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58-309 Wałbrzych, 
ul.Broniewskiego 65 C

tel: 728 765048

58-300 Wałbrzych, 
ul.Konopnickiej 16

tel: 796 600 006 

Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

R E K L A M A

Zbiórka krwi
Tym razem nie do MDK ale do Rynku 
w Świebodzicach zapraszamy na akcję 
poboru krwi. 12 marca będzie ją można 
oddać w mobilnym ambulansie, który za-
parkuje przed ratuszem już o godz. 9.00. 
Organizatorami są jak zawsze: Regional-
ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu, Urząd Miejski w 
Świebodzicach oraz miejski Klub Honoro-
wych Dawców Krwi. Gorąco zapraszamy 
na wiosenne krwiobranie do Rynku!

(RED)

Wesprzyj orlików
Rodzice piłkarzy z grupy orlików Vic-
torii Świebodzice zapraszają miesz-
kańców Świebodzic do kibicowania 
podczas Halowego Turnieju Piłki Noż-
nej Orlików o Puchar Burmistrza Świe-
bodzic Bogdana Kożuchowicza. Impreza 
odbędzie się w niedzielę, 15.03.2015 r., w 
godzinach od12:00 do 18:00 w Hali Wi-
dowiskowo – Sportowej przy ul. Mieszka 
Starego 6. Podczas trwania rozgrywek 
będzie można kupić smaczne, domowe 
wypieki oraz dania-niespodzianki, przy-
gotowane przez rodziców, a także wziąć 
udział w loterii fantowej. Dochód z tur-
nieju przeznaczony zostanie dla naszych 
młodych piłkarzy, na do�nansowanie wy-
jazdowych turniejów, które odbywają na 
Dolnym Śląsku.

(RED)

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej Robert Jagła rusza z nową inicja-
tywą skierowaną zarówno do przedsię-
biorców, jak i do osób prywatnych. Co 
tydzień, w każdy wtorek w jego Biurze 
Poselskim w Świdnicy (Rynek 1A) dyżu-
rował będzie prawnik z renomowanej 
kancelarii prawnej. Z bezpłatnych po-
rad skorzystać będzie mógł każdy, po 
wcześniejszym umówieniu wizyty.

- Spotykając się z mieszkańcami 
regionu, często słyszę o różnych trud-
nościach formalno-prawnych, jakie 
napotykają w swym życiu. Dotyczy to 
zarówno kłopotów z załatwieniem nie-
których spraw urzędowych, jak i kwestii 
prywatnych - spadkowych czy sporów 
rodzinnych i sąsiedzkich. Niekiedy pro-
blemy da się rozwiązać w dość prosty 
sposób, korzystając z porady prawnika, 
który będzie służył pomocą związaną 
przede wszystkim z właściwą interpre-
tacją przepisów, jak i doświadczeniem 
w odpowiednim pokierowaniu sprawy 
– podkreśla Robert Jagła, społeczny po-
seł na Sejm RP. - Mam nadzieję, że taka 
forma wsparcia spotka się z przychyl-

Bezpłatne porady prawne

nym przyjęciem i będzie cieszyła się za-
interesowaniem – dodaje.

Wtorkowe spotkania z prawnikiem 
umawiał będzie sekretariat Biura Posel-
skiego. Zapisywać się można od ponie-
działku do piątku, w godz. od 9:00 do 
17:00. Kontakt telefoniczny 74 648 70 
60 lub osobisty – Świdnica, Rynek 1 A.

(RED)

W każdy wtorek w godzinach popołudniowych w Biurze 
Poselskim Roberta Jagły w Świdnicy dyżurował będzie 
prawnik. Z bezpłatnych porad skorzystać może każdy.
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Wałbrzych,
ul. Sienkiewicza 1
tel.: 609-585-124

Modne
garnitury

149 zł!
Zapraszamy: 
pn-pt. 10 - 17, 

sob. 10- 14

wiosenne promocje 19złza 8 sztuk

99

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

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

TANIE ZDJĘCIA !!!

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

więcej informacji na creditia.pl 
Creditia sp. z o.o., ul. Żeromskiego 21, 60-544 Poznań

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności

Gotówka od ręki AnaNas zawsze możesz liczyć

R E K L A M A

Przejeżdżając samochodem 
z Lubina przez centrum wiel-
kiej Legnicy na próżno szuka-
my wzrokiem drogowskazu 
z napisem – Wałbrzych. Dla 
legnickich drogowców to mia-
sto nie istnieje. Ważniejsze są 
Jelenia Góra i Bolków. Kierując 
się intuicją jedziemy tą drogą 
z nadzieją, że za miastem poja-
wi się napis, iż jest to również 
droga do Wałbrzycha. Parę ki-
lometrów dalej, za autostradą 
Wrocław – Zgorzelec, pojawia 
się obok Jeleniej Góry i Bolkowa 
kolejne duże miasto – Jawor. 
To nas napawa optymizmem, 
że chyba jedziemy dobrze, bo 
Jawor jest blisko Strzegomia, a 
Strzegom Wałbrzycha. Wreszcie 
w Jaworze ktoś odważył się za-
wiesić na rozwidleniu dróg dro-
gowskaz z napisem Wałbrzych. 
Odetchnęliśmy z ulgą. Jeszcze 
Wałbrzych nie zginął, istnieje 
nie tylko na mapie. Mój znajomy 
za kierownicą skomentował to 
z sarkazmem: - Nie dziwota, kto 
dziś jedzie do Wałbrzycha, wszy-
scy obierają kierunek odwrotny. 
Chyba że legniczanie, ale oni nie 
robią tego, bo nie mają drogo-
wskazu!

Ten sarkazm w wypowiedzi 
mojego kierowcy skojarzył mi się 
z oglądanym ongiś �lmem pol-
skim „Doskonałe popołudnie” 
z 2005 roku w reżyserii i sceno-
gra�i Przemysława Wojcieszka, 
nagrodzonym „Paszportem 
„Polityki” za oryginalne dzieło, 
będące manifestem pokolenia 

Legnica - Wałbrzych
Stanisław 
Michalik

trzydziestolatków szukających 
miejsca w naszej rzeczywistości. 
Już na samym początku jeden 
z młodych bohaterów �lmu w 
rozmowie z wiozącym go samo-
chodem kierowcą (Jerzy Stuhr), 
przyznaje, że jest z Wałbrzycha, 
ale tam nie wróci. Na pytanie 
dlaczego, odpowiada: „Był pan 
w Wałbrzychu? Od piętnastu lat 
tam się nic nie zmieniło!”

Otóż to, epatowanie opi-
nii publicznej pejoratywnym 
obrazem Wałbrzycha stało się 
regułą. Film jest jednym z przy-
kładów korzystania ze stereoty-
pów o mieście, w którym tylko 
„szaro, buro i ponuro”, nędza 
i bezrobocie, byli górnicy giną 
wydobywając węgiel w bie-
daszybach, żadnej nadziei na 
poprawę. Absurdalność tego 
zjawiska polega na wyolbrzy-
mianiu negatywnych skutków 
przemian, a tuszowaniu pozyty-
wów. Jak można mówić, że nic 
się nie zmieniło w Wałbrzychu 
od momentu przemiany ustro-
jowej w 1989 roku?! Właśnie 
w latach 90-tych upadł prze-
mysł węglowy, co przyniosło 
za sobą złe, ale i dobre skutki. 
Było to swego rodzaju katharsis 
dla uprzemysłowionego, gór-
niczego miasta, które utraciło 
fundamenty swej egzystencji. Z 
takiej zapaści nie da się od razu 
i bezboleśnie wyjść na drogę 
rozwoju. Ale Wałbrzych odzy-
skał czyste powietrze, przestały 
go osaczać kłęby dymiących 
kominów zakładów przemysło-
wych, skończył się horror cięż-
kiej i niebezpiecznej górniczej 
harówki, powstał nowy prze-
mysł, utworzony od podstaw w 
zgodzie z naturą i aktualnymi 
potrzebami, zbudowano nowe 
dzielnice mieszkaniowe, roz-
winęło się szkolnictwo wyższe, 

prężnie działają placówki kul-
tury. Powoli, ale z coraz widocz-
niejszym skutkiem miasto leczy 
swoje rany. Nie będę mnożył 
przykładów pozytywnych prze-
mian w ostatnich latach, są one 
widoczne gołym okiem. Coraz 
częściej pojawiają się artykuły w 
prasie, audycje radiowe i telewi-
zyjne przedstawiające sukcesy 
miasta, a nie tylko negatywy. 
To nie jest to samo miasto, co 
w latach PRL-u. Wiadomo, że 
jest jeszcze wiele do zrobienia, 
potrzeba kolejnych lat spokoju 
i dobrego gospodarowania by 
odnowić budynki mieszkalne, 
wybudować drogi, zapomnieć 
o biedzie i bezrobociu, a Wał-
brzych stał się miastem zadba-
nym i nowoczesnym. Ale już 
dzisiaj – wystarczy tylko przejść 
się od placu Magistrackiego 
do Rynku, mając w pamięci 
ten odcinek miasta sprzed lat, 
aby znacznie optymistyczniej 
myśleć o Wałbrzychu. A miejsc 
takich i wydarzeń, które podno-
szą nasze morale i przywracają 
dobry nastrój, gdy pomyślimy o 
Wałbrzychu jest coraz to więcej. 
By się o tym przekonać odsyłam 
do mojej książki „Wałbrzyskie 
powaby”. Jest do poczytania w 
internecie w formie e-boku na 
stronie Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu. Zapewniam, że 
warto.

A drogowców z Legnicy 
mogę zapewnić, że Wałbrzych 
sobie poradzi, jeśli nawet go 
wymarzą na swoich mapach. 
To miasto przyszłości m. in. ze 
względu na znakomicie rozwi-
jającą się Wałbrzyską Strefę Eko-
nomiczną, a za trzy lata doje-
dziemy tu prawie bezpośrednio 
ze Szczecina drogą ekspresową 
S3, prowadzącą do czeskiej gra-
nicy w Lubawce.

Kilka dni temu do 
księgarń tra�ła książka 
„Templariusz. Dwa ży-
cia i jedna miłość”. Jej 
autorem jest literacki 
debiutant – Krzysztof 
Par�eńczyk z Boguszo-
wa - Gorc!

Gdy jesienią ubiegłego 
roku, w jednym z interne-
towych serwisów społecz-
nościowych, została opu-
blikowana informacja o 
ukończeniu książki przez 
Krzysztofa Par�eńczyka, 
wiele osób pomyślało: to 
kolejny żart, jakich wiele 
w sieci. Ale wtajemnicze-
ni wiedzieli, że nie jest to 
kolejny „wkręt”. Ci, którzy 
przeczytali rękopis, cie-
szyli się, że w końcu uzy-
ska on odpowiednią opra-
wę. Ci, którzy znali tylko 
fragmenty, nie mogli do-
czekać się poznania całej 
historii. Ci, którzy wątpili i 
traktowali całą historię jak 
żart, z niedowierzaniem 
czekali na namacalny do-
wód, bo nawet okładka 
książki, opublikowana w internetowym 
pro�lu autora, mogła być zwykłym foto-
montażem... W końcu jednak słowo sta-
ło się ciałem, a „Templariusz. Dwa życia 
i jedna miłość” pojawił się w sprzedaży.

„Chcielibyście wiedzieć, o czym jest 
„Templariusz. Dwa życia i jedna miłość”? 
Znajdziecie tu zarówno historyczne, jak i 
ponadczasowe wątki, bo przyjaźń, wier-
ność, oddanie, miłość towarzyszą boha-
terowi w jego wędrówce przez epoki, 
pomagają w zmaganiach z przeciwno-
ściami na drodze do celu. Jakiego? Jakie 
zadanie ma do wykonania główny bo-
hater? Kto mu pomaga? Tego właśnie 
dowiecie się z pierwszego tomu. Może... 
Bo autor nie powiedział jeszcze ostat-
niego słowa. Kiedy następny tom!? Nie 
mogę się doczekać...” - napisała Urszula 

Templariusz z Bożej Góry

Wójcik, emerytowana polonistka z Bo-
guszowa – Gorc. Jestem przekonany, że 
pękała z dumy nie tylko dlatego, że była 
także korektorem tej książki.

Krzysztof Par�eńczyk wyjawił mi 
kilka dni temu, że właśnie zabrał się za 
komputerowe przepisywanie drugie-
go tomu. I mam nadzieję, że nie zaj-
mie mu to zbyt wiele czasu, ponieważ 
bardzo wciągnęła mnie historia Krisa, 
Marii Magdaleny i pewnego tajemni-
czego zwierzęcia. Czy to przypadek? 
Nie, ponieważ takie same odczucia to-
warzyszą większości osób, które książkę 
„Templariusz. Dwa życia i jedna miłość” 
przeczytały jednym tchem. A „znajome 
wiewiórki” szepczą, że druga część jest 
powalająca…

Robert Radczak
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Jun Litawen jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich 
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej 
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i po-
zytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna 
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania poma-
ga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, 
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały 

energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących, 
którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.

Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, cho-
robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-

zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch 
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczo-

łu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się 
mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan 

Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG 
potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina 
z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który był 
przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent lu-
dzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu. 
Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to 
skromnej osobie Pana Juna.

UZDROWICIEL z FILIPIN 

JUN LITAWEN
i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.

Zapisy i informacje  od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

693-788-894, 784-609-208

15  marca - WROCŁAW, 16 marca - WAŁBRZYCH
17 marca - JELENIA GÓRA, 18 marca - ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC 

JUN LITAWEN       przyjmuje:

którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu:

robach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach 
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-

zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziały-
wuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczo-

łu prostaty. Pani Maria z Krakowa
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Nowy towar
13 marca (piątek)

Szczawno-Zdrój, ul. Równoległa 1

16 marca (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Główna 13

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

• 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

Nasza Czytelniczka z 
Wałbrzyskiego osiedla Pod-
zamcze poprosiła nas o na-
głośnienie problemu śmieci 
przy ul. Basztowej 55-57, 
przy drodze koło bloku na 
ul. Basztowej 82 w kierunku 
Blankowej oraz przy „bo-
isku” na ul. Blankowej przy 
Barze u Stasia.

 - W grudniu, styczniu, lu-
tym tego roku dzwoniłam do 
wydziału infrastruktury Urzę-
du Miejskiego w Wałbrzychu i 
do straży miejskiej w sprawie 
śmieci, które podczas wichur 
wypadają ze źle zabezpieczo-
nych i ustawionych śmietni-
ków do segregacji odpadów. 

I nic. Panie z urzędu mówią, 
że tym się zajmuje straż miej-
ska, a oni, że dzielnicowy, z 
którym nie idzie się skontak-
tować, bo muszą ustalić do 
kogo należą te tereny… I tak 
od trzech miesięcy śmieci 
się walają wokół śmietników 
i dalej reklamówki wiszą na 
drzewach, butelki pet i papie-
ry leżą na trawnikach – napi-
sała nasza Czytelniczka (imię 
i nazwisko do wiadomości 
redakcji).

Wkrótce wrócimy do tej 
sprawy i opiszemy działania 
służb odpowiedzialnych za 
porządek w tej części miasta.

(TP)

Urzędnicza spychologia?

Tak śmieci wciąż „zdobią” osiedle Podzamcze, a urzędnicy wciąż 
ustalają do kogo należy teren...

- Piękna, wiosenna po-
goda sprzyja wycieczkom, 
a także umożliwia rozpo-
częcie prac na polach. Dla 
nas, strażaków, to niestety 
coroczne „sezonowe za-
grożenie” – wypalanie traw 
– mówi kapitan Paweł Ka-
liński.

W ostatnich dniach stra-
żacy walczyli z płonącymi 
polami w wielu miejscach 
Aglomeracji Wabryzskiej.

- W 94 proc. przyczyną 
ich powstania jest człowiek. 
Nadal bowiem, wśród wielu 
rolników, panuje przekona-
nie, że spalenie trawy spo-
woduje szybszy i bujniejszy 
odrost młodej trawy, a tym 
samym przyniesie korzyści 
ekonomiczne. Nic bardziej 
błędnego. Ziemia wyjaławia 
się, zahamowany zostaje 
bardzo pożyteczny, natu-
ralny rozkład resztek roślin-

nych oraz asymilacja azotu 
z powietrza. Do atmosfery 
przedostaje się szereg związ-
ków chemicznych będących 
truciznami zarówno dla ludzi 
jak i zwierząt. Podczas poża-
ru powstaje duże zadymie-
nie, które jest szczególnie 
groźne dla osób przebywa-
jących w bezpośrednim są-
siedztwie miejsca zdarzenia, 
z uwagi na możliwość zacza-
dzenia. Powoduje ponadto 

Niebezpieczne 
i szkodliwe

- Od początku 2015 roku odnotowaliśmy 123 zdarzenia związane 
z gaszeniem pożarów suchej trawy 

na terenie powiatu Wałbrzyskiego – alarmuje Paweł Kaliński, 
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Wałbrzychu. – Jest to działanie niebezpieczne i szkodliwe, 
a w dodatku niezgodne z prawem 

- przestrzega st. kpt. Katarzyna Boguszewska 
z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

zmniejszenie widoczności 
na drogach, co może prowa-
dzić do powstania groźnych 
w skutkach kolizji i wypad-
ków drogowych. Trzeba pa-
miętać, że po zimie trawy są 
wysuszone i palą się bardzo 
szybko. W rozprzestrzenia-
niu ognia pomagają także 
powiewy wiatru. W przypad-
ku gwałtownej zmiany jego 
kierunku, pożary bardzo czę-
sto wymykają się spod kon-
troli i przenoszą na pobliskie 
lasy i zabudowania. Niejed-
nokrotnie w takich pożarach 
ludzie tracą dobytek całego 
życia. Występuje również 
bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi. Co roku 
w pożarach wywołanych wy-
palaniem traw giną ludzie, w 
tym podpalacze, przypadko-
we osoby oraz strażacy! Wy-
palanie traw jest naprawdę 
niebezpieczne, ale też nie-
dozwolone! Określa to m.in. 
ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody. 
Art. 124 mówi: „Zabrania 
się wypalania łąk, pastwisk, 
nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków ko-
lejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów”; a art. 131: 
„Kto...wypala łąki, pastwi-
ska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary…- 
podlega karze aresztu albo 
grzywny” – wyjaśnia st. kpt. 
Katarzyna Boguszewska z 
Wydziału Informacji i Promo-
cji KG PSP.

Za wykroczenia tego typu 
grożą surowe sankcje: kara 
aresztu, nagany lub grzyw-
ny, której wysokość może 
wynosić od 20 do 5000 zł. 
A Kodeks karny stanowi, 
że: „Kto sprowadza zdarze-
nie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo 
mieniu w wielkich rozmia-
rach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawie-
nia wolności od roku do lat 
10”. W walkę ze zjawiskiem 
wiosennego wypalania traw 
włączyła się także Unia Eu-
ropejska. Za wypalanie traw 
grożą, oprócz kar nakłada-
nych np. przez policję czy 
prokuraturę, także dotkliwe 
kary �nansowe, w postaci 
zmniejszenia od 5 do 25%, 
a w skrajnych przypadkach 
nawet odebrania, należnej 
wysokości wszystkich rodza-
jów dopłat bezpośrednich za 
dany rok.

(TP)
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KREDYT
najtańszy

Bierz ile chcesz!

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

tel.74 635 10 68
tel.74 635 10 72

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

Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

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

R E K L A M A

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

Global-Auto Boguszów-Gorce
ul. Traugutta 10, tel. 722 181 622 

Zapraszamy: pon. – pt. w godz. 8.00 – 17.00; sob. 8.00 – 14.00

NAPRAWA
skuterów 

i motorowerów,
transport uszkodzonych pojazdów,

sprzedaż części

Wyjątkowy koncert, 
wielkie przeboje i niesa-
mowite wrażenia – tak 
najkrócej można zapowie-
dzieć koncert legendarnej 
grupy Dżem, która ponow-
nie zagra w Wałbrzychu.

Tym razem Miasto Wał-
brzych i Aplauz Planet za-
praszają na koncert grupy 
Dżem do hali Aqua Zdrój w 
Wałbrzychu. Muzycy wystą-
pią 11 kwietnia godz. 19.00.  
- Wejście do hali zostało 
zaplanowane od godziny 

18.00 – wyjaśnia Grzegorz 
Kruczyński z Aplauz Planet. 
Bilety na miejsca stojące 
można kupować w cenie 
60 zł do 31 marca, a potem 
będą drożały: 65 zł do 10 
kwietnia, a w dniu koncertu 
trzeba będzie zapłacić 70 zł. 
Podobnie jest ze sprzedażą 
biletów na miejsca siedzące 
nienumerowane - w cenie 
65 zł sprzedawane są do 
31 marca, w cenie 70 zł do 
10 kwietnia, a 75 zł trzeba 
będzie zapłacić w dniu kon-

certu. Bilety są do nabycia w 
Wałbrzychu: Aqua Zdrój - ul. 
Ratuszowa 6; Kiosk z prasą ( 
Piaskowa Góra ) ul. Broniew-
skiego 65c - obok poczty; 
Biuro Turystyczne JOLKA - 
ul. Moniuszki 17 oraz w CH 
TESCO – Biuro Turystyczne 
JOLKA ul. Łączyńskiego 44 
w Szczawnie Zdroju. Wej-
ściówki są także dostępne w 
systemie TICKETPRO w sieci 
sklepów: Media Markt, EM-
PIK i Saturn.

(RED)

Już 21marca w Rock Pub 
w Szczawnie Zdrój wystąpi 
wrocławski zespół Scare-
crow.

Ta czteroosobowa for-
macja, grająca klasycznego 
hard rocka rodem z lat 70-
tych, to pół�naliści Muzycz-
nej Bitwy Polskiego Radia 
Wrocław i jedna z najgoręt-
szych koncertowych kapel 
Dolnego Śląska. Na ich wy-
stępach usłyszeć można za-
równo rockowe evergreeny 

- w tym numery Led Zeppe-
lin, AC/DC czy ZZ Top - jak i 
autorski materiał. A okazja 
do wspólnej zabawy jest wy-
jątkowa: tegoroczny pierw-
szy dzień wiosny to także 
data premiery najnowszej 
EP-ki w dorobku zespołu pt. 
„Cztery”. - „Cztery” - jak sama 
nazwa wskazuje - to cztery 
ostre, przebojowe utwory 
nawiązujące w swojej styli-
styce do największych doko-
nań klasyków rocka z Polski 

i z zagranicy. Promujący EP-
-kę utwór „Pod prąd” można 
było usłyszeć już na antenie 
Polskiego Radia Wrocław 
czy internetowej rozgłośni 
MadRockHouse, dostępna 
jest także za pośrednictwem 
serwisu YouTube –wyjaśnia 
Marcin Rusnak z ekipy Sca-
recrow. Koncert w Szczaw-
nie Zdroju rozpocznie się o 
godz. 20.00, a bilety kosztują 
tylko 7 zł.

(RED)

Sprawie tej poświęcone 
było posiedzenie w siedzi-
bie rady z udziałem wice-
prezydenta Wałbrzycha 
Zygmunta Nowaczyka, ko-
mendanta miejskiego straży 
pożarnej st. bryg. Grzegorza 
Kułaka, komendanta straży 
miejskiej Kazimierza No-
waka, prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej Podzamcze 
Tadeusza Choczaja oraz rad-
nych miejskich.

- Duża liczba mieszkań-
ców Podzamcza stwarza 
zwiększone ryzyko wystę-
powania zagrożenia poża-
rowego, jednak z uwagi na 
niemal całkowicie niepalną 
konstrukcję budynków, ilość 
pożarów w ostatnich latach 
nie przekracza kilku rocznie 
i osiedle jest pod tym wzglę-
dem jednym z najbezpiecz-
niejszych w mieście – pod-
kreślił w swojej wypowiedzi 
komendant Kułak.

Jednocześnie zauważył, 
że mimo to należy wskazać 
kilka problemów, z jakimi 
muszą się zmierzyć go-
spodarze osiedla, a także 
państwowa straż pożarna i 
inne podmioty ratownicze. 
Wśród nieprawidłowości za-
uważonych na Podzamczu, 
znajdują się drogi pożaro-
we, na których są ograni-
czone możliwości przejazdu 
do budynków. Obiekty na 
osiedlu kwali�kuje się do 
średniowysokich, od 5 do 9 
kondygnacji oraz wysokich 
– powyżej 9 kondygnacji. 
Przepisy nakładają dla nich 
m.in. wymóg zapewnienia 
dojazdu pożarowego o sze-
rokości 4 m, co często nie 
ma miejsca i może znaczą-
co utrudniać prowadzenie 
działań ratowniczo-gaśni-
czych. Inne wymagane pa-
rametry też często nie są 
zachowywane.

Dżem w Wałbrzychu…

…Scarecrow w Szczawnie

By było bezpieczniej

Komendant zwrócił 
uwagę, iż dostęp do istnie-
jących hydrantów, wyko-
nanych w formie podziem-
nych zaworów, naraża je na 
ograniczone lub całkowite 
zablokowanie przez parko-
wane nad nimi samochody, 
co podczas pożaru może 
znacząco utrudniać kierowa-
nie działaniami gaśniczymi i 
zwiększać zagrożenie. Dodał 
też, że stwierdzono obec-
ność materiałów palnych 
na drogach ewakuacyjnych, 
m.in. składowanie materia-
łów wyposażenia wnętrz na 
klatkach schodowych, co 
w znacznym stopniu może 
utrudniać ewakuację miesz-
kańców z budynków, jak 
również prowadzenie szyb-
kich i skutecznych działań 
gaśniczych. Magazynowane 
elementy z tworzyw sztucz-
nych stwarzają poważne za-
grożenie zadymienia klatki 

schodowej w budynku, co w 
praktyce prowadzić może do 
uniemożliwienia ewakuacji 
osób. Zauważone nieprawi-
dłowości powinny być kon-
sekwentnie eliminowane – 
zakończył komendant.

RWS powołała zespół ds. 
bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego, który będzie pra-
cował pod kierunkiem Lecha 
Palewskiego.

Andrzej Basiński

Komendant miejski straży 
pożarnej st, bryg. Grzegorz Kułak 
będzie współpracował z RWS 
Podzamcze. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla, to jeden 
z priorytetów w działalności Rady Wspólnoty Samorządowej 

Podzamcze. Dotychczas znalazło to swój wyraz w jej inicjatywach 
na rzecz zainstalowania monitoringu. Teraz RWS zajmie się 

bezpieczeństwem przeciwpożarowym.
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Powiat Wałbrzyski

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

R E K L A M A

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

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE 
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

Tel.  509 52 60 11

Mieszkańcy Jedliny – 
Zdroju i Głuszycy, jako 
pierwsi w powiecie wałbrzy-
skim, przystąpili do kwa-
li�kacji wojskowej, która 
trwać będzie do 24 marca 
2015 roku. O zdolności do 
czynnej służby wojskowej 
orzeka Powiatowa Komisja 
Lekarska w Wałbrzychu. Jej 
siedzibą jest budynek Sta-
rostwa Powiatowego w Wał-
brzychu, Al. Wyzwolenia 22 
(II piętro), telefon 74 8460 
554. Powiatowa Komisja Le-
karska działa w: poniedział-
ki, środy i piątki od godziny 
13.00, a we wtorki i czwartki 
od godziny 08.00.

Osoby, które po raz pierw-
szy zostały wezwane do kwa-
li�kacji wojskowej, powin-
ny zabrać ze sobą: dowód 
osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość; 
dokumentację medyczną 
(jeżeli taką posiadają); aktu-
alną fotogra�ę o wymiarach 
3x4 cm bez nakrycia głowy; 

dokumenty potwierdzające 
wykształcenie albo zaświad-
czenie o kontynuacji nauki 
oraz posiadane kwali�kacje 
zawodowe.

Stający do kwali�kacji po 
raz kolejny zabierają ze sobą: 
dowód osobisty lub inny do-
kument potwierdzający toż-
samość; dokumentację me-
dyczną (w tym wyniki badań 
specjalistycznych przeprowa-
dzonych w okresie ostatnich 
12 miesięcy); książeczkę woj-
skową.

Do badań w tym roku ma 
przystąpić ok. 410 osób z 
ośmiu gmin powiatu wałbrzy-
skiego wedle harmonogra-
mu: Boguszów – Gorce  13.03 
– 18.03.2015 r.; Walim 19.03 
– 20.03.2015 r.; Mieroszów 
23.03 – 24.03.2015 r.; Czar-
ny Bór 19.03 – 23.03.2015 r.;
Szczawno – Zdrój 24.03 – 
26.03.2015 r.; Stare Bogaczo-
wice 26.03.2015 r.; kobiety 
27.03.2015 r.

(RED)

Mirosław Potapowicz, 
członek Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego, uczestniczył 
w spotkaniu kadry kierowni-
czej samorządowych biblio-
tek publicznych z Powiatu 
Wałbrzyskiego. Spotkanie 
sprawozdawcze zorganizo-
wała Multimedialna Filia Bi-
blioteczna Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
„Biblioteki pod Atlantami”.

Wałbrzyscy bibliotekarze 
opowiedzieli kolegom pracują-
cym w bibliotekach gminnych 
i miejskich w powiecie wał-
brzyskim o powstaniu Multi-
medialnej Filii w wałbrzyskiej 
dzielnicy Podzamcze i jej ofer-
cie dla czytelników w różnych 
grupach wiekowych. Mirosław 
Potapowicz podkreślił, że in-
nowacyjny charakter tej pla-
cówki dodatkowo zachęca do 
jej regularnego odwiedzania. 
Natomiast Renata Nowicka – 
dyrektor „Atlantów” i Krysty-
na Pieczonka, kierownik Filii 
Multimedialnej podkreślały, 
że biblioteka na Podzamczu 
wychodzi naprzeciw potrze-
bom młodzieży i seniorów. 

Grupy te doskonale uzupeł-
niają się też wzajemnie, bo 
nastolatki sprawdzają się jako 
przewodnicy po niuansach 
współczesnych multimediów i 
komputerów dla mieszkańców 
regionu w wieku 65+. Arleta 
Wojciechowska przedstawiła 
dane statystyczne podsumo-
wujące pracę bibliotek na te-
renie powiatu wałbrzyskiego 
w 2014 roku, porównała je z 
zestawieniami z Dolnego Ślą-
ska i kraju. Okazało się, że nasz 
region nie ma się czego wsty-
dzić, a często wręcz przeciwnie 
- pod względem czytelniczym 
może być wzorem. W ubiegłym 
roku największą procentowo 
ilością czytelników mogło się 
pochwalić Szczawno-Zdrój, 
w którym czytelnicy stanowili 
37 proc. mieszkańców, co sta-
nowiło wysoki odsetek, nawet 
przy założeniu, że 1/3 z nich 
byli przyjezdni kuracjusze. Po-
nad średnie krajowe 17 proc. 
wybijały się biblioteki w Jedli-
nie-Zdroju, Czarnym Borze i 
Starych Bogaczowicach.

Biblioteki w powiecie 
mogą też pochwalić się du-

Kwali�kacja
wojskowa

Biblioteki podsumowały rok

żymi księgozbiorami. Polska 
średnia to 340 woluminów 
na 100 mieszkańców i niemal 
wszystkie biblioteki miejskie 
oraz gminne w powiecie mają 
wyższy współczynnik. Tu rów-
nież w czołówce znalazło się 
Szczawno-Zdrój (613) i Stare 
Bogaczowice (532). W liczbie 
wypożyczeń w przeliczeniu na 
100 mieszkańców najlepsze 
okazały się biblioteki w Mie-
roszowie, Szczawnie-Zdroju i 
Boguszowie-Gorcach, a Bogu-
szów-Gorce i Stare Bogaczo-
wice są dodatkowo najczęściej 
odwiedzane, co znaczy, że ich 
oferta przyciąga mieszkańców 
nie tylko po ulubione lektury. 

Poszerzanie propozycji kul-
turalnej bibliotek jest bardzo 
ważne, bo niestety, w porów-
naniu z rokiem 2013 o 4,6 
proc. spadła w powiecie licz-
ba czytelników, a o 5,6 proc. 
liczba wypożyczeń. Wzrostem 
liczby czytelników może się 
jedynie pochwalić Czarny 
Bór, a wzrostem wypożyczeń 
Szczawno-Zdrój, Walim i Sta-
re Bogaczowice. Bibliotekarze 
mają też nadzieję, że tenden-
cję spadkową czytelnictwa 
pomoże wyhamować coraz 
częstsze sięganie mieszkań-
ców regionu po e-booki i au-
diobooki. 

(ELW)

- Nic tylko czekać na 
śmierć. Byłem załamany 
– opowiada pan Wacław, 
jednak zaraz dodaje: - Ale 
jednego dnia kolega do 
mnie mówi: Wacek, nie bądź 
głupi. Jedź do tego uzdrowi-
ciela do Wałbrzycha. Moja 
synowa miała jakiegoś guza 
na piersi, a po kilku wizytach 
u pana Darka znikł. A moja 
sąsiadka miała cukrzycę tak 
mocną, że jej nogi chcieli 
uciąć. I też po kilku wizytach 
jej przeszło. To ty też Wa-
cek nie daj się, jedź do tego 
uzdrowiciela. No to pojecha-
łem – pan Wacław Pisalski 
uśmiecha się. I pokazuje ko-
lejne dokumenty.

Okazało się, że po czte-
rech wizytach u pana Dar-

ka kardiolodzy orzekli, że 
jak najbardziej nadaje się 
do operacji. A po siódmej 
wizycie nawet trochę dzi-
wili się, po co mu były te 
by-passy. Przecież nie było 
z nim aż tak źle. – To praw-
da. Rok temu ciągle się du-
siłem, pójście z pokoju do 
ubikacji to była wyprawa, 
po której musiałem odpo-
cząć. A po tych kilku wizy-
tach umiałem bez zadyszki 
wejść na piętro. No ale na 
operację poszedłem – mówi 
pan Wacław. Po operacji, 
jak sam mówi, rana wygoiła 
się jak na psie. Teraz czuje 
się zdrowy. – Ale to jeszcze 
nic. Miałem też zniszczoną 
wątrobę i trzustkę. Bardzo 
bolały mnie nogi. Po kilku 

wizytach u pana Darka mi-
nęło także to.

Wacław Pisalski chodzi 
teraz do uzdrowiciela raz na 
miesiąc. Jak sam twierdzi, 
dla ogólnej poprawy zdro-
wia. Ale przywiózł też żonę, 
cierpiącą na re�uks żołądko-
wo-przełykowy i bóle kręgo-
słupa. Także jej po czterech 
wizytach przestał dokuczać 
kręgosłup, a po dwóch kolej-
nych zniknęła zgaga. Tylko 
migreny jak miała, tak ma. 
– Ale spotkałam tu panią, 
której dla odmiany minęła 
migrena – mówi.

Sam uzdrowiciel po-
twierdza, że różni ludzie 
różnie reagują na przekaz 
energii. Jedni czują popra-
wę już po pierwszej wizy-

Ta energia przywraca ludziom zdrowie

Dotyk czyniący cuda

cie, inni po trzeciej, jeszcze 
inni po piątej. A niektórzy – 
wcale. – Dlatego doradzam, 
żeby po czwartej, piątej wy-
brać się na badanie kontro-
lne. Ono najlepiej pokaże, 
czy i na ile jestem skuteczny 
– uśmiecha się i dodaje: - A 
poza tym chorzy powinni 
być pod kontrolą lekarzy. Ja 
mogę ich uzupełniać, ale nie 
zastępować. Ktoś, kto mówi, 
żeby nie chodzić do lekarzy, 
nie jest żadnym uzdrowicie-
lem, tylko oszustem. Radzę 
trzymać się od takich z da-
leka.

(ego)

- Gdyby nie pan Darek, już bym pewnie nie żył. Bo byłem wrak, na ostatnich 
nogach. Pod jego dotykiem odżyłem – pan Wacław Pisalski z Wrocławia 

wyciąga cały plik dokumentacji medycznej. Wymagał pilnej operacji 
by –passów, nie można jej jednak było zrobić, bo według lekarzy nie wytrzyma 

narkozy. Bez operacji niebawem umrze, a operacja go zabije. 
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Nowe 
przedszkole 

Blisko strefy ekonomicznej
Bajkolandia

Czesne za 0zł

Przedszkole oferuje:
realizację podstawy programowej
codziennie 2 języki obce
5-godzinny pobyt gratis, każda 
kolejna godzina za złotówkę
wykwalifikowaną kadrę 
z predyspozycjami do pracy z dziećmi
małe grupy

+
+
+

+

+

Szeroki wybór bezpłatnych zajęć 
dodatkowych: tańce, rytmika, 
logopedia, karate, ceramika, plastyka 
oraz zajęcia korekcyjne

Zapisy od 
2,5 roku życia

Opieka 
od 5:30 do 17:00

Zadzwoń:
690 499 433

Adres:
ul .Wrocławska 169
58-306 Wałbrzych

www.bajkolandia.walbrzych.pl

Od września 2014 roku przy ul. 
Wrocławskiej 169 w Wałbrzychu 
działa nowe przedszkole - Bajko-
landia. - Ciepła i rodzinna atmos-
fera jest jednym z wielu atutów 
naszej placówki – mówią właści-
ciele Przedszkola Bajkolandia w 
Wałbrzychu, które rozpoczęło 
nabór dzieci na nowy rok szkolny.

Przedszkole Bajkolandia we 
wrześniu ubiegłego roku przebojem 
wdarło się na wałbrzyski rynek. Co 
było kluczem do tego sukcesu?

- Zacznijmy od tego, że gwa-
rantujemy opiekę nad dziećmi od 
godziny 5:30 do godziny 17:00. Po-
nadto w naszej placówce przez 5 
godzin dziennie dziecko przebywa 
za darmo, a każda dodatkowa go-
dzina to koszt tylko 1 zł. Łatwo więc 
policzyć, że pozostawienie dziecka 
w przedszkolu Bajkolandia na 9 go-
dzin dziennie kosztuje miesięcznie 
zaledwie 80 zł! – podkreślają właści-
ciele przedszkola z ul. Wrocławskiej 
169 w Wałbrzychu.

Godziny pracy, bliskość Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
i świetna lokalizacja są wielkimi, ale 
nie jedynymi atutami Bajkolandii. 
Kolejne to: plac zabaw z dużym tere-

Bajkolandia - bajeczne miejsce 
dla przedszkolaków

nem rekreacyjnym i małe grupy - do 
18 dzieci.

- Stawiamy na wszechstronny 
rozwój dziecka, dlatego dodatko-
we zajęcia wybieramy wspólnie z 
rodzicami, dopasowując je do zain-
teresowań i predyspozycji dzieci. A 
w naszej ofercie – i to bez dodatko-
wych opłat - są między innymi: dwa 
języki obce, rytmika, tańce. Naszych 
podopiecznych odwiedzają teatrzy-
ki i muzycy z �lharmonii, a dzieci jeź-
dziły z kolei do teatru i na wycieczki, 
na przykład do fabryki bombek, czy 

do największej w Polsce sali zabaw 
we Wrocławiu. Co ważne dla wielu 
rodziców, stawiamy na ich bezpo-
średni kontakt ze wszystkim pra-
cownikami naszego przedszkola. 
Tworzymy ciepłą, rodzinną atmos-
ferę i dlatego oferujemy opiekę nad 
dziećmi już od 2 lat. Zapraszamy do 
naszej siedziby przy ul. Wrocławskiej 
169 w Wałbrzychu. A więcej infor-
macji można uzyskać pod numerem 
telefonu: 690 499 433 – zachęcają 
właściciele przedszkola Bajkolandia.

(TP)

R E K L A M A

14 marca, o godz. 10.00, 
ochotnicza straż pożarna, 
mieszkańcy gminy i powia-
tu, przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych oraz 
lokalne władze wezmą 
udział w akcji „Ratujemy 
zalew w Starych Bogaczo-
wicach”. - Zostanie podjęta 
próba ratowania magicz-
nego miejsca, którym jest 
teren po byłym ośrodku re-
kreacyjnym-bardziej zna-
nym jako zalew. Wszystko 
odbędzie się w czynie spo-
łecznym – mówią organi-
zatorzy.

Już od stycznia na portalu 
Facebook akcja przyciągała 
tłumy wspierających. A to 
dopiero początek. Pierwsze 
faktyczne działania będą 
polegały na wycince mło-
dych samosiejek (drzew nie 
starszych niż 10 lat) z niecki 
dawnego zbiornika wod-
nego oraz uporządkowanie 
poboczy wraz z murami opo-
rowymi. Będzie to podstawa 
do dalszego działania i punkt 
wyjścia do rozwiązania kolej-
nych problemów. Pojawiła 
się realna szansa na odbudo-
wę miejsca, w którym setki 
mieszkańców Aglomeracji 

Ratują zalew

Wałbrzyskiej spędzało wol-
ne chwile przy szumie lasu i 
śpiewie ptaków.

Od wielu lat zalew był 
problemem dla ówczesnych 
władz. Po raz pierwszy od 12 
lat pojawiła się długo ocze-
kiwana szansa na ratunek 
dla dawnej wizytówki gminy 
Stare Bogaczowice. Pomysło-
dawcą akcji jest radny Ariel 
Zarzeczny, który - wspierany 
przez wójta Mirosława Le-
cha, jego zastępcę Bogdana 
Stochaja oraz Agnieszkę Le-
chowicz - prezesa Fundacji 
Edukacyjno-Społecznej „Po-

lny Kwiat” - widzi potencjał 
w tym zbiorniku wodnym. 
Wszyscy wysoko postawili 
sobie poprzeczkę i jedno-
cześnie zakasali rękawy. Za-
danie nie jest łatwe, a pracy 
jest dużo. Grupa zapaleńców 
z terenu gminy, dla których 
bardzo ważna jest ich „mała 
ojczyzna”, jest pełna opty-
mizmu zwłaszcza, że mogą 
liczyć na ogromne wsparcie 
ochotników, którzy w czynie 
społecznym chcą działać. 
Fundacja Polny Kwiat zajęła 
się organizacją akcji. Wspól-
na praca na terenie zalewu 

jest doskonałą okazją do in-
tegracji: obok siebie będą 
pracowały władze gminy i 
mieszkańcy, straż pożarna 
oraz fundacje i stowarzysze-
nia wspierane przez wolon-
tariuszy. Wszyscy wspólnie 
dążą do jednego celu, którym 
jest wznowienie działania 
ośrodka rekreacyjnego, który 
ma służyć mieszkańcom oraz 
turystom.

- Wiele lat czekaliśmy na 
ratunek dla zalewu. Po li-
stopadowych wyborach w 
końcu zaczyna się coś dziać. 
Widzimy, że praca wre, a 

nowe władze nie boją się 
wyzwań. Widzimy ich zaan-
gażowanie i dlatego twier-
dzę, że zmiany są pożądane 
- mówi pan Piotr, który ze 
łzą w oku spogląda na kory-
to zalewu. - Brawo, brawo i 
jeszcze raz brawo, że znaleźli 
się odważni, którzy słuchają 
mieszkańców i chcą dla nich 
coś zrobić. Nie każdego stać 
na wyjazd na wakacje, więc 
będzie to idealna propozy-
cja na letnie, gorące dni dla 
wszystkim z mniej zasobnym 
portfelem. Trzymam kciuki i 
widzimy się w sobotę - do-

daje z uśmiechem mieszka-
niec Starych Bogaczowic.

Od wielu lat teren po 
ośrodku rekreacyjnym stra-
szy. Zamiast zalewu jest 
młodnik, który - zamiast słu-
żyć mieszkańcom powiatu 
- aktywnie zachęca ludzi do 
nielegalnego wywozu śmie-
ci.

- Nadszedł czas na długo 
wyczekiwane przez boga-
czowiczan zmiany. Wie-
loletnia stagnacja i brak 
zainteresowania zalewem 
odbiła piętno na aspekcie 
turystyczno-krajoznawczym 
gminy. Reaktywacja kąpie-
liska lub utworzenie terenu 
rekreacyjnego jest ogromną 
szansą dla gminy, ale i dla 
mieszkańców całego powia-
tu, którzy - aby grillować nad 
wodą - nie będą już musieli 
jechać kilkadziesiąt kilome-
trów. Jest szansa na nowe 
miejsce letnich wojaży. Je-
żeli chcecie wziąć udział w 
akcji, to zapraszamy na stro-
nę organizatora www.funda-
cjapolnykwiat.cba.pl , gdzie 
znajdziecie do pobrania for-
mularze dotyczące udziału w 
akcji – dodają organizatorzy.

(TP)

Tak wyglądał zalew kiedyś… (fot. archiwum organizatorów akcji) … a tak wygląda dziś (fot. archiwum organizatorów akcji).
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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!

Start-Net s.c.
Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 14-16
tel. +48 74 84-23-617

Wymagania :

- wykształcenie minimum średnie 
- znajomość systemów operacyjnych
- umiejętności pracy w zespole
- posiadania wiedzy ogólnej z zakresu informatyki 
- kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów
- zdolność samodzielnego podejmowania decyzji
- prawo jazdy kat. B

Szczegóły:
http://start-net.pl/praca

Oferty proszę przesyłać na adres :
 rekrutacja@start-net.pl 

PRACA
  INFORMATYK - SERWISANT

R E K L A M A

Gmina Czarny Bór, jako 
jedyna z Dolnego Śląska, 
została nominowana do Do-
rocznej Nagrody Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokal-
nej.

Kapituła Dorocznej Nagro-
dy Fundacji Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej, obradująca 9 
marca pod przewodnictwem 
Jerzego Stępnia, prezesa 
FRDL, postanowiła nomino-
wać do Dorocznej Nagrody 
autorów kilkudziesięciu pro-

jektów. Spośród nich, w trak-
cie gali �nałowej, która odbę-
dzie się 20 marca, ogłoszeni 
zostaną zdobywcy głównych 
nagród w każdej z czterech ka-
tegorii konkursowych. Do do-
rocznej nagrody w kategorii 
jednostek samorządu teryto-
rialnego została nominowana 
Gmina Czarny Bór za projekt 
„Budowa Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalnego w Czarnym 
Borze”.

(RED)

W Gminnym Centrum 
Edukacyjno - Społecznym w 
Starych Bogaczowicach od-
było się spotkanie dla pań z 
okazji ich święta, które zor-
ganizowała Fundacja „Polny 
Kwiat” wraz z partnerami.

- Przybyło naprawdę dużo 
pań. Na nasze kobietki czekało 
mnóstwo atrakcji: konsultacje 
kosmetyczne AVON, degusta-
cja wina „Pod Górką”. Były ży-
czenia, ciepłe słowa od wójta 
Mirosława Lecha oraz radnego 
Ariela Zarzecznego. Każda z 
pań otrzymała od wójta kwiat. 
Były życzenia, słodkości oraz 
pyszna kawa. Atrakcją spotka-
nia okazał się występ Grażyny 
Pantal, która swoim przepięk-
nym sporanem zaprezen-
towała recital operetkowy. 
Spotkanie z Grażyną Kuśtak 
- uczestniczką programu „Rol-
nik szuka żony” - było bardzo 
emocjonujące, pełne humoru 
i bardzo sympatyczne. Bar-

Jest nominacja, będzie 
nagroda?

Udane święto

dzo dziękujemy wszystkim 
paniom za przybycie i obie-
cujemy, że w przyszłym roku 
Gminny Dzień Kobiet zorga-
nizujemy na większą skalę z 
mnóstwem atrakcji, aby uho-
norować rolę kobiet w naszym 
życiu – zapewnia Agnieszka 
Lechowicz z Gminnego Cen-
trum Edukacyjno – Społeczne-
go w Starych Bogaczowicach.

(RED)

Nagrody 
za pomysły
- Dobre pomysły na biz-
nes trzeba nagradzać - tak 
twierdzi Fundusz Regionu 
Wałbrzyskiego i organi-
zuje konkurs na najlep-
szy biznesplan. Aby wziąć 
udział w konkursie wystarczy 
stworzyć kompletny bizne-
splan swojej wymarzonej 
działalności i złożyć go w sie-
dzibie FRW do 27 marca br. 
Im więcej w nim pasji i ory-
ginalności, tym większe ma 
szanse na wygraną. Oczywi-
ście nie można zapominać 
o realności swoich założeń 
i kwestiach ekonomiczno-
-�nansowych. A spróbować 
warto, bo do wygrania są 
czeki o wartościach: 2500 
zł, 1500 zł i 1000 zł. Konkurs 
skierowany jest do absol-
wentów szkół średnich, za-
wodowych oraz wyższych, 
którzy w okresie ostatnich 4 
lat ukończyli szkołę, do stu-
dentów oraz do osób bezro-
botnych zarejestrowanych w 
urzędzie pracy. Wskazówki 
dotyczące tego co powi-
nien zawierać profesjonalny 
biznesplan oraz regulamin 
konkursu, dostępne są na 
stronie internetowej orga-
nizatora- www.frw.pl. Udział 
w konkursie należy zgłosić 
do 13 marca br. odsyłając 
wypełniony formularz zgło-
szeniowy na adres poczty 
elektronicznej organizato-
ra- promocja@frw.pl . Bizne-
splany konkursowe można 
składać listownie, kurierem 
lub osobiście w terminie od 
16 marca do 27 marca 2015 
roku w siedzibie organiza-
tora, pod adresem- ul. Lima-
nowskiego 15, 58-300 Wał-
brzych.

(RED)

Targi 
edukacyjne
Dyrektor Gimnazjum Pu-
blicznego w Głuszycy Ewa 
Dorosz zaprasza do udzia-
łu w VII Targach Eduka-
cyjnych Szkół Ponadgim-
nazjalnych, które odbędą 
się 27 marca 2015 od godz. 
11.00 do 12.30 na terenie 
głuszyckiego gimnazjum. 
W targach wezmą udział 
uczniowie z Głuszycy, z Jedli-
ny Zdroju i z Walimia. Ofertę 
edukacyjną na rok szkolny 
2015/2016 zaprezentują 
placówki ponadgimnazjane 
z powiatu wałbrzyskiego, 
świdnickiego i kłodzkiego.

(RED)

Nowych Bogaczowicach 
i Starych Bogaczowicach 
oraz 3 siłownie zewnętrzne 
w Starych Bogaczowicach, 
Lubominie i Chwaliszowie. 
Do�nansowanie otrzymały 
nie tylko projekty realizowa-
ne przez gminę, ale również 
przez gminną bibliotekę, 
Fundację Polny Kwiat, Sto-
warzyszenie Partnerstwo 
Wokół Trójgarbu oraz pa-
ra�ę ze Starych Bogaczo-
wic. Przedstawiciele gminy 

Stare Bogaczowice biorą 
czynny udział w działaniach 
LGD „Kwiat Lnu” i już teraz 
przygotowują się do reali-
zacji nowych pomysłów w  
nadchodzącym okresie. A 
podczas obrad walnego ze-
brania członków, wicepre-
zesem Stowarzyszenia LGD 
„Kwiat Lnu” został miesz-
kaniec gminy i pracownik 
Urzędu Gminy Stare Boga-
czowice Tomasz Fąka.

(RED)

Partnerski kwiat
W Lubawce odbyło się 

Walne Zebranie Członków 
Lokalnej Grupy Działania 
„Kwiat Lnu”. Członkami 
stowarzyszenia są osoby 
�zyczne i przedsiębiorcy 
oraz samorządy repre-
zentujące 6 gmin: Stare 
Bogaczowice, Czarny Bór, 
Mieroszów, Marciszów, Lu-
bawka i Kamienna Góra.

Lokalna Grupa Działa-
nia „Kwiat Lnu” powstała 
w celu wdrażania progra-
mu LEADER w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Na spotkaniu zo-
stały zaprezentowane osią-
gnięcia z minionego okresu 
programowania oraz przed-
stawione zarys na nową 
perspektywę �nansową na 
lata 2014 – 2020. W gminie 
Stare Bogaczowice zostało 
dotąd zrealizowanych po-
nad 15 projektów w ramach 
konkursów ogłaszanych 
przez LGD. Między innymi 
do�nansowane zostały re-
monty 4 świetlic wiejskich 
w Starych Bogaczowicach, 
Gostkowie, Jabłowie i Cie-
szowie i wyposażenie świe-
tlic w Chwaliszowie, Strudze 
i Cieszowie. Ponadto zostały 
wybudowane 4 wiaty re-
kreacyjne w Chwaliszowie, 

Ze środków pozyskany przez LGD Kwiat Lnu m.in. powstały wiaty 
turystyczne.
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• 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 

R E K L A M A

Myjnia ręczna przy Kauflandzie

Wulkanizacja
Naprawy bieżące

samochodów

TEL. 513 050 330
Wałbrzych, ul. Długa 4

MYCIE GRATIS*

* przy naprawie samochodu lub wymianie kompletu opon

Jak stwierdził, podróż do 
ojczyzny będzie miała dla 
bratanka charakter senty-
mentalno-biznesowy. – Se-
bastian wybiera się tu z dwo-
ma bliźniaczkami, które mają 
teraz ponad dwa lata. Doro-
bił się na swojej dyscyplinie 
sporych pieniędzy, z których 
część chciałby przeznaczyć 
w Polsce np. na założenie lub 
zakup drużyny futbolu ame-
rykańskiego. Przed dwoma 
laty skorzystał z zaproszenia 
bratanka i osiem miesięcy 
mieszkał u niego w na Flory-
dzie. Ma stamtąd wiele przy-
jemnych wspomnień. M.in. 
oglądał mecze Sebastiana 
w rozgrywkach tzw. Dywizji 
Wschodniej ligi NFL (Natio-
nal Football League), która 
za 6 lat obchodzić będzie 
100-lecie swojego powsta-
nia. - Ogromne wrażenie zro-
biło na mnie wywołanie na 
boisko stadionu Sun Life w 
Miami, gdzie przed meczem 
z miejscowym zespołem Do-
lphins Sebastian przedstawił 
mnie i wręczył piłkę. A działo 
się to w obecności prawie 
osiemdziesięciu tysięcy wi-
dzów – podkreślił.

Od 2000 roku Sebastian 
gra w Oakland Riders, otrzy-

mując największą gażę 
wśród kickerów (kopaczy) 
występujących w 32 dru-
żynach NFL. Jego obecny, 
4-letni kontrakt, przewiduje 
wypłacenie mu w tym czasie 
19 mln dolarów. Jest jednym 
z kilku najlepiej zarabiają-
cych polskich sportowców. 
Kicker nie przebywa długo 
na boisku i często wchodzi 
na nie dopiero w ostatniej 
fazie meczu, decydując o 
jego wyniku. – Wielokrotnie 
czytałem, że jedno kopnię-
cie bratanka warte jest sto 
tysięcy dolarów – zauważył 
Robert Janikowski. Najdłuż-
szy, celny kop jego bratanka, 
wynosi 63 jardy (57,6 m), a 
wykonał go w meczu z De-
nver Broncos w 2011 roku. 
Tym samym wyrównał re-
kord NFL Toma Dempseya z 
1970 roku.

Nieprzeciętnymi kopnię-
ciami Sebastian popisywał 
się już jako kilkunastola-
tek. Uzdolnienia te odkrył 
w Zagłębiu Wałbrzych jego 
pierwszy trener Zbigniew 
Górecki. - W meczu z juniora-
mi Koksochemii Wałbrzych, 
kilka sekund po pierwszym 
gwizdku, uderzył piłkę z 67 
metrów. Poszybowała pod 

poprzeczkę, wzbudzając 
ogromny aplauz kilkuset-
osobowej widowni. Najbar-
dziej zdziwiony był bram-
karz. Zdarzenie to miało 
miejsce w 1993 roku. Strze-
leckie popisy w jego wyko-
naniu, nie należały do wy-
jątków. Trener przypomniał, 
że jego wychowanek miał 
doskonale rozwinięte cechy 
motoryczne, a poza tym wy-
korzystywał mokre i ciężkie 
boiska, by zaskakiwać z dale-
ka bramkarzy. Pamięta jego 
gole zdobywane z 30-40 me-
trów w spotkaniach o Puchar 
Michałowicza.

O innym wyczynie opo-
wiada osiedlowy kolega Se-
bastiana, Piotr Włodarczyk, 
później piłkarz m.in. Legii 
Warszawa i reprezentacji 
Polski. - Gdy mieliśmy po 
14 lat, Sebastian tak mocno 
kopnął piłkę do koszykówki, 
że przeleciała nad cztero-
piętrowym budynkiem. Już 
wtedy przepowiadaliśmy 
mu, że wysoko zajdzie w 
futbolu, ale nie wiedzieli-
śmy, że w amerykańskim. 
Górecki opowiada o pierw-
szych kontaktach z Seba-
stianem. - Wychował się 
na Podzamczu. Mieszkał w 

Janikowski odwiedzi Wałbrzych?
Mija 20 lat od wyjazdu z Wałbrzycha do USA Sebastiana 

Janikowskiego, gwiazdy amerykańskiego futbolu. 
– Jestem w kontakcie telefonicznym z bratankiem, który zamierza 

za dwa lata przyjechać z córkami do Polski i pokazać im swoje 
rodzinne strony. Myśli też o zainwestowaniu w nasz sport 

– powiedział jego stryj, Robert Janikowski.

Robert Janikowski z piłką z autografem otrzymaną od Sebastiana.

jednym z dwóch pierwszych 
bloków zbudowanych na 
tym osiedlu, przy ul. Kasz-
telańskiej. Gdy jego ojciec, 
Henryk Janikowski, były 
piłkarz Górnika Wałbrzych i 
trzykrotny (1981) reprezen-
tant Polski, wyemigrował 

do Stanów Zjednoczonych, 
pomagałem jego matce, 
Halinie, w wychowaniu 
chłopca. Górecki nie tylko 
wprowadzał wychowanka w 
arkana futbolu, ale chodził 
też na szkolne spotkania i 
wywiadówki. - Uczniem był 

średnim i musieliśmy z jego 
mamą bardzo go pilnować, 
by nie ulegał zanadto róż-
nym pokusom jego wieku, 
które mogły niekorzystnie 
odbić się na szkolnych stop-
niach – wyjaśnił.

Do ojca wyjechał w 1994 
roku. Od tamtego czasu 
dwukrotnie odwiedził Wał-
brzych, ale spotkał się tam 
tylko ze stryjem. - Gdyby 
tylko chciał, mógłby łatwo 
tra�ć do mnie, a kiedyś spo-
ro czasu spędziliśmy na bo-
isku. Szkoda, że zapomniał 
o ludziach, którzy mu towa-
rzyszyli w początkach jego 
kariery – powiedział Kazi-
mierz Staszewski, organiza-
tor osiedlowych rozgrywek 
sportowych. - Pozostał żal i 
zawód, takie jest życie. Ale 
życzymy mu wszystkiego do-
brego. Nie tracimy nadziei, 
że jeszcze się spotkamy i 
powspominamy futbolowe 
początki – dodał Górecki. 
Towarzyszył amerykańskim 
dziennikarzom, szukającym 
korzeni Janikowskiego. - Za-
prowadziłem ich na boisko 
przy ulicy Grodzkiej. Nie mo-
gli się nadziwić, że as futbolu 
amerykańskiego rozpoczy-
nał karierę na takim klepisku 
i że nie ma o tym przy nim 
żadnej informacji. U nas to 
byłoby niemożliwe – powie-
dzieli.

Wałbrzyszanin zaszedł 
najdalej ze swoim zespo-
łem, w 2003 roku. W �nale 
Super Bowl Oakland Riders 
przegrali z Tampa Bay Buc-
caneers 21:48, a Janikowski 
zdobył 3 punkty.

Andrzej Basiński 
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Sportowy raport

R E K L A M A

10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 31 maja 2015 r.

OKNA z Wałbrzycha

WIOSENNA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L A M A

• Akademickie Mistrzostwa 
Polski w Futsalu Kobiet w 
Gdańsku zakończyły się 
zwycięstwem zespołu Uni-
wersytetu Jagiellońskiego 
z Krakowa. Debiutujące w 
tych rozgrywkach piłkarki 
nożne AZS PWSZ Wałbrzych 
zakończyły zmagania w po-
łowie stawki. Wałbrzyszanki 
na Wybrzeże pojechały bez 
reprezentacyjnej bramkarki 
Darii Antończyk i kontuzjo-
wanej Aleksandry Bosackiej. 
AZS PWSZ uległ AZS AWF 
Gorzów Wielkopolski 2:8, 
pokonał AZS Uniwersytet 
Gdański 4:0 i przegrał z AZS 
AWF Warszawa 1:3.
• Daria Antończyk – bram-
karka pierwszoligowego 
AZS PWSZ Wałbrzych – 
zagrała w reprezentacji 
Polski w meczu przeciw-
ko Chorwacji. Biało – czer-
wone w drugim spotkaniu 
Istria Women’s Cup zre-
misowały z gospodyniami 
turnieju 0:0. Wałbrzyszanka 
rozegrała całe spotkanie. 
W pierwszym meczu Polki 
pokonały Irlandię Północną 
2:0 (Antończyk nie grała), 
a w ostatnim w spotkaniu 
o pierwsze miejsce w tur-
nieju, podopieczne trenera 
Wojciecha Basiuka wygrały 
z Rumunią 2:0 i awansowały 
do �nału.
• Igor Łasicki, wychowanek 
Górnika Boguszów Gorce, 
został powołany do piłkar-
skiej reprezentacji Polski 
do lat 21. Piłkarz trzecioligo-
wego włoskiego AS Gubbio 
Calcio 1910 został powołany 
przez trenera Marcina Dornę 
na zaplanowany na 27 marca 
w Jenie mecz z rówieśnikami 
z Niemiec, który zostanie ro-
zegrany w Jenie.

• Piłkarze, działacze i ki-
bice piłkarskiego Górnika 
Wałbrzych zebrali fanty 
dla małego Mateuszka, 
który urodził się w 25 tygo-
dniu ciąży, ważąc zaledwie 
790 gramów. Od samego 
początku swojego młodego 
życia chłopczyk boryka się z 
problemami zdrowotnymi, 
będąc pod opieką wielu spe-
cjalistów. Jego rodziców nie 
stać na leczenie malca, któ-
re jest niesamowicie kosz-
towne. - Dlatego z pomocą 
postanowili przyjść ludzie 
związani z piłkarskim Górni-
kiem. Żeby ulżyć opiekunom 
Mateusza zebrali pieniądze i 
kupili najpotrzebniejsze rze-
czy. To nie koniec pomocy i 
kto chciałby się dołączyć, bę-
dzie mógł dorzucić pieniąż-
ka do puszki, która pojawi się 
będzie na stadionie Górnika 
począwszy od sobotniego 
meczu z Rozwojem. Zapra-
szamy do włączenia się do 
akcji – apeluje Bartłomiej 
Mazur z Górnika.
• Koszykarze Górnika 
Trans.eu TWS Mazbud 
Wałbrzych, w meczu na 
szczycie grupy F II ligi, 
przegrali na wyjeździe z 
AZS AWF Katowice 61:97 
(relacja na sport.db2010.pl). 
A kolejne spotkanie Górnik 
rozegra 15 marca o godz. 
18.00. Rywalem hali Aqua 
Zdrój będzie Polonia Bytom.
• Juniorzy koszykarskie-
go Górnika Trans.eu TWS 
Mazbud Wałbrzych poko-
nali w Zielonej Górze Za-
stal II 81:47 i tym samym 
zapewnili sobie awans do 
turnieju ćwierć�nałowego 
mistrzostw Polski do lat 18. 
• Trzecioligowym rezer-
wom Górnika Trans.eu 

TWS Mazbud Wałbrzych 
nie udało się wziąć rewan-
żu na KKS Siechnice za 
wyjazdową porażkę trzema 
punktami. W meczu, które-
go stawką był awans na 3 
miejsce w tabeli dolnoślą-
sko – lubuskiej grupy III ligi, 
premiowane udziałem w fa-
zie barażowej walki o II ligę 
podopieczni trenera Pawła 
Domoradzkiego przegrali 
na własnym parkiecie 46:59 
(22:15, 14:17, 8:13, 2:14). O 
porażce młodej ekipy wał-
brzyszan zadecydowała fa-
talna skuteczność w czwar-
tej kwarcie, którą przegrali 
2:14. Punkty w tym meczu 
dla Górnika zdobywali: 
Kiełbik 15, Kurzepa 10, Ko-
łaczyński 8, Jeziorowski 4, 
Marcn Ciuruś 4, Mateusz 
Ciuruś 3, Szmidt 2,Dargacz 
0, Sumiński 0, Kosior 0, 
Grabka 0.
• W Wałbrzychu zakończy-
ły się 83 Mistrzostwa Pol-
ski w Tenisie Stołowym. 
Przez trzy dni w Hali wido-
wiskowo-sportowej AQUA 
ZDRÓJ zmierzyło się ze sobą 
128 najlepszych tenisistek i 
tenisistów stołowych z całej 
Polski. W grze pojedynczej 
tytuły obronili Katarzyna 
Grzybowska (SKTS Socha-
czew) i Daniel Górak (Bogo-
ria Grodzisk Mazowiecki). W 
grze deblowej triumfowali: 
Kinga Stefańska i Roksana 
Załomska (KTS Tarnobrzeg) 
oraz Michał Dąbrowski 
(Strzelec Frysztak) i Szymon 
Malicki (Spójnia Warszawa). 
Grę mieszaną wygrała para 
Katarzyna Grzybowska (SKTS 
Sochaczew) – Paweł Ferti-
kowski (Bogoria). Klasy�ka-
cja końcowa dostępna na 
stronie: www.wr.pzts.pl.

• W Centrum Aktywnego 
Wypoczynku Aqua Zdrój 
w Wałbrzychu rozegrany 
został Bieg Kobiet. W spor-
towych zmaganiach wzięło 
udział blisko 100 uczestni-
czek. Rywalizacja toczyła się 
na dystansie 4 kilometrów i 
obejmowała 4 pętle wokół 
obiektu Aqua Zdrój. Inten-
sywną rozgrzewkę poprowa-
dziła Ewelina Stępniewska. 
Po ukończeniu biegu każda 
z uczestniczek otrzymała 
pamiątkowy medal, a zwy-
ciężczynie w poszczególnych 
kategoriach otrzymały słod-
ki kuferek od �rmy Śnieżka, 
wino Cin Cin oraz pakiet za-
biegów pielęgnacyjnych z 
Kliniki Urody w Szczawnie 
Zdroju. Oprócz Biegu Kobiet 
zorganizowano także marsz 
Nordic Walking, w którym 
uczestnicy mieli do poko-
nania jedną, kilometrową 
pętlę wokół Aqua-Zdroju. Tu 
również uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale. Celem 
akcji było wsparcie kobiet 
w ciąży. Część wpisowego z 
biegu zostanie przekazane na 
warsztaty dla pań w ramach 
start up’u – Projekt Pregnabit 
we współpracy z Akademią 
Medyczną we Wrocławiu, 
który odbędzie się w Wał-
brzychu. Panie dowiedzą się 
jak przygotować swój orga-
nizm do zajścia w ciąże i ja-
kie badania będą pomocne 
przy monitoringu pierwszych 
miesięcy ciąży. Współorgani-
zatorem imprezy były: portal 
kobietawbiegu.pl, Centrum 
Aktywnego Wypoczynku 
Aqua Zdrój oraz dobrze bie-
gaczom znane Stowarzysze-
nie Biegaj – Zapobiegaj. Bieg 
napędzał mbank.

(RED)

Piłkarski Górnik Wał-
brzych, na inaugurację rundy 
wiosennej II ligi, przegrał w 
Częstochowie z Rakowem 0:1. 
Choć w niektórych fragmen-
tach meczu wałbrzyszanie 
przeważali, jednak nie potra-
�li odpowiedzieć na bramkę 
zdobytą w 39 min bezpośred-
nio z rzutu wolnego przez Da-
riusza Pawlusińskiego.

W pierwszym składzie ze-
społu Jerzego Cyraka z no-
wych piłkarzy zagrali: Seweryn 
Derbisz (bramkarz), Rafał Fi-
giel i Damian Lenkiewicz (po-
mocnicy) oraz Krystian Stolar-
czyk (obrońca). Golkiper Kamil 
Czapla usiadł na ławce rezer-
wowych, a pozyskany Leonid 
Musin (również bramkarz) 
będzie mógł zagrać gdy do-
stanie certy�kat uprawniający 
do występów w polskiej lidze. 
Raków objął prowadzenie w 

39 min., gdy z rzutu wolne-
go na bramkę strzelił Dariusz 
Pawlusiński. Doświadczony 
piłkarz uczynił to tak, że były 
bramkarz Ruchu Chorzów nie 
miał najmniejszych szans na 
obronę. W drugiej połowie 
piłkarze Górnika przeważali, 
jednak nie stworzyli sobie do-
godnej sytuacji do wyrówna-
nia (więcej na sport.db2010.
pl). Górnik przegrał w Często-
chowie 0:1, ale były momenty 
dobrej gry, co daje nadzieję 
na lepsze wyniki w następ-
nych spotkaniach. Niestety, 
„biało – niebiescy” pozostają 
na przedostatnim miejscu, z 
8 punktami straty do miejsca 
gwarantującego utrzymanie 
w II lidze. W następnym me-
czu nasz zespół zagra u siebie 
w sobotę, 14 marca o godz. 
13:00, z Rozwojem Katowice.

Radek Radczak

Victoria PWSZ Wałbrzych 
przegrała na wyjeździe z 
Espadonem Szczecin 2:3. 
Tym samym wałbrzyszanie 
nie zdołali awansować na 
podium I ligi.

Victoria PWSZ rozpoczęła 
mecz w Szczecinie w składzie: 
Fijałek, Olczyk, Piórkowski, 
Kaczmarek, Krulicki, Karpiew-
ski i Mihułka jako Libero, co 
oznacza, że trener Janczak 
postawił na Piórkowskiego 
zamiast Zielińskiego, który 
rozpoczął poprzedni mecz z 
SMS PZPS Spała. Victoria w 
I secie prowadziła już 21:18, 
jednak ostatecznie przegrała 
23:25. Drugiego wałbrzysza-

nie wygrali, również 25:23, 
ale ta część spotkania w ich 
wykonaniu wyglądała dużo 
lepiej od pierwszej. Trzecią 
partię siatkarze z Wałbrzycha 
również wygrali, tym razem w 
jeszcze lepszym stylu – 25:18. 
Niestety, czwartą odsłonę 
przegrali 22:25, choć prowa-
dzili 18:17. Do wyłonienia 
zwycięzcy potrzebny był tie-
-break, w którym wałbrzysza-
nie ani razu nie byli na pro-
wadzeniu i przegrali 12:15 i 
cały mecz 2:3. Następny mecz 
Victoria zagra u siebie z Cam-
perem Wyszków w sobotę, 21 
marca.

Radek Radczak

Przegrana inauguracja

Porażka po tie-breaku



Czwartek, 12 marca 2015 r.

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

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

jm dom
agencja nieruchomości

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, 1100 zł, 74 6660919, 
607212315
JM DOM do wynajęcia mieszkanie 
2 pokojowe, 48 m2, Podzamcze, 
1100 zł, 74 6660919, 607 212 315
JM DOm do wynajęcia mieszkanie 
1-pokojowe, 750 zł, nowe budow-
nictwo, Biały Kamień, 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, 44 500 zł, 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, Stare 
Bogaczowice, z działką i garażem, 
370 000 zł, 607 212 315, 74 666 
09 19
JM DOM sprzedam dom, Stare 
Bogaczowice, z działką, 270 000 
zł, 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2, Jedli-
na Zdrój, 3 pokoje, 115 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19

58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 
(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 
ZA GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, Sprze-
dam 3 pokojowe mieszkanie na 
Podzamczu, 65 m2, I piętro, cena 
139 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,  3 
pokoje  na Podzamczu, 54 m2, II 
piętro, cena 140 tyś do negocjacji 
74/640 11 73, 513 130 023
SUKCES NIERUCHOMOŚCI,  3 
pokoje  na Starym Zdroju, 56 m2, 
I piętro, cena 75 tyś do negocjacji 
74/640 11 73, 513 130 023
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, Świe-
bodzice, 37 m2 w cenie 133 tyś, 
Stan deweloperski  74/640 11 73, 
509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 3 po-
koje, Piaskowa Góra, do remontu, 
110 tyś do negocjacji   74/640 11 
73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
Szczawno Zdrój, 62 m2, 140  tyś,    
74/640 11 73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI,  3 
pokoje  na Podzamczu,  II piętro, 
cena 119 tyś, 74/640 11 73, 509 
180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI,  miesz-
kanie w Śródmieściu, Rynek , 59 
m2, wysoki parter, cena 149 tyś, 
74/640 11 73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
mieszkanie na Starym Gliniku, na I 
piętrze, 64 m2, do remontu, cena 
65 tyś do negocjacji, 74/640 11 
73, 502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
wyremontowane mieszkanie na 
Białym Kamieniu, II piętro, 3 poko-
je, 88 m2, cena 165 tyś, 74/640 11 
73, 502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, pół 
domu w Strudze 64 m2, wraz z 
zabudowaną działką o powierzch-
ni 1090 m2, cena 160 tyś do nego-
cjacji, 74/640 11 73, 502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, na 
sprzedaż mieszkanie na Nowym 
Mieście, do wprowadzenia, 52 
m2, 2 pokoje,  spokojna okolica, 
63 tyś, 74/640 11 73, 502 668 974
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
Podzamcze, 54 m2, 3 pokoje, VIII 
piętro, instalacja i okna nowe 
okna cena 124 tyś zł, 74/640 11 
73, 502 549 553,
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, miesz-
kanie na Podzamczu, 48,4 m2, 2 
pokoje, V piętro po kapitalnym 
remoncie, wysoki standard, cena 
149 tyś zł, 74/640 11 73, 502 549 
553,
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, miesz-
kanie w Szczawnie Zdroju,  86 m2, 
III piętro, po remoncie, cena 209 
tyś zł, 74/640 11 73, 502 549 553, 
SUKCES NIERUCHOMOŚCI, miesz-
kanie w Śródmieściu,  89 m2, 3 
pokoje, parter, cena 180 tyś zł, 
74/640 11 73, 502 549 553, 

SUKCES NIERUCHOMOŚCI, lokal 
w Śródmieściu,  57 m2, parter, 
wszystkie media, cena 75 tyś zł, 
74/640 11 73, 502 549 553, 

SUKCES NIERUCHOMOŚCI, 
niezabudowana działka o pow. 
30 arów, w Krzeszowicach, 18 km 
od granic Krakowa, na wszelkiego 
rodzaju działalność gospodar-
czą,  cena 390 tyś do negocjacji, 
74/640 11 73, 502 668 974

WYNAJMĘ

SUKCES NIERUCHOMOŚCI, lokal 
40 m2, w bardzo dobrej lokalizacji 
na Podzamczu, pod wszelką 
działalność usługową, z własnymi 
miejscami parkingowymi, cena 
najmu 1200 zł, 74/640 11 73, 502 
668 974

SUKCES NIERUCHOMOŚCI, do wy-
najęcia lokal użytkowy w centrum 
Piaskowej Góry, parter 270 m2, I 
piętro 149 m2, 74/640 11 73, 513 
130 023

SUKCES NIERUCHOMOŚCI, lokale 
usługowe do wynajęcia cena od 
250 zł, 74/640 11 73, 509 180 718

SUKCES NIERUCHOMOŚCI, dla 
zdecydowanych klientów poszu-
kujemy mieszkań do wynajęcia 
Wałbrzych i okolice 74/640 11 73, 
509 180 718

KUPNO

SUKCES NIERUCHOMOŚCI, pilnie 
poszukujemy garażu KUPNO-NA-
JEM, PIASKOWA GÓRA 74/640 11 
73, 509 180 718

SUKCES NIERUCHOMOŚCI, kupię 
dom na  Szczawienku do 450 tys., 
może być w zabudowie bliźnia-
czej  74/640 11 73, 509 180 718

SUKCES NIERUCHOMOŚCI, pilnie 
kupimy mieszkanie,  najchętniej 
na  PIASKOWEJ GÓRZE 74/640 11 
73, 513 130 023\

BON - BOGUSZÓW GORCE , 
MIESZKANIE ,70 M2 , PIERWSZE 
PIĘTRO , 4 POKOJE , KUCHNIA , 
ŁAZIENKA Z WC , PRZEDPOKÓJ  
.OGRZEWANIE CO. CENA : 165 000 
ZŁ (NR : 1251 ) (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, 
MIESZKANIE, 45 M2, 7 PIĘTRO, 3 
POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC, PRZEDPOKÓJ. OGRZEWA-
NIE MIEJSKIE. PIWNICA. CENA: 
130 000 ZŁ/ WYNAJM: 1200 ZŁ+ 
MEDIA (NR: 1921)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ,MIESZKA-
NIE, 47 M2, 3 PIĘTRO ,2 POKOJE, 
BALKON, KUCHNIA, ŁAZIENKA, 
WC, PRZEDPOKÓJ.OGRZEWANIE 
MIEJSKIE.PIWNICA.  CENA:120 000 
ZŁ (NR:1975) (74) 666 66 06, (74) 
666 66 09
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ , 
MIESZKANIE ,58 M2 , PARTER , 2 
POKOJE , KUCHNIA , ŁAZIENKA 
Z WC , STRYCH . CENA :  250 000 
ZŁ (NR: 1540)  (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA, MIESZ-
KANIE, 52 M2, PARTER, 3 POKOJE, 
KUCHNIA W ZABUDOWIE, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ. 
OGRZEWANIE MIEJSKIE. PIWNICA. 
CENA: 156 000 ZŁ/ WYNAJM: 1600 
ZŁ+ MEDIA (NR: 1951)- (74) 666 
66 09, (74) 666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ, MIESZKA-
NIE, 55 M2, 9 PIĘTRO, 3 POKOJE, 
ANEKS KUCHENNY, BALKON, 
ŁAZIENKA, WC, PRZEDPOKÓJ. 
PIWNICA, SCHOWEK. CENA: 135 
000 ZŁ (NR: 1941)- (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 - STARY ZDRÓJ , MIESZKA-
NIE , 66 M2 , 1 PIĘTRO ,3 POKOJE 
,KUCHNIA , POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE ,  ŁAZIENKA Z 
WC ,PRZEDPOKÓJ ,  OKNA PCV 

, OGRZEWANIE CENTRALNE 
WĘGLOWE ,  , CENA : 98 000 (NR: 
1404 ) (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06

BON - NOWE MIASTO, MIESZKA-
NIE, 50 M2, 3 PIĘTRO, 2 POKOJE, 
BALKON, KUCHNIA W ZABUDO-
WIE, ŁAZIENKA Z WC, PRZED-
POKÓJ. OGRZEWANIE MIEJSKIE. 
PIWNICA, SUSZARNIA. CENA: 130 
000 ZŁ (NR: 1967)- (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 - ZAGÓRZE ŚLĄSKIE, 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA, 3000 M2, 
MEDIA: PRĄD, GAZ, STUDNIA. 
CENA: 25ZŁ/M2 (NR: 1897)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06 

BON - KAMIENNA GÓRA, DZIAŁKI 
ROLNE, 6400 M2, 5834 M2. ME-
DIA: 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: 1092 
M2 , MEDIA: W BEZPOŚREDNIM 
SĄSIEDZTWIE . DROGA DOJAZ-
DOWA: ASFALT. CENA: 87 360 ZŁ 
(NR: 1816)- (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 - 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 - SZCZAWNO ZDRÓJ , LOKAL 
HANDLOWY , 115 M2 ,PARTER , 2 
POMIESZCZENIA . CENA: 85 000 
ZŁ  (NR: 1898) -  (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

JM DOM dom na Podgórzu - 
okolice ul. Fałata, z ogrodem i 
garażem, 460 000, zł, 607212315, 
74 666 09 19
JMDOM mieszkanie 2 –pokojowe, 
60 m2, Biały Kamień - ul. Grabow-
skiej, 97 000 zł, 607 212315 ,74 
666 09 19
JM DOM mieszkanie 56 m2, 3- po-
kojowe, 1 piętro, nowe budow-
nictwo, Górny Sobięcin, 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 

M3 Nieruchomości 
Sprzedaż mieszkań, domów, działek, 

lokali użytkowych. 
Najmy, Kredyty, Ubezpieczenia. 

Tel. 887-338-001 / 002 / 003 / 004. 

Sprzedamy rozkładowe 2 pok., 
ogródek, I piętro, Wałbrzych, 
zielona okolica, 99500 zł. Tel. 
887338001
Sprzedamy mieszkanie, 2 pok. z 
balkonem, W-ch – Piaskowa Góra, 
ul. Krasińskiego, 79000 zł. Tel. 
887338001
Sprzedaż 2 pok. z ogródkiem 
400m, balkon, I piętro Wałbrzych, 
ok. Ludowej, 170000 zł. Tel. 
887338001
Sprzedaż Działka 1250m2 z WZ, 
sąsiedztwo domów, media na 
granicy, 3km od Ś-cy, 47000zł. Tel. 
887338001
Wynajem: siedziba �rmy w W-
-chu, Strefa Ekonomiczna, 150 
m2, 7pom., sekretariat, 25zł/m2, 
Tel. 887338001
Sprzedaż 2 pok., II p, po kapital-
nym remoncie, ogródek, W-ch, 
Sobięcin (górny), 129000 zł, Tel. 
887338001
Drewniany dom w Górach 
Sowich, 2008 r, 100m2+60m2 

taras, ogrz. kominkowe, 
działka 6500m2, 450000 zł. Tel. 
887338001
Szereg Świebodzice, 170m2, st. 
surowy zamk., garaż, zamknięte 
osiedle, 2013r., 255000 zł, Tel. 
887338001 
Mieszkanie w Świebodzicach, 
Os. Piastowskie, 3 pok., IV piętro, 
okna PCV, do remontu, 145000 zł. 
Tel. 887338001
Mieszkanie W-ch, Poniatów. 
Nowy bud. z parkingiem, 2 pok, 
balkon, 47m2, II p, 147900 zł. Tel. 
887338001
Mieszkanie w W-chu – cicha 
okolica 2 pok., II p., okna PCV, 
do zamieszkania, 110000 zł. Tel. 
887338001
Nowoczesna kawalerka w W-
-chu, Biały Kamień, I piętro, okna 
PCV, po remoncie, 55000 zł, Tel. 
887338001
Rozkładowe mieszkanie, 2 pok. 
z ogródkiem, I p., Wałbrzych, 
zielona okolica, 99500 zł. Tel. 
887338001
Sprzedaż mieszkania, 2 pok. z 
balkonem, Wałbrzych, Piaskowa 
Góra, Krasińskiego, 79000 zł, Tel. 
887338001
Mieszkanie 2 pok. ogródek 400m, 
balkon, Ip. W-ch, Biały Kamień, 
ok. Ludowej, 170000 zł. Tel. 
887338001
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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 
pokoje 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 289 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 
125 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 180 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, 125 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 

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. For-
teczna, 3 pokoje, 72m2, 2 piętro 
w 4, cena 169.000zł, 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, 3 pokoje, 65m2, 1 piętro w 

10, cena 155.000zł, 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. 
Grodzka, 4 pokoje, 66m2, 4 piętro 
w 4, po remoncie, cena 167.000zł, 
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. 
Grodzka, 3 pokoje, 54m2, 8  piętro 
w 10, cena 124.000zł, 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, ul. 
Wrocławska,  2 duże pokoje z 
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w 
2, 59.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – OKAZJA! NOWE 
MIASTO, okolice Ogińskiego,  2 
pokoje z jasną kuchnią, 41m2, 
wysoki parter, C.O. Gaz 69.000zł, 
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 okolice 
Aqua Zdroju, nowe bud. 38m2, 
2 pokoje, 4 piętro w 4, cena 
85.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ okolice 
Bema, 45m2 z ogrodem, 2 pokoje, 
1 piętro w 1, cena 90.000zł, 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

Nieruchomość tygodnia: lokal 
mieszkalny 63,09 m2- zlokalizowany 
w Głuszycy na parterze. W skład 
mieszkania wchodzą: dwa duże 
pokoje, dwa przedpokoje, duża 
łazienka z oknem, oddzielna kuch-
nia- widna.  Ogrzewanie centralne- 
piec węglowy. Mieszkanie wymaga 
remontu. Do lokalu przynależy piw-
nica. W pobliżu urząd gminy, szkoła, 
sklep. Czynsz 118 zł z funduszem 
remontowym. Cena 55 tys zł.

Sprzedam dom w Jugowicach, dział-
ka 25 ar, pow. 220 m2, rok budowy 
1983. Cena 270 tys. 

Sprzedam działkę budowlaną w 
Gluszycy. Cena 50 tys zł pow. 1095 
m2

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

Sprzedam dwa mieszkania 130 m2. 
Cena 170 tys. zł w Mieroszowie. 
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 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

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

JASIAK - WAŁBRZYCH. PILNIE 
SPRZEDAM 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 MIESZKA-
NIE Z OGRÓDKIEM 40M2 ZIELONA 
OKOLICA PODGÓRZA 38 . 000 ZŁ 
TEL. 603-861-411
JASIAK – OKAZJA! SPRZEDAM BU-
DYNEK MIESZKALNO USŁUGOWY, 
DWUPOZIOMOWY, W DOBREJ 
CZĘŚCI BOGUSZOWA-GORC, 175 
M2, 120 000, DO NEGOCJACJI TEL. 
603-861-411
JASIAK - WAŁBRZYCH. PILNIE 
SPRZEDAM MIESZKANIE 2 POKO-
JOWE, 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 

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

BIAŁYM KAMIENIU, UL REJA 62 
M2, 2 POKOJE, ZIELONA OKOLICA 
Z OGÓRÓDKIEM, DO REMONTU 
CENA 65. 000 ZŁ TEL. 881 363 888
JASIAK - WAŁBRZYCH. SPRZEDAM 
WYREMONTOWANE MIESZKANIE 
NA PARTERZE 37 M2 , PIASKOWA 
GÓRA, CENA 80 000 TYS. DZWOŃ: 
884 817 049
JASIAK - WAŁBRZYCH. PILNE. 
SPRZEDAM MIESZKANIE PO GE-
NERALNYM REMONCIE, 86 M2 NA 
PODZAMCZU. LOKAL ROZKŁADO-
WY, CZĘŚCIOWO UMEBLOWANY, 
NOWA DĘBOWA ZABUDOWA 
KUCHNI, DUŻY JASNY SALON, 
BALKON. CENA TYLKO 180. 000 ZŁ 
DZWOŃ: 535 586 888, MS-GB829G
JASIAK- WAŁBRZYCH. MIESZKANIE 
NA PARTERZE Z BALKONEM 64 
M2, PODZAMCZE DO REMONTU 
118 500 zł DZWOŃ: 535 586 888
JASIAK - WAŁBRZYCH. MIESZKA-
NIE 64 M2, PODZAMCZE DO RE-
MONTU Z BALKONEM, 3 POKOJE, 
KUCHNIA, ŁAZIENKA 120 000 zł 
DZWOŃ: 535 586 888
JASIAK - WAŁBRZYCH, ŚRÓDMIE-
ŚCIE, 3 POKOJE, 67 M2, 2 PIETRO, 
73 000 DO NEGOCJECJI TEL 730-
303-888. MS-0143N
JASIAK - WAŁBRZYCH, BIAŁY 
KAMIEŃ, 3 POKOJE, 68M2, WYSOKI 
PARTER, DO WPROWADZENIA, 139 
000,- DO NEGOCJACJI TEL 730-
303-888. MS-0144N
JASIAK - WAŁBRZYCH, PIASKOWA 
GÓRA, DOM WOLNOSTOJĄCY, 175 
M2, DO REMONTU, 350 000,- DO 
NEGOCJACJI TEL 730-303-888. 
MS-0105N
JASIAK - WAŁBRZYCH, ŚRÓD-
MIEŚCIE, 3 POKOJE, 100 M2, DO 
CZĘŚCIOWEGO REMONTU, 125 
000,- TEL 730-303-888.MS-0831N
JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE 
MIASTO, 31M2, 2 POKOJE Z ZABU-
DOWANĄ KUCHNIĄ. ŚWIEŻO PO 
REMONCIE. CICHA OKOLICA. CENA 
92 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL. 
535 985 088. MS – 0820K
JASIAK – PILNIE SPRZEDAM!!!!WAŁ-
BRZYCH, NOWE MIASTO, 44M2, 
WYSOKI STANDARD, 2 POKOJE. 
CENA 115 000,- ZŁ. DO NEGOCJA-
CJI. TEL. 535 985 088. MS – MS – 
0127/GN/K
JASIAK – WAŁBRZYCH, PIASKOWA 
GÓRA, 62M2, 4 POKOJE, OTWARTA 
KUCHNIA. CENA 190 000,- ZŁ. DO 
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. 
MS – 0696K
JASIAK – WAŁBRZYCH, PIASKOWA 
GÓRA 42M2, 2 POKOJE, WYSOKI 
STANDARD. PO KAPITALNYM 
REMONCIE. KOMPLETNIE UME-
BLOWANE. CENA 138 000,-ZŁ. DO 
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. 
MS – 0816K

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.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie 42m2, zielona lokaliza-
cja Wałbrzycha, Kozice, cena 65 
tys.zł. – do negocjacji! 74 666 42 
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy dom w Stru-
dze do remontu, działka 5090m2, 
cena 240 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, 35m2, parter, jasna kuch-
nia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy po kapital-
nym remoncie 2 pokoje, 42m2, 
B.Kamień, 105 tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.
WILLA- Sprzedamy dom wolno-
stojący wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi w Głuszycy, 12 
pokoi, 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.

OKAZJA!!! Komfortowe 3 pokoje  
po kapitalnym remoncie, wysoki 
standard- kompletnie umeblowane, 
cena 145 tys, tel. 606 97 66 30

Piaskowa Góra, 3 pokoje do remon-
tu, 2 piętro, pow.45m. cena 97 tys. 
Tel. 793 111 130

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

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

Kawalerka Biały Kamień pow. 26M 
do wprowadzenia, cena 63 tys. 
Tel.883 334 486

OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2 pok. o 
pow. 41M, zabudowa kuchenna, 
oraz szafa w zabudowie, cena  137 
tys.tel. 793 111 130

Dom wolnostojący w Szczawnie 
Zdroju o pow. 130 m, z działką  
500m, do wprowadzenia, cena 400 
tys. Tel. 883 334 481

DS-1789 Dom wolnostojący o pow. 
192M na działce 2520m. Cena 179 
tys. zł. Tel. 793 111 130

EDN-MS 1878   Biały Kamień 51m, 
2 pokoje do wprowadzenia, cena 
79900, tel. 883 334 486

EDN-MS 1795 Piaskowa Góra, 2 
pokoje 37m-, cena 89 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-1679 Podzamcze, 2 pokoje, 
54m2, po remoncie. Cena 135 tys. 
Tel. 883 334 481

OKAZJA!!! wysoki standard !!! 
MS-1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza 
o pow. 49M2 po kapitalnym remon-
cie, I piętro, zabudowa kuchenna 
wraz ze sprzętem AGD w cenie,  
cena 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- Świebo-
dzice Cena 390 tys. Tel. 606 976 630

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

Działki budowlane bogata oferta 
Wałbrzych i okolice cena  już od 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
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P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...
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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

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

Praca dla Opiekunki 
osoby starszej 

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

Tel. 509 892 436.

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

i 74-854-17-12

POŻYCZKI GOTÓWKOWE 
do 150 tys. zł

CHWILÓWKI do 3 tys. 
od 1 do 12 miesięcy

Bez BIK, KRD
Wałbrzych, 

pl. Magistracki 3/7
tel. (74) 837 40 53

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

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

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

do 1 tys. zł za darmo!

RATY

POŻYCZKI
bez zdolności kredytowej

CHWILÓWKI na dowód
pierwsza za darmo 1600zł
Tanie UBEZPIECZENIA

OC, AC, mieszkaniowe
Wałbrzych, Piaskowa Góra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI
(4) Mieszkanie do wynajęcia: 
2-pokojowe, 35 m kw., na Pia-
skowej Górze, nieumeblowane, 
z ogrodem. Kuchnia ze sprzętem 
AGD. Ogrzewanie co – gazowe. 
Blisko przystanku i Reala. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 694 024 634.

(2) Do wynajęcia pokoje w Wał-
brzychu. Nr telefonu kontaktowe-
go: 693069486.

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

(1) 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.

(3) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

SKŁAD WĘGLA 
MAXIMUS

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

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

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

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

Najtańsze okna 
w mieście

Wycena i pomiar 

gratis
Tel. 605 062 642

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 

Mak Brug
Usługi Remontowo 

– Budowlane
remonty mieszkań i łazienek

budowa domów 
jednorodzinnych

kosztorysowanie robót 
budowlanych

Tel. 605 062 642
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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”)


