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KREDYTY POZABANKOWE
DLA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI!!!

CHWILÓWKA NA DOWÓD 
PIERWSZA DARMOWA

KREDYTY
• gotówkowe  

• konsolidacyjne

• na oświadczenie

OPROCENTOWANIE

5,5%
PROWIZJA 

0%

Umowa najmu to �naliza-
cja długotrwałych zabiegów 
burmistrza Bogdana Kożucho-
wicza nie tylko o modernizację 
budynku dworcowego, ale tak-
że możliwie jak najpełniejsze 
wykorzystanie dużego i pięk-
nego obiektu. Miasto do daw-
na miało pomysł, by dworzec 
ożywić i by mógł służyć nie tyl-
ko pasażerom, ale wszystkim 
mieszkańcom Świebodzic. 

- To doskonałe miejsce dla 
Izby Regionalnej, czyli czegoś 
w rodzaju niewielkiego mu-
zeum prezentującego historię 
naszego miasta - mówi bur-
mistrz Bogdan Kożuchowicz. 
- Dodatkowo chcielibyśmy 
urządzić na dworcu salę wy-
stawienniczą, która mogłaby 
pełnić rolę sali projekcyjnej, 
a także służyć różnym wyda-
rzeniom kulturalnym. W po-
mieszczeniach dworcowych 
znajdzie się także miejsce dla 
straży miejskiej, w planach na 
najbliższe lata jest również za-

gospodarowanie placu Dwor-
cowego.

Umowę najmu w imieniu 
PKP podpisała Brygida Zalew-
ska, Dyrektor Regionalny De-
partamentu Komercjalizacji 
Nieruchomości Polskich Kolei 
Państwowych S.A. - Cieszę się, 
że udało nam się s�nalizować 
rozmowy, dokumenty przetar-
gowe na remont tych pomiesz-
czeń są już gotowe i mam 
nadzieję, że uda się przeprowa-
dzić remont szybko i sprawnie, 
by gmina mogła realizować tu 
swoje przedsięwzięcia - po-
wiedziała Brygida Zalewska 
podkreślając, że Świebodzice 
są jednym z trzech kolejnych 
dolnośląskich miast, z którymi 
PKP podpisuje właśnie tego 
typu umowy.

Dokument z ramienia sa-
morządu podpisała także 
skarbnik Miasta Luiza Gass-
-Sokólska, a nad kwestiami 
prawnymi czuwał radca Paweł 
Polewski. PKP reprezentowała 

także Kamila Wieczysta, na-
czelnik wydziału w DKN. 

Kolejna dobra wiadomość 
dla mieszkańców Świebodzic 
jest taka, że PKP ogłosiło prze-
targ na uruchomienie kasy bi-
letowej na naszym dworcu. 

Ciekawostką jest także fakt, 
iż w Świebodzicach można 
już nabyć bilety kolejowe na... 
poczcie. PKP Intercity testuje 
nowy kanał sprzedaży biletów 
za pośrednictwem okienek 
pocztowych. Wytypowano 37 
miast, w tym Świebodzice. Bi-
lety sprzedawane są na połą-
czenia bezpośrednie Intercity. 

Gruntowny remont świe-
bodzickiego dworca PKP prze-
prowadziło w latach 2012-
2013. Inwestycja kosztowała 
blisko 3 mln zł. Pochodzący z II 
poł. XIX wieku obiekt odzyskał 
piękną elewację i zabytkowe 
wnętrza.

(RED)
Więcej informacji 

ze Świebodzic na str. 7

Dworzec trochę miejski
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Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz podpisał umowę z PKP na dzierżawę części pomieszczeń 
wyremontowanego dworca kolejowego. Po przeprowadzeniu potrzebnego remontu, we wnętrzach 

dworcowych znajdą swoje miejsce Izba Regionalna, komisariat straży miejskiej, a także niewielka 
sala służąca celom kulturalnym.
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Janusz
Bartkiewicz

Nowy towar

23 lutego (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Chrobrego 14

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

R E K L A M A

Tydzień temu, w tekście 
zatytułowanym „Przepra-
szam, czy tu biją. Ciąg dal-
szy”, wyraziłem swą naiwną 
wiarę w to, że ujawniony-
mi ostatnio przypadkami 
brutalnego traktowania 
obywateli przez niektórych 
funkcjonariuszy wałbrzy-
skiej policji, zainteresują 
się jej jednostki nadrzędne. 
Wygląda jednak na to, że 
praktycznie wszyscy prze-
szli nad tym do porządku 
dziennego i życie toczy się 
dalej. Jedynym publicznym 
odzewem było opubliko-
wane na stronie interne-
towej dolnośląskiej policji 
oświadczenie jej rzecznika 
prasowego, st. asp. Pawła 
Petrykowskiego. Oświad-
czenie zdumiewające, obu-
rzające i wręcz – w mojej 
skromnej ocenie - skanda-
liczne. Myślę tak, ponieważ 
st. asp. Petrykowski, nie za-
przeczając jakiemukolwiek 
faktowi podanemu w tele-
wizyjnym reportażu Maga-
zynu Ekspresu Reporterów 
TVP 2, pt.„Bezkarnie biją”, 
autorstwa Pawła Kaźmier-
czaka, publicznie pomawia 
go o brak rzetelności dzien-
nikarskiej, sam prezentu-
jąc totalny jej brak, a przy 
okazji niezwykłą arogancję. 
Treść oświadczenia jest tak 
skandaliczna, że nie mam 
ochoty polemizować z ja-
kąkolwiek jej – nawet naj-
drobniejszą – częścią. Ale 
do dwóch jej fragmentów 
odnieść się muszę.

Pierwszy, to ten, który 
najbardziej nadaje całości 
tak skandaliczną i oburzają-
cą wymowę. Otóż st. asp. Pe-
trykowski raczył zauważyć, 
że „Podczas legitymowania 
wymienieni zachowywali 
się wulgarnie i agresywnie 
w stosunku do policjantów, 
zmuszając ich do zastoso-
wania środków przymusu 
bezpośredniego.” Jak wi-

Oczy wokół głowy
dać, takie zachowanie, wg 
pana starszego aspiranta, 
usprawiedliwia brutalne bi-
cie obywatela, co pan rzecz-
nik eufemistyczne nazywa 
zastosowaniem środków 
przymusu bezpośrednie-
go. Radziłbym zatem panu 
rzecznikowi, aby w trybie 
pilnym zapoznał się z treścią 
ustawy o środkach przymu-
su bezpośredniego i broni 
palnej, a zwłaszcza z jej art. 
11. Nie wspomnę już o Kon-
stytucji Rzeczypospolitej. 
Pominę milczeniem śmiesz-
ne argumenty pana rzeczni-
ka odwołujące się do wyro-
ków sądowych, bo ja wiem, 
że są to wyroki nieprawo-
mocne i wszystkie zostały 
zaskarżone. Znając zawar-
tość materiałów dowodo-
wych przedstawionych w 
złożonych zażaleniach, nie 
mam wątpliwości, że oskar-
żenia zgłoszone przez funk-
cjonariuszy, zostaną bez-
litośnie obrócone w puch, 
albowiem siła dowodów, 
jakie zostaną przedstawio-
ne sądom, będzie nie do 
obalenia. Nie mam zamiaru 
ułatwiać życia tym, którym 
się wydaje, iż im wolno bez-
karnie bić, kogo tylko uzna-
ją za stosowne i dowodów 
tych nie opiszę, aczkolwiek 
dobrze je znam. Mam na-
dzieję, że wałbrzyskie sądy 
wykażą się obiektywizmem 
tak samo, jak np. w sprawie 
pomówień pana Stefana 
Witkowskiego przez wał-
brzyskich strażników miej-
skich. Zresztą już raz, Sąd 
Rejonowy w Wałbrzychu, w 
postanowieniu swym jasno 
i bez żadnych wątpliwości 
stwierdził, że np. w przy-
padku pana Michała Zabo-
rowskiego, został on przez 
funkcjonariuszy skatowany. 
A miało to miejsce w czasie 
prowadzonych czynności 
procesowych. Podkreślę 
raz jeszcze. To nie jest mój 
wymysł, tylko obiektywna, 
bo oparta na niepodwa-
żalnych dowodach, ocena 
wałbrzyskiego sądu. Rzecz 
w tym, że prokuratura i 
władze wałbrzyskiej policji 
tego postanowienia sądu 
jakoś nie mogą dostrzec. 

Albo przeczytać ze zrozu-
mieniem.

Drugi fragment, do któ-
rego się odniosę brzmi: 
„wbrew sugestiom materia-
łu emitowanego w Magazy-
nie Ekspresu Reporterów, w 
którym wypowiada się też 
m.in. były funkcjonariusz, 
który nie ma wiedzy w kon-
kretnej sprawie, a służby w 
policji nie pełni już od wie-
lu lat”. Wynika więc, że st. 
asp. Petrykowski jest świę-
cie przekonany, że emery-
towany, wyższy oficer po-
licji, jakim przecież jestem, 
nie jest w stanie zrozumieć 
tego, co czyta, słyszy i wi-
dzi. Radziłbym zatem panu 
starszemu aspirantowi, aby 
oceniając innych, nie posłu-
giwał się wzorcem swojej – 
widać niskiej – samooceny. 
Zainteresowanych pełnym 
tekstem mojej odpowiedzi 
na oświadczenie rzecznika 
prasowego KWP we Wro-
cławiu, odsyłam do mojej 
strony internetowej (”W 
odpowiedzi panu rzeczni-
kowi”). Drugim organem, 
który jakoś zareagował na 
przedstawiony w reportażu 
problem, była Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy, któ-
ra piórem swej rzeczniczki 
prasowej oświadczyła, iż 
fakt niewystąpienia w nim 
przedstawicieli prokuratu-
ry, był spowodowany cho-
robą pani rzecznik i innych 
osób, a także – dodatkowo 
- urlopami. A więc w proku-
raturze okręgowej nie zna-
lazł się żaden prokurator, 
który mógłby się odnieść 
do przedstawionych przez 
dziennikarza wydarzeń. 
A nie chodziło przecież o 
ocenę materiałów proce-
sowych, tylko komentarz 
do przedstawionych w re-
portażu faktów. Bo praw-
dziwości tychże faktów nikt 
nie zaprzeczył, a w swym 
oświadczeniu pani rzecznik 
prasowa do tych wydarzeń 
absolutnie się nie odnosi, 
zbywając je znanymi for-
mułkami, z których w za-
sadzie nic konkretnego nie 
wynika. Jedyne co może 
cieszyć, to to, że po emisji 
programu zgłasza się co-

raz więcej osób (w tym np. 
z Czech i Niemiec), które 
chcą się z dziennikarza-
mi podzielić swymi wielce 
przykrymi wspomnieniami 
związanymi z bezpośredni-
mi kontaktami pałek, pięści 
i kopniaków (asortyment 
bardzo szeroki) serwowa-
nych w ramach czynności 
służbowych przez wałbrzy-
skich stróżów prawa. Jest 
to już spora grupka, a do-
chodzą mnie sygnały, że 
będzie jeszcze większa. I 
za każdym razem słyszę tę 
samą opowieść: zostaliśmy 
pobici, prokuratura umo-
rzyła postępowanie, a jesz-
cze na dodatek spotkaliśmy 
się z zarzutami. Niektóre z 
tych osób w ogóle nigdzie 
się nie zgłosiły, a postąpiły 
tak ze strachu o siebie lub 
swoich najbliższych, kie-
dy z ust oprawców padły 
konkretne groźby. I ja spo-
tykam się już z określony-
mi restrykcjami, albowiem 
głos podnoszą różne osoby 
pomawiające mnie np. o 
to, jakobym w czasie służ-
by znany był z tego, że z 
lubością stosowałem bru-
talną przemoc, nie tylko na 
służbie, ale także w domu. 
Podobno katowałem moją 
żonę (Małgosię !!!) i wła-
sne dzieci. Opowieści tego 
rodzaju kolportowane są 
wśród byłych i obecnych 
wałbrzyskich policjantów. 
Kolportowane są przez lu-
dzi, którzy nawet mnie nie 
znają i nigdy nie mieli ze 
mną do czynienia. Praźró-
dło tych oszczerstw jest mi 
oczywiście znane, ale nie 
zamierzam go wskazywać, 
bo są to osoby nie warte z 
mojej strony nawet odrobi-
ny śliny. Najważniejsze jest 
to, że nasza baza danych 
znacznie się powiększa, a 
stowarzyszenie „Obywa-
tel”, którym kieruję, podej-
mie określone działania, 
aby tych wszystkich spraw 
pod dywan nie udało się 
jednak zamieść. No i oczy-
wiście, oczy mam na okrą-
gło wokół głowy. Na wszel-
ki wypadek… bezkarność 
bowiem rozzuchwala.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Fundacja „EMU” im. Elżbiety 
Marii Urbańskiej zaprasza na 
event promocyjny Brave Kids, 
zaplanowany na 22 lutego w 
godz. 10.00 – 14.00 w Pasażu 
Tesco w Szczawnie Zdroju.

- Będziemy wraz z wolontariu-
szami i dziećmi z rodzin goszczą-
cych śpiewać afrykańskie piosen-
ki, tańczyć po irańsku i nepalsku. 
Dla dzieci przygotowaliśmy spe-
cjalne warsztaty plastyczne i 

będziemy wykonywać irańskie 
laleczki. Każde dziecko będzie 
mogło pobawić się indyjskimi 
marionetkami. Odbędą się pokazy 
�lmów i zdjęć Brave Kids.Opowie-
my o planowanych działaniach, 
wydarzeniach tegorocznej edycji 
Brave Kids w Wałbrzychu. Zapra-
szamy do udziału w akcji – zachę-
ca Magdalena Sawicka z Fundacja 
im. Elżbiety Marii Urbańskiej.

(RED)

20 lutego 2015 roku o godz. 
17.00 w Gminnym Centrum 
Edukacyjno – Społecznym w 
Starych Bogaczowicach odbę-
dzie się IV edycja Gminnego 
Dyktanda o Pióro Wójta Gminy 
Stare Bogaczowice. Organi-
zatorem imprezy jest Gminna 
Biblioteka Publiczna - Gminne 
Centrum Edukacyjno - Społecz-
ne w Starych Bogaczowicach.

- Pełnoletni mieszkańcy biorą 
udział w dyktandzie w kategorii: 
indywidualnej, a także grupowej, 
reprezentując każde z 8 sołectw 
naszej gminy. W tym roku, oprócz 
dyktanda, nasze drużyny wezmą 
udział także w łamigłówkach 
słowno – językowych – wyjaśnia 
Agnieszka Lechowicz pomysło-
dawczyni dyktanda. - Spośród 
osób piszących dyktando tym 

dniu wybierzemy Mistrza Orto-
gra�i 2015 r., który otrzyma pióro 
ufundowane przez wójta gmi-
ny Stare Bogaczowice. W trybie 
pozakonkursowym mogą wziąć 
udział także mieszkańcy powiatu 
wałbrzyskiego – decyduje kolej-
ność zgłoszeń pod nr tel. (74) 844 
35 03.

Z kolei III Dyktando Miejskie w 
Głuszycy odbędzie się w Między-
narodowym Dniu Języka Ojczyste-
go - 21 lutego 2015 r. o godz. 11.00 
w sali widowiskowej CK- MBP w 
Głuszycy. Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego ma w założeniu 
dopomóc w ochronie różnorod-
ności językowej jako dziedzictwa 
kulturowego. Honorowym patro-
nat III Dyktanda Miejskiego - bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód.

(RED)

Brave Kids w Szczawnie

Powalczą o złote pióro
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KREDYT
najtańszy

Bierz ile chcesz!

tel. 74 660 67 30
tel. 74 635 10 52

Świdnica:
ul. Trybunalska 11-13, lok. 26, p.2

niezależnie od BIK    także z komornikiem  na spłatę ZUS, US i KRD 
niskie raty  na dowolny cel  możliwość zawieszenia spłaty rat   
wysoka przyznawalność

czynne: pn.-pt. 9-17

w 24 godz.

niskie raty  na dowolny cel  możliwość zawieszenia spłaty rat   
wysoka przyznawalność

bez opłat wstępnych 

od

R E K L A M A

KASY 
FISKALNE

  

tel. 74 844 60 44 
Zapraszamy od 8:30 do 17 w soboty do 14

   
KASY
DO 27%
TANIEJ

WYPRZEDAŻ
Wałbrzych ul. B.Chrobrego 14

R E K L A M A

Powiatowy Urząd Pra-
cy w Wałbrzychu zapra-
sza przedsiębiorców na 
spotkania informacyjno-
-warsztatowe, dotyczące 
korzyści wynikających z 
zatrudniania osób bezro-
botnych w ramach usług 
i instrumentów realizo-
wanych przez PUP. Do 
współpracy zapraszani są 
przedsiębiorcy, którzy w 
bieżącym roku chcą za-
trudnić osoby bezrobotne, 
w tym także z udziałem 
środków Funduszu Pracy.

24 lutego 2015 r. o go-
dzinie 10.00 w Centrum Kul-
tury w Jedlinie –Zdroju ul. 
Piastowska 13, Powiatowy 
Urząd Pracy w Wałbrzychu 
organizuje spotkanie infor-
macyjno – warsztatowe dla 
przedsiębiorców i praco-
dawców z Jedliny –Zdroju.

- Na spotkaniu przedsię-
biorcy zostaną zapoznani z 
usługami i instrumentami, 
z których mogą korzystać 
pracodawcy w 2015 roku w 
procesie: naboru pracowni-
ków na zgłoszone oferty pra-
cy, wsparcia pracodawców 
w tworzeniu miejsc pracy i 
zatrudnianiu bezrobotnych, 
włączaniu się w aktywiza-
cję osób bezrobotnych. 
Podczas spotkania zostaną 

przeprowadzone warsztaty 
tematycznie odpowiadające 
ww. zagadnieniom, służą-
ce przygotowaniu stosow-
nych wniosków, które będą 
składane do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Wałbrzychu. 
Dokładniejsze informacje 
dotyczące rodzaju wsparcia  
przedsiębiorców zatrudnia-
jących osoby bezrobotne 
przez PUP znajdują się na 
stronie internetowej Po-
wiatowego Urzędu Pracy w 
Wałbrzychu. Ze względów 
organizacyjnych prosimy 
zainteresowanych przedsię-
biorców o zgłaszanie chęci 
udziału w spotkaniu infor-
macyjno-warsztatowym 
drogą elektroniczną na adres  
e-mailowy: anna.chodak@
urzadpracy.pl lub telefonicz-
nie, dzwoniąc pod numer  74 
8456 316 do 19 lutego 2015 
roku – wyjaśnia Marzena Ra-
dochońska, dyrektor PUP w 
Wałbrzychu.

Kolejne spotkanie odbę-
dzie się w dniu 26 lutego o 
godz. 12.00 w Urzędzie Miej-
skim w Głuszycy, ul. Grun-
waldzka 55, 58-340 Głuszyca, 
w sali nr 11. Więcej na stro-
nie: http://urzadpracy.pl/pl/
pracodawcy-i-przedsieb/for-
my-wsparcia-dla-pra

(RED)

Promują zatrudnianie

Ulica Sztygarska jest 
boczną drogą, która biegnie 
wzdłuż ogrodzenia WZK Vic-
toria. Już na wjeździe z ul. 
Kosteckiego wita nas spora 
wyrwa. Potem przez kilkaset 
metrów jest w miarę normal-
nie, ale prawdziwy koszmar 
dla kierowców zaczyna się 
tuż za ostatnim budynkiem 
mieszkalnym. - Choć kie-
rowcy muszą tu jechać bar-
dzo wolno, by nie uszkodzić 
zawieszenia, to i tak jest tu 
niebezpiecznie – mówi jed-
na z mieszkanek pobliskiego 
bloku. – Strach tędy iść, bo 
nie wiadomo jak będą jecha-
ły samochody, które muszą 
omijać te wyrwy.

Z problemem katastrofal-
nego stanu ul. Sztygarskiej 
od lat zmagają się właścicie-
le �rm przy niej działających. 
- Klienci nie chcą do nas przy-
jeżdżać, bo boją się o swoje 

Slalom na Sztygarskiej
Użytkownicy ul. Sztygarskiej w wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin zwrócili 

się do naszej redakcji z prośbą o interwencję w sprawie katastrofalnego 
stanu nawierzchni jezdni. – Wyrw jest tyle, że miejscami nie ma szans 
na ich ominięcie. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy stoi woda i nie 

widać, co jest pod nią – alarmują nasi Czytelnicy.

Ulica Sztygarska w Wałbrzychu wymaga natychmiastowej naprawy. 
Ale nie ma na to pieniędzy…

samochody – mówi Roman 
Szkoła, współwłaściciel Sta-
cji Demontażu Pojazdów. – 

Co rok płacimy gminie Wał-
brzych wysokie podatki, ale 
w zamian nic nie dostajemy. 

Obawiamy się utraty klien-
tów, a to będzie skutkowało 
zwolnieniami pracowników. 
- Strach tu jeździć – potwier-
dzają klienci w biurze obsłu-
gi stacji. – Zwłaszcza teraz, 
gdy droga jest oblodzona. A 
jeszcze gorzej jest po rozto-
pach i opadach deszczu, bo 
stojąca woda zasłania wyrwy 
– dodają.

W lutym ubiegłego roku 
właściciele Stacji Demonta-
żu Darwód wysłali kolejne 
pisma do prezydenta miasta 
oraz do Zarządu Dróg, Komu-
nikacji i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu. - W odpowiedzi 
na Państwa korespondencję 
ZDKiUM w Wałbrzychu infor-
muje, że droga wewnętrzna 
ul. Sztygarska posiada na-
wierzchnię bitumiczną wy-
budowaną w latach 80 XX 
wieku, która w znacznym 
stopniu została wyeksplo-
atowana, a obecne parame-
try techniczne i użytkowe 
odpowiadające klasie tej 
drogi (tj. D) są niedostatecz-
ne. Ponadto informujemy, 
że w ramach sprawowanych 
obowiązków dokonujemy 
cyklicznych kontroli oraz 
napraw uszkodzonej części 
zarządzanej infrastruktury, 
jednakże z uwagi na powyż-
szy stan są to zabiegi, które 
nie przynoszą trwałej popra-
wy i stanowią efekt doraź-
ny. Niemniej zapewniamy 
Państwa, że nasza jednostka 
zleci w ramach bieżącej kon-
serwacji miejscowe naprawy 
ul. Sztygarskiej, przy czym 
należy zaznaczyć, że zakres 
robót i przyjęta technologia 
uzależnione są od posiada-
nych środków �nansowych 
przeznaczonych na bieżące 
naprawy dróg gminnych we-
wnętrznych – odpisał wtedy 
dyrektor Krzysztof Szewczyk.

Efekt? - Kilka dni później 
przyjechali panowie, wysy-
pali coś na drogę, ubili bu-
tem i pojechali. A po kilku-
nastu dniach było tak samo. 
I tak jest do dziś… – mówi 
Roman Szkoła.

Zbigniew Morawski z 
ZDKiUM był jednak zasko-
czony informacją o złym 
stanie tej ulicy: - Pracuję tu 
od kwietnia ubiegłego roku 
i nikt nie dzwonił do nas w 
sprawie tej ulicy, bo bym za-
pamiętał. Jeśli jest interwen-
cja, to dokonujemy objazdu i 
sprawdzamy stan faktyczny, 
a potem kolektywnie po-
dejmujemy działania, które 
zależą od posiadanych środ-
ków. Potrzeby są ogromne i 
z przykrością stwierdzam, że 
nie wiemy skąd na to wziąć 
pieniądze.

Robert Radczak
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Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L A M A

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.)”.

R E K L A M A

Współpraca władz gmi-
ny Stare Bogaczowice z 
Zarządem Powiatu Wał-
brzyskiego zaowocuje już 
w najbliższych miesiącach 
przeprowadzeniem kilku 
inwestycji drogowych.  

Dzięki wsparciu radnego 
powiatowego Bogusława 
Uchmanowicza, w załączniku 
inwestycyjnym do uchwa-
ły budżetowej na rok 2015 
znalazły się dwie inwestycje 
z terenu Starych Bogaczowic. 
Pierwszej z nich – przebu-
dowa mostu w Gostkowie, 
obiektu w ciągu drogi 3464D 
– nie było w pierwotnym 
projekcie uchwały, mimo że 
most ten został uszkodzony 
podczas ob�tych opadów 
deszczu w maju i czerwcu 
2013 roku. Wartość jego 
przebudowy została oszaco-
wana na 350 tys. zł.

Druga, to planowana in-
westycja przebudowy drogi 
powiatowej 3466D w Gost-
kowie szczególnie doświad-
czonej podczas intensywnych 
opadów deszczu w lipcu 2012 
roku. Rekonstrukcja tego 
ciągu komunikacyjnego ma 
kosztować ok. 400 tys. zł. Te 
dwa zadania zostaną wyko-
nane w 2015 r. dzięki środkom 
własnym Powiatu Wałbrzy-
skiego, a także uzyskanej 11 
lutego 2015 promesy. Dotacja 
w wysokości 600 tys. zł pocho-
dzić będzie z rezerwy celowej 
budżetu państwa, w ramach 
zadań własnych związanych 
z remontem, odbudową lub 
przebudową obiektów bu-
dowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku klęsk 
żywiołowych.

Na terenie gminy Stare 
Bogaczowice jest ponad 31 

km dróg powiatowych oraz 
kilka wymagających napra-
wy obiektów inżynieryjnych. 
Część tamtejszych dróg jest 
w złym stanie, są wśród nich 
też fragmenty gruntowe 
wymagające utwardzenia 
nawierzchni. Konieczność 
poprawy stanu dróg była 
przedmiotem wielu spotkań 
roboczych wójta gminy Mi-
rosława Lecha, jego zastępcy 
Bohdana Stochaja, radnego 
powiatu Bogusława Uchma-
nowicza oraz członków Za-
rządu Powiatu Wałbrzyskie-
go.

Wśród zaplanowanych 
dodatkowo na ten rok za-
dań modernizacyjnych re-
alizowanych ze środków 
własnych Powiatu Wałbrzy-
skiego na terenie gminy 
Stare Bogaczowice znalazły 
się: przebudowa i moder-
nizacja odcinka 0,840 km 
drogi powiatowej 3466D w 
Gostkowie oraz wykonanie 
podbudowy oraz utwar-
dzenia nawierzchni dwóch 
fragmentów powiatowych 
dróg gruntowych: 3357D w 
przysiółku Wrony i odcinek 
3466D Gostków-Pustelnik.

Zaplanowane zostało tak-
że zadanie wspólne Powiatu 
Wałbrzyskiego i Gminy Sta-
re Bogaczowice polegające 
na utwardzeniu nawierzch-
ni części pasa drogowego 
drogi powiatowej przy ul. 
Głównej 161 w Starych Bo-
gaczowicach. Działania te 
poprawią estetykę moder-
nizowanej przestrzeni, ale 
przede wszystkim przyczy-
nią się do poprawy bezpie-
czeństwa kierujących i pie-
szych. 

(ELW)

Powiat pomagaBałwany w Sokołowsku
- Zapraszamy w niedzielę - 
22 lutego o godzinie 11.30 
- do Sokołowska na IV Ogól-
nopolski Festiwal Lepienia 
Bałwanów i zawody nar-
ciarskie dla dzieci i młodzieży 
SokoSki 2015. Gwarantujemy 
wspaniałe nagrody, świetną 
rodzinną zabawę, gorącą mu-
zykę i ciepłą strawę. Każdy 
uczestnik będzie miał okazję 
wylosować cenne nagrody. 
Obecnie w Sokołowsku jest 
wystarczająco dużo śniegu, 
aby powstały fantastyczne 
bałwanki. Organizatorami 
imprezy są: Sołectwo Soko-
łowsko, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. Janusza Korczaka 
w Sokołowsku oraz Towarzy-
stwo Rozwoju Sokołowska 
– mówi mieroszowska radna 
Justyna Pichowicz.

(RED)

Operetka z humorem
Z okazji dnia kobiet w sali 
widowiskowej Centrum Bi-
blioteczno – Kulturalnego 
w Czarnym Borze artyści 
zaprezentują najsłynniejsze 
arie i duety operetkowe, 
musicalowe, oraz melodie ne-
apolitańskie. Na koncert „Wie-
czór z Operetką i Humorem” 
(6 marca 2015 r.)złożą się m.in. 
przeboje: „Usta milczą, dusza 
śpiewa”, „Brunetki, blondyn-
ki”, „W rytm walczyka serce 
śpiewa” oraz wiele innych. Wy-
stąpią Naira Ayvazyan oraz To-
masz Białek, a koncert okraszą 
barwną choreogra�ą tancerze 
turniejowi – Dominika i Daniel 
Trzemżalscy. Bilety w cenie 
10 zł do nabycia w Centrum 
Biblioteczno – Kulturalnym w 
Czarnym Borze ul. Sportowa 
43 (Tel. 74 845 02 42).

(RED)

Ponownie spotykamy się 
z Państwem w siedzibie 
DOMU FINANSOWEGO na 
ul. Gdańskiej 8 w Wałbrzy-
chu. Czy coś zmieniło się w 
państwa ofercie od czasu 
naszego ostatniego spo-
tkania?

- Na szczęście niezmienna 
pozostała wysoka jakość 
obsługi i super wyszkolona 
załoga. Poza bardzo szero-
ką gamą pożyczek gotów-
kowych i konsolidacyjnych 
mamy stale powiększająca 
się ofertę pożyczek chwilo-
wych i pozabankowych.

Czy wszyscy klienci dostają 
taką samą ofertę?

- W żadnym wypadku. Na 
początku przeprowadzamy 
wstępną „ocenę” klienta. 
Na ocenę składa się wiek, 
stan cywilny, miejsce za-
trudnienia, dochody i bar-
dzo ważna rzecz - historia 
kredytowa. Osoby z dobrą 
historią kredytową mogą 
liczyć na rekordowo niskie 
oprocentowanie lub kredyt 
bez prowizji. Maksymalny 
okres kredytowania to aż 
150 miesięcy!!!
Natomiast osoby z gorszą 
historią, a zdarza się, że z za-
jęciem komorniczym, mogą 
skorzystać z pożyczek poza-
bankowych. Są to pożycz-
ki w pełni wiarygodne, w 
godnych zaufania �rmach 
pożyczkowych. Kwota mak-
symalna takiego kredytu to 
nawet 20 tys. zł, a okres kre-
dytowania 60 miesięcy. Nie 
możemy również zapomi-
nać o chwilówkach.

Dobry kredyt ? 
Tylko z Domem Finansowym QS

Kto się może do Was zgło-
sić?

- Każdy. Tak naprawdę 
mamy ofertę i dla dobre-
go bankowego klienta, i 
dla osoby o niego gorszej 
ocenie. A w ostatnim cza-
sie nasza oferta wzbogaciła 
się o pożyczki hipoteczne 
dla osób, które z różnych 
względów nie mogą otrzy-
mać pożyczki hipotecznej 
w banku. Przy tej ofercie 
nie jest sprawdzany BIK, 
BIG itp. Każdy taki przy-
padek jest rozpatrywany 
indywidualnie. Z tej oferty 
mogą skorzystać nie tylko 
osoby ze złą historią ale 
i przedsiębiorcy, którym 
zależy na czasie i mini-
mum formalności. Podam 
przykład: Pan Kowalski 
prowadzi �rmę, zatrudnia 
pracowników, ma zlecenia. 
W pewnym momencie od-
biorcy nie płacą na czas fak-

tur. Z tego powodu Pan Ko-
walski nie może opłacić na 
czas ZUS-u bądź podatku. 
I już w tym momencie taka 
osoba jest w banku skreślo-
na, a potrzebuje pieniędzy 
na nowe inwestycję bądź 
na uregulowanie zobowią-
zań. I taka właśnie osoba 
może zgłosić się do nas. 
Załatwienie pożyczki trwa 
dosłownie kilka dni.

Czyli możliwości są ogrom-
ne.

- Oczywiście! Każdy przy-
padek jest inny, więc naj-
lepiej się z nami spotkać i 
porozmawiać. To nic nie 
kosztuje.

Pozostaje nam zaprosić 
Czytelników do Państwa 
siedziby na ul.Gdańską 8 
w Wałbrzychu. Tel. do od-
działu 726 388 593.

(TP)
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Powiat Wałbrzyski

Jacek Cichura, starosta 
wałbrzyski, podpisał list in-
tencyjny powołujący Klaster 
Edukacyjny INVEST In EDU. 
Dzięki tej inicjatywie mło-
dzież z ziemi wałbrzyskiej 
będzie kształcona zgodnie 
z oczekiwaniami dolnoślą-
skiego przemysłu.

W spotkaniu zorganizowa-
nym w Bolesławieckim Ośrod-
ku Kultury wzięli udział m.in. 
Ilona Antoniszyn-Klik - podse-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Gospodarki; Joanna Kluzik-
-Rostkowska - minister edu-
kacji oraz prezesi trzech dol-
nośląskich specjalnych stref 
ekonomicznych.

 – Klaster Edukacyjny bę-
dzie skupiał �rmy, szkoły, a 
także inne podmioty zaintere-
sowane rozwojem kształcenia 
zawodowego tak, aby ucznio-
wie zdobywali niezbędne na 
rynku pracy umiejętności na 
rzeczywistych stanowiskach w 
innowacyjnych przedsiębior-
stwach – powiedziała wicemi-
nister Ilona Antoniszyn-Klik.

Podkreślała też wagę 
unijnych funduszy obecnej 
perspektywy oddanych do 

Starosta wałbrzyski Jacek 
Cichura i wicestarosta Krzysz-
tof Kwiatkowski spotkali się 
w Miliczu z Władysławem Ko-
siniak-Kamyszem - ministrem 
pracy i polityki społecznej 
oraz wiceprezesem PSL.

Na zaproszenie ministra 
wałbrzyscy samorządowcy od-
wiedzili ośrodek prowadzony 
przez Milickie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci i Osób Nie-
pełnosprawnych, a także opo-
wiedzieli członkowi gabinetu 
Ewy Kopacz o problemach 
rynku pracy ziemi wałbrzy-

skiej. Minister zainteresował 
się również funkcjonowaniem 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Wałbrzychu.

- W przyszłym tygodniu 
mamy robocze spotkanie z mi-
nistrem w Warszawie – pod-
kreśla starosta Jacek Cichura.

W milickim spotkaniu 
uczestniczyli też m.in. Ewa 
Mańkowska, Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
i Tadeusz Samborski, Członek 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego. 

(ELW)

Z ministrem o pracy

Od lewej: Krzysztof Kwiatkowski, Władysław Kosiniak-Kamysz i Jacek 
Cichura.

Klaster edukacyjny

Jacek Cichura, starosta wałbrzyski, podpisał list intencyjny powołujący 
Klaster Edukacyjny INVEST In EDU.

we i kompleksowe. Wcześniej 
o podobne działania pokusiły 
się jedynie pojedyncze zakłady 
pracy. Tworzyły one klasy pa-
tronackie na bazie dwustron-
nych porozumień z wybranymi 
szkołami – mówi Jacek Cichura, 
starosta wałbrzyski.

Szef Starostwa Powiato-
wego w Wałbrzychu poznał 
ten proces z punktu widzenia 
pracodawcy inicjującego na-
wiązanie współpracy z Zespo-
łem Szkół w Żarowie, gdzie 
powstał pro�l technik trans-
portu kolejowego. Młodzież z 
tej placówki ma zapewnione 
praktyki w spółkach grupy PKP 
oraz także realną perspektywę 
zatrudnienia w niej, a praco-
dawca uczestniczy w procesie 
kształcenia przyszłej kadry i 
ma pewność, że rynek pracy 
dostarczy mu oczekiwanych 
specjalistów.

Bolesławieckie spotkanie 
było też okazją do dyskusji 
nad rolą szkolnictwa zawodo-
wego w rozwoju gospodar-
czym kraju i regionu, a także 
wręczenia wyróżnień ministra 
gospodarki. 

(ELW)

dyspozycji marszałkom oraz 
resortowi gospodarki. Środki 
te będą wsparciem również 
dla tworzenia praktyk zawo-
dowych. Pracodawcy ze stref 
ekonomicznych zadeklaro-
wani zapotrzebowanie na 4,5 
tysiąca praktykantów. Ich po-
trzeby będą wskazaniem dla 
szkół i samorządów, którym 
podlegają, konieczności roz-
woju konkretnych kierunków 
zawodowych.

– Aby szkoły były w stanie 
odpowiedzieć na zapotrzebo-
wanie rynku pracy, niezbęd-
na jest współpraca z samymi 

przedsiębiorcami. Tutaj ważną 
rolę pełnią specjalne strefy 
ekonomiczne – podkreśliła 
Kluzik-Rostkowska, Minister 
Edukacji.

Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu będzie aktywnie 
wspierać przemiany kształ-
cenia zawodowego w regio-
nie, by spełniało oczekiwania 
lokalnych pracodawców, a 
mieszkańcom ziemi wałbrzy-
skiej dostarczało umiejętności 
i kwali�kacji niezbędnych na 
rynku pracy.

 – Powstający klaster edu-
kacyjny to działanie rozwojo-

R E K L A M A

Wielomiesięczne przygotowania 
wdrażające procedury zarządzania ja-
kością spełniające normy uzyskiwane 
przez najnowocześniejsze europejskie 
przedsiębiorstwa zakończyły się suk-
cesem.  Spółka Sanatoria Dolnośląskie 
z siedzibą w Sokołowsku pomyślnie 
przeszła audyt certy�ikujący świadczo-
nych  usług medycznych we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych i otrzy-
mała Certy�ikaty ISO 9001:2008 oraz 
ISO 22000:2005.
System zarządzania ISO obejmuje 5 jedno-
stek organizacyjnych Spółki:
•  Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc 

w Rościszowie,
•  Sanatorium Uzdrowiskowe Zimowit 

w Dusznikach – Zdroju,
•  Sanatorium Uzdrowiskowe Azalia 

w Szczawnie – Zdroju,
•  Szpital Rehabilitacyjno 

Hematologiczny dla Dzieci Orlik w Kudowie – Zdroju,
•  Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze w Sokołowsku. 

Certy�ikat został nadany przez renomowaną �irmę certy�i-
kującą DEKRA Certi�ication Sp. z o.o. z centralą we Wrocławiu. 
Otrzymanie Certy�ikatu potwierdza, że  system zarządzania w 
Spółce spełnia wymogi międzynarodowej normy ISO 9001: 2008 

„Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.  z podwójnym Certy�ikatem  ISO
oraz ISO 22000:2005 i podle-
ga ciągłemu doskonaleniu. 

„Jakość w ochronie zdro-
wia to przede wszystkim 
zadowolenie pacjenta z rze-
telnie wykonanej usługi me-
dycznej poprzez sprawną 
obsługę i przestrzeganie pro-
cedur postępowania oraz za-
chowanie wysokich standar-
dów leczenia” - powiedziała 
Barbara Grzegorczyk – Pre-
zes Zarządu. Podkreśliła  jed-
nocześnie, że „Dzięki wysoko 
wykwali�ikowanej kadrze 
specjalistów oraz determina-
cji i serdeczności pracujące-
go w Spółce personelu, udało 
się nam wysokie standardy 
świadczenia usług wdrożyć i 
potwierdzić tym samym wy-

soką pozycję Spółki nie tylko w regionie, ale również w kraju.”
Otrzymanie Certy�ikatu ISO stało się motywacją do dal-

szego podwyższania standardów obowiązujących w Spółce 
Sanatoria Dolnośląskie  i dalszej pracy na rzecz  pacjentów i 
kuracjuszy.

Więcej na: www.sanatoria-dolnoslaskie.pl.

Barbara Grzegorczyk – Prezes Zarządu spółki Sanatoria Dolnośląskie
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Stanisław 
Michalik

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

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00 – 17.00, sobota 10.00 - 13.00

kompleksowa obsługa fi rm i przedsiębiorstw Rozliczenia 
roczne już 

od 19 zł 

SKUP NIERUCHOMOŚCI 
ZA GOTÓWKĘ

(RÓWNIEŻ ZADŁUŻONYCH)

TEL. 606 97 66 30

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Od 20 już lat w tłusty 
czwartek combrowe baby 
zjeżdżają się do Gorc, by 
uczestniczyć w jedynej i 
niepowtarzalnej biesiadzie 
combrowej – babskiej zaba-
wie kostiumowej, która co 
roku cieszy się olbrzymim 
powodzeniem.

Przez 19 lat rubaszne pa-
nie gościła w swych progach 
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej – Centrum Kultury. 
W tym roku 20 – jubileuszowy 
Comber odbył się w nowym 
miejscu. 12 lutego Combrowe 
Panie spotkały się w Centrum 
Kulturalno – Kongresowym 
Witold – byłej kopalni w Gor-
cach, dlatego temat prze-
wodni tegorocznego combra 
brzmiał – Górnicze Harce na 
Witoldzie. Wśród dekoracji nie 
zabrakło wejścia do sztolni, 
łaźni górniczej, wózka węglo-
wego, a nawet górniczego 
punktu medycznego pod 
znajomo brzmiącą nazwą – 
Witoldówka. W punkcie tym 
leczono złocistym napojem, 
serwowanym prosto z beczki.

Rozbawionym i uśmiech-
niętym uczestnikom imprezy 
do tańca przygrywał zespół 
Sekret. A sztygarowa Halina i 
jej pomocnice przygotowały 

dla zebranych gości całą gamę 
konkursów. Nowo przybyłe 
damy, jak co roku, musiały 
złożyć uroczyste ślubowanie, 
a żeby wkupić się w łaski com-
browego grona – odtańczyć 
układ choreogra�czny do prze-
boju Chocolatte. Zaś za nieprze-
strzeganie combrowych zasad 
groziło m.in. zakuwanie w dyby, 
wychłostanie specjalnym com-
browym biczem, dotkliwe razy 
„dupochlastem”, „sznupanie” 
tabaki, czy przenoszenie wóz-
ka z węglem dookoła sali. Spo-
koju nie zaznali zaproszeni na 
biesiadę nieliczni mężczyźni, 
którym – jak tradycja nakazu-
je – obcięto zwisy męskie oraz 
przymuszono do złożenia przy-
sięgi oraz bezwzględnego po-
słuszeństwa wobec zebranych 
na imprezie dam. Panowie wy-
kazali się ponadto ogromnym 
poczuciem humoru, z chęcią 
wykonując postawione przed 
nimi zadania.

Organizatorzy imprezy: 
Miejska Biblioteka Publiczna-
-Centrum Kultury i Centrum 
Kulturalno-Kongresowe „Wi-
told” zapraszają za rok na 
kolejna XXI Babska Biesiadę 
Combrową pod hasłem „Z ka-
merą wśród zwierząt.”

(RED)

Babski comber

W tym roku XX Babska Biesiada Combrowa Miasta Gorc – Boguszowa 
odbyła się w nieczynnej kopalni.

Takie odnoszę wrażenie, 
że nasze wałbrzyskie środowi-
sko kulturalne i dziennikarskie 
potraktowało zbyt poważnie 
przesłanie wynikające z tytułu 
książki Daisy von Pless - „Lepiej 
przemilczeć”. Wydarzenie, które 
powinno być gromem z jasne-
go nieba i wywołać głośne, nie-
przebrzmiewające echa, ucichło 
wkrótce po jego zaistnieniu. Nie 
potra�ę sobie tego wytłumaczyć, 
że tak świetnie wydana, intrygu-
jąca i mądra książka, w dodatku 
rzecz tak ściśle związana z nie-
odległą historią zamku Książ i 
jego niezwykłą pierwszą damą, 
księżną Daisy, przeminęła z wia-
trem. Trudno sądzić, że książka 
została przez wielu nabywców 
przeczytana od deski do deski, 
bo wtedy wywołałaby żywszą re-
akcję, skłoniła do podzielenia się 
wrażeniami, obojętnie jakie by 
nie były, przyczyniła do szerszego 
nagłośnienia i promocji. Odnoszę 
wrażenie, że gdyby to się stało we 
Wrocławiu, to wiedziałaby o tym 
cała Polska, a w naszym Wałbrzy-
chu o książce cicho, sza! Cieszyć 
się może tylko Mateusz Mykyty-
szyn, prezes Fundacji Księżnej 
Daisy, no może jeszcze parę osób 
z zamku Książ lub Biblioteki pod 
Atlantami. A wałbrzyskie środo-
wisko kulturalno-intelektualne, 
wałbrzyskie media, wałbrzyscy 
radni – przeszli nad tym, jak w 
wielu innych przypadkach, do 
porządku dziennego.

Mówię o tym powodowany 
zachwytem i wzruszeniem wywo-
łanym książką, być może dlatego, 
że księżna Daisy jest mi bliska już 
po lekturze pierwszej części jej 
pamiętnika „Taniec na wulkanie”, 
a losy zamku-pałacu Hochber-
gów w Książu interesowały mnie 
od dawna. A teraz mamy drugą 

Warto przeczytać
część, wciągającą w pompatycz-
ny świat życia wyższych sfer jak 
bajki z tysiąca i jednej nocy. Ale 
ten świat jest prawdziwy, real-
ny, a w nim ważą się losy wielu 
narodów i krajów ówczesnej 
Europy. Warto dodać, że rodzina 
Hochbergów była jedną z najbo-
gatszych w ówczesnych Niem-
czech, a mąż Daisy - książę Hans 
Heinrich XV Hochberg von Pless 
- bliskim doradcą i totumfackim 
cesarza niemieckiego.

Obie części pamiętnika pi-
sanego przez osobę obracającą 
się w wysokich kręgach władzy, 
na dworach monarszych i w naj-
świetniejszych salonach, to wier-
na kopia tego wszystkiego, co się 
działo w okresie ćwierćwiecza, 
przed wybuchem I wojny świa-
towej.

Książka „Lepiej przemilczeć. 
Prywatne pamiętniki Księżnej 
Daisy von Pless z lat 1895-1914” 
przełożona z angielskiego przez 
Barbarę Borkowy jest dużym osią-
gnięciem wydawniczym młodej 
jeszcze Fundacji Księżnej Daisy 
von Pless, działającej przy zam-
ku Książ. Ukazała się pod koniec 
2013 roku, była zaprezentowana 
na spotkaniach promocyjnych w 
Książu, pojawiły się o tym wyda-
rzeniu pozytywne informacje i 
recenzje w lokalnych mediach, a 
potem sprawa jakby przycichła. A 
szkoda, bo książka jest niewątpli-
wie osiągnięciem wydawniczym, 
do czego przyczynił się wydatnie 
prezes Fundacji Księżnej Daisy 
von Pless, a zarazem redaktor 
prowadzący Mateusz Mykytyszyn 
wraz z prezesem spółki Zamek 
Książ, Krzysztofem Urbańskim. 
Książka dużego formatu w twar-
dej oprawie jest wzbogacona w 
cenne fotogra�e i przypisy oraz 
indeks miejsc i nazwisk jak przy-
stało na solidne opracowanie o 
charakterze historycznym.

 O swojej książce sama Daisy 
napisała:

„Jeżeli nie mogę się pochwa-
lić, że żyłam w samym środku 
wielkich wydarzeń, to z pewno-
ścią mogę stwierdzić, że prze-
bywałam w ich orbicie. Dlatego 
może to, co myślałam i powie-

działam było więcej niż prywat-
nym zdaniem. Wszyscy żywimy 
nadzieję lub ułudę, że to, kim je-
steśmy i co robimy ma znaczenie. 
Pragniemy pozostawić po sobie 
pewien, jakkolwiek skromny, me-
moriał, który przetrwa próbę cza-
su i utrzyma o nas pamięć żywą 
i pachnącą jak kwiat, kiedy nie 
będzie już na ziemi tych, których 
znaliśmy i kochaliśmy. Jest to je-
den z powodów publikacji mojej 
następnej książki.”

A jeszcze dalej księżna Daisy 
von Pless tak oto uzasadnia mo-
tywy parafrazy własnego pamięt-
nika w formie książkowej:

„Jedną ze znamiennych i nie-
podważalnych wartości prowa-
dzonego przeze mnie dziennika, 
którego kartki przewracam, jest 
możliwość osądzenia samej sie-
bie na podstawie własnego reje-
stru wydarzeń” .

O walorach książki pisze Bar-
bara Borkowy we wstępie:

„Wraz ze śmiercią wybitnych 
osób żyjących w tamtych cza-
sach historycy piszący ich bio-
gra�e odkryli na nowo pamięt-
niki księżnej Daisy von Pless, 
znajdując w nich bezcenne źró-
dło informacji. Jej książki dały 
im i ciągle dostarczają unikalną 
wiedzę na temat życia i charak-
teru ich bohaterów, nie mówiąc 
o możliwościach przytoczenia 
anegdot i odtworzenia kolorytu 
epoki, o której wszyscy mamy 
przeświadczenie, że była niepo-
wtarzalną. To że księżna Daisy, 
będąc naocznym świadkiem 
tamtych czasów, pozostawiła 
nam ich bogatą dokumentację, 
jest chyba największą po niej 
spuścizną”.

Przemienione w książki pa-
miętniki Daisy von Pless znaj-
dowały (zwłaszcza w Anglii) i 
znajdują czytelników, którzy 
czytają je jednym tchem. Obok 
barwnych opisów życia na zam-
ku Książ i w europejskim świecie 
arystokratycznym niezwykle in-
teresujące okazują się znakomite 
relacje z podróży po nieomal ca-
łym globie, a także ciekawe prób-
ki literackie dotyczące zwłaszcza 
opisów egzotycznej przyrody.

Najbardziej ulubionym ar-
tykułem, który napisała w kilka 
lat po ślubie i przesiedleniu się z 
rodzinnej Walii do zamku Hoch-
bergów, był „Mój ogród w Ksią-
żu”, opublikowany w „Księdze 
Piękna” z 1902 roku. Oto próbka 
jej talentu literackiego, a zarazem 
autentyczny dowód bystrej ob-
serwacji i jej podziwu dla piękna 
przyrody:

„Potem przychodziła jesień, 
z cudownymi odcieniami złota. 
Każda ściana i każdy balkon po-
kryte były liśćmi dzikiego wina: 
żółtymi, purpurowymi i brązo-
wymi, harmonizującymi z czer-
wienią zachodzącego słońca i 
pomarszczoną poświatą, jaką 
rzucało ono na dolinę poniżej. 
Zamek wyglądał wtedy jak zbu-
dowany ze ścian ognia, z jarzący-
mi się niczym małe, jasne płomie-
nie oknami”.

A oto próbka re�eksji na te-
mat przyrody o charakterze �lo-
zo�cznym:

„Kiedykolwiek żywię jakieś 
wątpliwości, mam w zwyczaju 
zwracać się do natury po pomoc 
i wskazówki i prawie zawsze je 
tam znajduję. Drzewa i kwiaty 
mają swoje korzenie głęboko w 
ziemi, ale żeby przeżyć muszą 
posiadać własną wrodzoną siłę, 
bez względu na pochodzenie. 
Wyskakują z gruntu i natychmiast 
odwracają się w kierunku słońca 
po światło i życie tego dnia i tej 
godziny nie oczekując, że dawne 
promienie słoneczne, które grza-
ły ich gatunek, będą częścią ich 
pokarmu.

Przytaczam urywki z książki 
Daisy von Pless „Lepiej przemil-
czeć” z cichą nadzieją, że potra-
�ą one zachęcić do jej nabycia i 
przeczytania znacznie bardziej, 
niż jakiekolwiek moje osobiste 
peany. A jest to książka wyjątko-
wa na naszym lokalnym rynku 
wydawniczym, bo wciąż mamy 
za mało książek tak mocno zwią-
zanych z historią ziemi wałbrzy-
skiej. I dlatego tej książki nie wol-
no przemilczeć.

P.S. Książka jest do nabycia w 
wałbrzyskich księgarniach, a tak-
że na zamku Książ.
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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

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: 

 działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

• Doradztwo na rynku nieruchomości

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

• Zarządzaniem nieruchomościami

• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

• Przewóz osób

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

58-309 Wałbrzych, 
ul.Broniewskiego 65 C

tel: 728 765048

58-300 Wałbrzych, 
ul.Konopnickiej 16

tel: 796 600 006 

W Świdnicy oddano do 
użytku, pierwsze w powiecie 
świdnickim, hospicjum sta-
cjonarne im. Św. Ojca Pio. 
Prowadzi je Caritas Diecezji 
Świdnickiej.

W przededniu Światowego 
Dnia Chorych, obiekt został 
uroczyście poświęcony. W uro-
czystości wzięli udział duchow-
ni, posłowie, samorządowcy, 
lekarze i wielu zaproszonych 
gości. Gmina Świebodzice 
znalazła się wśród wielu sa-
morządów, które podarowało 
hospicjum niezbędne wypo-
sażenie. Burmistrz przekazał na 
ręce księdza Jana Gargasewi-
cza, Dyrektora Caritas Diecezji 

Świdnickiej, koce i ręczniki o 
wartości ponad 2 tys. zł. 

Hospicjum będzie dyspono-
wało 9 łóżkami, w tym samym 
budynku znajdzie się także 41 
łóżek opieki długoterminowej 
w ramach Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego. Na razie placówka 
będzie funkcjonowała na zasa-
dach komercyjnych, o pierwszy 
kontrakt Caritas będzie mógł 
wystąpić dopiero w 2016 roku. 
Budowa hospicjum została 
wsparta pieniędzmi z budże-
tu samorządu świdnickiego (2 
mln zł) - projekt ten zwyciężył w 
pierwszej edycji budżetu oby-
watelskiego Świdnicy.

(RED)

Towarzystwo Miłośni-
ków Świebodzic zaprasza na 
prelekcję Tomasza Jurka pt. 
„Świebodzice – Wałbrzych 
tajemnice uranu”. Spotka-
nie odbędzie się 19 lutego 
o godz. 17.00 w świebodzic-
kim MDK.

Z kolei w piątek w Miej-
skim Domu Kultury w Świe-
bodzicach historia pewnej 
przemiany, która czeka na 
uczestników spotkania au-
torskiego z Krzysztofem 
Polaczenko. Będzie to wy-
darzenie o nieco odmien-
nej formule. Mottem będzie 
bowiem historia przemiany, 
która porusza temat odnaj-
dywania się w dorosłym ży-
ciu. Co najczęściej utrudnia 
asymilacje w grupie i spo-
łeczeństwie? Jak wielki dla 
każdego jest kontrast nasze-
go świata wewnętrznego z 

otoczeniem? Na te i inne py-
tania, także zadawane przez 
gości, spróbuje odpowie-
dzieć, przedstawić w oparciu 
o „Wannę” jej autor, Krzysz-
tof Polaczenko.

- W wolnych chwilach 
piszę, maluję i komponuję. 
Największą inspiracją jest dla 
mnie człowiek jako jednost-
ka oraz społeczeństwo jako 
organizm stale poddawany 
eksperymentom kulturowym 
- mówi o sobie Krzysztof Pola-
czenko - świdniczanin, gra�k o 
wielu artystycznych zaintere-
sowaniach.

Spotkanie autorskie w MDK 
w Świebodzicach w dniu 20 
lutego o godz. 18:00 to także 
okazja zapoznania się z malar-
stwem Krzysztofa Polaczenko 
oraz próbką jego utworów 
muzycznych.

(RED)

Wspierają hospicjum

Ciekawie w MDK

Większością głosów ko-
alicji Rada Powiatu Świdnic-
kiego odrzuciła uchwałę o 
przekazaniu Gminie Świebo-
dzice do prowadzenia trzech 
szkół ponadgimnazjalnych: 
Zespołu Szkół Specjalnych, 
Liceum Ogólnokształcącego 
oraz Zespołu Szkół im. Pro-
sińskiego (szkoła zawodo-
wa). 

Samorząd Świebodzic od 
dawna zabiega o przejęcie 
szkół zwłaszcza, gdy w 2014 
roku pojawiła się groźba likwi-
dacji placówki specjalnej. W 
przyjętym przez Radę Powiatu 
programie naprawczym zna-
lazł się zapis o likwidacji szko-
ły, dzieci miały być dowożone 
do ościennych ośrodków.

Taka decyzja spotkała się 
nie tylko ze sprzeciwem ze 
strony samorządu, ale i falą 
krytyki społecznej, zwłasz-
cza ze strony grona pedago-
gicznego, opiekunów praw-
nych dzieci i ich rodziców. W 
sprawie interweniował także 
Rzecznik Praw Dziecka Marek 
Michalak.

Podczas nadzwyczajnej 
sesji Rady Powiatu Świdnic-
kiego, zwołanej na wniosek 8 
opozycyjnych radnych, zosta-
ła wprowadzona do porządku 
obrad uchwała o przekazaniu 
szkół gminie. Podczas kilku-
godzinnej dyskusji burmistrz 
Bogdan Kożuchowicz, a także 
radni powiatowi: Piotr Zalew-
ski, Wojciech Murdzek, Irene-
usz Pałac czy Urszula Gancar-
czyk przekonywali, że pomysł 
oddania Świebodzicom szkół 
jest dobrym rozwiązaniem, 
nie tylko dla samych placó-
wek, ale i budżetu powiatu. 

Walka o świebodzickie szkoły

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz zapowiada dalszą walkę o przejęcie 
świebodzickich szkół.

Starosta Piotr Fedorowicz nie 
chciał jednak o takiej koncep-
cji słyszeć, powołując się na 
rozdział kompetencji i fakt, że 
powiat nie zamierza już likwi-
dować szkoły specjalnej. - Nie 
ma mowy o likwidacji tej szko-
ły, planujemy podjąć kroki, by 
poprawić bazę oświatową tej 
placówki - mówił, nie wskazu-
jąc jednak konkretów: kiedy i 
na jaką skalę remonty powiat 
przeprowadzi w tej i innych 
szkołach powiatowych, znaj-
dujących się na terenie miasta. 
Wszystkie te placówki wyma-
gają dużych nakładów. Poja-
wiła się kwota 400 tys. zł, na 
którą oszacowano pilne po-
trzeby remontowe szkoły spe-
cjalnej, jednak jest to kropla w 
morzu potrzeb. Budynek przy 
ul. Sienkiewicza 30 wymaga 
gruntownej modernizacji, nie 
mówiąc o konieczności dosto-
sowania go do potrzeb osób 
niepełnosprawnych - dzieci 
na wózkach są wnoszone po 
schodach.

Kilkakrotnie głos zabierał 
burmistrz Świebodzic Bog-

dan Kożuchowicz. - Nie ufa-
my wam, nasze deklaracje są 
stałe i niezmienne, i to nie są 
deklaracje burmistrza czy rad-
nych, ale potrzeba społeczno-
ści Świebodzic. Tymczasem 
teraz słyszymy, że stanowisko 
Zarządu odwróciło się o 180 
stopni, padają zapewnienia, 
że szkoła nie będzie zlikwi-
dowana. Ale to nic nam nie 
daje. Nie ufamy wam, bo były 
już próby połączenia liceum 
i szkoły zawodowej, i to spo-
wodowało duży niepokój spo-
łeczny. Jako gmina jesteśmy w 
stanie prowadzić te szkoły, dać 
im poczucie bezpieczeństwa 
i stabilizacji. Oczekujemy peł-
nej gwarancji dla funkcjono-
wania wszystkich trzech szkół 
oraz długofalowej strategii dla 
tych placówek. A poza tym - 
okażcie choć trochę empatii 
i przychylności dla tych dzie-
ciaków - zwrócił się burmistrz 
do radnych powiatowych, co 
zostało nagrodzone brawami 
przez obecnych na sali gości.

W sesji wzięła udział spo-
ra delegacja kadry nauczy-

cielskiej ze szkoły specjalnej, 
były siostry ze świebodzic-
kiego DPS-u, szefowa świe-
bodzickiej Solidarności Zo�a 
Cierniewska, szefowa ZNP w 
Świebodzicach Urszula Kru-
czek, a także radni miejscy: 
wiceprzewodniczący rady 
Jan Klepiec, Teresa Małecka, 
Sławomir Łukawski i Jarosław 
Dąbrowski.

Argumenty i prośby na nic 
się nie zdały. Rada odrzuciła 
14 głosami przeciw, przy 8 za, 
projekt uchwały. Co smutne, 
przeciwko przekazaniu szkół 
gminie i zagwarantowaniu 
im bezpieczeństwa głosowali 
radni, reprezentujący okręg 
świebodzicki: Paweł Ozga, sta-
rosta Piotr Fedorowicz, radny 
Edmund Staniewski wstrzymał 
się od głosu. Za przekazaniem 
byli Violetta Chorąży i Piotr Za-
lewski.

Jedynym pozytywnym 
�nałem sesji jest doprowa-
dzenie do rewizji programu 
naprawczego. Zarząd ma 
przedstawić nowy dokument, 
już bez zapisu o likwidacji 
szkoły specjalnej - co też zo-
stało niejako „wymuszone”, 
bo starosta Piotr Fedorowicz i 
wicestarosta Zygmunt Worsa 
mówili wprost, że nie widzą 
potrzeby zmian. Nowy doku-
ment ma tra�ć do radnych do 
końca kwietnia, potem zajmą 
się nim komisje. - Nie składamy 
broni, postaramy się wypraco-
wać wspólnie z radą miejską 
stanowisko w tej sprawie, ale 
zapewnienia zarządu powiatu 
nadal nie dają gwarancji bytu 
dla tych placówek - mówi bur-
mistrz Bogdan Kożuchowicz.

(RED)
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Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

Nataszka ma 3 latka i jak dotąd lekarzom nie udało się jej 
zdiagnozować. Nasze małe szczęście jest znacznie opóźnione 
psychoruchowo, przy czym towarzyszy jej wiele innych dolegli-
wości. Nataszka ma niskie napięcie mięśniowe, dodatkowo nie-
dowidzi. Dokucza jej re� uks żołądkowo -przełykowy i epilepsja. 
Do tej pory przeszła już dwie operacje, dzięki którym karmiona 
jest przez gastrostomie. Niestety, dalej nie potra�  samodzielnie 
siedzieć. Wymaga stałej opieki. Nataszce potrzebny jest sprzęt 
rehabilitacyjny i kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja, 
aby mogła w przyszłości funkcjonować i rozwijać się. Niestety 
nie jesteśmy w stanie zapewnić jej wszystkiego. Koszty terapii 
znacznie przekraczają nasze możliwości � nansowe.

Proszę ludzi dobrej woli o pomoc.

Aby przekazać 1% swojego podatku:
1. W rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ 
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, w pozycji Numer KRS wpisz: 

0000186434
2. W rubryce”INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, w pozycji Cel szczegółowy 1% wpisz:

 112/L  NATASZA LIEDTKE

Możesz także pomóc dokonując darowizny na konto: Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Stawnica 33 A, 77-400 Złotów

Nr 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 
z dopiskiem: 112/L  NATASZA LIEDTKE - darowizna

R E K L A M A

Sportowy raport
• Troje wychowanków UKN 
Mela�r Czarny Bór znalazło 
się w składzie reprezentacji 
Polski na Mistrzostwa Świata 
Juniorów i Juniorów Młodszych 
w Biathlonie w Raubichi. W ka-
tegorii: junior – Mateusz Janik 
(AZS AWF Wrocław – wicemistrz 
świata juniorów w biathlonie na 
rolkach), junior młodszy – Bar-
tłomiej Filip (AZS AWF Wrocław) 
oraz juniorka młodsza – Pau-
lina Król (UKN Mela�r Czarny 
Bór). Zawodnicy od 18.02 do 
24.02.2015 r. będą rywalizowali 
w 4 konkurencjach: bieg indywi-
dualny, sprint, pościgowy i szta-
fety (więcej na sport.db2010.pl).
• Bramkarka pierwszoligo-
wego AZS PWSZ Wałbrzych 
znalazła się w piłkarskiej re-
prezentacji Polski kobiet na 
towarzyski turniej Istria Wome-
n’s Cup. Daria Antończyk znala-
zła się w gronie 18 piłkarek noż-
nych, które w dniach 4-11 marca 
zagrają z Irlandią Północną (4 
marca), Chorwacją (6 marca) i 
Rumunią (9 marca).
• Przygotowania piłkarzy 
Górnika Wałbrzych do rundy 
wiosennej powoli zaczynają 
wchodzić w decydującą fazę, 
bowiem już za trzy tygodnie 
ruszają rozgrywki II ligi. 7 marca 
wałbrzyszanie zmierzą się w wy-
jazdowym meczu z Rakowem 
Częstochowa. W tym tygodniu 
biało – niebieskich czekają trzy 
gry kontrolne, w tym dwie na 
własnym boisku. Środowy mecz 
z GKS-em Katowice zakończył 
się po zamknięciu tego wyda-
nia, natomiast dość niespo-
dziewanie do planu spotkań 
przed rundą wiosenną wskoczył 
czwartkowy mecz z Polonią 
Środa Wielkopolska, która od 
poniedziałku rozgościła się na 
obiektach Aqua-Zdroju. Szósta 
drużyna III ligi wielkopolskiej 
będzie wartościowym sparing-
partnerem dla Górnika. Ostatni 
z meczów zaplanowany na ten 
tydzień to wyjazd do Głogowa 
i spotkanie z Chrobrym. Przy-

pomnijmy, że w sobotę wał-
brzyszanie przegrali w Legnicy z 
Miedzią 0:4.
• Siatkarze Victorii PWSZ Wał-
brzych doznali kolejnej po-
rażki. Tym razem podopieczni 
trenera Krzysztofa Janczaka 
przegrali w Kętach z Kęczani-
nem 1:3 i stracili miejsce na 
podium I ligi (relacja na sport.
db2010.pl). Okazja do poprawy 
będzie już w sobotę w meczu z 
SMS Spała.
• Koszykarze Górnika Trans.
eu TWS Mazbud Wałbrzych od 
zwycięstwa rozpoczęli walkę 
w II etapie zmagań o awans do 
I ligi (relacja na sport.db2010.
pl). W hali Aqua Zdrój pokonali 
WKK ProBiotics Wrocław 72:56, 
a w sobotę – także na własnym 
parkiecie – zmierza się z Albą 
Chorzów (godz. 15.00).
• Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód i MKS Włókniarz Głu-
szyca zapraszają w sobotę, 
21.02.2015 r. do hali sporto-
wej przy Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Głuszycy, by kibicować 
drużynom biorącym udział w I 
Turnieju Piłki Nożnej Halowej 
o Puchar Burmistrza Głuszycy 
Romana Głoda. W turnieju swój 
udział zapowiedziały drużyny: 
Ze�r Kędzierzyn Koźle, Górnik 
Boguszów Gorce, MKS Włók-
niarz Głuszyca, GLZS Orlęta 
Krosnowice, KS Walim, Oldboys 
Walim. Uroczyste rozpoczęcie 
turnieju zaplanowane jest na 
godz. 10.00, natomiast zbiórkę 
zawodników przewidziano na 
godz. 9.30.
• 10 zespołów i 112 zawodni-
ków wzięło udział w II Turnie-
ju Halowej Piłki Nożnej VIC-
TORIA CUP, który odbył się w 
hali Zespołu Szkół w Starych Bo-
gaczowicach. Organizatorami 
imprezy były PUKS Victoria Wał-
brzych i Zespół Szkół w Starych 
Bogaczowicach. Turniej wzgraa 
Basyta Wabryzch, ktra w �nale 
pokonała w rzutach karnych 
Górnika Gorce. Oprócz emocji 
związanych z meczami, najlep-

si technicy z poszczególnych 
zespołów wzięli udział w kon-
kursie TURBO-Kozaka, którego 
zwycięzcą okazał się Rafał Kraw-
czyński z Górnika Gorce. Na tur-
niej nie dotarła drużyna Miedzi 
Legnica, którą zastąpił 2 zespół 
Victorii Wałbrzych. Najlepszym 
zawodnikiem wybrano Michała 
Krynickiego z UKS Lider Stare 
Bogaczowice, najlepszym bram-
karzem Bartosza Jackowiec 
– Górnik Gorce, a najlepszym 
strzelcem został Paweł Czajka – 
Unia Stare Bogaczowice.
• Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód oraz dyrektor Centrum 
Kultury – Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Monika Rejman 
zapraszają do wzięcia udziału 
w „Biegu Tropem Wilczym”. 
Bieg odbędzie się 1 marca 2015 
roku w Narodowym Dniu Żoł-
nierzy Wyklętych. Zapisy osób 
chętnych do wzięcia udziału w 
biegu przyjmowane są do 20 
lutego 2015 r. w CK-MBP oso-
biście lub telefonicznie – nr tel. 
74 84 56 334. Podobna impreza 
odbędzie się tego samego dnia 
w Świebodzicach. W godzinach 
od 10:00 do 15:00 na terenie 
Książańskiego Parku Krajobra-
zowego odbędą się biegi na dy-
stansach 5 i 10 kilometrów oraz 
na symbolizującym datę śmierci 
ostatniego z Wyklętych sierżan-
ta Józefa Franczaka ps. Lalek dy-
stansie 1963 metrów. 

(RED)
• W ramach cyklu Grand Prix 
Idol, odbyły się XII Mistrzostwa 
Wałbrzycha w Pływaniu. Na pły-
walni przy PSP nr 10 rywalizowa-
no na dystansie 50 m stylem do-
wolnym. Imprezie patronowała 
posłanka Agnieszka Kołacz-Lesz-
czyńska. Mężczyźni: 1. Michał 
Kąkol – 00:27. 81 min., 2. Damian 
Drzyzga – 00:28.78, 3. Krzysztof 
Skupin – 00:29.04. Kobiety: 1. 
Dominika Bębeniec – 00:34.56, 2. 
Julia Borowiec – 00:34.69, 3. Mo-
nika Zając – 00:38.38. Startowało 
52 zawodników. 

(BAS)

Dwaj kolarze z Głuszycy 
przygotowują się do eks-
tremalnej rywalizacji.  - W 
sierpniu wystartujemy w 
ultramaratonie rowerowym 
Paryż – Brest - Paryż o dłu-
gości 1230 km, najstarszym 
tego rodzaju wyścigu na 
świecie – powiedział 61-let-
ni Bronisław Łazanowski. Na 
trasie będzie mu towarzyszył 
43-letni Mirosław Kabat.

Po raz pierwszy wyścig Pa-
ryż – Brest - Paryż zorganizo-
wano w 1891 roku. Od 1971 
roku odbywa się co 4 lata, a 
organizuje go L’Audax Club Pa-
risien. Poprzednia, 17. edycja, 
zgromadziła 5252 zawodników 
z 60 krajów. Rekordzistą trasy 
jest Belg Marc Leuckx, który w 
2003 roku przejechał ją w cza-
sie 42:40 godz. Limit czasu wy-
nosi 90 godz.

W pierwszym wyścigu wy-
startowało 207 kolarzy, a do 
mety dojechało 100. - Dystans 
należy pokonać jednorazowo. 
Wiele zależy od umiejętnego 
rozłożenia sił i zdolności do po-
konywania kryzysów  – zazna-
czył Łazanowski. 

Aby zakwali�kować się do 
startu w wyścigu Paryż – Brest 
- Paryż, należy się wykazać 
ukończeniem na zawodach dy-
stansów 200,300,400 i 600 km 
w wyznaczonym czasie. - Je-
steśmy przygotowani do speł-
nienia tych warunków. Rocznie 
przejeżdżamy od 14 do 18 tys. 
km. - Obecnie moje możliwości 
we francuskiej imprezie oce-
niam na 60 godz., ale może się 
okazać, że stać mnie będzie na 
pokonanie dystansu w czasie o 
kilka godzin krótszym – dodał.

Łazanowski z Kabatem 
mają już doświadczenie w po-
dobnych sprawdzianach wy-

Głuszycki duet w ultramaratonie

Łazanowski (z lewej) i Kabat w kostiumach otrzymanych 
od organizatorów wyścigu Bałtyk-Bieszczady Tour.

trzymałości organizmu i siły 
woli. W sierpniu po raz trzeci 
ukończyli ultramaraton Bał-
tyk-Bieszczady Tour, ze Świ-
noujścia do Ustrzyk Górnych, 
długości 1008 km, najdłuższy 
w Polsce kolarski wyścig non 
stop. O ich wyczynie pisaliśmy 
w jednym z poprzednich nu-
merów DB2010. - Osiągnąłem 
czas 40 godz. 40 min., ale tzw. 
czysty przejazd, to w moim 
przypadku 35:09,56, a dodam, 
że z powodu zmylenia trasy 
przejechałem 1019 km. Na-
leżało zameldować się na 14 
punktach kontrolnych, zjeść 
posiłek, napełnić bidony, do-
konać przeglądu roweru itp. 
Dochodzą też postoje na czer-
wonych światłach oraz przy 
zamkniętych przejazdach ko-
lejowych. Tego rodzaju wyścigi 
odbywają się przy otwartym 
ruchu – wyjaśnił Łazanowski.

Jego średnia prędkość w 
ostatnim Bałtyk-Bieszczady 
Tour, tzw. netto, wyniosła 29 
km/godz. Zawodnik ścigający 
się w ultramaratonie, zdany 
jest tylko na siebie. - Wieziemy 
ze sobą dodatkową odzież, 
opony, dętki, pompki, klucze, 
latarki, zapasowe baterie, tele-

fon, a dodatkowo organizator 
obciąża nas systemem loka-
lizującym i zapisującym ślad 
trasy, który waży prawie 1 kg-  
zauważył Kabat.

Łazanowski jest rencistą, 
ponad 30 lat przepracował 
jako technik-mechanik. Z kolei 
Kabat pracuje jako przewod-
nik w zakładzie turystycznym 
„Podziemne Miasto Osówka, 
Sp. z o.o.”, który pomaga �-
nansowo obu kolarzom w ich 
niecodziennych przedsięwzię-
ciach. Dotychczas reprezento-
wali ten zakład podczas ma-
ratonów i bardzo liczą na jego 
�nansową pomoc w planowa-
nym przedsięwzięciu. 

Przed dwoma laty kolizja z 
samochodem zakończyła się 
u Łazanowskiego złamaniem 
dwóch kręgów szyjnych. Do 
dziś w udzie nosi specjalny pręt 
i śruby. Ale sprawdzanie się w 
ekstremalnej rywalizacji na 
szosie jest jego życiową pasją.

Obaj otrzymali ostatnio od 
organizatorów ultramaratonu 
Bałtyk-Bieszczady Tour pamiąt-
kowe kostiumy z nadrukiem 
ich nazwisk oraz osiągniętych 
czasów. 

Andrzej Basiński



Czwartek, 19 lutego 2015 r.

www.db2010.pl DB2010 .PL
ŚW I E B O D Z I C E

POŻYCZKA bez BIK
szansa z komornikiem

CHWILÓWKI na dowód
także dla osób bez dochodu

pierwsza za darmo 1400zł

KONSOLIDACJE
Wałbrzych, Piaskowa Góra

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

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

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

Mak Brug
Usługi Remontowo 

– Budowlane
remonty mieszkań i łazienek

budowa domów 
jednorodzinnych

kosztorysowanie robót 
budowlanych

Tel. 605 062 642

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

Praca dla Opiekunki 
osoby starszej 

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

Tel. 509 892 436.

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 

RATY

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!

 Bez BIK

 Bez poręczycieli

 Bez opłat 

wstępnych

 na dowolny cel 

KREDYT
POŻYCZKA

DLA KAŻDEGO

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

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

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

DB2010 .PL
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Redakcja
 i biuro ogłoszeń
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ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

KREDYTY POZABANKOWE
DLA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI!!!

CHWILÓWKA NA DOWÓD 
PIERWSZA DARMOWA

KREDYTY
• gotówkowe  

• konsolidacyjne

• na oświadczenie

OPROCENTOWANIE

5,5%
PROWIZJA 

0%
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1. Na sprzedaż przestronne miesz-
kanie na Białym Kamieniu, I piętro, 
2 duże pokoje możliwość zrobienia 
trzech. 65 mkw, 75,000 zł. Tel: 502-
657-640

2.Psie Pole, 2 pokoje, 44mkw, 
89,000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
502-657-640

3. Boguszów-Gorce, nowe bu-
downictwo, 2 rozkładowe pokoje, 
widna kuchnia, 47mkw, 49,000 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. Parter domu z garażem i 
ogródkiem w Szczawnie Zdroju, 
po remoncie. 104 m2 cena 195 tys. 
Tel:502-657-353

6. Dwu i jednopokojowe mieszka-
nia w okolicy ul. Żeromskiego.Cena 
poniżej 90 tys. Tel: 502-657-353

7. Dom typu bliźniak na Poniato-
wie. cena 290 tys. do negocjacji. Tel: 
502-657-353

8. Kawalerka na Białym Kamieniu 
60 tys. nowe budownictwo. Tel. 
502-657-353

9. Piękne 2-3 pokoje na os. Gór-
niczym, do remontu (nowe okna, 
drzwi i część instalacji) 79 000zł Tel: 
502-665-504

10. 2 pokoje w spokojnej części 
Nowego Miasta, po kapitalnym re-
moncie, 85 000zł, Tel: 502-665-504

11.2 pokoje po remoncie w rozkła-
dzie na Podzamczu, 48,4m2, 125 
000zł , Tel: 502-665-504

12. Spokojna część Białego Ka-
mienia, nowoczesne 2 pokoje po 
remoncie, pełen rozklad 105 000zł, 
Tel: 502-665-504

13.Centrum Wałbrzycha, III piętro, 
30 mkw, z aneksem kuchennym po 
kapitalnym remoncie, nowoczesny 
wystrój wnętrz, 85000 zł. DO NEGO-
CJACJI!Tel: 506-717-014

14. Biały Kamień, 60 mkw, do re-
montu, 62000 zł. Tel: 506-717-014

15. Na sprzedaż dom do kapital-
nego remontu posadowiony na 
działce o powierzchni 1,7 ha, wraz 
z pomieszczeniami gospodarczy-
mi, w gminie Stare Bogaczowice, 
150000 zł. Tel: 506-717-014

16. Śródmieście, 2 pokoje z 
aneksem kuchennym, 35 mkw, po 
kapitalnym remoncie!110000 zł. 
Tel: 506-717-014

17. Świebodzice Pełcznica kawaler-
ka po remoncie 33m2 cena 49.000 
zł Tel: 519-121-104

18. Stare Bogaczowice dom w 
trakcie remontu 178 m2, działka 
900 m2, cena 145.000 zł Tel: 519-
121-104

19. Wałbrzych Śródmieście duża 
kawalerka 37 m2 po remoncie w 
nowym budownictwie cena 76.000 
zł Tel: 519-121-104

20. Boguszów-Gorce mieszkanie po 
remoncie w nowym budownictwie 
3 pokoje, duży balkon, 49 m2, cena 
92.000 zł. Tel: 519-121-104

58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 

ZA GOTÓWKĘ

SPRZEDAM
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, Sprze-
dam 3 pokojowe mieszkanie na 
Podzamczu, 64 m2, IV piętro, cena 
140 tyś do negocjacji 74/640 11 73, 
513 130 023
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, Nowe 
Miasto, 43 m2, 2 pokoje, I piętro, 
spokojna okolica, cena 105 tyś do 
negocjacji. 74/640 11 73, 513 130 
023
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, Czarny 
Bór, mieszkania w stanie dewelo-
perskim wysoki standard, cena już 
od 3100 zł/m2,  74/640 11 73, 509 
180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, miesz-
kanie w stanie deweloperskim, w 
Szczawnie Zdroju w cenie 220 tyś 
74/640 11 73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, Świe-
bodzice, apartamenty, świetna 
lokalizacja, 136 m2 w cenie 259 
tyś, POLECAM 74/640 11 73, 509 
180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, nowe 
domy w Wałbrzychu w zabudowie 
bliźniaczej, stan surowy zamknięty, 
już od 289 tyś,  74/640 11 73, 509 
180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, dom w 
Jugowie po generalnym remoncie, 
wymienione wszystkie 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, mieszka-
nie 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 (bez barier 
architektonicznych), na II piętrze, 3 
pokoje, 72 m2, do remontu, cena 
160 tyś, 74/640 11 73, 502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, kawaler-
ka na Piaskowej Górze do remontu, 
19 m2, III p., cena 58 tyś do negocja-
cji, 74/640 11 73, 502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, na sprze-
daż mieszkanie na Nowym Mieście, 
do remontu, 52 m2, 2 pokoje,  spo-
kojna okolica, 65 tyś do negocjacji, 
74/640 11 73, 502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, mieszka-
nie 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, lokal 40 
m2, w bardzo dobrej lokalizacji na 
Podzamczu, pod wszelką działal-
ność usługową, z własnymi miejsca-

mi parkingowymi, cena najmu 1300 
zł, 74/640 11 73, 502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, wynaj-
mę: Podzamcze, 3 pokojowe w 
mieszkaniu studenckim czynsz 450 
zł  74/640 11 73, 513 130 023
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, wynajmę 
mieszkanie na Piaskowej Górze, 
apartamentowiec, 3 pokoje, najem 
1600 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
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, lokale do 
wynajęcia cena od 250 zł, 74/640 11 
73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, dla zde-
cydowanych klientów poszukujemy 
mieszkań do wynajęcia Wałbrzych i 
okolice 74/640 11 73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, pilnie 
poszukujemy garażu KUPNO-NA-
JEM, PIASKOWA GÓRA 74/640 11 
73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, na 
sprzedaż lokal przy głównej ulicy 
Sobięcina, duża witryna, 30m2, 60 
tyś, 74/640 11 73, 502 668 974

BON - MIEROSZÓW, MIESZKA-
NIE, 46 M2, 1 PIĘTRO, 2 POKOJE, 
ANEKS KUCHENNY, ŁAZIENKA, 
WC, PRZEDPOKÓJ. OGRZEWANIE 
NA OPAŁ STAŁY. KOMÓRKA, 
PIWNICA, OGRÓD. CENA: 75 000 
ZŁ (NR: 1866)- (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06
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) 843 33 33, 
(74) 666 66 09
BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZ-
KANIE, 47 M2, 4 PIĘTRO, 3 POKO-
JE, BALKON, KUCHNIA, ŁAZIENKA 
Z WC, PRZEDPOKÓJ. OGRZEWA-
NIE MIEJSKIE. DWIE PIWNICE. 
CENA: 115 000 ZŁ (NR: 1925)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06
BON - NOWE MIASTO, MIESZ-
KANIE, 44 M2, PARTER, DWA 
POKOJE, JASNA DUŻA KUCHNIA, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE NA OPAŁ STAŁY. 
DWIE PIWNICE. CENA: 98 000 ZŁ 
(NR: 1830)- (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09
BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKANIE, 
110 m2, 1 PIĘTRO, 4 POKOJE, 
KUCHNIA W ZABUDOWIE, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE NA OPAŁ STAŁY. 
WSPÓLNY STRYCH, PIWNICA. 
CENA: 149 000 ZŁ (NR: 1946)- (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06
BON - SOKOŁOWSKO, MIESZAK-
NIE, 87 M2, 1 PIĘTRO, 4 POKOJE, 
DWIE KUCHNIE, DWIE ŁAZIENKI 
Z WC, DWA PRZEDPOKOJE. DWA 
OSOBNE WEJŚCIA. OGRZEWANIE 
NA OPAŁ STAŁY. OGRÓD, STRYCH, 
DWIE KOMÓRKI, GARAŻ. CENA: 
125 000 ZŁ (NR: 1769)- (74) 666 66 
09, (74) 666 66 06
BON - GŁUSZYCA, MIESZKANIE, 52 
M2, 1 PIĘTRO, 2 POKOJE, BALKON, 
JASNA KUCHNIA W ZABUDOWIE, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE MIEJSKIE. OGRÓD: 
500 M2. CENA: 125 000 ZŁ (NR: 
1864)- (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09
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 - 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 - 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 - STRZEGOM, DZIAŁKA 
BUDOWLANA, 1000 M2, MEDIA: 
WODA, PRĄD, GAZ. ISTNIEJE 
MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA SĄ-
SIEDNIEJ DZIAŁKI. CENA: 30 000 
ZŁ (NR: 1855)- (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

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 - STARE BOGACZOWICE, 
DZIAŁKA BUDOWLANA: 1,49 HA, 
DZIAŁKA ROLNA: 0,82 HA. MEDIA: 
WODA, PRĄD. DROGA DOJAZ-
DOWA- ASFALT. CENA: 299 000 
ZŁ (NR: 1757)- (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 - WALIM, DZIAŁKA BUDOW-
LANA, 4000 M2. WŁASNE PRZYŁĄ-
CZE ENERGETYCZNE ORAZ UJĘCIE 
WODY. DOSTĘP DO DROGI. MOŻ-
LIWOŚĆ PODZIAŁU NA 3 DZIAŁKI. 
CENA: 35 ZŁ/M2 (NR: 1891)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON - 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 55 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 1193 Piaskowa Góra, 2 poko-
je 36m, cena 92 tys. Tel. 793 111 130
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

(2) „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.

(2) Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe: malowanie, gładzie, 
płytki, su�ty podwieszane, panele, 
tapety itp. Tel. 694-922-059.

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

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

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

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

(2) 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

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

NIERUCHOMOŚCI

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

(4) 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.

(2) 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 , 37 
tys.zł. do negocjacji! 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, 3 pokoje, 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

Nieruchomość tygodnia: Mieszkanie  
w centrum Jedliny- Zdrój 59 m2- 2 
pokoje. Cena 79 tys. zł

Mieszkanie jest zlokalizowane na 
parterze w czterorodzinnej kamie-
nicy. W skład lokalu mieszkalnego 
wchodzą: duży przedpokój, bardzo 
duża łazienka z oknem, oddzielna 
kuchnia- widna oraz dwa duże 
pokoje. Okna plastikowe. Na podło-

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. For-
teczna, 3 pokoje, 55m2, 10 piętro 
w 11 po kapitalnym remoncie, 
cena 139.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Kasztelańska, 2 pokoje, 36m2, 10 
piętro w 11, cena 110.000zł, po 
kapitalnym remoncie, tel. 74 840 
40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 5 piętro 
w 7, 89.000zł, okna PVC, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka,  kawalerka, 27m2, parter 
w 10, 84.000zł, po kapitalnym 
remoncie tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA - PIASKOWA GÓRA,  
3 pokoje, 45m2, parter w 10, 
99.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424
RENOMA - PIASKOWA GÓRA, 
okolice Nałkowskiej,  3 pokoje z 
jasną kuchnią, 50m2, parter w 4, 
115.000zł, 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. Pio-
nierów, 42m2, 2 pokoje, 2 piętro 
w 2, po kapitalnym remoncie, C.O. 
gaz, cena 106.000zł 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, 27m2, kawalerka, 6 piętro 
w 10, cena 63.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424
RENOMA – DOM W LUBOMINIE  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE 74 840 
40 40, 512 085 489
RENOMA –  DOM W SZCZAWNIE-
-ZDROJU z garażem, 166m2, 
6 pokoi, cena 550.000zł lub 
zamiana z dopłatą na 2 pokoje w 
Szczawnie-Zdroju 74 840 40 40, 
693 223 424

gach w pokojach panele natomiast 
w kuchni, przedpokoju i łazience 
ka�e. 

Ogrzewanie centralne- piec węglo-
wy. Mieszkanie wymaga odświe-
żenia. Do lokalu przynależą dwie 
komórki: zewnętrzna i wewnętrzna. 
Wokół tereny zielone- las, par i 
deptak. W pobliżu urząd gminy, 
poczta, apteka, przystanek, sklepy. 
Mieszkanie doskonale sprawdzi 
się jako inwestycja na wynajem 
jak i miejsce do zamieszkania dla 
przyszłego nabywcy. 

Działka budowlana położona w 
Głuszycy. 1090 m2. Cena 50 tys. zł. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

Sprzedam dom w Jugowicach, dział-
ka 25 ar, 220 m2, rok budowy 1983. 
Cena 255 tys. 

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

Posiadamy mieszkania do sprzedaży 
w Głuszycy w atrakcyjnych cenach! 
Mieszkania jedno- dwu- trzy i czte-
ropokojowe do zamieszkania i do 
remontu. Serdecznie zapraszamy do 
naszego biura w Głuszycy.

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 Mieroszowie.  
tel.882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

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

Sprzedam mieszkanie w Wałbrzychu 
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 Głu-
szycy 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 Piaskowej 
Górze, 41 m2, 2 pokoje, balkon, 4 
piętro. Cena 96tys. tel. 882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie dwupoziomo-
we ul. Wańkowicza, 40m2, 2 pokoje, 
2 piętro. Cena 90 tys. zł tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Informacje dotyczące nieruchomo-
ści zostały sporządzone na podsta-
wie oświadczeń i nie są ofertą w 
rozumieniu przepisów prawa, mają 
charakter wyłącznie informacyjny 
i mogą podlegać aktualizacji, zaleca-
my ich osobistą wery�kację.

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-WAŁBRZYCH. PILNIE SPRZE-

DAM MIESZKANIE, NA PIASKOWEJ 
GÓRZE, 59 M2, 1 PIĘTRO, 2 POKOJE W 
KAMIENICY, ŁAZIENKA, PO REMONCIE 
CENA TYLKO 67 000 ZŁ  DZWOŃ: 603 
861 411 MS-0547 
JASIAK – WAŁBRZYCH MIESZKANIE 
Z OGRÓDKIEM  40M2 ZIELONA 
OKOLICA PODGÓRZA  38 . 000 ZŁ TEL. 
603-861-411 
JASIAK–OKAZJA! SPRZEDAM 
BUDYNEK MIESZKALNO USŁUGOWY, 
DWUPOZIOMOWY, W DOBREJ CZĘŚCI 
BOGUSZOWA-GORC, 175 M2, 120 000, 
DO NEGOCJACJI  TEL. 603-861-411
JASIAK-WAŁBRZYCH. PILNIE SPRZE-
DAM MIESZKANIE 2 POKOJOWE, 
W PIĘKNEJ CZĘŚCI JEDLINY ZDRÓJ, 
45 M2, PO REMONCIE, CZĘŚCIOWO 
UMEBLOWANIE Z OGRÓDKIEM, CENA 
45 000 ZŁ TEL. 603-861-411
JASIAK-WAŁBRZYCH. SPRZEDAM 
SŁONECZNE MIESZKANIE NA BIAŁYM 
KAMIENIU, UL REJA 62 M2, 2 POKOJE, 
ZIELONA OKOLICA Z OGÓRÓDKIEM,  
DO REMONTU CENA 65. 000 ZŁ TEL.  
881 363 888
JASIAK-WAŁBRZYCH. ŚWIEŻO WYRE-
MONTOWANE, 37 M MIESZKANIE NA 
PARTERZE, PIASKOWA GÓRA, CENA 
115 000 TYS. DZWOŃ: 535 586 888
JASIAK-WAŁBRZYCH.  PILNE. SPRZE-
DAM MIESZKANIE PO GENERALNYM 
REMONCIE, 86 M2 NA PODZAMCZU. 
LOKAL  ROZKŁADOWY, CZĘŚCIOWO 
UMEBLOWANY, NOWA DĘBOWA 
ZABUDOWA KUCHNI, DUŻY JASNY SA-
LON, BALKON. CENA TYLKO 180. 000 
ZŁ DZWOŃ: 535 586 888,  MS-GB829G 
SPRZEDAM DOM W GÓRACH, WRAZ Z 
DZIAŁKĄ 2500 M2, WYBUDOWANY  W 
LATACH ‚80. CZĘŚCIOWE PODPIWNI-
CZONY, NA PARTERZE SALON, DWIE 
SYPIALNIE, KUCHNIA, KUCHNIA LET-
NIA ORAZ DUŻA ŁAZIENKA POŁĄCZO-

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

NA Z WC.  DOM KRYTY BLACHĄ, OKNA 
PCV, C.O.  PO REMONCIE. DZWOŃ 535 
586 888,  DS-0175

JASIAK-BOGUSZÓW, SPRZEDAM 40 M 
MIESZKANIE NA CZWARTYM PIĘTRZE . 
WYREMONTOWANE, WYMAGA JEDY-
NIE ODŚWIEŻENIA, NOWY OGRZE-
WACZ GAZOWY CENA 95 00   ZŁ – 
DZWOŃ:535 586 888 MS-G 0111 G 

JASIAK – WAŁBRZYCH, PIASKOWA 
GÓRA, 37M2, 2 POKOJE Z OTWARTĄ 
KUCHNIĄ NA 2 PIĘTRZE Z BALKONEM. 
PO REMONCIE, UMEBLOWANE, DO 
WPROWADZENIA. CICHA OKOLICA.  
CENA 139 000,-  ZŁ. DO NEGOCJACJI. 
TEL. 535 985 088. MS – 0120/GN/K

JASIAK – PILNIE SPRZEDAM!!!!WAŁ-
BRZYCH, PIASKOWA GÓRA, 18,50M2,  
WYSOKI PARTER Z BALKONEM,1 PO-
KÓJ. CENA 49 000,- ZŁ. DO NEGOCJA-
CJI. TEL. 535 985 088. MS – MS – 0362K

JASIAK – WAŁBRZYCH, PIASKOWA 
GÓRA, 41M2, 2 POKOJE, OTWARTA 
KUCHNIA, PO KAPITALNYM REMON-
CIE. UMEBLOWANE CENA 138 000,- ZŁ. 
DO NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. 
MS – 0816K

JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO, 
31M2, 2 POKOJE, JEDEN Z ANEKSEM 
KUCHENNYM,  PO KAPITALNYM 
REMONCIE. CENA 92 000,-ZŁ. DO 
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. MS – 
0820K

JASIAK- DLA NASZYCH KLIENTÓW PIL-
NIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ TRZY    I 
CZTERO POKOJOWYCH W ZIELONYCH 
CZĘŚCIACH MIASTA Z OGRÓDKAMI 
TELEFON 730-303-888.

JASIAK-WAŁBRZYCH, ŚRÓDMIEŚCIE, 
3 POKOJE, 90 M2, 1 PIETRO, 125 000 
DO NEGOCJECJI TEL 730-303-888. 
MS-0831N

JASIAK-OKAZJA BOGUSZÓW GORCE, 
KUŹNICE, 1 POKÓJ 2 PIĘTRO, DO 
REMONTU 19 900,- DO NEGOCJACJI 
TEL 730-303-888. MS-0829N

JASIAK-WAŁBRZYCH, NOWE MIASTO, 
2 POKOJE, OGRZEWANIE CENTRALNE, 
50 M2, DO REMONTU, 65 000,- DO 
NEGOCJACJI, MOŻLIWOŚĆ GARAŻU 
TEL 730-303-888.MS-0730N

JASIAK-GŁUSZYCA, 3 POKOJE, 75 M2, 
PARTER, 55 000 DO NEGOCJACJI TEL 
730-303-888.MS-0492N

JASIAK-WABRZYCH, STARY ZDRÓJ, 2 
POKOJE, 48 M2, DO ODŚWIEŻENIA, 89 
000,- DO NEGOCJACJI TEL 730-303-
888.MS-0606N

JASIAK-WAŁBRZYCH, GÓRNE POD-
GÓRZE , 2 POKOJE, PIERWSZE PIETRO, 
DO REMONTU, 65 M2, 65 000,- TEL 
730-303-888.MS-0603N

JASIAK-WAŁBRZYCH, ŚRÓDMIEŚCIE, 
NOWE BUDOWNICTWO, 2 POKOJE, 35 
M2, DO ODŚWIEŻENIA, 63 000,- TEL 
730-303-888.MS-0824N

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  2 pokoje na 
P.Górze, 37m2, parter, jasna kuch-
nia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 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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