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• duży wybór rowerów i akcesoriów
• renomowane marki
• atrakcyjne ceny
• profesjonalna usługa

SKLEP I SERWIS ROWEROWY

ul. Główna 9/1
(Piaskowa Góra) 
Wałbrzych
tel.: 882 126 128
        883 051 578

www.facebook.com/bike.expert.wałbrzych
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00
W soboty w godz. 9.00 – 14.00
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Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

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

opał iglasty

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

 Bez BIK

 Bez poręczycieli

 Bez opłat 

wstępnych

 na dowolny cel 

KREDYT
POŻYCZKA

DLA KAŻDEGO

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

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

wiosenne promocje

Marynarki od 49 zł
Garnitury od 149 zł
Kurtki od 99 zł

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

Zapraszamy: 
pn-pt. 10 - 17,

sob. 10- 14

Od czasu do czasu 
zdarza mi się skopiować 
z portali internetowych 
najbardziej ciekawe i uj-
mujące wątki artykułów 
prasowych, wywiadów ze 
znanymi osobistościami 
życia politycznego, bądź 
też komentarzy. Robię to, 
by nie stracić dorobku in-
telektualnego, a często 
też literackiego autorów 
tych publikacji, bo prze-
cież wiem z autopsji, że w 
świecie medialnym trzeba 
się liczyć z obecnością efe-
meryczną i krótkotrwałą. 
Na ogół to, co się napisze, 
znajdzie u odbiorcy swoje 
miejsce tylko na moment, 
a potem zostanie zmazane 
natłokiem kolejnych, no-
wych informacji i publika-
cji. Jeśli jednak uda mi się 
uchronić od zapomnienia 
coś, co jest tego godne, to 
tylko poprzez umieszcze-
nie w pamięci dysku kom-

Nasz polityczny lunapark
Stanisław 
Michalik

puterowego. Dzięki temu, 
przy takiej czy innej okazji, 
wracam do skopiowanego 
tekstu i często bywa tak, 
jak przed chwilą – czytam i 
nie mogę wyjść z podziwu 
dla trafności i precyzji wy-
powiedzi. A oto konkret – 
odnotowane meritum jed-
nego z wywiadów: 

„Politycy robią to, cze-
go od nich lud oczekuje, 
w związku z czym trudno 
mieć do nich o to preten-
sje. Ja mam, przyznaję, 
pewną pogardę do takiej 
polityki, ale nie mam pre-
tensji do upadłych polity-
ków – powiedział, niestety 
również upadły polityk, 
niedoszły premier rządu, 
obecnie wykładowca i pu-
blicysta, znany wszystkim 
Jan Rokita w wywiadzie 
udzielonym Jackowi Nizni-
kiewiczowi w internecie. 
Wywiad pochodzi ze stycz-
nia 2013 roku, upłynęło już 
sporo czasu, ale jego aktu-
alność i trafność jest wciąż 
nieprzemijająca. 

Oto co powiedział Jan 
Rokita:

„Spór między PiS-em i 
Platformą, a rządem Mil-
lera był kiedyś bardzo 
gwałtowny. Spór między 
Mazowieckim a Wałęsą był 
prototypem późniejszych 
gwałtownych konfliktów. 
Różnica między dawnymi i 
nowymi czasami nie pole-
ga na fakcie sporu, ale na 
jego całkiem odmiennej 
naturze. Dzisiejsze spory 
to jedna wielka fikcja. Ja-
kaś ponura gra dziesiątków 
opluwających się nawza-
jem marionetek, pociąga-
nych za sznurki przez swo-
ich liderów partyjnych i 
ekspertów od marketingu.

Te marionetki nazywa-
ne są politykami, posłami, 
publicystami, redaktorami 
naczelnymi. Wszystkie one 
wyrzekły się używania ro-
zumu i rzetelnego ocenia-
nia świata i utworzyły dwa 
prymitywne, nienawidzące 
się plemiona. To ma pew-
ną bardzo demokratyczną 
konsekwencję, a miano-
wicie utrzymujący się wy-
soki poziom mobilizacji 

społecznej. Zarówno Tusk 
jak i Kaczyński, utrzymu-
ją swoje plemiona w sta-
nie ciągłego podniecenia 
emocjonalnego, przez co 
wywołują np. takie efekty, 
jak dość wysoka frekwen-
cja wyborcza. Ludzie są 
szczerze zaangażowani w 
politykę. Ich wściekłość 
polityczna jest prawdzi-
wa, naprawdę nienawidzą, 
prawdziwie utopiliby prze-
ciwników w łyżce wody. W 
związku z tym mają głębo-
ką motywację, aby pójść 
do wyborów.

Powszechnie uważa się, 
że strategia totalnej dele-
gitymizacji rządu, prowa-
dzona przez Kaczyńskiego i 
jego doradców, jest strate-
gią katastrofalną dla PiS-u. 
Ciągle gdzieś czytam, że Ka-
czyński będzie wiarygodny 
tylko wtedy, gdy przesta-
nie delegitymizować rząd, 
stanie się miły, grzeczny i 
zacznie współpracować z 
Tuskiem, jak Giertych, albo 
Ziobro.

Moim zdaniem ta teza 
jest totalnie bezsensowna. 
Strategia oskarżania Tuska 
o zdradę, na granicy udzia-
łu w morderstwie smo-
leńskim, jest oczywiście 
społecznie ogłupiająca, 
niszczy racjonalną tkankę 
społeczną, destruuje deba-
tę publiczną, natomiast jest 
efektywna, bo mobilizuje 
własnych zwolenników i 
osłabia morale przeciw-
ników. I to ta strategia, a 
nie strategia uśmiechania 
się, łagodności i sympatii, 
doprowadzi Kaczyńskiego 
pewnego dnia do władzy. 
To nie ulega wątpliwości.”

Dlaczego polityka stała 
się wydmuszką, pozbawio-
ną autorytetów, czy wręcz 
politycznych mędrców? 
Może Polacy nie potrzebu-
ją już sporów merytorycz-
no- ideologicznych, ale 
wystarczy im polityczna 
opera mydlana oparta na 
pierwotnych emocjach? - 
pyta Jacek Niznikiewicz.

„Myślę, że Pańska hi-
poteza trafia w dziesiątkę. 
To jest wynik głębokich 
przemian społecznych w 

czasach, w których żyjemy. 
Rzecz w tym, że tamta po-
lityka była prawdziwa, ale 
niesprofesjonalizowana. 
Dzisiaj polityka jest sprofe-
sjonalizowana, w związku 
z czym odrywa się od real-
ności i staje się wytworem 
coraz bardziej profesjonal-
nego marketingu. Premier 
jest więc w takim samym 
sensie sztuczny i niepraw-
dziwy, jak nieprawdziwy 
i sztuczny jest pan Marek 
Kondrat, który z telewizora 
zapewnia nas, że jakiś tam 
bank marzy o tym, żeby 
nam dać swoje pieniądze.

Taka też jest istota pro-
fesjonalizacji polityki. Dla 
gawiedzi polityka jest dziś 
przez to znacznie bardziej 
atrakcyjna i interesująca. 
Debata o najlepszym ustro-
ju, zastanawianie się nad 
problemami państwa, nad 
sposobami ich rozwiązywa-
nia, jest dla ogółu nie tylko 
śmiertelnie nudne i niepo-
ciągające, ale nawet budzi 
pewnego rodzaju wstręt. 
Politycy robią to, czego od 
nich lud oczekuje, w związ-
ku z czym trudno mieć 
do nich o to pretensje. Ja 
mam, przyznaję, pewną po-
gardę do takiej polityki, ale 
nie mam pretensji do upa-
dłych polityków.”

Tyle myśliciel i wciąż jed-
nak polityk Jan Rokita. Po-
dzielam jego opinie, ale nie 
do końca. Ja osobiście, sza-
ry obywatel, mam przede 
wszystkim pretensje do po-
lityków. To oni budują po-
litykę, do której Jan Rokita 
odnosi się z taką pogardą. 
To oni odrzucili wszelkie 
ideały, a w ślad za tym nor-
my moralne, przekroczyli 
wszelkie granice kultury i 
obyczajów. To oni dopuści-
li do tego, że w tym kraju 
mają miejsce gigantyczne 
akty barbarzyństwa wobec 
niewinnych obywateli. Co 
się stało z pięknymi ideała-
mi „Solidarności”, ideałami 
równości, braterstwa, tole-
rancji, zgody, ideałami wol-
ności i demokracji, ale de-
mokracji obywatelskiej w 
jej uniwersalnym kształcie, 
demokracji, w której ordy-

nacja wyborcza zapewnia 
równość kandydatów i nie 
uzależnia wyboru od miej-
sca na partyjnych listach 
wyborczych? Po co nam ta 
polityczna wojna między-
partyjna, która z wszelkich 
wyborów czyni farsę, kom-
promituje nas na oczach 
świata i powoduje, że świat 
polityki przypomina w 
oczach optymistów luna-
park, zaś w oczach pesymi-
stów - hiszpańską corridę?

Pytań i pretensji jest 
wiele, najgorzej że nikt nie 
wyciąga z nich wniosków. 
Niedługo skończy się woj-
na na noże w wyborach 
prezydenckich, ale zacznie 
się jatka w wyborach parla-
mentarnych. To wszystko, 
to wciąż walka o władzę i 
pro�ty, a tzw. dobro ogó-
łu, dobro państwa i jego 
obywateli, one nie liczą 
się wcale. A pan Jan Rokita 
tłumaczy nam, że to skutek 
profesjonalizmu w polityce. 
A gdzie w niej jest miejsce 
na wyższe ideały, gdzie jest 
troska o bezpieczeństwo, o 
rozwój gospodarczy i cywi-
lizacyjny kraju? Nie słyszę i 
nie widzę, aby któryś z po-
lityków o nie się szczerze 
zatroszczył. Wystarczy po-
słuchać co się wyprawia na 
mównicy sejmowej.

Ideały „Solidarności” 
znalazły się na bocznym 
torze także w mediach, 
które - ze względów party-
kularnych - kreują tę kom-
promitującą nas, Polaków, 
wojnę polityczną. Nie liczy 
się w tym kraju nic wię-
cej, tylko kto jest lepszy: 
PO czy PiS i to kto wygra 
wybory. Wybory, to naj-
wyższy cel, to jedyny ideał 
naszej sceny politycznej. 
W tej karczemnej hucpie 
politycy tracą głowę. A my, 
widzowie, mamy ubaw, 
tylko że do czasu. Taki sam 
ubaw mieliśmy przed laty 
w czasach przedrozbioro-
wych. Jak to się skończyło 
– wszyscy wiemy. A histo-
ria kołem się toczy…

P.S. Przypomnę tylko, że 
lunapark to po polsku „wesołe 

miasteczko”.

Bezpłatne porady
Stowarzyszenie Obrona 
Praw Człowieka i Obywate-
la „ST.O.P.” w Wałbrzychu 
realizuje projekt „Rozwój 
sieci punktów poradnictwa 
prawnego i obywatelskie-
go na terenie Aglomeracji 
Wałbrzyskiej” w ramach 
Programu „Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich”. - Zapra-
szamy do udziału w projekcie 
wszystkie osoby, które z po-
wodu nieznajomości prze-
pisów prawa są lub mogą 
być wykluczone społecznie. 
W szczególności zapra-
szamy osoby niezamożne, 
osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym, w tym ze 
względu na niską świado-
mość prawną i obywatelską, 
osoby niepełnosprawne. Po-
rad udzielają profesjonalnie 
wykształceni doradcy porad 
obywatelskich, wśród któ-
rych są osoby o wykształce-
niu prawniczym. Zachęcamy 
do skorzystania z pomocy 
wszystkie osoby, które mają 
trudną sytuację życiową. 
Uprzejmie prosimy o po-
informowanie o możliwo-
ści uzyskanie BEZPŁATNEJ 
porady obywatelskiej lub 
prawnej (zarówno w formie 
bezpośredniej wizyty, jak i 
telefonicznie, e-mailowo czy 
pocztą tradycyjną) – wyja-
śnia Wanda Bielańska, pre-
zes Stowarzyszenia „ST.O.P.” 
Porady udzielane są: w Wał-
brzychu (ul. Mickiewicza 29, 
poniedziałek 10:00 – 14:00, 
wtorek 10:00 -16:00, środa 
10:00 – 19:00, czwartek 10:00 
-15:00); w Nowej Rudzie 
(Rynek 1 – budynek Urzędu 
Miasta – pokój nr 1, piątek 
12:00 – 16:00); w Świdni-
cy (ul. Długa 33, wtorek: 
14:00 – 18:00, piątek 10:00 
– 14:00); w Szczawnie Zdro-
ju (ul. Tadeusza Kościuszki 
19 -Teatr Zdrojowy, ponie-
działek 10:00 – 14:00); w Głu-
szycy (ul. Grunwaldzka 26 
-Centrum Kultury, czwartek 
12:00 – 16:00). Poradę moż-
na uzyskać bezpośrednio w 
punkcie porad, a także tele-
fonicznie – 74 665 16 60 lub 
mailowo: wbpo@poczta.fm. 
Więcej informacji na stronie 
www.obronapraw.pl.

(RED)

19złza 8 sztuk
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FOTO ID Andrzej Wojciechowski, ul. Słowackiego 23-24 A, 58-300 Wałbrzych
budynek Biura Paszportowego, tel. 669 595 557
www.facebook.com/andrzejwojciechowskifotoid

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

TANIE ZDJĘCIA !!!
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BS AZ Motors
Nowy serwis samochodowy

al. gen. Charlesa de Gaulle’a 2, Wałbrzych (obok salonu Skody)
tel.: 74/840-83-18, 694-445-519 
azmotors.bosch-service.pl

•  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 

Wszystko czego potrzebuje twoje auto

PROMOCJA!  
Bezpłatne sprawdzenie klimatyzacji!

BS_AZmotors_prasa_130_148_1.indd   1 2015-04-16   16:42:58
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Warunkiem uczestnictwa 
w programie było przepro-
wadzenie co najmniej trzech 
lekcji dotyczących energii 
elektrycznej – w oparciu o 
otrzymane od Grupy Ener-
ga materiały dydaktyczne – 
oraz realizacja dodatkowych 
działań autorskich. Następ-
nie należało złożyć sprawoz-
dania z przeprowadzonych 
działań. Próba przetrwania 
całego dnia bez korzystania 
z prądu, budowa obwodu 
elektrycznego czy wyciecz-
ka do skansenu, to tylko 
niektóre z pomysłów zreali-
zowanych przez uczniów z 
Wałbrzycha. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu i po-
mysłowości, dzieci z klasy I 
B i pani Beata Kolczyńska z 
Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 30 znaleźli się w gro-
nie zwycięzców tegorocznej 
edycji konkursu, a Wałbrzych 
odwiedzi mobilne centrum 
nauki Energi.

– W centrum naukowym 
„Planeta Energii” wprowa-
dzamy odwiedzających w 
świat energii elektrycznej – 
mówi Tomasz Rożek, �zyk, 
popularyzator nauki i am-
basador programu „Planeta 
Energii”. – Poprzez zabawę 
uczymy jak bezpiecznie ko-
rzystać z prądu oraz przybli-
żamy zagrożenia związane 
z jego niewłaściwym użyt-
kowaniem. Przekonujemy, 
jak ważne jest oszczędzanie 
energii i recykling śmieci.

Na gości miasteczka 
czeka wiele atrakcji m.in. 
kosmiczny Energobus – la-
boratorium na kółkach ze 
ścieżką dydaktyczną przed-
stawiającą historię prądu 
od elektronu do elektrowni, 
fascynujące eksperymenty i 
doświadczenia prowadzone 

przez pracowników akade-
mickich oraz �lm 3D. 

– W mobilnym centrum 
nauki „Planeta Energii” każ-
dy znajdzie coś dla siebie, 
zarówno dzieci, jak i oso-
by dorosłe – mówi Marta 
Dankowska, koordynator 
programu z Biura Marketin-
gu i Komunikacji ENERGA 
SA. – Można sprawdzić ile 
prądu zużywają wybrane 
urządzenia gospodarstwa 
domowego, poznać zasady 
segregacji śmieci i gniazdka 
elektryczne z całego świata. 
Ale to nie wszystko! Swo-
ją wiedzę na temat prądu 
można zwery�kować pod-
czas licznych konkursów i 
quizów. Przy okazji można 
wygrać ciekawe nagrody. 

Mobilne centrum nauki 
„Planeta Energii” zlokalizo-
wane będzie w Starej Kopal-
ni. W godzinach 9:00 – 14:00 
dostępne będzie dla zapro-
szonych klas ze szkół pod-
stawowych z Wałbrzycha i 
okolic, a od 15:00 do 18:00 
dla wszystkich chętnych. 
Wstęp wolny! Po godzinie 
15:00 w miasteczku pojawi 
się sztafeta złożona z ośmiu 
rowerków. Urządzenie zo-
stanie podpięte do baterii, 
w której gromadzona bę-
dzie energia elektryczna 
wytworzona za pomocą siły 
mięśni uczestników sztafety. 
Mieszkańcy miasta, którzy 
zgromadzą najwięcej prądu 
zdobędą dodatkową nagro-
dę dla swojej zwycięskiej 
klasy. Dlatego zachęcamy 
mieszkańców Wałbrzycha 
do włączenia się w akcję i 
walkę o dodatkową nagro-
dę dla dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 30. Ogłoszenie 
wyników nastąpi w czerwcu.

(RED)

Planeta Energii w Wałbrzychu
27 i 28 kwietnia w Starej Kopalni w Wałbrzychu 

zagości mobilne centrum nauki „Planeta 
Energii”. Wizyta miasteczka to nagroda 
w organizowanym przez Grupę Energa 

ogólnopolskim konkursie edukacyjnym, 
którego głównym celem jest propagowanie 

wśród najmłodszych wiedzy na temat 
energii elektrycznej oraz kształtowanie 

proekologicznych postaw. Wśród zwycięzców 
V edycji konkursu znalazła się klasa I B 

i pani Beata Kolczyńska z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej. To 

właśnie dzięki nim mieszkańcy Wałbrzycha będą 
mogli odbyć niezwykłą podróż do krainy prądu.

27 i 28 kwietnia w Starej Kopalni w Wałbrzychu zagości mobilne centrum nauki „Planeta Energii”.
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KREDYT
najtańszy

Bierz ile chcesz!

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

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

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

Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

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

czynne: pn.-pt. 9-17

w 24 godz.

niskie raty  na dowolny cel  możliwość zawieszenia spłaty rat   
wysoka przyznawalność

bez opłat wstępnych 

od

R E K L A M A

R E K L A M A

Nowy towar
24 kwietnia (piątek)
Szczawno-Zdrój, ul. Równoległa 1 

Boguszów-Gorce, ul. Fornalskiej 43

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 

Bal górniczy
Stowarzyszenie Gwarków 
KWK „VICTORIA” i Kopalń 
Wałbrzyskich z okazji jubi-
leuszu 20-lecia działalności, 
zaprasza na bal górniczy, któ-
ry odbędzie się 8 maja 2015 r. o 
godzinie 18:00 w Hotelu Maria 
w Wałbrzychu (ul. Wrocławska 
134). W programie imprezy 
będzie, między innymi występ 
kabaretu górniczego „RYMPIS” 
i zabawa taneczna do białego 
rana. Informacje o sprzedaży 
biletów pod numerem telefo-
nu: 691 820 804.

(RED)

Wiosenny 
koncert
Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
oraz Zespół Wokalno-Instru-
mentalny „Aperto” zapra-
szają na wiosenny koncert, 
który odbędzie się 25 kwietnia 
o godz.18.00 w sali witrażowej 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzy-
chu. - Zaprezentujemy naj-
piękniejsze polskie utwory w 
rytmie walca, dawne przeboje 
polskiej muzyki rozrywkowej 
w nowych odsłonach i aranża-
cjach, także takie do wspólne-
go śpiewania - mówi Paulina 
Wójcik, opiekun grupy. Wstęp 
na koncert bezpłatny.

(RED)

II Integracyjny 
Festiwal Tańca
29 kwietnia o godz. 14.00 w 
Galerii Victoria w Wałbrzy-
chu odbędzie się II Integra-
cyjny Festiwal Tańca, który 
został objęty honorowym 
patronatem przez prezyden-
ta Wałbrzycha Romana Szełe-
meja. Organizatorem imprezy 
są: Zespół Szkół Zawodowych 
Specjalnych w Wałbrzychu, 
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej Specjalnej w Wałbrzychu, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu DiRZSZS 
w Wałbrzychu oraz Zakład 
Aktywności Zawodowej „Na-
dzieja” w Wałbrzychu. - Celem 
festiwalu jest kształtowanie 
charakteru młodych ludzi 
poprzez wdrażani w rywali-
zację fair play, dostarczenie 
młodzieży możliwości do-
znań artystycznych, integracja 
środowiska młodzieży, upo-
wszechnianie atrakcyjnych 
form aktywności �zycznej 
wśród młodzieży, wyłonienie 
osób uzdolnionych, stworzenie 
możliwości autoprezentacji na 
szerokim forum oraz umacnia-
nie poczucia własnej wartości. 
Festiwal przeznaczony jest dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, uczest-
ników warsztatów terapii zaję-
ciowej, domów samopomocy. 
Reprezentanci wykonywać 
będą układ taneczny solo, w 
parze/parach lub grupie ta-
necznej. Tegoroczny festiwal 
odbywać się będzie w klima-
cie muzyki rozrywkowej z lat 
2000 – 2010 – wyjaśnia Jolanta 
Ceran, dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych Specjalnych w 
Wałbrzychu.

(RED)

Ciekawy wykład
W ramach trwających warsz-
tatów Architektour 2015 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia serdecznie zapra-
sza wszystkich mieszkańców 
Wałbrzycha na otwarty wy-
kład Mirosława Nizio, archi-
tekta wnętrz, który wraz z ze-
społem warszawskiej pracowni 
projektowej „Nizio Design In-
ternational” stworzył koncep-
cję rewitalizacji wałbrzyskiego 
Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia. Wykład odbędzie się 
23 kwietnia (czwartek) o godzi-
nie 17:00 w Sali Łańcuszkowej 
Starej Kopalni. Czwartkowy 
wykład to unikalna okazja 
udziału w prelekcji światowej 
rangi projektanta, którego pra-
cownia – obok Starej Kopalni – 
stworzyła także koncepcję  Mu-
zeum Historii  Żydów Polskich 
oraz współtworzyła wystawę 
główną Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

(RED)

W miniony weekend w 
Wałbrzychu gościł zespół 
„Szkła kontaktowego”, 
popularnego programu te-
lewizyjnego stacji TVN24 
o zacięciu satyrycznym, 
często obśmiewającego 
absurdy i zadęcia naszego 
życia społeczno-politycz-
nego oraz głównych akto-
rów tej sceny.

Pierwsze wałbrzyskie 
„Szkło kontaktowe”, od-
było się w dostojnej sali 
Maksymiliana zamku Książ, 
a drugie – w Starej Kopal-
ni, w pomieszczeniu kuźni. 
Prowadzili je Grzegorz Mie-
cugow i Marek Przybylik. W 

trakcie programu wielokrot-
nie informowano odbiorców 
o historii naszych głównych 
atrakcji turystycznych, swo-
istych wałbrzyskich wizy-
tówek oraz z podziwem 
wypowiadano się o roli i 
przeznaczeniu tych i innych 
obiektów oraz ich gospo-
darzach (także prezydenta 
miasta, dyrekcji Aqua Zdro-
ju i palmiarni w Lubiecho-
wie). Niewątpliwie program 
przyczynił się do promocji 
naszego regionu oraz popu-
laryzacji jego atrakcyjności i 
piękna, a także gospodarno-
ści i wzrastającej dynamiki.

(A.Bas.)

Szkło kontaktowe 
w Wałbrzychu

„Szkło kontaktowe” w sali Maksymiliana.

Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
dyżurują raz w miesiącu (w 
ostatni jego poniedziałek) 
w siedzibie Rady Wspólnoty 
Samorządowej Podzamcze 
przy al. Podwale. Dotych-
czas odbyły się cztery dyżu-
ry, a kolejne w tym półroczu 
zaplanowano na 27 maja i 
29 czerwca.

Pracownicy MOPS oferują 
poradnictwo socjalne, psycho-
logiczne, pedagogiczne oraz 
terapeutyczne w zakresie: uza-
leżnienie od środków psycho-
aktywnych, współuzależnienie, 
problemy małżeńskie i wycho-

wawcze, bezrobocie, bezrad-
ność w sprawach opiekuńczo-
-wychowawczych, przemoc 
domowa, wsparcie dla osób 
niezaradnych życiowo i zabu-
rzonych psychicznie. Pełniący 
dyżury dysponują dokumenta-
mi niezbędnymi do wypełnie-
nia na miejscu oraz ulotkami, 
broszurami informacyjnymi 
oraz numerami telefonów in-
nych instytucji wspierających.

W przypadku braku zain-
teresowania mieszkańców tą 
formą pomocy, MOPS zmu-
szony będzie do rezygnacji z 
jej świadczenia.

(BAS)

Dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola „Stokrotka” 
oraz uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 21 
im. Olimpijczyków Polskich, 
uczestniczyli w sadzeniu dę-
bów szypułkowych na tere-
nie parku pomiędzy ulicami 
Hetmańską a Grodzką na 
wałbrzyskim Podzamczu.

Akcję zorganizowała Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Pod-
zamcze. Będzie prowadzona 
na terenach rekreacyjnych 
osiedla. Część drzew i krze-
wów zasadzona będzie w ra-
mach kompensacji za wycięte 
topole, które zagrażały bez-
pieczeństwu przechodniów. 
Ogółem zaplanowano zasa-
dzenie 30 drzew (brzoza dę-
bowa, dąb szypułkowy i klon 
globozum) oraz 1300 krze-
wów, m.in. ligustr zwyczajny.

Sadzenie drzew i krzewów 
zorganizowano w ramach 

Warto skorzystać

Sadzą drzewa

realizacji programu „Czysta 
natura”, będącego laureatem 
konkursu grantowego Fun-
duszu Naturalnej Energii, któ-
rego organizatorem jest GAZ-
-SYSTEM.

(BAS)

Sadzenie przez dzieci dębów 
na Podzamczu. 
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Powiat Wałbrzyski

Kto nie chciałby spotkać 
na swojej życiowej drodze do-
brych ludzi, dzięki którym mo-
zolny szlak jest łatwiejszy do 
pokonania? Potrzeba ta jest 
od prehistorii ciągle aktualna 
i prolongowana. Wiąże się z 
szeroko rozlanym głodem ser-
deczności, empatii i życzliwe-
go słowa oraz innym cechom 
przypisanym do dobroci.

Duże wrażenie zrobił na 
mnie niedawny program „Inny 
punkt widzenia”, nadawany 
w niedzielę około północy (za 
późno!) przez TVN24, a pro-
wadzony przez Grzegorza 
Miecugowa. Ze swoimi gośćmi 
rozmawia o sprawach związa-
nych z nauką, techniką, kulturą, 
polityką, podróżami, ale i mo-
ralnością oraz etyką. Zawsze są 

Dobry człowiek
Andrzej
Basiński

to ciekawi ludzie, którzy maja 
wiele do powiedzenia i nigdy 
nie nudzą. Dlatego, że w re-
prezentowanych przez siebie 
dziedzinach są niekwestiono-
wanymi autorytetami.

Ale to, co mówił prof. dr 
hab. Krzysztof Bielecki, chirurg 
z 50-letnim stażem (4 lata był 
konsultantem krajowym ds. 
chirurgii ogólnej), było dla 
mnie doświadczeniem wy-
jątkowym. Wypowiadał się 
wybitny lekarz, od pewnego 
czasu na emeryturze (twier-
dzi, że lepiej brzmi określe-
nie „stypendysta ZUS-u”), ale 
ciągle zawodowo aktywny, 
nie wyobrażający sobie życia 
bez szpitala (codziennie sta-
wia się w nim przed godz. 7) 
i kontaktów z pacjentami. To 
nie był wywiad w klasycznym 
rozumieniu tego słowa. Po 
każdym pytaniu red. Miecugo-
wa, czy wtrąconej przez niego 
uwadze, prof. Bielecki mówił 
tak zajmująco i naturalnie, 
że chciałoby się jego słuchać 
dłużej niż to określiły ramy 

programu i nie uronić ani 
słowa. Najbardziej lapidarne 
określenie, które się nasuwa , 
to lekarz z powołania.

W służbie czy też ochro-
nie zdrowia, ciągle, niestety, 
ujawniają się ludzie, którzy po-
mylili się z wyborem profesji 
– nieżyczliwi, gburowaci, ma-
jący za nic wrażliwość pacjen-
tów, a zwłaszcza ich niemalże 
skowyt o radę i pociechę. Je-
żeli do tego dochodzi udział 
w strajku i zamykanie przed 
pacjentami drzwi przychodni 
i gabinetów z zakłamanym i 
bezwstydnym twierdzeniem, 
że to dla ich dobra, mamy ob-
raz pseudolekarza, który dla 
społecznej korzyści powinien 
pożegnać się z zawodem. Ale 
mamy też kontakty z lekarza-
mi, którzy służą ludziom w 
sposób wzorowy. Jest ich spo-
ro, ale prawdziwymi rodzyn-
kami wśród nich są tacy, jak 
prof. Bielecki.

Co szczególnie zapamięta-
łem z programu? Chyba naj-
ważniejszym przesłaniem była 

dobroć kierowana do ludzi i 
umiłowanie wykonywanego 
zawodu, co ilustrują m.in. (tak-
że w Internecie) rozmowy pro-
fesora z pacjentami przy ich 
łóżkach, trzymanie ich za rękę, 
a nawet… wspólne śpiewanie 
kolęd. Wynotowałem sobie 
kilka sentencji, które – do wy-
boru – można polecić wszyst-
kim lekarzom jako złote myśli 
i życiowe credo.

„Relacje lekarz – pacjent nie 
podlegają grze rynkowej. Nie 
ma coś za coś”. Oczywiście w 
sensie materialnym. „Należy 
zdobyć zaufanie pacjentów”. 
„Nie można zostawić pacjenta 
bez cienia nadziei”. Wiąże się 
z tym inna zasada profesora: 
„Trzeba mówić prawdę taką, 
jaką człowiek zdoła udźwi-
gnąć”. Nadzieja, która, jak 
wiadomo, umiera ostatnia, 
powinna być „lekiem poda-
wanym pacjentowi do ucha”. 
„Nie można dopuścić do wpa-
dania w rutynę, każdego czło-
wieka należy traktować jakby 
był pierwszym pacjentem”. 

Zapytany, czy podałby środek, 
który umożliwiłby pacjentowi 
godne odejście, prof. Bielec-
ki odpowiedział: „Podałbym 
wszystkie możliwe leki, by 
chory nie cierpiał”. Poruszył tu 
bijący na alarm problem: ciągle 
jeszcze lekarze traktują cierpie-
nie �zyczne (związane nieroze-
rwalnie z psychicznym) obo-
jętnie – „musi boleć”. „Wcale 
nie musi!” – woła profesor. 
Za granicą zużywa się znacz-
nie więcej niż u nas środków 
przeciwbólowych. Powinny 
się znaleźć na to pieniądze, a 
część lekarzy musi się wyzbyć 
zupełnie nieuzasadnionych 
oporów przed stosowaniem 
środków uśmierzających ból 
sprawiający, że chory modli 
się o śmierć. Ogromnie draż-
liwy jest problem eutanazji. 
Nie można go rozpatrywać w 
kategoriach czerni i bieli, tak 
albo nie. Red. Miecugow mówi: 
„Wie pan, że chory ogromnie 
cierpi i nie pomoże mu już ża-
den lek. W pewnym momen-
cie, pod różnym pretekstem, 

prosi pana o odwrócenie się. 
Pan się domyśla, że pacjent 
może, choć nie jest to pewne, 
zażyć w tym momencie śro-
dek, który zakończy jego życie. 
Jak pan postąpi?”. Profesor 
odpowiedział: „Odwróciłbym 
się”. Moim zdaniem postawa 
głęboko humanitarna, chociaż 
fundamentaliści i rygoryści 
będą zapewne głośno prote-
stować i żądać kar.

Prof. Bielecki podał opraco-
waną przez siebie receptę na 
szczęśliwe życie. A więc: cie-
szyć się z faktu obudzenia się 
rano, chodzić do pracy, którą 
się kocha, czynić dobrze czło-
wiekowi, posiadać coś swo-
jego – pasję, zainteresowa-
nia. Profesor systematycznie 
śpiewa w chórze i przepada 
za spływem kajakowym Czar-
ną Hańczą. I wreszcie: za swe 
starania usłyszeć magiczne 
słowo: dziękuję.

Pogodny, życzliwy, otwarty 
na świat i ludzkie kłopoty, pro-
mieniujący bezinteresowną 
sympatią DOBRY CZŁOWIEK.

Szybka interwencja 
Starosty Wałbrzyskiego 
Jacka Cichury i pomoc An-
drzeja Lukasa - dyrektora 
Oddziału Tauron Dystry-
bucja Wałbrzych/Wrocław 
sprawiły, że podopieczni 
Domu Dziecka Catharina w 
Nowym Siodle nie musieli 
spędzać nocy w placówce 
pozbawionej energii elek-
trycznej, wody i ogrzewa-
nia.

14 kwietnia Iwona Su-
chocka, dyrektor Domu 
Dziecka Catharina, poprosiła 
starostę Jacka Cichurę o po-
moc przy przywróceniu do-
staw energii elektrycznej do 
budynku w Nowym Siodle. 
W wyniku awarii zasilania, 
dzieci pozbawione były prą-
du, ciepłej wody i ogrzewa-
nia. Na prośbę starosty ener-
getycy szybko zabrali się za 
usuwanie usterki, ale akcja 
trwała kilka godzin.

- Największy problem 
stwarzało dokładne sprecy-
zowanie miejsca przerwa-
nia kabla. Umiejscowienie 
usterki byłoby niemożliwe 
bez pomocy specjalistycz-

W Urzędzie Miejskim 
w Mieroszowie odbyło się 
spotkanie starosty wał-
brzyskiego Jacka Cichury 
z burmistrzem Mieroszo-
wa Marcinem Raczyńskim 
oraz jego zastępcą Wiesła-
wem Zalasem. 

Tematem spotkania były 
sprawy bieżącej współpracy 
pomiędzy gminą Mieroszów 
a Starostwem Powiatowym 
w Wałbrzychu, między in-
nymi pozimowe utrzymanie 
dróg i współpraca w sprawie 
promocji powiatu. Starosta 

Przed nami 10, jubile-
uszowa impreza organizo-
wana przez Urząd Miejski 
w Boguszowie-Gorcach, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Boguszowie-Gorcach, 
Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczno-Krajoznawcze 
o/Ziemi Wałbrzyskiej, Ko-
misję Turystyki Górskiej i 
Wałbrzyski Klub Przodow-
ników Turystyki Górskiej 
pod patronatem honoro-
wym starosty wałbrzyskie-
go Jacka Cichury. 

Uczestnicy Rajdu Wa-
lończyków będą mieć nie-
powtarzalną okazję poznać 
urokliwe pogranicze polsko-
-czeskie.
10 Rajd Walończyków 
odbędzie się 25 kwietnia 
2015 r. Program: 
godz. 6.40 – zbiórka – par-
king przy ul. Mazowieckiej 
koło McDonalda
godz. 7.00 – wyjazd
godz. 9.00 – 12.00 – KUKS – 
zwiedzanie szpitala oraz wy-
stawy kwiatów (w zależności 

od czasu podejście do kilku 
rzeźb Szopki Brauna)
godz. 13.00 – 15.00 – JOSE-
FOV – zwiedzanie Twierdzy: 
podziemia, bastion, obwa-
rowania
godz. 16.00 – 18.30 – SMI-
RICE -  zwiedzanie Kaplicy, 
ognisko z kiełbaskami, gry i 
zabawy
godz. 19.00 – wyjazd - ok. 
godz. 20.30 – powrót do 
Wałbrzycha - pl. Grunwaldz-
ki.

(RED)

Pomogli 
dzieciom

Jacek Cichura podziękował dyrektorowi Andrzejowi Lukasowi 
za sprawne usunięcie awarii.

nego sprzętu, który został 
skierowany do Nowego Sio-
dła. W imieniu podopiecz-
nych placówki i swoim z 
serca dziękuję dyrektorowi 
Andrzejowi Lukasowi oraz 

pracownikom Oddziału Tau-
ron Dystrybucja Wałbrzych/
Wrocław za sprawne usunię-
cie tej awarii – mówi starosta 
Jacek Ciuchura.

(RED)

Rajd Walończyków

Powiat Wałbrzyski umacnia 
współpracę z Gminą Mieroszów

zaprezentował album „Na-
turalne Piękno Ziemi Wał-
brzyskiej”, którego promocja 
miała miejsce dzień wcze-
śniej w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Wałbrzychu. 
Była to pierwsza wizyta staro-
sty Jacka Cichury w Urzędzie 
Miejskim w Mieroszowie. 

(MT)
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ZAPRASZAMY: 
poniedziałek – piątek 
od 10:00 do 19:00
sobota od 10:00 do 16:00, 
niedziela od 9:00 do 14:00

Największy sklep 
w Wałbrzychu - już otwarty! 
Powierzchnia ponad 1000m2

towar dokładany
codziennie !

Wałbrzych, ul. Długa 103

25.04. (Sobota) Całkowita wymiana bluzek letnich z wyceny.
28.04. (Wtorek) Dostawa tunik i leginsów letnich z wyceny.
29.04. (Środa) Dostawa nowego obuwia i torebek z wyceny.
30.04. (Czwartek) Duża dostawa sukienek damskich 
z wyceny.
02.05. (Sobota) Dostawa nowej odzieży z wyceny.
09.05. (Sobota) Duża dostawa obuwia torebek i sukienek 
wieczorowych z wyceny.

R E K L A M A

Zlot motocykli
Lśniące maszyny dwu- i trzy-
kołowe, pojazdy militarne, 
a do tego stylowi panowie i 
panie w skórzanych kurtkach 
- tak w skrócie można opisać 
Zlot Motocykli, który już w 
najbliższą sobotę, 25 kwiet-
nia, zagości w świebodzickim 
Rynku. Zlot Motocykli startuje 
tradycyjnie o godz. 15:00 - wte-
dy odbędzie się poświęcenie 
pojazdów, a pół godziny póź-
niej, to, co najbardziej widowi-
skowe - czyli przejazd kolumny 
motocykli ulicami miasta do ho-
telu Księżyc. Tu z kolei odbędzie 
się plenerowa część imprezy. O 
16:00 rozpoczną się koncerty 
zespołów, a o 19:00 moto dys-
koteka dla mieszkańców (wstęp 
wolny).

(RED)

Zostań dawcą
9 maja Fundacja DKMS i Cen-
trum Rozwoju Funaberia w 
Świebodzicach organizują 
Dzień Dawcy Szpiku. - Zapra-
szamy o godz. 10:00 do świe-
bodzickiego Rynku. Rejestracja 
trwa kilka minut, polega na 
przeprowadzeniu wywiadu 
medycznego, wypełnieniu for-
mularza z danymi osobowymi 
oraz pobraniu wymazu z błony 
śluzowej z wewnętrznej strony 
policzka. By zostać dawcą, na-
leży zabrać ze sobą dokument z 
numerem PESEL – przypominają 
organizatorzy.

(RED)

Burmistrz Świebodzic pod-
pisał umowę z �rmą EvoBus 
Polska Sp. z o.o. na dostawę 3 
autobusów miejskich.

To efekt realizacji projektu 
„Zakup nowych przyjaznych 
dla środowiska autobusów dla 
potrzeb komunikacji miejskiej 
w Gminie Świebodzice”, w ra-
mach Priorytetu nr 3. „Rozwój 
infrastruktury transportowej 
na Dolnych Śląsku („Trans-
port”), dz. nr 3.3. Transport 
Miejski i podmiejski RPO dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013. Mercedes 
wyprodukuje trzy nowocze-
sne, w pełni ekologiczne au-
tobusy, które jeszcze w tym 
roku zaczną wozić pasażerów. 
Gmina Świebodzice otrzymała 

do�nansowanie na realizację 
tego zadania w wysokości 3 
560 477, 75 zł, tj. 84,99% kwoty 
całkowitych wydatków kwali�-
kowanych. Wartość całej inwe-
stycji to 4,2 mln zł. - Świebodzi-
czanie będą jeździć do pracy 
i szkoły naprawdę komforto-
wymi pojazdami - cieszy się 
burmistrz Bogdan Kożucho-
wicz. - Warto też podkreślić, że 
dotacja na zakup autobusów 
to rekordowa dotacja unijna w 
historii naszego miasta.

Wykonawca, czyli �rma 
Mercedes Benz, zobowiązał 
się dostarczyć pojazdy do koń-
ca sierpnia. Świebodzickie au-
tobusy to model 628 02 Citaro, 
w kolorze złotym.

(RED)

To już trzeci rok, kiedy 
świebodziczanie mają szan-
sę wpłynąć na kształt inwe-
stycji. W poprzednich latach 
zgłoszono kilkadziesiąt róż-
nych zadań, które już zostały 
zrealizowane lub będą wy-
konane w roku bieżącym. 
Najczęściej są to sprawy, 
związane z najbliższym oto-
czeniem: remont chodnika, 
kładki, naprawa uszkodzo-
nego muru czy oświetlenia, 
uprzędzenie placu zabaw, 
itd. Zadania drobne, ale 
ważne w codziennym życiu 
danej społeczności. Taka 
jest zresztą idea budżetu 
obywatelskiego - chodzi o 
zgłaszanie spraw, które bez-
pośrednio dotyczą małej 
społeczności: ulicy, podwór-
ka, itd. 

Na pewno warto zapro-
ponować swój pomysł i włą-
czyć się w poprawę wyglądu 
i jakości życia w mieście.

Pierwszy etap, czyli zgła-
szanie wniosków, potrwa 
do 31 sierpnia. Propozycje 
można przesyłać drogą elek-
troniczną na adres: ilona.
szczygielska@swiebodzi-
ce.pl lub wrzucając kartkę 
do oznaczonej urny, która 
znajduje się na parterze ra-
tusza. Po zakończeniu na-
boru wniosków, w drugiej 
fazie, zgłoszone propozy-
cje zostaną przekazane do 
rozpatrzenia odpowiednim 
wydziałom Urzędu Miejskie-
go, które ocenią stopień ich 
zaawansowania, a także na-
kłady �nansowe potrzebne 
do ich realizacji. Trzeba tak-
że sprawdzić, czy zgłoszone 
zadanie nie dotyczy mienia 
prywatnego. Propozycje, 
które zostaną pozytywnie 
zwery�kowane pod wzglę-
dem formalnym, prawnym 
i �nansowym będą wpisane 
do budżetu na 2016 rok. Li-

stę zatwierdzonych zadań 
poznamy jesienią 2015 roku. 

Formularz zgłoszeniowy 
znajduje się na stronie inter-
netowej www.swiebodzice.
pl, w zakładce budżet party-
cypacyjny.

- Gorąco zapraszam do 
zgłaszania pomysłów, może 
to być inicjatywa indywi-
dualna albo sąsiedzka, jest 
z pewnością wiele spraw, 
które czekają na rozwiązanie 
a formuła budżetu obywa-
telskiego pozwoli na ich do-
strzeżenie i - jestem przeko-
nany - zrealizowanie zgodnie 
z oczekiwania mieszkańców 
- mówi Bogdan Kożucho-
wicz, burmistrz Świebodzic. - 
Poprzednie edycje pokazały, 
że świebodziczanie de�ni-
tywnie przekonali się do tej 
formy uczestnictwa w życiu 
społecznym miasta i chcą ją 
rozwijać.

(RED)

Budżet obywatelski
Rozpoczyna się kolejna edycja budżetu obywatelskiego gminy Świebodzice. 

Samorządowcy czekają na propozycje mieszkańców, dotyczące zadań, 
które miasto może zrealizować w 2016 roku. Jeśli tylko nie będzie 

przeszkód formalnych - zostaną one wpisane do planu inwestycyjnego 
na przyszły rok.

Kupili mercedesy 

Zapraszamy na giełdę pracy, która odbędzie się 30 kwiet-
nia (czwartek), w Młodzieżowym Centrum Kariery przy ul. 
Żeromskiego 27 w Świebodzicach.

Oferty pracy w Holandii i Niemczech przedstawi Agencja Pra-
cy OTTO. - Oferty skierowane są do młodzieży do 23. roku życia, 
bez znajomości języka, to głównie prace magazynowe. Są tak-
że oferty dla fachowców - tu nie ma ograniczeń wiekowych, ale 
wymagana jest znajomość języka - mówi Anna Stochaj, doradca 
zawodowy z MCK w Świebodzicach. Początek spotkania - godz. 
10:00. Prosimy o zabranie ze sobą CV.                                          (RED)

Giełda pracy w MCK
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• książki przychodów
i rozchodów,

• ryczałt,

• księgi handlowe,

• ewidencje podatku VAT, 

• rozliczenia roczne.

BIURO RACHUNKOWE 

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

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

kompleksowa obsługa fi rm i przedsiębiorstw Rozliczenia 
roczne już 

od 19 zł 

R E K L A M A

Miniony weekend upły-
nął pod znakiem imprez, z 
których dochód przeznaczo-
ny został na potrzeby Hospi-
cjum Stacjonarnego im. Jana 
Pawła II w Wałbrzychu. W so-
botę odbył się doroczny bal 
charytatywny w Wałbrzy-
chu, a w niedzielę koncert w 
Starych Bogaczowicach. Na 
pierwszej imprezie uzbiera-
no 23 100 zł, a na drugiej 21 
450 zł!

- Doroczny wałbrzyski bal 
charytatywny, z którego do-
chód przeznaczamy na pro-
wadzone przez nas Hospicjum 
Stacjonarne im. Jana Pawła II, 
stanowi kontynuację idei, któ-
rej pomysłodawczynią i pierw-
szą realizatorką była Wioleta 
Kruczkowska. I t od niej prze-
jęliśmy tę piękną i ważną ini-
cjatywę. W tym roku nasz bal 
zorganizowaliśmy w Hotelu 
Maria w Wałbrzychu, co też 
- ku naszemu zadowoleniu - 
było możliwe po raz czwarty w 
tym samym miejscu. Jesteśmy 
tu przyjmowani z wielkim ser-
cem i zawsze możemy liczyć 
na znakomite warunki oraz 
wykwintne i wyszukane menu, 
z czego bardzo się cieszymy. 
Gościem honorowym nasze-
go balu był ordynariusz na-
szej diecezji ks. bp Ignacy Dec. 
Ksiądz biskup, który całym ser-
cem popiera od lat nasze sta-
rania o pozyskanie środków na 
cel, który jest sednem naszego 
balu sprawił nam radość po-
dwójną bo nie tylko zaszczycił 
naszą charytatywną imprezę 
swoją obecnością uczestni-
cząc w jej rozpoczęciu, ale też 
podarował nam na licytację 
dwa piękne upominki: obraz 

Jana Pawła II oraz �gurkę anio-
ła. Impreza ob�towała w wiele 
atrakcji. Tradycyjnie została na 
niej przeprowadzona licyta-
cja przedmiotów i gadżetów 
podarowanych naszemu sto-
warzyszeniu przez darczyń-
ców. Obok darów od księdza 
biskupa, dzięki obywającym 
się podczas naszej zabawy 
kilkukrotnym licytacjom, moż-
na było stać się posiadaczem 
bardzo atrakcyjnych prac pla-
stycznych - autorstwa wałbrzy-
skich i krakowskich twórców, 
a także kilkunastu wartościo-
wych dla kolekcjonerów ga-
dżetów, w tym tak rzadkich do 
zdobycia, jak: koszulka z au-
tografem skoczka Adama Ma-
łysza, czy koszulka sportowa 
z własnoręcznym podpisem 
Mai Włoszczowskiej - naszej 
znakomitej kolarki i olimpijki. 
Bal prowadzili członkowie za-
rządu naszego stowarzyszenia: 
Renta Wierzbicka i Maria Ma-
jewska, a w tym miłym zadaniu 
wspierał nas znakomity konfe-
ransjer Jacek Czwojdziński - z 
dużym efektem prowadzący 
licytacje. Cieszymy się z wy-
sokiej frekwencji na naszym 
balu, bo mieliśmy aż 100 go-
ści, a bilety nie należały do ta-
nich. Muzyczną oprawę naszej 
imprezy tworzył akompania-
ment rodzimego Zespołu Fu-
ti-Art, złożonego z muzyków 
w Wałbrzycha oraz występ 
krakowskiego wokalisty Jacka 
Bigaja. Artysta jest znany z na-
strojowego głosu i ciekawego 
repertuaru piosenkarskiego 
opartego na utworach sprzed 
lat wśród których rarytasami 
były piosenki przedwojen-
ne. Z perspektywy dni, które 

Solidarni z hospicjum

Podczas balu prowadzone były liczne licytacje, które zakończyły się 
sukcesem.

już upłynęły od zakończenia 
balu, możemy powiedzieć, 
że spełnił on pokładaną w 
nim nadzieję. Zebraliśmy 23 
tys. 100 zł. Przy czym to jesz-
cze nie całość, bo ma do nas 
dotrzeć w związku z balem 
jeszcze kilka kwot. Pozyska-
ne pieniądze przeznaczymy 
na wyposażenie nowych po-
mieszczeń w hospicjum, które 
teraz urządzamy. Dziękujemy 
wszystkim, którzy byli razem z 
nami na naszej charytatywnej 
imprezie i swoim sercem i co 
też bardzo istotne pieniędzmi 
przyczynili się do osiągnięcia 
tak dobrego wyniku naszej 
zbiórki – podkreślają człon-
kowie zarządu Wałbrzyskiego 
oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Opieki Paliatywnej.

Po sobotnim balu przy-
szedł czas na niedzielny, dru-
gi koncert charytatywny na 
rzecz Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej Oddział w 
Wałbrzychu, zorganizowany z 
inicjatywy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Starych 

Bogaczowicach oraz Spo-
łecznego Komitetu „Solidarni 
z Wałbrzyskim Hospicjum” 
który tworzyli: Jolanta Kocoń, 
Bogumiła Korzeniowska, Ane-
ta Rajca, Aleksandra Sobota i 
Agnieszka Niewada.

- Pracownicy ośrodka po-
mocy od lat zajmują się popu-
laryzacją idei opieki hospicyj-
no-paliatywnej, a pracownicy 
wałbrzyskiego hospicjum są 
dla nas wzorem wspaniałego 
zaangażowania w swoją pra-
cę. Pomaganie jak i opieka 
nad chorym wymaga nie tyl-
ko wiedzy, czasu i zaangażo-
wania, lecz także olbrzymich 
środków �nansowych – stąd 
zrodziła się nasza idea poma-
gania. Koncert uświetniały 
występy zespołów: dziecięce-
go Bogaczowianie z Zespołu 
Szkół w Starych Bogaczowi-
cach oraz zespołu Aperto z 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury. W koncercie uczestni-
czyło ok. 230 osób o wielkich 
sercach – wspólnie udało się 
nam zebrać niebagatelną 

kwotę, która na obecną chwilę 
wynosi 21 450 zł. Na nasze za-
proszenie odpowiedzieli swo-
im udziałem miedzy innymi: 
Anna Zalewska - posłanka na 
Sejm, Jacek Cichura - starosta 
powiatu wałbrzyskiego, Bo-
gusław Uchmanowicz  - radny 
powiatu wałbrzyskiego, wła-
dze gminy Stare Bogaczowi-
ce: Mirosław Lech , Bogdan 
Stochaj oraz Alicja Stępnik 
- przewodnicząca rady gminy 
z częścią radnych. Szczególny-
mi gośćmi byli przedstawicie-
le hospicjum: prezes Renata 
Wierzbicka oraz wiceprezes 
Marek Karolczak, który przygo-
tował i przedstawił prezentację 
na temat 20-lecia działalności 
hospicjum. W związku z pro-
wadzoną rozbudową hospi-
cjum stacjonarnego Marek Ka-
rolczak przedstawił potrzeby w 
zakresie wyposażenia, między 
innymi niezbędny jest zakup: 
specjalistycznych łóżek, mate-
raców przeciwodleżynowych, 
oraz sprzętu medycznego. 
Dzięki olbrzymiej o�arności 
przybyłych gości, uda się nam 
choć w części zaspokoić te po-
trzeby. Po raz drugi udowod-
niliśmy, że choć gmina Stare 
Bogaczowice nie jest wielka 
liczebnie, to drzemie w niej 

olbrzymi potencjał dobroci. 
Składamy gorące podzięko-
wania osobom, które pomogły 
nam w organizacji koncertu: 
Radosławie Stramel-Świteńkiej 
za wspaniałe prowadzenie im-
prezy, Bogumile Stępień i Ze-
społowi Aperto za muzyczne 
uświetnienie imprezy, Anecie 
Rajcy, Bogumile Korzeniowkiej, 
Celinie Malczewskiej, Lucynie 
i Mirosławowi Król, Teresie 
Wojdale, Jadwidze Trynieckiej, 
Gabrieli Leszczyńskiej, Kata-
rzynie Bareckiej, Rodrygowi 
Świteńkiemu, Eugeniuszowi 
Rajcy, Edycie Zalewskiej i Ka-
tarzynie Popiel oraz Sylwii 
Czopek. Nasza inicjatywa nie 
byłaby możliwa do zrealizo-
wania gdyby nie dobre serca 
naszych darczyńców, którzy w 
różny sposób nas wspomogli. 
W tym miejscu składamy im 
serdeczne podziękowania. 
Mamy nadzieję, że uda się 
nam kontynuować organiza-
cje koncertu, jako cyklicznego 
wydarzenia w naszej gminie - 
więc już dziś zapraszamy na III 
edycję koncertu w 2018 roku 
(to nie pomyłka - co trzy lata). 
Do zobaczenia! – mówią orga-
nizatorzy koncertu w Starych 
Bogaczowicach.

(RED)

Wójt gminy Mirosław Lech i starosta wałbrzyski Jacek Cichura byli 
wśród licznych darczyńców podczas koncertu w Starych Bogaczowicach.

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ 
ODDZIAł W WAŁBRZYCHU

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

Od 21 lat prowadzimy opiekę hospicyjną nad chorymi u schyłku życia

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

Pomożemy rozliczyć PIT
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Spółka Węglowa Tepal z ul. Stefana Ba-
torego 82 w Wałbrzychu wprowadziła do 
sprzedaży nowy produkt: brykiet drzewny. 
- Nie jest to znany wszystkim brykiet z mar-

ketów. Oferowany przez nas produkt jest 
zdecydowanie lepszy, bo powstał z najwyż-
szej jakości suchego drewna liściastego. Do 
jego produkcji wykorzystane zostało wy-

łącznie drewno dębowe i bukowe. Dlatego 
jest to brykiet wysokoenergetyczny, które-
go właściwości grzewcze są około półtora 
raza lepsze od tradycyjnego drewna komin-

Ekologiczny, energetyczny, ekonomiczny…
… taki jest brykiet drzewny, wytwarzany z drewna dębowego i bukowego. To doskonałe paliwo 

do kominków i pieców centralnego ogrzewania jest już dostępne w Wałbrzychu 
w doskonałej cenie – 15 zł za worek o wadze 18 kilogramów!

kowego. Dodatkowo jest on pakowany w 
hermetycznie zamkniętych workach. A to 
sprawia, że jego wilgotność wynosi zaled-
wie 8 do 10 procent – wyjaśniają pracow-
nicy składu opałowego przy ul. Batorego w 
Wałbrzychu.

Brykiet nie jest jedyną nowością w ofer-
cie Spółki Węglowej Tepal. Skład opałowy 
na ul. Batorego w Wałbrzychu oferuje także 
bukowe i dębowe szczapy, które ułatwiają 
rozpalanie ognia w kominkach i piecach 
różnego typu. - Oczywiście prowadzimy 
także sprzedaż detaliczną i hurtową wie-
lu gatunków węgla. W naszej ofercie jest 
węgiel: Jaworzno Sobieski „orzech II”; Piast 
„orzech”; Marcel, Ziemowit „gruby”, eko-
groszek oraz koks, jaret, miał (klasa 24) oraz 
węgiel, jaret i miał workowane po 25 kg. 
Spółka prowadzi również sprzedaż ratalną, 
dostępną przez Santander Consumer Bank 
S.A. Dodatkowo, przy zakupie produktów, 
istnieje możliwość transportu do klienta. 

Zapraszamy do naszego składu przy 
ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu od 
poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00, 
a w soboty w godz. 6:30 - 13:00. Wszelkich 
informacji udzielamy pod numerami telefo-
nu: (74) 847 60 16 i (74) 847 75 56. Zapra-
szamy także na naszą stronę internetową 
www.tepal.eu – zachęcają pracownicy Spół-
ki Węglowej Tepal.

(TS)
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Posprzątają 
Jedlinę
Burmistrz Jedliny-Zdro-
ju zaprasza do udziału w 
akcji „Sprzątamy nasze 
miasto”, która odbędzie się 
24 kwietnia 2015 r. o godz. 
10:00. Akcja, w ramach Świa-
towego Dnia Ziemi, ma na 
celu zadbanie o środowisko, 
poprzez włączenie się do 
wspólnego sprzątania swo-
jego otoczenia. Więcej infor-
macji można uzyskać w urzę-
dzie miasta, w pokoju nr 5 
lub pod numerem telefonu: 
74 845 52 15 wewnętrzny 14.

(RED)

I po remoncie
Zakończyła się moderni-
zacja ulic Bolesława Pru-
sa i Północnej w Jedlinie 
Zdroju. Wymieniona została 
nawierzchnia dróg, przebu-
dowane zostały elementy 
odwodnienia oraz zostały 
wykonane miejsca postojo-
we. Dzięki temu poprawiło 
się bezpieczeństwo ruchu 
drogowego na tych odcin-
kach, a mieszkańcy zyskali 
lepszy i wygodniejszy dojazd 
do swoich posesji.

(RED)

Święto Ziemi 
na Brzegu Jeziora
25 kwietnia 2015 roku, 
nad Jeziorem Bystrzyckim 
w Zagórzu Śląskim, po raz 
ósmy odbędzie się „Święto 
Ziemi na Brzegu Jeziora”. 
Impreza zostanie zorga-
nizowana w ramach akcji 
„Sprzątanie Świata 2015”. 
- Uczestnicy będą wspólnie 
porządkować brzeg Jeziora 
Bystrzyckiego. Dla dzieci i 
młodzieży do lat 18 organi-
zatorzy przygotowali kon-
kurs wiedzy ekologicznej. 
A na zwycięzców czekają 
cenne nagrody (rowery gór-
skie, sprzęt elektroniczny, 
akcesoria turystyczne), ufun-
dowane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 
Wydarzenie to patronatem 
honorowym objęła posłanka 
na Sejm Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka. Start imprezy o 
godzinie 10.00 na przystani 
Słonecznej w Zagórzu Ślą-
skim. Zapraszamy! – zachęca 
Ewelina Firlej z Urzędu Gmi-
ny w Walimiu.

(RED)

Wiosnę w gminie 
Czarny Bór mieszkańcy 
rozpoczęli od wyborów 
sołtysów oraz członków 
rad sołeckich. To ważne 
wydarzenie, ponieważ to 
właśnie oni będą bezpo-
średnimi organizatora-
mi życia społecznego w 
swoich miejscowościach, 
to oni zainicjują ważne 
dla lokalnej społeczności 
działania i będą czuwali 
nad ich przebiegiem.

Zebrania wiejskie odbyły 
się w 6 sołectwach. Pierwsze 
takie spotkanie odbyło się 
24 marca we wsi Czarny Bór, 
a ostatnie zaś 8 kwietnia we 
wsi Borówno. We wszyst-
kich zebraniach uczestni-
czył wójt gminy Adam Gó-
recki. Wybranym sołtysom 
oraz radom sołeckim wójt 
życzył zadowolenia z wy-
konywania codziennych 
obowiązków gospodarza 
wsi, przyjaznych relacji z jej 
mieszkańcami oraz licznych 
inicjatyw, służących dobru 
danej miejscowości i całej 
gminy.

Dla niektórych sołtysów 
to już kolejna kadencja, 

jednak są i tacy, którzy de-
biutują w tej roli. Na kolejną 
kadencję wybrani zostali: 
Zbigniew Mokrzycki- sołtys 
Czarnego Boru, Eugeniusz 
Chudziak - sołtys Grząd 
Górnych, Franciszek Ko-
czerga - sołtys Grząd. Po raz 
pierwszy obowiązki sołtysa 
objęły: Alicja Wywiał - sołtys 
Jaczkowa, Agnieszka Wto-
rek - sołtys Witkowa, Piotr 
Filip - sołtys Borówna.

Skład Rad Sołeckich: 
Czarny Bór: 1. Teresa Józe-
fów, 2. Stefania Sanojca, 3. 
Jan Buczek; Witków: 1. Sta-
nisława Góral, 2. Wilhelm 
Góral, 3. Józefa Cieszkow-
ska, 4. Joanna Rutkowska, 
5. Edyta Śpiewak; Borówno: 
1. Stanisław Przychocki, 2. 
Mieczysław Ostrowski, 3. 
Zo�a Poręba, 4. Marzena 
Bodziony, 5. Agata Filip; 
Grzędy: 1. Jerzy Kędroń, 2. 
Leokadia Skoczeń, 3. Tere-
sa Żuber; Grzędy Górne: 1. 
Dorota Kaziuk, 2. Kazimierz 
Kłosowski, 3. Kazimierz 
Orzeł; Jaczków: 1. Michał 
Rutkowski, 2. Wanda Szega, 
3. Alina Obrzud.

(TP)

Od 1 maja tego roku 
wszyscy mieszkańcy 
gminy Walim będą mo-
gli zwiedzać największe 
atrakcje za symboliczną 
złotówkę!

- Drogi mieszkańcu gmi-
ny Walim! Kiedy byłeś ostat-
nio w Sztolniach Walimskich 
albo w zamku Grodno? Nie 
pamiętasz? To nie ważne! 
Od 1 maja 2015 roku Cen-
trum Kultury i Turystyki w 
Walimiu w porozumieniu z 
wójtem gminy Walim wpro-
wadza bilet mieszkańca. Za 
symboliczną złotówkę (1 
zł) możesz zwiedzić zamek 
Grodno. Tyle samo zapła-
cisz za zwiedzanie Sztolni 

Walimskich. Wejście do 
Sztolni i do Zamku Grodno 
za okazaniem dowodu toż-
samości. Bilety do nabycia 
w kasach – informują orga-
nizatorzy tej akcji.

Tymczasem trwają przy-
gotowania do kolejnego 
Jarmarku Średniowieczne-
go na zamku Grodno w Za-
górzu Śląskim. Podczas im-
prezy będą między innymi: 
pokazy średniowiecznego 
tkactwa, odlewnictwa, skór-
nictwa, płatnerstwa, a także 
średniowieczne gry i zaba-
wy. Nie zabraknie kramów z 
jadłem i napitkiem.

(RED)

Nowi i starzy sołtysi
w Czarnym Borze

Dla mieszkańców 
atrakcje za złotówkę

Od 1 maja gmina Walim wprowadza bilet mieszkańca.
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Myjnia ręczna przy Kauflandzie

Wulkanizacja
Naprawy bieżące

samochodów

TEL. 513 050 330
Wałbrzych, ul. Długa 4

MYCIE GRATIS*

* przy naprawie samochodu lub wymianie kompletu opon

R E K L A M A

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: 

 działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

• Doradztwo na rynku nieruchomości

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

• Zarządzaniem nieruchomościami

• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

• Przewóz osób

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

Mieroszowskie el�ki
W Mieroszowie odbył się X 
Gminny Konkurs Recytatorski 
"El�k". Organizatorem przed-
sięwzięcia jest Przedszkole Miej-
skie w Mieroszowie. Wszystkie 
działania związane z konkursem 
koordynuje Małgorzata Jasiak, 
a wzięły w nim udział dzieci z 
placówek wychowania przed-
szkolnego gminy Mieroszów: 
oddziałów przedszkolnych ze 
szkół podstawowych w Kowalo-
wej, Mieroszowie, Sokołowsku, 
przedszkola z Unisławia Ślą-
skiego i Przedszkola Miejskiego 
w Mieroszowie . 22 uczestni-
ków oglądało i słuchało jury w 
składzie: Anna Kulińska, Maria 
Chmielnicka i Henryk Hnatiuk. 
W kategorii dzieci młodszych (3 
i 4-letnich) zwyciężyli: Aleksan-
der Bodziony, Miłosz Altheim, 
Gabriel Kułach i Maja Kuchta, a 
wśród dzieci starszych (5 i 6-let-
nich): Bartosz Szostak, Justyna 
Michalik, Agata Liczbińska, Ali-
cja Boczoń i Maja Stus. Wszyscy 
uczestnicy dostali dyplomy i 
upominki za piękną recytację.

(TP)

Wnioski na piśmie
Zarząd Górniczego Koła Ło-
wieckiego "Jeleń" w Wałbrzy-
chu informuje, że szkody ło-
wieckie w uprawach rolnych w 
roku łowieckim 2015/16 nale-
ży zgłaszać na piśmie według 
wzoru, który jest dostępnych 
na stronach internetowych. 
- Wnioski należy przesyłać na 
adres: Górnicze Koło Łowieckie 
"Jeleń", skrytka pocztowa 316, 
58-309 Wałbrzych 11. Uwaga! 
Nie będą przyjmowane i rozpa-
trywane informacje o szkodach 
zgłoszone ustnie, telefonicznie 
lub na inny adres – informują 
przedstawiciele koła.

(TP)

Polska Spółka Gazow-
nictwa rozpoczęła na ulicy 
Powstańców i Dąbrowsz-
czaków w Mieroszowie 
prace związane z położe-
niem sieci gazowniczej. 
Równolegle gmina będzie 
prowadziła swoją inwe-
stycję związaną z budową 
kolektora kanalizacji sani-
tarnej na ulicy Dąbrowsz-
czaków.

- Mieszkańcy zyskają na 
tym nie tylko dostęp do gazu 
i kanalizacji, ale także nową 
nawierzchnię drogi. Prace 
są skoordynowane w taki 
sposób, aby wszystkie ko-
nieczne działania następo-
wały po sobie i tym samym 
były jak najmniej uciążliwe 
dla mieszkańców – wyjaśnia 
burmistrz Marcin Raczyński.

Zakres prac spowoduje 
jednak utrudnienia w ruchu 
kołowym: I etap: roboty pro-

wadzone na odcinku od ul. 
Wysokiej do ul. Polnej - ob-
jazd ulicy Dąbrowszczaków 
ulicami Wolności oraz Mic-
kiewicza (zgodnie z usta-
wionym oznakowaniem); II 
etap – roboty prowadzone 
na skrzyżowaniu z ul. Polną 
- objazd ulicy Dąbrowszcza-
ków ulicami Wolności oraz 
Mickiewicza (zgodnie z usta-
wionym oznakowaniem), III 
etap – roboty prowadzone 
na odcinku od ul. Polnej do 
budynku nr 12 - objazd uli-
cy Dąbrowszczaków ulicami 
Polną i Kościelną (zgodnie 
z ustawionym oznakowa-
niem).

- Przepraszamy za utrud-
nienia. Przewidywany ter-
min zakończenia prac to 
czerwiec bieżącego roku – 
dodaje burmistrz Mieroszo-
wa.

(TP)

Budują kolektor 
i gazociąg

Gmina buduje kolektor sanitarny na ul. Dąbrowszczaków 
w Mieroszowie.

Spółka Sanatoria Dolno-
śląskie prowadzi w Soko-
łowsku kolejną inwestycję. 
Po remoncie budynku by-
łego szpitala „Biały Orzeł”, 
teraz trwają intensywne 
prace w budynku byłego 
sanatorium „Waligóra”.

- Dostosowanie obiektu 
"Waligóra" w Sokołowsku 
do prowadzenia opieki dłu-
goterminowej nad osobami 
starszymi, niesamodzielny-
mi i przewlekle chorymi" 
współ�nansowane jest ze 
środków Mechanizmu Fi-
nansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego na lata 
2009-2014 – mówi Barbara 
Grzegorczyk, prezes spółki 
Sanatora Dolnośląskie.

 Inwestycja obejmuje kom-
pleksową przebudowę i mo-
dernizację obiektu. Wymianie 
ulegną wszystkie instalacje, 
tynki, okna. Obiekt wyposa-

żony będzie w system sygnali-
zacji pożaru, instalację telewi-
zyjną, monitoring, instalację 
przyzywową, komputerową. 
Zamontowany zostanie rów-
nież nowoczesny dźwig szpi-
talny. Wymienione w całości 
zostanie pokrycie dachowe, 
a elewacja poddana zostanie 
termomodernizacji. Obiekt 
zostanie wyposażony w no-
woczesny specjalistyczny 
dźwig szpitalny.

- Całkowita wartość inwe-
stycji wyniesie ok. 8 300 000 
złotych. Pozyskana przez 
spółkę kwota do�nanso-
wania to 6 600 000 złotych 
- dodaje Andrzej Lipiński, 
odpowiedzialny za inwesty-
cje w spółce Sanatoria Dol-
nośląskie.

Remont „Waligóry” nie 
jest jedyną inwestycją zapla-
nowaną do realizacji przez 
Sanatoria Dolnośląskie w 
2015 r. - Nasz plan zakłada 
kapitalny remont i odtwo-

rzenie zabytkowej leżakowni 
przy budynku „Biały Orzeł” w 
Sokołowsku i budowę agre-
gatu prądotwórczego dla 
całego obiektu „Biały Orzeł” 
– wylicza Barbara Grzegor-
czyk. - Ale inwestujemy nie 
tylko w Sokołowsku. W Ku-
dowie Zdroju zaplanowana 
jest budowa agregatu prą-
dotwórczego i modernizacja 
kotłowni dla Szpitala He-
matologicznego Rehabilita-
cyjnego dla Dzieci „Orlik”. Z 
kolei w Rościszowie przepro-
wadzony zostanie kapitalny 
remont i odtworzenie drew-
nianych balkonów w Specja-
listycznym Szpitalu Chorób 
Płuc.

Prezes Barbara Grzegor-
czyk zaznacza, że w ciągu 
ostatnich 2 lat spółka Sana-
toria Dolnośląskie pozyska-
ła na inwestycje środki ze-
wnętrzne w wysokości około 
9 000 000 złotych.

(RED)

Waligóra w Sokołowsku pięknieje

„Waligóra” jest kolejnym obiektem uratowanym w Sokołowsku przez spółkę Sanatoria Dolnośląskie.

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności

Gotówka od ręki AnaNas zawsze możesz liczyć
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na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami 
z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 

z póź. zmianami) 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych 

na terenie gminy Stare Bogaczowice, 
powiat wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomościach:
1. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubominie 

w granicach działki nr 246 o powierzchni 0,9586 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł.

Wadium: 1.500,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 455,10 zł., któ-
re należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem 
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny 
wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisa-
mi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyj-
nej wyłączonej z zabudowy. Istnieje możliwość okazania gra-
nic działki za dodatkową odpłatnością.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubominie 
w granicach działki  nr 244 o powierzchni 0,9526 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 15.000,00 zł.
Wadium: 1.500,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 455,10 zł., któ-
re należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem 
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny 
wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisa-
mi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyj-
nej wyłączonej z zabudowy. Istnieje możliwość okazania gra-
nic działki za dodatkową odpłatnością.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubominie 
w granicach działki nr 252/2 o powierzchni 0,0765 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 22.000,00 zł.
Wadium: 2.200,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 455,10 zł., któ-
re należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem 
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny 
wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisa-
mi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego stanowi teren zabudowy wiejskiej wielofunk-
cyjnej ( zagrodowa, mieszkaniowa, usługowa) Istnieje możli-
wość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.05.2015r. o godz. 9.00 w sali nr 216 
Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką 
w kasie Urzędu Gminy lub przelać na konto Urzędu Gminy w Starych Bo-
gaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670.
Do dnia 19.05.2015r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzę-
du Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg 
zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Wadium przepada 
na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice jeżeli uczestnik, który wygrał 
przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu nota-
rialnego.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu 
(74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

R E K L A M A

Gmina Stare Bogaczowice 

Wybory 
w Bogaczowicach
37 mieszkańców Nowych 
Bogaczowic wzięło udział 
w wyborach sołtysa i rady 
sołeckiej. Prowadząca ze-
branie Alicja Stępnik - jako 
przewodnicząca rady sołec-
kiej - przedstawiła sprawoz-
danie z działalności rady w 
mijającej kadencji. Potem 
kandydaturę na funkcję soł-
tysa ponownie zgłosiła Alicja 
Stępnik, a innych zgłoszeń 
nie było. W wyniku głoso-
wania 32 osoby poparły jej 
kandydaturę. Wspomagać ją 
będzie rada sołecka w skła-
dzie: Jadwiga Komarnicka, 
Elżbieta Puto i Marta Bart-
czak. Mieszkańcy poruszyli 
problem udrożnienia rzeki 
Strzegomki i przepustów. 
Wójt poinformował, że regu-
lacja rzeki zostanie rozpoczę-
ta w roku bieżącym. Uczest-
nicy obrad postulowali także 
zmianę rozkładu jazdy au-
tobusu szkolnego, by dzieci 
mogły później wychodzić z 
domów. Wnioskowano także 
o ograniczenie prędkości aut 
na terenie wsi. Z kolei 10 pro-
cent uprawnionych wybor-
ców wzięło udział w wybo-
rach sołtysa i rady sołeckiej 
w Starych Bogaczowicach. 
Przybyłych mieszkańców 
i władze gminy przywitał 
sołtys Andrzej Świteńki. Na 
przewodniczącego zebrania 
wybrano Bogusława Uchma-
nowicza, a sprawozdanie z 
działalności rady sołeckiej 
w okresie minionej kadencji 
złożył ustępujący sołtys. W 
dalszej części zebrania zgło-
szono trzy osoby na funkcję 
sołtysa: Lucynę Król, Annę 
Wieliczko i Rodryga Świteń-
kiego. W wyniku głosowania 
sołtysem Starych Bogaczo-
wic została Anna Wieliczko, a 
współpracować z nią będzie 
rada sołecka w składzie: To-
masz Sawicki, Paulina Kępiń-
ska, Katarzyna Gromke, Ariel 
Zarzeczny i Marta Zarzeczna. 
W trakcie zebrania wójt gmi-
ny poinformował o zada-
niach jakie będą realizowane 
w tej wsi: oczyszczanie kory-
ta Strzegomki, oczyszczanie 
poboczy dróg, oczyszczanie 
terenu zalewu, utwardzanie 
terenu przy pawilonach, wy-
miana oświetlenia uliczne-
go. Poruszono również spra-
wę przewozów pasażerskich 
i nazewnictwa ulic.

(TP)

W zabytkowych wnę-
trzach pięknie położone-
go Pałacu Struga odbyło 
się podsumowanie drugiej 
edycji konkursu „Najpięk-
niejsze zamki, pałace, 
dworki Aglomeracji Wał-
brzyskiej”. Konkurs zor-
ganizowany został przez 
Zespół Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Wał-
brzychu i Pałac Struga, we 
współpracy z Zamek Książ 
Sp. z o.o. i Muzeum w Wał-
brzychu.

Pod okiem komisji kon-
kursowej: Magdaleny Woch, 
Jacka Drejera i Joanny Błoch 
– 19 uczestników części hi-
storycznej ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów pisało 
test dotyczący zabytków 
architektonicznych znajdu-
jących się na terenie Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Gdy 
komisja była zajęta spraw-
dzeniem testów i podsumo-
waniem obrad, uczniowie 
i opiekunowie, po małym 
poczęstunku, wybrali się na 
spacer historyczny po parku 
przypałacowym w Strudze. 
Krzysztof Wieczorek pod-
kreślał walory architekto-
niczne pałacu, opowiadał 
ciekawostki historyczne 
dotyczące samego obiektu 

Władze Gminy Stare Bo-
gaczowice przekazały do 
użytkowania nowe, konte-
nerowe szatnie na boisku 
sportowym Unii Bogaczo-
wice.

- Mamy do dyspozycji 
nowe pomieszczenia na któ-
re składają się: szatnia gości, 
szatnia gospodarzy, pokój sę-
dziów oraz dwie toalety. Teraz 
będziemy mogli przyjmować 
drużyny i sędziów, przyjeż-
dżających do nas na rozgryw-

ki ligowe. W szczególności 
nowe szatnie są prezentem 
dla wszystkich naszych sek-
cji piłkarzy i piłkarek oraz dla 
mieszkańców naszej gminy 
na różnego rodzaju imprezy 
sportowe, festyny czy pikni-
ki organizowane na boisku. 
Trwa jeszcze urządzanie i wy-
posażanie tych pomieszczeń, 
ale już przy okazji treningów 
zawodnicy przebierają się w 
nowych szatniach. W imie-
niu zarządu klubu, trenerów, 

piłkarzy i piłkarek, rodziców, 
a także mieszkańców, chce-
my serdecznie podziękować 
władzom Gminy Stare Boga-
czowice za zakup i przeka-
zanie nam tak potrzebnych 
pomieszczeń, szatni. Z pew-
nością ta inwestycja podnie-
sie to nie tylko standardy i 
prestiż klubu Unia, ale i całej 
naszej gminy – podkreślają 
działacze LKS Unia Bogaczo-
wice.

(TP)

Najpiękniejsze zamki

oraz świętującej w tym roku 
725-lecie Strugi i jej okolic.

Najmilszym akcentem 
tego dnia był wernisaż 
najciekawszych prac kon-
kursowych oraz wręczenie 
nagród w zabytkowej Sali 
Kominkowej Pałacu Struga. 
W nastrojowym i ciepłym 
wnętrzu przewodnicząca 
Rady Miasta Wałbrzycha 
Maria Romańska, Anna Dży-
gała-Wojciechowska z biura 
senatora Wiesława Kiliana 
i poseł Katarzyny Izabeli 

Mrzygłockiej oraz właścicie-
le Pałacu Struga: Agnieszka 
Chmura-Wieczorek i Krzysz-
tof Wieczorek, nagrodzili 
laureatów obu części kon-
kursu. Wystawa nagrodzo-
nych i najciekawszych prac 
plastycznych prezentowana 
będzie do końca sierpnia w 
Pałacu Struga, a następnie 
będzie ją można zobaczyć w 
Muzeum w Wałbrzychu oraz 
w zabytkowych wnętrzach 
zamku Książ.

(TP)

Podsumowanie konkursu odbyło się w zabytkowych wnętrzach Pałacu 
Struga.

Dostali nowe szatnie

Piłkarze Unii Bogaczowice korzystają już z nowych szatni.
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Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L A M A

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

Victoria 
w pół�nale!
Siatkarze Victorii PWSZ Wał-
brzych wygrali we własnej 
hali z Krispolem Września 
3:1 w drugim meczu ćwierć-
�nałowym I ligi. Zwycięstwo 
to dało awans do pół�nału, 
w którym zawodnicy z Wał-
brzycha zagrają z Ślepskiem 
Suwałki.
Victoria rozpoczęła mecz w 
składzie: Fijałek, Olczyk, Kacz-
marek, Piórkowski, Krulicki, Fi-
lipiak oraz Mihułka jako libero. 
Na początku pierwszego seta 
gospodarze przegrywali 6:8, 
ale chwilę później po 3 zagryw-
kach Kaczmarka wałbrzysza-
nie prowadzili 12:11. Niestety 
nie potra�li doskoczyć do Kri-
spolu, przez co goście wygrali 
tą część spotkania 25:22. W II 
partii po bardzo dobrym po-
czątku podopiecznych Krzysz-
tofa Janczaka, gdzie już mieli 4 
punkty przewagi, wrześnianie 
najpierw zdołali wyrównać, a 
następnie prowadzili 16:15. 
Mimo to gospodarze się nie 
poddali, odskoczyli rywalowi 
i wygrali drugiego seta 25:22. 
Trzecia odsłona wyglądała 
bardzo podobnie do drugiej - 
najpierw Victoria prowadziła, 
następnie Krispol odrobił stra-
ty i wygrywał 20:17, ale osta-
tecznie wałbrzyszanie wygrali 
tą odsłonę po bardzo zaciętej 
końcówce 29:27. IV set był już 
w całości bardzo dobrze roze-
grany przez drużynę Krzystofa 
Janczaka - od początku cały 
czas prowadzili, przewaga 
była w granicach 5-6 punktów, 
a ostatecznie Victoria wygrała 
tego seta 25:20, cały mecz 3:1, 
dzięki czemu awansowała do 
pół�nału fazy play-o� I ligi.

Radosław Radczak

Piłkarze Górnika Wał-
brzych przegrali w Prusz-
kowie z miejscowym 
Zniczem 0:2 i w tabeli II 
ligi wciąż pozostają na 
przedostatnim miejscu. Na 
szczęście znów przegrały 
swoje spotkania zespoły 
sąsiadujące z wałbrzysza-
nami w tabeli.

Po ubiegłotygodniowej 
porażce na własnym boisku 
1:3 ze Stalą Stalowa Wola, 
szkoleniowiec biało - niebie-
skich Jerzy Cyrak dokonał 2 
zmian na mecz ze Zniczem: 
powracający (po przerwie 
spowodowanej żółtymi kart-
kami) Dariusz Michalak za-
stąpił Mateusza Sawickiego, 
a Mateusz Krzymiński zagrał 
za Dominika Radziemskiego. 
Natomiast na ławce rezerwo-
wych usiadł, powracający po 
kontuzji, Seweryn Derbisz.

Po bardzo spokojnym 
początku spotkania w Prusz-
kowie, w 8 min. z dystansu 
strzelił Kamil Śmiałowski, ale 
na rzut rożny piłkę sparo-

Bez goli, bez punktów

Znicz Pruszków 
- Górnik Wałbrzych 2:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Kopciński (57), 2:0 Barzyc 
(87). Żółte kartki: Niewulis, Nawrocki 
oraz Figiel, Oświęcimka, Tyktor. Czer-
wona kartka: Michał Oświęcimka (58 
- za drugą żółtą). Sędziował: Tomasz 
Tobiański (Gdańsk). Widzów: 250.
Znicz: Bigajski - Kucharski, Jędrych, 
Gurzęda, Pielak - Kopciński, Niewulis, 
Januszewski (67 Tomczyk), Kraska (15 
Nawrocki), Banaszewski (81 Barzyc) 
- Górski.
Górnik: Musin - D. Michalak, Tyktor, 
Stolarczyk -  Oświęcimka, Wepa, 
Bronisławski, Figiel, Krzymiński (63 
Sawicki) - Śmiałowski (84 Radziemski), 
Orłowski (70 Lenkiewicz). 

Leonid Musin obronił w Pruszkowie rzut karny, ale Górnik przegrał 0:2.

wał Michał Bigajski. Siedem 
minut później pierwszej 
zmiany musiał dokonać tre-
ner Znicza Dariusz Banasik: 
Daniela Nawrocki zastąpił 
kontuzjowanego Daniela 
Kraskę. Obie drużyny nie 
tworzyły ciekawego widowi-
ska w pierwszej połowie, nie 
było także ciekawych okazji 
podbramkowych, a walka 
toczyła się głównie w środku 
pola. Pierwsza bardzo groź-
na sytuacja do zdobycia gola 
zaistniała dopiero tuż przed 
przerwą, gdy w polu karnym 
Górnika Michał Oświęcimka 
sfaulował jednego z zawod-
ników Znicza, za co został 
ukarany żółtą kartką i sędzia 
podyktował rzut karny. Do 
jedenastki podszedł były pił-
karz Zagłębia Lubin i Górnika 
Polkowice - Artur Januszew-
ski, ale jego uderzenie bar-
dzo dobrze obronił Leonid 
Musin, dzięki czemu do prze-
rwy był bezbramkowy remis.

Początek drugiej czę-
ści spotkania wyglądał jak 
pierwsza - niestety niecie-
kawie. Dopiero w 57 min. 
po faulu Tomasza Wepy, 
bezpośrednio z rzutu wolne-

go bramkę dla gospodarzy 
zdobył Krzysztof Kopciński. 
Chwilę później ponownie 
przewinił Oświęcimka, za co 
został ukarany drugą żółtą 
i w konsekwencji czerwoną 
kartką, przez co goście mu-
sieli kończyć mecz w osła-
bieniu. Gospodarze coraz 
śmielej atakowali, jednak za-
wodnicy z Wałbrzycha sku-
tecznie w obronie grali. W 75 
min. dwukrotnie próbował 
wyrównać Śmiałowski, ale 
jego strzały były niecelne. 
Przed końcem meczu, po do-
środkowaniu Nawrockiego, 
wynik meczu na 2:0 ustalił 
Rafał Barzyc.

Był to już 13. mecz wał-
brzyszan bez zwycięstwa 
z rzędu na obcym terenie. 
Dzięki temu zwycięstwu 
ćwierć�nalista Pucharu Pol-
ski traci tylko 2 punkty do 
podium, a Górnik nadal zaj-
muje przedostatnie miejsce 
w tabeli ligowej. W następ-
nej kolejce ekipa z Wałbrzy-
cha zagra w Puławach z miej-
scową Wisłą. Mecz odbędzie 
się w sobotę, 25 kwietnia, o 
godz. 15:00.

Radosław Radczak

Piłkarki nożne AZS PWSZ 
Wałbrzych pokonały na wła-
snym boisku Sokoła Kolbu-
szowa Dolna 4:0 i zachowały 
pierwsze miejsce w grupie 
południowej I ligi. Dwa 
gole zdobyła Małgorzata 
Mesjasz, a po jednym So�a 
Gonzalez i Klaudia Miłek, 
która w niedzielę świętowa-
ła urodziny.

Trener Marcin Gryka na 
mecz z Sokołem – pierwszy 
na własnym boisku w rundzie 
wiosennej - wystawił zespół w 
następującym składzie: Antoń-
czyk - Botor, Konopka, Mesjasz, 
Bosacka, Brzeska, Wacławczyk, 
Lizoń, Iwańczuk, Miłek, Gon-
zalez. Wałbrzyszanki szybko 
uzyskały przewagę i w 24 min. 
objęły prowadzenie po strzale 
z kilku metrów Małgorzaty Me-
sjasz. Kilka minut później wynik 
podwyższyła So�a Gonzalez, 

która skorzystała z błędu kol-
buszowskiej obrony i strzałem 
z około 20 metrów zaskoczyła 
bramkarkę Sokoła. Przed prze-
rwą losy spotkania rozstrzy-
gnęła ponownie Mesjasz, która 
głową posłała piłkę do siatki 
rywalek, ustalając wynik do 
przerwy na 3:0 dla AZS PWSZ. 
Po zmianie stron akademiczki 
kontrolowały grę, a szkolenio-
wiec mógł spokojnie rotować 
składem. Najpierw za Wacław-
czyk i Lizoń weszły Pełechata 
i Wandolska, a potem jeszcze 
Bosacką zmieniła Rak. Na kwa-
drans przed końcem wynik 
meczu ustaliła Klaudia Miłek, 
która strzałem z dystansu nie 
dała bramkarce gości szans na 
obronę.

W następnej kolejce wał-
brzyszanki zagrają w Łaszczo-
wie z Koroną.

(RED)

Gol i wygrana 
na urodziny

W turnieju mistrzostw Pol-
ski koszykarzy na wózkach, 
który został rozegrany w 
Łodzi, Mad Devils Mieroszów 
rozgromili drużynę z Olsz-
tyna 89:26 i pokonali ekipę 
z Łodzi 63:53. – Dzięki temu 
będziemy walczyli o miejsce 
5 na turnieju w Koninie, który 
zostanie rozegrany w dniach 
9-10 maja  - mówi Robert Sza-
rek z Mad Devils Mieroszów.

- W majowym turnieju w 
Koninie zagramy z drużynami 
Startu Wrocław, ŁTSRN Łódź 
i Mustanga Konin. Spotkania 
wyłonią kolejność na miejscach 

5-8 w tegorocznych mistrzost-
wach Polski. Niespodzianką jest 
spadek drużyny wrocławskiej, 
która w tamtym sezonie 
zajmowała 4 miejsce. Tymc-
zasem nasza drużyna przy-
gotowuje się intensywnie, 
aby zająć 5 miejsce i tym sa-
mym awansować o 3 oczka w 
górę. W rundzie zasadniczej 
pokonaliśmy już drużynę z Ko-
nina i niewielką ilością punktów 
przegraliśmy z Wrocławiem, 
co pozwala optymistycznie 
patrzeć na nasze zamierzenia – 
podkreśla Robert Szarek.

(RED)

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

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

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

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

OKNA z Wałbrzycha

WIOSENNA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

• Koszykarze Górnika 
Trans.eu TWS Mazbud Wał-
brzych z kompletem zwy-
cięstw zakończyli pół�na-
łowy turniej mistrzostw 
Polski do lat 18. Zespół 
pod wodzą trenera Pawła 
Domaradzkiego rozpoczął 
turniej od zwycięstwa nad 
faworyzowanym Tre�em So-
pot 84:74, choć po I kwarcie 
przegrywał różnicą 20 punk-
tów (!). Potem wałbrzyszanie 
pokonali gospodarzy turnie-
ju – Gim 92 Ursynów Warsza-
wa 90:71, a w ostatnim dniu 
turnieju w Warszawie ograli 
MOSiR Siarkę Jezioro Tarno-
brzeg 71:63 i pewnie awan-
sowali do najlepszej ósemki 
w Polsce!
• Wychowanek piłkarskie-
go Górnika Wałbrzych 
Michał Bartkowiak został 
powołany do reprezentacji 
Polski do lat 18. Pomocnik 
Śląska Wrocław dostał po-
wołanie od trenera Rafała Ja-
nasa na turniej Slovakia Cup. 
Rywalami Polaków będą w 
dniach 18 – 25 kwietnia ró-
wieśnicy ze Słowacji, Chin i 
Kanady.
• Aż 32 gole zdobyły w 
ostatni ej kolejce rozgry-
wek II grupy III ligi piłkarki 
nożne dwóch wałbrzyskich 
zespołów. Prowadzące 
w rozgrywkach ekipy AZS 
PWSZ II i Victorii Aglomera-
cja Wałbrzyska rozgromiły 
swoich rywali po 16:0 i w na-
stępnej kolejce zmierzą się w 
spotkaniu o prymat. Wyniki 
9 kolejki: Victoria Aglome-
racja Wałbrzyska Wałbrzych 
– Zdrój Jedlina Zdrój 16:0, 
Grom Udanin – AZS PWSZ 
II Wałbrzych 0:16, Polonia-
-Stal Świdnica – Piast Nowa 

Ruda 1:0, Bielawianka Biela-
wa – Akademia Orlik Jelenia 
Góra 5:1. Następna kolejka 
– 25-26 kwietnia: AZS PWSZ 
II Wałbrzych – Victoria Aglo-
meracja Wałbrzyska, Zdrój 
Jedlina Zdrój – Bielawian-
ka Bielawa, Akademia Orlik 
Jelenia Góra – Polonia-Stal 
Świdnica, Piast Nowa Ruda – 
Grom Udanin.
• Wyniki 20 kolejki pił-
karskiej klasy okręgowej 
seniorów: Victoria Świe-
bodzice – Iskra Jaszkowa 
Dolna 3:2, Zdrój Jedlina 
Zdrój – Zryw Gola Świdnic-
ka 2:2, Polonia-Stal II Świd-
nica – Skalnik Czarny Bór 
4:2, LKS Bystrzyca Górna 
– Włókniarz Kudowa Zdrój 
8:0, Trojan Lądek Zdrój – 
Unia Bardo 1:2, Piławianka 
Piława Górna – Unia Złoty 
Stok 0:1, Piast Nowa Ruda 
– Karolina Jaworzyna Śląska 
2:2, Nysa Kłodzko – Zamek 
Kamieniec Ząbkowicki 1:1. 
Następna kolejka – 25-26 
kwietnia: Victoria Świebo-
dzice – LKS Bystrzyca Górna, 
Iskra Jaszkowa Dolna – Nysa 
Kłodzko, Zamek Kamieniec 
Ząbkowicki – Polonia-Stal 
II Świdnica, Skalnik Czarny 
Bór – Piast Nowa Ruda, Ka-
rolina Jaworzyna Śląska – Pi-
ławianka Piława Górna, Unia 
Złoty Stok – Trojan Lądek 
Zdrój, Unia Bardo – Zdrój 
Jedlina Zdrój, Zryw Gola 
Świdnicka – Włókniarz Ku-
dowa Zdrój.
• Wyniki 20 kolejki piłkar-
skiej klasy A: Sudety Dzieć-
morowice – Wenus Nowice 
2:0, Nysa Kłaczyna – MKS 
Szczawno Zdrój 0:2, LKS Wi-
śniowa – Joker Jaczków 2:5, 
Unia Jaroszów – Biały Orzeł 

Mieroszów 1:1, Grom Wit-
ków – KS Walim 5:1, Zieloni 
Mrowiny – Włókniarz Głu-
szyca 3:1, Cukrownik Pszen-
no – Czarni Wałbrzych 1 :2, 
Gwarek Wałbrzych – Granit 
Roztoka 0:3 vo. Następna 
kolejka – 25-26 kwietnia: 
Czarni Wałbrzych – Zieloni 
Mrowiny, Biały Orzeł Mie-
roszów – LKS Wiśniowa, 
Włókniarz Głuszyca – Sudety 
Dziećmorowice, KS Walim 
– Granit Roztoka, Joker Jacz-
ków – MKS Szczawno Zdrój, 
Cukrownik Pszenno – Nysa 
Kłaczyna, Wenus Nowice – 
Grom Witków, Gwarek Wał-
brzych – Unia Jaroszów.
• Wyniki 8 kolejki piłkar-
skiej klasy B: Górnik Bogu-
szów-Gorce – Podgórze Wał-
brzych 2:0, Grodno Zagórze 
Śląskie – Zagłębie Wałbrzych 
1:5, Victoria II Świebodzice – 
Płomyk Borówno 3:1, Iskra 
Witków Śląski – Unia Stare 
Bogaczowice 6:0. Następna 
kolejka - 26 kwietnia: Górnik 
Boguszów-Gorce – Victoria II 
Świebodzice, Podgórze Wał-
brzych – Iskra Witków Śląski, 
Unia Stare Bogaczowice – 
Grodno Zagórze Śląskie, Za-
głębie Wałbrzych – Płomyk 
Borówno.
• Stowarzyszenie Sude-
tyo�road  organizuje 25 
kwietnia kolejną, czwartą 
edycję Rajdu Samocho-
dów Terenowych Kamyki 
2015. Rywalizacja będzie 
się rozgrywała w dwóch kla-
sach: Wyczyn – dla aut wciąż 
wyglądających jak seryjne 
oraz Extreme – bez ograni-
czeń w „przeróbkach” aut. 
W obu klasach zakazane jest 
używanie wyciągarek na-
pędzanych inaczej niż siłą 

mięśni. Limit załóg, jaki zo-
stał ustalony, to 60 i tyle też 
samochodów potwierdziło 
swój udział.
• Burmistrz Mieroszowa 
Marcin Raczyński oraz Mie-
roszowskie Centrum Kul-
tury zapraszają na Przeła-
jowy Bieg Jeża oraz Marsz 
Nordic Walking i Bieg Jeży-
ków. Imprezy odbędą się 1 
maja 2015 roku w Mieroszo-
wie. Uczestnicy, którzy ukoń-
czyli 17 rok życia mogą do-
konać zgłoszenia w formie 
elektronicznej na stronie 
www.timepro.pl lub w dniu 
biegu w godzinach 9:00-
10:00 w biurze zawodów 
przy ulicy Hożej 4. Zawodni-
cy Biegu Jeża i Marszu Nor-
dic Walking wystartują o go-
dzinie 10:15. Do pokonania 
będą mieli trasę o długości 
ośmiu kilometrów, wytyczo-
ną ulicami: Hożą, Żerom-
skiego, Kwiatową, następnie 
malowniczymi polnymi i le-
śnymi drogami wzdłuż gra-
nicy polsko-czeskiej, do wsi 
Golińsk i mety przy ulicy Ho-
żej. O godzinie 10:30 wystar-
tuje Bieg Jeżyków, w którym 
udział wezmą przedszkolaki 
z rocznika 2010 i młodsi. Na-
stępnie odbędą się starty na 
dystansach 300 m, 500 m, 1 
km, 2 km i 3 km. Trasy bie-
gów dzieci i młodzieży wyty-
czono w rejonie ulicy Hożej 
i Parkowej Góry. Udział w 
zawodach jest płatny i wy-
nosi 30 zł od uczestnika. Z 
opłaty startowej zwolnione 
są dzieci, uczniowie, stu-
denci do 25 roku życia oraz 
osoby niepełnosprawne po 
okazaniu ważnej legitymacji. 
Wpisowe uiszcza się w dniu 
zawodów. Na zdobywców I, 

II i III miejsca, na wszystkich 
dystansach, czekają medale i 
nagrody rzeczowe. Wszyscy 
uczestnicy otrzymują medal 
okolicznościowy. Regulamin 
oraz formularze rejestracyj-
ne dostępne są na stronie 
www.mck.pl.
• W Kobierzycach zawod-
nicy Głuszyckiego Klubu 
Karate wzięli udział w Mię-
dzynarodowym Turnieju 
Shinkyokushin. W zawo-
dach wystartowało około 
450 zawodników w formule 
full contact. W zawodach 
wzięły udział ekipy m.in. z 
Rosji, z Austrii, z Niemiec i 
z Czech. Głuszycki klub re-
prezentowali: Emilia Sobie-
raj, Martyna Dylak, Kewin 
Błachotnik, Szymon Prorok, 
Maciej Staniszewski, Szymon 
Pieroń, Bartosz Warszczuk 
i Kacper Słomiński. Poziom 
walk był bardzo wysoki, a 
spośród głuszyczan na po-
dium stanęli: Emilia Sobieraj 
( III miejsce) oraz Kacper Sło-
miński (III miejsce).
• Władze Głuszycy wraz z 
Centrum Kultury-Miejską 
Biblioteką Publiczną w 
Głuszycy organizują Ligę 
Lekkoatletyczną Szkół 
Podstawowych, która skła-
dać się będzie z trzech edy-
cji: kwietniowej, majowej 
i czerwcowej. Uczniowie 
głuszyckich szkół podsta-
wowych rywalizować będą 
indywidualnie w biegach 
na dystansach krótkich: od 
30 m do 60 m oraz długich 
od 200 m do 600 m (długość 
dystansu uzależniona jest 
od wieku dziecka). Pierw-
sza edycja LLSP odbędzie 
się w sobotę 25 kwietnia br. 
w godz. od 9.00 do 12.00 

na boisku sportowym w 
Głuszycy przy ul. Dolnej. 
Organizatorzy zapraszają 
uczniów szkół podstawo-
wych do uczestnictwa w 
zawodach i do zbierania 
punktów w klasy�kacji ge-
neralnej. Dla najlepszych 
młodych lekkoatletów 
przewidziane są medale w 
różnych kategoriach wie-
kowych. Kolejne edycje ligi 
zaplanowane są na 30 maja 
i 19 czerwca.
• W piątek, 24 kwietnia, o 
godz. 14.00 w hali sporto-
wej przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Głuszycy gościć 
będą znani w środowisku 
polskiego boksu zawodni-
cy: Piotr Wilczewski i Ma-
riusz Wach. Piotr Wilczewski 
pochodzi z Dzierżoniowa, do 
2012 roku był bokserem za-
wodowym, potem został tre-
nerem. Zdobył tytuł mistrza 
Europy organizacji EBU, a 
także pasy WBF International 
oraz Mistrza Świata federacji 
TWBA w wadze superśred-
niej. Mariusz Wach to posia-
dacz pasa mistrzowskiego 
WBC International oraz fede-
racji TWBA w wadze ciężkiej. 
W swojej karierze zawodo-
wej walczył m.in. z mistrzem 
świata organizacji IBF, WBO, 
IBO i WBA Władymirem 
Kliczko. Na spotkaniu obec-
ny będzie także głuszycza-
nin Roman Szmidt – mistrz 
Polski, wieloletni zawodnik 
Victorii Wałbrzych i Polonii 
Świdnica, zawodnik klubów 
niemieckich i holenderskich, 
drugi trener Polonii Świdni-
ca, z którym zawodnicy zdo-
byli drużynowe mistrzostwo 
Polski.

(RED)

Sportowy raport
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R E K L A M A

Najtańsze okna 
w mieście

Wycena i pomiar 

gratis
Tel. 605 062 642

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

Wynajmę 
pomieszczenia biurowe 

z powierzchnią 
magazynową

z osobnym wejściem 
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu 

(przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

Mak Brug
Usługi Remontowo 

– Budowlane
remonty mieszkań i łazienek

budowa domów 
jednorodzinnych

kosztorysowanie robót 
budowlanych

Tel. 605 062 642

Obiekt o powierzchni 
415m2, C.O. gazowe.
Zdjęcia i szczegółowy opis 

na stronie
www.nieruchomosci-renoma.pl 
tel. 74 840 40 40 lub 693 223 424 

Sprzedam Dom Weselny 
w Świebodzicach - cena 265 tys.zł.

SKUP NIERUCHOMOŚCI 
ZA GOTÓWKĘ

(RÓWNIEŻ ZADŁUŻONYCH)

KREDYTY
TEL. 606 97 66 30

NAPRAWA 
SKUTERÓW I QUADÓW 

(odbiór i dowóz)
CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 12B 

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel. (74) 844 52 33, 

722-181-622 

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

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

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

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

do 1 tys. zł za darmo!

POŻYCZKI GOTÓWKOWE 
do 150 tys. zł

CHWILÓWKI do 3 tys. 
od 1 do 12 miesięcy

Bez BIK, KRD
Wałbrzych, 

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

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

i 74-854-17-12
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Redakcja
 i biuro ogłoszeń

Tygodnika DB 2010
 

ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)
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Tygodnik DB 2010
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Redaguje kolegium
Redakcja i biuro ogłoszeń 
ul. Wysockiego 27, 58 – 300 Wałbrzych, 
tel.: 790 709 590, www.db2010.pl
e-mail:  redakcja@db2010.pl
 reklama@db2010.pl
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych 
nie zwracamy.

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 

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

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

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

i inne...

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7
irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.

REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA 
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI, 

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport
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80000 zł. DO NEGOCJACJI, Tel:502-
657-640

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:502-
657-353

6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
trzypokojowe 73 m2 na drugim 
piętrze w czteropiętrowcu na Pod-
zamczu, 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: 502-
665-504

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 bu-
dowy, 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: 519-
121-104

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 wolno-
stojący w trakcie remontu Stare 
Bogaczowice. Powierzchnia 178m2, 
działka 900m, cena 145000 zł Tel: 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Bogu-
szów mieszkanie po kapitalnym 
remoncie 39m2 , 2 pokoje, aneks 
kuchenny, osobno wc i toaleta cena 
57000zł. Tel: 519-121-104
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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 użytko-
wy, 21 m2, I piętro, przy pl. Tuwima 
w centrum Wałbrzycha, 420 zł 
brutto, 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytko-
wy, 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. Norwi-
da - 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 gara-
żem, 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 - okoli-
ce ul. Fałata, z ogrodem i garażem, 
460 000 zł, 607212315, 74 666 09 19

58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 

ZA GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
MIESZKANIA - PODZAMCZE
HIT!!!!!! HIT!!!!!! HIT!!!!!!  Cena 139 tyś. 
do negocjacji, I piętro, 64 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 169 tyś. do wprowadzenia,  V 
piętro, 63 m2, 3 pokoje, , 74/640 11 
73, 513 130 023
Cena 119 tyś. do  remontu,  I piętro, 
54 m2, 3 pokoje, do remontu 74/640 
11 73, 509 180 718
MIESZKANIA – PIASKOWA GÓRA
Cena 99 tyś. 3 pokoje, II piętro, do 
remontu 74/640 11 73, 509 180 718
Cena 78 tyś. wymieniono instalację 
elektryczną, częściowo okna, do re-
montu, parter kamienicy, 3 pokoje, 
74 m2, 74/640 11 73, 502 549 553
Cena 140 tyś. do negocjacji, wymie-
niono okna i wszystkie instalacje, po 
remoncie, I piętro w bloku, 3 pokoje, 
49,6 m2, 74/640 11 73, 502 549 553
Cena 125 tyś. 2 pokojowe, 53 m2, IV 
piętro , po kapitalnym remoncie, z 
zabudowanym balkonem, 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 zabu-
dowie, częściowo umeblowane, 
74/640 11 73, 502 668 974
Cena 111 500 zł,  wyremontowane, 
komfortowe, 33 m2, 2 pokoje, III 
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
MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ 
110 tyś., –do wprowadzenia,  parter, 
38 m2, 2 pokoje, po kapitalnym 
remoncie, kuchnia umeblowana i 
wyposażona, częściowo umeblowa-
ne, 74/640 11 73, 502 668 974
Cena 107 tyś.  I piętro, 3 pokoje, 71 
m2,  74/640 11 73, 509 180 718
Cena 199 tyś. do negocjacji, parter, 
67,20 m2, 3 pokoje, wyremon-
towane, kuchnia w zabudowie, 
częściowo umeblowane, 74/640 11 
73, 502 668 974
Cena 99 tyś. w trakcie remontu, 
możliwość wykończenia wg gustu 
kupującego, piękna i spokojna oko-
lica, kamienica 4 rodzinna, działka 
ogrodzona 12 arów,  parter, 50 m2,  
74/640 11 73, 502 668 974
MIESZKANIA – NOWE MIASTO
63 tyś. do negocjacji, spokojna okoli-
ca, 52 m2, 2 pokoje, do wprowadze-
nia, 74/640 11 73, 502 668 974
MIESZKANIA – ŚRÓDMIEŚCIE
Cena 59 tyś. do wprowadzenia,  42 
m2,  74/640 11 73, 513 130 023
MIESZKANIA – SZCZAWNO ZDRÓJ
Cena 190 tyś. 3 pokojowe, 64 m2, 
lokalizacja tuż przy pijalni wód, po 
remoncie, 42 m2,  74/640 11 73, 513 
130 023
Cena 220 tyś. mieszkania w stanie 
deweloperskim, II poziomy, 57 m2,  
74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA – PODGÓRZE

BON - PODZAMCZE ,MIESZKA-
NIE ,72 M2 ,3 PIĘTRO ,3 POKOJE 
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA ,WC 
,PRZEDPOKÓJ ,BALKON .OGRZE-
WANIE MIEJSKIE. CENA : 169 900 
ZŁ (NR : 1987 ) - (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ ,MIESZKA-
NIE ,64 M2 ,PARTER ,3 POKOJE 
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z 
WC ,PRZEDPOKÓJ .OGRZEWANIE 
GAZOWE . CENA : 199 000 ZŁ (NR 
: 1986)- (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 ,MIESZKA-
NIE ,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 ,MIESZ-
KANIE ,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 ,KUCH-
NIA ,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPO-
KÓJ ,PIWNICA .OGRZEWANIE CO 
.OKNA PCV . CENA : 128 000 ZŁ 
(NR : 1706)- (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ ,MIESZKA-
NIE ,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 WAN-
NĄ ,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 - ŚRÓDMIEŚCIE ,MIESZKA-
NIE ,70 M2 ,2 PIĘTRO ,2 POKO-
JE(1 POKOIK NA PODDASZU) 
,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC ,2 

PIWNICE ,STRYCH .OGRZEWANIE 
WĘGLOWE . . CENA : 135 000 ZŁ 
(NR : 1990)- (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 - BOGUSZÓW GORCE ,DOM 
,250 M2 ,DZIAŁKA : 2500 M2 . 
CENA : 450 000 ZŁ (NR : 1928)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA ,DOM W 
ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ,105 
M2 ,3 POKOJE ,SALON ,KUCHNIA 
W ZABUDOWIE ,ŁAZIENKA Z 
WC ,WC ,PRZEDPOKÓJ .OGRZE-
WANIE NA OPAŁ STAŁY .GARAŻ 
,SUSZARNIA ,POMIESZCZENIA 
GOSPODARCZE . CENA : 490 000 
ZŁ (NR : 1937)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06
BON - ZAGÓRZE ŚLĄSKIE , 2 
DZIAŁKI ZAGRODOWA ,WARUNKI 
ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 
,3000 M2 ,MEDIA : PRĄD ,GAZ 
.ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA 
STUDNI . CENA : 75 000 ZŁ (NR 
: 1897)- (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33
BON - PODGÓRZE ,DOM ,94 M2 
,4 POKOJE ,KUCHNIA W ZABU-
DOWIE ,ŁAZIENKA Z WC ,WC 
,PRZEDPOKÓJ ,STRYCH .OGRZE-
WANIE 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 - GŁUSZYCA ,DZIAŁKA 
ROLNA ,5969 M2 ,MEDIA 50M OD 
DZIAŁKI .DROGA DOJAZDOWA 
: ASFALT . CENA : 59 000 ZŁ (NR 
: 1847)- (74) 843 33 33, (74) 666 
66 06 
BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,LOKAL HAN-
DLOWO USŁUGOWY ,103M2 ,9 
POMIESZCZEŃ , 2 WC ,CHŁODNIA 
,POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 
.OGRZEWANIE PIEC GAZOWY 2 
FUNKCYJNY .CENA : 250 000 ZŁ 
(NR : 1981)- (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,LOKAL 
BIUROWY ,50 M2 ,PARTER ,2 
POMIESZCZENIA BIUROWE 
,KUCHNIA ,WC ,HALL .OGRZEWA-
NIE ELEKTRYCZNE . CENA NAJMU 
: 1600 ZŁ, CENA SPRZEDAŻY: 168 
000 ZŁ (NR : 1124)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ ,LOKAL 
HANDLOWO USŁUGOWY , 30 
M2 ,PARTER ,2 POMIESZCZENIA 
HANDLOWO USŁUGOWE ,PO-
MIESZCZENIE SOCJALNE .LOKAL 
UMEBLOWANY CENA : 39 900 ZŁ  
(NR : 1964) -  (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

JMDOM mieszkanie 2–pokojowe, 
60 m2, Biały Kamień - ul. Grabow-
skiej, 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

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 prze-
stronne mieszkanie z ogromnym 
potencjałem, 67 mkw, w cenie 

Cena 48  tyś. do remontu, I piętro, 45 
m2,  74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA – ŚWIEBODZICE
120 tyś., do wprowadzenia, I piętro, 
46 m2, 2 pokoje, 74/640 11 73, 509 
180 718
179 tyś., do negocjacji, I piętro, 61 
m2, 3 pokoje, wyremontowane, 
częściowo umeblowane, Osiedle 
Piastowskie, 74/640 11 73, 502 668 
974
DOMY- RUSINOWA
269 tys. dom w stanie surowym za-
mknięty- 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
5 350 m2, 140 ZŁ/M 74/640 11 73, 
513 130 023
WYNAJEM
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

USŁUGI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

(1) Do wynajęcia 2 pok. mieszka-
nie na Piaskowej Górze (750 zł,-) 
Tel. 664-983-318

(1) Sprzedam mieszkanie na 
Podzamczu, 3 pokoje 63 m2. W 
budynku 4-piętrowym. Zadbane, 
nie wymaga wkładu �nanso-
wego. Cena 155tys. zł (do małej 
negocjacji). Tel.694 568 032 lub 
793 337 017

(2) Sprzedam dom piętrowy w 
Wałbrzychu ul. Harcerska o pow. 
89m2. Pow. całej działki: 588m2. 
Tel: 668315175.

(3) Sprzedam pół domu z gara-
żem i ogrodem w sąsiedztwie 
osiedla Podzamcze: 111m2, dział-
ka 860m2, cena: 240 tys. zł. Tel. 
74/841-32-27 i 668-058-053.

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

MOTORYZACJA

Sprzedam samochód Subaru 
Forester 2 L, 1999 r., benzyna, 
automat, bogate wyposażenie, 

właściciel PL, zadbany, cena 
11500 zł. Tel. 668 292 848.

(2) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl, 
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 
pokoje z aneksem kuchennym, 
41m2 , Podgórze, I piętro, cicha 
okolica, ogródek, cena - 46 000 
zł!!! 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
54m2,  Podgórze, ul. Niepodległo-
ści, 1 piętro, cena 55 tys.zł. -  DO 
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
48m2, Podzamcze, 1piętro w czte-
ropiętrowcu, balkon, cena 120tys.
zł. do negocjacji, 74 666 42 42, 
881 788 200 .
WILLA-  Sprzedamy kawalerkę, 
34m2, Rusinowa, parter , cena 50 
tys.zł. – do negocjacji! co gaz, 74 
666 42 42, 881 788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 289 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Do sprzedania 3 pokoje, 
po remoncie, P.Góra, ul.Nałkow-
skiej, 50,8 m2, cena 153 tys.zł.  74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- 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 70 
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 wprowadze-
nia, cena 80 tys.zł – do negocjacji! 
74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
40m2, w Śródmieściu, do wpro-
wadzenia, 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.

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

e-mail:info@zolnieruk.pl

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 54m2, 7 piętro 
w 10, cena 120.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PODZAM-
CZE, 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. Blan-
kowa, 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. Basz-
towa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w 
4, cena 105.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PODZAM-
CZE, ul. Grodzka, 3 pokoje, 54m2, 
8  piętro w 10, cena 115.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blan-
kowa, 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. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 40m2, 4 piętro 
w 4, po kapitalnym remoncie, 
cena 138.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul. 
Wrocławska,  2 duże pokoje z 
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w 
2, 59.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – OKAZJA! NOWE 
MIASTO, okolice Ogińskiego,  2 
pokoje z jasną kuchnią, 41m2, 
wysoki parter, C.O. Gaz 69.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

RENOMA –  BIAŁY KAMIEŃ ul. 
Kątowa, 27m2, kawalerka, 2 piętro 
w 10, cena 58.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

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 –  8 LETNI DOM W BLI-
SKIEJ OKOLICY CZARNEGO BORU 
z garażem, 110m2, 4 pokoje, 
przystępna cena lub zamiana z 
dopłatą na 2-3 pokoje w Wałbrzy-
chu 74 840 40 40, 512 085 489

bezpieczne i sprawne przejście 
przez cały proces zakupu aż do 
momentu umowy końcowej zwią-
zanej z jej nabyciem. Oferujemy 
pomoc w sprawdzaniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów do kredytu i Notariusza. 
Pomagamy w negocjacjach ceny i 
warunkach transakcji z właścicie-
lem. Polecamy i zapraszamy do 
bliższej prezentacji! 

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

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje. 
Cena 79 tys. złtel.882 068 300 - 
600 186 884 numer licencji 19411

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

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

Sprzedam dwa mieszkania 130 
m2. Cena 170 tys. zł w Mieroszo-
wie. 

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

Sprzedam mieszkanie w Wałbrzy-
chu okolice 11 Listopada, 1 piętro, 
28 m2. Cena 43 tys. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam działki budowlane w 
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam lokal użytkowy w 
Głuszycy 200 m2, przy głównej 
drodze, parter. Cena 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 Pia-
skowej Górze, 41 m2, 2 pokoje, 
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel. 
882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

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

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

WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 po-
koje z werandą, 68,5m2, N.Miasto, 
cicha lokalizacja, cena 76 tys.zł., 
74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie 42m2, zielona lokaliza-
cja Wałbrzycha, Kozice, cena 65 
tys.zł. – do negocjacji! 74 666 42 
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy dom w Stru-
dze do remontu, działka 5090m2, 
cena 240 tys.zł. do negocjacji 74 
666 42 42,  881 424 100.
WILLA – Sprzedamy szeregówkę 
na Gaju, 112m2, 4 pokoje, działka 
600m2, po częściowym remoncie, 
225 tys.zł. 74 666 42 42 , 507 153 
166.
WILLA-  Sprzedam  2 pokoje na 
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuch-
nia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy po kapital-
nym remoncie 2 pokoje, 42m2, 
B.Kamień, 105 tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.
WILLA- Sprzedamy dom wolno-
stojący wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi w Głuszycy, 12 
pokoi, działka 5000m2, cena 
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po 
remoncie, B.Kamień okolice Ludo-
wej, 83m2, z garażem i ogrodem, 
cena 215000zł.  666 42 42, 881 
788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
42m2, po remoncie, okolice Wiej-
skiej 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.

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 remon-
cie, 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. 41M2, 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 po-
koje, 50m2, w rozkładzie, widna 
kuchnia, balkon, cena

119 tys, Tel. 883 334 481

MS- 1992 Piaskowa Góra, 2 poko-
je 48m2, parter w 4-piętrowcu, do 
remontu, cena 110 tys. Tel. 793 
111 130

MS- 1985 Piaskowa Góra, kawaler-
ka, 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 
130 tys. do neg. Tel. 793 111 130

MS-1931 Kawalerka Biały Kamień 
pow. 26m do wprowadzenia, 
cena 63 tys. Tel.883 334 486

MS-2005 Biały Kamień, 2 pokoje, 
42m2, do wprowadzenia, ogró-
dek, cena 99 tys. Tel. 883 334 486
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MS-1986 Biały Kamień, 2 pokoje, 
nowe budownictwo, do wprowa-
dzenia, pow. 47M, cena 118 tys. zł 
Tel. 793 111 130

MS- 2016 Sobięcin, 3 pokoje, 
nowe budownictwo, do remontu, 
pow. 57M2, cena 59 tys, Tel. 883 
334 481

MS-1996 DOM wolnostojący po 
remoncie, o pow. 110 M, z ogro-
dem 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 Wałbrzy-
cha przy największym parkingu 
w mieście, cena 4500. tel. 606 
976 630

Wynajem kawalerka, cena 750 zł 
!!! tel. 793 111 130

Wynajem komfortowe, komplet-
nie umeblowane 3 pokojowe 
mieszkanie na Piaskowej Górze, 
cena 1450, tel. 606 97 66 30

Nieruchomość tygodnia: Działka 
rolno-budowlana w Kolcach. 3000 
m2. Cena 70 tys. zł.

Działka zlokalizowana w niezwy-
kle urokliwym miejscu. Wokół 
tereny zielone: góry, lasy. W 
sąsiedztwie domki jednorodzin-
ne. Oferujemy naszym Klientom 
bezpłatną pomoc w załatwieniu 
formalności związanych z uzyska-
niem kredytu na zakup nierucho-
mości. Ponadto proponujemy 

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 – Śród-
mieście, 35m, dwa pokoje, 1. 
piętro, rozkładowe. 78.000. tel. 
887-338-001.

M3 – Okazja! Wałbrzych – Nowe 
Miasto, 76m, trzy pokoje, 2. pię-
tro, 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. 887-338-
001.

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 bu-
downictwo, 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 – DE-
WELOPERKA – Cena od 124.000 zł 
za M2. Tel. 887-338-001. 
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia 
mieszkań z ogródkami w Wałbrzy-
chu i okolicach tel. 887-338-001. 
Dzwoń!
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia 
działek budowlanych pod mia-
stem w dobrych cenach tel. 887-
338-001. Zdecydowany Klient! 
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia 
mieszkania z ogrzewaniem 
miejskim w Wałbrzychu. Tel. 887-
338-001. Pilne! 
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia 
gruntu rolnego od 2-20ha w 
pobliżu Wałbrzycha i Świdnicy. 
Tel. 887-338-001.
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