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• BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY
• EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE
• AUTO ZASTĘPCZE GRATIS
NA CZAS NAPRAWY
Wałbrzych, Sztygarska 10

www.kasacja.info

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH
REKLAMA

BS AZ Motors

Nowy serwis samochodowy

• niezależny serwis wielomarkowy • sprzedaż części wraz z ich montażem
• sprzedaż nowych i używanych samochodów wszystkich marek
• serwis blacharsko-lakierniczy • pełna likwidacja szkód
• ubezpieczenia • kredyty • leasingi

PROMOCJA!
Bezpłatne sprawdzenie klimatyzacji!
al. gen. Charlesa de Gaulle’a 2, Wałbrzych (obok salonu Skody)
tel.: 74/840-83-18, 694-445-519
azmotors.bosch-service.pl
Wszystko czego potrzebuje twoje auto

Sukces działkowców
Prezydent
Bronisław
Komorowski
podpisał
ustawę o zmianie ustawy
Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Poprawki do ustawy dotyczą
obywatelskiego projektu
nowelizacji ustawy Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw, który
ochroni kilkaset tysięcy
działkowców przed konsekwencjami orzecznictwa
sądów administracyjnych,
czyli w praktyce rozbiórką
altan w rodzinnych ogrodach działkowych.
- Przygotowane poprawki
były wynikiem zaleceń premier Ewy Kopacz, która na
spotkaniu z działkowcami w
listopadzie ubiegłego roku
obiecała, że zostaną one
wspólnie opracowane przez
stronę rządową i przedstawicieli działkowców. Poprawki przygotowało Rządowe
Centrum Legislacji oraz
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a następnie
skonsultowało je z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom

- Nowe przepisy uchronią
działkowców przed utratą
altan – mówi poseł Monika
Wielichowska.

altan”, który jest inicjatorem
obywatelskiej nowelizacji –
mówi poseł na Sejm RP Monika Wielichowska.
Ustawa wprowadza definicję altany. Dozwolona
będzie budowa obiektów
o powierzchni zabudowy
do 35 m kwadratowych i

wysokości 5m (przy dachu
płaskim 4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m kwadratowych. Właściciele altan nadal
będą zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na
ich budowę. Wszystkie budynki, wybudowane przed
wejściem znowelizowanego
prawa w życie, które spełnią
ustawowe kryteria altany –
zostaną uznane za legalne.
W przypadku altan, wobec
których wydano decyzję
rozbiórki – postępowania te
będą umarzane.
- Jeżeli działkowiec będzie miał wątpliwości czy
budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, będzie
mógł wystąpić do nadzoru
budowlanego z wnioskiem
o wydanie zaświadczenia
potwierdzającego, że domek
jest altaną. Za taki wniosek
nie będzie pobierana opłata
skarbowa – dodaje Monika
Wielichowska.
Ustawa wejdzie w życie
po 14 dniach od ogłoszenia
jej w Dzienniku Ustaw.
(RED)
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• DOWÓD OSOBISTY • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI

Tel. 509 52 60 11
ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

• 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.

19zł

99

za 8 sz

tuk

(na nośniku elektronicznym)

ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

TANIE ZDJĘCIA !!!

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.

Nowy towatr
ek)

ią
17 kwietnia (p 13
zych, ul. Główna

Wałbr

• 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

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

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

więcej informacji na creditia.pl

• Przewóz osób

Orły Temidy made in Poland
Janusz
Bartkiewicz

Poprzednio pisałem o
przeszczepieniu na polski
grunt amerykańskiego wzoru policji federalnej, a więc
tworu, który w polskich warunkach nie ma, moim zdaniem, racji bytu. Przypomnę
tylko, że od samego początku uważałem, i uważam nadal, że to co robi Centralne
Biuro Śledcze, mogłyby z takim samym powodzeniem
robić tradycyjne wydziały

KREDYT
POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO


Bez BIK



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)

kryminalne, gdyby im przyznano takie same kompetencje, pieniądze i sprzęt.
Jednak moda na amerykańskie wzorce przeważyła nad
logiką i ekonomią. A przecież jeszcze przed powstaniem CBŚ, jeden amerykański obywatel prowadził
swoją wyborczą kampanię
prezydencką, pod wiele mówiącym hasłem „ekonomia,
głupcze”. W III RP jednak takie myślenie nie miało i nie
ma powodzenia.
Aktualnie w naszym
życiu społecznym znów
pojawia się amerykańska
szczepionka. Tym razem na
gruncie prawa karnego, w
postaci wielkiej nowelizacji
przepisów procesowych,
czyli kodeksu postępowania karnego. Nowelizacja
owa wchodzi w życie 1 lipca br., a od dania uchwalenia ustawy została przez
niektórych okrzyknięta jako
rewolucyjna.
Faktycznie,
można ją tak nazwać, ale ja
(zresztą nie tylko ja) mam
do niej mocno ambiwalentny stosunek i - mówiąc
prawdę - wiele rzeczy mi
się podoba, a wiele całkiem
nie. Przede wszystkim nie
podoba mi się to, że jest
ona kolejnym przykładem
inkorporowania na polski
grunt amerykańskich rozwiązań. Nie chcę się stroić
w piórka prawniczych autorytetów, więc powołam
się na mojego ulubionego
profesora prawa Jana Widackiego, świetnego karnistę i adwokata, który wyraził przekonanie, iż wygląda
na to, że reforma została
wprowadzona przez praw-

ników, którzy projektowali
ją zapatrzeni w amerykańskie filmy kryminalne.
Według prof. Widackiego
twórcy wprowadzanych w
życie zmian działali tak, jakby nie zdawali sobie jakby
sprawy, że anglosaski system wyrasta z innej kultury
prawnej i funkcjonuje w innych realiach społecznych.
Konkretnie w atmosferze
zaufania obywateli do państwa i państwa do obywateli. A tego akurat u nas, jak
na lekarstwo. Nie mam tu
miejsca, aby bardziej szczegółowo opisać wszystkie
zmiany, więc pozwolę sobie na podkreślenie tylko
kilku z nich, a zwłaszcza te,
które faktycznie – w polskich warunkach – uznać
należy za rewolucyjne.
Najważniejsza ze zmian
dotyczy sposobu prowadzenia procesu, a więc usytuowania w nim sędziego,
prokuratora i obrońcy. Według nowych przepisów,
rola sędziego ograniczy
się jedynie do arbitra wysłuchującego racji stron,
a cały ciężar dowodu spoczywać będzie na prokuratorze, który - chcąc uzyskać
skazanie - będzie musiał
doskonale znać całą zawartość materiałów śledztwa.
A to wymusi, aby na każdej
rozprawie obecny był ten
sam prokurator. Ciekawe
zatem, skąd prokuratura
weźmie tylu prokuratorów,
aby wszystkie posiedzenia
sądowe w sprawach karnych obsadzić. Prokuratorowi będzie utrudniał życie
adwokat, który będzie miał
prawo do dokładnego ma-

glowania świadków, aby
sędzia słuchający toczącego się sporu, mógł wyrobić sobie odpowiednie
zdanie i wydać wyrok. I
tu może pojawić się problem, albowiem sąd z urzędu nie będzie mógł sam
przeprowadzać dowodów
i powoływać biegłych, a
więc podejmować własne
działania pozwalające mu
na samodzielnie ustalanie
tzw. prawdy materialnej.
Ustawa przewiduje jednak
sytuację, kiedy wyjątkowo
sędzia będzie mógł w taką
dawną rolę wejść, ale ustawa nie precyzuje tych przypadków, stawiając znów na
dowolność i wielość interpretacji. Ponieważ cały proces dowodowy odbywać
będzie się na rozprawie,
słabi adwokaci, nie dający
sobie rady z „oporem materii” wypadną szybko z gry,
bo nikt nie będzie ryzykował przegranej. Tym bardziej, że ustawa nie wyposaża adwokata w stosowny
– równy prokuratorowi
- oręż. Na rzecz oskarżenia
pracować będzie policja
i inne służby, zbierające
dowody na jego poparcie.
Dowodów na obronę zbierać nie będą, a adwokat nie
ma podobnego aparatu,
aby podobnie postępować.
Jego jedyną bronią będzie
zatem umiejętność wyłapywania wszelkich luk lub
sprzeczności w dowodach,
a do tego trzeba mieć nie
tylko sporą wiedzę, ale i
specjalne predyspozycje.
Spowoduje to, że pozostali
na rynku „spece” szybciutko podniosą ceny i obrona

będzie słono kosztować.
Aby sobie z tym poradzić,
wprowadzono zmianę, polegającą na tym, że każdy
będzie mógł wystąpić o
adwokata z urzędu, niezależnie od tego ile zarabia i
na ten cel przeznaczono w
budżecie państwa na rok
bieżący kwotę 200 mln zł.
Inna istotna zmiana dotyczy radców prawnych,
którzy od 1 lipca będą mogli
występować w procesach
karnych, jako obrońcy, ale
zdaje się, że przynajmniej
w pierwszym okresie, mogą
uczynić więcej krzywdy niż
pożytku. Wszak spotkają
się z innym rodzajem procesu, zupełnie obcymi dla
nich przepisami prawa i to
nie tylko procesowego, ale
z dziesiątkami ustaw i rozporządzeń
regulujących
np. funkcjonowanie policji
i służb specjalnych. A bez
doskonalej znajomości tych
przepisów, skuteczną obronę trudno sobie wyobrazić.
Zmieni się nie tylko rola
sędziego, prokuratora, ale
także i policji. Nowe przepisy stanowią, że w trakcie
prowadzonych czynności
w ramach postępowania
przygotowawczego, policjanci będą mogli sporządzać tylko tzw. protokoły
uproszczone, zawierające
jedynie podstawowe dane
o świadku i o tym, co widział lub słyszał. Właściwe
przesłuchanie świadków i
biegłych będzie miało miejsce dopiero na sali sadowej.
I tu czyha spore zagrożenie,
bo pamięć ludzka jest ułomna i być może przed sądem
świadek nie będzie mówił

o tym, co widział, tylko o
tym, czego się w międzyczasie o sprawie dowiedział
(z różnych źródeł i różnych
przyczyn), co może spowodować, że ta „nowa sprawiedliwość” będzie jeszcze
bardziej ułomna.
Myślę, że dlatego też
wprowadzono możliwość
zawarcia ugody pomiędzy
stronami, której przyjęcie
całkowicie wyeliminuje konieczność prowadzenia procesu. Zmiany te spowodują
zapewne spore skrócenie
czasu sądowego procedowania. Sędzia nie będzie
miał na stole dziesiątek tomów akt (które i tak rzadko
czyta w całości, bo nawet
„cienkich” akt często nie
chce się mu czytać przed
rozprawą), prokurator będzie się spieszył, bo czekać
będą inne procesy, a oskarżony będzie chciał się dogadać, jeżeli poczuje, że sprawę ma i tak ma przegraną.
Najgorzej mogą wypaść na
tym policjanci z dochodzeniówek, których funkcjonowanie stanie się problematyczne. Bo przecież już nie
będą musieli prowadzić długaśnych i szczegółowych
przesłuchań, gdyż protokoły uproszczone z powodzeniem wypełnią, a dowody
zabezpieczą, policjanci z
kryminalnego, którzy i tak
zawsze pierwsi są na miejscu zdarzenia. Być może
dzięki temu więcej policjantów pojawi się na ulicach, bo
jak dotąd są na nich kiepsko
widzialni. Więcej o różnych
aspektach tej reformy piszę
na swojej stronie.
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Zadbany zabytek

Siłownia, szalet, chodnik
Podzamcze,
największa dzielnica Wałbrzycha,
zbliża się do swojego jubileuszu powstania. W przyszłym roku będzie obchodzić 40-lecie.
W przeszłości zadbano o
to, by osiedle było nie tylko
miejską sypialnią, jak to miało miejsce w początkowym
okresie jego istnienia, ale posiadało miejsca i obiekty niezbędne do funkcjonowania i
było pod każdym względem
przyjazne dla mieszkańców.
Nadal potrzeb, m.in. kulturalnych, wypoczynkowych
i sportowych jest sporo, ale
ważne, by określone inwestycje nie „spadały” z planów
tzw. czynników kompetentnych.
Jednym z naczelnych
dziennikarskich
obowiązków, jest wsłuchiwanie się
w uwagi, spostrzeżenia i
propozycje różnych środowisk oraz przekazywanie
ich władzom. Podzamcze w
dalszym ciągu dysponuje
sporymi terenami wartymi
pożytecznego zagospodarowania. Często mówi się o
siłowni plenerowej, na urządzeniach której ćwiczyliby
wszyscy, którzy przyjęli za
cel utrzymywanie ciała w
zdrowiu i właściwej kondycji.
Czynny wypoczynek i rekreację Pod chmurką zapewnia
właśnie siłownia (powietrze
jest tu dodatkowym atutem),
a pięknym miejscem na nią
jest teren przy ul. Grodzkiej,
w pobliżu kościoła parafii
pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła.
W bezpośrednim sąsiedztwie siłowni powinien,
zdaniem wielu wypowiada-

REKLAMA

Stara Kopalnia, jako jeden z dwóch obiektów dolnośląskich, otrzymała
nominację do tegorocznej nagrody konkursu „Zabytek Zadbany”,
przyznawanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.
Wałbrzyski obiekt ma szansę na nagrodę w kategorii adaptacja
obiektów zabytkowych.

Ścieżka domagająca się utwardzenia.

jących się, powstać szalet,
którego osiedle nie posiada
(jeszcze do niedawna przybytki tego rodzaju były absolutną rzadkością w całym
mieście). Czuję się zwolniony z potrzeby uzasadniania
konieczności tego rodzaju
przedsięwzięcia, a ludzi, którzy znaleźli się w opresji, jest
sporo…
I wreszcie wskazywana
jest pożyteczność utwardzenia ścieżki lub położenia
chodnika pomiędzy ulicami
Basztową a Hetmańską. W
niektórych krajach na zachodzie Europy, nie buduje
się od razu wszystkich dróg
i chodników na terenie nowych osiedli. Władze najpierw obserwują sposoby
poruszania się mieszkańców
i tworzone przez nich skróty
i dopiero wtedy przystępują

do pracy. Taki skrót wydeptali podzamczanie na wspomnianym wyżej odcinku,
ale ponieważ jest to tylko
ścieżka, w okresie opadów
deszczu i śniegu, tworzy się
na niej błoto, które uniemożliwia szybkie przedostanie
się z jednej ulicy na drugą.
Chodnik znacznie ułatwiłby
mieszkańcom skracanie drogi przede wszystkim do pawilonu handlowego „Bazar”
oraz PSP nr 21 i przychodni
zdrowia.
Potrzeby zostały wskazane. Jak ustosunkują się do
nich władze? Jeżeli pozytywnie, pozostanie do określenia z jakiej puli i z jakich
środków będzie możliwe sfinansowanie wymienionych
(lub części z nich) przedsięwzięć.
Andrzej Basiński

- Laureaci w poszczególnych kategoriach konkursu
zostaną wyłonieni na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 21
kwietnia br. w Białymstoku.
Celem konkursu jest promocja opieki nad zbytkami
przez wyróżnienie najlepiej
przeprowadzonych projektów konserwatorskich i rewitalizacyjnych – wyjaśnia Bogumił Gwoździk, z Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
w Wałbrzychu.
Tymczasem w miniony
weekend w Centrum Nauki
i Sztuki Stara Kopalnia odbyły się trzy wydarzenia, które
przyciągnęły tysiące wałbrzyszan oraz gości spoza miasta.
- Z udziałem przedstawicieli władz miasta, parlamentarzystów oraz przede
wszystkim turystów – którzy
już o godz. 10.00 jako pierwsi skorzystali z usług nowego
obiektu – wałbrzyskie Centrum Nauki i Sztuki zainaugurowało działanie „powitalnych wrót” Starej Kopalni.
Od teraz „Welcome Center”
szeroko otwiera swoje podwoje dla wszystkich gości.
Tutaj właśnie będą zaczynali swoją przygodę ze Starą
Kopalnią wszyscy zwiedzający. Tutaj również, w „Caffe

Stara Kopalnia ma szansę na kolejna nagrodę.

Sztygarówka” będzie można napić się pysznej kawy,
spróbować
„hot-pyrlika”
czy „przybitki strzałowego”.
„Welcome Center” dysponuje także 10 komfortowymi
pokojami hotelowymi dla
gości Starej Kopalni. Festyn
„Moto-Krew” zrealizowany z
Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury oraz wałbrzyskimi stowarzyszeniami motocyklowymi, był okazją do zbiórki
krwi w specjalnym autobusie Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Akcji
oddawania krwi towarzyszył
koncert grup rockowych,
występy laureatów konkursu „Wałbrzych ma Talent”,

pokazy taneczne zespołów z
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, prezentacja motorów
oraz zabytkowych aut, off
road, a także pokazy ratownictwa Straży Pożarnej oraz
nauka udzielania pierwszej
pomocy. Podczas akcji zebrano ponad 18 litrów krwi.
Ponadto kilkuset rowerzystów z Wałbrzycha i Dolnego
Śląska oficjalnie otworzyło
w Starej Kopalni tegoroczny
sezon rowerowy. Po wspólnym przejeździe do Starej
Kopalni, uczestnicy imprezy
wzięli udział w mini-festynie
oraz wielu konkursach z nagrodami – relacjonuje Bogumił Gwoździk.
(RED)

DB2010

Czwartek, 16 kwietnia 2015 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

Moja mama

REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne

„Za mały jest świat na nasze podróże (...)” - to hasło dziewiątej już edycji Regionalnego
Konkursu Plastyczno-Literackiego „Moja Mama”, organizowanego przez Izabelę Katarzynę
Mrzygłocką, Poseł na Sejm RP we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową Specjalną
nr 10 oraz Publicznym Gimnazjum Specjalnym nr 10 w Wałbrzychu.

Organizatorzy konkursu „Moja mama” czekają na prace do końca kwietnia.
REKLAMA

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

Konkurs tradycyjnie podzielono na cztery kategorie
– plastyczną dla uczniów klas
0-I, plastyczną dla uczniów
klas II-III, literacką i poetycką
dla uczniów klas IV-VI, a także plastyczną i literacką dla
uczniów szkół specjalnych
powiatu wałbrzyskiego i
świdnickiego. – Nie ukrywam,
że z wielką niecierpliwością
czekam na kolejną edycję
„Mojej Mamy”. Organizacja
tego konkursu sprawia mi
rokrocznie wiele radości. Tegoroczny temat nawiązuje
do podróżowania „Za mały
jest świat na nasze podróże
(...)” - napisz/ namaluj, gdzie
zabrał(a)byś swoją mamę na
wakacje. Tym razem młodzi
adepci sztuki muszą popuścić
wodze fantazji i zaplanować
wymarzoną podroż z mamą.
IX edycja będzie na pewno
wyjątkowa, ponieważ została
objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka
– Marka Michalaka. Wierzę
że wspólnie uda się nam
„wyłapać” wiele młodych talentów oraz „dodać im wiatru
w skrzydła” – mówi Izabela
Katarzyna Mrzygłocka.
Prace plastyczne mogą być
wykonane dowolną techniką
w formacie A4 lub A3, natomiast prace literackie nie powinny być dłuższe niż 2 strony
maszynopisu. Cała reszta zależy już od wyobraźni małych
autorów. Gotowe dzieła wystarczy opatrzyć opisem (musi
on zawierać imię i nazwisko,
wiek autora, klasę, szkołę – dokładny adres, numer telefonu
oraz imię, nazwisko opiekuna,
pod którego kierunkiem powstała praca), a potem jeszcze
poprosić rodziców o pisemną zgodę na wzięcie udziału
w konkursie oraz publikację
nazwisk i zdjęć w prasie i telewizji.
- Do końca kwietnia prace można przynieść lub wysłać do naszej szkoły przy ul.
Ogrodowej 5a w Wałbrzychu
lub do biura poselskiego Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej
przy ul. Słowackiego 26, również w Wałbrzychu – dodaje
Dorota Bogdańska, dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w
Wałbrzychu. – Najciekawsze
prace nagrodzimy podczas
uroczystości, którą zaplanowaliśmy na koniec maja.
(RED)

Jakub Juchniewicz
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1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

O bezpiecznej żywności

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Pięć kroków do bezpiecznej
żywności”, zorganizowany przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny
Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Sekcję Oświaty
i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wałbrzychu oraz Pasaż Tesco w Szczawnie-Zdroju. Przeprowadzony
został z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Komisja konkursowa
przyznała 12 nagród i 10 wyróżnień w 4 kategoriach wiekowych dla
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków
Polskich. Autorzy najlepszych prac: Maja Międzybrodzka, kl. 0, Natalia
Partyńska, kl. I, Łukasz Dyszkiewicz, kl. II, Nadia Sacher, kl. III. (BAS)

Święto włókiennika
W niedzielę, 19 kwietnia
2015 r., w Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy odbędą się
uroczyste obchody Święta
Włókiennika.
Organizatorzy chcą upamiętnić osoby z
gminy Głuszyca, które przez
wiele lat były związane z
przemysłem włókienniczym
oraz powrócić do historii głuszyckiego włókiennictwa.
Uroczystości towarzyszyć
będzie otwarcie Izby Pamięci Włókiennictwa. - Prosimy
mieszkańców o wypożyczenie
zdjęć, pamiątek z zakładów
włókienniczych, które wyeksponowane zostaną w Izbie Pamięci Włókiennictwa – apeluje
dyrektor Centrum Kultury- MBP
w Głuszycy Monika Rejman.

Program
uroczystości:
godz. 16.00 - 16.30 - uroczyste otwarcie i zwiedzanie
Izby Pamięci Włókiennictwa;
godz. 16.30 - 17.00 - wykład
Stanisława Michalika pt. „Rozwój włókiennictwa na terenie
gminy Głuszyca”; godz. 17.00
- 17.30 - akademia w wykonaniu uczniów Gimnazjum
Publicznego w Głuszycy;
godz. 17.30 - 17.45 - wręczenie statuetek „Zasłużony dla
włókiennictwa”; godz. 17.45
- 18.00 - wspomnienia mieszkańców - pracowników zakładów
włókienniczych.
Uroczystość uświetni występ
głuszyckiej orkiestry dętej
pod batutą kapelmistrza Eugeniusza Lecia.
(RED)
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Kiedy nie ma już innej nadziei

Dotyk który uzdrawia
Trafiają tu często ludzie, którzy nie mają już nadziei
na zdrowie. Bo wszystkie dotychczasowe
kuracje zawiodły. I często okazuje się,
że dotyk pana Darka działa cuda.
Choroby cofają się, a ludziom wraca radość życia.
- Niby nie jestem jeszcze
taka stara, ledwo przekroczyłam
siedemdziesiątkę.
Serce w porządku, żołądek
też, organizm pracuje jak należy. Cóż jednak z tego, kiedy
kolana bolały tak, że każdy
krok był udręką. Tak samo
kręgosłup, stopy, biodra.
Ręce mi puchły – opowiada
pani Marta Widzisz z Wrocławia. Aż pewnego dnia odwiedziła syna w Wałbrzychu
i znalazła tekst o uzdrowicie-

lu. – Postanowiłam spróbować! Po świętach miałam u
niego zostać na cały styczeń,
to pomyślałam, że wybiorę
się na parę wizyt.
Po pierwszej chciałaś zrezygnować: - Ból w nocy był
większy niż zazwyczaj, a do
tego bolała mnie głowa. Ale
poszłam na drugą wizytę. I po
niej poczułam znaczną poprawę. Po czwartej, gdy wracałam do Wrocławia, czułam się
cudownie. Mogłam wejść po

schodach, nie jęcząc z bólu.
W nocy ból mnie nie budził.
No i zeszła opuchlizna z nóg,
rąk. Więc w marcu znów przyjechałam do syna na miesiąc,
i znów na cztery wizyty do
pana Darka. Efekt? W listopadzie nie mogłam przejść
100 metrów, teraz chodzę z
wnukiem na spacery, nawet
na Górę Parkową! Mogę się
schylać, nie krzywiąc się z
bólu kręgosłupa. No i minęła
mi zgaga, a nawet o niej panu

Darkowi nie mówiłam – cieszy
się pani Marta i dodaje: - Tego
czego nie zdziałały maści,
tabletki, rehabilitacje, zdołał
dokonać on, samym przykładaniem swoich dłoni.
Piotr Pulczyński z Wałbrzycha także tracił już nadzieję. Prostata, problemy
z sercem i naczyniami, początki marskości wątroby,
lekki paraliż po przebytym
wylewie, bóle głowy… Szybciej bym wymienił cho-

wiosenne promocje
Marynarki od 49

zł
Garnitury od 149 zł
Kurtki od 99 zł
roby, których nie mam, niż
te, które mam. Od kilku lat
całe moje życie to wędrówki
od lekarza, do lekarza. Piłem
też ziółka zakonników, byłem u Filipińczyka. A stan coraz gorszy. Wreszcie siostra
mówi „Piotrek, mnie pan Darek uzdrowił z wola tarczycowego, a mojego wnuka z
alergii. Spróbuj u pana Darka”. I to był strzał w dziesiątkę. Okazało się, że jego dotyk
naprawdę uzdrawia! Po miesiącu i czterech wizytach poprawiły mi się wszystkie wyniki! Przestałem czuć ból w
klatce piersiowej, przestała
mnie boleć wątroba, nawet
paraliż powoli się cofa. Wy-

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

niki tylko potwierdzają to,
co sam czuję. Przestałbym
całkiem chodzić do lekarzy,
ale pan Darek mówi, że jeśli
zrezygnuję z opieki lekarskiej, to do niego też mam
nie przychodzić. Śmiać mi się
nawet śmiało, bo czytałem,
że uzdrowiciele namawiają,
żeby do lekarzy nie chodzić,
a on żąda, żeby chodzić.
- Jeśli ktoś odradza wizytę
u lekarza, to nie jest żadnym
uzdrowicielem, tylko oszustem – wyjaśnia pan Darek
i dodaje: - Ja mam pewien
dar, ale medycyna to wspaniała nauka. Głupotą jest z
niej rezygnować.
(ego)

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

Powiat Wałbrzyski

Powiat wyróżnił sportowców i działaczy

Naturalne piękno

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura wręczył pamiątkowe dyplomy i statuetki
stypendystom sportowym
oraz osobom nagrodzonym
i wyróżnionym za osiągnięcia sportowe w 2014 roku.
Jacek Cichura gratulował
gościom ich pasji i wytrwałości oraz życzył dalszych sukcesów. Uroczyste spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu.
Stypendium sportowe otrzymali zawodnicy, którzy zajęli
miejsce od I do VIII w igrzyskach
olimpijskich, paraolimpijskich
lub mistrzostwach świata czy
Europy lub zajęli miejsce od I do
III w zawodach sportowych rangi mistrzostw Polski, Pucharu
Polski lub zostali objęci programem przygotowań do igrzysk
olimpijskich, paraolimpijskich
lub mistrzostw świata czy Europy, opracowanym przez właściwy polski związek sportowy i
zobowiązał się do jego realizacji
i udziału w tych zawodach. Stypendium wypłacane jest przez
rok w wysokości 250 zł miesięcznie.

W Starostwie Powiatowym
w Wałbrzychu odbyła się prezentacja albumu promującego walory Ziemi Wałbrzyskiej.
Zdjęcia do niego wykonał
Krzysztof Żarkowski.
„Naturalne piękno Ziemi
Wałbrzyskiej” to przepięknie
wydany trzyczęściowy przewodnik pod redakcją Pawła
Szudzińskiego i Igora Hoffmana, do którego zdjęcia wykonał znany wałbrzyski fotograf
i przyrodnik Krzysztof Żarkowski, a teksty napisał Piotr Wasiak. Album został podzielony
na trzy części: „Skały i minerały
Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz
„Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”.

Stypendia za rok 2014 otrzymali:
Bartłomiej Filip – biathlonista z Uczniowskiego Klubu

Stypendyści oraz nagrodzeni sportowcy i działacze.
Narciarskiego Melafir Czarny
Bór. Jego osiągnięcia to m.in.:
I miejsce: mistrzostwa Polski w
biathlonie letnim; mistrzostwa
Polski na nartorolkach; Puchar
Polski I kat. „Celuj w Igrzyska”.
Karol Turek – biathlonista
z Uczniowskiego Klubu Narciarskiego Melafir Czarny Bór,
w ubiegłym roku zajął I miejsce w Pucharze Polski „Celuj
w Igrzyska” i II miejsce w mistrzostwach Polski w biathlonie letnim w Czarnym Borze.
Bartosz Przewłocki ze Stowarzyszenia „Mogę Wszystko”
- jest zawodnikiem reprezentacji Polski w koszykówce na

wózkach. Uczestniczył w roku
2014 w mistrzostwach Europy
juniorów (U22) w Saragossie,
gdzie Polska zajęła VIII miejsce.
Kacper Drochomirecki z
Uczniowskiego Klubu Sportowego GIM Głuszyca. Trenuje
trójbój siłowy, zajął I miejsce
w mistrzostwach Polski Juniorów oraz IV miejsce podczas
mistrzostw świata juniorów
do lat 18 w Republice Południowej Afryki.
Kamil Dec z Uczniowskiego
Klubu Sportowego GIM Głuszyca, trenujący trójbój siłowy.
Zajął I miejsce na mistrzo-

stwach Polski Juniorów i III
miejsce Mistrzostwach Świata
Juniorów w RPA.
Nagrody sportowe dla
osób fizycznych za osiągnięte
w 2014 roku za wyniki sportowe przyznawane są w trzech
kategoriach. Najlepszy Młody
Sportowiec – senior: wyróżniono w niej Ilonę Omilusik
(zapasy), Łukasza Charzewskiego (zapasy) i Natalię Piwowarczyk (kolarstwo górskie).
W kategorii: Najlepszy Młody
Sportowiec Niepełnosprawny
nagrodę uzyskał Kamil Kornacki (koszykówka na wózkach).
Zaś w kategorii: Najlepszy
Trener uhonorowano Roberta Kosińskiego (tenis ziemny),
Roberta Szarka (koszykówka
na wózkach) i Jerzego Szydę
(biegi narciarskie i biathlon).
Osoby wyróżnione uzyskały
jednorazową gratyfikację finansową.
Wyróżnienia przyznawane
w kategorii Najlepszy Działacz
Sportowy otrzymali panowie
Tadeusz Obuchowski - działacz Klubu Sportowego Petanque Jedlina Zdrój i Andrzej
Skrzypczak - prezes Klubu Kolarstwa Górskiego MTB Wieża
Anna w Szczawnie-Zdroju.
(ELW)

Całość została opakowana w
ładne etui, które wypełniła
także mapa wskazująca miejsca występowania okazów
zilustrowanych i opisanych w
przewodniku. Komentarze zostały przetłumaczone na język
angielski, niemiecki i czeski, co
pozwoli skuteczniej promować nasz region za granicą.
Album został sfinansowany
przez Starostwo Powiatowe
w Wałbrzychu i Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i jest publikacją bezpłatną, która trafi do bibliotek
oraz atrakcji turystycznych powiatu wałbrzyskiego.

Krzysztof Żarkowski (u dołu) wraz z przedstawicielami Starostwa
Powiatowego w Wałbrzychu i WFOŚiGW we Wrocławiu.

(RED)
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REKLAMA

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

REKLAMA

BIURO RACHUNKOWE
kompleksowa obsługa firm i przedsiębiorstw

Rozliczenia
roczne już

od

• książki przychodów
i rozchodów,

19 zł

• ryczałt,
• księgi handlowe,
• ewidencje podatku VAT,
• rozliczenia roczne.

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

Stadion jak nowy
Na początku kwietnia zakończyły się prace związane z modernizacją
stadionu w Czarnym Borze. Prace związane z tą inwestycją
rozpoczęły się w 2012 r. Teraz obiekt ten jest wizytówką sportową
gminy i miejscem, gdzie sportowcy oraz mieszkańcy w komfortowych
warunkach będą mogli uprawiać różne dyscypliny sportowe.

Stadion w Czarnym Borze jest areną wielu imprez.

Pierwszym etapem była
przebudowa boiska, polegająca na wymianie murawy
oraz wykonaniu trybun dla
100 osób. Projekt współfinansowany był przez Unię
Europejską z Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania
413, a jego wartość wyniosła ok. 320 000 zł. natomiast
kwota dofinansowania 188
000 zł. W dalszej kolejności
wykonano oświetlenie stadionu oraz częściowo tras
biathlonowych, wykonano
ogrodzenie oraz utwardzono miejsca postojowe. Dzięki tej inwestycji wielu biathlonistów, może nawet w
późnych godzinach wieczor-

nych trenować biegi na trasach. Koszt inwestycji to ok.
200 tys. z czego 100 000 zł to
dofinansowanie z budżetu
województwa dolnośląskiego z Funduszu Pomocy Rozwojowej.
W międzyczasie gmina
Czarny Bór wygrała ogólnopolski konkurs organizowany przez PZU, którego celem
było wybudowanie w 30
gminach tras zdrowia. Dzięki
temu w parku przy stadionie
powstała trasa zdrowia, która ma kształt pętli i ma 2,5
km długości. Na każdym z 9
zainstalowanych urządzeń
można wykonywać kilkanaście ćwiczeń.
W 2014 roku wykonana została instalacja syste-

Szczawno
walczy o plac
Gmina Szczawno - Zdrój
przystąpiła do konkursu w
ramach akcji „Podwórko Nivea”. Konkurs polega na zebraniu największej liczby głosów na zgłoszone lokalizacje,
na których dla 40 zwycięzców
wybudowane będą nowoczesne „Podwórka Nivea”. Będą
to rodzinne miejsca zabaw, w
których rodzice i dzieci będą
mogli wspólnie spędzać aktywnie czas. - Dlatego zwracamy się prośbą o udział w
konkursie i codzienne głosowanie na zgłoszoną przez nas
lokalizację: Szczawno-Zdrój,
ul. Słoneczna/Boh. Warszawy.
Internetowe głosowanie trwać
będzie do 31 maja br. na stronie www.nivea.pl/podworko.
Głos należy potwierdzić na
mailu bądź facebooku. Razem
stwórzmy tę przestrzeń, z której korzystać będą wszyscy
mieszkańcy Szczawna-Zdroju
– apeluje Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna Zdroju.
(RED)

mu nawadniania na boisku
(koszt 100 000 zł) oraz zainstalowano system zraszania
boiska. To ostatnie zadanie
dofinansowane zostało w
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata
2007-2013” w kwocie 25 000
zł, a całkowity koszt wyniósł
ok. 50 000 zł.
W sobotę 11 kwietnia
2015 r. na stadionie odbył
się inauguracyjny mecz, który - niestety - okazał się niepomyślny dla piłkarzy – seniorów Skalnika Czarny Bór,
bowiem przegrali 1:4 z liderem klasy okręgowej - Nysą
Kłodzko. Spotkanie oglądało
około 350 kibiców.
(TP)

Konsultują podział
21 kwietnia 2015 roku, w
godzinach od 10:00
do
18:00, w Świetlicy Wiejskiej
w Olszyńcu przy ulicy Świdnickiej 4 a, odbędą się konsultacje w sprawie podziału jednostki pomocniczej
gminy Walim – Olszyniec z
częścią integralną Podlesie na
dwie: Olszyniec i Podlesie. - W
związku z zasięgiem terytorialnym konsultacji, to jest sołectwo Olszyniec z częścią integralną Podlesie, zapraszam do
udziału wszystkich mieszkańców tego sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze
– wyjaśnia wójt gminy Walim
Adam Hausman.
(RED)

Spotkanie seniorów
w Szczawnie
Z okazji Dni Seniora w
Szczawnie-Zdroju, w Cafe
Galerii Ogród Sztuki odbyło spotkanie seniorów
z burmistrzem Szczawna-Zdroju Markiem Fedorukiem i prezesem Fundacji Wspierania Seniorów
MELA Małgorzatą Mazurek. Gościem był Ryszard
Ratajczak - historyk sztuki,
filozof i etyk.
Tematem
pierwszego
spotkania był mistycyzm i
symbolika kościołów chrześcijańskich. - Ryszard Ratajczak rozpoczął swój wykład
od znaczenia symbolu, który
jest związany ze świętą geometrią. Człowiek ukrył swoją
myśl, swoje prawdy w wielu
symbolach powiedział. Większość symboli ma więcej niż
jedno znaczenie, np. równomierny krzyż oznacza krzyż
lub cztery kierunki: północ,
południe, wschód, zachód.
Czterech wielkich budowniczych świata, potężnych
filarów Ziemi. Wystarczy
przyjrzeć się architekturze,
a zwłaszcza budowli świątyń. W kościołach jest dużo
sekretnej geometrii; oprócz
geometrii kształtów kościelnych budowli, także w ich
wnętrzu można zobaczyć na
czołowym miejscu wizerunki Chrystusa, Maryi i innych
świętych oraz symboli ukrytych w kwiatach, ornamentach etc. Starożytne ludy
czciły słońce - jako symbol
śmierci i zmartwychwstania.
Pan Ratajczak opowiedział
o faraonie Echnatonie, który
stał się założycielem religii

monoteistycznej. To najbardziej niezwykły z faraonów,
pierwsza wybitna indywidualność w dziejach, prorok,
kapłan i marzyciel. Echnaton był synem Amenhotepa
III i początkowo panował
jako Amenhotep IV. Rządził
w latach 1351 –1334 p.n.e.,
w każdym razie przez lat 17
i dokonał rewolucyjnego
przewrotu. Wspierany przez
Wielką Królewską Małżonkę, Nefertiti, uznał prastare
bóstwa za niebezpieczne
przeżytki. Złamał potęgę
kapłanów Amona z Teb, w
XIV wieku p.n.e., najwyższego bóstwa kraju nad Nilem.
Wprowadził kult Atona, boga
słonecznego dysku. Ryszard
Ratajczak poruszył również
kwestię znaczenia kobiet w
religii. Społeczności przedliterackie miały charakter matriarchalny, co oznacza, że
kobiety miały w nich dominujące znaczenie. Mogły być
głowami rodu, szamankami i
kapłankami. Oddawano cześć
boginiom, rodzicielkom świata, które różnie nazywano w
poszczególnych kulturach.
Ich atrybutami były: płodność, tajemnica nowego życia i rodzicielstwo. Po wykładzie nastąpiła interesująca
dyskusja. Pan Ryszard odpowiadał na pytania, tłumaczył
kwestie związane z tematyką
wykładu i pokazywał zdjęcia
budowli sakralnych. Spotkanie zakończyło się wspólnym
słodkim poczęstunkiem – relacjonuje Małgorzata Mazurek.
(RED)
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Gmina Stare Bogaczowice

Ratują zalew
Mieszkańcy oraz sympatycy rekreacji i wypoczynku chcą
odrestaurować Zalew Kąpielowy w Starych Bogaczowicach.
– Nadszedł czas na odrodzenie wizytówki Gminy Stare Bogaczowice
-zalewu – podkreślają organizatorzy akcji.

Pomoc finansowa dla Ciebie
- jeśli jesteś PRACODAWCĄ
Grant na telepracę to pomoc finansowa dla pracodawcy w związku z utworzeniem
stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Wysokość wsparcia stanowi do 6-ciokrotności minimalnego wynagrodzenia
(obecnie 10.500,00 zł).
Na stanowisku telepracy może zostać zatrudniony skierowany przez urząd pracy bezrobotny rodzic wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotny
opiekun osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed dokonaniem rejestracji w urzędzie
pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.
(Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego,
który jest osobą bliską pracodawcy, tj.; małżonkiem, rodzicem, rodzeństwem, dzieckiem
własnym lub przysposobionym).

PONADTO MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z TAKICH FORM JAK:
Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników 50+

Z zalewem w Starych Bogaczowicach wiąże się wiele
wspaniałych chwil: rodzinnych wypadów , niezliczonej liczby kąpieli wodnych
i słonecznych oraz imprez i
spotkań towarzyskich. Dzieci i młodzież miały gdzie
spędzać wakacyjny czas.
Teren jest położony w malowniczej, cichej przestrzeni
wśród czystych lasów i zielonych łąk u podnóża Trójgarbu. Idealny teren do wypoczynku dla całych rodzin i
naładowania akumulatorów.
- To wszystko może powrócić! Wspólnymi siłami możemy odbudować naszą wizytówkę. Razem możemy zrobić
coś dla siebie i naszych dzieci.
Począwszy od 14 marca 2015
r., co sobotę, wszyscy zainteresowani reaktywacją zalewu
pojawiają się, aby w ramach
wolontariatu wyczyścić nieckę zalewu oraz mury oporowe, uprzątnąć teren, itp. Akcja

będzie trwała w każdą sobotę
aż do końca maja. Zamiast siedzieć w domu chodź z nami
odnawiać zalew - niech będzie jak za dawnych, dobrych
czasów! Razem możemy więcej! Nasze działania popierają
przedstawiciele władz i samorządu gminnego i organizacje pozarządowe – dodają
organizatorzy akcji „Ratujmy
zalew”.
Do odnowienia zalewu,
oprócz pracy społecznej,
niezbędne są finanse. Aby
je pozyskać Fundacja Edukacyjno-Społeczna "Polny
Kwiat" w Starych Bogaczowicach rozpoczyna zbiórkę
środków, które zostaną przekazane na pokrycie kosztów
związanych z reaktywacją
zbiornika wodnego.
- Jeżeli chcesz wesprzeć
akcję swoją darowizną (liczy się każda złotówka) to
możesz dokonać przelewu
na poniższe konto: Funda-

cja Edukacyjno-Społeczna
"Polny Kwiat", ul. Główna
209a, 58-312 Stare Bogaczowice, BGŻ: 17 2030 0045
1110 0000 0268 9900. W temacie przelewu proszę wpisać: „DAROWIZNA NA CELE
STATUTOWE-RATOWANIE
ZALEWU”. Zbiórka publiczna "Ratujemy Zalew w Starych Bogaczowicach" będzie
trwała do 30 listopada 2015
r. Celem zbiórki jest zebranie
środków na działania związane z odnowieniem zalewu
w Starych Bogaczowicach.
Pozyskane środki zostaną
przekazane na pokrycie
kosztów odnowy zbiornika
poprzez odnowę zaplecza
technicznego, zakupu niezbędnych narzędzi, pokrycie
koszów zakupu paliwa oraz
innych kosztów do realizacji
celu. Dziękujemy za Twoją
pomoc – mówią pomysłodawcy przedsięwzięcia.
(TP)

Zagrają dla hospicjum
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach przy
współudziale Społecznego
Komitetu "Solidarni z Wałbrzyskim Hospicjum" 19
kwietnia 2015r. o godz. 16
w sali sołeckiej w Starych
Bogaczowicach organizuje
drugi koncert charytatywny na rzecz Wałbrzyskiego
Hospicjum.
W trakcie koncertu wystąpią dzieci z Zespołu Szkół w

Starych Bogaczowicach oraz
zespół wokalno instrumentalny Aperto z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
- Celem koncertu jest
zebranie jak największej
sumy pieniędzy które zostaną przeznaczone na zakup
specjalistycznych łóżek - tak
niezbędnych w codziennym
funkcjonowaniu
rozbudowywanego Hospicjum.
W celu zebrania środków
finansowych przygotowa-

Dofinansowanie do wynagrodzenia to świadczenie, które Starosta może, przyznać Pracodawcy lub Przedsiębiorcy w kwocie nie wyższej niż 50 %. minimalnego wynagrodzenia
za pracę miesięcznie.
Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
• 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat,
• 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
do 30 roku życia, podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy

Pracodawca za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego otrzyma refundację przez
okres do 12 miesięcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne
w kwocie nie wyższej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne to świadczenie, które Starosta może, przyznać Pracodawcy
za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego:
• rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka,
lub opiekuna osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi
na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.
Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:
• 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,
• 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę
miesięcznie.

POMOC DLA BEZROBOTNYCH!
Bon zatrudnieniowy

no wiele atrakcji - za odpowiedni datek do puszki możesz stać się właścicielem
wspaniałych dzieł sztuki,
kubków okolicznościowych
i wielu innych niespodzianek. Zachęcamy do licznego udziału i gwarantujemy
możliwość
przyjemnego
spędzenia czasu w gronie
przyjaciół przy domowym
cieście – apelują organizatorzy.

(TP)

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30 roku życia, Starosta może
przyznać Ci bon zatrudnieniowy.
Bon zatrudnieniowy stanowi dla przyszłego Pracodawcy gwarancję refundacji część
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy,
w wysokości kwoty zasiłku (tj.831,10zł miesięcznie)

Bon na zasiedlenie

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i nie masz ukończonego 30 roku życia, Starosta może
przyznać Ci bon na zasiedlenie.
Bon na zasiedlenie stanowi gwarancję przyznania środków finansowych w wysokości nie
wyższej niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia na pokrycie kosztów zamieszkania
związanych z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. określonej w umowie.
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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

Sportowy raport

W państwie
Czyngis-chana
W turnieju zapaśniczym
Mongolia Open, który w
mocnej obsadzie odbył
się w Ułan Bator, uczestniczyły dwie zawodniczki, niegdyś związane z
Wałbrzychem i regionem:
Agnieszka Wieszczek-Kordus, która wywodzi się z
Piaskowej Góry i Monika
Michalik, przed laty walcząca w Szczycie Boguszów.
Pierwsza z nich jest naszą
jedyną jak dotychczas medalistką olimpijską w zapasach
(brąz w Pekinie), a druga
najbardziej
utytułowaną,
zdobywczynią 3 złotych, 3
srebrnych i 3 brązowych medali mistrzostw Europy oraz
2 brązów mistrzostw świata, poza tym jako seniorka
12-krotnie była mistrzynią
Polski. Obie reprezentują teraz Grunwald Poznań.

W Mongolii Michalik była
druga w kategorii do 63 kg, a
Wieszczek-Kordus trzecia (69
kg). Pobyt w tym kraju będą
mile wspominały nie tylko z
powodu sukcesów sportowych, ale i wrażeń turystycznych. M.in. zwiedziły Muzeum Czyngis-chana, twórcy
imperium
mongolskiego,
którego pomnik na koniu
wieńczy ten obiekt. Ma 40 m
wysokości, a wykonano go
z 250 ton stali. Agnieszka z
Moniką i koleżankami z ekipy przebrały się w muzeum
w tradycyjne stroje mongolskie i spróbowały tamtejszych potraw, np. pierogów
faszerowanych baraniną.
Najważniejszy ich tegoroczny cel sportowy, to
uzyskanie pierwszej kwalifikacji olimpijskiej na wrześniowych MŚ w Las Vegas.
Andrzej Basiński

Polska ekipa po zwiedzeniu Muzeum Czyngis-chana. Pierwsza
od prawej Michalik, czwarta – Wieszczek-Kordus.

• Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych
wygrali
w
pierwszym meczu ćwierćfinałowym we Wrześni z
miejscowym
Krispolem
3:2. Dzięki temu wałbrzyszanie prowadzą 1:0 w walce o
półfinał – rywalizacja trwa
do 3 zwycięstw. Następny
mecz z Krispolem Września
odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia w hali Aqua-Zdrój.
• W siedzibie Publicznego
Gimnazjum nr 11 w Wałbrzychu podpisano umowę o stworzeniu Wałbrzyskiej Akademii Siatkówki.
PG 11 będzie ściśle współpracować z Publiczną Szkołą Podstawową nr 26 na
osiedlu Podzamcze, z PSP
nr 6 w dzielnicy Biały Kamień i PSP nr 5 w dzielnicy
Podgórze. Patronem akcji
jest mistrz świata Krzysztof
Ignaczak, a koordynatorem
były olimpijczyk Krzysztof
Janczak.
• Trwa zwycięski marsz
piłkarek nożnych AZS
PWSZ Wałbrzych w I lidze.
Po inauguracyjnym zwycięstwie w Krakowie nad AZS
Uniwersytet
Jagielloński
1:0, wałbrzyskie akademiczki w niedzielę zmierzyły się
w Głogówku z nowym liderem I ligi – Rolnikiem Biedrzychowice. O zwycięstwie
naszpikowanego reprezentantkami Polski AZS PWSZ
w pierwszoligowym szczycie zadecydował gol Klaudii
Miłek. W następnej kolejce
AZS PWSZ Wałbrzych będzie podejmował na stadionie przy ul. Ratuszowej
w Wałbrzychu Sokoła Kol-

buszowa Dolna (niedziela,
godz. 11.00).
• Piłkarze Górnika Wałbrzych przegrali na własnym boisku ze Stalą
Stalowa Wola 1:3, choć w
przekroju całego spotkania
byli zespołem który posiadał
przewagę i stworzył więcej
sytuacji do zdobycia gola
(relacja na sport.db2010.pl).
A w następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają w Pruszkowie z miejscowym Zniczem. Spotkanie odbędzie
się w sobotę, 18 kwietnia.
• Piłkarze Nysy Kłodzko
zostali nowym liderem piłkarskiej klasy okręgowej
OZPN Wałbrzych. Kłodzczanie, pokonując w wyjazdowym meczu Skalnika Czarny
Bór 4:1, wykorzystali potknięcie Piasta Nowa Ruda, który
na własnym boisku tylko
zremisował 2:2 z Unią Złoty
Stok oraz Victorii Świebodzice, która w Kamieńcu Ząbkowickim przegrała z miejscowym Zamkiem 2:3 (więcej na
sport.db2010.pl).
• Niedziela to był dzień,
w którym swoje urodziny
obchodzili: Michał Literski,
Michał Tytmnan oraz kierownik drużyny juniorów
starszych Górnika Wałbrzych
Jarosław Kowalczyk. Wałbrzyszanie wpisali się doskonale w urodzinowy klimat i
rozegrali mecz mistrzowski
z Zagłębiem Lubin, który
wygrali 5:0. Bramki strzelili:
Mateusz Sobiesierski (17 i 26
min.), Damian Migalski (33
min.), Szymon Ręczkowski
(41 min.) i Marcin Gawlik (80
min.).

• Koszykarze Górnika
Trans.eu TWS Mazbud
Wałbrzych wygrali we własnej hali z KKS Mickiewicz
Rozmus Katowice aż 96:67
(relacja na sport.db2010.
pl). W następnej kolejce
wałbrzyszanie zagrają w hali
Aqua – Zdrój z AZS-em AWF
Katowice. Spotkanie odbędzie się w środę, 22 kwietnia
o godz. 18:30.
• W czeskiej Pradze odbył
się turniej tenisa ziemnego w kategorii juniorek
(do lat 18). Na starcie międzynarodowych zawodów
stanęła Aleksandra Rojek
– zawodniczka szczawieńskiego MKS, która aktualnie
przygotowuje się do kolejnych swoich zawodowych
startów, m.in. w Szczawno
Cup, który odbędzie się już
w maju na obiekcie w podwałbrzyskim
uzdrowisku.
W całym turnieju w Pradze
Ola rozegrała 4 spotkania i
triumfowała w imprezie bez
straty seta!
• Zapraszamy wszystkie
Panie na Turniej Ladies
Squash Cup, który odbędzie się 18 kwietnia w
Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ! Dla fanek tej gry to niezwykła okazja do aktywnego
spędzenia czasu wolnego
na korcie. Dla wszystkich
uczestniczek przygotujemy
specjalne koszulki z imionami! Impreza odbędzie
się pod patronatem Pani
Poseł RP Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej. Zgłoszenia
udziału w turnieju prosimy
przesyłać do czwartku 16
kwietnia do godz. 22:00 na

adres fitness@aqua-zdroj.pl
lub telefonicznie do recepcji
Strefy Sport: (74) 660 93 13.
W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko, numer telefonu, numer licencji, rozmiar koszulki oraz imię, jakie
zostanie na niej umieszczone. W ramach opłaty wpisowej (60 zł) zapewniamy:
udział w turnieju, koszulkę
turniejową, atrakcyjne nagrody, catering – wyjaśnia
Artur Wylandowski z Aqua
Zdroju.
• Stowarzyszenie Sudetyoffroad organizuje 25
kwietnia kolejną, czwartą
edycję Rajdu Samochodów Terenowych Kamyki
2015. Rywalizacja będzie
się rozgrywała w dwóch klasach: Wyczyn – dla aut wciąż
wyglądających jak seryjne
oraz Extreme – bez ograniczeń w „przeróbkach” aut.
W obu klasach zakazane jest
używanie wyciągarek napędzanych inaczej niż siłą
mięśni. Limit załóg, jaki został ustalony, to 60 i tyle też
samochodów potwierdziło
swój udział.

(RED)

• Dominika Kulwicka (Zagłębie Wałbrzych) zdobyła
srebrny medal w kategorii 56 kg na zapaśniczych
Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski Kadetek w Kraśniku, które odbyły
się z udziałem zawodników
z Białorusi, Czech, Słowacji,
Ukrainy i Włoch. Wartość
wyniku podopiecznej trenera Zbigniewa Grabowskiego
podkreśla fakt, że startowała
z kontuzją kręgosłupa.
(BAS)
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Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

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!!!

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

Wynajmę

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

Tel. 606 478 000

SKUP NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ
(RÓWNIEŻ ZADŁUŻONYCH)

KREDYTY

TEL. 606 97 66 30

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

PROMOCJA !!!

MARCEL 660 ZŁ/TONA*
WIECZOREK 700 ZŁ/TONA*
SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

ul. Topolowa 23A Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy
tel. 74 665 82 02, 603 195 875
WĘGIEL WORKOWANY, TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE

www.maximus.walbrzych.pl
* - CENY BRUTTO BEZ AKCYZY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

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

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

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

Najtańsze okna
w mieście

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

Tel. 606 478 000

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

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!

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

SKUTERÓW I QUADÓW
(odbiór i dowóz)

CAŁYCH

CZĘŚCI DO SKUTERÓW

I USZKODZONYCH

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

ORAZ MOTOCYKLI.

TEL: 696-473-695

Praca dla Opiekunki

gratis

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

Tel. 605 062 642

Tel. 509 892 436.

Wycena i pomiar

NAPRAWA

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

TANIE TANI - DOBRY WĘGIEL

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

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

DB2010

Czwartek, 16 kwietnia 2015 r.

.PL

www.db2010.pl

G A Z E TA A G LO M E R A C J I WA Ł B R Z YS K I E J

USŁUGI
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.

właściciel PL, zadbany, cena
11500 zł. Tel. 668 292 848.
(3) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

(4) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(3) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, DYWANÓW,
WYKŁADZIN, CZYSZCZENIE
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
– KONKURENCYJNE CENY! TEL:
535-424-624.
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchn1ie, szafy, garderoby, zamówienia indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(3) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(3) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(3) 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
(3) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam mieszkanie na
Podzamczu, 3 pokoje 63 m2. W
budynku 4-piętrowym. Zadbane,
nie wymaga wkładu finansowego. Cena 155tys. zł (do małej
negocjacji). Tel.694 568 032 lub
793 337 017
(3) Sprzedam dom piętrowy w
Wałbrzychu ul. Harcerska o pow.
89m2. Pow. całej działki: 588m2.
Tel: 668315175.
(4) Sprzedam pół domu z garażem i ogrodem w sąsiedztwie
osiedla Podzamcze: 111m2, działka 860m2, cena: 240 tys. zł. Tel.
74/841-32-27 i 668-058-053.
(1) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum W- cha, 45 m kw., na
dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668 549 462.
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,

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 131 tyś. po remoncie, III piętro,
48 m2, 2 pokoje, z balkonem 74/640
11 73, 502 549 553
MIESZKANIA – PIASKOWA GÓRA
Cena 99 tyś. 3 pokoje, II piętro, do
remontu 74/640 11 73, 509 180 718
Cena 75 tyś. do remontu, parter
kamienicy, 3 pokoje, 74 m2, 74/640
11 73, 502 549 553
Cena 250 tyś. do negocjacji, 85 m2,
3 pokoje, 2 balkony, osobna toaleta,
II piętro, winda, zamknięty parking,
centrum osiedla, kuchnia w zabudowie, częściowo umeblowane,
74/640 11 73, 502 668 974
Cena 120 tyś. 44 m2, 3 pokoje, II
piętro, 74/640 11 73, 502 668 974
Cena 135 tyś. 44 m2, 3 pokoje, I
piętro, wyremontowane, kuchnia w
zabudowie, , instalacje wymienione,
74/640 11 73, 502 668 974
DOMY – PIASKOWA GÓRA
Cena 385 tyś. dom w zabudowie
szeregowej 167 m2, 5 pokoi, kuchnia, toaleta, łazienka działka 243 m2,
garaż na dwa samochody, 74/640 11
73, 502 549 553
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., –do wprowadzenia, 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
63 tyś. do negocjacji, IV piętro, 52
m2, 2 pokoje, do wprowadzenia,
74/640 11 73, 502 668 974
MIESZKANIA – SZCZAWIENKO
Cena 35 tyś. kawalerka , 26 m2, do
wprowadzenia, 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
179 tyś., do negocjacji, I piętro, 61
m2, 3 pokoje, wyremontowane,
częściowo umeblowane, Osiedle
Piastowskie, 74/640 11 73, 502 668
974
155 tyś., po generalnym remoncie, 3
pokoje, 74/640 11 73, 509 180 718
DOMY- RUSINOWA

269 tys. 5 pokoi, 145 m2, dom w
zabudowie bliźniaczej- 74/640 11
73, 509 180 718
MIESZKANIA – BOGUSZÓW GORCE
70 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
23 tyś- 74/640 11 73, 502 668 974
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

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 lokal użytkowy, 21 m2, I piętro, przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha, 420 zł
brutto, 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy, 28 m2, I piętro, przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha, 500 zł
brutto, 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia 3–pokojowe
mieszkanie, 48 m2, Piaskowa Góra,
1000 zł, 74 6660919, 607212315
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 2 pokoje z
balkonem, 33 m2, Piaskowa Góra,
1 piętro, 85 000 zł, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM sprzedam garaż ul. Norwida - Piaskowa Góra, 18 000 zł, 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 1 –
pokojowe, 33 m2, Jedlina Zdrój, do
zamieszkania, 44 500 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 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 w Starych
Bogaczowicach, z działką i garażem, 370 000 zł, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM sprzedam dom w Starych
Bogaczowicach, 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 zł, 607212315, 74 666 09 19
JMDOM mieszkanie 2–pokojowe,
60 m2, Biały Kamień - ul. Grabowskiej, 97 000 zł, 607 212315 ,74 666
09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie
48,50 m2, 2-pokojowe, 2 piętro,
blok IV-piętrowy, Podzamcze, 125
000 zł, 607 212 315, 74 666 09 19

BON - BIAŁY KAMIEŃ ,MIESZKANIE
,57 M2 ,PARTER ,3 POKOJE ,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPOKÓJ ,GARDEROBA ,PIWNICA
.OGRZEWANIE MIEJSKIE. CENA :
115 000 ZŁ (NR : 1853 ) - (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 ,75 M2 ,1 PIĘTRO ,4 POKOJE
,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC
,PRZEDPOKÓJ ,OGRÓDEK ,GARAŻ
.OGRZEWANIE GAZOWE . CENA :
188 000 ZŁ (NR : 1259) (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 ,64 M2 ,PARTER ,3 POKOJE
,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC
,PRZEDPOKÓJ ,PIWNICA ,STRYCH
.OGRZEWANIE GAZOWE PIEC 2
FUNKCYJNY . CENA : 199 000 ZŁ
(NR : 1986)- (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 - SZCZAWIENKO ,211 M2
,DZIAŁKA : 375 M2 ,5 POKOI
,KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC ,TARAS ,BALKON ,OGRÓDEK ,GARAŻ
,PIWNICA . CENA : 599 000 ZŁ (NR
: 1559)- (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 Podzamcze,
2 rozkładowe pokoje z widną
kuchnią, 35,10 mkw, 85000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2.SOWA&VICTORIA Świebodzice,
Osiedle Sudeckie, 2 pokoje z widną
kuchnią i balkonem, 43 mkw w
cenie 100 000 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 Nowe Miasto,
2 pokoje 54 mkw w spokojnej i
zielonej okolicy 87 000 zł. Tel:502657-353
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 Na sprzedaż
pięknie położony dom w Jedlinie
Zdrój, 188m2. Po częsciowym
remoncie, cena: 182 000zł.
Tel: 502-665-504
10. SOWA&VICTORIA Piękna
kawalerka po kapitalnym remoncie,
gustowna i nowoczesna, blisko
centrum, cena: 69 000zł. Tel: 502665-504
11.SOWA&VICTORIA Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka z toaletą w
Szczawnie Zdr; blisko uzdrowiska.
Do remontu, cena: 85 000zł. Tel:
502-665-504
12. SOWA&VICTORIA Budynek
usługowo- handlowy w trakcie budowy, dwukondygnacyjny (300m2)
wraz z działką 900m2; cena: 270
000zł. Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Śródmieście,
przestronna kawalerka z widną
kuchnią po kapitalnym remoncie,
40 mkw, w cenie 95000 zł. Tel:
506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
dom w Śródmieściu pow. 140 m 2
i działką 630 m 2 cena 330 000 Tel:
506-717-014
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w Świebodzicach,
os. Piastowskie, po kapitalnym
remoncie, pow.60 m2 180 000 Tel:
506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
dom letniskowy w Rzeczce, do
kapitalnego remontu. Działka o
pow.1200 z oczkiem wodnym cena
130 000 Tel: 506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Głuszyca duże
mieszkanie 104m2 po kapitalnym
remoncie cena 240000zł Tel: 519121-104
18. SOWA&VICTORIA Szczawno
zdrój 1/2 domu po kapitalnym
remoncie w spokojnej części
miejscowości powierzchnia 101m2
, działka 570m2, cena 439000zł 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 Boguszów mieszkanie po kapitalnym
remoncie 39m2 , 2 pokoje, aneks
kuchenny, osobno wc i toaleta cena
57000zł. 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 2 pokoje,
balkon, P.Góra, 29m2, 5p. cena 69
tys.zł 74 666 42 42, 881 424 100.
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
199tys.zł!!! 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 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.

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 !!! MS1249 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
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 pokoje
po kapitalnym remoncie, cena
109 tys. Tel.883 334 481
MS-1991 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 50m2, w rozkładzie, widna
kuchnia, balkon, cena
119 tys, Tel. 883 334 481
MS- 1992 Piaskowa Góra, 2 pokoje 48m2, parter w 4-piętrowcu, do
remontu, cena 110 tys. Tel. 793
111 130
MS- 1985 Piaskowa Góra, kawalerka, do odświeżenia, cena 55 tys.
Tel. 793 111 130
MS- 1912 Podzamcze, 2 pokoje,
do wprowadzenia, cena 85 tys.
Tel. 793 111 130
MS-1962 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, do wprowadzenia, cena
132 tys. do neg. Tel. 793 111 130
MS-1931 Kawalerka Biały Kamień
pow. 26m do wprowadzenia,
cena 63 tys. Tel.883 334 486
MS-1839 Biały Kamień 3 pokoje
nowe budownictwo pow. 55M,
cena 135 tys. zł Tel. 793 111 130

MS-1952 Stary Zdrój, dwupoziomowe, 3 pokoje, 89m2, po
kapitalnym remoncie, cena 229
tys. zł, tel. 606 976 630
MS-1996 DOM wolnostojący po
remoncie, o pow. 110 M, z ogrodem 1000 m- Wałbrzych Cena 289
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
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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