na zmo-
toryzowanych zmniejszenie pręd-
kości. Oznakowanie oraz montaż 
progów na zlecenie gminy wyko-
nał ZGK sp. z o.o. Koszt to ok. 15 
tys. zł.

(RED)

Widoczni na drodze
Prawie 3 tysiące kolorowych 
opasek odblaskowych tra�ło do 
świebodzickich szkół gminnych 
i powiatowych. Zakup opasek to 
jeden z elementów realizowane-
go w Świebodzicach programu 
„Bezpieczna Gmina Świebodzice”. 
Projekt, którego adresatami były 
wszystkie placówki oświatowe 
działające na terenie miasta – nie 
tylko te, których organem prowa-
dzącym jest gmina, ale również 
szkoły średnie, Zespół Szkół Spe-
cjalnych oraz Dom Pomocy Spo-
łecznej – zakładał realizację zadań 
z zakresu zwiększenia świadomo-
ści dzieci i młodzieży w kwestii 
bezpieczeństwa uczestników ru-
chu drogowego. 

(RED)

Podziel się 
życiem

W tym roku Wydział Promocji Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach, Klub Honorowych Dawców Krwi 

w Świebodzicach, Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz Miejski Dom 

Kultury będą organizować kolejne zbiórki krwi. 
Pierwsza już 24 lutego!



Czwartek, 6 lutego 2015 r.

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

Janusz
Bartkiewicz

R E K L A M A

O sprawie tej już pisałem (Przy-
gody pana Stefana), ale piszę raz 
jeszcze, albowiem 26.01.2015 miała 
ona swój �nał w Sądzie Rejonowym 
w Wałbrzychu. Przypomnę, że cho-
dziło o to, że strażnicy miejscy w 
Wałbrzychu wystawili panu Stefa-
nowi mandat, którego nie przyjął, 
więc sprawę skierowali do rozstrzy-
gnięcia przez sąd w drodze postę-
powania nakazowego. Oczywiście, 
sąd na podstawie „dowodów” 
przedstawionych przez strażników, 
skazał pana Stefana na grzywnę w 
wysokości 300 zł, plus koszty są-
dowe. O pomoc zwrócił się do Sto-
warzyszenia Aktywności Lokalnej 
„Obywatel”. Odbyły się dwie roz-
prawy, ale w pierwszej pan Stefan 
występował bez adwokata, wyposa-
żony jedynie w nasze instrukcje (jak 
się ma zachowywać i na co zwrócić 
uwagę sądu). Niestety, pan Stefan 
w nerwach całkiem się pogubił, a 
ponadto niewiele słyszał, bo ma 
poważne wady słuchu. Na szczęście 
sąd wyznaczył kolejny termin, a by 
wysłuchać wskazanego przez pana 
Stefana świadka, funkcjonariusza I 
Komisariatu Policji w Wałbrzychu. 
Na szczęście, ponieważ strażnicy 
opowiadali wierutne bzdury, na co 
pan Stefan nie mógł zareagować, 
bo ich po prostu nie słyszał, a ja - 
obecny na rozprawie w charakte-
rze obserwatora - nie mogłem się 
odzywać. Aby mu pomóc, zwrócili-
śmy się do pana mecenasa Krzysz-
tofa Strzelca z Wałbrzycha, który 
na kolejną rozprawę wnioskował 
o ponowne – w jego obecności – 
przesłuchanie strażników, no i zwy-
czajnie „ich rozjechał”, wykazując na 
podstawie dowodów, że po prostu 
kłamią. Mniemam, że i sąd to zauwa-
żył i pana Stefana od zarzutu niepo-
pełnienie wykroczenia uniewinnił, a 
w sprawie odmowy okazania dowo-
du osobistego postępowanie umo-
rzył. Uczynił tak dlatego, że - zda-
niem sądu - strażnicy miejscy mogą 
legitymować obywatela, kiedy ten 
dopuszcza się wykroczenia, a ponie-
waż w tym przypadku wykroczenia 
nie było, strażnicy działali bezpod-
stawnie. No i teraz czekamy na uza-

Medialna zasada „zła wiado-
mość, to dobra wiadomość”, z 
logiką i zdrowym rozsądkiem, i 
chyba też z moralnością nie ma 
nic wspólnego, ale odzwierciedla 
specy�czną ekonomię i myślenie 
części środowiska mieniącego się 
czwartą władzą. Chodzi mu o to, 
że najlepiej się sprzedają i najmoc-
niej działają na wyobraźnię wieści 
oburzające i bulwersujące. Każde-
mu wątpiącemu polecam prowa-
dzenie specjalnego kalendarza i 
zapisywanie w nim przez okrągły 
rok tytułu pierwszej wiadomości 
obojętnie której telewizyjnej sta-
cji. Ręczę za to, że przygniatającą 
większość serwisowej czołówki 
stanowić będą newsy złe i przy-
gnębiające: wojny, epidemie, tra-
giczne wypadki, czyjaś krzywda. 
Krew…, ale i bezkrwawe festiwale 
głupoty i bezhołowia.

Od początku stycznia mamy do 
czynienia z wiadomościami powo-
dującymi, jak to rodacy obrazowo 
określają, otwieranie się scyzoryka 
w kieszeni. Początek dało lekarskie 
Porozumienie Zielonogórskie, któ-
re pod koniec roku przypomina o 
sobie żądaniami, których realizacja 
rzekomo ma służyć dobru pacjen-
tów. Paskudna to przewrotność, 
bowiem istota protestów PZ powo-
duje u pacjentów nerwowy dygot i 
stany lękowe. Niespełnienie żądań 
„lekarzy” (cudzysłów jest tu jak naj-
bardziej na miejscu) przekłada się 
na zamykanie przed pacjentami 
drzwi przychodni. Jest to działanie 
tak podłe i wredne, że powinno 
dożywotnio pogrążyć osobników 
składających przysięgę Hipokra-
tesa, bez względu na rodzaj ich 
pretensji pod adresem rządu. Po-
winno ich bezwzględnie z profesji 
eliminować. Ale tak się nie dzieje i 
zapewne jeszcze długo dziać nie 
będzie. Część jednej z najlepiej za-
rabiających grup zawodowych w 
Polsce kpi więc sobie w żywe oczy z 
reszty rodaków, przede wszystkim 
z ludzi potrzebujących ich pomocy.

Potem na czołówki newsów wy-
bili się komornicy. Okazuje się, że 
można nie mieć ani grosza długu, 

Przepraszam, czy tu biją? Ciąg dalszy…
sadnienie wyroku i będzie bardzo 
ciekawie, ponieważ pan Stefan ma 
zamiar powiadomić prokuraturę 
o tym, że strażnicy miejscy dopu-
ścili się przekroczenia uprawnień, 
wszczęcia postępowania bez po-
wodu, tworzenia fałszywych dowo-
dów i składania fałszywych zeznań. 
Pomożemy w tym panu Stefanowi, 
bo nie może być tak, aby funkcjona-
riusze mający stać na straży prawa i 
bezpieczeństwa obywatela, prawo 
cynicznie łamali, uznając, że stoją 
ponad nim. Myślę, że gdyby miesz-
kańcy Wałbrzycha przestali się bać i 
częściej niż dotychczas o wszystkich 
takich przypadkach informowali or-
gana ścigania i przełożonych funk-
cjonariuszy, to w szybkim czasie 
tego rodzaju patologię z szeregów 
obrońców prawa wytępimy. W tym 
miejscu, w imieniu pana Stefana i 
naszego Stowarzyszenia, serdecz-
nie dziękujemy mecenasowi Krzysz-
tofowi Strzelcowi za udzielenie bez-
interesownej, ale jakże skutecznej, 
pomocy prawnej.

Również problemowi łama-
nia prawa przez funkcjonariuszy 
ochrony bezpieczeństwa publicz-
nego, czyli policjantów, poświę-
cony był wtorkowy program „Ma-
gazyn Ekspresu Reporterów” TVP 
2, w którym reporter Paweł Kazi-
mierczak pokazał cztery przypadki 
bicia obywateli przez wałbrzyskich 
policjantów, nawet w sytuacji, kie-
dy nie dopuścili się żadnego prze-
winienia. Ale nawet, jeżeli przyjąć, 
że same policyjne interwencje były 
zasadne, to nie może być tak, aby 
obywatel będący w rękach poli-
cjanta, był przez niego katowany. 
Również i o tym pisałem na łamach 
Tygodnika DB 2010 (Przepraszam 
czy tu biją), więc się nie będę roz-
wodził, ale na jedną sprawę muszę 
koniecznie zwrócić uwagę. Otóż w 
stosunku do funkcjonariuszy z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu, na których obywatele zgła-
szali tego typu skargi, nie zostały 
wszczęte jakiekolwiek postępowa-
nia sprawdzające i dyscyplinarne. 
Nawet wtedy, kiedy np. wałbrzyski 
sąd stwierdzał, że funkcjonariusze 
dopuścili się pobicia obywatela 
(vide sprawa pana Zaborowskie-
go). I - aby było śmieszniej - opie-
rając się na takim postanowieniu 
sądu, prokuratura umarza śledz-
two uznając, że wszystko jest OK. A 
nie jest. Wyemitowany we wtorek 
reportaż spowodował, że „wałbrzy-

skimi przypadkami” zainteresuje 
się Komenda Główna Policji, co jej 
rzecznik prasowy autorom reporta-
żu zapowiedział.

W tym miejscu muszę ze smut-
kiem stwierdzić, że występujący 
w reportażu rzecznik prasowy Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu dopuścił się, oględnie 
mówiąc, rozminięcia się z prawdą. 
Otóż pan rzecznik zapewniał przed 
kamerą, że o tych przypadkach 
komenda wojewódzka absolut-
nie nie wiedziała. Z czego można 
wnosić, że gdyby wiedziała, to ho 
ho… Dziwne to, bo ja akurat mam 
kopie pism, którymi zarówno pan 
Czemarnik, jak i pan Zaborowski 
powiadamiali Komendanta Woje-
wódzkiego Policji we Wrocławiu, 
jak i tamtejszy oddział Biura Spraw 
Wewnętrznych, o swoich „przy-
godach” z wałbrzyskimi stróżami 
prawa. Mało tego, mam kopie pism 
rzeczonej komendy wojewódzkiej, 
kierowanych do Prokuratury Re-
jonowej w Wałbrzychu (pismo z 
01.10.2014, l.dz. Is-0151-1110/14/
EK), do Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu (30.12.2014, 
l.dz. Is-0151- 1457/14/EK) i - na 
dokładkę - pismo z wrocławskiego 
BSW do wałbrzyskiej prokuratury 
(14.10.2014, l.dz. D-WR-4907/14/
JS). To jak, panie rzeczniku z Wro-
cławia, wiedziała komenda o tych 
faktach, czy nie? Chyba, że pisma 
te sporządzili sami sobie pano-
wie Czemarnik i Zaborowski, aby 
na was cień rzucić… Jeżeli tak, to 
oczekujemy ona stosowne zawia-
domienie o przestępstwie.

I na zakończenie jedna jeszcze 
uwaga. Otóż kilku moich znajo-
mych (byłych i obecnych funkcjo-
nariuszy) ma do mnie pretensje, że 
ja – również jako były – oczerniam 
policjantów, przez co tylko poli-
cji szkodzę. Otóż, absolutnie nie 
mogę się zgodzić z takim stano-
wiskiem, bo jest ono bardzo bała-
mutne. Wszyscy, którzy tak myślą i 
mówią, stają po stronie tych funk-
cjonariuszy, którzy policji wstyd 
przynoszą, a tym wszystkim uczci-
wym, sumiennie i z poświeceniem 
wykonującym swoje obowiązki, 
przyprawiają jedynie gębę czarne-
go luda. Przypomnijcie sobie pano-
wie rotę ślubowania, zasady etyki 
funkcjonariusza i stosowne prze-
pisy ustawy o policji. Bo być może 
całkowicie o tym zapomnieliście.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Protest scyzoryka
Andrzej
Basiński

a mimo to zostać pozbawionym, 
w sposób bandycki, najkosztow-
niejszego elementu gospodarstwa, 
służącego zaspokojeniu najżywot-
niejszych potrzeb. To nie wyjątek, 
podobne przestępcze zapędy ko-
morników, których konsekwencją 
są tragedie rodzin, można mnożyć. 
W sposób bliźniaczy działają nie-
które urzędy skarbowe, ograbiając 
bogu ducha winnych ludzi z ich 
życiowego dorobku w sposób tak 
bezczelny i bezduszny, że scyzoryk 
wręcz wariuje w kieszeni. A bezkar-
ność jeszcze bardziej rozzuchwa-
la…

I wreszcie górnicy, a właściwie 
ich przywódcy związkowi. Niektó-
rzy są tak pewni swojej siły i niety-
kalności, że przekształcają związki 
zawodowe w organizacje wręcz 
ma�jno - terrostystyczne, grożąc 
użyciem siły („znamy wasze adre-
sy…”) i paraliżem kraju. W górnic-
twie przestały działać prawa eko-
nomii i zwyczajna przyzwoitość. Z 
jednej strony �nansowa degrengo-
lada, z drugiej – trzynaste i czterna-
ste pensje, „piórnikowe” oraz inne, 
z księżyca wzięte premie i przywi-
leje górniczych nadludzi, wydzie-
rane bezwstydnie z kieszeni reszty 
podatników. I w tym przypadku 
stan ten trwać jeszcze będzie dłu-
go, gdyż poszkodowani przez tę 
branżę na ulice nie wychodzą, a ko-
lejnym rządom brak przezorności i 
konsekwencji.

Blokady, wrzaski, zadymy, inspi-
rowane są często nie zadawniony-
mi problemami  (które oczywiście 
należy rozwiązywać, ale w sposób 
parlamentarny, nie awanturniczy), 
a przebiegłością i przedwyborczą 
adrenaliną związkowych kacyków 
i watażków, u których nie funkcjo-
nuje odpowiedzialność za pań-
stwo. Gdzieżby się te niebożątka, 
utajniające swoje wynagrodzenia, 
podziały, gdyby (np. w przypadku 
górników) zamknięto zakłady przy-
noszące ogromne straty?

Za naszą wschodnią granicą 
trwa wojna, która pochłonęła już 
tysiące o�ar, a Kreml nadal wma-
wia Ukraińcom i reszcie Europy, że 
nie ma z nią nic wspólnego. Agresja 
Rosjan to zwidy i omamy. Zrobić z 
przeciwnika idiotę - oto nowy, od-
krywczy ich wkład w taktykę i myśl 
militarną. Z ogromną i przerażającą 
przyszłością.

Scyzoryk nie chce się już za-
mknąć. On też protestuje.
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Nowy towar
13 lutego (piątek)

Wałbrzych, ul. Główna 13 (Piaskowa Góra)

Boguszów Gorce, ul. Fornalskiej 43

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

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

Firma poszukuje kandydatów na stanowisko :
Specjalista ds. zakupów 

Zakres obowiązków:
• Negocjacje i renegocjacje umów z dostawcami 
• Negocjacje komercyjne
• Przygotowywanie zapytań w postępowaniach przetargowych
• Nadzór nad postępowaniami przetargowymi i wyborem 

dostawców
• Realizacja procesu oceny dostawców
• Opracowywanie analiz (porównywanie ofert )
Wymagania:
• Wykształcenie: min. średnie 
• Minimum 2 lata doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

w branży teletechnicznej lub energetycznej
• Znajomość rynku 
• Umiejętności negocjacyjne
• Umiejętność pracy pod presją czasu
• Zdolności organizacyjne
• Samodzielność i odpowiedzialność za prowadzone projekty
• Dobra znajomość MS World, Power Point, Excel, programów 

kosztorysowych Zuzia, Norma
• „Czynne” prawo jazdy kat. B (min. 1 rok praktyki)
• Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV 
oraz listu motywacyjnego na adres email: biuro@armat24.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami, nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Prosimy o do-
pisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 
poz. 883 z póżn. zm.)”.

Na kwotę blisko 0,5 
mln zł Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego udzielił 
pożyczek osobom rozpo-
czynającym działalność 
gospodarczą. Dzięki rzą-
dowemu programowi 
„Pierwszy biznes - Wspar-
cie w starcie II” w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy 
powstało 8 �rm o zróżnico-
wanych pro�lach.

Możliwość otrzymania 
nawet 75 tys. zł niskoopro-
centowanej pożyczki na 
założenie własnego bizne-
su jest szansą dla studen-
tów, absolwentów i osób 
bezrobotnych myślących o 
własnym biznesie. Funkcjo-
nujący już przedsiębiorcy 
mogą ubiegać się o pożycz-
kę w wysokości 22 tys. zł na 
tworzenie nowych miejsc 
pracy dla osób bezrobot-
nych. Rządowy program jest 
realizowany od listopada. Na 
terenie województw dolno-
śląskiego oraz lubuskiego 
zarządza nim Fundusz Re-
gionu Wałbrzyskiego.

- Wciąż podpisujemy 
nowe umowy pożyczkowe. 
Aktualnie pozytywnie roz-
patrzonych zostało 14 wnio-
sków na kwotę niemal 1 mln 
zł. W trakcie oceny jest ko-
lejnych 18, których wartość 
przekracza 1 mln zł. Bardzo 
mnie cieszy, że młodzi ludzie 
otrzymali możliwość pozy-
skania środków na zrealizo-
wanie swoich zawodowych 

Pół miliona
na start

- Pozytywnie rozpatrzonych zostało 14 wniosków na kwotę niemal 
1 mln zł – podkreśla prezes Robert Jagła (pierwszy z lewej).

planów i założenie własnych 
�rm oraz, że potra�ą oni sko-
rzystać z tej szansy– mówi 
Robert Jagła, prezes zarządu 
FRW.

Pro�le zakładanych dzia-
łalności są bardzo różne. 
Świeżo upieczeni przed-
siębiorcy świadczą m.in. 
usługi fotogra�czne, rekla-
mowe, gastronomiczne, 
hydrauliczne, pośrednic-
twa �nansowego czy tre-
ningu sportowego. Szanse 
na przetrwanie młodych 
przedsiębiorstw oraz efek-
tywne wykorzystanie otrzy-
manych środków zwiększają 
bezpłatne usługi doradcze i 
szkoleniowe przysługują-
ce pożyczkobiorcom przez 
pierwsze pół roku prowa-

dzenia �rmy. Oferta przy-
gotowana przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego na 
zlecenie Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej jest 
atrakcyjna przede wszyst-
kim ze względu na niskie 
oprocentowanie - 0,56%, 
długi okres spłaty, brak 
opłat za rozpatrzenie wnio-
sku i obsługę pożyczki, a 
także roczną karencję. Na 
realizację całego przedsię-
wzięcia i rozdysponowanie 
6 mln zł Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego ma czas do 
31 grudnia 2016 r.

Więcej o rządowym pro-
gramie „Pierwszy biznes 
- Wsparcie w starcie II” na : 
www.frw.pl.

(RED)

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
przekaże Wałbrzyskiemu 
Ośrodkowi Kultury 28 tys. 
zł. Ośrodek otrzyma do�-
nansowanie w ramach pro-
gramu rozwój infrastruktu-
ry kultury.

– To część środków za któ-
re zakupimy między innymi 
sprzęt niezbędny do organizo-
wania plenerowych wydarzeń 
kulturalnych, co podniesie ich 
jakość – informuje dyrektor 
WOK, Jarosław Buzarewicz.

WOK wciąż ubiega się o bli-
sko 100 tys. zł do�nansowania 
projektu „Okiem Woody’ego 
Allena”. To konkurs na pro-
dukcję o�ową, letnie wieczory 
z ambitnym kinem i muzyką. 
Ośrodek złożył także wniosek 
„Zamki historią Dolnego Ślą-
ska” do Muzeum Historii Pol-

ski. Blisko 10 tys. zł do�nan-
sowania wzbogaciłoby ofertę 
wakacyjną miejskiej instytucji 
kultury.

- Będziemy także apliko-
wać do Instytutu Teatralnego 
im. Zbigniewa Raszewskiego o 
do�nansowanie kolejnej edy-
cji projektu „Lato w Teatrze” 
– informuje Jarosław Buzare-
wicz.

Jeszcze do końca marca 
realizowany jest polsko-cze-
ski projekt „Multimedialna 
kultura: Wałbrzych i Hradec 
Králové”. Odbędą się plenery 
fotogra�czne, podsumowu-
jący współpracę wernisaż w 
Multimedialnej Galerii Obrazu 
w WOK Stara Kopalnia, która 
powstała dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej za pośrednic-
twem Euroregionu Glacensis.

(RED)

WOK pozyskuje pieniądze

Już po raz trzeci Centrum 
Kultury-Miejska Biblioteka 
Publiczna organizuje dyk-
tando miejskie dla miesz-
kańców miasta i gminy Głu-
szyca. 

III Dyktando Miejskie w 
Głuszycy odbędzie się w Mię-
dzynarodowym Dniu Języka 
Ojczystego - 21 lutego 2015 
r. o godz. 11.00 w sali widowi-
skowej CK- MBP w Głuszycy. 
Międzynarodowy Dzień Języ-
ka Ojczystego ma w założeniu 
dopomóc w ochronie różno-
rodności językowej jako dzie-

III Dyktando Miejskie
dzictwa kulturowego. Zgło-
szenia przyjmowane są do 
16.02.2015 r. do godz. 18.00 w 
bibliotece przy ul. Grunwaldz-
kiej 26 na parterze. Ilość miejsc 
ograniczona. Szczegółowy  
regulamin dostępny jest na 
stronie internetowej CK-MBP. 
Wszelkich informacji telefo-
nicznych udzielają pracownicy 
biblioteki – tel. 74 84 56 334 
wew. 12. Honorowym patro-
nat III Dyktanda Miejskiego 
- burmistrz Głuszycy Roman 
Głód.

(RED)

Dotacja 
dla Książa

500 tysięcy złotych do-
�nansowania przyznało 
Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
gminie Wałbrzych na re-
mont dachu skrzydła po-
łudniowego i zachodniego 
zamku Książ.

Środki udało się pozyskać 
w ramach programu Dzie-
dzictwo Kulturowe, prio-
rytet Ochrona Zabytków. 
Powierzchnia całego dachu 
wynosi ponad 7,5 tys. m kw., 
z czego ponad połowa zosta-
ła już wyremontowana. Dzię-
ki do�nansowaniu z MKiDN 
wykonany zostanie trzeci, 
ostatni etap remontu dachu. 
To kontynuacja remontu da-
chu zamku prowadzonego w 
2013 i 2014 roku, w ramach 
którego zostało wymienione 
pokrycie z blachy miedzia-
nej na dachówkę karpiówkę 
w części wschodniej baro-
kowej i w części północnej. 
Część dachu, na którą Gmina 
Wałbrzych otrzymała do�-
nansowanie w 2015 roku, 
ochrania XV-wieczną część 
zamku – tzw. skrzydło Ma-
cieja oraz część zachodnią 
powstałą w ramach rozbu-
dowy na początku XX wieku. 
Głównym celem projektu 
jest zapobieżenie niszcze-
niu zamku. Dzięki inwestycji 
także wygląd dachu zamku 
Książ powróci do pierwotnej 
postaci z czasów świetności 
zamku na początku XX wie-
ku.

(RED)
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R E K L A M A

• książki przychodów
i rozchodów,

• ryczałt,

• księgi handlowe,

• ewidencje podatku VAT, 

• rozliczenia roczne.

BIURO RACHUNKOWE 

BIURO RACHUNKOWE ul. Fabryczna 2, 58-160 Świebodzice,
tel. 74 856 53 09, tel. 536 23 40 70, e:mail biuro@salon-budowlany.pl

kompleksowa obsługa fi rm i przedsiębiorstw Rozliczenia 
roczne już 

od 19 zł 

R E K L A M A

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!

XXXVI Bieg Krasnali 
odwołany
- Z przykrością informujemy, 
że zaplanowany na 14 lutego 
2015 r. XXXVI Bieg Krasnali 
zostaje odwołany z powodu 
niesprzyjających warunków 
pogodowych. Poinformujemy 
o nowym terminie zawodów 
rozgrywanych na stadionie w 
Czarnym Borze – wyjaśniają or-
ganizatorzy z Gminnego Zespo-
łu Szkół w Czarnym Borze.

(RED)

Autobusem na narty
- To, że w Wałbrzychu nie ma 
śniegu, nie oznacza, że nie 
ma go w Rzeczce – mówi wójt 
gminy Walim Adam Hausman. 
- W Rzeczce działają wyciągi 
narciarskie, na których wprawni 
narciarze mogą do woli szuso-
wać na stokach. Każdy amator 
śnieżnych atrakcji znajdzie tu 
coś interesującego dla siebie – 
od profesjonalnego narciarstwa 
po wesołą i beztroską zabawę 
na śniegu. A pod stok można 
dojechać autobusem linii nr 5!

(RED)

Walentynki 
w Głuszycy
W piątek, 13.02. o godz. 17.00 
Centrum Kultury-Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Głuszycy 
zaprasza na wieczór walen-
tynkowy do sali widowisko-
wej. W programie artystycznym 
przewidziano występy Teresy 
Pietras, Huberta Janasa, koła 
teatralnego działającego przy 
CK oraz skecz kabaretowy w wy-
konaniu Pauliny Marczuk. Panie 
będą mogły skorzystać z kącika 
poprawek makijażowych „Mary 
Kay” Moniki Lubińskiej. W czasie 
trwania spotkanie wylosowane 
będzie zaproszenie na roman-
tyczną kolację walentynkową w 
„Gościńcu Sudeckim”. Organiza-
torzy zapraszają do CK-MBP - nie 
tylko zakochanych.

(RED)

Wiele godzin praktycz-
nych szkoleń, mnóstwo 
atrakcji, a także specjalna 
koalicja na rzecz bezpie-
czeństwa! To wszystko 
szykuje Akademia Bez-
piecznej Jazdy Piotra Star-
czukowskiego w związku 
z  jubileuszową, dziesiątą 
edycją kampanii społecz-
nej i konkursu „Bezpiecz-
ny Kierowca”. Pierwszy 
otwarty kurs z doskonale-
nia techniki jazdy zapla-
nowany jest na sobotę, 14 
lutego.

Już po raz dziesiąty w 
Wałbrzychu realizowana jest 
kampania z zakresu bezpie-
czeństwa w ruchu drogo-
wym, połączona z konkur-
sem “Bezpieczny Kierowca”. 
To pierwsze na Dolnym Ślą-
sku długofalowe działanie, 
które skutecznie podnosi 
świadomość kierujących 
oraz innych uczestników ru-
chu w zakresie rozsądnego i 
ekologicznego prowadzenia 
pojazdów, kultury jazdy, a 
także udzielania pierwszej 
pomocy. W przedsięwzięciu 
każdego roku bezpłatnie 
bierze udział ok. 200 osób. 
Wszystkie te działania moż-
liwe są dzięki zintegrowaniu 
i aktywizowaniu lokalnej 
społeczności i osób obda-
rzonych zaufaniem publicz-
nym. Przedsięwzięcie od 
samego początku, czyli od 
2006 roku, wspierają To-
yota Motor Manufacturing 
Poland, Ronal Polska, prezy-
dent Wałbrzycha, Salony To-
yoty Jana Nowakowskiego, 
Automobilklub Wałbrzyski, 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Wałbrzychu 

oraz Komenda Miejska Po-
licji w Wałbrzychu. Dzięki 
zaangażowaniu tylu part-
nerów, każdego roku udaje 
się przeprowadzić prawie 6 
miesięczną kampanię, w któ-
rej bezpłatnie przeszkolono 
już blisko 2000 kierowców.

W tym roku akcja prowa-
dzona będzie pod hasłem 
„Podzielmy się drogą”.

- Zamierzamy dogłębnie 
zająć się trudnymi relacja-
mi pomiędzy rowerzysta-
mi, pieszymi a kierowcami 
samochodów. Przybliżymy 
aspekty prawne, zmiany w 
przepisach, najniebezpiecz-
niejsze sytuacje oraz zasady 
zgodnego i bezpiecznego 
uczestnictwa w ruchu dro-
gowym – mówi Piotr Star-
czukowski, pomysłodawca i 
inicjator „Bezpiecznego Kie-
rowcy”, szef Akademii Bez-
piecznej Jazdy.

Szkolenia w ramach X 
edycji “Bezpiecznego Kie-
rowcy” prowadzone są 
dwuetapowo. W akcji, jak co 
roku, udział wezmą pracow-
nicy fabryki Toyota Motor 
Manufacturing Poland oraz  
mieszkańcy regionu. Część 
otwartą dla chcących do-
skonalić jazdę, rozpocznie 
walentynkowy kurs dla par. 
Zaplanowano go na sobotę, 
14 lutego. W ramach naboru 
prowadzonego w mediach i 
na stronie www.bezpieczny-
-kierowca.pl odbędą się jesz-
cze dwa spotkania – 7 marca 
dla pań i 28 marca dla panów. 
Etap końcowy to wielki �nał, 
zaplanowany przed centrum 
handlowym przy ul. 1 Maja 
w wałbrzyskiej dzielnicy So-
bięcin. Uczestnicy rywalizo-

Podzielmy się drogą

wać będą w 5 kategoriach: 
kobiety, pracownik TMMP, 
�ota �rmowa, liga mistrzów 
oraz kategoria mieszkańcy 
Wałbrzycha i okolic. Najlep-
szy z nich otrzyma tytuł „Bez-
pieczny Kierowca 2015”.

Kampania z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz konkurs 
“Bezpieczny Kierowca” to 
autorski program Akademii 
Bezpiecznej Jazdy Piotra 
Starczukowskiego. Oba dzia-
łania prowadzone są równo-
legle i ściśle ze sobą powią-
zane. Konkurs „Bezpieczny 
Kierowca” to cykl bezpłat-
nych szkoleń, których celem 
jest praktyczne i teoretyczne 
podniesienie umiejętności 
kierowców. Każde szkolenie 
kończą eliminacje do wiel-
kiego �nału. W ostatecznej 
rywalizacji, zwycięzca otrzy-
muje tytuł „Bezpiecznego 
Kierowcy” roku. Udział w 
akcji może wziąć każda oso-
ba posiadająca prawo jazdy 
kategorii „B”, po wypełnie-
niu formularza zgłoszenio-
wego na stronie interneto-
wej konkursu. Z grona tych 
osób losowanie wyłania 
uczestników każdego szko-
lenia. Inną możliwością jest 
nabór prowadzony przez 
medialnych patronów akcji. 
Więcej na www.bezpieczny-
-kierowca.pl.

(RED)

Od 1 marca 2015 r. bę-
dzie obowiązywał nowy 
wzór dowodu osobistego. 
Dokument nie będzie za-
wierał informacji o adresie 
zameldowania, kolorze oczu 
czy wzroście. Nie będzie 
również zawierał zeskano-
wanego podpisu posiadacza 
dowodu osobistego.

Format i wymiary nowego 
dowodu osobistego pozosta-
ną takie same jak dotychczas, 
natomiast fotogra�a będzie 
taka sama jak ta, która obowią-
zuje w paszportach. Dowód 
osobisty będzie ważny przez 
10 lat od daty wydania, z wyjąt-
kiem dowodu osobistego wy-
dawanego dzieciom poniżej 5 
roku życia, który będzie ważny 
przez 5 lat. Po 1 marca 2015 r. 
dotychczasowe dowody oso-
biste zachowają ważność do 

czasu upływu terminów w nich 
określonych - nie będzie więc 
konieczności wymiany doku-
mentów. Nowy wzór dowodu 
osobistego oraz wzory formu-
larzy związane z wydawaniem 
i unieważnieniem dowodów 
osobistych zostały określone 
w projekcie rozporządzenia w 
sprawie wzoru dowodu oso-
bistego oraz sposobu i trybu 
postępowania w sprawach 
wydawania dowodów osobi-
stych, ich utraty, uszkodzenia, 
unieważnienia i zwrotu. Z pro-
jektu rozporządzenia wynika 
również sposób postępowania 
przy wydaniu dowodu osobi-
stego (w tym warunki jakie ma 
spełniać fotogra�a do dowodu 
osobistego) oraz jego utraty i 
unieważnienia. Więcej infor-
macji na www.msw.gov.pl.

(RED)

Rozstrzygnięto XII edycję miejskiego konkursu plastycznego 
„Moje ulubione zwierzątko”. Napłynęło 517 prac, spośród których 
komisja nagrodziła 12 oraz przyznała 12 wyróżnień w 4 kategoriach 
wiekowych (uczniowie szkół podstawowych z klas I-III oraz dzieci z 
oddziałów przedszkolnych). Najlepsze prace prezentowane będą do 1 
marca na wystawach w Pasażu Tesco w Szczawnie-Zdroju, Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich oraz Ośrodku 
Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, 
które to placówki były organizatorami konkursu. Na zdjęciu laureaci 
konkursu i jego organizatorzy.    (BAS)

Ulubione zwierzątko

Nowe dowody w marcu
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Powiat Wałbrzyski

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

Pan Karol opowiada o 
swoim przypadku: - Miałem 
mocną cukrzycę, tymczasem 
już po trzeciej wizycie wy-
niki cukrzycowe zaczęły się 
znacznie poprawiać, obec-
nie - za zgodą lekarza - ob-
niżyłem dawki leków. Mam 
miażdżycę, miałem skoki ci-
śnienia. A po tych wizytach 
ciśnienie mi się wyrównało 
na przyzwoitym poziomie, 
nie odczuwam bólu w most-
ku, czy duszności. Po raz 
pierwszy od lat wracałem z 
targu piechotą i nawet się 
nie zasapałem. W związku z 
cukrzycą miałem na nodze 
ranę, która nie chciała mi 
się goić. I co? Po wizytach u 
pana Darka zaczęła się goić 
jak na psie. Stale bolały mnie 

też: wątroba, nogi, kręgo-
słup. Na wątrobę łykałem 
pełno tabletek, a teraz prze-
stałem i nic nie boli. Kręgo-
słup też boli dużo mniej, a 
nogi wcale. Dlatego mówię, 
że czuję się dwadzieścia lat 
młodszy. Człowiek rano bu-
dzi się bez bólu, chce się żyć!

Natomiast pani Karolina 
Patalong wie, że uzdrowiciel 
w różnym stopniu pomaga 
na różne choroby: – Przy-
szłam do niego z guzkiem 
na lewej piersi i z migrena-
mi. Po czterech wizytach 
pan Darek kazał iść na USG i 
rzeczywiście, guzek był o po-
łowę mniejszy. Po czterech 
kolejnych zniknął zupełnie. 
Minęły mi też katary, które 
przedtem miałam stale, byle 

tylko trochę w przeciągu 
mnie przewiało. Ale migreny 
mi nie przeszły. Ale oczywi-
ście ważniejsze jest, że guz 
znikł. Tak się bałam!

Sam uzdrowiciel ze smut-
kiem przyznaje, że nie za-
wsze jest skuteczny. Różni 
ludzie różnie reagują na 
energoterapię, ważny jest 
też wiek chorego, stan za-
awansowania choroby i wie-
le innych czynników. Poza 
tym podkreśla, że chorzy 
powinni pozostawać pod 
kontrolą lekarzy. Energote-
rapia nie może zastępować 
medycyny konwencjonalnej 
a jedynie ją uzupełniać.

- Ja na badania kontrol-
ne pójdę, bo się pan Darek 
upiera. Ale i bez tych ba-

Choroby znikają pod dotykiem jego rąk

Dotyk zdrowia
- Jego ręce czynią cuda. Byłem wrakiem, a po sześciu wizytach u pana 
Darka jestem o dwadzieścia lat młodszy – mówi pan Karol Potrębski 
o wałbrzyskim uzdrowicielu. Podobnie zresztą wypowiada się wielu 

innych ludzi.

dań wiem, że mi pomógł. 
Ciśnienie miałam stale pod 
dwieście, a teraz mam sto 
czterdzieści, rzadko sto 
pięćdziesiąt. Strasznie bola-
ły mnie biodra a teraz bolą 
dużo mniej. No i miałam 
zgagę, a nie mam. To i bez 
badań wiem, że poprawa 
jest duża  – mówi pani Mag-
da Wajnusz, a jej koleżanka, 

pani Mirella dodaje: - A mnie 
lekarz tylko potwierdził to, 
co przecież sama widzę w 
lustrze. Że od czasu gdy 
chodzę do pana Darka, moje 
wole tarczycowe bardzo się 
zmniejszyło. Znajomy lekarz 
jak zobaczył moją szyję, to 
wziął numer do pana Darka. 
Dla swojego ojca.

(ego)

Ptasia grypa
Powiatowy Lekarz Wetery-
narii w Wałbrzychu ostrzega 
przed możliwością wystą-
pienia w naszym regionie 
ognisk ptasiej grypy. Ryzyko 
wystąpienia czynnika chorobo-
twórczego jest niskie, ale nadal 
realne. Źródłem zjadliwego 
wirusa H5N8 może być dzikie 
ptactwo wędrowne, dlatego 
aby nie dopuścić do zagrożenia 
drobiu trzeba chronić go przed 
kontaktem z zakażonym dzikim 
ptactwem, osobami mającymi 
kontakt z ptactwem i paszą, a 
także zakażoną paszą. 

(ELW)

Telefon 
bezpośredni
W trosce o polepszenie jako-
ści usług świadczonych przez 
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, 
mody�kacji uległ system 
centralnego łączenia telefo-
nicznego. Obecnie bezpośred-
nio można uzyskać połączenie 
telefoniczne z pracownikiem 
danego referatu lub dzwonić 
do biura obsługi klienta – nr 25 
i prosić o połączenie z danym 
pracownikiem. Spis telefonów 
wewnętrznych Urzędu Miasta 
Jedlina-Zdrój dostępny jest na 
stronie internetowej http://
www.jedlinazdroj.eu/.

(RED)

Wszelkie sprawy związane z zi-
mowym utrzymaniem dróg na tere-
nie powiatu wałbrzyskiego można 
zgłaszać pracownikom Wydziału 
Infrastruktury Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu, w 
godzinach pracy urzędu, pod nu-
merem (74) 846 06 67, a przez po-
zostałą część doby i w dni wolne od 
pracy dzwoniąc pod alarmowy nu-
mer telefonu: 508 204 844.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ob-
jął utrzymaniem zimowym 164,2 km 
dróg powiatowych na terenie powia-
tu wałbrzyskiego, stanowiących łącz-
nie 87,2 proc. wszystkich podlegają-
cych mu ciągów komunikacyjnych. 
Na zimowe utrzymanie dróg przezna-
czono łącznie 640,1 tys. zł. Wydział 
Infrastruktury Powiatu podzielił akcję 
zimową na sześć zadań wykonywa-
nych w gminach Walim, Głuszyca, 
Mieroszów, Czarny Bór i Stare Boga-
czowice. Powiat administruje 188 km 
dróg położonych w sześciu gminach. 
Poza planem zimowego utrzymania 
znalazły się szlaki komunikacyjne o 
nawierzchni gruntowej. Dodatkowo, 

drogi powiatowe leżące na terenie 
gminy Boguszów-Gorce, zostały na 
bazie porozumienia tej gminie prze-
kazane do całorocznego utrzymania, 
na co Boguszów-Gorce otrzymał do-
tację w wysokości 120 tys. zł.

Usługi zimowego utrzymania zle-
cono wykonawcom wyłonionym w 
trakcie przetargu. Zadania te realizu-
ją dwie lokalne �rmy, z którymi Sta-
rostwo Powiatowe współpracowało 
już w poprzednich latach. Niewielka 
część dróg powiatowych utrzymy-
wana jest w IV standardzie, a prze-
ważająca większość, ponad 150 km, 
w standardzie V. Oznacza to, że od-
śnieżany jest przynajmniej jeden pas 
ruchu, a jezdnia posypywana jest pia-
skiem z dodatkiem soli na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu. W 
przypadku ob�tych opadów śniegu 
dopuszczalne jest utrzymywanie się 
zasp do 24 godzin i przerw w komuni-
kacji 8-24 godzin. Usuwanie gołoledzi 
i lodowicy może potrwać 8 godz. a śli-
skości do 10 godz. od potwierdzenia 
występowania zjawisk.

(RED)

Zima na drogach 
powiatowych

5 lutego Mirosław Potapowi-
cz, członek Zarządu Powiatu Wał-
brzyskiego, w wałbrzyskim Are-
szcie Śledczym uczestniczył w 
uroczystym spotkaniu z okazji 
Święta Służby Więziennej. Mirosła-
wa Potapowicza, przedstawicieli Fun-
dacji Merkury oraz Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży OHP w Wałbrzychu 
przyjęli dyrektor mjr Piotr Pietruszka 
i kierownik działu penitencjarnego 
ppor. Jacek Kłyszejko.(ELW, fot. por. 
Rafał Zadora)

Smycze, długopisy, torebki oraz nowy balon promo-
cyjny z logotypami Ziemi Wałbrzyskiej i Powiatu Wał-
brzyskiego będą promować Starostwo Powiatowe pod-
czas imprez organizowanych w naszym regionie.

Na ten rok planowany jest też m.in. dodruk albumu 
fotogra�i przyrodniczej „Ziemia Wałbrzyska - nieodkryte 
piękno” ze zdjęciami autorstwa Krzysztofa Żarkowskiego 
oraz druk drugiej części tego albumu. Fotogra�e Krzysztofa 
Żarkowskiego tra�ły również do kalendarza ściennego wy-
dawanego przez starostwo na rok 2015. 

(ELW)

Święto Służby Więziennej

Nowe materiały 
promocyjne
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Profesjonalne
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało. 

     

do 21.02.2015

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

Tel: 608-065-074 Tel: 608-065-074 

 -20% 

GABINET 
KOSMETYCZNY

mgr kosmetolog

na zabieg 
z kwasami   

- Jeżeli masz problemy 
z cerą: przebarwienia, bli-
zny potrądzikowe, drobne 
zmarszczki zastosuj eks-
foliację kwasami - na ten 
i inne przedwiosenne za-
biegi kosmetyczne zapra-
sza do swojego gabinetu 
przy ul. Szmidta 1/2 w Wał-
brzychu mgr kosmetolog 
Agnieszka Owczarczak.

- Pozwala ona na dogłęb-
ne oczyszczenie i odżywie-
nie skóry, stymulując proces 
odnowy komórkowej oraz 
mikrokrążenie. Peeling che-
miczny to nic innego, jak 
nałożenie na skórę odpo-
wiednio dobranej mieszani-
ny związków chemicznych 
w określonym stężeniu. 

Zabieg kwasami może być 
wykonywany zarówno przy 
skórze suchej, mieszanej, 
jak i tłustej, jest nawet wska-
zany w przypadku umiar-
kowanego trądziku pospo-
litego. Oczywiście, jeden 
zabieg nie zdziała cudów, 
choć wyraźnie zminimali-
zuje problemy skórne. Kilka 
powtórzeń eksfoliacji z za-
chowaniem pomiędzy nimi 
odpowiednich przerw może 
na stałe pomóc w pozbyciu 
się niedoskonałości skóry- 
wyjaśnia mgr kosmetolog 
Agnieszka Owczarczak z 
gabinetu kosmetycznego 
przy ul. Szmidta 1/2 w Wał-
brzychu.

(RED)

Mistrzowie 
ortogra�i na start!
20 lutego 2015 roku o 
godz. 17.00 w Gminnym 
Centrum Edukacyjno – 
Społecznym w Starych 
Bogaczowicach odbędzie 
się IV edycja Gminnego 
Dyktanda o Pióro Wójta 
Gminy Stare Bogaczowice. 
Organizatorem imprezy 
jest Gminna Biblioteka Pu-
bliczna - Gminne Centrum 
Edukacyjno - Społeczne w 
Starych Bogaczowicach.
Do zorganizowania dyktan-
da udało się zaangażować 
polonistki z Zespołu Szkół 
w Starych Bogaczowicach 
oraz polonistki – mieszkanki 
Starych Bogaczowic, którym 
bardzo spodobał się pomysł. 
Jadwiga Harmak - polonistka 
z ZS Stare Bogaczowice przy-
gotowała dyktando będące 
kontynuacją legendy leśni-
czego Hansa – mieszkańca 
Starych Bogaczowic z po-
przedniego roku.
- Pełnoletni mieszkańcy bio-
rą udział w dyktandzie w 
kategorii: indywidualnej, a 
także grupowej, reprezentu-
jąc każde z 8 sołectw naszej 
gminy. W tym roku, oprócz 
dyktanda, nasze drużyny 
wezmą udział także w łami-
główkach słowno – języko-
wych – wyjaśnia Agnieszka 
Lechowicz pomysłodawczy-
ni dyktanda. - Spośród osób 
piszących dyktando tym 
dniu wybierzemy Mistrza Or-
togra�i 2015 r., który otrzy-
ma pióro ufundowane przez 
wójta gminy Stare Bogaczo-
wice. W trybie pozakonkur-
sowym mogą wziąć udział 
także mieszkańcy powiatu 
wałbrzyskiego – decyduje 
kolejność zgłoszeń pod nr 
tel. (74) 844 35 03.

(RED)

Rada Miejska w Głuszy-
cy ustaliła dochody gmi-
ny w łącznej wysokości 
27 404 624,94 zł, z tego 
dochody bieżące wynoszą 
25 912 585,94 zł i dochody 
majątkowe 1 492 039,00 
zł. Wydatki gminy Głuszy-
ca na rok 2015 wynoszą 
27 242 833,66 zł, z tego 
wydatki bieżące to 25 912 
583,66 zł, a wydatki mająt-
kowe 1 330 250,00 zł.

- Rada miejska ustaliła we-
wnętrzny program napraw-
czy gminy oraz podjęła sze-
roko zakrojone działania, by 
ograniczyć gminne wydatki 
bieżące. Pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Głuszycy do-
kładają wszelkich starań w 
celu sprawnego egzekwo-
wania gminnych należności. 

Warto zaznaczyć, że budżet 
Głuszycy na rok 2015 nie zo-
stał narzucony przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową i 
nie skutkuje koniecznością 
wprowadzenia programu 
naprawczego narzuconego 
przez RIO. Pomimo ogrom-
nego zadłużenia Gminy, 
które wynosi prawie 15 mln 
złotych (10,5 mln spłata kre-
dytów i 4,5 mln innych wie-
rzytelności ) po przeprowa-
dzeniu niezbędnych reform 
w funkcjonowaniu gminy, 
uchwalony budżet otwiera 
przed naszą gminą szansę 
na rozwój i pozyskiwanie 
zewnętrznych środków �-
nansowych w najbliższym 
czasie – wyjaśnia burmistrz 
Głuszycy Roman Głód.

(RED)

Scena 
pod dachem
W Mieroszowie na Górze 
Parkowej powstał nowy 
obiekt, który będzie służył 
mieszkańcom i turystom 
szczególnie przy organi-
zacji imprez plenerowych. 
Dzięki wsparciu ze środków 
Unii Europejskiej, za po-
średnictwem Lokalnej Gru-
py Dzialania „Kwiat Lnu”, w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013, wykonane zo-
stało zadaszenie sceny ple-
nerowej. Całość kosztów 
tej inwestycji to 140.680 zł, 
do�nansowanie ze środków 
Unii Europejskiej 47.523 zł. 
To już kolejne zadanie zreali-
zowane na Górze Parkowej 
przy wsparciu z funduszy 
unijnych, mające zachęcić 
mieszkańców i turystów do 
aktywnego wypoczynku w 
pięknych krajobrazowo te-
renach naszej gminy. Wcze-
śniej zakupione zostały i 
zamontowane ławeczki, ta-
blice informacyjne, parkingi 
rowerowe, kosze na odpady. 
Powstała siłownia zewnętrz-
na z różnymi przyrządami do 
ćwiczeń. Zrealizowano też 
największą z tych inwestycji 
czyli „Bike Arena Parkowa 
Góra”, w ramach której wy-
budowano ścieżki rowero-
we, trasy rowerowe typu 
enduro, plac pokazów rowe-
rowych oraz tor rowerowy 
pumptrack, który jest dużą 
atrakcją, szczególnie dla 
młodych rowerzystów. Ko-
lejną atrakcją ma być wieża 
widokowa na Lesistej Wiel-
kiej - jest to doskonały punkt 
widokowy na Karkonosze, 
Sudety, Góry Stołowe oraz 
pogranicze polsko-czeskie i 
okoliczne miejscowości.

(RED)

Kolejne 200 tysięcy na 
zamek Grodno w Zagórzu 
Śląskim pozyskała Gmina 
Walim.

- Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, w 
ramach programu Dziedzic-
two Kulturowe, priorytet 1 
Ochrona Zabytków, przyzna-
jąc Gminie Walim do�nanso-
wanie w wysokości 200 ty-
sięcy złotych, po raz kolejny 
wspomaga nas w ratowaniu 
obiektu. Tym razem pozyska-
ne środki przeznaczone zosta-
ną na prace konserwatorsko – 
restauracyjne przy sgra�tach 
na elewacji wjazdowej. Gmina 
Walim od momentu przejęcia 
w 2008 roku Zamku Grodno w 

Zagórzu Śląskim nieustannie 
dokłada wszelkich starań w 
pozyskiwaniu środków prze-
znaczanych na systematyczne 
remontowanie i zabezpiecza-
nie konstrukcji zabytkowych 
obiektu. Prace te wpływają na  
poprawę stanu technicznego 
zamku, pozostawiając go au-
tentycznym. Efekty możemy 
dostrzec gołym okiem odwie-
dzając naszą „Perłę Dziedzic-
twa Kulturowego”. Zaprasza-
my do odwiedzania zamku 
Grodno w Zagórzu Śląskim, 
który swym pięknem i histo-
rią oczarowuje o każdej porze 
roku – zachęcają włodarze 
gminy Walim.

(RED)

Takie jubileusze to rzad-
kość. 10 lutego 105 urodzi-
ny obchodziła najstarsza 
mieszkanka gminy Stare 
Bogaczowice Pani Stanisła-
wa Antoszkiewicz z Chwali-
szowa.

Z tej okazji z życzenia-
mi do jubilatki udał się wójt 
gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech, który do-
stojnej jubilatce wręczył list 
gratulacyjny oraz kwiaty. W 
uroczystości uczestniczyli 
również: ksiądz proboszcz Ja-
cek Biernacki, przedstawiciel-
ka posłanki na Sejm Agniesz-
ki Kołacz-Leszczyńskiej oraz 
delegacja z Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 
Pani Stanisława urodziła się 
i wychowała na Wołyniu. W 
czasie wojny wraz z mężem 
i dziećmi trafiła do pracy w 
gospodarstwie rolnym w 
Niemczech. Po wojnie, wraz z 
rodziną, osiadła w Chwaliszo-
wie. Ma 4 dzieci - 3 córki i 1 

Uchwalili budżet

Kwasy na ratunek skórze
Grodno pięknieje

200 lat!

syna oraz 9 wnucząt i 16 pra-
wnucząt. Lubi zajmować się 
kwiatami, słucha bieżących 
informacji.

- Nasza wspaniała miesz-
kanka nie kryła wzruszenia 
i radości. W imieniu całej 
gminy życzymy dostojnej ju-
bilatce jeszcze wielu takich 
jubileuszy, dużo, dużo zdro-
wia, pogodnych, radosnych, 
pięknych dni – mówi wójt Mi-
rosław Lech.

(RED)

Pani Stanisława Antoszkiewicz 
z Chwaliszowa skończyła 105 lat!
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W Dolnośląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu, odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród 
dla zwycięzców konkursu 
grantowego Funduszu Na-
turalnej Energii GAZ-SYS-
TEM S.A. Wśród trzech lau-
reatów z Dolnego Śląska, 
znalazła się Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Podzamcze 
w Wałbrzychu, która zgło-
siła projekt „Czysta Natu-
ra”.

Nagrodę dla SM w wy-
sokości 10 tys. zł., wręczył 

wojewoda dolnośląski To-
masz Smolarz, który jest 
patronem konkursu oraz 
przedstawiciele Operatora 
Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A., członek 
Zarządu Fundacji Nasza 
Ziemia i komendant woje-
wódzki Państwowej Straży 
Łowieckiej.

Celem konkursu było do-
�nansowanie najlepszych 
pomysłów na ochronę śro-
dowiska naturalnego regio-
nu.

(BAS)

Nagroda 
dla SM Podzamcze

Przedstawiciel SM Podzamcze, Włodzimierz Palusko  odbiera nagrodę 
z rąk wojewody Tomasza Smolarza.

Stanisław 
Michalik

Do przeszłości niemieckiej 
Głuszycy warto powracać po 
to, aby się z niej nauczyć cze-
goś dobrego. Bogata kolekcja 
poniemieckich pocztówek i 
fotogra�i, zgromadzona przez 
Grzegorza Czepila (można ją 
obejrzeć na głuszyckiej stronie 
internetowej, a także w prowa-
dzonej przez niego jadłodajni 
„Finezja”) pokazuje, jak piękna 
to była miejscowość – zadba-
na, czysta, kolorowa, pełna 
zieleni i kwiatów. Wypielęgno-
wano atrakcyjne ścieżki spa-
cerowe w górę nad stawami 
w centrum miasta, ale także 
w dolnej części Głuszycy, nad 
dzisiejszymi ogródkami dział-
kowymi, gdzie również wzno-
szą się kaskadowo do góry 
dziś już zarośnięte stawy. Była 
też wytyczona trasa spacero-
wa na tzw. „Skałkę” (Kaiser Wil-
helm Fels - Cesarskie Skały) z 
punktem widokowym na mia-
sto. Głuszycą można było się 
zachwycić, bo było to młode, 
tętniące życiem, uprzemysło-
wione osiedle. Warto się do-
kładniej przyjrzeć elewacjom 
budynków wzdłuż głównych 
ulic i wyobrazić je sobie jako 
jasne, świeże, ukwiecone. Gdy-
by udało się je odnowić, wtedy 
dojrzelibyśmy walory ich archi-
tektury, a zarazem harmonię 
kompozycji z ukształtowaniem 
terenu i przyrodą. Drogi były 
pozamiatane, bo część obo-
wiązków spadała na mieszkań-
ców. Być może skutkiem tego 
lepiej dbali o czystość i porzą-

Nauki z przeszłości – Nasz wspólny dom
dek w mieście, niż to ma miej-
sce obecnie.

Przeglądając wydawaną 
w Głuszycy gazetę lokalną 
„Wüstegiersdorfer Grenz-Bote” 
ze zdziwieniem oglądamy dzie-
siątki różnego rodzaju reklam i 
ogłoszeń miejscowych restau-
racji, zakładów usługowych, 
sklepów, kas zapomogowych. 
Są zaproszenia na koncerty, 
wieczorki taneczne, spotkania, 
uroczystości. Dużo miejsca 
zajmuje promocja turystyki 
górskiej na Wielką Sowę, Ro-
gowiec, Waligórę, do schro-
niska „Andrzejówka”. Piszę o 
gazecie wydawanej w latach 
80-tych XIX wieku dla Głuszycy, 
Jedliny-Zdroju i Walimia, a więc 
dla gmin, które właśnie nie tak 
dawno zawarły międzygminne 
porozumienie o nazwie „Ta-
jemniczy Trójkąt”. Już 130 lat 
temu Niemcy dostrzegli, że te 
gminy wiąże bardzo mocno 
wspólne położenie u podnóża 
masywu Włodarza i że działa-
jąc razem stanowią niezwykle 
atrakcyjny pod względem tu-
rystyczno-wypoczynkowym 
organizm.

Umowa pomiędzy gminami 
„Trójkąta” została podpisana 
parę lat temu w odradzają-
cym się z dewastacji pałacu 
„Schloss Tannhausen” w Je-
dlince, byłym majątku rodów 
Seher Thoss, von Pückler i 
Bőhm, a obecnie – �rmy L&L 
braci Ledów z Jaworzna na 
Górnym Śląsku. W 1744 r. pa-
łac odwiedził król pruski Fry-
deryk II Wielki w czasie wojen 
prusko-austriackich o Śląsk, 
a w latach 1942-1944 stał się 
on siedzibą sztabu organizacji 
TODT, która kierowała budową 
podziemnych sztolni pod na-
zwą „Riese” w Górach Sowich. 
Znamienita przeszłość pałacu 

(z wyłączeniem czasów wojny 
i powojennych) jego położe-
nie w punkcie centralnym dla 
trzech sąsiadujących ze sobą 
gmin, Głuszycy, Jedliny-Zdroju 
i Walimia, wydaje się dobrym 
znakiem powodzenia tej inicja-
tywy, która dała o sobie znać 
wspólnie realizowanym kalen-
darzem imprez kulturalnych 
i turystyczno-sportowych, a 
także przedsięwzięć promocyj-
nych. Wprawdzie pod koniec 
minionej kadencji samorządo-
wej było cicho o „Trójkącie”, ale 
jest nadzieja, że idea ta znaj-
dzie znów ożywcze promienie. 
Czekamy na to, nie może być 
inaczej, nie możemy potwier-
dzać pomówień, że Polaków 
cechuje słomiany zapał.

Od byłych niemieckich go-
spodarzy tych ziem możemy 
nauczyć się wiele dobrego, 
przede wszystkim porząd-
ku i dyscypliny, traktowania 
wszystkiego co publiczne w 
mieście jako wspólne dobro, 
a zarazem traktowania dobra 
wspólnego jak własne. Tak bar-
dzo brakuje nam tego w cza-
sach współczesnych.

Skąd się biorą jakże częste 
akty wandalizmu w miejscach 
publicznych, nie mówiąc już o 
nagminnym śmieceniu, nisz-
czeniu, dewastacji wszystkiego 
co po drodze? Przecież to jest 
nasz wspólny dorobek, nasza 
„ojcowizna” w naszej małej oj-
czyźnie. Wiem, że bardzo pate-
tycznie brzmią w tym momen-
cie te słowa, ale nie umiem tego 
powiedzieć inaczej. Może wła-
śnie brakuje nam na co dzień 
tego rodzaju patosu, może za 
mało się mówi wzniośle, tak jak 
w kościele na ambonie, o rze-
czach wydawałoby się zupełnie 
przyziemnych. Czy to, że wraca-
jąc późną porą z kumplami roz-

walam stojący przy drodze znak 
drogowy, albo kosz na śmieci, 
to nic nie znaczy, to jest zaba-
wa, dowód mojej odwagi, nie-
zależności? Albo podjeżdżam 
nocą samochodem by wyrzucić 
z niego plastikowe wory pełne 
nagromadzonych nieczystości 
tuż obok kontenerów na śmie-
ci. Oczywiście w tych worach 
nie ma mowy o jakiejkolwiek 
segregacji. Nie należy się też 
spodziewać, że wybrana przez 
gminę �rma wywożąca śmieci 
pochyli się nad tymi worami. 
Umowa z gminą przewidu-
je sprzątanie tego, co jest w 
kubłach, a nie obok. Rosną 
więc składowiska nieczystości 
i brudu w miejscu, które win-
no zachęcać i przekonywać, 
że warto się podporządkować 
rygorom segregacji śmieci, bo 
to służy naszemu wspólnemu 
dobru.

I tak oto z podniebnych 
wyżyn nauk historii spadliśmy 
w ponurą rzeczywistość nasze-
go powszedniego bytowania. 
Wiadomo, że problem ładu, 
czystości i porządku jest wciąż 
trudnym do rozwiązania także 
w wielu innych miastach i gmi-
nach, nie tylko  regionu wał-
brzyskiego.

Wiem, że to moje lamento-
wanie nie za bardzo ma sens. 
Przeczytają je moi najwspa-
nialsi Czytelnicy, którzy myślą 
tak samo jak ja. A może jednak 
trzeba o tym mówić i pisać? 
To, że myślimy tak samo, to za 
mało. Trzeba ten temat poru-
szać, trzeba reagować, trzeba 
wychowywać. Czas robi swo-
je. Z czasem zrozumiemy, że 
istnieje coś, co nazywamy do-
brem wspólnym i że wszyscy, 
jak jeden mąż, musimy o nie 
dbać i chronić, bo tu jest nasz 
wspólny dom.

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ 
ODDZIAł W WAŁBRZYCHU

Wałbrzych, ul. Krasińskiego 8, tel. 74 641 97 50, fax. 641 97 51
e-mail: op@opiekapaliatywna.hb.pl, www.opiekapaliatywna.hb.pl

Od 21 lat prowadzimy opiekę hospicyjną nad chorymi u schyłku życia

W 2014 roku pomagaliśmy ok.1300 pacjentom w najtrudniejszym okresie życia. 
Wspieraliśmy rodziny chorych oraz dzieci osierocone organizując wsparcie socjalne, 
psychologiczne i inne pozwalając wrócić do równowagi po stracie najbliższych
Dzięki Państwa o� arności w bieżącym roku zakończymy rozbudowę Hospicjum.

Pomożemy rozliczyć PIT

R E K L A M A

• Transakcje kupna, sprzedaży, wynajmu i najmu mieszkań, 
lokali, domów, kamienic

• Wycena nieruchomości

• Doradztwo na rynku nieruchomości

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

• Zarządzaniem nieruchomościami (licencja nr 18037)

• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

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

Modne
garnitury od

149 zł!
Zapraszamy: 
pn-pt. 10 - 17, 

sob. 10- 14

lutowe promocje
R E K L A M A
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Myjnia ręczna przy Kauflandzie

Wulkanizacja
Naprawy bieżące

samochodów

TEL. 513 050 330
Wałbrzych, ul. Długa 4

MYCIE GRATIS*

* przy naprawie samochodu lub wymianie kompletu opon

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

Przydomek „Igła” od lat 
kojarzony jest z Krzyszto-
fem Ignaczakiem.  Tym-
czasem pierwszym właści-
cielem tej ksywki był jego 
tata, Janusz Ignaczak, wie-
loletni zawodnik i trener 
siatkówki.

- Kiedyś to ja byłem „Igłą”. 
Nazwano mnie tak z powo-
du szczupłej budowy ciała, 
w czym później przypominał 
mnie Krzysiek. Obaj mierzy-
my po 188 cm. Przydomek 
przeszedł z ojca na syna – 
wspomina Ignaczak-senior.

Prawie ćwierć wieku 
był zawodnikiem Chełmca 
Wałbrzych, zespołu, który 
długo występował w ekstra-
klasie. Później, jako trener, 
doprowadził swoich wycho-
wanków z tego klubu do 
mistrzostwa kraju juniorów. 
Obecnie szkoli młodych gra-
czy w TS Victoria PWSZ Wał-
brzych, którzy w ubiegłym 
roku dotarli do ćwierć�na-
łów mistrzostw Polski.

Starsi kibice siatkówki 
twierdzą, że „Igła” nr 2 na-
rodził się w 1997 r., kiedy 
Krzysztof, wtedy 19-latek 
grający w Chełmcu, zdobył 
swoje pierwsze mistrzostwo 
świata, juniorów w Bahraj-
nie.

Teraz „Igła” nr 1 namawia 
syna, by zrewidował swoją 
decyzję o rozstaniu z repre-
zentacją. – Argumentuję, 
że gra w koszulce z białym 
orłem to wielka sprawa. Ale 
wiem, że ma swoje plany. 
Może jeszcze uda mi się go 
przekonać – podkreślił.

W rodzinie Ignaczaków 
zawsze panowała sportowa 
atmosfera. Mama, Hanna, 
była szczypiornistką i zdo-
była z AZS Wrocław mi-
strzostwo Polski. Mistrzem 
kraju był także stryj Krzysz-
tofa, Stanisław Ignaczak, 
który wywalczył ten tytuł z 
koszykarzami Górnika Wał-
brzych.

Andrzej Basiński

Igła z ojca na syna

 „Igły” w tym czasie związane z Chełmcem: Krzysztof ze złotym 
medalem MŚ juniorów obok ojca, Janusza.

W szkole wspominają nie 
tak dawne obchody Dnia 
Olimpijczyka. Ich gośćmi 
byli m.in.: kolarz Jan Brzeźny, 
lekkoatleta Ryszard Podlas, 
srebrny medalista w szta-
fecie 4x400 metrów, obaj z 
Montrealu, 1976; ciężaro-
wiec Mariusz Jędra, Sydney, 
2000; wioślarka Aleksandra 
Kaczyńska-Błoch, 1976, Mo-
skwa, 1980; bokser Janusz 
Zarenkiewicz, srebrny meda-
lista, Seul, 1988   i szermierz 
Leszek Swornowski, srebrny 
medalista w drużynie, 1976, 
1980.  

Przed 10 laty olimpijczycy 
po raz pierwszy zawitali do 
PSP nr 21.  - Początek syste-
matycznym kontaktom z naj-
lepszymi sportowcami, dało 
nazwanie szkoły imieniem 
Olimpijczyków Polskich, co 
nastąpiło 13 maja 2004 roku. 
Wtedy to wśród przedsta-
wicieli Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego znalazł się 
uczestnik igrzysk Zenon 
Licznerski, srebrny medalista 
w sztafecie 4x100 metrów z 
Moskwy, a towarzyszyli mu 
reprezentanci Regionalnej 
Rady Olimpijskiej, m.in. Ha-
lina Aszkiełowicz - Wojno, 
siatkarka, brązowa meda-
listka z Meksyku oraz Józef 
Grzesiak, bokser, zdobywca 
brązowego krążka w Tokio. 
Dotychczas przyjechało do 
nas ponad 50 byłych olim-
pijczyków, którzy zdobyli na 
igrzyskach 20 medali – poin-
formowała  dyrektor placów-
ki Aleksandra Nowak.

Długa jest lista utytuło-
wanych gości szkoły. - Naj-
wybitniejszym jest Robert 
Korzeniowski, czterokrotny 
mistrz olimpijski w chodzie 
na 50 i 20 km. Najstarsi to: 
wioślarz Zbigniew Schwarzer 
i pływak Antoni Tołkaczew-
ski, którzy startowali jeszcze 
na igrzyskach w Helsinkach 
w 1952 roku. Natomiast 
wśród gości, którzy najczę-
ściej uczestniczyli w igrzy-
skach, znaleźli się: 5-krotny 
olimpijczyk, zapaśnik w stylu 
klasycznym Ryszard Wolny, 
złoty medalista z Atlanty, 
1996, jak również inny repre-
zentant tej dyscypliny Józef 
Tracz, który trzy razy starto-

Ponad 50 olimpijczyków 
w wałbrzyskiej szkole

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 na wałbrzyskim Podzamczu, 
gościła w ciągu ostatnich 10 lat 50 uczestników igrzysk olimpijskich, 
zdobywców 20 medali. Popularyzuje, nie tylko w swoim środowisku, 

sport, wiedzę o nim i idee olimpijskie. 

wał w igrzyskach i tyle samo 
zdobył medali oraz 4-krotni 
olimpijczycy: koszykarz Mie-
czysław Łopatka i skacząca o 
tyczce Monika Pyrek – wyli-
cza Nowak.

  - Poza tym przyjechali do 
nas narciarz Józef Łuszczek, 
olimpijczyk z Lake Placid i 
Sarajewa,  kolarz Mieczysław 
Nowicki, zdobywca srebra i 
brązu w Montrealu, a także 
Wiesław Zych, sędzia koszy-
kówki, który  brał udział w 
trzech igrzyskach – dodaje. 

Najczęściej SP nr 21 od-
wiedzają sportowcy rozpo-
czynający swoje kariery w 
Wałbrzychu i jego okolicach.  
- W szkolnych kronikach 
pozostał ślad po wizycie 
złotych medalistów igrzysk 
w Montrealu i Monachium, 
siatkarza Bronisława Bebla 
i piłkarza Mariana Szei, lek-
koatletów: Stanisława Grę-
dzińskiego (Meksyk), Roma-
na Magdziarczyka (Sydney, 
Ateny), Urszuli Włodarczyk 
(Barcelona, Atlanta, Syd-
ney), Krzysztofa Krawczyka 
(Seul) i Andrzeja Kupczyka 
(Monachium), koszykarza 
Mieczysława Młynarskiego 
(Moskwa), kolarzy: Dariusza 
Baranowskiego (Atlanta) i 
Radosława Romanika (Ate-
ny), boksera Rafała Kaczora 
i zapaśniczki Anieszki Wiesz-
czek (oboje Pekin), zapa-
śników w stylu klasycznym: 
Stanisława Pawłowskiego 
(Atlanta) i Juliana Kwita (Pe-
kin), wioślarza Benedykta 
Augustyniaka (Rzym), biath-

lonistów: Zbigniewa Filipa 
(Albertville) i Krzysztofa Pły-
waczyka (Turyn). Szczególną 
postacią wśród gości szkoły, 
jest jej absolwent Krzysztof 
Ignaczak, siatkarz, uczest-
nik igrzysk olimpijskich w 
Londynie. Odwiedzili nas 
również: Stanisław Szponar, 
trener przygotowujący zapa-
śników w stylu klasycznym 
do igrzysk w Atlancie oraz 
Eugeniusz Skarupa, srebrny 
medalista w podnoszeniu 
ciężarów na Igrzyskach Pa-
raolimpijskich w Arnhem w 

1980 roku – mówi dyrektor 
SP nr 21.

 - Nasi goście opowiadają 
uczniom o tym, co skłoniło 
ich do uprawiania sportu 
oraz o wrażeniach z igrzysk. 
Przybliżają też im specy�kę 
swoich dyscyplin, prezentu-
jąc, jak np. Grędziński, spo-
soby właściwego przekazy-
wania pałeczki sztafetowej, a 
Łopatka wielokrotnie ćwiczył 
z uczniami rzuty do kosza. 
Zainteresowanie jest ogrom-
ne, a dzieci i młodzież nie 
mogą się rozstać  z olimpij-
czykami, którzy pobudzili ich 
wyobraźnię. Wszyscy chcą 
ich naśladować –  podkreśla.

Zainteresowanie szkoły 
sprawami sportu i jego po-
pularyzacją widać nie tylko 
na przykładzie spotkań z 
olimpijczykami. - Stale zajęte 
przez uczestników różnych 
rozgrywek są nasze  sale 
gimnastyczne, bogato wy-
posażone w sprzęt, sala ko-
rekcyjna i dwa boiska, w tym 
piłkarskie ze sztuczną trawą , 
a także kryty basen. W szko-
le działa też klub sportowy 
„Olimpijczyk”, zrzeszający 
m.in. piłkarzy, koszykarzy i 
pływaków – mówi Nowak.

Ze szkołą związany jest od 
wielu lat Kazimierz Staszew-
ski, organizator i popularyza-
tor rozlicznych zajęć sporto-
wych i rekreacyjnych, który 
został wyróżniony przez Mi-
nisterstwo Sportu Złotą Od-
znaką Za Zasługi dla Sportu.  

Andrzej Basiński

Logo PSP nr 21.
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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!!!

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

Bogusław Gracz z Zębu 
oraz Daniel Iwanowski z 
Białegostoku, zwyciężyli 
w niedzielę w narciarskim 
35. Biegu Gwarków na 
głównym dystansie 20 km, 
odpowiednio techniką kla-
syczną i dowolną. Wśród 
pań najlepsze były w tych 
technikach Czeszka Jolana 
Benesova i Natalia Grze-
bisz z Siedlec.

Jubileuszowe zawody po 
rocznej przerwie, tym razem 
w dobrych warunkach śnie-
gowych, odbyły się trady-
cyjnie w pobliżu schroniska 
„Andrzejówka” w Rybnicy 
Leśnej w Górach Suchych 
koło Wałbrzycha. Trasy wyty-
czono u podnóża Klina i Wa-
ligóry. W rywalizacji uczest-
niczyło ok. 400 zawodników 
z Czech, Niemiec i Polski.

Wyniki:
20 km techniką klasyczną: 

1. Bogusław Gracz (Ząb) – 
0:59.45, 2. Pavel Brydl (Trut-
nov, Czechy) – 1:00.48, 3. 
Piotr Skowron (Jelenia Góra) 
– 1:02.36. Kobiety: 1. Jolana 

Benesova (Bezdekov nad 
Metuji, Czechy) – 1:20.41, 2. 
Monika Romańczuk (Jelenia 
Góra) – 1:37.00, 3. Urszula Le-
śniak (Warszawa) – 1:38.46.

20 km techniką dowolną: 
1. Daniel Iwanowski (Biały-
stok) – 1:10.16, 2. Mariusz Mi-
choń-Dziadkowiec (Miłków) 
– 1:13.34, 3. Pavel Simek 
(Trutnov, Czechy) – 1:14.14. 
Kobiety: 1. Natalia Grzebisz 
(Siedlce) – 1:28.23, 2. Anna 
Bezulska (Gorzów Wlkp) – 
1:44.35, 3. Aneta Marciniuk 
(Sokołowsko) – 1:50.36.

W ramach Biegu Gwar-
ków odbył się także bieg na 
10 km, będący Memoriałem 
Józefa Pawlika, zasłużonego 
propagatora narciarstwa na 
Dolnym Śląsku. W rywalizacji 
techniką klasyczną wygrał 
Kazimierz Urbaniak (Wał-
brzych) – 0:34.46 (wśród pań 
Agnieszka Stefańska z War-
szawy – 0:49.32), natomiast 
dowolną  Bartosz Franczak 
(Jeżów Sudecki) – 0:44.48 i 
Martyna Foryś (Mieroszów) 
– 0:55.56.

Andrzej Basiński

Jedną z osób, która 
uczestniczyła we wszyst-
kich 35 Biegach Gwarków, 
jest Józef Żuk z Wałbrzy-
cha.

- Często wracam pamię-
cią do 26 lutego 1978 r., 
kiedy wystartowałem po raz 
pierwszy. Sprzęt miałem pry-
mitywny – ciężkie narty zjaz-
dowe długości 220 cm, co 
przy moich 165 cm wygląda-
ło pociesznie. Smarowałem 
je świeczką. Kijki zrobiłem z 
trzonków do mioteł, a groty 
z gwoździ, by się nie ślizgać. 
Buty miałem kwadratowe, 
sznurowane za kostką. Nada-
wały się raczej do kościoła 
niż na trasę – wspomina.

Jak przyznał, nie miał żad-
nych obaw o kondycję, bo 

praca w koksowni na ciężkim 
oddziale piecowni dała mu 
krzepę oraz nauczyła twar-
dości i wytrzymałości.

- Gdybym musiał opuścić 
Bieg Gwarków, ciężko bym 
to zniósł. Panuje na nim nie-
powtarzalna, przyjacielska 
atmosfera i zawsze zawody 
dostarczają wielu wrażeń – 
dodał.

W ostatnim, jubileuszo-
wym biegu, 75-letni wał-
brzyszanin 10 km techniką 
dowolną pokonał w 1:26.57, 
zajmując 23. miejsce. Teraz 
szykuje się do Biegu Piastów 
na Polanie Jakuszyckiej, gdzie 
dotychczas także biegł 35 
razy. Sześciokrotnie na naj-
dłuższym dystansie 50 km,

Andrzej Basiński

Jubileusz „Gwarków”

Żuk przebiegł wszystkie

Józef Żuk wśród części swoich trofeów.

Sportowy raport
• Po dwutygodniowej prze-
rwie w rozgrywkach, siat-
karze Victorii PWSZ Wał-
brzych wracają do zmagań 
w I lidze. 14 lutego wałbrzy-
szanie zagrają w Kętach z 
Kęczaninem, a już 18 lutego 
(środa) będą podejmowali 
w hali Aqua Zdrój Wartę Za-
wiercie.
• Koszykarze Górnik Trans.
eu TWS Mazbud Wałbrzych 
pokonali we własnej hali 
MKS Drogbruk Kalisz 
103:82 (relacja na sport.
db2010.pl). Był to ostatni 
mecz I etapu rozgrywek, a 
meczem z WKK Wrocław w 
Wałbrzychu Górnik rozpocz-
nie drugi etap walki o awans 
do I ligi. Spotkanie zostanie 
rozegrane 15 lutego o godz. 
19.00 w hali Aqua Zdrój.
• Wiadomo już jak będą 
wyglądały przygotowania 
reprezentacji Polski ko-
szykarzy do wrześniowych 
mistrzostw Europy. Tak jak 
przed ubiegłorocznymi eli-
minacjami, kadra wybrana 
przez trenera Mike’a Taylora 
rozpocznie przygotowania 
w Wałbrzychu. Zespół na-
rodowy spotka się po raz 
pierwszy 20 lipca. Pierw-
szą okazją do sprawdzenia 
formy będą dwa mecze z 
reprezentacją Czech. Pierw-
sze spotkanie, otwarte dla 
publiczności, odbędzie się 
1. sierpnia w Wałbrzychu, a 
drugie, już typowo szkole-
niowe, dzień później.
• W meczu kontrolnym 
piłkarki nożne AZS PWSZ 
Wałbrzych przegrały 3:4 
z trampkarzami Górnika 
Wałbrzych, choć do prze-
rwy zespół kobiet prowadził 
2:0. Następny sparing wi-
celider kobiecej I ligi roze-

gra z juniorami Górnika już 
w sobotę, 14.02. W meczu 
z trampkarzami w bramce 
AZS PWSZ nie zagrała Daria 
Antończyk, która w tym cza-
sie szykowała się już do Balu 
Sportu i Biznesu, w którym 
zajęła trzecie miejsce (ser-
decznie gratulujemy!). Daria 
w tym tygodniu jedzie na 
kolejny mecz reprezentacji 
kraju seniorek, który bia-
ło – czerwone rozegrają we 
środę na Węgrzech. Z kolei 
Klaudia Miłek i Edyta Botor 
dostały powołania do repre-
zentacji Polski U-17, a Jessica 
Pluta dostała powołanie do 
reprezentacji U-15. Nato-
miast kompleks Aqua-Zdrój 
w Wałbrzychu będzie gościł 
w dniach 19-22.02 reprezen-
tację kobiet U-19.
• Kierownictwo piłkarskie-
go Górnika Wałbrzych 
rozwiązało kontrakt z bra-
zylijskim obrońcą Filipe 
Andrade Felixem. 29-letni 
piłkarz występował w ze-
spole wałbrzyskiego drugo-
ligowca od lipca ubiegłego 
roku.
• W nadchodzących dniach 
piłkarzy drugoligowego 
Górnika Wałbrzych czeka-
ją trzy ciekawe mecze kon-
trolne. Dwa z drużynami z 
Dolnego Śląska oraz jeden z 
drużyną GKS Katowice, która 
w poniedziałek rozgościła się 
na obiektach w Aqua-Zdro-
ju w Wałbrzychu. We środę 
Górnik udał się do Lubina, 
gdzie przegrał 1:3 z pierw-
szoligowym Zagłębiem. W 
sobotę podopiecznych tre-
nera Jerzego Cyraka czeka 
kolejny wyjazd, tym razem 
do Legnicy, gdzie zmierzą się 
z miejscową Miedzią. Dopie-
ro 18 lutego będzie można 

obejrzeć Górnika w walce na 
własnym terenie. Wtedy bo-
wiem wałbrzyszanie zmierzą 
się GKS Katowice.
• W Centrum Aktywnego 
Wypoczynku AQUA ZDRÓJ 
odbędą się I Młodzieżowe 
Mistrzostwa Europy w Za-
pasach! - Wałbrzych przej-
dzie do historii europejskich 
zapasów, bowiem I Mistrzo-
stwa Europy młodzieżow-
ców U23 zostaną rozegrane 
w naszym mieście w dniach 
24-29.03.2015. W turnieju 
weźmie udział łącznie po-
nad pięciuset zawodników i 
zawodniczek – mówi Janusz 
Szymczak z Aqua Zdroju.
• Bardzo dobry wstęp za-
notowali lekkoatleci Gór-
nika Wałbrzych podczas  
Mistrzostw Dolnego Ślą-
ska Juniorów i Juniorów 
Młodszych w Lekkiej Atle-
tyce. W zawodach, które 
odbyły się w czeskim Ja-
bloncu, reprezentanci LKS 
Górnik zdobyli 11 medali, 
w tym 3 złote. - Najbardziej 
wartościowy wynik – 6,71m 
w skoku w dal uzyskał Ma-
teusz Jopek. To obecnie 
piąty wynik w Polsce w ka-
tegorii juniorów. Dobre wy-
niki na tle wyników tej kate-
gorii uzyskali także Marcin 
Ochyra w skoku wzwyż i 
Piotr Pytlak w pchnięciu 
kulą. Oto nasi medaliści: 
złote medale: Piotr Pytlak 
– pchnięcie kulą (junior 
młodszy), Jakub Janiszew-
ski – bieg na 2000 m (ju-
nior), Aleksander Atamań-
czuk (j) – skok w wzwyż; 
srebrne medale: Weronika 
Grzelak (j) – pchnięcie kulą, 
Mateusz Jopek (j) – skok 
w dal, Marcin Ochyra (j) – 
skok wzwyż, Justyna Bryłka 

(jm) – skok wzwyż, Paulina 
Józik (j) – bieg na 300 m; 
brązowe medale: Michalina 
Wróblewska (jm) – pchnię-
cie kulą, Alicja Kolanek (j) 
– skok w dal, Oliwia Słowik 
(j) – pchnięcie kulą. Medali-
stom gratulujemy, oni mają 
szansę startu w zbliżają-
cych się Halowych Mistrzo-
stwach Polski w Toruniu 
– mówi Stanisław Grędziń-
ski, prezes LKS Górnik Wał-
brzych.
• Na kortach w Szczawnie 
Zdroju odbył się jeden z 
turniejów eliminacyjnych 
dla dzieci, organizowany 
przy okazji wielkiego turnie-
ju ATP Wrocław Open (który 
obędzie się w dniach 16-
22.02.2015 r. we Wrocławiu). 
Eliminacje odbyły się jedno-
cześnie we Wrocławiu, Le-
gnicy, Świdnicy, Ścięgnach, 
a te w Szczawnie Zdroju 
zgromadziły na starcie 26 
młodych uczestników. Ry-
walizowano w dwóch kate-
goriach: do lat 10 oraz do lat 
12. W kategorii zielonej (do 
lat 10) najlepszy okazał się 
Antoni Pankowski z Jeleniej 
Góry, który pokonał w �na-
łowej rozgrywce reprezen-
tantkę gospodarzy Kornelię 
Ejsmont. Trzeci był Mateusz 
Slawinski. W kat żółtej (do 
lat 12) pewnie triumfował 
zawodnik MKS Szczawno 
Zdrój Marcel Dzieło, który 
w �nale pokonał klubowe-
go kolegę Bartka Feledyna. 
Trzeci był Andrzej Roszak. 
Ponieważ do dalszej rywa-
lizacji przechodzą �naliści 
każdej z kategorii, szcza-
wieński MKS będzie miał 
tam trójkę swoich reprezen-
tantów!

(RED)
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1. Na sprzedaż przestronne 3-poko-
jowe, dwupoziomowe mieszkanie 
na Białym Kamieniu, I piętro w 
cenie 129,000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel: 502-657-640

2.Podzamcze, 3 pokoje, 60 mkw 
w budynku IV-piętrowym, w cenie 
127,000 zł. DO NEGOCJACJI!!! Tel: 
502-657-640

3. Piaskowa Góra, 2 pokoje z widną 
kuchnią po kapitalnym remoncie, 
cena: 128,000 zł. DO NEGOCJACJI 
Tel: 502-657-640

4. Głuszyca, 3 pokoje, 72 mkw. 
po kapitalnym remoncie w cenie 
89,000 zł. DO NEGOCJACJI!!!Tel: 
502-657-640 

5. Ładne, pomysłowo urządzone 
mieszkanie na Starym Zdroju.34m2, 
59,000 zł Tel:502-657-353

6. Mieszkanie na Bardowskiego 
dwa pokoje, co węglowe cena 
89,000 zł. do negocjacji. Tel: 502-
657-353

7. Bliźniak z garażem na Piaskowej 
Górze 160m2 cena 420,000 zł. Tel: 
502-657-353

8. Dom szereg na Piaskowej Górze 
w dobrym stanie cena 320,000 zł. 
do negocjacji. Tel. 502-657-353

9. Na sprzedaż dom w trakcie 
remontu w Strudze, ok. 5 km. od 
Wałbrzycha, 253 m2, cena: 179,000 
zł. Tel: 502-665-504

10. Biały Kamień, spokojna oko-
lica. Nowoczesne mieszkanie po 
kapitalnym remoncie, 50m2, cena: 
105,000 zł. Tel: 502-665-504

11. Nowe Miasto, dwupoziomowe 
mieszkanie po remoncie, spokojna 
okolica, cena: 129,000 zł. Tel: 502-
665-504

12. Świdnica, atrakcyjna lokalizacja, 
nowe mieszkanie w apartamen-
towcu, 60,90 m2, cena: 195,000 zł. 
Tel: 502-665-504

13.Na sprzedaż mieszkanie na 
Białym Kamieniu, I piętro, 71 m2, 3 
pokoje z balkonem po remoncie: 
115,000 zł!DO NEGOCJACJI!Tel: 
506-717-014 

14. Na sprzedaż dom na Sobięcinie. 
Parter salon sprzedaży, na I piętrze 
4-pokojowe mieszkanie, II piętro do 
zagospodarowania. Garaż na 3 auta 
wraz z kanałem, cena 550,000 zł. 
DO NEGOCJACJI!Tel: 506-717-014

15. Piaskowa Góra, 3 pokoje, 51 
mkw, po kapitalnym remoncie 
154,000 zł. Tel: 506-717-014

16. Bystrzyca Górna dom o po-
wierzchni 125 mkw, na strzeżonym 
osiedlu. Zaciszna okolica, niskie 
koszty utrzymania. 3 sypialnie oraz 
salon z aneksem kuchennym. Cena: 
599,000 zł.Tel: 506-717-014

17. Podzamcze, 3 pokoje po re-
moncie, 54 mkw. 8 piętro: 134,000 
zł. Tel: 519-121-104

18. Boguszów, 2 pokoje po remon-
cie, 41 mkw. z ogródkiem, 109,000 
zł. Tel: 519-121-104

19. Dom Stare Bogaczowice, z za-
budowaniami gospodarczymi oraz 
działką o powierzchni 7 ha, 300,000 
zł. Tel: 519-121-104

20. Piaskowa Góra, 41 mkw. 2 
pokoje, II piętro w budynku IV-pię-
trowym, do odświeżenia, 105,000 
zł. Tel: 519-121-104

58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 

ZA GOTÓWKĘ

SPRZEDAM
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, Sprze-
dam lub zamienię mieszkanie 3 
pokojowe na Starym Zdroju, 56 
m2, I piętro, cena 75 tyś, 74/640 
11 73, 513 130 023
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, Nowe 
Miasto, 43 m2, 2 pokoje, I piętro, 
spokojna okolica, cena 105 tys 
do negocjacji. 74/640 11 73, 513 
130 023
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
Czarny Bór, mieszkania w stanie 
deweloperskim wysoki standard, 
cena 3000 zł/m2,  74/640 11 73, 
509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, miesz-
kanie w stanie deweloperskim, 
3500 zł/ m2, doskonała lokalizacja 
74/640 11 73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, działka 
w Jugowicach, atrakcyjne położe-
nie, ponad 2 h, 30 zł/m. 74/640 11 
73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, Świe-
bodzice, apartamenty, ceny już 
od 259 tyś, POLECAM 74/640 11 
73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
Świebodzice, mieszkania dewe-
loperskie, ceny już od 126 tyś, 
POLECAM 74/640 11 73, 509 180 
718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, nowe 
domy w zabudowie bliźniaczej, 
stan surowy zamknięty, już od 
289 tyś,  74/640 11 73, 509 180 
718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, dla 
zdecydowany klientów poszukuję 
mieszkań do wynajęcia,  74/640 
11 73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, dom 
w Jugowie po generalnym 
remoncie, wymienione wszyst-
kie instalacje i dach, w pełni 
umeblowane i wyposażone, wraz 
z działką o pow. 280 m2, cena 285 
tyś do negocjacji, 74/640 11 73, 
502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
mieszkanie na Piaskowej Górze, 
na IV piętrze, 44 m2, cena 115 tyś, 
74/640 11 73, 502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
mieszkanie na Starym Gliniku, na I 
piętrze, 64 m2, do remontu, cena 
65 tyś do negocjacji, 74/640 11 
73, 502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, wyre-
montowane mieszkania na Białym 
Kamieniu, II piętro, 3 pokoje, 88 
m2, cena 175 tyś, 74/640 11 73, 
502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, miesz-
kanie na Podzamczu, na II piętrze, 
3 pokoje, 72 m2, do remontu, 
cena 160 tyś, 74/640 11 73, 502 
668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, miesz-
kanie na Podzamczu, 3 pokoje, 
65 m2, I piętro, cena 165 tyś zł, 
74/640 11 73, 502 549 553, 
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
Piaskowa Góra, szeregowiec 80 
m2, po remoncie, działka 230 m2,  
cena 310 tyś zł, 74/640 11 73, 502 
549 553, 
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, miesz-
kanie na Piaskowej Górze, 53 m2, 
2 pokoje, po remoncie,  IV piętro, 
cena 125 tyś zł, 74/640 11 73, 502 
549 553,
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, Nowe 
Miasto, kawalerka po remoncie, 
31 m2, I piętro, cena 65 tyś zł, 
74/640 11 73, 502 549 553,

SUKCES NIERUCHOMOŚCI, miesz-
kanie na Piaskowej Górze, 45 m2, 
3 pokoje, po remoncie, VII piętro, , 
cena 130 tyś zł, 74/640 11 73, 502 
549 553,
WYNAJMĘ
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
wyremontowane mieszkanie na 
Piaskowej Górze, 2 pokoje, II pię-
tro, 33 m2, najem 800 zł, 74/640 
11 73, 502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, kom-
fortowo umeblowane mieszkanie 
3-pokojowe w Śródmieściu, na 
parterze, 64 m2, spokojna okolica, 
najem 1600 zł, 74/640 11 73, 502 
668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, lokal 
40 m2, w bardzo dobrej lokalizacji 
na Podzamczu, pod wszelką 
działalność usługową, z własnymi 
miejscami parkingowymi, cena 
najmu 1300 zł, 74/640 11 73, 502 
668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
wynajmę lokal 60 m2, I piętro, w 
centrum Piaskowej Góry, najem 
1850 zł, 74/640 11 73, 513 130 023
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, do wy-
najęcia lokal użytkowy w centrum 
Piaskowej Góry, parter 149 m2, I 
piętro 270 m2, 74/640 11 73, 513 
130 023 BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE, 

110 M2, 1 PIĘTRO, 4 POKOJE, 
KUCHNIA W ZABUDOWIE, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE NA OPAŁ STAŁY. 
STRYCH, PIWNICA. CENA: 149 000 
ZŁ (NR: 1946)- (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09, 

BON - BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKANIE 
DWUPOZIOMOWE, 62 M2, 1 PIĘ-
TRO, 2 POKOJE, JASNA KUCHNIA, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ, 
POMIESZCZENIA GOSPODARCZE. 
OGRZEWANIE NA OPAŁ STAŁY. 
GARAŻ PIWNICA. CENA: 99 000 
(NR: 1907)- (74) 666 66 06, (74) 
843 33 33

BON - NOWE MIASTO, MIESZKA-
NIE, 33 M2, PARTER, 1 POKÓJ, 
WIDNA KUCHNIA, ŁZIENKA Z 
WC, PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE 
KOMINKOWE Z ROZPROWA-
DZENIEM. PIWNICA, WSPÓLNY 
STRYCH. CENA: 83 000 ZŁ (NR: 
1912)- (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON - PODZAMCZE, MIESZKA-
NIE, 49 M2, PARTER, 2 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC, PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE 
MIEJSKIE. PIWNICA. CENA: 119 
000 ZŁ (NR: 1953)- (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33

BON - SZCZAWNO ZDRÓJ, MIESZ-
KANIE, 58 M2, PARTER, 3 POKOJE, 
ANEKS KUCHENNY, GARDEROBA, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE C.O. ELEKTRYCZNE. 
CANA: 159 000 (NR: 1949)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON - STARY ZDRÓJ, MIESZKA-
NIE, 29 M2, 1 PIĘTRO, 1 POKÓJ, 
KUCHNIA W ZABUDOWIE, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE GAZOWE. DWIE 
PIWNICE, STRYCH. CENA: 79 000 
ZŁ (NR: 1910)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE, 
31 M2, 2 PIĘTRO, 1 POKÓJ, KUCH-
NIA, ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPO-
KÓJ. OGRZEWANIE KOMINKOWE. 
PIWNICA, STRYCH, KOMÓRKA. 
CENA: 54 000 ZŁ (NR: 1924)- (74) 
666 66 06, (74) 843 33 33

BON - NOWE MIASTO, MIESZAK-
NIE, 34 M2, WYSOKI PARTER, 
1 POKÓJ, ANEKS KUCHENNY, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE GAZOWE. PIWNICA, 
STRYCH. CENA: 75 000 ZŁ/ WY-

NAJM: 690 ZŁ+ MEDIA (NR: 1960)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZ-
KANIE, 52 M2, PARTER, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA W ZABUDOWIE, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE MIEJSKIE. WYPO-
SAŻENIE W CENIE MIESZKANIA. 
CENA: 156 000 ZŁ/ WYNAJM: 1600 
ZŁ+ MEDIA (NR: 1951)- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON - SOBIĘCIN, MIESZKANIE, 48 
M2, 4 PIĘTRO, 2 POKOJE, OTWAR-
TA KUCHNIA W ZABUDOWIE, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ, 
DWA BALKONY. OGRZEWANIE 
MIEJSKIE. PIWNICA, OGRÓD. 
CENA: 115 000 ZŁ (NR: 1919)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 09

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, 94 M2, DZIAŁKA: 
1013 M2, 4 POKOJE, KUCHNIA 
W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA Z 
WC, OSOBNO WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE NA OPAŁ STAŁY. 
STRYCH, GARAŻ, OGRÓD. CENA: 
399 000 ZŁ (NR: 1938)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON - PIASKOWA GÓRA, DOM W 
ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, 105 
M2, 3 POKOJE, SALON, KUCHNIA 
W ZABUDOWIE, ŁAZIENKA Z 
WC, WC, PRZEDPOKÓJ. OGRZE-
WANIE NA OPAŁ STAŁY. GARAŻ, 
SUSZARNIA, POMIESZCZENIA 
GOSPODARCZE. CENA: 490 000 
ZŁ (NR: 1937)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - KAMIENNA GÓRA, DZIAŁKI 
ROLNE, 12234 M2, MEDIA: OKOŁO 
3O M2 OD DZIAŁEK. DROGA 
DOJAZDOWA- ASFALT. CENA: 48 
000 ZŁ (NR: 1873)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 

BON - GMINA MARCISZÓW, 
GRUNTY ROLNE ORAZ ZABUDO-
WANIA GOSPODARCZE 17, 2 HA. 
CENA: 396 000 ZŁ (NR: 1939)- (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06

BON - WAŁBRZYCH, DZIAŁKA 
BUDOWLANA, 586 M2. DZIAŁKA 
UZBROJONA, MEDIA NA GRANICY 
DZIAŁKI. DROGA DOJAZDOWA- 
ASFALT. CENA: 39 000 ZŁ (NR: 
335)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
09

BON - STARE BOGACZOWICE, 
DZIAŁKA BUDOWLANA, 0,1436 
HA. MEDIA: WODA, PRĄD. DROGA 
DOJAZDOWA- ASFALT. CENA: 85 
000 ZŁ (NR: 1707)- (74) 666 66 06, 
(74) 843 33 33 

BON – WALIM, DZIAŁKA BUDOW-
LANA, 4000 M2. MEDIA: PRĄD, 
WODA. MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU 
NA 3 DZIAŁKI. CENA: 35 ZŁ/M2 
(NR: 1891)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, LOKAL 
BIUROWY, 50 M2, PARTER, 2 
POMIESZCZENIA BIUROWE, 
KUCHNIA, WC, HALL. OGRZEWA-
NIE ELEKTRYCZNE. CENA NAJMU: 
1600 ZŁ, CENA SPRZEDAŻY: 168 
000 ZŁ (NR: 1124)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - STARY ZDRÓJ, LOKAL 
HANDLOWO- USŁUGOWY, 70 
M2, PARTER, SALA SPRZEDAŻY, 
ZAPLECZE, WC, POMIESZCZE-
NIA SOCJALNE, MAGAZYN NA 
ZEWNĄTRZ, DUŻE WITRYNY. 
oGRZEWANIE: PIEC GAZOWY. 
CENA SPRZEDAŻY: 139 000 ZŁ 
(1870)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

Skupujemy mieszkania za gotówkę 
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, 
może być zadłużone, lub z zajęciem 

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-1875 Piaskowa Góra kawalerka 
o pow. 25M cena 58 tys. Tel. 883 334 
486/ 883 334 481
OKAZJA!!! wysoki standard !!! 
Piaskowa Góra- 2 pokoje, 34 m 
po remoncie, meble kuchenne w 
zabudowie wraz ze sprzętem AGD w 
cenie mieszkania, cena 109 tys, tel. 
606 97 66 30
EDN-MS 1849 Szczawienko 52m, 
2 pokoje po kapitalnym remoncie, 
kuchnia wraz ze sprzętem AGD w 
cenie mieszkania, cena 89 tys. Tel. 
534 210 153
EDN-MS 1795 Piaskowa Góra, 2 poko-
je 37m-, cena 85 tys, tel. 534 210 153
EDN-MS 1858 Biały Kamień  o pow. 
41M po kapitalnym remoncie, cena 
105 tys. Tel. 883 334 486
EDN-MS 1320 Sobięcin Górny  2 
pokoje do wprowadzenia 51m, 2p/4p 
nowe budownictwo, cena 98 tys. Tel. 
534 210 153
OKAZJA!!! Komfortowe 3 pokoje po 
kapitalnym remoncie, wysoki stan-
dard, cena 139 tys, tel. 606 97 66 30
Piaskowa Góra 2 pok. o pow. 42M, 
pełen rozkład, ul. Hirszfelda, zabudo-
wa kuchenna, oraz meble na wymiar 
w cenie  139 tys.tel. 606 97 66 30
EDN-MS-1679 Podzamcze, 2 pokoje, 
54m2, po remoncie. Cena 135 tys. Tel. 
883 334 481
MS-1812 Nowe Miasto 2 pokoje roz-
kładowe do odświeżenia pow. 42M 
cena 105 tys. Tel. 883 334 481
OKAZJA!!! wysoki standard !!! MS-
1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza o 
pow. 49M2 po kapitalnym remoncie, 
I piętro, zabudowa kuchenna wraz ze 
sprzętem AGD w cenie,  cena 119 tys. 
Tel. 606 97 66 30
MS-1839 Biały Kamień 3 pokoje nowe 
budownictwo pow. 55m. Cena 135 
tys. zł Tel. 793 111 130
MS- 1869 Podzamcze 4 pokoje 64m2, 
1 piętro do wejścia 165 tys. zł, tel. 883 
334 481
DOM w zabudowie bliżniaczej pow. 
130 M, z ogrodem 489m- Świebodzi-
ce Cena 390 tys. Tel. 606 976 630

Sprzedam wyremontowaną 
szeregówkę na Piaskowej Górze, 
doskonała lokalizacja, cena 289 tys.
tel. 606 97 66 30

MS-1789 Dom Witków 2-kondygna-
cyjny o pow. 192m z działką 2520m. 
Cena 185 tys. Tel. 793 111 130

Działki budowlane bogata oferta Wał-
brzych i okolice cena  już od 30 tys. 
Tel. 793 111 130

Wynajem 2 pokoje Piaskowa Góra 
750 zł.!!! Zadzwoń i sprawdź, tel. 793 
111 130

LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o 
pow. 320 m w  Centrum Wałbrzycha 
przy największym parkingu w mie-
ście, cena 4500. tel. 606 976 630

USŁUGI

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

(3) Pożyczki „ANANAS” od 
300 zł do 1500 zł. Zadzwoń: 
539 959 964, 530 814 335.

(3) Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe: malowanie, gładzie, 
płytki, su�ty 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.

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

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

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

PRACA

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

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 37 m 
kw. na Nowym Mieście, umeblo-
wane, wszystkie media. Tel. 668 
307 813.

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

MOTORYZACJA

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

(4) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889-093-150.
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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 – Okazja! Sprzedamy 2 po-
koje z aneksem kuchennym, 41m2 
, Podgórze, I piętro, cicha okolica, 
ogródek, cena - 46 000 zł!!! 74 666 
42 42, 507 153 166
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, 
48m2, Podzamcze, 1piętro w czte-
ropiętrowcu, balkon, cena 120tys.
zł. do negocjacji, 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 – Do sprzedania 3 pokoje, 
po remoncie, P.Góra, ul.Nałkow-
skiej, 50,8 m2, cena 153 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 127m2, 4 pokoje na 
Starym Zdroju, cena 169 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
55m2, B.Kamień w bloku, cena 135 
tys.zł. do negocjacji!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 kawalerkę w 
dzielnicy  Nowe miasto 25m2 ,
 do remontu  - 37 tys.zł. do nego-
cjacji! 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy dom wolno-
stojący w Mieroszowie 120m2, 
działka 2300m2, cena 250 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 dom wol-
nostojący typu willa na Starym 
Zdroju, 220m2, 5 pokoi, cena 620 
tys.zł – 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 51m2 na 
P.Górze, ul.Nałkowskiej, 2 piętro 
w czteropiętrowcu, 135 tys. zł. do 
negocjacji, 74 666 42 42, 881 788 
200.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 po-
koje z werandą, 68,5m2, N.Miasto, 
cicha lokalizacja, cena 76 tys.zł., 74 
666 42 42, 881 788 200.

jm dom
agencja nieruchomości

Sprzedam mieszkanie w Lądku- 
Zdrój dwa pokoje 41 m2, 93 tys. 
zł tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam dwa mieszkania 130 
m2. Cena 170 tys. zł w Mieroszo-
wie.  tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Głuszyca ul. Grunwaldzka 
20A tel./fax  748447889, 
882068300, 600186884

e-mail:info@zolnieruk.pl

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 125.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. For-
teczna, 2 pokoje, 51m2, 4 piętro w 
10, cena 129.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blan-
kowa, 4 pokoje, 65m2, 1 piętro w 
10, cena 159.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
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, 3 pokoje, 55m2, 10 piętro w 
10 po kapitalnym remoncie, cena 
149.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blan-
kowa, 2 pokoje, 48m2, 5 piętro w 
10, cena 120.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska,  3 pokoje, 64m2, 2 piętro 
w 4, 145.000zł, okna PVC, gładzie, 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Het-
mańska,  3 pokoje, 60m2, 4 piętro 
w 4, 123.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA - PIASKOWA GÓRA,  
3 pokoje, 45m2, parter w 10, 
99.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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 –  BIAŁY KAMIEŃ, ul. 
Piasta, 52m2, 2 pokoje, kuchnia, 
WC, cena 88.000zł 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, 45m2 z ogrodem, 2 pokoje, 
1 piętro w 1, cena 85.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ ul. Gra-
bowskiej, 48m2, 2 pokoje, 2 piętro 
w 3, po kapitalnym remoncie, 
cena 139.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ ul. 
Kątowa, 57m2, 3 pokoje, 8 piętro 
w 10, po kapitalnym remoncie 
cena 168.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ ul. 
Kątowa, 27m2, kawalerka, 6 piętro 
w 10, cena 63.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – DOM NA BIAŁYM KA-
MIENIU  blisko Szczawna-Zdroju, 
6 pokoi, 160m2, cena 385.000zł 
MOŻLIWA ZAMIANA NA 3 POKO-
JE 74 840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  DOM W SZCZAWNIE-
-ZDROJU z garażem, 166m2, 
6 pokoi, cena 580.000zł lub 
zamiana z dopłatą na 2 pokoje w 
Szczawnie-Zdroju 74 840 40 40, 
693 223 424

Nieruchomość tygodnia: 1090 m2 
Cena 50 tys.zł.

 

Działka budowlana położona w 
Głuszycy. Media: prąd, woda, gaz, 
kanalizacja przy granicy działki. 
Dojazd do działki: drogą asfalto-
wą. Bardzo atrakcyjna lokalizacja. 
Zapraszamy na prezentację!

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację.

Sprzedam dom w Jugowicach, 
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy 
1983. Cena 270 tys. 

Sprzedam dom w zabudowie 
bliźniaczej w Głuszycy 105 m2 
działka 361 m2. Cena 290 tys. 
zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Posiadamy mieszkania do sprze-
daży w Głuszycy w atrakcyjnych 
cenach! Mieszkania jedno- dwu- 
trzy i czteropokojowe do zamiesz-
kania i do remontu. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura w 
Głuszycy.

Sprzedam mieszkanie dwupo-
kojowe w Jedlinie- Zdrój, 59 m2. 
Cena 85 tys. zł tel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie w Wałbrzy-
chu okolice 11 Listopada, 1 piętro, 
28 m2. Cena 43 tys. 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 działki budowlane w 
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja 
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 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 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

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 wynajęcia 3–pokojo-
we mieszkanie, 48 m2, Piasko-
wa Góra, 1000 zł, 74 6660919, 
607212315

JM DOM do wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe, Struga, 650 zł, 74 
6660919, 607 212 315

JM DOm do wynajęcia mieszka-
nie, 1-pokojowe, Piaskowa Góra, 
74 666 09 10, 607 212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
1–pokojowe, 34 m2, Nowe Miasto 
- Psie Pole. 65 000 zł, 74 666 09 19, 
607 212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
2–pokojowe, 44 m2, Nowe Miasto 
- Psie Pole, 85 000 zł, 74 666 09 19, 
607 212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 3–
pokojowe, 100 m2, Nowe Miasto, 
120 000 zł, 74 666 09 19, 607 212 
315

JM DOM sprzedam mieszkanie 1–
pokojowe, 33 m2, Jedlina Zdrój, 
49 000, 74 666 09 19, 607 212 315

JM DOM sprzedam 2 pokoje z 
balkonem, 36 m2, Piaskowa Góra, 
4 piętro, 115 000 zł, do zamieszka-
nia, 607 212 315, 74 666 09 19

JM DOM sprzedam dom z działką 
i garażem, Stare Bogaczowice, 
370 000 zł, 607 212 315, 74 666 
09 19

JM DOM sprzedam dom z działką, 
Stare Bogaczowice, 290 000 zł, 
607 212 315, 74 666 09 19

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

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

JMDOM mieszkanie 2–pokojowe, 
60 m2, Biały Kamień, ul. Grabow-
skiej, 99 000 zł, 607 212315 ,74 
666 09 19

JM DOM mieszkanie 65 m2, 3- po-
kojowe, 9 piętro, Podzamcze, 125 
000 zł, 607 212 315, 74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 2-pokojo-
we, 40 m2, Śródmieście, nowe 
budownictwo, 75 000 zł, 607 212 
315, 74 666 09 19 JASIAK – OKAZJA !!! WAŁBRZYCH, 

PODZAMCZE , 5 PIĘTRO, 60M2, 3 
POKOJE, PEŁEN ROZKŁAD. ATRAKCYJ-
NA LOKALIZACJA. CENA 145 000,- ZŁ. 
DO NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. 
MS – 0597K
JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO, 
42M2, 1 PIĘTRO, 2 POKOJE, JEDEN Z 
ANEKSEM KUCHENNYM, ŁAZIENKA. 
PO KAPITALNYM REMONCIE, OGRZE-
WANIE GAZOWE, CICHA OKOLICA. 
CENA 132 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. 
TEL. 535 985 088. MS – 0821K
JASIAK – WAŁBRZYCH, SOBIĘCIN, 
BEZCZYNSZOWE, 82M2, 3 POKOJE. 
DWUPOZIOMOWE, W OTOCZENIU 
OGRODÓW.  CENA 169 000,- ZŁ. DO 
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. MS – 
0817K
JASIAK – WAŁBRZYCH, SOBIĘCIN, 2 PO-
KOJE ROZKŁADOWE, 53M2, 2 PIĘTRO. 
CENA 115 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. 
TEL. 535 985 088. MS – 0796K
JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO, 
2 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA, 44M2, 
IDEALNA LOKALIZACJA. CENA 89 
000,.-ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL. 535 985 
088. MS – 0788K
JASIAK – WAŁBRZYCH, RUSINOWA – 
OSIEDLE GÓRNICZE, 38M2, 1 PIĘTRO, 
2 POKOJE, KUCHNIA W ZABUDOWIE, 
OGRZEWANIE GAZOWE. CENA 95 000,-
ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. 
MS – 0748K
JASIAK – BOGUSZÓW GORCE, 30-LET-
NI DOM 2 PIĘTROWY, 230M2, DZIAŁKA 
400M2, 6 POKOI, SALON Z KOMIN-
KIEM, KUCHNIA W ZABUDOWIE. 
CENA 520 000,-ZŁ DO NEGOCJACJI. 
DS. – 0191K
JASIAK – OKAZJA !!! WAŁBRZYCH, 
PIASKOWA GÓRA, 41M2, 2 POKOJE, 3 
PIĘTRO W BLOKU 4 PIĘTROWYM. KOM-
PLETNIE URZĄDZONE I UMEBLOWA-

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

NE. CENA 138 000,-ZŁ. DO NEGOCJA-
CJI. TEL. 535 985 088. MS – 0816K
JASIAK – OKAZJA !!! ŚWIEBODZICE, 
OSIEDLE SUDECKIE. 2 POKOJE, 43M2, 
KUCHNIA Z OKNEM. CENA 119 000,-ZŁ. 
DO NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. 
MS – 0713K
JASIAK-OKAZJA, KAWALERKA,27M2, 
7 PIĘTRO, NOWE BUDOWNICTWO, 
ŚRÓDMIEŚCIE, 63.000 DO NEGOCJA-
CJI, TEL 883-981-344
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, 
KUCHNIA W ZABUDOWIE CENA 105 
000ZŁ, KONTAKT 883-981-344
JASIAK - BIAŁY KAMIEŃ, KAWALERKA 
PO KAPITALNYM REMONCIE,3 PIĘTRO 
+ GARAŻ, KONTAKT 883-981-344
JASIAK- PODZAMCZE, 2 POKOJE, 
48M2, 3 PIĘTRO, DO WPROWADZENIA, 
KONTAKT 883-981
JASIAK- PIASKOWA GÓRA, GARSONIE-
RA, 18M2, DO WYNAJĘCIA, OD POŁO-
WY STYCZNIA KONTAKT 883-981-344
JASIAK-PODZAMCZE, 3 PIĘTRO, 2 PO-
KOJE, 41M2, 3 PIĘTRO, DO WPROWA-
DZENIA, KONTAKT 883-981-344
JASIAK- DLA NASZYCH KLIENTÓW 
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ TRZY I 
DWU POKOJOWYCH NA PODZAM-
CZU I PIASKOWEJ GÓRZE TELEFON 
730-303-888.
JASIAK-BOGUSZÓW GORCE, 5 POKOI, 
95 M2, DWUPOZIOMOWE, Z DUŻYM 
OGRODEM, CICHA I SPOKOJNA OKO-
LICA, 180 000,- DO NEGOCJACJI TEL 
730-303-888.  
JASIAK-WAŁBRZYCH, PIASKOWA 
GÓRA, 2 POKOJE, 37 M2, PO KAPI-
TALNYM REMONCIE, 110 000 DO 
NEGOCJACJI TEL 730-303-888.
JASIAK-BOGUSZÓW GORCE, KUŹNICE, 
1 POKÓJ 1 PIĘTRO, DO REMONTU 40 
000,- DO NEGOCJACJI TEL 730-303-
888. 
JASIAK-SZCZAWNO-ZDRÓJ, SUPER 
LOKALIZACJA, 4 POKOJE, 85 M2, DO 
ODŚWIEŻENIA, 219 000,- DO NEGO-
CJACJI TEL 730-303-888.
JASIAK-WAŁBRZYCH, ŚRÓDMIEŚCIE, 
2 POKOJE, OGRZEWANIE MIEJSKIE, 35 
M2, DO ODŚWIEŻENIA, 63 000,- DO 
NEGOCJACJI TEL 730-303-888.
JASIAK-WAŁBRZYCH, ŚRÓDMIEŚCIE, 
2 POKOJE, 39 M2, PARTER, 49 999 DO 
NEGOCJACJI TEL 730-303-888.
JASIAK-WABRZYCH, NOWE MIASTO, 2 
POKOJE, Z GARAŻEM, 50 M2, 75 000,- 
DO NEGOCJACJI TEL 730-303-888.
JASIAK-WAŁBRZYCH, PODGÓRZE, 3 
POKOJE, Z GARAŻEM I OGRÓDKIEM, 
104 M2, 70 000,- TEL 730-303-888.
JASIAK-WAŁBRZYCH, PIASKOWA 
GÓRA, 3 POKOJE, 45 M2, WYSOKI 
PARTER, DO REMONTU 99 999,- DO 
NIEWIELKIEJ NEGOCJACJI TEL 730-
303-888.
JASIAK-BOGUSZÓW-GORCE, OKAZJA!!! 
HALA DO WYNAJĘCIA, 300M2, DROGA 
WYLOTOWA Z GORC. TEL. 603 861 411

WILLA – Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie 42m2, zielona lokalizacja 
Wałbrzycha, Kozice, cena 65 tys.
zł. – do negocjacji! 74 666 42 42, 
881 788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy nowo 
wybudowany, wykończony dom 
w Świebodzicach, 4 pok. 120m2, 
działka 1082m2, cena 350 tys.zł. 
do negocjacji 74 666 42 42,  881 
424 100.
WILLA – Sprzedamy szeregówkę 
na Gaju, 112m2, 4 pokoje, działka 
600m2, po częściowym remoncie, 
225 tys.zł. 74 666 42 42 , 507 153 
166.
WILLA-  Sprzedam  74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy 3 po-
koje, 92m2, Podgórze z osobnym 
wejściem, garażem, balkonem, 70 
tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.
WILLA- Sprzedamy dom wolno-
stojący wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi w Głuszycy, 12 po-
koi, działka 5000m2, cena 200tys.
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 
jasną kuchnią na Piaskowej Górze, 
parter, balkon, 26m2, 75 tys.zł.- do 
negocjacji, 666 42 42, 507 153 166.
WILLA -  Sprzedamy 3 pokoje na 
Nowym Mieście, 75m2, 95tys.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.
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Skup
monet, 

banknotów, 
medali, znaczków, 

starych zdjęć, 
pocztówek itp.

Tel. 883 981 344

„ANEW-Bis” Projektowe 
Biuro Konstrukcyjne

„mgr inż. Jacek Kowalewski”
ul. J. Malczewskiego 3/21, 

58-309 Wałbrzych
Tel.: 74/646 78 35, 664 250 604

e-mail: biuro@anew.pl
 Oferuje:

• Projektowanie budowlane 
(pełnobranżowe),

• Adaptacja projektów typowych,
• Kosztorysowanie,
• Prowadzenie budowy, nadzory.

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

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

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

i 74-854-17-12

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

SKUP NIERUCHOMOŚCI 
ZA GOTÓWKĘ

(RÓWNIEŻ ZADŁUŻONYCH)

TEL. 606 97 66 30

POŻYCZKI 
pozabankowe

bez zdolności kredytowej

CHWILÓWKI   na   dowód
pierwsza za darmo 1400zł

KONSOLIDACJE
Wałbrzych, Piaskowa Góra

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

Wójt Gminy Walim, 
podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Walimiu 

ul. Boczna nr 9, został wywieszony na 
okres od 12.02.2015 r. do 05.03.2015 r.

 wykaz numer 2/2015 nieruchomości 
gminnych  przeznaczonych do sprzedaży 
oraz wykaz numer 3/2015 nieruchomości 
gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

SKŁAD WĘGLA 
MAXIMUS

OFERUJE TYLKO POLSKI WĘGIEL KAMIENNY, 
UWAGA - OBNIŻAMY CENY !!!

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

DREWNO 
ROZPAŁKOWE 
TEL: 695-079-900 

lub 502-545-090 

Najtańsze okna 
w mieście

Wycena i pomiar 

gratis
Tel. 605 062 642

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

Wynajmę 
pomieszczenia biurowe 

z powierzchnią 
magazynową

z osobnym wejściem 
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu 

(przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

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...

Praca dla Opiekunki 
osoby starszej 

w Niemczech/w Anglii. 
Szybkie wyjazdy, 
wysokie zarobki. 

Tel. 509 892 436.

 Bez BIK

 Bez poręczycieli

 Bez opłat 
wstępnych

 Bezpiecznie 
i szybko

KREDYT
POŻYCZKA

DLA KAŻDEGO

Zadzwoń i sprawdź
74 300 03 35
733 033 350
Wałbrzych, 

pl. Magistracki 3, 
lok. 12 (piętro III)

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!

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92

www.goliat.walbrzych.pl


