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

Nowy serwis samochodowy

Policjanci przed sądem
Rozpoczął się proces sądowy, w którym Prokuratura Rejonowa w Świdnicy
oskarżyła policjantów z I Komisariatu w
Wałbrzychu. Śledczy zarzucili dwóm funkcjonariuszom przekroczenie uprawnień
dotyczących zastosowania środków przymusu bezpośredniego.
O tej sprawie na łamach Tygodnika DB
2010 pisał już kilka razy Janusz Bartkiewicz. - 25 kwietnia obserwowałem pierwszy dzień procesu wytoczonego przez

Prokuraturę Rejonową w Świdnicy dwóm
policjantom z I komisariatu na wałbrzyskiej
Piaskowej Górze, oskarżonym o przekroczenie uprawnień dotyczących zastosowania środków przymusu bezpośredniego.
Mówiąc prościej, oskarżonych o pobicie
Pawła R. na terenie I KP w 11 maja 2014
roku – relacjonuje Janusz Bartkiewicz w artykule „Różne kwiatki” na str. 7. Zapraszamy do lektury!
(RED)
REKLAMA:

• 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

Przenieś kredyt do nas
i spłacaj go bez napinki.
Gwarantujemy, że oprocentowanie
nie wzrośnie w trakcie trwania umowy.
Sprawdź, czy możesz
wziąć udział w promocji.

PROMOCJA!
Bezpłatne sprawdzenie klimatyzacji!

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH:

Świebodzice, ul. Kopernika 3, tel. 74 857 32 19
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

al. gen. Charlesa de Gaulle’a 2, Wałbrzych (obok salonu Skody)

Promocja „Bez napinki” trwa od 02.03 do 31.05.2015 r. i dotyczy kredytu gotówkowego, którym Klient spłaci kredyty (pożyczki) wyłącznie spoza Banku BPH (z innych
banków lub SKOK-ów), na sumę co najmniej 5 000 zł. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Klienta. Promocja dotyczy umów zawartych
w Oddziałach lub Placówkach Partnerskich. Regulamin Promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Placówkach Banku i na bph.pl. Wyliczenia reprezentatywne
z 08.02.2015 r.: oprocentowanie w skali roku 4,90%, całkowita kwota kredytu 34626,63 zł, umowa na 82 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 45816,04 zł, rata miesięczna 558,73 zł. Całkowity koszt kredytu w zł: 11189,41 zł, w tym odsetki 6951,11 zł i kredytowana prowizja 4238,30 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
(całkowity koszt kredytu w % w stosunku rocznym) 8,88%. Pośrednik kredytowy jest upoważniony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki
oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia, a także do dokonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw osobom pozostającym z nim w stosunku pracy.
Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

tel.: 74/840-83-18, 694-445-519
azmotors.bosch-service.pl
Wszystko czego potrzebuje twoje auto
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Niepełnosprawni – won spod Ratusza…
Eugeniusz
Skarupa

W dniu 21 kwietnia 2015
roku w Ratuszu wałbrzyskim
odbyło się posiedzenie Wałbrzyskiej Rady Sportu. Jednak nie będę relacjonował
merytorycznej części obrad,
a zajmę się tym, co mnie spotkało przed wejściem do siedziby wałbrzyskiej władzy.
Otóż gospodarz – pan prezydent Roman Szełemej zaprosił m.in. mnie jako członka
Rady Sportu na posiedzenie.
Dobry gospodarz staropolskim obyczajem otwiera
wrota swego obejścia zapraszając gości do środka. Mnie
zamiast życzliwości spotkało
pouczenie strażnika miejskiego z komendą, bym wyniósł
się poza plac sprzed Ratusza.
Fakt – w Ratuszu w tym
roku jeszcze nie byłem,
ostatni raz zaparkowałem
na wyznaczonej kopercie,
remont – modernizacja terenu przed Ratuszem była w

KREDYT
POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO


Bez BIK



Bez poręczycieli



Bez opłat
wstępnych



na dowolny cel

Zadzwoń i sprawdź

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

trakcie i nie przyszło mi do
głowy, że finał będzie taki, że
pogoni się niepełnosprawnych zupełnie sprzed siedziby wałbrzyskiej władzy.
Podjechałem dość blisko
windy (w której zaistnieniu
mam swój nie mały udział)
przyklejonej do budynku Ratusza i zaparkowałem z zachowaniem zasady, by nikomu nie utrudnić ruchu – ani
samochodom, ani pieszym i
wtedy strażnik zaczął swoją
powinność. Musiałem wycofać się i zaparkować pod
ZUSem.
Nielubiany ZUS a potrafił
tuż pod drzwiami stworzyć
dwa miejsca parkingowe,
opodal apteka na rogu ma
swoją kopertę i na ul. Sienkiewicza jest jedna koperta,
a urząd miasta – ZERO.
Zanim zaczęły się obrady w kwestii organizacyjnej
zabrałem głos i zwróciłem
uwagę pytając pana Prezydenta o co w tym wszystkim
chodzi. Otrzymałem odpowiedź, że przed remontem
odbyły się szeroko zakrojone
konsultacje społeczne i nikt
nie miał w tym kontekście
uwag, poza tym to wynika

z ogólnopolskiej koncepcji
wypierania ruchu kołowego
z centrum miast.
Ktoś zupełnie niezorientowany na sali poradził, że
na ul. Rycerskiej jest duży
parking i tam są miejsca dla
niepełnosprawnych. Widać
ludzie mają wyobraźnię,
szkoda, że chorą.
No nie wierzę. Po 35 latach mojej walki o równe
prawa osób niepełnosprawnych w Polsce, ale głównie
w Wałbrzychu nastąpiło drastyczne uwstecznienie. Nie
wiem skąd się wzięła moda
w XXI wieku polegająca na
tęsknocie za XIX wiekiem.
Cywilizowany świat wybiega z marzeniami do połowy
XXI wieku i dalej, a my Polacy wolimy 200 lat do tyłu. To
jest zresztą bardzo wymowny trend, jednak nie zbyt dobrze świadczący o decydentach i realizujących.
Słysząc o konsultacjach
od razu przyszedł mi na myśl
tzw. pełnomocnik prezydenta (nota bene bez żadnych
pełnomocnictw) Wałbrzycha
do spraw osób niepełnosprawnych i nie wchodząc
w szczegóły powiem krótko:

jaki pełnomocnik, taki finał
konsultacji i efekt końcowy
Placu Magistrackiego.
Wałbrzych – w bardzo
szybkim czasie wyludniające się miasto, miasto wręcz
osób
niepełnosprawnych
i starszych, którym już nie
chce się stąd wyjeżdżać. W
Wałbrzychu jest ponad 30 tysięcy niepełnosprawnych i w
przeliczeniu na liczbę mieszkańców to jedyna statystyka,
w której Wałbrzych uzyskał
zasłużone I miejsce w Polsce.
Przez wiele lat choć powoli, ale z konsekwencją
realizowałem swoją walkę z
dyskryminacją po to, by dziś
doczekać czasów, że zaprasza się mnie, a potem spod
budynku wygania?
Szczerze mówiąc nie mogę
do końca zrozumieć finału
modernizacji Placu przed Ratuszem, przecież wielokrotnie
na spotkaniach podkreślałem
działania pana Szełemeja jako
prezydenta, a choćby od lat
oczekiwana ścieżka rowerowa dla rowerzystów wokół
Podzamcza, całkowicie bez
barier, skrzyżowanie Alei Podwale z ulicą Wieniawskiego –
bez barierowe, skrzyżowanie

ul. De Gauola z Wrocławską,
gdzie stoczyłem wręcz bój z
poprzednim prezydentem i
to bez efektu, dziś to skrzyżowanie jest bezbarierowe,
z wyrównanymi poziomami
jezdni i dostępne dla wszystkich i po takich pozytywnych
przykładach nagle powstaje w
XXI wieku taki bubel, zrobiony
zresztą za pieniądze podatników z niepełnosprawnością.
Za poprzedniego prezydenta napisałem artykuł o tym dlaczego młodzi
Wałbrzyszanie uciekają z
Wałbrzycha i wtedy tytuł
mojego artykułu brzmiał: fenomen ciemnogrodu. I co? I
po latach i tylu pozytywnych
przykładach mój artykuł wraca do aktualności?
Wszyscy jesteśmy zapatrzeni na ZACHÓD, a na
Zachodzie miarą cywilizacji
społeczeństwa jest stosunek
do osób z niepełnosprawnością. Przy tej zasadzie cieniutko Wałbrzych wypada.
Cała cywilizowana Europa
patrzy w przyszłość, a w Wałbrzychu ktoś zapatrzył się w
XIX wiek.
Jak popatrzę, jak mój i
jeszcze paru osób dorobek

Duma, a nie wstyd
Swego czasu napisałem o, moim zdaniem,
mającym niewiele wspólnego z obiektywizmem rankingu tygodnika „POLITYKA”, na temat atrakcyjności polskich miast. Przypomnę,
że Wałbrzych ulokowano w nim na ostatnim
miejscu, ilustrując zestawienie zdjęciem wyjątkowo zaniedbanego zaułka ze szwendającym
się psem. A wiadomo, że podobne koszmarne
zakątki znajdują się także w miastach pretendujących do miana najbardziej atrakcyjnych.
Program TVN24 „Szkło kontaktowe” szczyci się liczną rzeszą odbiorców. Dlatego należy
oczekiwać, że dwudniowy pobyt jego zespołu w
Wałbrzychu, wpłynął na zwiększenie się zainteresowania naszym miastem i jego okolicami. Służyły temu krótkie, ale treściwe informacje oraz wymowne zdjęcia związane z czołowymi obiektami
i zabytkami oraz wydarzeniami i ludźmi, których
przy tej okazji trzeba poznać. Najważniejszy wniosek wynikający z programu: warto i należy odwiedzić Wałbrzych. A my możemy z tego powodu być
tylko dumni.
Andrzej Basiński

Grzegorz Miecugow podczas programu zrealizowanego na terenie Starej Kopalni.

trzydziestu kilku lat idzie na
marne, to wręcz płakać mi
się chce, ale cóż jak widać
w moim mieście zbyt dużo
jest takich, co to się nie starzeją, którym nie ubywa
sprawności i którzy uważają,
że zawsze będą chodzić na
swoich sprawnych nogach.
Konkludując nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć
zdrowia, bo na zmianę mentalności jest już chyba za
późno.
***
Eugeniusz Skarupa –
tym, co może już nie pamiętają przypomnę swoją
osobę: sportowiec z najwyższymi tytułami mistrza Świata, Europy, wicemistrza Olimpijskiego,
pierwszy w Polsce student
AWF z niepełnosprawnością ruchową, twórca maratonu wałbrzyskiego dla
osób na wózkach, twórca i
14 letni prezes Klubu Sportowego Niepełnosprawnych START Wałbrzych i
człowiek, który sporo w
Wałbrzychu wywalczył, co
można palcem pokazać.

DB2010

Środa, 29 kwietnia 2015 r.
www.db2010.pl

Przybywa rodzinnych
domów dziecka
Na 29 kwietnia zaplanowano otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka
w Wałbrzychu. To już trzecia taka placówka w mieście.
- Prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej przekazał Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, w trwały zarząd,
lokal przy ul. Buczka 5/8 w
Wałbrzychu, składający się
z 4 pokoi, kuchni z jadalnią,
łazienki oraz przedpokoju o
łącznej powierzchni 141,82
m2. Lokal wyremontowano
i wyposażono za kwotę 48
574 zł. Do rodzinnego domu
dziecka zostanie przeniesionych 6 dzieci w wieku od 2
do 11 lat, z innych dużych
placówek -wyjaśnia Arkadiusz Grudzień, rzecznik
prasowy prezydenta Wałbrzycha.
Rodzinne domy dziecka
są formą pieczy zastępczej
nad dziećmi pozbawionymi
właściwej opieki ze strony
rodziny naturalnej, którą
tworzyć mogą jedynie oso-

by z doświadczeniem, po
odpowiednim przeszkoleniu. W zawodowej rodzinie
zastępczej przebywać może
troje dzieci, a w rodzinnym
domu dziecka nie więcej niż
ośmioro.
- Od stycznia 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu utworzył dwa rodzinne domy, w
których łącznie jest już 11
dzieci. Powstały one z przekształcenia
zawodowych
rodzin zastępczych, które
dysponują
odpowiednio
dużymi mieszkaniami, więc
nie było potrzeby zapewniania im nowych lokali. W
maju przekształcona zostanie kolejna rodzina zawodowa w rodzinny dom dziecka,
gdzie umieszczone zostaną
kolejne dzieci z placówek.
MOPS od dwóch lat, od
momentu przejęcia przez

miasto zadań powiatowych,
podejmuje liczne działania
na rzecz szkolenia rodzin
zastępczych,
rodzinnych
domów dziecka, przekształcania dużych placówek w
małe dla 14 dzieci. Przede
wszystkim jednak podejmowane są liczne działania
na rzecz wspierania rodziny,
poprzez pracę asystentów
rodzinnych, aby rodziny mogły dobrze funkcjonować i
dzieci nie trzeba było zabierać. Apelujemy, aby osoby
chętne do pełnienia funkcji
rodzin wspierających, rodzin
pomocowych oraz rodzin
zastępczych zgłaszały się
do Działu Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
ul. Beethovena 1-2 – tel. /
74 664 08 47 – dodaje Arkadiusz Grudzień.
(TP)

Dzień Ziemi na Podzamczu
Z okazji Światowego
Dnia Ziemi, Ośrodek, Społeczno-Kulturalny
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Wałbrzychu
zorganizował happening na terenie
osiedla. Uczestniczyło w
nim ponad 300 uczniów
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich oraz
przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr
14 i Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka”.

Podczas happeningu dzieci m.in. rozdawały przechodniom obrazkowe instrukcje
dotyczące zasad segregowania odpadów, wydane przez
Gminę Wałbrzych oraz broszury „Turysto! Szanuj środowisko!”, opracowane i wydane
przez Fundacje Nasza Ziemia.
Happening zakończono sadzeniem drzew i krzewów na
terenach rekreacyjnych.
Dzień Ziemi obchodzony jest na świecie od 1970
r. Święto ogłoszone przez
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Pomoc finansowa dla Ciebie
- jeśli jesteś PRACODAWCĄ
Grant na telepracę to pomoc finansowa dla pracodawcy w związku z utworzeniem
stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Wysokość wsparcia stanowi do 6-ciokrotności minimalnego wynagrodzenia
(obecnie 10.500,00 zł).
Na stanowisku telepracy może zostać zatrudniony skierowany przez urząd pracy bezrobotny rodzic wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotny
opiekun osoby zależnej, który w okresie 3 lat przed dokonaniem rejestracji w urzędzie
pracy zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.
(Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego,
który jest osobą bliską pracodawcy, tj.; małżonkiem, rodzicem, rodzeństwem, dzieckiem
własnym lub przysposobionym).

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

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

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

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

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, było reakcją na niekorzystne zmiany zachodzące
w przyrodzie. W Polsce Dzień
Ziemi obchodzimy od 1990 r.
Happening został zorganizowany w ramach realizacji programu „Czysta natura”, będącego laureatem
konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii,
którego organizatorem jest
GAZ-SYSTEM.
(BAS)

Świadczenie aktywizacyjne

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

POMOC DLA BEZROBOTNYCH!
Bon zatrudnieniowy

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

Bon na zasiedlenie

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

Wbrew pozorom, najtrudniej pisze się o sprawach oczywistych, o takich, jak suma
dwóch dwójek. Jak wtedy wykoncypować coś oryginalnego i po części odkrywczego?
Autorowi pchają się w takich
momentach pod pióro same
banały, przerosty patosu, oklepane stwierdzenia i oceny. Ale
spróbujmy.
Odszedł Profesor Władysław
Bartoszewski. Mimo sędziwego
wieku, znienacka i nieoczekiwanie. I już meldują się oczywiste
oczywistości, jak mawia klasyk
z Żoliborza. A więc wyliczmy
to, co dla ludzi rozumnych nie
ulega wątpliwości i co wyliczyć
bezwzględnie należy.
Odszedł wzorzec Polaka,
patrioty, państwowca, uczciwości i przyzwoitości. Chodząca kronika wydarzeń bardziej i
mniej brzemiennych w skutki,
przenikliwy ich komentator.
Gdy rozpoczynał się program
z udziałem Profesora, każdy
mu życzliwy miał pewność, że
czeka go intelektualna uczta.
Trudno o gawędziarza, który by

Święto strażaka

opowiadał z większą swadą i
żywiołowością, odnosząc się do
historii i teraźniejszości. Gaduła uroczy i bezkonkurencyjny,
którego słuchało się z otwartymi ustami, podziwiając wiedzę,
energię, pamięć, błyskotliwość
i celność spostrzeżeń. AUTORYTET. A przy okazji humor,
życzliwość i wielkie serce dla
tego trudnego, niewdzięcznego świata.
Nade wszystko był patriotą,
który zawsze i wszędzie czuwał
nad interesem Polski. Jakże wiele mówiące było Jego powiedzenie, że jeśli coś warto zrobić,
nie jest to jednoznaczne z określeniem, że coś się robić opłaca.
Wiele wycierpiał od Niemców,
ale za swoje powołanie uznał
dążenie do pojednania z naszym zachodnim sąsiadem i
zaskarbił sobie u niego wielki
szacunek, podobnie jak Żydów,
którym pomagał. Był strażnikiem najbardziej liczących się
humanistycznych wartości i
bronił ich konsekwentnie. Również przed pseudopatriotami
i ludźmi jak ich określał, nabzdyczonymi i napęczniałymi
własną ważnością, jednostkami
mającymi o sobie ogromnie
mniemanie, ale aż proszącymi się o przekłucie z głośnym
„bum”. Nie cierpiał też polskiego zakompleksienia, co pewien
czas rodzącego demony.

Czy trzeba w tym miejscu
wskazywać, kto Profesora nie
lubił, a nawet nienawidził?
Każdy mądry i przyzwoity rodak doskonale wie, o kogo
chodzi. O ludzi małych nie w
znaczeniu wzrostu, lecz charakteru i osobowości. Niedawno Profesor życzył zwycięstwa
Bronisławowi Komorowskiemu, by, jak powiedział, uniknąć pochówku zorganizowanego przez innych. Należy
przez to rozumieć: urzędującemu prezydentowi niechętnych.
Jak było do przewidzenia,
po śmierci Profesora w Internecie odezwały się hieny i gady.
To motłoch, który gwizdał i
lżył Profesora na cmentarzu
podczas rocznic Powstania
Warszawskiego, którego reprezentantom roi się przejęcie
władzy. Jestem za wolnością
słowa, ale jestem też gorąco za
bezwzględnym tropieniem internetowych gnojków. Gdyby
to było możliwe, przyjąłbym z
entuzjazmem karanie ich chłostą na goły tyłek na centralnym
placu miasta, do momentu aż
sempiterny przybrałyby kolor
fioletowy.
Te kundelki, skunksy i karły
nie zaszkodzą jednak gigantowi, którym był i na wieki pozostał Profesor. Człowiek nie do
zastąpienia.
REKLAMA

najtańszy

w 24 godz.

KREDYT
Bierz ile chcesz!

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

od

czynne: pn.-pt. 9-17

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

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

bez opłat wstępnych

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

Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

REKLAMA

Burmistrz Głuszycy Roman
Głód, Prezes OSP w Głuszycy Górnej Roman Kocur i
Naczelnik OSP w Głuszycy
Górnej Tomasz Trawczyński
zapraszają 2 maja na Głuszyckie Święto Strażaka.
Program uroczystości: godz.
9.00 – Msza św. w kościele
NMP Królowej Polski w Głuszycy Górnej; 11.00 – uroczystość związana z nadaniem
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Głuszycy Górnej tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Głuszyca”, Park Jordanowski;
11.30 -13.00 – pokaz ratownictwa w wykonaniu OSP,
przejazd wozem strażackim,
atrakcje dla dzieci, słodki poczęstunek, Park Jordanowski.
Uroczystość uświetni występ
Głuszyckiej Orkiestry Dętej.
(RED)

Zbiórka zużytego
sprzętu
Urząd Gminy Czarny Bór
oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce
organizują na terenie gminy
Czarny Bór zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. 29 kwietnia
zbiórka zostanie przeprowadzona w Grzędach i Grzędach
Górnych, a 30 kwietnia w Jaczkowie i Witkowie.
(RED)

Ładna posesja
Zgłoszenia do konkursu
„Ładna posesja” w gminie
Stare Bogaczowice przyjmowane są w siedzibie Urzędu
Gminy Stare Bogaczowice
(pok. 225 lub 113), u sołtysów lub telefonicznie pod
numerami: 74 845 21 65 lub
74 845 27 19, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: rig@starebogaczowice.
ug.gov.pl. Zgłoszenia będą
przyjmowane do 15 maja
2015 r.

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.
r
Nowy towiaa
łek)
4 maja (poniedz

14
l. Chrobrego
Wałbrzych, u

8 maja (piątek)

l. Główna 13
Wałbrzych, u

Ada dziękuje za pomoc
Nazywam się ADA PRZYDATEK, mieszkam w Jedlinie-Zdroju.15 stycznia 2010 roku potrącił mnie samochód
i doznałam silnego urazu czaszkowo - mózgowego oraz
poważnego złamania kilku kręgów i nogi. Przez miesiąc leżałam w śpiączce na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
w szpitalu w Wałbrzychu. Miałam 5 operacji i wiele powikłań.
Cudem uratowano mi życie, ale moje leczenie i rehabilitacja
są długie i kosztowne. Przez pierwsze 2 lata po wypadku byłam w domu gościem. W tym czasie przebywałam w klinikach
rehabilitacyjnych w Polsce i na Ukrainie. Minął kolejny rok od
tragicznego wypadku a ja ciągle potrzebuję specjalistycznej
rehabilitacji. Mam poważne problemy z pamięcią, koncentracją i świadomością, przeżywam traumę powypadkową.
Uczęszczam na biofeedback, terapię czaszkowo-krzyżową,
rehabilitację na basenie. Pracuję z psychologiem i należę do
Młodzieżowej Grupy Wsparcia przy Stowarzyszeniu Neuropsychologicznym „Pod Klonowym Liściem” we Wrocławiu.
Aktualnie uczęszczam na zajęcia indywidualne do IV LO z
Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu i mogę cieszyć się
kontaktem z rówieśnikami.
Z całego serca bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc i ponownie proszę o przekazanie 1% podatku

(RED)

Podziału nie będzie
Zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Walim (nr V/25/2015
z 27.03.2015 r.) 21 kwietnia
2015 roku przeprowadzone
zostały konsultacje z mieszkańcami sołectwa Olszyniec,
w sprawie podziału tej jednostki pomocniczej na dwie:
Olszyniec i Podlesie. Z 249
uprawnionych mieszkańców
sołectwa głos w sprawie oddało 35 mieszkańców, przy czym
6 osób wypowiedziało się za
podziałem sołectwa na dwa, a
29 osób było przeciw.
(RED)

Dane do przekazania 1% podatku za 2014 rok
na formularzu PIT:

KRS: 0000272272
w celu szczegółowym:
dla Ady Przydatek

Dane do wpłaty darowizny na subkonto Ady w fundacji:
FUNDACJA VOTUM ORGANIZACJA
POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Wyścigowa 56 53-012 Wrocław
KRS: 0000272272
BANK: 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000
W tytule wpłaty:
dla Ady Przydatek na leczenie i rehabilitację
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Dotyk, który daje zdrowie
- Zdrowa jestem, zdrowa! – pani Karolina Pociotek ze Świdnicy nie umie
się nacieszyć, pokazując
swoje wyniki. W styczniu,
podczas
mammografii,
wykryto u niej guza w
piersi. USG potwierdziło
diagnozę. Natychmiast,
za namową babci, udała
się do znanego wałbrzyskiego uzdrowiciela.
- Babcia prawie nie chodziła na nogi i kręgosłup
ją strasznie bolał. Stale siedziała albo leżała, jęcząc z
bólu. Stale miała nudności,
wymioty. W takim stanie
dwa lata temu wybrała się
do pana Darka. Trochę się
z niej podśmiewaliśmy, jak
tam chodziła przez jakieś
trzy miesiące. Ale od tego
czasu babcia z prawnuka-

mi na spacery chodzi, w
ogródku plewi, żadnych
nudności nie ma. Więc gdy
usłyszała o moim guzie w
piersi od razu powiedziała:
Karolinko, tu masz numer
do pana Darka, dzwoń zaraz!
- I zadzwoniłam. Pytałam, czy na pewno pomoże.
A on się roześmiał i mówi,
że tylko szarlatani dają
gwarancje, a on może spróbować. A po sześciu wizytach powiedział, żebym
poszła na badania kontrolne. Poszłam. I guza nie ma.
Zdrowa jestem! Do tego
miałam jakieś uczulenia,
wystarczy że się umyłam
wodą z kranu, a zaraz mi
coś na twarzy wyskakiwało.
I to też minęło – cieszy się
pani Karolina.

- Ja też miałem guzka,
na płucu. I też mi pod dotykiem pana Darka zniknął –
dodaje pan Krzysztof Podsiedlik. Poza tym bardzo
poprawiły mu się wyniki
kadriologiczne. – Miałem
dusznicę bolesną i naprawdę była bolesna. Czasem
myślałem, że to zawał, tak
mnie w klatce piersiowej
gniotło. A ciśnienie mi do
200 skakało. A teraz nic nie
boli, ciśnienie prawie nigdy
nie przekracza 150. – wspomina pan Krzysztof. Teraz
przyprowadza tutaj mamę,
po wylewie. Starsza pani
jeszcze zimą tylko mamrotała coś pod nosem, chodziła o kulach, a lewą rękę
miała zupełnie niesprawną.
Teraz, po ośmiu wizytach
mówi prawie zupełnie nor-

TANIE ZDJĘCIA !!!
• DOWÓD OSOBISTY • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA

19zł

99

za 8 sz

tuk

(na nośniku elektronicznym)

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

malnie, chodząc podpiera
się laseczką, sama je widelcem. – Do tego mama
po udarze mózgu zatraciła
umiejętność czytania. Właśnie jej wraca – dodaje pan
Krzysztof, a starsza pani
kiwa głową: - przez dwa lata
chodziłam na rehabilitację i
poprawy prawie żadnej. A
tu efekty zaczęłam dostrze-

gać po trzeciej wizycie. Po
piątej widział je już każdy!
Sam uzdrowiciel uśmiecha się, bo jak mówi, cieszy
się z każdego takiego przypadku: - Nie jest przecież
tak, że zdołam pomóc każdemu. Zdarzają się ludzie,
którzy chodzą do mnie po
kilka razy i żadnej poprawy
nie ma. Dlatego namawiam
na badania kontrolne, one
najlepiej pokazują, na ile
jestem skuteczny.

- To tylko taka skromność pana Darka. Znam
z dziesięć osób, które do
niego chodziły, i pomógł
każdemu. Ja miałem ranę
cukrzycową, która nie goiła się dwa lata. A pod jego
dotykiem pięć wizyt i po ranie jest tylko blizna. Zresztą
wyniki cukrzycy i ciśnienie
też mi się poprawiły – dodaje pan Bartłomiej Kocurek z Jeleniej Góry.
(ego)

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

Powiat Wałbrzyski

Starostowie z geodetami
i białym personelem
W Lasocinie koło Dzierżoniowa odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów
Województwa Dolnośląskiego połączone z naradą roboczą Powiatowej Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej. Powiat wałbrzyski reprezentowany był przez
starostę Jacka Cichurę, wicestarostę Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Starostowie z powiatów
Dolnego Śląska rozmawiali
na temat przyszłej współpracy przy realizacji zadań
w zakresie geodezji i kartografii pomiędzy marszałkiem
województwa, którego reprezentował geodeta województwa Robert Pajkert, a
starostami oraz pozostałymi
jednostkami w województwie dolnośląskim. Uczestnikom został przedstawiony
raport w sprawie geodezji i
kartografii na Dolnym Śląsku, który zaprezentowała
Alicja Meusz - Dolnośląski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Ponadto delegaci wysłuchali prezentacji z
zakresu innowacyjnych rozwiązań
informatycznych
w administracji publicznej
oraz spotkali się z przedstawicielkami Dolnośląskiego
Porozumienia na rzecz Pie-

lęgniarek i Położnych, które
przedstawiły dane dotyczące sytuacji pielęgniarek i położnych na Dolnym Śląsku.
Spotkanie
zakończyły
debaty na temat spraw wewnętrznych konwentu oraz
kluczowe zagadnienia i aktualne problemy z jakimi
zmagają się obecnie dolno-

Promocja powiatu
w Gdańsku

Święto
Włókiennika
w Głuszycy

śląskie powiaty. W dyskusji
głos zabrała Aldona Młyńczak, poseł na Sejm RP, która
odpowiadała na pytania starostów w zakresie m.in. subwencji oświatowej, finansów
powiatów oraz projektu
ustawy dotyczącej wyborów
bezpośrednich starostów.
(MT)

W Centrum Kultury Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy odbyły
się obchody I Święta Włókiennika.
Powiat wałbrzyski reprezentował podczas uroczystości wicestarosta Krzysztof
Kwiatkowski. Dzień ten był
poświęcony
upamiętnieniu osób z terenu gminy
Głuszyca, które przez wiele
lat były związane z przemysłem włókienniczym. Święto
stało się okazją do uroczystego otwarcia Izby Pamięci Włókiennictwa, w której
prezentowane są eksponaty i dokumenty związane z
wielowiekową historią głuszyckiego
włókiennictwa.
Kluczowym punktem uroczystości było wręczenie
dwudziestu statuetek „Zasłużony dla włókiennictwa”. I Święto Włókiennika
uświetnił występ uczniów z
Gimnazjum Publicznego w
Głuszycy.
(MT)

W Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnym
Amber-Expo w Gdańsku
odbyły się Międzynarodowe Targi Gdańskie pod
nazwą „ Festiwal turystyki
i czasu wolnego”. Powiat
wałbrzyski miał możliwość
zaprezentowania podczas
gdańskich targów wielu
swoich materiałów reklamowych.
Prawdziwym przebojem
okazał się najnowszy album
„Naturalne piękno Ziemii
Wałbrzyskiej” - przepięknie wydany, trzyczęściowy
przewodnik pod redakcją
Pawła Szudzińskiego i Igora Hoffmana, do którego
zdjęcia wykonał znany wałbrzyski fotograf i przyrodnik
Krzysztof Żarkowski, a teksty
napisał Piotr Wasiak. Album
został podzielony na trzy

części: „Skały i minerały Ziemi Wałbrzyskiej”, „Zwierzęta Ziemi Wałbrzyskiej” oraz
„Rośliny Ziemi Wałbrzyskiej”.
Całość została opakowana w
ładne etui, które wypełniła
także mapa wskazująca miejsca występowania okazów
zilustrowanych i opisanych
w przewodniku. Komentarze zostały przetłumaczone
na język angielski, niemiecki
i czeski, co pozwoli skuteczniej promować nasz region
za granicą. Album został sfinansowany przez Starostwo
Powiatowe w Wałbrzychu i
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu i jest
publikacją bezpłatną, która
trafi do bibliotek oraz atrakcji turystycznych powiatu
wałbrzyskiego.
(RED)
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Seniorzy zaczynają działać
Pierwsze spotkanie integrujące
uczestników
nowego przedsięwzięcia
skierowanego do świebodziczan w wieku 60 + za
nami. Ponad 20 osób jest
zainteresowanych udziałem w projekcie „Senior=Aktywny
Obywatel”,
który realizują wspólnie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach oraz
Fundacja PROM.
Spotkanie odbyło się w
Centrum Rehabilitacji Społecznej przy ul. Parkowej 4.
Poprowadziła je dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Izabela Siekierzyńska oraz
specjalista pracy socjalnej
Dorota Rychlik. Uczestnicy z
zainteresowaniem dopytywali o szczegółowe założenia projektu oraz możliwości, jakie niesie przystąpienie
do niego. Program „Senior=
Aktywny Obywatel” jest
finansowany z rządowego programu Aktywności
Społecznej Osób Starszych
na lata 2014- 2020. Celem
programu jest zwiększenie
poziomu integracji w środowisku seniorów oraz pomiędzy seniorami a przedstawicielami młodego pokolenia.
Zakłada się zaangażowanie

uczestników w kompleksowe działania edukacyjne,
społeczne i obywatelskie.
W ramach projektu przewidziano 3 działania:
• e-Klub Seniora, w którym głównym kryterium
rekrutacji będzie chęć nabycia kompetencji w zakresie
obsługi komputera i korzystania z internetu oraz motywacja do nabywania nowych
umiejętności i rozwoju kompetencji społecznych. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się
już 4 maja.
• aktywizacja społeczna
i obywatelska na rzecz roz-

Giełda pracy

woju lokalnego. W ramach
tego działania przewidziano
warsztaty dla aktywnych seniorów- liderów społeczności lokalnej Świebodzic;
• zdrowy i aktywny senior,
to działanie ma na celu poprawę kondycji fizycznej seniorów
oraz zdobycie umiejętności i
wiedzy na temat aktywnego i
zdrowego trybu życia.
Projekt realizowany będzie w okresie od kwietnia
do grudnia br. Łączna wartość projektu to kwota blisko
85 tys. zł, dotacja wynosi ponad 76 tys. zł.
(RED)

REKLAMA

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

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

• szkolenia na prawo jazdy kategorii
B, B+E, C, C+E
• kwalifikacje wstępne
• szkolenia okresowe
ZAPRASZAMY
poniedziałek – czwartek
9:00-17:00
piątek
9:00-15.00

74 640 15 15, 600 15 61 15

REKLAMA

Przypominamy o giełdzie
pracy, która odbędzie się 30
kwietnia (czwartek), w Młodzieżowym Centrum Kariery
przy ul. Żeromskiego 27 w
Świebodzicach. Oferty pracy
w Holandii i Niemczech przedstawi Agencja Pracy OTTO.
- Oferty skierowane są do młodzieży do 23. roku życia, bez
znajomości języka, to głównie
prace magazynowe. Są także
oferty dla fachowców - tu nie
ma ograniczeń wiekowych,
ale wymagana jest znajomość
języka - mówi Anna Stochaj,
doradca zawodowy z MCK w
Świebodzicach. - Poszukiwani
są m. in. elektrycy, spawacze,
operatorzy maszyn CNC, kierowcy. Bliżej miesięcy letnich
będą także poszukiwani pracownicy do prac w szklarniach
i przy zbiorach. Początek spotkania - godz. 10:00. Prosimy o
zabranie ze sobą CV.
(RED)

Święto flagi
Muzeum w Wałbrzychu zaprasza mieszkańców Wałbrzycha i okolic, do wzięcia
udziału w zbliżających się
obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody rozpoczną się 2 maja
o godz. 12.00, w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. W
programie obchodów między innymi: występy Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych,
dla wszystkich obecnych
quiz wiedzy o historii Polski,
a także konkurs na piosenkę
patriotyczną. Dla osób, które
pojawią się na obchodach w
strojach biało-czerwonych, organizatorzy przygotowali miłą
niespodziankę. Współorganizatorami wydarzenia są: Teatr
Dramatyczny im J. Szaniawskiego w Wałbrzychu oraz Biblioteka pod Atlantami.
(RED)

Żonkile, niosące
nadzieję
Wyjątkową akcję zorganizowali uczniowie Publicznego Zespołu Szkół
Integracyjnych w Świebodzicach. W piątek sprzedawali w Rynku kwiaty
nadziei - własnoręcznie
wyhodowane żonkile.
Kwiaty zostały posadzone przez uczniów jesienią
ubiegłego roku, w ramach
akcji Pola Nadziei, w której
szkoła uczestniczy od 6 lat.
Uczniowie zachęcali świebodziczan do kupna żonkili,
a dochód z ich sprzedaży
zostanie przekazany dla hospicjum. Młodzież sprzedała
90 cebulek, ile udało się zebrać pieniędzy - nie wiadomo, bo kwestowano do zapieczętowanych puszek. W
akcję włączyła się młodzież
ze wszystkich klas gimna-

zjum szkoły wraz z opiekunami. Wśród kupujących był
m. in. burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Pola Nadziei to kampania
organizowana przez Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Żonkil jest wezwaniem do
niesienia bezinteresownej
pomocy. Coraz więcej osób
na całym świecie sadzi swoje
żonkile, a dla wielu cebulka
jest wspomnieniem bliskich,
którzy zbyt wcześnie odeszli. „Pola Nadziei” kwitną na
miejskich rabatkach, w parkach, przed szkołami, przedszkolami, urzędami, szpitalami, w każdym dogodnym dla
kwiatów miejscu.
W przyszłym roku odbędzie się kolejny taki happening.
(RED)

Gwarkowie
zapraszają
Stowarzyszenie Gwarków
KWK „VICTORIA” i Kopalń
Wałbrzyskich z okazji jubileuszu 20-lecia działalności,
zaprasza na bal górniczy,
który 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 telefonu: 691
820 804.
(RED)

Uczniowie zachęcali świebodziczan do kupna żonkili, a dochód z ich
sprzedaży zostanie przekazany dla hospicjum.
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BIURO RACHUNKOWE
kompleksowa obsługa firm i przedsiębiorstw

Rozliczenia
roczne już

od

• książki przychodów
i rozchodów,

19 zł

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

BIURO RACHUNKOWE ul. Fabryczna 2, 58-160 Świebodzice,
tel. 74 856 53 09, tel. 536 23 40 70, e:mail biuro@salon-budowlany.pl
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00 – 17.00, sobota 10.00 - 13.00

Różne kwiatki
Janusz
Bartkiewicz

Coraz bardziej niepokojące sygnały płyną z całej Polski, a zarówno Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych jak i
Komenda Głowna Policji milczą. Oto w wydziale kryminalnym KMP w Olsztynie policjanci torturami wymuszali
zeznania (wydział rozwiązano, czterech funkcjonariuszy
tymczasowo aresztowanych,
zastępca komendanta podał się do dymisji). W innym
mieście (woj. podkarpackie)
policjanci ze względu na
statystykę nie przyjmowali
zgłoszeń w sprawie działania
seryjnego gwałciciela (w wyniku gwałtu zmarła 83-letnia
staruszka), co skończyło się
dla nich fatalnie, albowiem
stoją obecnie przed sądem.
Komendant miejski - ich
szef – zdążył „uciec” na emeryturę. W Kutnie, policjant
przesłuchujący podejrzanego, chciał prawdopodobnie
zabawić się w „złego psa” i
w „imię zasad” opisywanych
przez niejakiego Patryka
Vegą i Dariusza Lorantego,
straszył go odbezpieczonym
pistoletem. Skończyło się to
tragicznie, albowiem przesłuchiwany nie żyje (otrzymał 3 postrzały), a policjant
został zatrzymany do dyspozycji prokuratora. To tylko
trzy przykłady z setek podobnych zdarzeń mających
miejsce na terenie całego
kraju. To już nie jednostko-

we zdarzenie… to rak, który
toczy policję, a jej kierownictwo służbowe i ministerialne
udaje, że nic wielkiego się
nie dzieje.
A dzieje się również w
Wałbrzychu, o czym wielokrotnie tu, jak i na mojej stronie internetowej oraz profilu
na Facebooku pisałem. 25
kwietnia
obserwowałem
pierwszy dzień procesu wytoczonego przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy
dwóm policjantom z I komisariatu na wałbrzyskiej Piaskowej Górze, oskarżonym
o przekroczenie uprawnień
dotyczących zastosowania
środków przymusu bezpośredniego. Mówiąc prościej,
oskarżonych o pobicie Pawła
R. na terenie I KP w 11 maja
2014 roku. To, co mnie w tej
sprawie najbardziej zaskoczyło, to fakt, że prokuratura
złożyła w sądzie akt oskarżenia, a uczyniła to na podstawie zeznań pokrzywdzonego, obdukcji lekarskiej,
fotografii doznanych obrażeń i wyjaśnień podejrzanych funkcjonariuszy. Moje
zdziwienie wynika z tego, że
dokładnie w oparciu o identyczne dowody, prokuratorzy ze Świdnicy w przypadku
innych zgłoszeń dotyczących pobicia przez wałbrzyskich policjantów, wszczęte
śledztwa umarzali (a prowadzone aktualnie, być może
również spotka taki sam los),
natomiast aktem oskarżenia
obejmowali skarżących, którym zarzuca się znieważenie
funkcjonariuszy i stawianie
biernego, bądź czynnego
oporu. Dziwnie to wszystko
wygląda, ale na głębszą ana-

Święto wypieków
lizę tego „zjawiska” przyjdzie
jeszcze trochę poczekać,
bo wymaga to przeanalizowania bardzo wielu dokumentów
procesowych.
Przysłuchując się temu, co
wyjaśniali sądowi oskarżeni i
co zeznawał sam Paweł R., w
duchu łapałem się za głowę.
Ze zdziwienia. Natomiast w
jednym przypadku z trudem
ukryłem, aby nie doprowadzić do obrazy powagi sądu,
wybuch wesołości, kiedy
usłyszałem, że jeden z oskarżonych tłumaczył sądowi, że
absolutnie nie bił pałką pokrzywdzonego. Dowodem
na jego niewinność było to,
że gdyby faktycznie go bił,
to odniesione urazy byłyby
o wiele dotkliwsze. Oczekuję
więc, że na kolejnej rozprawie stawią się – przywołani
przez oskarżonego - liczni
świadkowie, którzy osobiście potwierdzą prawdziwość tych słów.
To, co na sali rozpraw się
działo wywoływało moje
(ukrywane) zdziwienie, bo w
mojej ocenie, zarówno sąd,
jak i prokurator, dali nabrać
się na przyjętą przez oskarżonych linię obrony, że oni tylko (a w zasadzie jeden z nich)
przesłuchiwał pokrzywdzonego na okoliczność zdarzenia, jakie miało miejsce w tym
dniu na terenie supermarketu „Real”. Nie mogłem wyjść
ze zdziwienia, że oskarżyciel
z miejsca nie zadał pytania,
do jakiej sprawy i w jakim
charakterze przesłuchiwany
był Paweł R., albowiem zdaje
się, że żadna sprawa nie została mu wytoczona, ani też
nie wydano żadnego postanowienia o wszczęciu postę-

powania. Co zatem Paweł R.
robił na terenie komisariatu,
kiedy wszystko winno skończyć się postępowaniem
mandatowym, a mandat policjanci wystawić mogli po
przeprowadzonej w Realu”
interwencji? Ale oni dokonali zatrzymania, a już tylko
z bardzo fragmentarycznej
wiedzy, jaką posiadłem słuchając zeznań i wyjaśnień,
wynika, że zatrzymanie to, i
wszelkie czynności wykonywane przez policjantów, miały charakter – w mojej ocenie
- całkowicie bezprawny.
Świdnicka
prokuratura
prowadziła odrębne postępowanie w sprawie rzekomego zaginięcia protokołu
przesłuchania Pawła R. W
tej sprawie, jeden z oskarżonych, przesłał do tejże
prokuratury „kopię” owego
przesłuchania, którą zachował „przypadkowo” na dysku swego służbowego komputera. Rzecz w tym, że nie
wiadomo w jakim dniu ten
„protokół” został sporządzony, bo zdaje się prokuratura
nie dokonała zabezpieczenia
dysku, w celu ustalenia daty
jego sporządzenia, a Paweł
R. nie przypomina sobie, aby
był przesłuchiwany i protokół taki podpisywał. Mój „psi
węch” podpowiada mi, że
nikt w dniu 11 maja żadnego
protokołu nie sporządzał, a
panowie policjanci, w znany już „na mieście” sposób,
zachęcali Pawła R., do ujawnienia jego wiedzy na temat
handlu narkotykami. Sam
Paweł R., twierdzi, że takie
właśnie wrażenie odniósł.
Na to, że nie było żadnego
protokołu sporządzonego

w dniu 11 maja br. wskazywać może również i to, że po
trzech dniach od zdarzenia,
„dzielnicowy Marek” zabrał
Pawła R. do komisariatu,
aby przesłuchać go na okoliczność wydarzeń z dnia 11
maja 2014 r., co skończyło
się wyrokiem nakazowym,
orzekającym
zapłacenie
50 zł grzywny. Oskarżony
twierdzi, że protokół oddał
dyżurnemu jednostki i nie
wie, co się z nim dalej działo.
Jednakże, zdaje się, że nikt
tego dyżurnego nie przesłuchał. Gdyby tak było, to albo
dyżurny miałby zarzut niedopełnienia obowiązków,
albo policjant zarzut pomówienia dyżurnego. Wszak
podejrzany ma prawo mówić nieprawdę, ale nie może
bezkarnie dopuszczać się
pomawiania osób trzecich.
Myślę, że organa ścigania o
tym wiedzą, więc dlatego
dziwię się, że wątek taki nie
został procesowo przeprowadzony i wykorzystany. Ja
pamiętam jeszcze z czasów
mojej służby w policji, że
protokoły przesłuchania i
wszelkie inne dokumenty,
sporządzający je policjant
dostarczał osobiście do sekretariatu, celem rejestracji i
przedstawienia komendantowi jednostki. Być może
teraz uległo to zmianie i
obecnie dyżurni taką rolę
pełnią i prowadzą nie tylko
rejestry spraw dochodzeniowych, ale i np. operacyjnych.
Jestem przekonany, że różne
jeszcze „kwiatki” w tym procesie się pojawią, o czym nie
omieszkam Czytelników powiadomić.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”,
przy współpracy Centrum
Kultury-Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Głuszycy, organizuje w dniach 2-3 maja
Głuszyckie Święto Wypieków
z warsztatami tradycje wypieków w Górach Sowich. 2 maja
odbędą się warsztaty wypieków
chleba i ciast w Jadłodajni „Finezja” w Głuszycy i w piekarni przy
Fundacji Katolicka Inicjatywa
Berit. Druga część odbędzie się
3 maja w Parku Jordanowskim
w godz. 15.00 -18.00. Tego dnia
prezentowane i oceniane przez
jury będą chleb i ciasta wykonane przez uczestników warsztatów. Rozstrzygnięty zostanie
konkurs na tort domowego
wypieku. Zaplanowano także
konkurs „bicia piany”, pokazy
dekoracji ciasteczek, degustację ciast, konkursy i zabawy dla
dzieci. Na scenie wystąpi zespół
muzyczny. Zgłoszenia do konkursu na tort domowego wypieku przyjmowane są w CK-MBP
do 29 kwietnia do godz. 16.00
osobiście, telefonicznie: 74 8456
334 wew. 14 lub drogą mailową:
ckmbp@interia.pl z dopiskiem:
,,Konkurs na Tort Domowego
Wypieku”.
(RED)

Rajd militarny
I Rajd Militarny Gór Suchych
odbędzie się w dniach 8-9
maja na terenie gminy Mieroszów. - Adrenalina, emocje,
zabawa, niesamowite krajobrazy oraz żołnierze rozpoznania z
elitarnej jednostki 10 Brygady
Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa jako instruktorzy. Dwie
najlepsze drużyny będą zaproszone na specjalną wizytę
poligonową
zorganizowaną
przez żołnierzy ze Świętoszowa.
Termin zgłoszeń: 4 maja 2015,
godz. 15.00 – informują organizatorzy.
(RED)
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Nasza oferta to:
:: Kotły

:: Grzejniki

:: Podgrzewacze wody
:: Pompy :: Armatura
:: Filtry

:: Automatyka

Sprzedaż :: Montaż :: Projekt :: Serwis
Salon sprzedaży: Wałbrzych, ul. Andersa 171,
tel./fax 74/844 63 32, 501 518 606

REKLAMA

wiosenne promocje
Marynarki od 49

zł
Garnitury od 149 zł
Kurtki od 99 zł

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

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

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

BRYKIET DRZEWNY
z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

Dojeżdżamy do klienta!

Spółka Węglowa Tepal
ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00,
w soboty w godz. 6:30 - 13:00.

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

Informacje pod numerami telefonu:

662 832 466, 530 814 335
więcej informacji na creditia.pl

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56

Majowy maraton świąteczny
Stanisław
Michalik

Spojrzałem na kalendarz i poczułem radosne
bicie serca. Przecież to tylko cztery dni kwietniowe
i mamy cudowny miesiąc
maj. A maj może się mierzyć tylko z drugim podobnie świątecznym miesiącem w roku – z grudniem.
Ale grudniowe świętowanie zaczyna się dopiero na
Świętą Barbarę dnia czwartego, a w maju mamy labę
już od pierwszego – „Święto Pracy” połączone z kościelnym Świętem Józefa
Robotnika. Po nim wolna
sobota, ale też święto Flagi Narodowej RP, a w dzień
następny Święto Konstytucji 3 Maja, tym razem niestety w niedzielę, ale za to
na koniec tygodnia znów
mamy cztery dni świąt: 7 i 8
maja – nowo ustanowiony
w Polsce Dzień Zwycięstwa
z oficjalnymi ceremoniami
państwowymi na Westerplatte, 9 maja – Dzień Zwycięstwa z paradą wojskową
w Moskwie (do obejrzenia
w TV), no i po tym wszystkim – niedziela, tym razem
szczególna niedziela, bo
wyborcza.
Świątecznym
krokiem podążamy do urn
by wybrać naszego prezydenta.
Oj, będzie się działo w tegorocznym maju, już sama
pierwsza dekada miesiąca
zapowiada wyjątkowy czas.

Spójrzmy tylko na lokalny
program w małomiasteczkowej Głuszycy.
Wprawdzie 1 maja nie
będzie pochodu z okazji
święta pracy, ale mamy
dzień wolny od pracy, a
więc przy dobrej pogodzie
można się spodziewać, że
zaroi się na Osówce, będzie
tłoczno na szlakach turystycznych i w schroniskach
górskich, także gwarno i
wesoło w barach piwnych i
restauracjach, na Łowiskach
Pstrąga, a wieczorem poczujemy zapach wiosennego grillowania w ogródkach
działkowych.
W dniach 2-3 maja 2015
r. Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”
pod patronatem Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda,
przy współpracy z Centrum
Kultury-Miejską Biblioteką
Publiczną w Głuszycy organizują Głuszyckie Święto
Wypieków.
W dniu 2 maja odbędą się
warsztaty wypieków chleba
i ciast w Jadłodajni „Finezja”
w Głuszycy i w piekarni przy
Fundacji Katolicka Inicjatywa Berit.
Druga część Głuszyckiego Święta Wypieków będzie miała miejsce 3 maja
w Parku Jordanowskim w
godz. od 15.00 do 18.00.
Tego dnia prezentowane
i oceniane przez jury będą
chleb i ciasta wykonane
przez uczestników warsztatów. Rozstrzygnięty zostanie Konkurs na Tort Domowego Wypieku. W jury
konkursu swój udział zapowiedzieli pan Henryk Frąckowiak ( „Frąckowiak- Pie-

karnie, Cukiernie” sp. z o.o.)
oraz pani Hanna Jankowska
( cukiernia „Hanusia” Wałbrzych). Zaplanowano także konkurs „bicia piany”,
pokazy dekoracji ciasteczek, degustację ciast, konkursy i zabawy dla dzieci.
Na scenie wystąpi zespół
muzyczny.
Nie zabraknie, mam nadzieję w tych dniach powiewania chorągiewkami
w barwach narodowych
i odczytania fragmentów
Konstytucji 3-go maja, by
nie zapomnieć o powadze
tych świąt.
Na drugą turę świąteczną
7- 9 maja nie mamy jeszcze
miejskiego programu, ale
przecież możemy poświętować w domu.
No więc skoro mamy tyle
świąt, to trzeba się do tego
przygotować. Po niedzielnym jeszcze kwietniowym
obiedzie
postanowiliśmy
opracować w szczegółach
plan działania. Czasu pozostało niewiele, a dobry
harmonogram, to połowa
sukcesu..
Najważniejsza rzecz w
obrządku domowym, to
menu świąteczne. Jest to
sprawa
pierwszorzędnej
wagi, bo nie wiemy dokładnie, czy w te święta będą
otwarte markety, lepiej więc
zaplanować wszystko z góry
i zrobić to wcześniej, zgodnie z listą zakupów.
Jeśli już nie uda się zaaranżować
specjalnych
świątecznych obiadów z
dwóch dań i kisielu na deser, to przynajmniej pomyśleliśmy o uroczystych kolacjach.

A co byś chciał na taką
kolację ? – zapytała moja
najsłodsza dyplomatycznie
dodając, że trzeba przecież
zrobić odpowiednie zakupy.
Moja droga, odpowiedziałem. Wiem, że nie jesteś w stanie przygotować
świątecznych
wiktuałów
takich jak w ubiegłym roku
na uroczystości 25-lecia III
Rzeczpospolitej na kolacji
w Arkadach Kubickiego w
Warszawie, gdzie prezydenta Obamę i wszystkich
innych kilkuset dostojnych
gości przyjęto specjalnym
menu słynnych restauratorów Kręglickich, ale przecież
możesz coś wymyślić. Nie
musi to być jesiotr w trzech
odsłonach, czyli płatki wędzonej ryby, plus kremowy
mus z ikrą podaną z chrustem razowego chlebka na
miodzie, możesz odpuścić
sobie krem z białych szparagów z wiórkami sera korycińskiego, płatkami bławatków i tłoczonym na zimno
olejem rzepakowym z góry
Św, Wawrzyńca. Możemy
podarować sobie szynkę z
jagnięcia pieczoną z trawą
żubrową, plus czerwoną kapustę z żurawinami. Damy
sobie też spokój z musem
chałwiowym z sezamkami i
nitkami karmelu obsypanego świeżymi truskawkami,
a także z najlepszym francuskim szampanem.
Mamy przecież możliwość nabycia taniej bułgarskiej „Kadarki” z „Biedronki”, a do tego zimnej pizzy,
którą zrobimy na gorąco.
Nie chodzi przecież by się
delektować specjałami dla
wytwornych gości. Dla nas

prostych zjadaczy przez
dziesiątki lat PRL-u chleba z
margaryną wystarczy świadomość, że coś się zmieniło. Mamy przecież wolność,
a to oznacza możliwość
wyboru. Jak cię stać - świętujesz, jak naftowy szeik w
Riadzie, a jak cię nie stać,
to w „Biedronce” znajdziesz
najtańsze specjały do wyboru i koloru.
Nie możemy jednak dopuścić, by ta wyjątkowa
dekada majowa miała wymiar powszedni. Tak więc w
naszym kolacyjnym menu
zaplanowaliśmy na kolejne
dni świąteczne dania już z
samej nazwy świadczące
o ekskluzywnej, uroczystej
diecie żywieniowej. A ponadto menu oszczędnościowe, dostępne dla prawie
każdej kieszeni:
1 maja - sałatka z ośmiornicą, roszponką i pieczoną
papryką,
2 maja - bonduelle gotowane na parze z cieciorką i
soczewicą, a do tego naleśniki z mąki wieloziarnistej,
3 maja - dorsz na puree
z ciecierzycy i buraków ze
świeżą kolendrą,
8 maja - stek z marlina na
lekkiej sałacie z Rukli z salsą
owocową,
9 maja - grillowany tuńczyk na makaronie ze szpinakiem baby, czosnkiem i
serkiem kremowym,
10 maja - lekki gulasz z 4
sznycli z piersi indyka,
To oczywiście zestaw
dań głównych, a do tego
na deser zdrowe koktajle
owocowe z otrębami, napoje mleczne fru-vita 0%
tłuszczu, źródło wapnia, ke-

fir Tola, sok wielowarzywny
prowansalski i słoneczny
Meksyk, chipsy owocowe
plasterki jabłka i ciastka
zbożowe +wafle Sunny
Corn. Na gorąco – herbata
Green Hills Sencha lub Yerba Mate.
Wszystkie wiktuały do zakupu w „Biedronce”, gdzie
obowiązują codziennie niskie ceny.
Sporną kwestię stanowiło domowe musli (płatki
owsiane, jaglane i orkiszowe+siemie lniane, jagody
goji, rodzynki, wiórki kokosowe+ plus miód i olej rzepakowy z jogurtem greckim
oraz opcjonalnie - brzoskwiniami, truskawkami i jagodami). Pani domu uznała
to za fanaberię podnoszącą
wyraźnie koszty świątecznego menu. Po owocnej wymianie zdań doszliśmy do
wniosku, iż to danie przygotujemy na wieczór wyborczy, 10 maja, by poprawić
sobie nastrój jeśli wybory
pójdą nie po naszej myśli, a
jeśli zakończą się sukcesem,
to musli domowe może ten
sukces jedynie uprzyjemnić.
Niestety, tegoroczny majowy maraton świąteczny
wymaga dobrej organizacji
i wyrzeczeń, ale czego się
nie robi dla dobra wyższego. Władza każe świętować,
więc świętujemy.
Mam nadzieję, że tym
świątecznym postem zachęcę moich Drogich Czytelników jeszcze bardziej
niż oficjalne czynniki do
uroczystego świętowania.
Nich się święci 1,2,3,8, 9 i
10 maja. To dobry początek
miesiąca. Żyć, nie umierać.
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ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

REKLAMA

Myjnia ręczna przy Kauflandzie

• 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

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI

Wulkanizacja
Naprawy bieżące
samochodów

MYCIE GRATIS*

ORGANIZUJEMY:

* przy naprawie samochodu lub wymianie kompletu opon

Tel. 509 52 60 11

TEL. 513 050 330
Wałbrzych, ul. Długa 4

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

XXVII Festiwal Kwiatów i Sztuki
Zakochaj się w książańskiej wiośnie! W tym roku na gości czeka
prawdziwa eksplozja kolorów, fantazyjne motywy oraz cała masa
atrakcji i występów artystycznych. - Spędźcie ten weekend majowy
w zamku Książ, najpiękniejszym miejscu na ziemi, i bawcie się z nami
podczas XXVII Festiwalu Kwiatów i Sztuki! – zachęcają organizatorzy.
Majowy Festiwal Kwiatów i Sztuki to sposób w
jaki witamy powracającą do
życia wiosnę: poprzez girlandy kwiatów, zachwycające
aranżacje florystyczne, niesamowite występy artystyczne, pokazy i animacje, tańce
dworskie oraz warsztaty formowania drzewek bonsai.
W tym czasie zamek Książ
zamienia się w bijące serce
Dolnego Śląska – to właśnie
tu gromadzi się tysiące turystów, fascynatów roślin i
miłośników ogrodnictwa z
całej Polski. Bajeczny wygląd
zamku połączony z wyjątkowym programem artystycznym, sprawia, że Festiwal
Kwiatów i Sztuki to jedna z
najciekawszych, i na pewno
najbarwniejszych, propozycji na spędzenie majówki w
Polsce.
- W Książu kochamy kwiaty, a ich święto celebrujemy
hucznie! Dzięki Stowarzyszeniu Florystów Polskich cały
kompleks wręcz tonie w roślinach, a aranżacje kwiatowe mistrzów florystycznych
w najpiękniejszych zamkowych salach przekraczają
granice wyobraźni. Czy jesteście gotowi na ogromną
dawkę kreatywności? Tegorocznym motywem zo-

stała „Fantazja”, której emblematem jest feeria barw i
wymyślne inspiracje. Przygotujcie się na prawdziwą
podróż do Krainy Czarów,
bo od 30 kwietnia do 3 maja
będziecie wręcz „oczarowywani” stworzonymi przez
nich dekoracjami!W zeszłym
roku prawdziwą furorę zrobiły warsztaty florystyczne
dla najmłodszych! Z przyjemnością ogłaszamy, że w
tym roku zajęcia dla dzieci
z mistrzami florystycznymi
będą trwały dłużej, a ponadto codziennie! Proponujemy niezwykłą rozrywkę
dla Waszych pociech - niech
najmłodsi tworzą własne,
niesamowite kompozycje
kwiatowe pod okiem doświadczonych i wielokrotnie
nagradzanych florystów. To
nie wszystko! Najwybitniejsi
mistrzowie florystycznego
świata przybędą do Zamku Książ już 29 kwietnia, by
wziąć udział w II Mistrzostwach Florystycznych dla
Regionu Dolnego Śląska. W
wyniku kwiatowych zmagań niezwykłych artystów w
przeróżnych konkurencjach
powstaną zachwycające roślinne konstrukcje i projekty.
Kto zwycięży? Jakie techniki zastosuje? Nasi goście

poznają odpowiedzi na te
pytania już pierwszego dnia
festiwalu, gdy w zamkowych
salach oprócz aranżacji zaprezentowane zostaną efekty tych mistrzostw! Również
i w tym roku nie zabraknie
egzotyki i „powiewu orientu” – to podczas Festiwalu
Kwiatów i Sztuki odbywa
się największa Narodowa
Wystawa Bonsai w Polsce!
Jeżeli czujecie fascynację
Dalekim Wschodem to powinniście wiedzieć, że to
właśnie do „Perły Dolnego
Śląska” sprowadzone zostają najciekawsze okazy tych
miniaturowych drzewek. Na
ich podziwianiu się jednak
nie skończy – w programie
festiwalu przewidziano bardzo wiele wspaniałych pokazów i pasjonujących wykładów, które poprowadzone
zostaną przez słynnych bonsaistów. Jeżeli tęsknicie za
wiosną to musicie zobaczyć
tarasy zamkowe, które ponownie zakwitną tysiącem
tulipanów, mnóstwem azalii, rododendronów i irysów.
Naszym oczom ukażą się
prawdziwe królewskie ogrody. To jednak nie wszystko!
W tym roku to właśnie na
zamkowych tarasach zobaczycie najwięcej atrakcji

m.in. prezentacji, zabaw, pokazów i animacji! Podziemny
Kompleks Osówka zapewni
inscenizacje
historyczne,
Stara Kuźnia zaprezentuje
zamkowe kowalskie rzemiosło, a grupy artystyczne
przeniosą nas w fantastyczny świat bajkowych postaci.
Zawita do nas również słoneczny Mieroszów, a wraz
z nim pojawią się zwierzątka z Zoofarmy, zimowe (!)
atrakcje z Andrzejówki oraz
wystawa fotograficzna niezwykłych okazów przyrody.
Zamek także będzie tętnił
życiem, oprócz ekspozycji
florystycznych, w edukacyjnych salach zamkowych
będziemy realizować nasze
fascynacje. Specjalnie dla
odwiedzających przygotowaliśmy aż dwa bloki wykładowe: historyczne oraz
ogrodniczo-florystyczne.
Interesuje Was historia, XIX

– wieczne romanse, a może
burzliwy okres II Wojny Światowej? Być może w tym roku
pragniecie stworzyć niesamowity ogród, przyjazny
motylom, ptakom? Jeżeli
jednak wolicie zgłębić tajniki tworzenia aranżacji florystycznych i upiększać własną
rzeczywistość to… nic nie
szkodzi. Będziemy mówić
o wszystkim! Specjaliści w
tych dziedzinach zapraszają na wykłady i warsztaty, w
trakcie których zachwycicie
się Książem i przyrodą. Nie
zabraknie również przedstawień, projekcji filmowych,
ekspozycji artystycznych i
tego, co w sztuce najlepsze.
Czy wspominaliśmy już, że
na Dziedzińcu stanie ogromny model Zamku Książ? Czegoś takiego jeszcze nie było!
Oczywiście jak każdego roku
do zamku przybędzie ponad 200 wystawców, a wraz

z nimi wielu ogrodników,
rękodzielników, jubilerów i
gastronomów. Przed odwiedzającymi ukazany zostanie
szeroki wybór roślin, cebulek kwiatowych, drzewek,
ceramiki, produktów regionalnych i przedmiotów artystycznych: obrazów, biżuterii, dekoracji, minerałów. Nie
zabraknie również winnic,
bioenergoterapeutów i… na
pewno nie zabraknie niczego! XXVII Festiwal Kwiatów
i Sztuki olśni nas kolorami,
zachwyci pomysłowością i
zainspiruje do poszukiwania
radości w pięknie otaczającego świata. Zakochajcie
się w książańskiej wiośnie,
która będzie się budzić od
30 kwietnia do 3 maja w
zamku Książ! – mówi w imieniu organizatorów Krzysztof
Urbański, prezes spółki Zamek Książ.
(RED)
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UZDROWICIEL z FILIPIN

JUN LITAWEN

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

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

JUN LITAWEN

przyjmuje:

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

693-788-894, 784-609-208

Wiosenne inwestycje
Gmina Stare Bogaczowice stała się w ostatnich
dniach placem budowy. W
kilku sołectwach prowadzone są inwestycje, które poprawią jakość życia i bezpieczeństwo w gminie.
Rozpoczęły się prace budowlane przy wznoszeniu
obiektu świetlicy wiejskiej
w Jabłowie. Już widoczne są
fundamenty i zarys budynku
w którym będzie sala o powierzchni 120 m2 i pomieszczania świetlicy dla dzieci oraz
zaplecze kuchenne. Obok powstanie parking i plac zabaw.
Inwestor, czyli gmina Stare
Bogaczowice, planuje uruchomienie placówki w listopadzie
tego roku.
Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu, wspólnie z gminą Stare Bogaczowice, przystąpiło do zagospodarowania
pobocza drogi w okolicy pawilonów w Starych Bogaczowicach. Zwiększy to bezpieczeństwo użytkowników drogi i
klientów okolicznych sklepów
oraz ośrodka zdrowia. Inwestycja zostanie zakończona w
pierwszej połowie maja tego
roku.
Starostwo powiatowe przeprowadza także remont drogi
powiatowej
przebiegającej

W Jabłowie rozpoczęła się budowa nowej świetlicy…
przez Gostków. Na odcinku
ok. 0,5 km zniszczona warstwa
drogi zostanie sfrezowana i na
całości położona będzie nowa
nawierzchnia asfaltowa.
Z kolei druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Stare
Bogaczowice, wspólnie z pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej, ukończyli

montaż bramy wjazdowej i
ogrodzenia wokół strażnicy
OSP. Dotychczas zdarzało się,
że teren przed strażnicą był
traktowany jako miejsce parkingowe dla samochodów
wywożących drewno z lasów
i utrudniało to manewrowanie
samochodami OSP.
(TP)

...a w Starych Bogaczowicach dobiegają końca prace na placu
przed pawilonami.
REKLAMA

Szkolna Liga Koszykówki
- Tegoroczne zmagania Szkolnej Ligi Koszykówki są z każdą kolejką coraz
ciekawsze – mówi Roman Ludwiczuk, fundator Fundacji Zielone Wzgórze
w Wałbrzychu, która organizuje rozgrywki Szkolnej Ligi Koszykówki w
ramach projektu: Liga Koszykówki – sport dzieci i młodzieży, który jest
współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
- Tegoroczne rozgrywki
są bardzo emocjonujące i
stoją na zaskakująco wysokim poziomie – mówi
Roman Ludwiczuk. - Cieszy
mnie co raz liczniejszy udział
dziewcząt oraz zaangażowanie zespołów tanecznych,
które wyposażyliśmy w
pompony do kibicowania.
Ważna jest także duża aktywność zespołów redakcyjnych ze szkół uczestniczących w zmaganiach, dzięki
którym informacje na temat
wyników docierają do szerokiego grona odbiorców.
Część uczestników Szkolnej Ligi Koszykówki od 9
maja będzie uczestniczyła w
obozie sportowym w Centralnym Ośrodku Sportu w
Cetniewie. Będą mieli okazję
trenować z reprezentacją

Wyniki Szkolnej Ligi Koszykówki 2014/2015
VIII kolejka w kategorii szkół podstawowych
SP Boguszów – PSP Walim 34:6
PSP 21 Wałbrzych – PSP 28 Wałbrzych - mecz przełożony na inny termin
PSP 28 Wałbrzych – SP Boguszów 14:16
PSP 21 Wałbrzych – PSP Walim - mecz przełożony na inny termin
Pod nieobecność szkoły z Podzamcza, zawodnicy i zawodniczki z Boguszowa wykorzystali swoją szanse na poprawienie miejsca w tabeli w klasyfikacji ogólnej. Głównym faworytem tej kolejki byli podopieczni Joanny Piszczatowskiej z PSP 28, którzy byli wiceliderem
w tabeli i mieli szansę na zdetronizowanie PSP 15.
Zespół PSP Boguszów swój mecz z ekipą z Walimia potraktował treningowo przed meczem z PSP 28 i zdecydowanie wygrał z Walimiem. W najważniejszym meczu kolejki od
samego początku trwała bardzo wyrównana rywalizacja na boisku. Do samego końca nie
wiadomo było kto wyjdzie z tej potyczki zwycięsko. Ostatnia kwarta zadecydowała że Boguszów był lepszy, dzięki czemu przesunął się w tabeli o trzy miejsca.
Szkoły Podstawowe – tabela po 8 kolejce

Polski kobiet w koszykówce.
A 16 maja będą dopingować
Polki w Sopocie, w spotkaniu
towarzyskim z reprezentacją
Szwecji. Poza tym wielkimi
krokami zbliżamy się do fazy
play off, która jest ukoronowaniem tych rozgrywek. A

zwieńczeniem ósmego sezonu Szkolnej Ligi Koszykówki
będzie gala finałowa, którą
zorganizujemy w czerwcu.
Chcemy na nią zaprosić byłych znakomitych koszykarzy z reprezentacji Polski.
(RED)

Miejsce

Szkoła

Punkty

Mecze

Kosze
zdobyte

Kosze
stracone

Bilans
koszy

Zwycięstwa

Porażki

1

PSP 15

14

7

184

75

+109

7

2

2

PSP 28

10

8

193

103

+90

5

3

3

PSP BOGUSZÓW
GORCE

8

8

113

138

+25

4

4

4

PSP 21

6

6

101

194

+7

3

3

5

PSP 17

6

6

125

123

+2

3

3

6

PSP WALIM

0

9

93

254

-133

0

9
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!
Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
ODDZIAł W WAŁBRZYCHU
Wałbrzych, ul. Krasińskiego 8, tel. 74 641 97 50, fax. 641 97 51
e-mail: op@opiekapaliatywna.hb.pl, www.opiekapaliatywna.hb.pl
Od 21 lat prowadzimy opiekę hospicyjną nad chorymi u schyłku życia
W 2014 roku pomagaliśmy ok.1300 pacjentom w najtrudniejszym okresie życia.
Wspieraliśmy rodziny chorych oraz dzieci osierocone organizując wsparcie socjalne,
psychologiczne i inne pozwalając wrócić do równowagi po stracie najbliższych
Dzięki Państwa ofiarności w bieżącym roku zakończymy rozbudowę Hospicjum.

tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

Pomożemy rozliczyć PIT

Zatrzymali Wisłę!
Piłkarze Górnika Wałbrzych zremisowali w Puławach z miejscową
Wisłą 1:1. Punkt zdobyty w meczu wyjazdowym cieszy, ale przed
wałbrzyszanami bardzo trudny mecz z MKS-em Kluczbork.
Wałbrzyszanie za wszelką
cenę chcieli po raz pierwszy
w tym sezonie wygrać na
obiekcie rywala i przerwać
passę 5 zwycięstw z rzędu
Wisły. Niestety, trener Jerzy
Cyrak nie mógł skorzystać z
pauzujących za żółte kartki Rafała Figiela i Michała
Oświęcimki, których zastąpili
Dominik Radziemski i Damian Migalski. Dodatkowo,
z powodu kontuzji, nie mógł
zagrać Krystian Stolarczyk,
za którego wystąpił Przemysław Cichocki. Ale jego
zespół podjął walkę z faworyzowanym rywalem, który
w ostatnich kolejkach gromił
zespoły z czołówki II ligi, także na ich boiskach.
Spotkanie w Puławach
rozpoczęło się znakomicie
dla Górnika. W 7 min. Marcin Orłowski ograł dwóch
obrońców i strzelił w lewy
róg bramki Wisły, dając prowadzenie. Po początkowej
przewadze Górnika spotkanie wyrównało się i nie było
tak efektowne i efektywne,
jak na starcie. W 24 min. zza
pola karnego uderzył Damian Migalski, a jego strzał
z dużymi problemami na
rzut rożny odbił Michał Leszczyński. Sześć minut później,
po długim podaniu, w sytuacji sam na sam z Leonidem
Musinem znalazł się Iwan Łytwyniuk, który wyrównał wynik meczu. Chwilę po tym z

Trener Jerzy Cyrak w krótkim czasie odbudował zespół Górnika.

pierwszej piłki zza szesnastki
huknął Konrad Szczotka, na
szczęście obok słupka. Tuż
przed przerwą gola do szatni
mógł Maciej Machalski, jednak jego strzał bezpośrednio
z rzutu wolnego bardzo dobrze obronił Musin.
W przerwie za Damiana Migalskiego na boisko
wszedł Kamil Śmiałowski. W
50 min. piłkę do siatki wpakował niedawno wprowadzony Śmiałowski, jednak
sędzia odgwizdał pozycję
spaloną i gola dla Górnika
nie uznał. Po chwili z dystan-
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su strzelił Machalski, ale trafił
w poprzeczkę bramki Górnika. Wisła w drugiej części
spotkania uzyskała znaczną
przewagę, jednak za dużo
z niej wynikało, ponieważ
tworzyła mało groźnych sytuacji przed bramką gości. W
68 min. Mateusz Sawicki, po
bardzo dobrej indywidualnej akcji miał szansę na odzyskanie prowadzenia dla Górnika, ale po jego strzale piłka
trafiła w ręce bramkarza. Na
kilka minut przed końcem
meczu Chris Edwards podał
do Cwetana Filipova, który

HFPEF[KJJLBSUPHSBöJ
NJFSOJDUXBHØSOJD[FHP
TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
JPCSØCLJDZGSPXFKNBQ
PSB[EPLVNFOUØX
LTFSPLPQJJXJFMLPGPSNBUPXFK

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

Ostre strzelanie

uderzył z dalszej odległości,
ale po raz kolejny bardzo dobrze obronił golkiper gości i
mecz zakończył się podziałem punktów.
W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają na własnym stadionie z MKS-em
Kluczbork. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 2 maja,
o godz. 17:00. Trener Jerzy
Cyrak, który - w krótkim czasie i w bardzo trudnych warunkach finansowych klubu
- odbudował zespół Górnika,
liczy na wsparcie kibiców.
Pod jego wodzą wałbrzyszanie znów stali się zespołem
walczącym do ostatniego
gwizdka, a końcówka rozgrywek zapowiada się pasjonująco. Do zakończenia rywalizacji pozostało 7 kolejek, w
których nasz zespół będzie
rywalizował między innymi
z zespołami, które także walczą o utrzymanie (Kotwica,
Puszcza, Legionovia i Okocimski).
Radosław Radczak

Wisła Puławy
- Górnik Wałbrzych 1:1 (1:1)
Bramki: 0:1 Marcin Orłowski (7), 1:1
Iwan Łytwyniuk (30). Żółte kartki: Fedoriw oraz Tyktor. Sędziował: Łukasz
Śmietanka (Pionki).
Wisła: Leszczyński - Edwards, Pielach,
Fedoriw, Lisiecki - Charzewski (56
Carioca), Machalski (70 Filipow),
Maksymiuk, Szczotka, Łytwyniuk (64
Sedlewski) - Nowak (83 Kalita).
Górnik: Musin - D. Michalak, Tyktor, Cichocki - Radziemski, Wepa, Bronisławski, Sawicki, Lenkiewicz - Orłowski,
Migalski (46 Śmiałowski).

Piłkarki nożne AZS PWSZ
Wałbrzych nie zwalniają
tempa w rundzie wiosennej.
Liderki grupy południowej
I ligi w sobotę pokonały w
Łaszczowie miejscową Koronę 4:0 (1:0) i utrzymały prowadzenie w swojej grupie.
Gole w meczu z Koroną
zdobyły: Gonzalez, Bosacka,
Mesjasz i Kałużna. Wiosną wałbrzyszanki wygrały wszystkie 4
spotkania (w tym 3 wyjazdowe), a zwycięstwo w Łaszczowie było 11 z rzędu w tym sezonie. Szansa na poprawę tego
wyniku będzie w następnej ko-

lejce, gdy pod Chełmiec zawita
MUKS Tomaszów Mazowiecki.
Aż 6 goli padło w derbowym meczu na szczycie III ligi
piłki nożnej kobiet. AZS PWSZ
II Wałbrzych zremisował z Victorią Aglomeracja Wałbrzyska
3:3 (bramki: Pluta, Borkowska i
Kałużna oraz Janicka, Laskowska i Najbuk). Za to aż 24 gole
padły w Jedlinie Zdroju, gdzie
miejscowy Zdrój nieoczekiwanie rozgromił Bielawiankę
Bielawa. Było to pierwsze zwycięstwo beniaminka, tym cenniejsze, że bez straty gola.
(TP)

Ślepsk wziął rewanż
Victoria PWSZ Wałbrzych
przegrała w drugim meczu
półfinałowym w Suwałkach
z miejscowym Ślepskiem
0:3. W rywalizacji do 3 zwycięstw jest remis 1:1.
Victoria PWSZ pierwszy
mecz w Suwałkach rozpoczęła
w składzie: Fijałek, Kaczmarek,
Olczyk, Piórkowski, Filipiak,
Krulicki oraz Mihułka jako libero. Po dosyć wyrównanym
początku przed II przerwą
techniczną
wałbrzyszanie
przegrywali 15:16, jednak
odrobili w końcówce straty i
osiągnęli wystarczającą przewagę, by wygrać I seta 25:20.
Druga partia wyglądała bardzo
podobnie - Ślepsk prowadził
14:13, ale podopieczni Krzysztofa Janczaka zdołała odkoczyć
rywalom na kilka punktów, wygrywając II seta 25:21. Trzecia
odsłona wyglądała inaczej niż 2
poprzednie - goście od początku prowadzili, mieli bezpieczną

przewagę, grali bardzo konsekwentnie i skutecznie, dzięki
czemu wygrali ją 25:20 i cały
mecz 3:0. Drugi mecz wałbrzyszanie rozpoczęli źle: w I secie
Victoria ani razu nie prowadziła
i przegrała go aż 16:25, po bardzo skutecznej grze gospodarzy. Po dosyć wyrównanym początku drugiej odsłony, Ślepsk
znów odskoczył gościom,
którzy grali nieskutecznie i ta
część spotkania zakończyła
się wynikiem 17:25. W III partii
Victoria prowadziła na samym
starcie 2:1, potem remisowała
11:11, lecz zawodnicy z Suwałk
znów osiągnęli przewagę nad
rywalem, a goście nie potrafili w końcówce odrobić strat,
przez co przegrali trzeciego
seta 20:25 i cały mecz 0:3. Następne spotkanie między tymi
dwoma drużynami odbędzie
się w najbliższą sobotę, 2 maja,
w hali Aqua-Zdrój.
Radek Radczak
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Biuro Rachunkowo-Doradcze

20 LAT TRADYCJI

WIOSENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

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

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

Sportowy raport

Akademia kolarska
po debiucie
Akademia
kolarska
„sevenRsport cycling academy”, zadebiutowała w
dwóch imprezach w międzynarodowej obsadzie.
Pierwszą z nich było Kryterium Boxmet Dzierżoniów
2015, natomiast drugą
– XXVIII Międzynarodowy
Wyścig Kolarski „Ślężański
Mnich” w Sobótce.
W Dzierżoniowie padł rekord frekwencji – na starcie
stanęło 587 zawodników, w
tym kolarze z czołowych krajowych ekip oraz z Czech, Litwy i Słowacji. Z kolei Sobótka tradycyjnie otwiera sezon
kolarski w Polsce.
Akademię
reprezentował młodzik Marcin Rozmiarek, który wystartował
po raz pierwszy w karierze.
W pierwszych zawodach
rywalizował wśród 45, a w
drugiej imprezie – w gronie
105 kolarzy. Odpowiednio
były to dystanse 13,5 km
oraz 34 km. Warto dodać,
że w Sobótce ścigano się w
tempie 35 km/h. Marcin, ze

Na finiszu wyścigu w Sobótce.

zrozumiałych względów, nie
może wykazać się po debiucie imponującymi lokatami,
ale pierwsze koty za płoty.
Należy oczekiwać, że będzie
robił systematyczne postępy i jeszcze usłyszymy o nim
wiele dobrego.
Akademia z siedziba w
Szczawnie-Zdroju stale prowadzi nabór dziewcząt i
chłopców z klas IV-VI szkół
podstawowych oraz gimnazjów. W odpowiedzi na
zgłaszane
zapotrzebowanie, postanowiono zorganizować dodatkowe zajęcia
dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Jak już
wcześniej informowaliśmy,
treningi będą uzupełniane
nauką języków obcych.
Szczegółowe
informacje i zapisy na stronie www.
sevenrsport-cycling.com
oraz pod numerami telefonów: 74 300 04 82 oraz
790 205 777. Pytania można
też kierować na adres: info@
sevenrsport-cycling.com.
(A.Bas.)

•
Koszykarze
Górnika
Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych pozbawili się szansy na udział w meczach
barażowych o awans do
I ligi. Wałbrzyszanie w piątek przegrali, po dogrywce,
w Bytomiu z Polonią 88:95
i ten sezon zakończyli na 3
miejscu. Do I ligi awansował
AZS AWF Katowice, a drugą
lokatę – uprawniającą do gry
w barażu o awans, zajął Doral
Nysa Kłodzko. Po dosyć wyrównanym początku spotkania biało – niebiescy przegrywali 9:12, jednak gospodarze
zaczęli grać nieskutecznie w
ataku i popełniali dużo błędów w obronie, dzięki czemu
Górnik prowadził po I kwarcie 26:18. W drugiej partii,
dzięki bardzo dobrej grze
Rafała Niesobskiego, podopieczni Arkadiusza Chlebdy
utrzymywali przez większość
część przewagę w granicach 6-8 punktów, jednak w
ostatniej minucie II kwarty
Polonia zaczęła odrabiać
straty, przez co pod koniec
pierwszej połowy na tablicy
widniał wynik 47:45 dla gości. W trzeciej ćwiartce, po
słabym początku, wałbrzyszanie znowu potem wyszli
na prowadzenie 58:53, niestety – później znów zagrali
słabo końcówkę, przez co po
III kwarcie przegrywali 64:70.
W IV odsłonie, podobnie jak
w trzeciej, wynik bardzo się
wahał, na koniec było 81:81,
więc potrzebna była dogrywka. Niestety, w niej bytomianie pokazali wyższość nad
zespołem z Wałbrzycha i wygrali spotkanie 95:88.
• Decyzją Komisja Przyznawania Organizacji Turnie-

jów Szczebla Centralnego
Polskiego Związku Koszykówki, turniej finałowy mistrzostw Polski koszykarzy
do lat 18 zostanie rozegrany zostanie w Radomiu. W
turnieju, który odbędzie się
w dniach 6 – 10 maja, poza
koszykarzami Górnika Trans.
eu TWS Mazbud Wałbrzych,
grać będą: Trefl Sopot, Biofarm Basket Junior Poznań,
KS Rosa Sport Radom, Polonia Warszawa, WKK Wrocław, TS Wisła Kraków oraz
WKS Śląsk Wrocław.
• Kadeci Górnika Trans.eu
TWS Mazbud Wałbrzych
(roczniki 1999, 2000) wygrali Turniej o Puchar Prezesa Lubuskiego Związku
Koszykówki. Podopieczni
trenera Arkadiusza Chlebdy,
którego raz zastępowała Ewa
Smaglińska, rozegrali osiem
meczów, z których wygrali
siedem. Ostatnia kolejka turnieju odbyła się w Jeleniej
Górze, gdzie wałbrzyszanie pokonali SKM Nowa Sól
98:90 oraz rozgromili Zastal
Zielona Góra 103:40. W turnieju udział brali również kadeci Basketu Gorzów Wlkp.
oraz Sudetów Jelenia Góra.
Turniej o Puchar Prezesa
LZKosz był formą kontynuacji rozgrywek dla drużyn,
które nie zakwalifikowały się
do fazy centralnej MP U-16.
• Grzegorz Grzyb i Robert
Hundla wygrali 43. Rajd
Świdnicki-KRAUSE, pierwszą rundę LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W zawodach
przygotowanych przez Automobilklub Sudecki drugie
miejsce wywalczyli Tomasz
Kuchar i Daniel Dymurski

(+39), a trzecie Maciej Oleksowicz i Michał Kuśnierz
(+1:31,7). Wszystkie załogi,
które zajęły podium, postawiły na startowały Fordami
Fiestami R5.
• Najważniejszym startem ubiegłego tygodnia
był wyścig Pucharu Polski
MTB XCO w Białymstoku,
który był także eliminacją do
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Wystartował tam
pierwszy skład zawodników
KKW Superior Wałbrzych.
W kategorii juniorów młodszych bardzo dobrze zaprezentował się Kamil Tarnawski, który zajął drugie miejsce
i jest bliski zakwalifikowania
się do finałów OOM, 19 miejsce zajął debiutujący w wałbrzyskich barwach Dariusz
Michalik, a wśród juniorek
młodszych 6 miejsce zajęła
Natalia Jeruzalska. W kategorii juniorek drugie miejsce
zajęła Patrycja Piotrowska, a
Filip Helta zwyciężył w wyścigu juniorów i został liderem klasyfikacji generalnej
Pucharu Polski. W wyścigu
młodzieżowców
wystartowali Aleksander Marek
wśród mężczyzn i Aleksandra Podgórska wśród kobiet. Ola i Alek są nowymi
transferami w sezonie 2015,
którzy wzmocnili ekipę KKW
Superior Wałbrzych. Ola zajęła 3 miejsce w kategorii
do 23 lat oraz 4 miejsce w
kategorii Open kobiet, a Alek
po udanym początku urwał
przerzutkę i nie dokończył
rywalizacji. W Nalles we Włoszech wystartował Łukasz
Szymczuk w wyścigu XCE
– Eliminator, czyli sprincie
MTB. Łukasz zajął we Wło-

szech dobre 8 miejsce. W
Świeradowie rywalizowali
w zawodach MTB HUROM
SERIES 2015 najmłodsi zawodnicy KKW Superior Wałbrzych pod okiem trenera
Piotra Waleraka. Swoje wyścigi zwyciężyli Paweł Bielecki, Julia Tarnawska i Anna
Bielecka.
• Przełajowy Bieg Jeża oraz
Marsz Nordic Walking i
Bieg Jeżyków odbędą się
1 maja w Mieroszowie.
Uczestnicy, którzy ukończyli
17 rok życia mogą dokonać
zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie www.
timepro.pl lub w dniu biegu
w godz. 9:00-10:00 w biurze
zawodów przy ulicy Hożej
4. Zawodnicy Biegu Jeża i
Marszu Nordic Walking wystartują o godzinie 10:15. Do
pokonania będą mieli trasę o
długości 8 km. O godz. 10:30
wystartuje Bieg Jeżyków, w
którym udział wezmą przedszkolaki z rocznika 2010 i
młodsi. Następnie odbędą
się starty na dystansach 300
m, 500 m, 1 km, 2 km i 3 km.

(RED)

• Wałbrzyszanka Patrycja
Piotrowska wystartowała
w pierwszym w tym sezonie na naszym kontynencie wyścigu MTB zaliczanym do Pucharu Świata
juniorów. Rywalizowała w
pięknej miejscowości Montichiari we Włoszech. Na bardzo trudnej i wymagającej
stałej czujności trasie, zajęła
38. miejsce i w silnej, międzynarodowej stawce zdobyła kolejne doświadczenia,
które przydadzą się jej w dalszej karierze.
(BAS)
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USŁUGI

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

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

(1) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

(3) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.

KUPIĘ

(1) „SZOP PRACZ” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, DYWANÓW,
WYKŁADZIN, CZYSZCZENIE
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
– KONKURENCYJNE CENY! TEL:
535-424-624.
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchn1ie, szafy, garderoby, zamówienia indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(1) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

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

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ STARE MEBLE, PORCELANĘ
FIGURKI SYGNOWANE ORAZ
PAMIĄTKI PRL I INNE STAROCIE.
607-041-055

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

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

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

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

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

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

SKUP AUT

(odbiór i dowóz)

ZA GOTÓWKĘ

CZĘŚCI DO SKUTERÓW

CAŁYCH

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

I USZKODZONYCH

SKUTERÓW I QUADÓW

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!

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

ORAZ MOTOCYKLI.

TEL: 696-473-695

DB2010

Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
Mak Brug
Usługi Remontowo
– Budowlane
remonty mieszkań i łazienek
budowa domów
jednorodzinnych
kosztorysowanie robót
budowlanych
Tel. 605 062 642

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

Tel. 606 478 000

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

Tel. 606 478 000

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

Wynajmę

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

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

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

MOTORYZACJA

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

NAPRAWA

(2) TANIO!!! Do wynajęcia pokój
z kuchnią, duży, słoneczny,
umeblowany – Piaskowa Góra. Do
wprowadzenia. Tel. 668-04-97-81,
74/ 631-51-04.

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

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

PROMOCJA !!!

(2) Do wynajęcia kawalerka na
Piaskowej Górze - 700 zł + media.
Tel. 664-46-27-27

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

TANIE

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

Najtańsze okna
w mieście
Wycena i pomiar

(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

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

Przyjmę do pracy
mechanika
samochodowego
z minimum

gratis

3 - letnim stażem pracy

Tel. 605 062 642

tel. 606 891 024

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl

DB2010

Środa, 29 kwietnia 2015 r.

.PL
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do wprowadzenia. Cena 95000,-zł
Kontakt 535416014

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
MENTOR Dwupokojowe, rozkładowe mieszkanie z balkonem na
Podzamczu, 35m2, 85 000zł. Tel:
535-285-514
MENTOR Dwupokojowe mieszkanie na 1 piętrze w kamienicy na
Piaskowej Górze, OGRÓDEK, 54
m2, 119 tys. Tel: 535-285-514
MENTOR Piaskowa Góra, 40 m2,
2 pokoje, 3 piętro w 4-kach, 124
tys, okolice Makuszyńskiego. Tel:
535-285-514
MENTOR Dwupokojowe mieszkanie na 5 piętrze w bloku na
Piaskowej Górze, ok 30 m2, 70 tys.
Tel: 535-285-514
MENTOR Podzamcze, 48 m2, 2
pokoje, rozkład, balkon, piętro
10/11, 105 tys, Tel: 535-285-514
MENTOR Biały Kamień, 38 m2, 2
pokoje po kapitalnym remoncie,
wyposażenie w cenie, wysoki
parter, 110 tys do neg., Tel: 535285-514
MENTOR Dom w zabudowie
bliźniaczej z garażem, Świebodzice. Powierzchnia 120m2, działka
351m2, cena 320 000zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265
MENTOR Biały Kamie, 3 pokoje, 85m2, duży potencjał, dwa
mieszkania w cenie jednego
(66m2+19m2), cena 125 000zł.
Tel: 535-311-265
MENTOR Na sprzedaż zadbane
mieszkanie w Śródmieściu, 4
pokoje, kuchnia, łazienka, wc,
kotłownia i garderoba, 85m2, 145
000zł. Tel: 535-311-265
MENTOR Namiastka domu Biały
Kamień. Bezczynszowe, rozkładowe mieszkanie z ogródkiem
i garażem, 3 pokoje, 83m2, 215
000zł DO NEGOCJACJI. Tel: 535311-265
MENTOR Biały Kamień, na
sprzedaż mieszkanie na wysokim
parterze z ogródkiem pod oknami
oraz garażem, 2 pokoje, 51m2,
104 000zł. Tel: 535-311-265
MENTOR Lokal użytkowy w centrum Piaskowej Góry, idealny pod
gastronomię lub handel. Bardzo
dobry stan techniczny, Cena:
25000,-zł Super Okazja. Kontakt
535416014
MENTOR Kawalerka 25m2 po
kapitalnym remoncie cena:
34000,-zł do negocjacji. Kontakt
535416014
MENTOR Działka budowlana
na terenie Starych Bogaczowic,
Teren osiedla domków jednorodzinnych. Media w granicach
działki. Cena 69000,-zł Kontakt
535416014
MENTOR Mieszkanie 2pokojowe
w spokojnej części białego kamienia. Niska zabudowa, Mieszkanie

MENTOR Mieszkanie2 pokojowe
z balkonem w 4piętrowym bloku
na Piaskowej Górze. Pełen rozkład
53m2. Cena 125000,-zł Kontakt
535416014

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, 53 m2,
3 pokoje, , 74/640 11 73, 513 130 023
Cena 120 tyś. 3 pokoje, II piętro w
wieżowcu, świetna lokalizacja, 44
m2, 74/640 11 73, 502 668 974
Cena 190 tyś. 4 pokoje, 74 m2, V piętro w wieżowcu, świetna lokalizacja,
wyremontowane, do wprowadzenia
74/640 11 73, 502 668 974
Cena 169 tyś. 3 pokoje, 62 m2, V
piętro w wieżowcu, częściowo umeblowane, dwustronnie rozkładowe,
wyremontowane, 74/640 11 73, 502
668 974
Cena 131 tyś. 48 m2, III piętro, okna
wymienione, po remoncie 74/640
11 73, 502 549 553
Cena 135 tyś. 52 m2, IV piętro, okna
wymienione, z ogródkiem 74/640 11
73, 502 549 553
MIESZKANIA – PIASKOWA GÓRA
Cena 110 tyś. 2 pokoje, 35 m2, I
piętro, wieżowiec, generalny remont
74/640 11 73, 509 180 718
Cena 120 tyś. 3 pokoje, II piętro w
wieżowcu, świetna lokalizacja, 44
m2, 74/640 11 73, 502 668 974
Cena 140 tyś. do negocjacji, wymieniono okna i wszystkie instalacje, po
remoncie, I piętro w bloku, 3 pokoje,
49,6 m2, 74/640 11 73, 502 549 553
Cena 250 tyś. do negocjacji, 85 m2,
3 pokoje, 2 balkony, osobna toaleta,
II piętro, winda, zamknięty parking,
centrum osiedla, kuchnia w zabudowie, częściowo umeblowane,
74/640 11 73, 502 668 974
Cena 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 –STARY ZDRÓJ
Cena 35 tyś. 44 m2, I piętro, okna
PCV, do remontu 74/640 11 73, 502
549 553
MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ
Cena 146 tyś., 68 m2, 3-4 pokoje, ,
74/640 11 73, 513 130 023
110 tyś do negocjacji – ŚWIETNA LOKALIZACJA – na granicy SZCZAWNA
ZDROJU, komfortowo wykończone,
parter, 38 m2, 2 pokoje, kuchnia
umeblowana i wyposażona, 74/640
11 73, 502 668 974
Cena 199 tyś. do negocjacji, parter,
67,20 m2, 3 pokoje, wyremontowane, 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 okolica, kamienica 4 rodzinna, działka
ogrodzona 12 arów, parter, 50 m2,
74/640 11 73, 502 668 974
DOMY- BIAŁY KAMIEŃ
Cena 469 tyś. o powierzchni 240
m2, po remoncie, super lokalizacja,
74/640 11 73, 509 180 718

MIESZKANIA – NOWE MIASTO
99 tyś. 62,2 m2, II piętro, wymienione instalacje i okna, 74/640 11 73,
502 668 974
MIESZKANIA – SZCZAWNO ZDRÓJ
Cena 75 tyś. OKAZJA CENOWA,
centrum, 2 pokoje, 74/640 11 73,
509 180 718
MIESZKANIA – PODGÓRZE
Cena 48 tyś. do remontu, I piętro, 45
m2, 74/640 11 73, 502 668 974
MIESZKANIA – ŚWIEBODZICE
163 tyś., 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój, wysoki standard,
53 m2, 74/640 11 73, 509 180 718
200 tyś., do negocjacji, wysoki
parter, 78 m2, 3 pokoje, z dużą
loggią, częściowo umeblowane,
Osiedle Piastowskie, 74/640 11 73,
502 668 974
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-JEDLINA ZDRÓJ
99 tyś., 1216 m2, atrakcyjna lokalizacja 74/640 11 73, 509 180 718

jm
dom

agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19,
tel. 607 212 315
www.jmdom.otodom.pl
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy, 21 m2, I piętro, przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha, 420 zł
brutto, 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy, 28 m2, I piętro, przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha, 500 zł
brutto, 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia 3–pokojowe
mieszkanie, 48 m2, Piaskowa Góra,
1000 zł, 74 6660919, 607212315
JM DOM sprzedam mieszkanie
1 –pokojowe, 34 m2, Nowe Miasto
- Psie Pole, 65 000 zł, 74 666 09 19,
607 212 315
JM DOM sprzedam 2 pokoje z
balkonem, 33 m2, Piaskowa Góra,
1 piętro, 85 000 zł, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM sprzedam garaż ul. Norwida - Piaskowa Góra, 18 000 zł, 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 1 –
pokojowe, 33 m2, Jedlina Zdrój, do
zamieszkania, 44 500 zł, 74 666 09
19, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 3
–pokojowe, 100 m2, Nowe Miasto,
120 000 zł, 74 666 09 19, 607 212
315
JM DOM sprzedam 2 pokoje z
balkonem, 36 m2, Piaskowa Góra, 4
piętro, 115 000 zł, do zamieszkania,
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam dom w Starych
Bogaczowicach, z działką i garażem, 370 000 zł, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM sprzedam dom w Starych
Bogaczowicach, z działką, 270 000
zł, 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2, Jedlina
Zdrój, 3 pokoje, 115 000 zł, 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu - okolice ul. Fałata, z ogrodem i garażem,
460 000 zł, 607212315, 74 666 09 19

JMDOM mieszkanie 2–pokojowe,
60 m2, Biały Kamień - ul. Grabowskiej, 97 000 zł, 607 212315 ,74 666
09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie
48,50 m2, 2-pokojowe, 2 piętro,
blok IV-piętrowy, Podzamcze, 125
000 zł, 607 212 315, 74 666 09 19

(NR : 1992 ) (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

80000 zł. DO NEGOCJACJI, Tel:502657-640

BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,MIESZKANIE ,70 M2 ,2 PIĘTRO ,2 POKOJE(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

4. SOWA&VICTORIA Głuszyca, 3
pokoje, 72 mkw. po kapitalnym
remoncie w cenie 89,000 zł. DO
NEGOCJACJI!!!Tel: 502-657-640

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 - PODZAMCZE ,MIESZKANIE ,72 M2 ,3 PIĘTRO ,3 POKOJE
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA ,WC
,PRZEDPOKÓJ ,BALKON .OGRZEWANIE MIEJSKIE. CENA : 169 900
ZŁ (NR : 1987 ) - (74) 666 66 09,
(74) 666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ ,MIESZKANIE ,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 ,MIESZKANIE ,75 M2 ,1 PIĘTRO ,4 POKOJE
,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC
,PRZEDPOKÓJ ,OGRÓDEK ,GARAŻ
.OGRZEWANIE GAZOWE . CENA :
188 000 ZŁ (NR : 1259) (74) 666 66
06, (74) 666 66 09
BON - BOGUSZÓW GORCE ,MIESZKANIE ,56 M2 ,PARTER ,2 POKOJE
,JASNA KUCHNIA W ZABUDOWIE
,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPOKÓJ
,PIWNICA ,GARAŻ .OGRZEWANIE-PIEC DWUFUNKCYJNY. OKNA
PCV. CENA : 129 000 ZŁ (NR :
1984) (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,MIESZKANIE
,92 M2 ,PARTER ,4 POKOJE ,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC ,PRZEDPOKÓJ ,PIWNICA .OGRZEWANIE CO
.OKNA PCV . CENA : 128 000 ZŁ
(NR : 1706)- (74) 666 66 09, (74)
666 66 06
BON - BIAŁY KAMIEŃ ,MIESZKANIE ,64 M2 ,PARTER ,3 POKOJE
,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC
,PRZEDPOKÓJ ,PIWNICA ,STRYCH
.OGRZEWANIE GAZOWE PIEC 2
FUNKCYJNY . CENA : 199 000 ZŁ
(NR : 1986)- (74) 666 66 06, (74)
666 66 09
BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,MIESZKANIE
,110 M2 ,1 PIĘTRO ,4 POKOJE
,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WANNĄ ,WC ,PRZEDPOKÓJ .OKNA
DREWNIANE .OGRZEWANIE NA
OPAŁ STAŁY . CENA : 149 000 ZŁ
(NR : 1946)- (74) 666 66 09, (74)
843 33 33
BON - PODZAMCZE , MIESZKANIE
, 48 M2 , 4 PIĘTRO , 2 POKOJE
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC
,PRZEDPOKÓJ ,DUŻY PRZESTRONNY BALKON , PIWNICA . OKNA
PCV . OGRZEWANIE Z CENTRALNEJ KOTŁOWNI . CENA : 109 000

5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2 pokoje 54 mkw w spokojnej i
zielonej okolicy 87 000 zł. Tel:502657-353
6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
trzypokojowe 73 m2 na drugim
piętrze w czteropiętrowcu na Podzamczu, Cena 169 tys do negocjacji.
Tel: 502-657-353

BON - BOGUSZÓW GORCE ,DOM
,250 M2 ,DZIAŁKA : 2500 M2 .
CENA : 450 000 ZŁ (NR : 1928)(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

7. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w
bocznej uliczce Białego Kamienia,2
pokoje,czterorodzinny dom. Tel:
502-657-353

BON - BIAŁY KAMIEŃ ,DOM ,296
M2 ,DZIAŁKA 700 M2 . CENA : 550
000 ZŁ (NR : 1994) - (74) 666 66
09, (74) 843 33 33

8. SOWA&VICTORIA Szeregówka na
Piaskowej Górze, stan dobry , Tel.
502-657-353

BON - PODGÓRZE ,DOM ,94 M2
,4 POKOJE ,KUCHNIA W ZABUDOWIE ,ŁAZIENKA Z WC ,WC
,PRZEDPOKÓJ ,STRYCH .OGRZEWANIE WĘGLOWE .OKNA PCV
.OGRÓD ,GARAŻ . CENA: 395 000
ZŁ (NR : 1938)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

Tel: 502-665-504

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 HANDLOWO 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 .OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE . CENA NAJMU
: 1600 ZŁ, CENA SPRZEDAŻY: 168
000 ZŁ (NR : 1124)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ ,LOKAL
HANDLOWO USŁUGOWY , 30
M2 ,PARTER ,2 POMIESZCZENIA
HANDLOWO USŁUGOWE ,POMIESZCZENIE SOCJALNE .LOKAL
UMEBLOWANY CENA : 39 900 ZŁ
(NR : 1964) - (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

1. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 rozkładowe pokoje z widną
kuchnią, 35,10 mkw, 85000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2.SOWA&VICTORIA Świebodzice,
Osiedle Sudeckie, 2 pokoje z widną
kuchnią i balkonem, 43 mkw w
cenie 100 000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
okolice Porcelanowej, duże przestronne mieszkanie z ogromnym
potencjałem, 67 mkw, w cenie

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
pięknie położony dom w Jedlinie
Zdrój, 188m2. Po częsciowym
remoncie, cena: 182 000zł.
10. SOWA&VICTORIA Piękna
kawalerka po kapitalnym remoncie,
gustowna i nowoczesna, blisko
centrum, cena: 69 000zł. Tel: 502665-504
11.SOWA&VICTORIA Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka z toaletą w
Szczawnie Zdr; blisko uzdrowiska.
Do remontu, cena: 85 000zł. Tel:
502-665-504
12. SOWA&VICTORIA Budynek
usługowo- handlowy w trakcie budowy, dwukondygnacyjny (300m2)
wraz z działką 900m2; cena: 270
000zł. Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Śródmieście,
przestronna kawalerka z widną
kuchnią po kapitalnym remoncie,
40 mkw, w cenie 95000 zł. Tel:
506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
dom w Śródmieściu pow. 140 m 2
i działką 630 m 2 cena 330 000 Tel:
506-717-014
15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie w Świebodzicach,
os. Piastowskie, po kapitalnym
remoncie, pow.60 m2 180 000 Tel:
506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
dom letniskowy w Rzeczce, do
kapitalnego remontu. Działka o
pow.1200 z oczkiem wodnym cena
130 000 Tel: 506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Głuszyca duże
mieszkanie 104m2 po kapitalnym
remoncie cena 240000zł Tel: 519121-104
18. SOWA&VICTORIA Szczawno
zdrój 1/2 domu po kapitalnym
remoncie w spokojnej części
miejscowości powierzchnia 101m2
, działka 570m2, cena 439000zł Tel:
519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący w trakcie remontu Stare
Bogaczowice. Powierzchnia 178m2,
działka 900m, cena 145000 zł Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Boguszów mieszkanie po kapitalnym
remoncie 39m2 , 2 pokoje, aneks
kuchenny, osobno wc i toaleta cena
57000zł. Tel: 519-121-104
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
ogródkiem, po remoncie, 42m2 ,
B.Kamień, cicha okolica, cena - 99
000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
54m2, Podgórze, ul. Niepodległości, 1 piętro, cena 55 tys.zł. - DO
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
48m2, Podzamcze, 1piętro w czteropiętrowcu, balkon, cena 120tys.
zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
34m2, Rusinowa, parter , cena 50
tys.zł. – do negocjacji! co gaz, 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży
poniemiecki dom pod Świebodzicami, 240m2, 7 pokoi, działka
1700m2, wnętrza po remoncie,
cena 289 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Do sprzedania 3 pokoje,
po remoncie, P.Góra, ul.Nałkowskiej, 50,8 m2, cena 153 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Okazja! Sprzedamy
mieszkanie po remoncie 127m2,
4 pokoje na Starym Zdroju, cena
169 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje,
55m2, B.Kamień w bloku, cena
125 tys.zł. do negocjacji! 74 666
42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno
stojący na Podgórzu, po remoncie
119m2, działka: 722m2 cena 210
tys.zł. 74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w
dzielnicy Nowe Miasto, 25m2 , 37
tys.zł. do negocjacji! 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
balkon, P.Góra, 29m2, 5p. cena 72
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 – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
40m2, w Śródmieściu, do wprowadzenia, cena 59 tys.zł. – do
negocjacji! 666 42 42, 881 424
100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 51m2 na
P.Górze, 3 pokoje, ul.Nałkowskiej,
2 piętro w czteropiętrowcu, 132
tys. zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200.
WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 pokoje z werandą, 68,5m2, N.Miasto,

cicha lokalizacja, cena 76 tys.zł.,
74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę po
remoncie 42m2, zielona lokalizacja Wałbrzycha, Kozice, cena 65
tys.zł. – do negocjacji! 74 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy dom w Strudze do remontu, działka 5090m2,
cena 240 tys.zł. do negocjacji 74
666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy szeregówkę
na Gaju, 112m2, 4 pokoje, działka
600m2, po częściowym remoncie,
225 tys.zł. 74 666 42 42 , 507 153
166.
WILLA- Sprzedam 2 pokoje na
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuchnia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy po kapitalnym remoncie 2 pokoje, 42m2,
B.Kamień, 105 tys.zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami
gospodarczymi w Głuszycy, 12
pokoi, działka 5000m2, cena
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie, B.Kamień okolice Ludowej, 83m2, z garażem i ogrodem,
cena 215000zł. 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
42m2, po remoncie, okolice Wiejskiej na B.Kamieniu, 99 tys.zł. z
ogrodem, 666 42 42, 507 153 166.
WILLA - Sprzedamy 3 pokoje na
Podgórzu, 51m2, 1 piętro, 99tys.
zł. po remoncie 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogrodem Szczawno-Zdrój, 50m2,
po remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 145 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.

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

M3 – Okazja! Boguszów –
Krakowskie Osiedle, 42m, dwa
pokoje, parter, po remoncie. Cena
70.000,- zł. Tel. 887-338-001.
M3 – Okazja! Wałbrzych –Biały
Kamień, 42m, dwa pokoje, parter
z ogródkiem. Cena 99.000,- Tel.
887-338-001.
M3 – Okazja! Wałbrzych –Świebodzice, dwupoziomowe, 65m, 3
pokoje, panorama miasta. Cena
200.000,- Tel. 887-338-001.
M3 – Okazja! Podzamcze, 77m,
drugie piętro w IV, 3 pokoje, kuchnia w zabudowie. Cena 165.000,- .
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 budownictwo, ogrodzone osiedle.
Cena 125.000,-tel. 887-338-001.
M3 – Świebodzice, Pełcznica,
45m, dwa pokoje, ogródek, par-

ter, do remontu. Cena 85.000,- tel.
887-338-001.
M3 – Świebodzice, Os. Piastowskie, 3 pokoje, III Piętro, balkon,
super stan. Cena 159.000,- 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 – DEWELOPERSKIE – Cena od 124.000
zł za M2. Tel. 887-338-001.
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia
mieszkań z ogródkami w Wałbrzychu i okolicach tel. 887-338-001.
Dzwoń!
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia
działek budowlanych pod miastem w dobrych cenach tel. 887338-001. Zdecydowany Klient!
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia
mieszkania z ogrzewaniem
miejskim w Wałbrzychu. Tel. 887338-001. Pilne!
M3 – POSZUKUJEMY do kupienia
gruntu rolnego od 2-20ha w
pobliżu Wałbrzycha i Świdnicy.
Tel. 887-338-001.

MS-2005 Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, do wprowadzenia, ogródek, cena 99 tys. Tel. 883 334 486
MS-1986 Biały Kamień, 2 pokoje,
nowe budownictwo, do wprowadzenia, 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
Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od
30 tys. Tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu
w mieście, cena 4500. tel. 606
976 630
Wynajem kawalerka, cena 650 zł
!!! tel. 793 111 130
Wynajem 3 pokoje na Piaskowej
Górze, cena 900 , tel. 606 97 66 30
Wynajem komfortowe, kompletnie umeblowane 3 pokojowe
mieszkanie na Piaskowej Górze,
cena 1300, tel. 606 97 66 30

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
Sprzedam szeregówkę na Piaskowej Górze, doskonała lokalizacja,
cena 269 tys.tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!! MS1249 Głuszyca ul. Łukasiewicza o
pow. 49M2 po kapitalnym remoncie, I piętro, zabudowa kuchenna
wraz ze sprzętem AGD, cena 109
tys. Tel. 606 97 66 30
OKAZJA!!! wysoki standard !!!
Piaskowa Góra, 2 pokoje - pełen
rozkład ul. Hirszfelda, 42 m po
remoncie kapitalnym, meble
kuchenne w zabudowie wraz ze
sprzętem AGD, cena 139 tys, tel.
606 97 66 30
Komfortowa kawalerka na Piaskowej Górze, cena 59 tys. Tel. 606
97 66 30
Kawalerka Piaskowa Góra, 40m I
piętro, doskonała lokalizacja, tel.
883 334 486
MS-1917 Piaskowa Góra, 2 pokoje
po kapitalnym remoncie, cena
109 tys. Tel.883 334 481
MS-1991 Piaskowa Góra, 3 pokoje, 50m2, w rozkładzie, widna
kuchnia, balkon, cena
119 tys, Tel. 883 334 481
MS- 1985 Piaskowa Góra, kawalerka, do odświeżenia, cena 55 tys.
Tel. 793 111 130
MS- 1912 Podzamcze, 2 pokoje w
pełnym rozkładzie, do wprowadzenia, cena 93 tys. Tel. 883 334
486
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

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 – OKAZJA! SZCZAWNO
- ZDRÓJ, ul. Kościuszki, 32m2, 2
pokoje, 2 piętro w 2, C.O. gazowe,
cena 39.900zł 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Grodzka, 3 pokoje, 54m2,
4 piętro w 10, cena 112.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 54m2, 7 piętro
w 10, cena 120.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Forteczna, 2 pokoje,
51m2, okna PCV, 3 piętro w 10,
cena 109.500zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 3 pokoje, 65m2, 1 piętro w
10, cena 155.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje (salon 30m2),
77m2, 3 piętro w 4, 165.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 66m2, 9 piętro
w 10, cena 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w
4, cena 105.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blankowa, 2 pokoje, 49m2, 3 piętro w
4, cena 131.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 4 piętro
w 7, 89.000zł, okna PVC, tel. 74
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, kawalerka, 27m2, parter
w 10, 84.000zł, po kapitalnym
remoncie tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 40m2, 4 piętro
w 4, po kapitalnym remoncie,
cena 138.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – OKAZJA! GÓRNY
SOBIĘCIN ul. Kosteckiego, 64m2,
3 pokoje, 4 piętro w 4, nowe
budownictwo, cena 67.000zł, 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 – 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, 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.
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 BLISKIEJ OKOLICY CZARNEGO BORU
z garażem, 110m2, 4 pokoje,
przystępna cena lub zamiana z
dopłatą na 2-3 pokoje w Wałbrzychu 74 840 40 40, 512 085 489

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl
Nieruchomość tygodnia: Mieszkanie do wynajęcia- kawalerka w
Głuszycy o pow. 30 m2. Cena 400
zł + 120 zł czynsz + media.
Oferujemy naszym Klientom
bezpłatną pomoc w załatwieniu
formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości. Ponadto proponujemy
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu aż do
momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem. Oferujemy
pomoc w sprawdzaniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów do kredytu i Notariusza.
Pomagamy w negocjacjach ceny i
warunkach transakcji z właścicielem. Polecamy i zapraszamy do
bliższej prezentacji!
Posiadamy mieszkania do sprzedaży w Głuszycy w atrakcyjnych
cenach! Mieszkania jedno- dwu-

trzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu. Serdecznie
zapraszamy do naszego biura w
Głuszycy.
Działka rolno-budowlana w Kolcach. 3000 m2. Cena 70 tys. zł
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Kolcach. 3000 m2. Cena
70 tys. zł.
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 LądkuZdrój dwa pokoje 41 m2, 93 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Wałbrzychu okolice 11 Listopada, 1 piętro,
28 m2. Cena 43 tys.mtel.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 Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje,
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel.
882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację.
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