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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10
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CHWILÓWKI NA DOWÓD
(PIERWSZA DARMOWA)

1000 ZŁ NA 6 MIESIĘCY
– POZABANKOWO

Nie daj się oszukać
Oszuści wykorzystują różne sposoby, by wzbogacić się
kosztem nieostrożnych osób.
Podają się za członków rodziny, pracowników administracji, instytucji państwowych,
organizacji charytatywnych.
Jak się ich ustrzec?
- Jest wiele metod, którymi
posługują się osoby planujące
oszustwo lub inne działania na
naszą szkodę. Na przykład „na
urzędnika”. Zazwyczaj jest to
osoba wzbudzająca zaufanie,
elegancko ubrana. Może przedstawić się jako inkasent z zakładu energetycznego, gazowni,
pracownik opieki społecznej,
instytucji charytatywnej itp.
Gdy nie znasz osoby – zażądaj
okazania legitymacji służbowej
bądź dowodu osobistego, a najlepiej poproś o numer telefonu
instytucji, którą reprezentuje.
Jeżeli osoba ta rzeczywiście jest
przedstawicielem jakiegoś urzędu, nie zrazi go twoja ostrożność i nieufność. W razie jakichkolwiek wątpliwości, umów się z
nim na inny termin – wcześniej
sprawdzając jej wiarygodność –
apeluje Joanna Żygłowicz z wałbrzyskiej policji.
Ostatnio w naszym regionie
znów pojawili się oszuści „pracujący” tą metodą. - W związku
z niepokojącymi sygnałami o
oszustach, którzy odwiedzają

osoby starsze w domach lub
telefonują próbując umówić
się na spotkanie, podając się za
pracowników NFZ, informuję, że
wszystkie sprawy związane z potwierdzaniem zleceń na wyroby
medyczne, skargami oraz inne
sprawy związane z bezpłatnym
leczeniem w ramach NFZ załatwiane są z funduszem wyłącznie
korespondencyjnie, osobiście w
siedzibach NFZ lub telefonicznie.
Pracownicy NFZ nigdy nie odwiedzają pacjentów w domach.
Prosimy o szczególną czujność i
niewpuszczanie do domu oszustów oraz nieprzykazywanie telefonicznie jakichkolwiek danych
osobowych
nieuprawnionym
osobom. Każdy taki przypadek
prosimy zgłaszać na policję –
wyjaśnia Joanna Mierzwińska,
rzecznik prasowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
we Wrocławiu.
Wciąż popularna jest także
metoda „na wnuczka”. - Oszustami, są zwykle młodzi ludzie,
nawiązujący kontakt przez rozmowę telefoniczną. W czasie
rozmowy podszywają się pod
dawno niewidzianego członka
rodziny, na przykład wnuczka.
Bardzo umiejętnie prowadzą rozmowy, odwołując się do uczuć
wybranej osoby - wyjaśnia oficer
prasowy wałbrzyskiej policji.

Niebezpieczni mogą się
także okazać „handlarze” i „robotnicy”. - Pierwsi, udający
obnośnych sprzedawców lub
akwizytorów, do mieszkania
wchodzą zwykle parami lub we
trójkę, oferując sprzedaż różnych towarów po atrakcyjnej
cenie lub proponują kupno np.
staroci. Wszystko to może mieć
na celu dostanie się do mieszkania choćby po to, aby oszacować wartość znajdującego
się w nim mienia lub by poznać
stan jego zabezpieczenia. Jeśli
musisz zawrzeć jakąś transakcję
w domu, umów się na taki termin, gdy będą w nim inni domownicy. W drugim przypadku
„robotnik” może oświadczyć, że
jest z administracji i musi „coś”
sprawdzić lub naprawić. Może
też zaoferować wykonanie usługi na przykład remontowo – budowlanej. Zwykle jego podstawowym celem jest dokonanie
rozpoznania mieszkania, w tym
miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów, bądź
jeżeli będzie to możliwe – ich
kradzież. Jeśli odwiedzający oferuje wykonanie usługi, zawsze
trzeba pozostawić sobie czas
na sprawdzenie wiarygodności
firmy, której jest przedstawicielem – podkreśla przedstawiciel
policji.
(TP)
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12
ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

Marynarki od 49

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.
Nowy towark)

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:
działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice
• Doradztwo na rynku nieruchomości
• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

iąte
17 kwietnia (p
iaskowa Góra)
(P
13
na

• Przewóz osób

Stanisław
Michalik

„Lato, lato, lato czeka…”
słyszymy w znanym przeboju
„Lata z radiem”. I choć na lato
musimy jeszcze trochę poczekać, to jednak przyjdzie czas,
że - jak co roku - zabłyśnie słońcem i obdarzy nas ciepłem, co
zachęci do letnich wycieczek
plenerowych. O tym gdzie się
wybrać pisałem już mnóstwo
razy w moim blogu „Tu jest
mój dom”, ale wiadomo, że
zagląda do niego tylko garstka
Czytelników. Dobrze jest mieć
pod ręką dobry przewodnik
turystyczny lub kolorowe albumy, ale nie są one łatwo dostępne i nie ma ich zbyt wiele,
by mogły trafić do każdego
domu. Niestety, nasze możliwości, gdy próbujemy dokonywać wcześniejszego wyboru,
są ograniczone. W wielu materiałach promocyjnych dominuje tandetna reklama w miejsce
rzetelnej informacji o godnych
uwagi i zainteresowania atrakcjach turystycznych.
W bogato ilustrowanej
książce „Wałbrzyskie powaby”, w rozdziale „Mój powiat
w obiektywie” (która w wersji
elektronicznej jest dostępna
bezpłatnie na stronie internetowej www.powiat.walbrzych.
pl – dop. RED), piszę o dwóch
albumach powiatowych „Powiat wałbrzyski – nie odkryte
piękno” z 2008 roku i „Ziemia
wałbrzyska – Zagłębie atrakcji”
z roku 2011, zachęcając do ich
poznania. Istotnie dają one wyobrażenie o walorach krajobrazowych bliskich nam obszarów,
obfitości atrakcji turystycznych,
rozmaitości form wypoczynku.

Wałbrzych,
ul. Sienkiewicza 1,
tel.: 609-585-124
Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17,
sob. 10- 14

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności
Gotówka od ręki

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335

Szczawno Zd

Creditia sp. z o.o., ul. Żeromskiego 21, 60-544 Poznań

iątek)
24 kwietnia (p legła 1
rój, ul. Równo

Na dobry początek lata
„Kto chce malować świat w barwnej postaci,
Niechaj nie patrzy nigdy prosto w słońce,
Bo pamięć rzeczy, które widział straci,
Tylko łzy w oczach zostaną piekące.
Niechaj przyklęknie, twarz ku trawie schyli
I patrzy w promień od ziemi odbity.
Tam znajdzie wszystko cośmy porzucili:
Gwiazdy i róże, i zmierzchy i świty”.

Czesław Miłosz

W tym felietonie chcę wypromować rzadki album, niestety już „biały kruk”, bo jego
dostępność na rynku księgarskim jest żadna. Znajdziemy
go w bibliotekach, być może
na regałach urzędów. Zalega
zapewne półki niektórych domów. W moim znajduje się na
poczesnym miejscu, gdyż od
samego początku był dla mnie
rarytasem. Mowa o albumie
„Obrazy przyrody wałbrzyskiej” Krzysztofa Żarkowskiego,
wydanym w 1999 roku przez
Agencję Reklamową ‘Mirwal” w
Wałbrzychu ze wsparciem urzędu miejskiego.
„O Wałbrzychu, mieście
wśród gór i lasów, o jego malowniczym położeniu mówiono
i pisano już niejednokrotnie.
Nigdy jednak nie było sposobności pokazać choćby skromnej
liczby fotografii oddających autentyczne piękno i unikatowy
charakter otaczającej nas przyrody” – czytamy we wstępie
albumu.
Słowo pisane zajmuje zresztą w nim niewiele miejsca. Album przemawia wizualnie artystycznymi fotografiami dziwów
przyrody z naszych lasów, kobierców kwiatowych na łąkach,
unikatowymi obrazkami roślin,
owadów, ptaków i zwierząt,

zł
Garnitury od 149 zł
Kurtki od 99 zł

ów
Wałbrzych, ul. Gł

• Zarządzaniem nieruchomościami
• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

wiosenne promocje

słowem: najcudowniejsza flora
i fauna otaczającego nas świata
przyrody.
Koneserom przyrody powiem, że możemy w nim zobaczyć leśne obrazki z Chełmca,
Książańskiego Parku Krajobrazowego, Trójgarbu, z okolic Andrzejowki w Rybnicy Leśnej.
Z rzadkich roślin - dziewięćsił
bezłodygowy, wawrzynek wilcze łyko, wełniankę wąskolistną,
złocień właściwy, storczyk męski, naparstnicę purpurową. Z
ptaków - orlika pospolitego, pustułkę, puszczyka, samca sikorki
bogatki i krogulca. Ze zwierząt
– muflony, lisy, padalce, salamandry, wiewiórki, kierdel
owiec z jagniątkami. Oczywiście
nie wymieniłem tu wszystkiego,
bo kolorowych obrazków jest
ponad sześćdziesiąt, wszystkie
znakomite pod każdym względem, budzące podziw i zdumienie. Możemy sobie wyobrazić
ile kosztowało to czasu, cierpliwości i samozaparcia, aby z aparatem fotograficznym zaczaić
się w ukryciu i czekać aż pojawi
się pożądana istota żywa, by ją
utrwalić w obiektywie.
Ale Krzysztof Żarkowski,
to przyrodnik z powołania, z
wykształcenia leśnik, z zamiłowania ornitolog, a do tego
zawodowy fotograf. Dał się też

poznać w licznych wydawnictwach prasowych i albumowych, a także jako uczestnik
plenerów fotografii przyrodniczej i spotkań z młodzieżą w
ośrodkach kultury.
Nie wątpię, że Krzysztof
wziął sobie do serca wskazania z wiersza Czesława Miłosza
i niejednokrotnie musiał się
nisko schylić lub przyklęknąć,
by uchwycić w aparacie ten
moment niepowtarzalny, który
decyduje o oryginalności fotografii. Wybór zdjęć do albumu
nie był łatwy, bo uzbierało się
ich sporo. Drogocenna pasja
utrwalania niezwykłych zjawisk
przyrody jest u Krzysztofa wieloletnia.
„Ten niewielki zbiór fotografii, owoc dwóch lat pracy
jest tylko cząstką z bogatej kolekcji Krzysztofa Żarkowskiego
– czytamy we wstępie albumu
– zawiera on tylko fragment
mówiący o fascynacjach autora. Pozwala jednak spojrzeć
optymistycznie i z nadzieją na
odradzającą się wokół nas przyrodę”.
Myślę, że byłoby dobrze,
gdyby udało się dotrzeć do albumu Krzysztofa Żarkowskiego,
zanim wybierzemy się latem w
weekendowy plener. Album
pokazuje jak należy patrzeć na
otaczający nas świat fauny i flory, jak wyłuskiwać z niego, to co
najpiękniejsze i najcenniejsze.
W wolnych chwilach zachęcam też do bliższego poznania
mojej książki „Wałbrzyskie powaby” Jest ona powszechnie
dostępna w formie e-booku na
stronie internetowej powiatu
wałbrzyskiego, a można z niej
dowiedzieć się sporo nie tylko
o samym Wałbrzychu, ale całej
ziemi wałbrzyskiej. Wówczas
wybór miejsc na letnią eskapadę będzie, jak to mówią uczenie
– świadomy i celowy, a na pewno znacznie łatwiejszy.

Dojeżdżamy do klienta!

więcej informacji na creditia.pl

Głosując zadecydujemy

Trwa internetowe głosowanie na Rodzinne Miejsce Zabaw, którego
lokalizację zaproponowano przy ul. Grodzkiej na wałbrzyskim
Podzamczu. Akcję prowadzi firma kosmetyczna Nivea, dzięki której
w poprzednich latach powstały podobne place. Gorąco zachęcamy do
wzięcia w niej udziału. Zadecydować może jeden głos!

(BAS)

Wielkanocne
zwierzątko
Zakończono 12. Edycję
miejskiego konkursu plastycznego
„Wielkanocne
zwierzątko”, zorganizowanego przez Publiczną Szkołę
Podstawową nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, Ośrodek Społeczno-Kulturalny
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” oraz Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Na konkurs napłynęło 336 prac.
Nagrody otrzymali:
I miejsca – Barbara Chwałek, kl. 0, Maciej Puć, kl. I, Zofia
Prędki, kl.II, wszyscy PSP nr 21,
Martyna Korbecka, kl. III, PSP
nr 37.
II miejsca – Kuba Boczar, kl.
0, PSP nr 37, Oliwia Brzezińska,
kl. I, PSP nr 5, Miłosz Kowalik,
kl. II, Blanka Maj, obie PSP nr
21.

Niektóre z nagrodzonych prac.
III miejsca – Maja Międzybrodzka, kl. 0, Maja Sacher,
kl. I, obie PSP nr 21, Joanna
Jędrzejczyk, kl. II, PSP nr 5, Katarzyna Pokorska, kl. III, PSP nr
21.
Przyznano też 12 wyróżnień.
(BAS)
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Brave Kids znów
w Wałbrzychu
Chcesz gościć w swoim domu najodważniejsze
dzieci świata? Przyjdź na spotkanie informacyjne
11 kwietnia i dowiedz się więcej!
Brave Kids 2015 to 6. edycja spotkań dziecięcych grup
artystycznych z różnych części świata. W czasie pobytu
w Polsce dzieci uczestniczą
w warsztatach i spotkaniach,
a także przygotowują niepowtarzalne, widowiskowe
spektakle, w których łączą
muzykę i taniec z różnych
kultur i tradycji. W 2015 roku
Brave Kids potrwa od 20
czerwca do 12 lipca. Projekt
odbędzie się równolegle także w Warszawie, Wrocławiu,
Puszczykowie koło Poznania
oraz w Przemyślu. Rodziny
będą gościć dzieci w swoich
domach przez dwa tygodnie
(od 20 czerwca do 3 lipca).

Spotkanie informacyjne to
także doskonała okazja, aby
przyłączyć się do projektu w
roli wolontariusza.
- Jak zostać polską rodziną najodważniejszych dzieci
świata? Należy przyjść 11
kwietnia o godz. 16:00 na
spotkanie informacyjne do
Hotelu Maria przy ul. Wrocławskiej 134b w Wałbrzychu. Organizatorzy opowiedzą o projekcie Brave Kids i
wyjaśnią zasady rekrutacji.
Będzie można spotkać się
także z rodzinami, które gościły już dzieci w ubiegłym
roku. Spotkanie informacyjne będzie połączone z
pokazem filmu o projekcie.

W 2014 roku projekt Brave Kids debiutował w Wałbrzychu, ale jego przebieg
przeszedł nasze najśmielsze
oczekiwania. Młodzi artyści,
którzy przyjeżdżają do nas
w ramach tego przedsięwzięcia, są niezwykli: bardzo
otwarci, utalentowani i ciekawi świata. Wszyscy, którzy
uczestniczyli w projekcie, zebrali mnóstwo pozytywnych
doświadczeń. Cieszymy się,
że znów ta przygoda się zaczyna – mówi Magdalena
Sawicka, koordynatorka projektu Brave Kids w Wałbrzychu.
Rodziny, które gościły
dzieci w ramach Brave Kids,
REKLAMA

UZDROWICIEL z FILIPIN

JUN LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Jun Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy,
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały
energetyczne. 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, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się
mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan
Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG
potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina
z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który był
przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu.
Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to
skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

JUN LITAWEN

przyjmuje:

17 kwietnia - JELENIA GÓRA, 18 kwietnia - WAŁBRZYCH
19 kwietnia - WROCŁAW, 20 kwietnia - ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC

693-788-894, 784-609-208

.PL
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podkreślają, że ten projekt
niesamowicie wciąga. Pobyt młodych artystów porównują do podróży, która
jest wspaniałym doświadczeniem także dla polskich
dzieci.
– Po dwóch tygodniach
miałam wrażenie, że dostaliśmy od naszych gości więcej niż im daliśmy. Mnóstwo
pozytywnej energii, czas
wypełniony rozmowami, zabawami, tańcami w domu.
Niezwykłe przeżycie – mówi
Katarzyna
Warbownik-Urbańska z Wałbrzycha, której rodzina w zeszłym roku
gościła dwóch chłopców z
Zimbabwe.
Chcesz dołączyć do Brave
Kids, ale nie możesz przyjść
na spotkanie? Skontaktuj
się z koordynatorką projektu w Wałbrzychu: Magdalena Sawicka, bravekids.walbrzych@bravefestival.pl, tel.
666 125 446.
(RED)

Gimnazjum
otwiera się
Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Jedlinie - Zdroju zaprasza na dzień otwarty w sobotę, 18 kwietnia, w godz.
11:00 - 13:00. Głównym celem tego wydarzenia jest
zachęcenie 6 - klasistów do
podjęcia nauki w tej placówce.
Atutami jedlińskiego gimnazjum są m. in. wycieczki, koła
zainteresowań, stypendia,
festiwale nauki. Szkoła może
pochwalić się bardzo dobrą
halą sportową i siłownią.
Oprócz tego, w godzinach
popołudniowych, organizowane są różne treningi (np.
badmintona), a w szczególności taniec i zumba. W
gimnazjum działa uczniowski klub sportowy, z którym
organizowane są zawody
międzyszkolne - głównie
siatkarskie. Szkoła ma wykwalifikowaną kadrę, która
co rok przygotowuje laureatów oraz finalistów konkursów i olimpiad. W dniu
otwartym zostaną przedstawione pokazy i projekty,
przygotowane przez nauczycieli i uczniów. Będą to m. in.
pokazy naukowe, taneczne
oraz doświadczenia.
Radosław Radczak

• SKUP
• SPRZEDAŻ
• KREDYTY
POMOC PRAWNA
PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 – 17.00
Wałbrzych - ul. Lewartowskiego 5
Tel. (74) 665 03 88, 603 861 411

Historyczna publikacja
Na wałbrzyskim rynku
wydawniczym pojawi się
niebawem publikacja pod
wieloma względami unikatowa.
- „Instytucje dla dobra
górników Kopalń Książańskich Jego Wysokości, Księcia von Pless w Wałbrzychu
na Śląsku” pokazują górnicze miasto, którego już nie
ma. Miasto z 1904 roku, w
którym życie pracownika
książęcej kopalni było zorga-

nizowane od zmierzchu do
świtu, łącznie z czasem wolnym i miejscem, w którym
robił zakupy. Premiera wydawnictwa dla czytelników
odbędzie się 10 kwietnia w
sali Maksymiliana w zamku
Książ o godzinie 17:30. Książkę będzie podpisywał osobiście książę Bolko von Pless
– podkreśla Mateusz Mykytyszyn z Fundacja Księżnej
Daisy von Pless.
(RED)

Brytyjski tydzień
W najbliższy poniedziałek w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu rozpocznie się XIII
Tydzień Kultury Brytyjskiej.
Tydzień Kultury Brytyjskiej w wałbrzyskiej szkole
odbywa się cyklicznie od
roku szkolnego 2002/2003.
Do roku 2009 miał on zasięg
miejski, następne trzy lata
- powiatowy, a od zeszłego
roku zyskał rangę regionalną. Projekt przewiduje różnorodne zajęcia i konkursy,
w których uczniowie - przez
wspólną zabawę i rywalizację - pogłębiają swoją
znajomość języka angielskiego oraz kultury krajów
brytyjskich. Co rok uczniowie biorą udział w szkolnych
konkursach wiedzy o krajach
anglojęzycznych. Przez kilka
miesięcy poprzedzających
tydzień kultury pod okiem
nauczycieli języków obcych
oraz innych przedmiotów
pracują nad projektami poznawczymi, których efektem
są tworzone przez nich pra-

ce plastyczne czy literackie.
Ponadto przygotowują się
do udziału w przedstawieniach w języku angielskim.
Program tygodnia kultury
obejmuje: przedstawienia,
konkursy piosenki, wystawy
książek autorów anglojęzycznych i książek oraz pomocy do nauki języka angielskiego, pokazy tańca oraz
różnorodnych materiałów
obrazujących kulturę tychże
krajów. Tradycyjnie organizowany jest Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Wielkiej
Brytanii, przeznaczony dla
uczniów szczególnie zainteresowanych kulturą i zwyczajami krajów brytyjskich.
Formuła konkursu zakłada
sprawdzenie zarówno wiedzy teoretycznej i praktycznej, a sam konkurs jest
podsumowaniem
całego
tygodnia kultury. Połączony
jest on z częścią artystyczną
oraz z wręczeniem nagród
za wszystkie organizowane
w ciągu tygodnia konkursy.
(SS)
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Nagrody za anioły
Wałbrzyski oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
rozstrzygnął konkurs plastyczny „Anioł hospicjum”. Jury miało bardzo
trudny wybór, ponieważ zgłoszonych zostało prawie 500 prac!

Jury z dumą prezentuje nagrodzone prace.

- Ogłoszony przez nas
konkurs plastyczny „Anioł
hospicjum” ma już swoich
laureatów. Nazwiska zwy-

cięzców oraz wyróżnionych
zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Zgodnie z
zapowiedzią przygotowali-

śmy dla nich nagrody, które
zostały wręczone na podsumowaniu konkursu w siedzibie hospicjum. SzczególREKLAMA

najtańszy

w 24 godz.

KREDYT
Bierz ile chcesz!

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

od

czynne: pn.-pt. 9-17

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

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

bez opłat wstępnych

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

Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

REKLAMA

nie dziękujemy opiekunom
za zaangażowanie i opiekę
merytoryczną nad autorami prac. To był ważny dla
nas dzień, bo nasz konkurs
plastyczny organizowaliśmy
po raz pierwszy. Na konkurs napłynęło, co z dumą
podkreślamy, aż 486 bardzo
pięknych i wykonanych w
różnych technikach prac. Ta
imponująca ich liczba bardzo nas ucieszyła i zarazem
zaskoczyła, bo się naprawdę
tak wielkiego odzewu nie
spodziewaliśmy. Podobne
wrażenia towarzyszyły nam
podczas uroczystości wręczenia nagród, na której
frekwencja była też bardzo
wysoka - za co dziękujemy
– mówi Renata Wierzbicka,
prezes wałbrzyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.
Nagrodami w konkursie
za zajęcie I miejsc indywidualnie były tablety, a otrzymali je: Marta Gnacy, Maria Stochaj, Marta Krzyżańska i Maja
Kalinowska - uczennice PSP
15 w Wałbrzychu. Za pracę
zbiorową, którą przygotowali wspólnie na konkurs i zajęli
pierwsze miejsce, uczniowie
ze Szkoły Specjalnej nr10 w
Wałbrzychu otrzymali profesjonalne, wysokiej klasy słuchawki. Uczestnicy, których
prace zostały wyróżnione,
oprócz dyplomów otrzymali pamiątkowe upominki i
słodkości. Oficjalne wyniki
konkursu ogłosili i wręczali nagrody: prezes Renata
Wierzbicka, członek zarządu
stowarzyszenia Marek Karolczak oraz zabierająca głos
w imieniu jury - wałbrzyska
malarka Danuta Orska.
- Zwycięskie i wyróżnione prace, które można było
zobaczyć na uroczystości
wręczenia nagród, zostaną pokazane - wraz z innymi pracami - na wystawie
w hospicjum, a ponieważ
mamy ich wiele to ozdobią również sale naszych
pacjentów. Za zgodą szkół
i samych uczestników konkursu, sięgniemy też do nich
szeroko w przygotowaniach
do naszego dorocznego
„Balu charytatywnego na
rzecz Hospicjum im. Jana
Pawła II”, który planujemy
w tym roku na 26 kwietnia.
W trakcie balu ma się odbyć
licytacja prac, bo w ten sposób chcemy zasilić konto
hospicjum. Sukces naszego
konkursu zachęca nas do
kontynuowania w latach następnych i na pewno znów
go zorganizujemy – zapewnia Renata Wierzbicka.
(RED)

Po pierwsze rodzina
Projekt pod takim tytułem jest realizowany przez
Fundację Edukacyjno - Społeczną „Polny Kwiat” w
Gminie Stare Bogaczowice.
Przedsięwzięcie dofinansowała Fundacja BGK im. J.K.
Steczkowskiego.
- Od stycznia tego roku, w
cotygodniowych
zajęciach,
uczestniczą wraz z rodzicami
dzieci w wieku od 4 do 7 lat.
Projekt zakłada spotkania tematyczne, wykorzystujące aktywizujące metody nauczania.
Jednocześnie celem projektu
jest nawiązywanie relacji rodzinnych i społecznych. Do tej
pory dzieci miały możliwość
wykonywania pomiarów geodezyjnych dalmierzami i wykonania własnej mapy, poznając zawód geodety. Wykonały
pomoc montessoriańską dzięki umiejętnościom krawieckim
jednej z mam. Dowiedziały się,
między innymi, że tangramy to
też matematyka, która może
być świetną zabawą. Badały
niebo i układ słoneczny w ra-

mach zajęć astronomicznych.
Nie zabrakło dobrej zabawy
z chustą klanzy, pantomimą,
zabawami integracyjnymi, czy
z rękodziełem. Ważnym akcentem projetu są spotkania
w ramach akcji “sprawne dłonie”, na których dzieci wraz z
rodzicami rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Byliśmy
na przedstawieniu „Śnieżka”
w wałbrzyskim Teatrze Lalki i
Aktora. Rodzice uczestniczyli
także w spotkaniach z psychologiem dotyczących rozwoju
dzieci, prowadzonych przez
Dorotę Werner. Przed nami
jeszcze gra terenowa, wyjazd
do zamku Książ, wyjście na
zamek Cisy, spotkania z fizyką
i przyrodą, zajęcia z psychologiem, rękodzieło i zabawy
w teatr. Na zakończenie projektu planujemy wyjście na
Trójgarb z ogniskiem i gitarą –
wylicza Agnieszka Lechowicz,
prezes Fundacji Edukacyjno
- Społecznej „Polny Kwiat” w
Starych Bogaczowicach.

W projekcie „Po pierwsze rodzina” uczestniczą dzieci w wieku
od 4 do 7 lat i ich rodzice.

(TP)
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Jego dotyk przynosi ludziom zdrowie

REKLAMA

Na choroby? Pan Darek!
Nie obiecuje poprawy. Mówi, żeby iść do lekarza.
Ale gdy już przyłoży swoje ręce, dzieją się rzeczy
dziwne. Choroby znikają. Człowiek odzyskuje zdrowie,
potwierdzają to wyniki badań.
- Gdy przyszłam do pana
Darka z guzkiem na piersi,
kazał iść natychmiast na powtórną mammografię, do
lekarzy, żeby zrobili biopsję.
Powiedziałam, że pójdę. Ale
jednocześnie chodziłam do
niego. Pięć razy. Po tych pięciu razach i biopsja, i mammografia pokazały, że żadnego guzka nie ma. Może
bym uwierzyła, że to był błąd
badań, ale przecież sama go
wyczuwałam dotykiem. A teraz nie ma! – mówi pani Milena Widuszek z Wrocławia.
Trafiła tu za namową ciotki.
- Bo ja miałam migreny i
szum w uszach. I kolana mnie
bolały. I kręgosłup. I miałam
problemy trawienne. I kłopoty z ciśnieniem. Ale nie ma się
co dziwić, stara baba jestem,

zbliżam się do osiemdziesiątki – opowiada ciocia pani Mileny z Wałbrzycha. - Ale pan
Darek nie przejął się moim
wiekiem. Powiedział, że spróbuj. I faktycznie, po pierwszej wizycie kręgosłup bolał
mniej, po trzeciej unormowało się ciśnienie, po czwartej
przeszły szumy w uszach. Po
ósmej prawie wszystko, tylko
kolana dalej bolą, choć chyba
też mniej. Ale jestem zdrowsza o jakieś dwadzieścia lat!
Czego mogę chcieć więcej?
Ostatnio zrobiłam sobie prawie wszystkie badania. Lekarka powiedziała, że są chyba
kogoś innego, bo dwa razy
lepsze niż moje, które miałam
wcześniej.
A pan Bartosz Kuliszek
miał udar mózgu i był spa-

raliżowany. - Rehabilitacja
niewiele dawała. Chodziłem
o balkoniku, mówiłem bełkotliwie, o czytaniu nie było
mowy, o chwyceniu widelca też. Żona znalazła gdzieś
namiar na pana Darka. I co?
W lipcu byłem wrakiem, a
teraz idę sobie normalnie na
spacer, ręka sprawna prawie
zupełnie, mogę czytać. No i
mówię normalnie, a nie bełkoczę coś tam pod nosem.
Dziesięć wizyt u pana Darka
zrobiło więcej, niż wszystkie
rehabilitacje. Chociaż mówiłem mu, że na nie chodzę, to
dawno przestałem. A tu taka
poprawa!
- A mnie dla odmiany pod
jego dotykiem cukrzyca się
uspokoiła. Zanim zaczęłam
tu chodzić, cukier stale skakał

mi pod dwieście. Teraz rzadko przekracza sto, chociaż
zmniejszyłam dawkę leków
– odpowiada pani Magda Pajączek. Ponadto przestało ją
boleć kolano, które doskwierało od kilku lat.
Sam uzdrowiciel dodaje
jednak, że niezależnie od
energoterapii, chorzy powinni pozostawać pod opieką lekarzy. – Dla medycyny
akademickiej mam ogromny
szacunek. Nie zamierzam się
z nią ścigać, tylko dla dobra
chorych współpracować, na
ile tylko się da – wyjaśnia.
(ego)

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

- Co można kupić w sklepie zielarsko - medycznym „Zioła +” ?
- Mamy ponad 1500 produktów
z różnych stron świata. Dominują
zioła i mieszanki ziołowe, są herbaty ziołowe i owocowe, nalewki
i mikstury ziołowe, ale też ziołowe
suplementy diety, soki, przyprawy, miody i produkty pszczele,
kawy i oleje tłoczone na zimno.
Wszystko bez chemii, wyprodukowane z wyselekcjonowanych
surowców naturalnych. Mamy też
duży wybór kosmetyków naturalnych, mineralnych i ziołowych.
- Skąd wziął się pomysł na zielarnię?

- Najbardziej z refleksji, że przestaliśmy dbać o swoje zdrowie. W
naszym codziennym jadłospisie
jest więcej chemii niż naturalnych składników, więcej konserwantów niż zdrowych przypraw
ziołowych. Pomyślałem, że warto
wałbrzyszanom pomóc w powrocie do natury, zaproponować im
alternatywę sztucznych produktów medycznych, kosmetycznych
i dietetycznych. Nie bez znaczenia są wspomnienia z dzieciństwa
- pobyty na mazurskiej wsi, gdy
podglądałem z ciekawością pęki
suszonych roślin, lniane woreczki
wypełnione ziołami, szklane pojemniki z tajemniczymi mieszankami.
- Co klienci kupują najczęściej
i o co pytają?
- Oczywiście najczęściej zachodzą
po tradycyjne polskie zioła: szałwię, pokrzywę, miętę, rumianek.
Popularne są także czystek – mający wiele właściwości zdrowotnych, ale też ostropest, karczoch
i młody jęczmień, który reguluje
pracę układu pokarmowego. Dużym zainteresowaniem cieszą się
100- procentowe soki z żurawiny, rokitnika, ale też przyprawy jednorodne i gotowe mieszanki.
Klienci, zwłaszcza Panie, coraz

• DOWÓD OSOBISTY • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA

19zł

99

za 8 sz

tuk

(na nośniku elektronicznym)

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

Podaruj sobie zdrowie
Od niedawna w Wałbrzychu na
Podzamczu działa sklep zielarsko-medyczny „Zioła +”. Wizyta w zielarni jest nader przyjemna. Po przekroczeniu progu można poczuć
przyjemny, choć dyskretny zapach
ziół i przypraw. Sklep przypomina
trochę aptekę, a trochę składnicę
ziół i różności z nimi związanymi.
Nie potrzeba wiele czasu, żeby
się zorientować, według jakiego
klucza właściciel pogrupował produkty. Do półek jest łatwy dostęp i
można bez trudu poszukać interesującego nas towaru. O ofertę sklepu zapytaliśmy jego właściciela.

TANIE ZDJĘCIA !!!

bardziej cenią naturalne kosmetyki, stąd na półkach można znaleźć produkty wykonane na bazie
ziół syberyjskich. Polecam gorąco
serię Receptury Babuszki Agafii.
Zdarzają się też klienci, którzy pytają o produkty mało popularne
np. ostrożeń, czosnek niedźwiedzi, jasnotę, żywokostczy olejek
z nasion bawełny, czarne mydło
lub maść z konopiami.
- Pytają, a jaką odpowiedź wtedy
uzyskują od Pana?
- Wszystkie wymienione przeze
mnie rzeczy są w asortymencie
bieżącym. Miałem dużą satysfakcję, gdy zdeterminowany klient,
poszukujący kłącza kurzyśladu,
również otrzymał odpowiedź
twierdzącą. Przyznaję, że lubię
wyzwania i w sytuacji, gdy nie
mogę potwierdzić, że mam jakiś
produkt, zasiadam do Internetu,
by go znaleźć i sprowadzić dla zainteresowanej osoby.
- Jakie są plany na przyszłość?
- Sklep internetowy, aby móc trafić do większej liczby odbiorców
i ciągłe zwiększanie asortymentu zielarskiego, aby każdy klient
mógł znaleźć u nas zioła, które są
mu potrzebne.
- Dziękujemy za rozmowę.
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!

KONDOLENCJE

/1929 - 2015/
artysta plastyk
Honorowy Obywatel Gminy Mieroszów
Wyrazy głębokiego współczucia
żonie Barbarze i Rodzinie
składają
Marcin Raczyński
Burmistrz Mieroszowa
Maria Chmielnicka
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa

Ranking zdawalności za 2014 rok
WAŁBRZYCH
do 100 osób:
1. OSK Sokół Agnieszka Sokół
2. Szkoła Jazdy Joker Bobusław
Starybrat
3. OSK Carrus Mirosław Pietruszkiewicz
od 100 do 200 osób:
1. OSK Kam-An Patry Antkowiak
2. PUH Auto - Stop Piotr Stokłosa
3. OSK Katarzyna Paul – Czapska
powyżej 200 osób:
1. OSK Łukasz Sztymala
2. OSK Grzegorz Drzewiecki
3. Szkolenia Kierowców Leszek Faryna
POWIAT WAŁBRZYSKI
1. Nauka Jazdy Krzysztof Machowski
2. ZHU M.Maciuszek
3. OSK Ł.Kędra

w 2014 roku - zwyciężył po raz
czwarty z rzędu! Drugą lokatę
zajął OSK Grzegorz Drzewiecki,
a trzecią Szkolenie Kierowców
Leszek Faryna.
W kategorii od 101 do 200
egzaminów najlepszy wynik
osiągnął OSK Kam-An Patryk
Antkowiak, drugie miejsce zajął
Auto - Stop Piotr Stokłosa, a trzecie OSK Katarzyna Paul – Czapska.
Z kolei w kategorii do 100
egzaminów zwyciężył OSK Sokół
Agnieszka Sokół-Horeglad, który
wyprzedził Szkołę Jazdy Joker
Bogusława Starybrata i OSK Carrus Mirosława Pietruszkiewicza.
Wśród szkół dla kierowców
z obszaru powiatu wałbrzyskiego ponownie na czele rankingu
jest Nauka Jazdy Krzysztofa Machowskiego z Głuszycy. Kolejne
miejsca zajęły ZHU M.Maciuszek
oraz OSK Ł.Kędra.
(TP)

Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF
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TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
JPCSØCLJDZGSPXFKNBQ
PSB[EPLVNFOUØX
LTFSPLPQJJXJFMLPGPSNBUPXFK

1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl
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Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania prawa jazdy
jest odbycie szkolenia w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia kierowców. - Nie powinien
to być jednak wybór przypadkowy. Decydując się na daną szkołę nauki jazdy, warto sprawdzić
kwalifikacje, a przede wszystkim
skuteczność w przygotowaniu
do egzaminu – radzą pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu.
Na podstawie wyników egzaminów teoretycznych i praktycznych, jak co roku, sporządzony
został ranking ośrodków szkolenia kierowców w Wałbrzychu i
powiecie wałbrzyskim, odzwierciedlający zdawalność wśród
osób egzaminowanych. - Ranking uwzględnia nie tylko wyniki
osób zdających w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego w
Wałbrzychu, ale także w ośrodkach w cały kraju – wyjaśnia Leszek Tkaczyk, dyrektor WORD w
Wałbrzychu.
Osoby opracowujące ranking
zwracają uwagę, że do szkół nauki jazdy, które w każdym roku
zajmują czołowe miejsca, dołączają kolejne ośrodki. - Taka konkurencja wymusza na ośrodkach
szkolenia kierowców podnoszenie jakości świadczonych usług
– podkreślają urzędnicy.
W ubiegłym tygodniu, w
Starej Kopalni w Wałbrzychu,
podsumowane zostały wyniki
za ubiegły rok. Wśród ośrodków
szkolenia kierowców w kategorii powyżej 200 egzaminów, od
lat zdecydowanym liderem jest
Ośrodek Szkolenia Kierowców
Łukasz Sztymala, który - po zsumowaniu wyników egzaminów

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne

śp. STANISŁAW OLSZAMOWSKI

Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)

Skutecznie szkolą
kierowców
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Szkolą najlepiej w powiecie
Rozmowa z Krzysztofem
Machowskim,
właścicielem
najlepszego ośrodka szkolenia
kierowców w powiecie wałbrzyskim.
Po raz kolejny prowadzona
przez Pana szkoła jazdy zwyciężyła w rankingu ośrodków
szkolenia kierowców w powiecie wałbrzyskim. Trudniej jest
wejść na szczyt czy się na nim
utrzymać?
Krzysztof Machowski: - Jedno
i drugie nie jest łatwym zadaniem. Renoma, budowana przez
20 lat pracy, mobilizuje nas, by
szkolić na jak najwyższym poziomie. Nasi kursanci muszą mieć
pewność, że oferujemy im usługi na najwyższym poziomie.
Czy zgadza się Pan ze stwierdzeniem, że sukces szkoły jazdy
jest nie tylko zasługą instruktorów, ale także kursantów, którzy za pierwszym razem zdali
egzamin?
- Na pewno, a przyczynia się do
tego, w dużej mierze, podejście
naszej kadry szkoleniowej. Dzisiaj klienci, decydując się na wybór naszego ośrodka, wiedzą, że
będziemy od nich wiele wymagali, a co za tym idzie - będzie
im potem dużo łatwiej zaliczyć
egzamin państwowy. To jest tak
jak w szkole: uczeń, który idzie
do dobrego liceum, będzie musiał dużo pracować, by je skończyć z dobrym wynikiem. U nas
klienci wiedzą, czego mogą się
spodziewać.
Po zmianach w sposobie egzaminowania pojawił się kryzys
w Pana branży, wywołany strachem przed nowymi i trudniejszymi testami. Jak sytuacja wygląda dzisiaj?

- Już się kursanci z tym oswoili i
sytuacja wróciła do normy. Sukcesem naszej szkoły jest wynik
ponad 73 procent zdanych egzaminów teoretycznych, przy
średniej powiatowej na poziomie około 30 procent. By opanować nowe testy, bardzo istotne
są wykłady. Jeśli są one prowadzone profesjonalnie i rzetelnie,
to kursanci nie mają problemów
z zaliczeniem teorii na egzaminie. A od czerwca sytuacja
poprawi się, bo pytania będą
zweryfikowane przez komisję i
powinno być mniej problemów.
Czy nowy system egzaminowania sprawdza się i ma wpływ na
poprawę bezpieczeństwa na
polskich ulicach?
- Zmierza to w dobrym kierunku.
Na przykład od tego roku wprowadzone zostały hamowanie
silnikiem i eko jazda, by młodzi
adepci bezpieczniej poruszali sie po drogach. A to ma się
przełożyć na bezpieczeństwo
wszystkich uczestników ruchu.
Duży wpływ ma wyobraźnia
kierowców i ich podejście do
przepisów ruchu drogowego.
Statystyki pokazują, że jest już
lepiej na drogach.
Co, według Pana, należałoby
jeszcze zmienić w systemie
szkolenia i egzaminowania kierowców, by na naszych drogach
było bezpieczniej?
- Moim zdaniem brakuje na
egzaminie praktycznym jazdy
poza obszarem zabudowanym.
Chodzi o to, by była weryfikacja umiejętności w sytuacjach
przy większych prędkościach,
bo np. manewr wyprzedzania
w terenie niezabudowanym
jest niebezpieczniejszy. Dziś
ktoś z dobrym wynikiem zda

egzamin, ale trudno stwierdzić,
czy odpowiednio zachowa
się na drogach ekspresowych
i autostradach, których u nas
przybywa. Na to jest kładziony
w czasie kursu niewielki nacisk,
a na egzaminie wcale. Koncentrujemy się na jeździe w obszarze zabudowanym, a więcej
wypadków zdarza się poza terenem zabudowanym.
Od pewnego czasu każda osoba
posiadająca prawo jazdy kategorii B może po trzech latach od
uzyskania uprawnień - bez dodatkowych szkoleń i uprawnień
– prowadzić motocykl z silnikiem o pojemności do 125 ccm.
Czy w trakcie kursów na prawo
jazdy kategorii B jest miejsce na

zagadnienia związane z jazdą
motocyklem?
- W trakcie kursu wspominamy
często o jednośladach. Poza tym
wielu naszych kursantów przyjeżdża na zajęcia motorowerami.
Podczas kursu mają okazję zgłębić
swoją wiedzę o przepisach ruchu
drogowego i po 3 latach mogą
bezpiecznie przesiąść się na większy motocykl. Nie podejrzewam,
by ktoś, kto nie jeździł wcześniej
motorowerem, odważył się wyjechać motocyklem na drogę bez
odpowiedniego przygotowania.
Korzystając z okazji, zapraszam
wszystkich, którzy w niedalekiej
przyszłości planują zdobyć prawo
jazdy, do skorzystania z naszych
usług.
(RED)
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Najlepsza
szkoła jazdy
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FUNDACJA SPEKTRA
ul. Sportowa 4
58-350 Mieroszów
e-mail:fundacja.spektra@gmail.com

Szkoła Jazdy Sztymala po raz kolejny okazała się najlepszym ośrodkiem
szkolenia kierowców w Wałbrzychu. Zwycięstwo w rankingu zdawalności
za 2014 roku – czwarty raz z rzędu! - jest potwierdzeniem znakomitej pracy
wykonywanej przez instruktorów.
- Szkoła Jazdy Sztymala to
wykwalifikowana kadra instruktorów i wykładowców,
która za cel stawia sobie jak
najlepsze przygotowanie osób
ubiegających się o prawo jazdy. Corocznie uczestniczymy w
różnego rodzaju szkoleniach i
kursach, które pozwalają nam
podnosić swoje kwalifikacje, a
tym samym lepiej przekazywać
wiedzę przyszłym kierowcom.
Dzięki dużemu zaangażowaniu
i pasji kadry instruktorów oraz
naszych kursantów, wspólnie
osiągamy coraz wyższe wyniki
zdawalności, co odzwierciedlają kolejne nagrody i wyróżnienia, między innymi od
prezydenta Wałbrzycha czy
dyrektora
Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego

w Wałbrzychu. Potwierdziliśmy swoją wartość uzyskując
czwarty rok z rzędu najwyższą
zdawalność wśród szkół nauki
jazdy w mieście Wałbrzychu, a
nasi instruktorzy otrzymali indywidualne wyróżnienia.
Jeśli myślisz o karierze zawodowego kierowcy, również
się na nas nie zawiedziesz.
Jesteśmy instruktorami z
uprawnieniami na wszystkie
kategorie prawa jazdy, a także kierowcami z wieloletnim
doświadczeniem
zawodowym „za kółkiem” – także na
trasach międzynarodowych.
Naszą wiedzę, którą Ci przekażemy, opieramy nie tylko na
teorii, ale także na własnych
doświadczeniach i praktyce.
Po ukończonych kursach na
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wyższe kategorie, pomożemy
Ci w otrzymaniu potrzebnych
do pracy, jako kierowca zawodowy, świadectw kwalifikacji
do przewozu osób lub rzeczy.
Z kolei kierowców wykonujących już przewóz drogowy
zapraszamy na szkolenia okresowe, obowiązkowe dla każdego „zawodowca” co 5 lat.
Ponadto w naszej szkole
- w cenie kursu - otrzyma się
gwarancję profesjonalizmu w
tym co robimy. Wykonujemy
naszą pracę z pasją i z zaangażowaniem. Z nami nie tylko
zdasz egzamin, ale także zyskasz wiedzę, która pozwoli Ci
być dobrym kierowcom.
Szkoła Jazdy Sztymalatwoja bezpieczna i pewna
jazda!
REKLAMA

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

* najlepsza szkoła w 2011, 2012, 2013 i 2014 roku
w Wałbrzychu wg rankingu WORD

Od miesiąca października 2014 r., do czerwca 2015 Fundacja „Spektra”
z Mieroszowa w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Mieroszowie realizuje projekt dotyczący profilaktyki krzywdzenia
małych dzieci na terenie Gminy Mieroszów w ramach programu
grantowego „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje pn.:

„Dorastając w miłości”
współfinansowany ze środków The VELUX Foundations Villum Kann Rasmusen Fonden
w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje”

Głównym celem projektu jest
zapobieganie krzywdzeniu dzieci w Gminie Mieroszów
Cele szczegółowe to:
- zapewnienie wsparcia dla rodzin w których istnieje zagrożenie przemocą
wobec dzieci,
- podniesienie umiejętności rodzicielskich członków rodzin,
w których istnieje zagrożenie przemocą wobec dzieci,
- promocja idei dobrego rodzicielstwa,
- podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy
w rodzinie.
Działania realizowane w projekcie:
- Terapia indywidualna i grupowa,
- Warsztaty Kontroli Złości
- Aktywne popołudnia (spotkania rodziców z dziećmi, zajęcia z bajkoterapii
muzykoterapii wspólne gotowanie, praca nad folderem dotyczącym
zagadnień projektu, wymiana doświadczeń, grupa wsparcia w problemach
wychowawczych),
- Warsztaty Wychowanie bez klapsa
- Festyn rodzinny kończący projekt (gry i zabawy dla dzieci i rodziców,
uroczyste podsumowanie projektu, prezentacja i dystrybucja folderu.

• szkolenia na prawo jazdy kategorii
B, B+E, C, C+E, D
• kwalifikacje wstępne
• szkolenia okresowe

Uczestnicy projektu to osoby i rodziny wytypowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej -10 rodzin, które uczestniczą w działaniach projektowych. W części
zajęć wraz z rodzicami uczestniczą dzieci. Osoby uczestniczące w projekcie
korzystają z bezpłatnych szkoleń trwających listopada 2014 do czerwca 2015
roku. Nabędą umiejętności radzenia sobie z zachowaniami przemocowymi
w rodzinie i wychowania bez przemocy „w miłości do dziecka”.

ZAPRASZAMY
poniedziałek – czwartek
9:00-17:00
piątek
9:00-15.00

Projekt realizowany przez „Fundację Spektra” w Mieroszowie, Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji 58-350 Mieroszów, ul.Sportowa 4. Partnerem w realizacji projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Fundacja już po raz drugi otrzymała granty na realizację projektu
dotyczącego profilaktyki krzywdzenia małych dzieci realizowanego na terenie
Gminy Mieroszów - poprzednio w 2012 roku.

74 640 15 15, 600 15 61 15

Projekt współfinansowany ze środków
The VELUX Foundations Villum Kann Rasmusen
Fonden w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo”
Fundacji Dzieci Niczyje
FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji
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OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

WIOSENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

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 ofiarności w bieżącym roku zakończymy rozbudowę Hospicjum.

Pomożemy rozliczyć PIT

Ściganie o Babę
Wielkanocną
W drugi dzień Świąt Wielkanocnych, zwany „lanym
poniedziałkiem”, wałbrzyskie Podzamcze było miejscem tradycyjnej rywalizacji o Babę Wielkanocną.
Na 5 km zwyciężył Łukasz
Kondratowicz z Kamiennej Góry w czasie 17.44,
a wśród pań na 2,5 km
triumfowała Kenijka Sheila
Kiplagat - 10.32.
Śnieżna zadymka towarzyszyła 120 zawodnikom.
Najlepsi, oprócz medali, odebrali świąteczne wypieki z
renomowanej wałbrzyskiej
cukierni. Impreza odbyła się
po raz siedemnasty. Stanowi jedną z 18 całorocznych
zawodów w różnych dyscyplinach, składających się
w tej części Dolnego Śląska
na cykl Grand Prix Idol. Jego
organizatorem jest Marek
Henczka, niegdyś kolarz kadry narodowej i odkrywca
talentu Dariusza Baranowskiego.
Uzupełniły je biegi w kategoriach: kurczaczka, kurczaka,
zajączka, śmigusa i dyngusa,
dla dzieci od 2 do 15 lat, na
dystansach od 50 do 1200 m.
Wyniki
mężczyźni
Łukasz Kondratowcz (Kamienna Góra) – 17.44,
2. Alan Dobrowolski – 17.53,
3. Patryk Łazarski (obaj Wałbrzych) – 17.59,
kobiety
Sheila Kiplagat (Kenia) –
10.32,
2. Monika Zając (Szczawno-Zdrój) – 12.18,
3. Joanna Hoja (Wałbrzych) –
12.45.
(A.Bas.)

Radke wierzy w pomoc
św. Jana Pawła II

Spotkanie z papieżem po maratonie w Rzymie.

Wałbrzyski
długodystansowiec, 72-letni Witold Radke, ma szczególny związek ze św. Janem
Pawłem II, z którym w
swoim życiu zetknął się
wielokrotnie, a którego 10.
rocznicę śmierci niedawno
obchodziliśmy. – Dlatego
ufam w jego pomoc, także
na maratońskich trasach –
powiedział.
Obserwował bezpośrednio jego msze i homilie podczas pielgrzymek papieża do
ojczystego kraju. – Za każdym razem bardzo je przeżywałem – podkreśla Witold
Radke.
21 marca 1999 roku Radke, po maratonie w Rzymie,
wraz grupą innych zawodników i turystów, został
przyjęty przez Jana Pawła II.
– Klęczałem przed nim z medalem na szyi na wyciągnięcie ręki.
Pamięta, że w stolicy
Włoch przebiegł ten dystans

po raz ósmy w życiu. W stawce prawie 4300 zawodników
z całego świata zajął 1023
miejsce w czasie 3:23.03. Nie mogło mnie zabraknąć w
Watykanie na pogrzebie papieża oraz podczas uroczystości kanonizacyjnej, gdy
został zaliczony w poczet
świętych. W trudnych życiowych momentach, również
na trasie biegu, modlę się do
św. Jana Pawła II i bardzo mi
to pomaga w przezwyciężeniu kryzysów – stwierdził.
Radke po pokonaniu
ciężkiej choroby serca, zajął
się bieganiem na długich
dystansach. Jest zdobywcą
Korony Maratonów Świata,
przebiegając je w Berlinie,
Londynie, Nowym Jorku,
Bostonie i Chicago. Rywalizował na czterech kontynentach. Poza tym uczestniczył
w maratonach we wszystkich 44 europejskich stolicach.
Andrzej Basiński

Pomóżmy żonie
Marka Swobody
Wałbrzyszanin Marek Swoboda, maratończyk i czołowy w Polsce biegacz górski, po raz kolejny zwraca
się z prośbą o przekazanie
1% podatku z rocznego
rozliczenia PIT za 2014 r.
na konto jego żony, Anny,
w Fundacji Avalon. Nr KRS:
0000270809 z dopiskiem:
Swoboda, 1715. Anna Swoboda 2 lipca 2012 r. doznała
bardzo ciężkiego udaru mózgu. Leczenie jej wymaga
intensywnej i długiej rehabilitacji w specjalistycznych
ośrodkach.
(BAS)

KREDYT
POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO
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Bez poręczycieli



Bez opłat
wstępnych



na dowolny cel

Zadzwoń i sprawdź

74 300 03 35
733 033 350
Wałbrzych,
pl. Magistracki 3,
lok. 12 (piętro III)

Sportowy raport
• Piłkarki nożne AZS PWSZ
Wałbrzych
rewelacyjnie
rozpoczęły rundę rewanżową rozgrywek I ligi. Podopieczne trenera Marcina
Gryki w pierwszym meczu
rundy wiosennej pokonały w
Krakowie prowadzący w grupie południowej I ligi AZS UJ!
Zwycięskiego gola zdobyła
dla beniaminka z Wałbrzycha
Edyta Botor. Dzięki tej wygranej wałbrzyskie akademiczki wyprzedziły krakowianki
w tabeli i ze stratą 1 punktu
do Rolnika Biedrzychowice
zajmują drugie miejsce. I w
następnej kolejce (11 lub 12
kwietnia) AZS PWSZ zagra w
Biedrzychowicach w kolejnym meczu na szczycie. Jego
stawką może być awans do
ekstraklasy!
• Piłkarze Górnika Wałbrzych zremisowali w wyjazdowym meczu II ligi z
Energetykiem ROW Rybnik
1:1, po golach Krotofila (14
min.) i Tyktor (38 min) – relacja na sport.db2010.pl.
W najbliższej kolejce biało
– niebiescy zagrają na własnym boisku ze Stalą Stalowa Wola. Mecz odbędzie
się w sobotę, 11 kwietnia, o
godz. 15:00.
• Siatkarze Victorii PWSZ,
po zwycięskim zakończeniu rundy zasadniczej, mieli dwa tygodnie przerwy. A
teraz czekają ją mecze z Krispolem Września w I rundzie
fazy play off, którą zaplanowano na 11, 18 i 19 kwietnia.
Terminowe odstępstwa będą
w przypadku rewanżu wałbrzyszan - z uwagi na to, że
w dniach 18-19.04 zajęta jest
hala Aqua Zdrój wałbrzyski
klub zaproponował rywalowi
grę w dniach 20-21.04. W tym

przypadku gra się do dwóch
zwycięstw, dlatego zaczyna
się grę u słabszego rywala
(niżej w tabeli po rundzie zasadniczej).
• Koszykarze Górnika Trans.
eu TWS Mazbud Wałbrzych
w najbliższej kolejce rozgrywek II ligi zagrają we
własnej hali z KKS-em Mickiewicz Romus Katowice.
Mecz odbędzie w niedzielę,
12 kwietnia o godz. 17:00.
• GP Idol zaprasza na 12.
Biegowy Turniej Rycerski,
który odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia. I etap to
Bieg Tarasami i Schodami
Zamku Książ na dystansie 5
km + 200 schodów. Start o
godz. 10.30. Zawodnicy pobiegną od głównego dziedzińca zamku przez m.in.
ruiny amfiteatru, park krajobrazowy, Starą Kuźnię, Taras
Zachodni, Taras Flory, Basztę
Prochową, Suchą Fosę, tunel,
Basztę Jerzego, Taras Kasztanowy i Kuchnie Hochbergów na 5. Piętrze zamku. 12
kwietnia – II etap BTR to Bieg
przez Ruiny Starego Książa
na dystansie 10 km (kobiety 5
km). Start o godz. 11.00, meta
na dziedzińcu w ruinach Starego Książa. Poza tym nordic
walking na dystansie 5 km. 25
kwietnia – III etap BTR – Bieg
na Zamek Grodno w Zagórzu
Śląskim na dystansie 9 km
(kobiety 7 km). Start o godz.
12.00. Trasa prowadzi z centrum miasta przez zamek
Grodno, górę Chojna, ośrodek Sirbud, Lubachów, zaporę wodną, ścieżkę spacerową
nad Jeziorem Bystrzyckim na
dziedziniec główny zamku
Grodno. Poza tym nordic walking na dystansie 7 km.
(A.Bas.)
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REKLAMA

USŁUGI
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.
(4) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, DYWANÓW,
WYKŁADZIN, CZYSZCZENIE
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
– KONKURENCYJNE CENY! TEL:
535-424-624.
(4) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchn1ie, szafy, garderoby, zamówienia indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(4) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(4) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

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

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

MOTORYZACJA
Sprzedam samochód Subaru
Forester 2 L, 1999 r., benzyna,
automat, bogate wyposażenie,
właściciel PL, zadbany, cena
11500 zł. Tel. 668 292 848.
(4) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

(1) Do wynajęcia pokój z
kuchnią, duży, słoneczny,
umeblowany - P. Góra do wprowadzenia Tel. 668-04-97-81,
74/631-51-04.
(2) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum W- cha, 45 m kw., na
dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668 549 462.

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

Mak Brug
Usługi Remontowo
– Budowlane
remonty mieszkań i łazienek
budowa domów
jednorodzinnych
kosztorysowanie robót
budowlanych
Tel. 605 062 642

Najtańsze okna
w mieście

NAPRAWA

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Walimiu
ul. Boczna nr 9, został wywieszony
na okres od 09.04.2015 r.
do 31.04.2015 r. wykaz numer
8/2015 nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży .

SKUTERÓW I QUADÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI DO SKUTERÓW
GLOBAL - AUTO
Ul. Traugutta 12B
BOGUSZÓW GORCE
Tel. (74) 844 52 33,
722-181-622

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Zatrudnimy agentów ochrony
obiektów handlowych w Jedlinie
Zdroju. Tel: 726-00-77-07.

NIERUCHOMOŚCI

Serwis Motoryzacyjny Goliat

i inne...

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

Wycena i pomiar

gratis
Tel. 605 062 642

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!

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593
SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ MOTOCYKLI.

TEL: 696-473-695

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
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

Wynajmę
lub sprzedam
halę 800 m z pomieszczeniami
socjalnymi i biurowymi
przy ul. Wysockiego
w Wałbrzychu
(koło Starej Kopalni).

Tel. 606 478 000

Wynajmę

pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem
przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

SKUP NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ
(RÓWNIEŻ ZADŁUŻONYCH)

KREDYTY

TEL. 606 97 66 30

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555
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58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
MIESZKANIA - PODZAMCZE
Cena 137 tyś. do negocjacji, I piętro,
63 m2, 3 pokoje, , 74/640 11 73, 513
130 023
Cena 130 tyś. do negocjacji, II
piętro, 54 m2, 3 pokoje, , 74/640 11
73, 513 130 023
Cena 135 tyś. +ogródek z murowaną altanką, IV piętro, 52 m2, 2
pokoje, okna PCV, 74/640 11 73,
502 549 553
Cena 115 tyś. 2 pokoje, po generalnym remoncie 74/640 11 73, 509
180 718
MIESZKANIA – PIASKOWA GÓRA
Cena 150 tyś. 3 pokoje, nowe
budownictwo, ogrzewanie miejski
74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA - STARY ZDRÓJ
Cena 75 tyś. I piętro, 56 m2, 3 pokoje, , 74/640 11 73, 513 130 023
MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ
TYLKO U NAS-NOWA NIŻSZA CENA
-105 tyś., parter, 38 m2, 2 pokoje,
po kapitalnym remoncie, kuchnia
umeblowana i wyposażona, 74/640
11 73, 502 668 974
Cena 175 tyś. parter, 68 m2, 3 pokoje, 74/640 11 73, 513 130 023
Cena 199 tyś. do negocjacji, parter,
67,20 m2, 3 pokoje, wyremontowane, kuchnia w zabudowie,
częściowo umeblowane, 74/640 11
73, 502 668 974
MIESZKANIA – NOWE MIASTO
Cena 99 tyś. II piętro, 62 m2, 2
pokoje, okna PCV, 74/640 11 73,
502 549 553
63 tyś. do negocjacji, IV piętro, 52
m2, 2 pokoje, do wprowadzenia,
74/640 11 73, 502 668 974
MIESZKANIA – ŚRÓDMIEŚCIE
Cena 169 tyś. III piętro, 3 pokoje, 80
m2, 74/640 11 73, 502 549 553
MIESZKANIA – SZCZAWNO ZDRÓJ
Cena 220 tyś. II piętro, 4 pokoje,
stan deweloperski , 74/640 11 73,
509 180 718
MIESZKANIA – PODGÓRZE
Cena 45 tyś. I piętro, 40 m2, 2 pokoje, wyremontowane, wyposażona
kuchnia, 74/640 11 73, 502 549 553
MIESZKANIA – GAJ
Cena 98 tyś. 2 pokoje, 44 m2, po remoncie 74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA – ŚWIEBODZICE
200 tyś., do negocjacji, wysoki parter, 78 m2, 3 pokoje, duży balkon,
nowe budownictwo, 74/640 11 73,
502 668 974
MIESZKANIA – BOGUSZÓW GORCE
77 tyś., do negocjacji, parter, 39 m2,
2 pokoje, po generalnym remoncie,
wymienione wszystkie instalacje,
do wprowadzenia, 74/640 11 73,
502 668 974
DZIAŁKA-SZCZAWNO
ZDRÓJ—1508 m2, 70 tyś. 74/640
11 73, 509 180 718
GARAŻ - PIASKOWA GÓRA
17 tyś- 74/640 11 73, 509 180 718
WYNAJEM
PODZAMCZE-LOKAL pater, czynsz
najmu 1600 zł netto, lokal w pawilonie handlowym 123 m2, 74/640
11 73, 513 130 023

NOWE MIASTO-czynsz najmu 600
zł +kaucja 800 zł, 40 m2, 2 pokoje,
74/640 11 73, 513 130 023
SZCZAWNO ZDRÓJ-cena 1000
zł/m-c, grunt w samym centrum
924 m2, pod parking, komis, itp.
74/640 11 73, 513 130 023
SUKCES NIERUCHOMOŚCI- pokoje
do wynajęcia od 200 zł, 74/640 11
73, 509 180 718
SUKCES NIERUCHOMOŚCI- pokoje
do wynajęcia od 200 zł, 74/640 11
73, 509 180 718

ZAPRASZAMY
NIERUCHOMOŚCI-JASIAK,
WAŁBRZYCH,
ul. LEWARTOWSKIEGO 5,
W GODZ. 9-17.
TEL. 74 665 03 88
JASIAK – PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE
63M2 NA PODZAMCZU, MILE WIDZIANE WYSOKIE PIĘTRA NA ULICY
HETMAŃSKIEJ LUB BASZTOWEJ.
JASIAK-PIASKOWA GÓRA, 3 POKOJE, 54M2, 4 PIĘTRO, MIESZKANIE
ŚRODKOWE, 135.000 DO NEGOCJACJI ZŁ TEL. 883-981-344
JASIAK- PIASKOWA GÓRA, 2 POKOJE, 35M2,3 PIĘTRO, DO WPROWADZENIA, CENA 99.900 000ZŁ,
KONTAKT 883-981-344
JASIAK-PODZAMCZE, 63M2, 3
POKOJE, 10 PIĘTRO, DO REMONTU,
CENA 120.000 DO NEGOCJACJI.
KONTAKT 883-981-344
JASIAK-PIASKOWA GÓRA, 45M2,
3 POKOJE, 2 PIĘTRO, MIESZKANIE
ŚRODKOWE, CENA 102.000
JASIAK-PIASKOWA GÓRA, 35M2, 1
PIĘTRO, 2 POKOJE, DO WPROWADZENIA, STARE BUDOWNICTWO,
CENA 109.000 DO NEGOCJACJI,
KONTAKT 883-981-344
JASIAK-PODZAMCZE, 54M2, 4
PIĘTRO, 3 POKOJE, CENA 125.000
DO NEGOCJACJI, KONTAKT 883981-344
JASIAK-PIASKOWA GÓRA, DOM
SZEREGOWY, GARAŻ, 160M2,
OGRÓDEK, CENA 370.000 DO NEGOCJACJI, KONTAKT 883-981-344
JASIAK-ŚWIEBODZICE, 26M2,
OSIEDLE SUDECKIE, 3 PIĘTRO, CENA
69 300 DO MAŁEJ NEGOCJACJI, TEL
603-861-411
JASIAK-BIAŁY KAMIEŃ, 1 PIĘTRO,
3 POKOJE, 62,73M2, OGRÓDEK,
DO REMONTU, CENA 65 000, TEL
603-861-411
JASIAK-EKSKLUZYWNY APARTAMENT W CICHEJ CZĘŚCI
SZCZAWIENKA, 74M2, W PEŁNI
WYPOSAŻONY, CENA 360 000 DO
NEGOCJACJI, TEL 603-861-411
JASIAK-40M2, WYSOKI PARTER,
OGRÓDEK, NOWE OKNA, PODGÓRZE, CICHA I SPOKOJNA OKOLICA,
CENA 35 000, TEL 603-861-411
JASIAK-GŁUSZYCA, DZIAŁKA
BUDOWLANA, 1111M2, PIĘKNY
WIDOK, CENA 29.900, KONTAKT
603-861-411
JASIAK – WAŁBRZYCH, NOWE
MIASTO 44M2, 2 POKOJE Z KUCHNIĄ PO KAPITALNYM REMONCIE.
OGRZEWANIE GAZOWE. CICHA
OKOLICA. CENA 115 000,- ZŁ. DO
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. MS
– 0127K/GN

JASIAK –WAŁBRZYCH, NOWE
MIASTO, 44M2, DWUPOZIOMOWE, 2 POKOJE, PO KAPITALNYM
REMONCIE. CENA 129 000,- ZŁ. DO
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. MS
– MS – 0126K/GN
JASIAK – WAŁBRZYCH, BIAŁY KAMIEŃ, 41M2, 2 POKOJE, KUCHNIA
Z OKNEM. OGRZEWANIE MIEJSKIE.
CENA 85 000,- ZŁ. DO NEGOCJACJI.
TEL. 535 985 088. MS – 0147K/GN
JASIAK – WAŁBRZYCH, PIASKOWA
GÓRA, 62M2, 4 POKOJE, ODDZIELNA KUCHNIA Z OKNEM. CENA 190
000,-ZŁ. DO NEGOCJACJI. TEL. 535
985 088. MS – 0696K
JASIAK – WAŁBRZYCH, PODZAMCZE, 63M2, 3 POKOJE, DOBRY
STANDARD. CENA 169 000,-ZŁ.DO
NEGOCJACJI. TEL. 535 985 088. MS
– 0146K/GN
JASIAK - GŁUSZYCA, DOM WOLNO
STOJĄCY, 210M2, DZIAŁKA
3200M2, DO WYKOŃCZENIA, 4 POKOJE, GARDEROBA, SALON, CENA
320 000 DO NEGOCJACJI, TEL. 535
985 088

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 –pokojowe mieszkanie 48 m2 Piaskowa Góra 1100 zł 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia 2 –pokojowe mieszkanie 33 m2 Piaskowa
Góra 750 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 budownictwo Biały Kamień 74 666 09 10,
607 212 315
JM DOM do wynajęcia mieszkanie
2 –pokojowe 44 m2 Nowe Miasto
Psie Pole 750 zł 74 666 09 19, 607
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
1 –pokojowe 34 m2 Nowe Miasto
Psie Pole 65.000 74 666 09 19, 607
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
2 –pokojowe 44 m2 Nowe Miasto
Psie Pole 79.000 74 666 09 19, 607
212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie
3 –pokojowe 100 m2 Nowe Miasto
120.000 74 666 09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam 2 pokoje z
balkonem 36 m2 Piaskowa Góra 4
piętro 115.000 zł do zamieszkania
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 Jedlina
Zdrój 3 pokoje, 115.000 zł 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu okolice
ul. Fałata z ogrodem i garażem
460.000, 607212315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 2 –pokojowe
60 m2 Biały Kamień ul. Grabowskiej
97.000 zł 607 212315 ,74 666 09 19

JM DOM mieszkanie 56 m2 3- pokojowe 1 piętro , nowe budownictwo Górny Sobięcin 125.000 zł 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe
40 m2 Śródmieście nowe budownictwo 75.000 , 607 212 315, 74
666 09 19

BON - SZCZAWIENKO ,MIESZKANIE ,40 M2 ,1 PIĘTRO ,1 POKÓJ
,JASNA KUCHNIA W ZABUDOWIE
,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPOKÓJ
,KOMÓRKA . OGRZEWANIE GAZOWE .OKNA DREWNIANE . CENA
: 89 000 ZŁ (NR : 1982 ) - (74) 666
66 09, (74) 666 66 06
BON - PODZAMCZE ,MIESZKANIE ,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 .OGRZEWANIE
MIEJSKIE .PIWNICA . CENA : 130
000 ZŁ/ WYNAJM : 1200 ZŁ+
MEDIA (NR : 1921)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ ,MIESZKANIE ,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 - BOGUSZÓW GORCE ,MIESZKANIE ,56 M2 ,PARTER ,2 POKOJE
,JASNA KUCHNIA W ZABUDOWIE
,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPOKÓJ
,PIWNICA ,GARAŻ .OGRZEWANIE-PIEC DWUFUNKCYJNY. OKNA
PCV. CENA : 129 000 ZŁ (NR :
1984) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,MIESZKANIE
,92 M2 ,PARTER ,4 POKOJE ,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPOKÓJ ,PIWNICA .OGRZEWANIE CO
.OKNA PCV . CENA : 128 000 ZŁ
(NR : 1706)- (74) 666 66 09, (74)
666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ ,MIESZKANIE ,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 - ŚRÓDMIEŚCIE ,MIESZKANIE
,110 M2 ,1 PIĘTRO ,4 POKOJE
,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WANNĄ ,WC ,PRZEDPOKÓJ .OKNA
DREWNIANE .OGRZEWANIE NA
OPAŁ STAŁY . CENA : 149 000 ZŁ
(NR : 1946)- (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON - PODZAMCZE , MIESZKANIE
, 65 M2 , 1 PIĘTRO , 4 POKOJE ,
KUCHNIA OTWARTA NA SALON
, ŁAZIENKA Z WANNĄ , WC ,
PRZEDPOKÓJ , BALKON , PIWNICA
. OKNA PCV . OGRZEWANIE
CENTRALNE . CENA : 167 000 (NR
: 1977 ) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - NOWE MIASTO ,MIESZKANIE ,50 M2 ,3 PIĘTRO ,2 POKOJE
,BALKON ,KUCHNIA W ZABUDOWIE ,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPOKÓJ .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 WOLNOSTOJĄCY ,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 .OGRZEWANIE 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 SĄSIEDNIEJ DZIAŁKI . CENA : 30 000
ZŁ (NR : 1855)- (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON - PODGÓRZE ,DOM ,94 M2
,4 POKOJE ,KUCHNIA W ZABUDOWIE ,ŁAZIENKA Z WC ,WC
,PRZEDPOKÓJ ,STRYCH .OGRZEWANIE WĘGLOWE .OKNA PCV
.OGRÓD ,GARAŻ . CENA: 395 000
ZŁ (NR : 1938)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - PODZAMCZE ,LOKAL
HANDLOWO USŁUGOWY ,44 M2
,1 POMIESZCZENIE ,ZAPLECZE
,TOALETA . CENA : 210 000 ZŁ (NR
: 1202)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - STARE BOGACZOWICE
,DZIAŁKA BUDOWLANA ,1092
M2 ,MEDIA : W BEZPOŚREDNIM
SĄSIEDZTWIE .DROGA DOJAZDOWA : ASFALT . CENA : 87 360 ZŁ
(NR : 1816)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - GMINA MARCISZÓW ,
GRUNTY ROLNE ORAZ ZABUDOWANIA 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 .OGRZEWANIE 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

1. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
2 pokoje po kapitalnym remoncie
w budynku IV-piętrowym, 33mkw,
w cenie 97000zł. Tel: 502-657-640
2.SOWA&VICTORIA Psie Pole, 2
pokoje, 44mkw, 89,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
okolice Porcelanowej, duże przestronne mieszkanie z ogromnym
potencjałem, 67 mkw, w cenie
80000 zł. DO NEGOCJACJI, Tel:502657-640

4. SOWA&VICTORIA Głuszyca, 3
pokoje, 72 mkw. po kapitalnym
remoncie w cenie 89,000 zł. DO
NEGOCJACJI!!!Tel: 502-657-640
5. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
Osiedlu Krakowskim w Boguszowie, 2 pokoje po remoncie cena 69
tys. Tel:502-657-353
6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
trzypokojowe 73 m2 na drugim
piętrze w czteropiętrowcu na Podzamczu, Cena 169 tys do negocjacji.
Tel: 502-657-353
7. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w
bocznej uliczce Białego Kamienia,2
pokoje,czterorodzinny dom. Tel:
502-657-353
8. SOWA&VICTORIA Szeregówka na
Piaskowej Górze, stan dobry , Tel.
502-657-353
9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
48m2, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka z toaletą i przedpokój (w
100% wyposażone) po remoncie
w zielonej okolicy dzielnicy Gaj.
Cena 99 900zł do negocjacji. Tel:
502-665-504
10. SOWA&VICTORIA Piękne, w nowocześnie urządzone mieszkanie
na Piaskowej Górze, po kapitalnym
remoncie, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka z toaletą.
Cena 139 000zł do negocjacji. Tel:
502-665-504
11.SOWA&VICTORIA 80m2, piękne
stylowe mieszkanie do delikatnego
odświeżenia w spokojnej okolicy
Boguszowa- Gorc. Cena: 149 000zł
do zdecydowanej negocjacji.Tel:
502-665-504
12. SOWA&VICTORIA DOBRA OFERTA! 48m2 na osiedlu Piastowskim w
Świebodzicach, dwa pokoje, kuchnia, osobno toaleta oraz łazienka.
Cena: 115 000zł Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie 3 pok. po remoncie, 61
m2 w Świebodzicach cena 179,000
do dużej negocjacji. Doskonała
lokalizacja I piętro. DO NEGOCJACJI!Tel: 506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Do sprzedania mieszkanie o najwyższym
standardzie, kawalerka z aneksem
kuchennym, nowoczesny designe.
Po remoncie o powierzchni
całkowitej 31 mkw, gotowe do
zamieszkania. Cena 89.900 Nowe
Miasto Tel: 506-717-014
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie 55 mkw . Przestronnie urządzona i otwarta kuchnia
połączona z salonem, dwie osobne
sypialnie, wc i łazienka osobno.
Spokojna okolica blisko do centrum. 135.000 Tel: 506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
piękne reprezentacyjne mieszkanie
w samym centrum Wałbrzycha.
Nieruchomość mieści się na 2
piętrze kamienicy, po generalnym
remoncie, ogrzewanie gazowe
cena 169.000 Tel: 506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Dom w zabudowie bliźniaczej w spokojnym
miejscu Boguszowa-Gorc, 4 pokoje,
zagospodarowana 760m2 działka.
cena 262000 Tel: 519-121-104
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
po remoncie w Boguszowie. 3
pokoje, kuchnia, łazienka z wc
oraz duży balkon, cena 79000 Tel:
519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący w trakcie remontu Stare
Bogaczowice. Powierzchnia 178m2,
działka 900m, cena 145000 zł Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący do częściowego remontu w
Jugowicach. Powierzchnia 270 m2,
działka 2500m2, cena 255000 zł Tel:
519-121-104
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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. Niepodległości, 1 piętro, cena 55 tys.zł. - DO
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
48m2, Podzamcze, 1piętro w czteropiętrowcu, balkon, cena 120tys.
zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
34m2, Rusinowa, parter , cena 50
tys.zł. – do negocjacji! co gaz, 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży
poniemiecki dom pod Świebodzicami, 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.Nałkowskiej, 50,8 m2, cena 153 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Okazja! 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 wolnostojący w Mieroszowie 120m2,
działka 2300m2, cena 180 tys.zł!!!
74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę z
łazienką i wc na Nowym Mieście,
po remoncie, 36m2, cena 55 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 75 tys.zł. – do
negocjacji!! 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – OKAZJA! Podgórze,
62m2, 3 pokoje, do wprowadzenia, cena 80 tys.zł – do negocjacji!
74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
40m2, w Śródmieściu, do wprowadzenia, cena 59 tys.zł. – do
negocjacji! 666 42 42, 881 424
100.
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, 132

tys. zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 pokoje 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 lokalizacja Wałbrzycha, Kozice, cena 65
tys.zł. – do negocjacji! 74 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy dom w Strudze 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 kuchnia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy po kapitalnym remoncie 2 pokoje, 42m2,
B.Kamień, 105 tys.zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami
gospodarczymi w Głuszycy, 12
pokoi, działka 5000m2, cena
200tys.zł. – do negocjacji! 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie, B.Kamień okolice Ludowej, 83m2, z garażem i ogrodem,
cena 215000zł. 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
42m2, po remoncie, okolice Wiejskiej na B.Kamieniu, 99 tys.zł. z
ogrodem, 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy kawalerkę na
P.Górze, 26m2, 2 piętro, 79tys.zł.
do wprowadzenia 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogrodem Szczawno-Zdrój, 50m2,
po remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 145 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.

M3 – Świdnica, RYNEK! Dwa
pokoje, po kapitalnym remoncie!
C.O. gazowe. 139.000,- zł tel.
887-338-001.
M3 – Poniatów, dwa pokoje w
NOWYM BUDOWNICTWIE! Parter,
do wykończenia! C.O. gazowe.
Cena 147.000,- tel. 887-338-001.
M3 – Działka w Komorowie,
1250m z warunkami zabudowy,
sąsiedztwo nowych domów. Cena
47.000,- zł tel. 887-338-001.
M3 – Żarów II ETAP SPRZEDAŻY –
Nowe mieszkania w Żarowie – DEWELOPERKA – Cena od 124.000 zł
za M2. Tel. 887-338-001.
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia
mieszkań z ogródkami w Wałbrzychu i okolicach tel. 887-338-001.
Dzwoń!
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia
działek budowlanych pod miastem w dobrych cenach tel. 887338-001. Zdecydowany Klient!
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia
mieszkania z ogrzewaniem
miejskim w Wałbrzychu. Tel. 887338-001. Pilne!
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia
gruntu rolnego od 2-20ha w
pobliżu Wałbrzycha i Świdnicy.
Tel. 887-338-001.

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 !!!
MS-1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza
o pow. 49M2 po kapitalnym remoncie, I piętro, zabudowa kuchenna
wraz ze sprzętem AGD, cena 109
tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!! Piaskowa Góra, 2 pokoje - pełen rozkład
ul. Hirszfelda, 42 m po remoncie
kapitalnym, meble kuchenne w
zabudowie wraz ze sprzętem AGD,
cena 139 tys, tel. 606 97 66 30

M3 Nieruchomości
Sprzedaż mieszkań, domów, działek,
lokali użytkowych.
Najmy, Kredyty, Ubezpieczenia.
Tel. 887-338-001 / 002 / 003 / 004.

M3 – Okazja! Boguszów –
Krakowskie Osiedle, 42m, dwa
pokoje, parter, po remoncie. Cena
70.000,- zł. Tel. 887-338-001.
M3 – Okazja! Wałbrzych – Śródmieście, 35m, dwa pokoje, 1.
piętro, rozkładowe. 78.000. tel.
887-338-001.
M3 – Okazja! Wałbrzych – Nowe
Miasto, 76m, trzy pokoje, 2. piętro, C.O. gazowe. Ogródek. Cena
99.000,- zł. Tel. 887-338-001.
M3 – Okazja! Wałbrzych – Zielona
Cześć Starego Zdroju, 41m, 2
pokoje, 1. piętro, rozkładowe,
ogródek. 99.500,- zł. Tel. 887-338001.
M3 – Dom do wykończenia,
Burkatów, 2000m działki, 170m
powierzchni użytkowej. Gaz, Prąd,
Woda na działce. Cena 385.000,tel. 887-338-001.
M3 – Komorów, 45m, dwa pokoje,
parter, DWA TARASY! Nowe budownictwo, ogrodzone osiedle.
Cena 125.000,-tel. 887-338-001.

OKAZJA!!! Piaskowa Góra 2 pok.
o pow. 41M, 1-piętro, zabudowa
kuchenna, szafa w zabudowie, cena
137 tys.tel. 793 111 130
MS-1917 Piaskowa Góra 2 pokojowe
po kapitalnym remoncie, cena 109
tys. Tel.883 334 481
MS-1969 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
39m2, 3/10 piętro, do odświeżenia,
widna kuchnia, duży balkon, cena
110 tys. zł. tel. 883 334 481
MS- 1912 Podzamcze, 2 pokoje, do
wprowadzenia, cena 85 tys. Tel. 793
111 130
MS-1795 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
37m, cena 89 tys, tel. 793 111 130
MS-1962 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do wprowadzenia, cena 132
tys. do neg. Tel. 793 111 130
MS-1984 Podzamcze, 3 pokoje, 5
piętro, pow. 71,70 m. cena 155 tys.
Tel. 793 111 130
MS-1931 Kawalerka Biały Kamień
pow. 26m do wprowadzenia, cena
63 tys. Tel.883 334 486
MS-1878 Biały Kamień 51m, 2 pokoje, do odświeżenia, cena 79900,
tel. 883 334 486
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
MS-1952 Stary Zdrój, dwupoziomowe, 3 pokoje, 89m2, po kapitalnym
remoncie, cena 229 tys. zł, tel. 606
976 630
DOM w zabudowie bliźniaczej pow.
130 M, z ogrodem 489m- Świebodzice Cena 390 tys. Tel. 606 976 630
Dom w zabudowie bliżniaczej w
Mieroszowie o pow. 80 m, z działką
1372 m, do remontu, cena 117 tys.
Tel. 793 111 130
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
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha
przy największym parkingu w mieście, cena 4500. tel. 606 976 630
Wynajem 2 pokoje Piaskowa Góra
750 zł.!!! tel. 793 111 130
Wynajem kawalerka, cena 650 zł !!!
tel. 606 97 66 30
Wynajem komfortowe, kompletnie
umeblowane 3 pokojowe mieszkanie na Piaskowej Górze, cena 1450,
tel. 606 97 66 30

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.
Blankowa, 2 pokoje, 48m2, parter
w 4, cena 105.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje,
51m2, okna PCV, 3 piętro w 10,
cena 109.500zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 3 pokoje, 65m2, 1 piętro w
10, cena 155.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje (salon 30m2),
77m2, 3 piętro w 4, 165.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 66m2, 9 piętro
w 10, cena 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje, 54m2, 4 piętro
w 4, cena 122.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Grodzka, 3 pokoje, 54m2,
8 piętro w 10, cena 115.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 2 pokoje, 49m2, 3 piętro w
4, cena 131.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 4 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 – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 54m2, 4 piętro
w 10, cena 119.900zł, 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 – PODGÓRZE, 49m2, 2
pokoje, 3 piętro w 3, w dobrym
stanie, cena 52.000zł 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODGÓRZE, 42m2, ul.
Poznańska, 2 pokoje, 1 piętro w
3, w dobrym stanie, cena 65.000zł
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. Grabowskiej, 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

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl
Nieruchomość tygodnia: Mieszkanie w centrum Jedliny- Zdrój 59
m2- 2 pokoje. Cena 79 tys. zł

ju i łazience kafle. Ogrzewanie
centralne- piec węglowy. Mieszkanie wymaga odświeżenia. Do
lokalu przynależą dwie komórki:
zewnętrzna i wewnętrzna. Wokół
tereny zielone- las, park i deptak.
W pobliżu urząd gminy, poczta,
apteka, przystanek, sklepy.
Mieszkanie doskonale sprawdzi
się jako inwestycja na wynajem
jak i miejsce do zamieszkania dla
przyszłego nabywcy.
Posiadamy mieszkania do sprzedaży w Głuszycy w atrakcyjnych
cenach! Mieszkania jedno- dwutrzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu. Serdecznie
zapraszamy do naszego biura w
Głuszycy.
Działka budowlana położona w
Głuszycy. 1090 m2. Cena 50 tys.
zł. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dom w Jugowicach,
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy
1983. Cena 270 tys.
Sprzedam dom w zabudowie
bliźniaczej w Głuszycy 105 m2
działka 361 m2. Cena 290 tys.
zł.tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w LądkuZdrój dwa pokoje 41 m2, 93 tys.
złtel.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 lokalizacjatel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w
Głuszycy 200 m2, przy głównej
drodze, parter. Cena 99 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 dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys.
złtel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411

Mieszkanie jest zlokalizowane na
parterze w czterorodzinnej kamienicy. W skład lokalu mieszkalnego
wchodzą: duży przedpokój, bardzo duża łazienka z oknem, oddzielna kuchnia- widna oraz dwa
duże pokoje. Okna plastikowe.
Na podłogach w pokojach panele
natomiast w kuchni, przedpoko-

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację.
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