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BS AZ Motors

Nowy serwis samochodowy

Skok na kasę,
czy rekompensata?
Czytaj na str. 3

Specjaliści od trwałej depilacji już w Wałbrzychu

szczegóły na str. 3
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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Nie plujcie na ich groby
Janusz
Bartkiewicz

- Waliłem w niebo długimi
seriami pod Reichstagiem
– opowiadał mi tato – i nie
mogłem uwierzyć, że to już
koniec.
Do Berlina trafił idąc
z bronią w ręku od dnia
wymarszu z obozu w Sielcach nad Oką. Trafił tam nie
po to, aby w Polsce zakładać
stalinowski raj. Trafił tam z
potrzeby serca, po to, aby z
Polski przepędzić niemieckiego okupanta, z którym
już we wrześniu 1939 roku,
jako słuchacz Podoficerskiej Szkoły dla Małoletnich
w Lubawie nad Drwęcą,
walczył w obronie twierdzy
brzeskiej. Obecnie niekiedy
myślę, że dobrze się stało, iż
nie dożył dnia dzisiejszego,
kiedy takich jak On nazywa
się kolaborantami, zdrajcami

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)

ojczyzny, którzy zaprzedali
się sowieckiemu okupantowi.
Kiedy słuchałem słów
polskiego premiera, a także
tego, co opowiada dzisiaj
Polakom polski prezydent
– obaj magistrowie historii – to daję słowo, że mi się
dłoń w pięść zaciska. Dla
tych panów okupacja Polski
skończyła się w 1989 roku,
a więc Ojciec mój, który
do 1971 roku nosił wojskowy mundur, był tylko
żołnierzem wojsk okupacyjnych. Być może, ale tylko
przez krótki okres, kiedy w
październiku 1938 roku Polska rozpoczęła okupację czeskiego Zaolzia. Myślę, że to
wtedy rozpoczęła się II wojna światowa, chociaż żadne
strzały nie padły. Na pewno
zakończyła się ona w dniu
8 maja 1945 (według czasu,
jaki obowiązywał w Moskwie
działo się to 9 maja), kiedy
niemieckie
dowództwo
podpisało przed radzieckimi
marszałkami akt kapitulacji i
zakończenia wszelkich niemieckich działań zbrojnych.
Wtedy to właśnie, zakończyła
się w Europie II wojna
światowa. Stało się tak dlatego, że podpisany 7 maja akt
kapitulacji, przed przedstawicielami armii USA i Wspólnoty Brytyjskiej, dotyczył
jedynie zakończenia wojny
na froncie zachodnim. Na
froncie wschodnim wojna
trwała nadal i jeszcze przez
jeden dzień Ojciec mój
musiał walczyć. Ostateczny cios armii niemieckiej
zadała Armia Czerwona oraz
I i II Armia Wojska Polskiego,
które szły ze wschodu. Wojska te ponosiły 80% wojennego trudu, ale dzisiaj w
Polsce tę historię z mozołem
się zaciera, wmawiając ludziom (coraz młodszym pokoleniom), że wojnę wygrali
Amerykanie, Anglicy i Fran-

cuzi. Sowieci niczego nie
wygrali, oni tylko, na swoich
bagnetach, nieśli zniewolenie. A Ojciec opowiadał mi,
jak ich w wyzwalanych polskich miastach witali kwiatami, a dziewczęta rwały się do
pocałunków. Tak było w Lublinie, Warszawie, Kołobrzegu
i w setkach wyzwalanych
polskich miast, miasteczek i
wsiach. Czy tak wita się okupantów? Nie sądzę.
8 maja Pan prezydent Komorowski urządza na Westerplatte wielką manifestację
z okazji zakończenia II wojny
światowej, która faktycznie
rozpoczęła się zbombardowaniem o godz. 4:40
polskiego miasta Wieluń,
pierwszego polskiego miasta niemal doszczętnie
zniszczonego podczas II
wojny światowej. Nawała
ogniowa niemieckiego pancernika Schlsewig -Holstein
rozpoczęła się pięć minut
później.
Symbolicznym
zakończeniem wojny była
defilada zwycięzców, jaka
miała miejsce w dniu 24 czerwca 1945 roku w Moskwie.
W defiladzie tej brali udział
polscy żołnierze, weterani
walk z nienieckim najeźdźcą.
Zabrakło ich w defiladzie
zwycięstwa, jaką zachodni
alianci zorganizowali 8 czerwca 1946 roku w Londynie.
W paradzie tej nie łopotały
polskie sztandary, chociaż
polscy żołnierze walczyli
dzielnie pod Narvikiem, Tobrukiem i zdobyli ważną
twierdzę niemieckiej obrony
na wzgórzu Monte Casino.
Chociaż to oni ocalili Londyn,
a brytyjski premier Winston
Churchill powiedział o nich
znamienne słowa, że „nigdy
tak wielu nie zawdzięczało
tak wiele tak nielicznym”.
Jednak w Londynie ich
zabrakło. Być może już niewielu Polaków pamięta, że
polscy żołnierze walczący na

zachodnim froncie nosili na
sobie brytyjskie mundury, a
żołnierze walczący w ramię
w ramię z żołnierzami Armii
Czerwonej nosili polskie
mundury i polski orzełek na
swych polskich, wojskowych
czapkach. Niby nic wielkiego, a jednak swą wymowę
ma. W takim angielskim
mundurze (z naszywka „Poland”) walczył mój dziadek,
zarówno pod Tobrukiem,
jak i na Monte Casino, a w
mundurze polskim walczył
mój Ojciec i moja Mama
zdobywając
Warszawę,
Kołobrzeg i Berlin. Dzisiaj
„wielcy” polscy politycy
plują na groby tych, którzy
faktycznie Polskę spod niemieckiej okupacji wyzwolili.
Każą nam o nich zapomnieć,
sławiąc jedynie tych, którzy
po 1945 roku do nich strzelali, chociaż nie oni przeciw
nim broń obrócili. Jeżeli strzelali, to właśnie dlatego, że ci
zwani dziś „wyklętymi”, nie
tylko do nich strzelali, ale też
mordowali niczego winnych
ludzi, chcących normalnie i
zwyczajnie żyć i pracować w
spokoju.
I dlatego, że Pan prezydent o tym nie chce
pamiętać i każe o tym nam
zapomnieć, nie oddam na
niego swojego głosu, bo
sam sobą udowadnia, że nie
jest moim prezydentem. Dla
niego moi rodzice to zdrajcy.
Nie oddam na niego głosu
także dlatego, że szczyci
się tym, iż jako nastolatek
planował zabójstwo polskiego milicjanta. Być może
ojca małych dzieci. Chciał
go zastrzelić tylko dlatego,
że nosił milicyjny mundur.
I Pan prezydent chwali się
tym w swoich pamiętnikach.
Do Pana prezydenta mam
tylko jedną prośbę: niech
Pan przestanie pluć na groby
mojego Ojca i mojej Mamy.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Rocznica zakończenia
wojny
Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura
oraz Wójt Gminy Walim
Adam Hausman zapraszają na uroczyste Powiatowe
obchody 70 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej. Uroczystości odbędą się 8 maja 2015 r. o
godz.12:00 w Kwaterze
Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Walimiu.
- II wojna światowa była
jednym z najkrwawszych
konfliktów w dziejach ludzkości. Działania zbrojne prowadzone na frontach Europy, Afryki i Azji pochłonęły
72 miliony istnień ludzkich.
Dramat milionów ludzi zakończył się późnym wieczorem 8 maja 1945 roku w
Berlinie, gdzie nazistowska
III Rzesza podpisała bezwarunkową kapitulację. W

działaniach wojennych zginęło 6 milionów Polaków.
Straty te w stosunku do
liczby ludności były największymi spośród wszystkich
państw biorących udział w
tej wojnie. II wojna światowa, oprócz ogromnych strat
ludzkich i materialnych, pozostawiła po sobie głęboki
szok moralny, który piętnem
odcisnął się na kolejnych pokoleniach. Wojna odebrała
ludziom człowieczeństwo,
pokazała okrutną, mroczną
stronę ludzkiej natury: masowe mordy, pogardę dla
istoty ludzkiej i ludzkiego
życia. Nieżyjącym i żyjącym
ofiarom tej wojny winni jesteśmy pamięć – podkreślają
organizatorzy powiatowych
obchodów zakończenia II
wojny światowej.
(MT)

Kombatanci
w starostwie

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, w sali obrad,
na prośbę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie
Społeczno-Kombatanckie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze
podsumowujące działalność Zrzeszenia WiN. W zebraniu, jako jeden
z zaproszonych gości, wziął udział starosta Jacek Cichura, który
wygłosił krótkie przemówienie. Spotkanie poprowadził prezes
WIN Koło Wałbrzych Stanisław Szneruk. Była to okazja do wymiany
wielu doświadczeń, a także przedstawienia planów i zamierzeń
stowarzyszenia na bieżący rok.

(MT)
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Skok na kasę, czy rekompensata?
Ogromne kontrowersje wzbudziła decyzja radnych Rady Miejskiej
Wałbrzycha, którzy podczas ubiegłotygodniowych obrad podnieśli
sobie diety o kilkaset złotych. – To skandal! – grzmią mieszkańcy
miasta oraz przedstawiciele opozycji i… władz Platformy
Obywatelskiej.
Autorem projektu uchwały zwiększającej diety radnych jest Artur Torbus – szef
Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej w Radzie
Miejskiej Wałbrzycha. - Stawki obowiązywały od 2006
r. W latach 2002-06, przy
innej metodzie liczenia (od
ilości udziału w komisjach),
diety radnych były zbliżone
do mających obowiązywać
obecnie. 9 lat temu dokonano zmiany na ryczałt i diety
spadły ok. 25 %. Nowe wartości diet są bardzo zbliżone
do diet z lat 2002-06 – wyjaśnia radny Artur Torbus. Podwyżka jest zróżnicowana
w zależności od funkcji jaką
pełni radny w radzie miasta.
Wysokość diet przysługujących radnemu nie może
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 150 procent

kwoty bazowej, określonej
w ustawie budżetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
na podstawie ustawy z dnia
23.12.1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej. W 2014
r. kwotę bazową w oparciu
o cytowane przepisy ustala
się w wysokości 1766,46 zł.
W związku z tym, że liczba
mieszkańców Gminy Wałbrzych przekroczyła 100 tys.,
maksymalna wysokość miesięcznej diety przysługującej
radnemu Gminy Wałbrzych
wynosi 2649,69 zł. Przewodniczący rady miejskiej otrzyma 150% kwoty bazowej,
przewodniczący komisji RM
125% kwoty bazowej, a radny 114% kwoty bazowej.
Nie wszyscy radni, także
opozycyjni, chcą się wypo-

wiadać na temat podwyżek
diet dla wałbrzyskich rajców.
- Wstrzymałam się od głosowania w tej sprawie i nie
będę jej komentowała – powiedziała nam radna Renata
Wierzbicka, która do rady
miejskiej weszła z listy PiS.
Ale za to przewodnicząca
Klubu Radnych Wałbrzyskiej
Wspólnoty Samorządowej
Alicja Rosiak nie zostawiła
na swoich kolegach suchej
nitki: - Szkoda, że ożywiona
dyskusja na temat postawy
i kontrowersyjnych decyzji
radnych koalicji Platformy
Obywatelskiej i Lepszego
Wałbrzycha ma miejsce
dopiero wtedy, gdy przeforsowali oni swój autorski
pomysł podniesienia wysokości diety radnego. Naszym
zdaniem „takich”, czyli kontrowersyjnych decyzji było

dużo więcej. Przykładem
szereg podjętych uchwał
budżetowych
mających
wpływ na zadłużanie miasta w galopującym tempie.
Naszym zdaniem nie ma
żadnego uzasadnienia dla
podwyższenia diet radnych
w mieście, w którym - aby
utrzymać płynność finansową - nieustannie zaciąga się
kredyty, emituje obligacje,
sprzedaje swoje zobowiązania i zamyka szkoły w ramach oszczędności. Żaden z
radnych Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej nie zagłosował za takimi uchwałami. W związku z tym niech
tłumaczą sie ci, którzy to zaproponowali i zatwierdzili.
Głosy oburzenia płyną
także spoza rady miejskiej.
- Sojusz Lewicy Demokratycznej w Wałbrzychu informację o podjęciu przez
radnych Rady Miejskiej
Wałbrzycha uchwały podnoszącej im diety o kwotę
400 złotych miesięcznie
odebrał jako swoisty „skok
na miejską kasę”, dokonany
głosami lokalnych polityków
Platformy Obywatelskiej i
ich koalicjantów z Lepszego

Wałbrzycha, podobno reprezentujących interesy mieszkańców naszego miasta. Po
„pięciomiesięcznej, wytężonej pracy” rada ta uchwaliła
m.in.: zamknięcie kolejnych
wałbrzyskich szkół, podwyżkę cen wody, podwyżkę cen
biletów komunikacji miejskiej, obniżenie ulg mieszkaniowych (ukryta podwyżka czynszów) i zwiększenie
zadłużenia miasta do blisko
pół miliarda złotych. Niestety, w „natłoku” dotychczasowych prac zarówno samej
radzie jak i prezydentowi Romanowi Szełemejowi zabrakło czasu m.in. na zajęcie się
dramatyczną sytuacją coraz
bardziej wykluczonych, niepełnosprawnych wałbrzyszan czekających na pomoc
w uruchomieniu 65 miejsc
pracy w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej. Zabrakło
pomysłów na znalezienie
pieniędzy niezbędnych do
uruchomienia odkrytej pływalni przy ul. Bystrzyckiej
w dzielnicy Oś. Górnicze.
Zabrakło też czasu, by znaleźć pieniądze na remonty
mieszkań komunalnych, na
rewaloryzację wynagrodzeń

dla pracowników samorządowych, dzięki którym władze realizują swój sukces
– czytamy w oświadczeniu
wydanym przez Szymona
Heretyka, przewodniczącego Rady Powiatowej SLD w
Wałbrzychu.
Decyzja wałbrzyskich rajców zaskoczyła i zbulwersowała także kierownictwo
wałbrzyskiej Platformy Obywatelskiej. - Nie było żadnych
uzgodnień na temat podwyżek diet dla wałbrzyskich radnych. Gdyby taki pomysł był
dyskutowany na zarządzie
powiatowym PO, byłabym
zdecydowanie
przeciwna.
Rozważam możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec
radnych, którzy głosowali za
podwyżką – mówi posłanka
na Sejm Izabela Katarzyna
Mrzygłocka, szefowa powiatowych struktur Platformy
Obywatelskiej. - Dieta, to nie
jest wynagrodzenie z pracę,
ale rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem
mandatu. Kwota dwóch tysięcy złotych to zdecydowana przesada.
Robert Radczak
REKLAMA

Specjaliści od trwałej depilacji
już w Wałbrzychu
Depilacja powszechna jak mycie
zębów
Na próżno szukać osób, które nie korzystają z depilacji, posiadającej walory zarówno estetyczne, jak i higieniczne. Jednakże samodzielne usuwanie włosków

jest niezmiernie uciążliwe i wywołuje
m.in. podrażnienia, zapalenie mieszków
włosowych oraz wrastanie włosków. Nasi
specjaliści od trwałej depilacji skutecznie
pomagają pozbyć się tego typu problemów.

OK Centrum (p.2),
ul. Mazowiecka 3
tel. 797 797 890
mazowiecka3@depilconcept.pl

www.depilconcept.pl
Pobierz zaproszenie na fotodepilację za 10 zł
na www.depilconcept.pl/formularz

Marka DepilConcept powstała w Portugalii i posiada dzisiaj ugruntowaną
pozycję na międzynarodowym rynku
usług kosmetycznych. Doskonale wykwalifikowani specjaliści świadczą usługi
fototerapii światłem IPL, depilacji woskiem oraz usuwania różnych trudności
ze skórą.
Wskazaniami do zabiegów fotodepilacji
są m.in. konieczność częstego golenia,
wrastanie włosów, zapalenie mieszków włosowych, częste rany, zacięcia i
podrażnienia. Fotodepilacja jest także
wskazaniem dla osób, u których zawiodły standardowe metody usuwania włosków.
Działanie fotodepilacji
Z głowicy urządzenia emitowane są impulsy światła, które następnie pochłania
melanina (barwnik znajdujący się we
włosach). Energia wywołuje zwiększoną
temperaturę w cebulce włosa, co pozwala ją trwale uszkodzić. Urządzenie
IPL działa tylko i wyłącznie na włos, co
oznacza, że skóra go otaczająca jest całkowicie bezpieczna.
Już po pierwszej sesji widoczne są efekty
zabiegu, podczas którego pozbywamy
się ok. 20-30% włosków. Fotodepilacja
osłabia nieuszkodzone jeszcze włosy,

które stają się o wiele słabsze i wolniej
rosną. Kolejne serie przybliżają nas do
uzyskania końcowego efektu.
Bezpiecznie, trwale i bez bólu
Nawet dla wrażliwej i naczynkowej skóry zabiegi fotodepilacji są bezpieczne.
Można je z powodzeniem wykonywać
na wszystkich partiach ciała. Zabiegi

zajmują niewiele czasu i są mało inwazyjne - można je śmiało wykonywać w
przerwach między codziennymi czynnościami.
Centrum DepilConcept wykonuje również zabiegi fotoodmładzania, leczenia
trądziku, depilacji woskiem, trwałej depilacji jasnych włosów oraz redukcji naczynek, przebarwień i zmarszczek.
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Przyjacielski uścisk z prezydentem

REKLAMA

Rozmowa z Romanem Ludwiczukiem,
senatorem VI i VII kadencji.
W piątek zakończy się kampania wyborcza, a w niedzielę pójdziemy wybierać
prezydenta naszego kraju.
Jak ocenia Pan tę kampanię?
Roman Ludwiczuk: - W wykonaniu prezydenta Bronisława
Komorowskiego
była inna od tej sprzed 5
lat. Wtedy okoliczności były
dramatyczne i Bronisław
Komorowski startował z innej pozycji. Teraz funkcja
prezydenta generuje wiele
innych zajęć związanych z
pełnieniem tej służby. Trochę mi brakowało kampanii
wizualnej w Wałbrzychu, ale
prezydent odwiedzał nasze
miasto i powiat wielokrotnie
i jest znany mieszkańcom.
Ubiegłotygodniowa wizyta
Bronisława Komorowskiego
w Wałbrzychu była dla Pana
okazją do spotkania z głową
państwa.
- To był przyjemny moment
przywitać się z prezydentem w Wałbrzychu i wymienić przyjacielski uścisk „u
siebie”, bo przecież Fabryka

Okien ROL, w której pracuję, i Stara Kopalnia to pełna
symbioza, przynajmniej w
kwestii wjazdu.
Jak ocenia Pan decyzję wałbrzyskich radnych w sprawie podniesienia wysokości
diet?
- Nie rozumiem tej decyzji i
nie zgadzam się z nią. Tym
bardziej, że nie odniosłem
wrażenia, by wałbrzyscy radni przymierali głodem. Decyzja radnych jest tym bardziej
dziwna, że prezydent Roman
Szełemej cały czas szuka
środków zewnętrznych, by
rozwijać miasto i musi podejmować trudne decyzje
budżetowe, a radni robią mu
taki „prezent”. Oczekiwałem
odwrotnej decyzji – zmniejszenia diet, choć wiem, że
tymi słowy narażę się wielu
koleżankom i kolegom – i
to nie po raz pierwszy. Parafrazując słowa prezydenta
Lecha Wałęsy, którego zawsze ceniłem, „nie o takie
działania nam w Wałbrzychu
chodziło”.

Roman Ludwiczuk z Bronisławem Komorowskim podczas poprzedniej
kampanii wyborczej przed wyborami prezydenta kraju.
Podczas ostatniej transmisji
z meczu siatkarzy Victorii
PWSZ z wałbrzyskiej hali
Aqua Zdrój komentatorzy
Telewizji Polskiej bardzo
chwalili cały kompleks Aqua
Zdrój. Miał pan satysfakcję
słysząc te słowa od ludzi,
którzy co tydzień pracują w
innym obiekcie w kraju?
- Mam nadzieję, że to nie
była ostatnia transmisja z
meczu naszych siatkarzy w
tym sezonie. Ale przypomnę, że nie tylko wałbrzyREKLAMA

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

scy siatkarze byli pokazywani na żywo z naszej hali
przez ogólnopolskie telewizje. Były przecież transmitowane spotkania ligi VTB
koszykarzy, z udziałem PGE
Turowa Zgorzelec i drużyn
grających w Eurolidze, oraz
występy reprezentacji Polski koszykarzy i siatkarskich
kobiet i mężczyzn oraz
wielu imprez o charakterze
międzynarodowym i ogólnopolskim, nie tylko sportowych. Dlatego ogromnie
się cieszę, że mój pomysł
rewitalizacji tego miejsca
tak dobrze służy Wałbrzychowi i mieszkańców całego powiatu. Dodam, że pod
koniec sierpnia tego roku na
zgrupowanie do Wałbrzycha przyjadą koszykarskie
zespoły BI Gdynia z Katarzyną Dydek oraz zespoły
młodzieżowe GTK Gdynia.
Jako członek zarządu gdyńskich klubów staram się w
ten sposób wspierać nasze
miasto.
Zbliża się dzień matki, a pańska Fundacja Zielone Wzgórze od wielu lat w specjalny
sposób honoruje mamy
dzieci niepełnosprawnych.
Czy w tym roku też będą
specjalne uroczystości na
ich cześć?
- Oczywiście! Od 7 lat staramy się w ten sposób podziękować tym wyjątkowym
mamom za ich wielkie trud.
Nasze coroczne spotkania
mają także dodatkowy walor: w ich trakcie dajemy tym
dzielnym kobietom szansę
spotkania z parlamentarzystami, dziennikarzami i
innymi osobami odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu wsparcia. Sam
czekam zawsze z niecierpliwością na końcówkę maja,
bo to są dla mnie bardzo
wzruszające i pouczające
chwile.
Rozmawiał Robert Radczak

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

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:
działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice
• Doradztwo na rynku nieruchomości
• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
• Zarządzaniem nieruchomościami
• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.
• Przewóz osób

Warsztaty ekologiczne
Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w
Wałbrzychu, zorganizował
warsztaty ekologiczne dla
przedszkolaków. Odbyły
się one w Przedszkolu Samorządowym nr 14 oraz
Niepublicznym Przedszkolu „Agatka”, a przeprowadził je przedstawiciel Fundacji RECAL.
Celem warsztatów było
zainteresowanie dzieci informacjami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
oraz spowodowanie zaangażowania przedszkolaków
w segregowanie odpadów w
ich mieszkaniach.
Uczestnicy zajęć zapoznali się z zasadami segregowania
poszczególnych
odpadów. Ponadto przedstawiono sposoby pozbywania się m.in. baterii, żarówek,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
niewykorzystanych lekarstw.
Dzieci poznały też możliwości wykorzystania odpadów,
korzyści wynikające z odzysku surowców wtórnych
oraz zagrożenia wynikające
z niekontrolowanego za-

Dzieci wykazały się na zajęciach
dużym zaangażowaniem.

nieczyszczania środowiska
odpadami (np. dzikie wysypiska).
Warsztaty urozmaicono
konkursami z nagrodami
przekazanymi przez Fundację RECAL. Zorganizowane
zostały w ramach realizacji
programu „Czysta natura”,
będącego laureatem konkursu grantowego Fundacji
Naturalnej Energii, którego
organizatorem jest GAZ-SYSTEM.
(BAS)
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Wyborcza katarynka
Stanisław
Michalik

Pogoda
tegorocznej
wiosny nastraja optymistycznie. W złocistych promieniach słońca można
oniemieć z zachwytu, bo
tak olśniewająco zielone
lasy pojawiają się tylko o
tej porze roku i tylko wtedy,
gdy uśmiechnie się do nas
słonce. Jeszcze może dzień
dwa i niebo znów się powlecze czarnymi chmurami,
posypie zimnym deszczem,
a może i śniegiem i stanie
się tak, jakbyśmy z błyszczącego srebrem nieba
wstąpili w mroczne podziemia Osówki…
Wiadomo, jest początek
maja, a w naszych górach
wczesną wiosną wszystko
jest możliwe. A ponadto
mamy kampanię wyborczą,
która jest w stanie popsuć
najlepszy nastrój.
Nie miałbym serca, gdybym nie zabierał dzisiaj
głosu na temat zbliżających się wyborów, zwłasz-

cza, że po głowie lata mi
jak gołębica Strockmeiera
z czeskiego, szpitalnego
serialu, kapitalny aforyzm
Stanisława Tyma: „słońce
obietnic świeci nocami, aż
spać nie można od tego
blasku”, albo też myśl Bertranda Russela: „to smutne, że głupcy są tak pewni
siebie, a ludzie mądrzy, tak
pełni wątpliwości”. Szkoda,
że wśród kandydatów wyborczych za mało jest dyplomatów, a dlaczego? Bo
dyplomata to taki, co dwa
razy pomyśli, zanim nic nie
powie.
Niestety, kandydatom
na prezydenta nie zamykają się usta, a nasze media
robią z wyborów kabaret.
Oto co - zdaniem internetowego portalu Onet
- stanowiło w tej kampanii
szczególnie
interesujące
wydarzenia. Przede wszystkim urzędujący prezydent i
jego gafy, jak ta z popisami
w parlamencie japońskim i
przywołaniem towarzyszącego mu gen. St. Kozieja:
chodź tu szogunie! Albo
też z wróżką Szeptuchą,
zdejmującą zły urok z prezydenta. Znacznym zainteresowaniem cieszyła się

TANIE ZDJĘCIA !!!
miss piękności M. Ogórek w
telewizyjnym klipie, w którym zmieniła tak wyraźnie
tembr głosu, że pojawiło
się podejrzenie o podróbę.
Jeszcze większą sławę przyniosła jej seksowna kreacja
na jednym z balów, robiąca wrażenie przewiewnej
halki. Potrafiła nas wzruszyć do łez matka Dudy,
przepraszająca za zbieranie
głosów na swojego syna
wśród studentów, natomiast prawdziwy zachwyt
wzbudził
utalentowany
wokalista i gitarzysta Adam
Jarubas. Ale gdzie mu do
kunsztu wokalnego Pawła
Kukiza, który jednak bardziej śpiewająco wypadł w
You Tube, gdzie mogliśmy
go zobaczyć w olśniewającym garniturze i pod krawatem. Klasą dla siebie jest
Janusz Korwin – Mikke - nie
tylko z uwagi na gotowość
strzelania do strajkujących
górników, ale także jako
specjalista w grach obrazkowych, czemu dał wyraz
na Pyrkonie w Poznaniu.
To tylko garstka wyborczych newsów krążących
w mediach jak meteory
w układzie słonecznym w
ciągu całej kampanii, któ-

ra mieni się prezydencką. I
chodzi w niej o prezydenta
na nową, pięcioletnią kadencję w ponad 30-to milionowym kraju w środku
Europy nad Wisłą i Odrą.
Mamy też chyba dosyć
tej telewizyjnej paplaniny o
gruszkach na wierzbie, zamiast rzeczowej dyskusji o
Polsce, jej przyszłości i roli
prezydenta w jej kształtowaniu. W mediach ma miejsce festiwal obietnic, najczęściej nie mających nic
wspólnego z konstytucyjną
rolą i kompetencjami prezydenta. Niestety, marketing wyborczy wskazuje, że
warto obiecywać niemożliwe, bo znajdzie się zawsze
znaczna liczba naiwnych,
którzy w to uwierzą. Wolimy głosować na partie, a
mniej ważny jest człowiek,
jego dokonania i autorytet,
a potem sami się dziwimy
jakiego to mamy prezydenta.
Ale już dość na ten temat, przecież nie chodzi o
to, by potęgować depresję
z powodu kompromitującej nas, Polaków, kampanii
wyborczej. W promieniach
słonecznych
uwierzmy,
że będzie lepiej, a przy-

• 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

najmniej tak samo jak we
wróżbach katarynki z wiersza wielkiego maga Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Przypominam go
moim wiernym Czytelnikom
na podtrzymanie dobrego
nastroju. I bardzo proszę:
nie wyciągajcie z tego wiersza w stosunku do tych kandydatów, co przegrają wybory, żadnych analogii:
Kataryniarz
(kręcąc korbą i przemawiając
do katarynki)
Lekarstwo na moją biedę,
ty moje grające serce!
Kręcę cię jak niejeden
poeta swoje wiersze.
Dzieciom, wariatom w obłokach
ileż radości przyczyniasz,
O, jakże mam cię nie kochać,
ostatni kataryniarz.

Papuga nad piszczałkami
jak subiekt w obłędnym sklepie,
wróżby sprzedaje gapiom,
że jutro będzie lepiej.
Wiadomo ludziom potrzeba
trochę bengalskich ogni,
z papugi mam trochę chleba,
więc wołam: - Lora, ciągnij!
Lora radośnie wrzeszczy
głosem Elżbiety Drużbackiej.
lecz któż jestem ja? Tyci świerszczyk
w szczelinach cywilizacji.

A tych wszystkich miłośników bengalskich ogni,
którzy uwielbiają papugi
i ich wróżby pragnę pocieszyć – za parę miesięcy
mamy znów festiwal obiecanek wyborczych, tym razem parlamentarnych. Będzie wesoło!
REKLAMA
Wałbrzych, dnia 04.05.2015r

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, Al. Podwale 1

ogłasza przetarg nieograniczony – ustnyna ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
- przy ul. Hetmańskiej 46/19 – położonego na VI piętrze,składającego się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,10 m².

Cena wywoławcza wynosi 78 490,00 zł, wadium 3 925 00 zł.
Przetarg odbędzie się 21.05.2015 r o godzinie 13,30 w siedzibie Spółdzielni.

Powyższy lokal zostanie udostępniony w celu obejrzenia po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56 -966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 20.05.2015 r.
lub w kasie Spółdzielni pok. Nr 34 w dniu przetargu 21.05.2015 r. w godz. od 8,00 do 10,00.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.
Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły
wadium na konto spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego nie później niż następnego dnia po dacie przetargu.
Osobom, które wpłaciły wadium w kasie Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. W przetargu uczestniczą tylko
osoby, które wpłaciły wadium w terminie jak wyżej. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie notarialne lub
potwierdzone przez pracownika spółdzielni.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny
uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu
mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 3-7 oraz art. 63 i 63 a ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane.
Osoba wygrywająca przetarg zawiera umowę odrębnej własności lokalu bez udostępnienia świadectwa, o którym mowa wyżej.
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni - w terminie do
dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji -pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 074 66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21.
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
ZARZĄD
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O czyste i zdrowe
Podzamcze
Kolejnym tematem pracy Rady Wspólnoty Samorządowej
Podzamcze, są sprawy związane z bezpieczeństwem sanitarnoepidemiologicznym na tym największym wałbrzyskim osiedlu.

Na ostatnim posiedzeniu
rady zapoznano się z informacją na ten temat dotycząca 2014 r., a przygotowaną
i zaprezentowaną przez
Halinę Noworolską-Libal z
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w
Wałbrzychu. Oto niektóre z
przedstawionych zagadnień.
W całym mieście przeprowadzono 2750 kontroli,
wydając 788 decyzji merytorycznych, nakładając 81
mandatów na kwotę 21 500
zł. Wykonano też 5868 badań, 4326 oznaczeń chemicznych, 3027 fizycznych
oraz 8405 mikrobiologicznych.
Badania próbek wody potwierdziły jej dobrą jakość
zdrowotną, także dla podzamczan. Poprawie uległ
stan czystości na skwerach
i trawnikach, ponieważ co-

Podzamcze jest pięknym oraz w miarę czystym osiedlem i oby takim
pozostało.
REKLAMA

kredyt
• bez opłat wstępnych
• niezależnie od BIK
• z komornikiem

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

Świdnica ul. Trybunalska 11-13, lok.26, p. II

tel.74 635 10 68
tel.74 635 10 72
Wałbrzych: ul Broniewskiego 73/307
czynne: pn. - pt. 9 -17

niskie
raty

REKLAMA

raz więcej właścicieli psów
sprząta ich odchody, jednak
sprawa ta wymaga nieustannej edukacji mieszkańców.
Ale w związku ze zwiększoną ostatnio liczbą pokąsań
przez psy, wystąpiono do
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w celu podjęcia stosownych działań przez pracowników straży miejskiej.
Narastający problem stanowią tzw. dopalacze, niszczące zdrowie, zwłaszcza ludzi
młodych.
Stan sanitarny 12 placówek nauczania i wychowania
na Podzamczu w większości
nie budził poważniejszych zastrzeżeń. Wszędzie uczniowie
mieli zapewnioną opiekę medyczną, sprawowaną przez
pielęgniarki, zapewniono im
także możliwość pozostawiania części podręczników
i przyborów szkolnych. Ok.
18 proc. uczniów korzystało
z ciepłych posiłków, w większości
dofinansowanych.
Wszystkie szkoły podstawowe realizowały program promujący picie mleka; ponadto
w tych placówkach realizowany jest też program „Owoce w szkole”.
Skontrolowano 12 placów zabaw i 15 piaskownic,
stwierdzając, że ich stan
sanitarno-porządkowy był
prawidłowy. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, piasek w
piaskownicach powinien być
wymieniany dwukrotnie w
ciągu roku: przed sezonem
letnim oraz w jego trakcie.
Podczas dyskusji wskazywano m.in. na konieczność stałego kontrolowania
przez funkcjonariuszy straży
miejskiej właścicieli psów,
a wobec tych, którzy zaniedbują swoje obowiązki i tym
samym zagrażają stanowi higieny na osiedlu, postulowano stosowanie dotkliwszych
restrykcji finansowych.
Czystości osiedla zagrażają nie tylko psy, ale i koty
oraz gołębie. Dyskutanci
zaproponowali
stosowanie metod, które byłyby w
stanie w znacznym stopniu
zmniejszyć uciążliwość tych
stworzeń dla mieszkańców.
O niektórych sposobach
wkrótce napiszemy.
RWS Podzamcze powołała zespół ds. bezpieczeństwa
sanitarno-epidemiologicznego, którym kierować będzie Henryk Czempkowski.
(A)

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,
deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne,
elewacyjne (różne proﬁle)
opał iglasty

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

Ukryte terapie
Wyjątkowe autorskie
spotkanie z Jerzym Ziębą,
autorem książki „Ukryte
terapie, czego ci lekarz nie
powie” – już 16maja w hotelu Maria w Wałbrzychu.
Gdy słyszymy, że coś jest
"ukryte", od razu budzi się
w nas odruch poszukiwania.
Tajemnice są przecież po to,
by je odkrywać, prawda? Jak
to się stało, że o pewnych rzeczach się już dzisiaj nie mówi?
Co stoi za tym, by naturalne
sposoby przywracania zdrowia były ukrywane przed
wiadomością
publiczną?
Fakty kiedyś powszechnie
znane, niestety z jakiegoś powodu w dzisiejszych czasach
zostały zapomniane. Wspólnie poszukajmy odpowiedzi
na dręczące nas pytania na
temat zdrowia i chorób naszych oraz bliskich. Jest nam
niezwykle miło poinformować Państwa, że w Wałbrzychu w dniu 16 maja odbędzie
się wyjątkowe wydarzenie
- WYKŁAD oraz SEMINARIUM
"Ukryte terapie - czego lekarz
ci nie powie" z udziałem gościa specjalnego - Jerzego
Zięby, wybitnego naturoterapeuty, autora bestsellerowej

książki pod tym samym tytułem. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc rezerwacji
można dokonać na stronie:
http://fundacja-whitelions.
pl/events/ukryte-terapie-czego-ci-lekarz-nie-powie/ lub:
http://ukryteterapie.pl/strona/spotkania
Jerzy Zięba od ponad
20-stu lat zajmuje się naturoterapią, szczególnie w
odniesieniu do naturalnych
metod leczenia i zapobiegania chorobom przewlekłym i
nowotworom. Publikuje artykuły w prasie, jak też prowadzi wykłady dotyczące
prostych i skutecznych metod leczenia i zapobiegania
chorobom bez stosowania
środków sztucznie syntetyzowanych. Jest dyplomowanym hipnoterapeutą klinicznym w Australii i USA. Jest
też tłumaczem książki „Cholesterol – naukowe kłamstwo”, której autorem jest dr
Uffe Ravnskov. Książka ta powstała po wielu latach analiz
badań medycznych czy innych publikacji medycznych,
które środowisku medycznemu zupełnie nie są znane.
(KD)
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Pomoc finansowa dla Ciebie
- jeśli jesteś PRACODAWCĄ

Między młotem
a kowadłem

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.

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.

Kopalnia Melafiru w Rybnicy Leśnej budzi w gminie Mieroszów wielkie kontrowersje: część mieszkańców
domaga się zamknięcia zakładu, a część obawia się skutków tej decyzji.
Nawet kilkaset tysięcy
złotych może stracić budżet
gminy Mieroszów, gdy pod
koniec czerwca tego roku
Kopalnia Melafiru w Rybnicy Leśnej wstrzyma wydobycie. To bardzo trudny
problem dla nowego burmistrza Mieroszowa Marcina
Raczyńskiego, który wkrótce musi podjąć decyzję w
sprawie nowej decyzji środowiskowej dla tego zakładu. Bez względu na to, czy
będzie to decyzja pozytywna, czy negatywna, gminę
czekają protesty.
W połowie marca tego
roku, na swoim profilu w
jednym z portali społecznościowych, burmistrz Marcin
Raczyński ogłosił: - Samorządowe Kolegium Odwoławcze
postanowiło, że decyzja środowiskowa w sprawie przedłużenia koncesji dla kopalni
melafiru w Rybnicy Leśnej na
kolejne 30 lat, wraca na biurko
burmistrza Mieroszowa do ponownego rozpatrzenia. SKO
dopatrzyło się nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji
środowiskowej przez byłego
burmistrza Andrzeja Laszkiewicza. Przypomnijmy, że decyzja wydana w listopadzie 2014
roku była pozytywna.
Decyzja SKO oznacza, że
kopalnia pod koniec czerwca tego roku będzie musiała
wstrzymać wydobycie. Informacja ta wywołała euforię wśród ekologów i części
mieszkańców gminy Mieroszów oraz dzielnic Wałbrzycha: Glinika i Podgórza, przez
które wielotonowe samochody ciężarowe przewożą
kruszywo do stacji towarowej
Wałbrzych Główny. Inaczej

zareagowało wielu mieszkańców Rybnicy Leśnej oraz
około 145 osób, które wkrótce
mogą stracić pracę w spółce
KSS Bartnica i w kooperujących firmach. - Była u mnie
delegacja pracowników firm
kolejowych, którzy obawiają
się utraty miejsc pracy, gdy
kopalnia w Rybnicy Leśnej zostanie zamknięta – powiedział
nam Jacek Cichura, starosta
wałbrzyski.
Niepokoją się także mieszkańcy gminy Mieroszów, bo
wstrzymanie wydobycia już w
tym roku na pewno uszczupli
budżet gminy o kilkaset tysięcy złotych. - A co będzie, jeśli
kopalnia zostanie zamknięta? Jakie burmistrz poczyni
oszczędności, by w krótkim
czasie znaleźć pieniądze,
które pozwolą na normalne
funkcjonowanie całej gminy?
Bo przecież z turystyki takich
wpływów do miejskiej kasy
nie będzie – martwi się jeden
z naszych stałych Czytelników
z Mieroszowa (imię i nazwisko
do wiadomości redakcji).
Wysłaliśmy więc do burmistrza Marcina Raczyńskiego
prośbę o informację na temat:
1. skutków finansowych i
społecznych dla gminy Mieroszów, które wywoła wstrzymanie wydobycia w kopalni w
Rybnicy Leśnej,
2. sposobów zrównoważenia
budżetu gminy w tym roku i
działań na lata kolejne w przypadku wydania przez negatywnej decyzji środowiskowej
dla kopalni w Rybnicy,
3. terminu podjęcia decyzji
środowiskowej dla rybnickiej
kopalni.
30 kwietnia dostaliśmy
odpowiedź (pisownia ory-

ginalna): - W odpowiedzi na
Pana zapytanie skąd Burmistrz Mieroszowa zamierza
pozyskać środki po stronie
dochodów, których Gmina
może zostać pozbawiona w
wyniku wydania negatywnej
decyzji w sprawie dalszego funkcjonowania kopalni
KSS Bartnica informuję, że
w chwili obecnej nie zapadła jeszcze żadna wiążąca
decyzja Burmistrza Mieroszowa w powyższej sprawie.
Samorządowe
Kolegium
Odwoławcze uchylając decyzję Burmistrza Mieroszowa GPIiŚ.6220.7.2011 z dnia
14 listopada 2014r. przekazało sprawę do ponownego
rozpatrzenia. W związku z
czym obecnie trwają intensywne prace mające na celu
analizę wszystkich aspektów
w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie zapewniam, że
jako Burmistrz Mieroszowa
kieruję się troską o budżet
Gminy oraz przyszłość i dobro
mieszkańców, które są dla
mnie priorytetem – napisał
burmistrz Marcin Raczyński.
Co ciekawe, 17 kwietnia
2015 r. taką samą odpowiedź
na swoją interpelację z 31
marca 2015 r. otrzymała Kamila Milewska – radna Rady
Miejskiej Mieroszowa… Ze
względu
na
ogólnikowe
stwierdzenia, ponownie poprosiliśmy burmistrza Marcina
Raczyńskiego o odpowiedź na
pytania dotyczące skutków finansowych i sposobów zrównoważenia tegorocznego budżetu gminy Mieroszów. Do
chwili zamknięcia tego wydania Tygodnika DB 2010 odpowiedzi nie dostaliśmy.
Robert Radczak
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tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

WSTĘP
NA
DECYZ
JA
W 15 M
IN

KONSOLIDACYJNE,
KREDYTY GOTÓWKOWE,
SAMOCHODOWE, DLA FIRM
BEZ BIK-u
POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 30 TYS.
OSOBISTY
CHWILÓWKI NADO DOWÓD
2000 ZŁ

WIELE
OF
W 1MI ERT
EJSCU

wiosenne promocje
Marynarki od 49

zł
Garnitury od 149 zł
Kurtki od 99 zł

(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

tel. 74 307-07-37, 531-483-291

czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

Nowy salon fryzjerski w Wałbrzychu
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

Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1

REKLAMA

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

więcej informacji na creditia.pl

ZATRUDNI

FRYZJERA
/FRYZJERKĘ
Z DOŚWIADCZENIEM

tel.: 604 24 14 22

Mamy wspólny cel
Rozmowa z Jakubem Madejem, prezesem Kopalni
Surowców Skalnych w Bartnicy, która jest właścicielem
kopalni w Rybnicy Leśnej.
Dlaczego Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję środowiskową w
sprawie kopalni w Rybnicy
Leśnej, wydaną w listopadzie ubiegłego roku przez
ustępującego
burmistrza
Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza?
Jakub Madej: - Nie jestem
prawnikiem, więc trudno
jest mi się wypowiadać w
tej kwestii. Spółkę reprezentuje w tym postępowaniu
zewnętrzna kancelaria, z
usług której spółka korzysta w wybranych sprawach.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że SKO dopatrzyło się
pewnych wad uzasadnienia
decyzji, wskazując na jej niekompletność w tym zakresie.
Ponadto SKO wytknęło także pewne uchybienia natury
proceduralnej. Przypomnieć
należy, że w toku pierwotnie
prowadzonego postępowania, przedsięwzięcie objęte
decyzją zostało pozytywnie
uzgodnione przez wyspecjalizowany organ ochrony
środowiska, jakim jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu.
Uzgodnienie takie jest wiążące dla organu I instancji.
Konsekwentnie w moim
odczuciu wady decyzji zidentyfikowane przez SKO w
mniejszym stopniu dotyczyły kwestii stricte środowiskowych, a bardziej dotyczyły

braku odniesienia się przez
organ I instancji w uzasadnieniu decyzji do wszystkich
istotnych z punktu przeprowadzonego postępowania
zagadnień, w tym zarzutów
stawianych przez przeciwników inwestycji.
Ile może potrwać przerwa w
eksploatacji złoża w Rybnicy,
jeśli burmistrz Mieroszowa
Marcin Raczyński wyda decyzję pozytywną, i jakie może
mieć konsekwencje?
- Długość przerwy w eksploatacji złoża uzależniona jest
od przebiegu postępowania
administracyjnego, które ma
dość złożony charakter. Naszym zdaniem, przy sprawnym działaniu urzędów, realne jest uzyskanie koncesji
jeszcze w tym roku. Wstrzymanie eksploatacji to przede
wszystkim utrata miejsc pracy w gminie, powiecie oraz
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Należy pamiętać, że od losów kopalni jest uzależnione
funkcjonowanie wytwórni
mas bitumicznych w Starym
Julianowie oraz bocznicy towarowej w Wałbrzychu. Tam
też są miejsca pracy oraz
zatrudnione specjalistyczne firmy podwykonawcze.
Dla samorządów lokalnych
to również brak wpływów
z opłaty eksploatacyjnej,
podatków od nieruchomości, od osób fizycznych oraz
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
Kopalnia o zdolnościach do
rocznej produkcji w wysokości około 1,5 miliona ton
kruszyw, jest jednym z pod-

stawowych producentów
dostarczających na teren
całego kraju najwyższej jakości grysów do mas asfaltowych i betonów na projekty
realizowane przez Główną
Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad. Obecnie realizuje
dostawy m.in. na dokończenie budowy autostrady A-4
Rzeszów – Jarosław, drogi
S-5 Gniezno – Bydgoszcz,
czy też na S-17 Zachodnia
Obwodnica Lublina. Zadania
te są projektami przykładowymi, natomiast w przypadku nie przedłużenia koncesji
dostawy na te projekty i wiele innych są zagrożone.
Poza tym kopalnia jest podstawowym dostawcą tłucznia kolejowego na modernizowane linie kolejowe przez
PKP PLK, dostarczając duże
ilości tłucznia np. na modernizację linii E-65 Warszawa
– Gdynia, czy LK nr 1 Koluszki – Częstochowa, przez
co działa na rzecz rozwoju
transportu ekologicznego.
Realizacja ambitnego programu inwestycji infrastrukturalnych w Wałbrzychu w
ostatnich kilku latach została
przeprowadzona również
z naszym udziałem. Gros
inwestycji drogowych jest
oparte na melafirze z Rybnicy Leśnej, z czego jesteśmy
niezmiernie dumni, natomiast miasto ze względu na
jakość i bliskość źródła dostaw kruszyw było w stanie
realizować inwestycje taniej.
Ilu ludzi może stracić pracę
w przypadku zamknięcia kopalni w Rybnicy Leśnej?

- W przypadku zamknięcia
kopalni pracę straci 45 osób
zatrudnionych bezpośrednio w strukturach spółki oraz
około 100 osób w podmiotach świadczących usługi na
rzecz kopalni.
Jak przebiegają rozmowy z
gminą?
- W moim odczuciu mamy
wspólny cel, jakim jest zrównoważony rozwój. Z pewnością można znaleźć optymalną równowagę między
turystycznymi aspiracjami
gminy oraz dalszym funkcjonowaniem kopalni w sposób
bezpieczny dla otoczenia.
Ile do budżetu gminy Mieroszów wpłacają KSS Bartnica
z tytułu eksploatacji złoża w
Rybnicy Leśnej?
- Z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty eksploatacyjnej w 2014 roku ta
kwota wyniosła ponad 1,7
mln zł. Łącznie w latach 20112014 było to ponad 5 mln zł.
Jakie działania na rzecz gminy Mieroszów i Wałbrzych
podejmowały w ostatnich
latach KSS Bartnica?
- Spółka wykonała remont
około 4 km drogi powiatowej w Rybnicy Leśnej, którą utrzymuje w należytym
stanie na własny koszt z
użyciem własnego sprzętu
(zamiatarka, polewaczka i
pługo-piaskarka). Również
miejski odcinek drogi (ulice
Gdyńska i Tunelowa) prowadzący do bocznicy kolejowej w Wałbrzychu został na
koszt spółki kompleksowo

wyremontowany w 2014 r.
Wśród korzyści znajduje się
również wspieranie w formie
finansowej oraz rzeczowej
lokalnych inwestycji i rozlicznych przedsięwzięć. Spółka
bierze udział lub wspiera
wiele inicjatywach lokalnych.
Przykładem takiego działania jest wsparcie finansowe
i sprzętowe Biegu Skalnika i
Biegu Gwarków w okolicach
Andrzejówki. Wspieramy zakupy wyprawek szkolnych,
paczek mikołajkowych i wiele innych lokalnych inicjatyw,
imprez czy festynów.
Na ile lat eksploatacji wystarczy złoże w Rybnicy?
- Złoże w Rybnicy jest największym
udokumentowanym złożem melafiru
i jednym z największych
złóż surowców skalnych w
Polsce, o zasobach ok. 160
milionów ton. Jak wspomniałem, Kopalnia Melafiru
w Rybnicy Leśnej to zakład o
rocznej produkcji do 1,5 mln
ton kruszyw, zatem patrząc
z perspektywy zasobów złoża wystarczy ono jeszcze na
wiele lat eksploatacji. Trzeba oczywiście pamiętać, że
udostępnianie
kolejnych
partii złoża wiąże się z procedurami zmiany planów
zagospodarowania
przestrzennego oraz uwzględniania coraz ostrzejszych
wymogów środowiskowych.
Co zrobiono i czy można
jeszcze coś zrobić dla złagodzenia skutków prowadzenia działalności w Rybnicy,
głównie transport urobku?

- W latach 2005-13 w kopalni
przeprowadzono szereg inwestycji mających głównie
na celu poprawę jakości produkowanych kruszyw oraz
powodujących zmniejszenie
uciążliwości i oddziaływania
na środowisko. W wyniku
poczynionych
inwestycji
w kwocie ok. 25 mln zł, kopalnia należy do najnowocześniejszych zakładów w
branży.W ramach przedsięwzięć prośrodowiskowych
m. in. wybudowano myjnię
kół i podwozi samochodów
ciężarowych, wykonano w
latach 2013-2014 nasadzenia drzew i krzewów w ilości
ponad 17 tysięcy sztuk. Spółka KSS Bartnica od lat podejmuje wszelkie działania w
celu zmniejszenia uciążliwości transportu kruszyw. Samochody są plandekowane,
każdy pojazd przed wyjazdem na drogi publiczne obligatoryjnie jest poddawany
myciu kół. Wyremontowana
na koszt spółki w rejonie
kopalni publiczna droga
powiatowa jest również
na koszt spółki zamiatana,
myta i odśnieżana. W roku
2014 spółka przeprowadziła
na swój koszt w Wałbrzychu remont ulicy Gdyńskiej
wraz ze skrzyżowaniem z
ulicą Niepodległości, a w
poprzednich latach również
ulicy Tunelowej. Utrzymujemy dialog ze społecznościami lokalnymi i wspólnie
szukamy rozwiązań, które
pozwalają na dalsze zmniejszenie odczuwanych uciążliwości.
Rozmawiał Robert Radczak

DB2010

Czwartek, 7 maja 2015 r.

.PL

www.db2010.pl

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

Oddali 12 litrów krwi!

Więcej pracy
Kilkanaście przedsiębiorstw ze Świebodzic
przedstawi swoje oferty zatrudnienia 14 maja,
podczas siódmej edycji Świebodzickich Targów
Pracy. A dzień później w Młodzieżowym Centrum
Kariery przy ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach
odbędzie się kolejna giełda pracy.

12 litrów – taki jest wynik majowej zbiórki krwi
w Świebodzicach. Co ciekawe, tym razem krew
oddało niemal sto procent krwiodawców, którzy
przyszli 4 maja do Miejskiego Domu Kultury - 26
spośród 28 osób.
Wśród nich wyróżniała się
grupa maturzystów ze świebodzickiego liceum ogólnokształcącego, która przyszła
podzielić się najcenniejszym
lekiem prosto z egzaminu
dojrzałości. Po raz kolejny
na krwiodawców czekały
nagrody niespodzianki - tym
razem były to dwa ciśnieniomierze, ufundowane przez
Spółdzielnię Mieszkaniową

w Świebodzicach oraz urząd
miejski. Urządzenia powędrowały do Grzegorza Wilczyńskiego i Czesława Sitko.
Wszyscy jak zwykle mogli
częstować się słodyczami,
ufundowanymi przez świebodzicką Śnieżkę. Kolejna
akcja odbędzie się 11 czerwca, tym razem będzie można
oddać krew w ambulansie,
który ponownie zaparkuje w
Rynku. Organizatorami zbiórek są: Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Urząd
Miejski w Świebodzicach,
Klub Honorowych Dawców
Krwi w Świebodzicach oraz
Miejski Dom Kultury.
(RED)

Targi od lat cieszą się dużym zainteresowaniem, rokrocznie odwiedza je kilkaset
osób by nie tylko sprawdzić
oferty, ale bezpośrednio po-

rozmawiać z pracodawcami.
W tym roku na targach będą
dominować firmy lokalne
- swój udział potwierdziły m. in. Capricorn, Enwar,

Energokabel, Segepo-Refa,
Transmetal, Metal-Plast i
wiele innych, a poradami i
fachowymi wskazówkami w
zakresie aktywnego poszukiwania zatrudnienia będą
służyć pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy oraz
Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Koniecznie
trzeba zabrać ze sobą aktualne CV. Świebodzickie Targi Pracy odbędą się 14 maja
(czwartek) w godz. 10:0013:00 w sali Miejskiego
Domu Kultury przy ul. Wolności 13 w Świebodzicach.

Z kolei w piątek, 15 maja,
w Młodzieżowym Centrum
Kariery przy ul. Żeromskiego
27 odbędzie się giełda pracy z Agencją Pracy NL Jobs.
Prezentowane będą oferty
pracy w Holandii - głównie
na produkcji, w szklarniach
i przy pielęgnacji kwiatów.
Giełda rozpocznie się o
godz. 12:00, należy zabrać
ze sobą CV. Dodatkowych
informacji udziela Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
przy ul. Żeromskiego 27 (tel.
74 664 76 55).

czony, ludzie stracili swoje
domy i dobytek, zniszczonych
zastało także wiele cennych
zabytków - mówi dr Subedi.
- Pomoc finansowa i humanitarna jest bardzo potrzebna,
liczy się każdy gest.
Świebodziczanie
mogą
pomóc dotkniętym tą straszną tragedią Nepalczykom.
Można wpłacać pieniądze na
konto Stowarzyszenia: NON

Resident Nepalese in Poland –
Stowarzyszenie Świebodzice,
BZW BK 27 1090 2356 0000
0001 1368 0462, tytuł przelewu: darowizna dla Nepalu.
Można także wpłacać darowizny za pośrednictwem
Caritas Polska i Polskiej Akcji
Humanitarnej oraz Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

(RED)

Pomogą Nepalczykom
W Świebodzicach trwa
zbiórka pieniężna dla ofiar
tragicznego trzęsienia ziemi w Nepalu. Zachęca do
niej doktor Bodha Rai Subedi, który z pochodzenia
jest Nepalczykiem.
Doktor Subedi mieszka
wraz z rodziną w Świebodzicach od prawie 20 lat. Jest
przewodniczącym Stowarzyszenia Nepalczyków w Polsce,

z siedzibą w Świebodzicach
(NON Resident Nepalese in
Poland). Na co dzień pracuje
jako chirurg onkolog, z jego
inicjatywy w szpitalu Mikulicz
powstała Poradnia Onkologiczna. Lekarz od lat pomaga
mieszkańcom naszego miasta, jest znany i szanowany.
Teraz on i jego rodacy w
Nepalu potrzebują wsparcia.
- Mój kraj został bardzo znisz-

(RED)
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Radosław Romanik:

- Zapraszam do Dobrego Sklepu Rowerowego Olimpijczyk!
Sklep i serwis rowerowy Olimpijczyk
przy ul. Mickiewicza 3 b w centrum Wałbrzycha to królestwo Radosława Romanika – jednego z najlepszych polskich
kolarzy szosowych. Tu każdy może liczyć na fachową radę mistrza Polski i
naszego olimpijczyka z Aten.
- Oferujemy naszym klientom szeroki wachlarz najwyższej jakości artykułów
branży rowerowej. Klienci znajdą u nas
markowe rowery, osprzęt, akcesoria, narzędzia i odzież. W naszym sklepie mamy
również duży wybór bezpiecznych rowerów dziecięcych – wylicza Radosław Romanik.
Sympatykom kolarstwa sylwetki Radosława Romanika przypominać nie trzeba.
Ale wśród amatorów jazdy na dwóch kółkach jest wielu ludzi, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z tym sportem. Dlatego
powinni wiedzieć, że Radosław Romanik
to jedna z najciekawszych postaci świata
sportu w regionie wałbrzyskim. Wychowanek Górnika Wałbrzych swojej długiej
i bogatej w sukcesy karierze był mistrzem
Polski w wyścigu ze startu wspólnego, sześciokrotnym zwycięzcą Bałtyk - Karkonosze Tour, triumfował w Wyścigu Dookoła
Słowacji, Małopolskim Wyścigu Górskim,
Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków
oraz Szlakiem Walk Majora Hubala. Zdo-

był również Puchar Uzdrowisk Karpackich
i wygrał Pro Ligę. Dziewięć razy startował
w Wyścigu Pokoju - najlepszą, trzecią lokatę wywalczył w 2001 roku, jednocześnie
wygrywając klasyfikację górską. W Giro
d’Italia, jadąc w barwach ekipy CCC Polsat,
zajął 33 miejsce w klasyfikacji końcowej.
Startował także w mistrzostwach świata
w 1995 i 1999 r. oraz w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 r. Dodajmy, że
zakończył swoją piękną karierę mając 45
lat i będąc najstarszym czynnym kolarzem
polskiej elity! Szybko się jednak okazało, że
bardzo brakuje mu kontaktu z życiem kolarskim… Dlatego postanowił wykorzystać
swoje wieloletnie doświadczenie i otworzyć sklep ze sprzętem kolarskim. I tak - od
dwóch - lat popularny „Dziadek” prowadzi
swój sklep, który nazywa się OLIMPIJCZYK,
co nawiązuje do jego uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. A oprócz zakupu wysokiej klasy sprzętu sportowego,
Radosław Romanik oferuje profesjonalne
doradztwo i serwis oraz rzetelną obsługę
zarówno początkujących, amatorów jak i
wyczynowców.
- Zapraszam do sklepu rowerowego
OLIMPIJCZYK przy ul. Mickiewicza 3b. Dokładamy wszelkich starań, aby zakupy u
nasz były satysfakcjonujące – podkreśla
nas olimpijczyk z Aten.
(RED)
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WYSOKOENERGETYCZNY

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

BRYKIET DRZEWNY

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!

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

58-309 Wałbrzych, ul.Broniewskiego 65 C,
tel: 728 765048
58-300 Wałbrzych, ul.Konopnickiej 16,
tel: 796 600 006

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

Rafał Figiel w doliczonym czasie gry wykorzystał rzut karny i Górnik wygrał z kandydatem do awansu 2:1.
lewego skrzydła Damian Migalski dośrodkował na głowę
Marcina Orłowskiego, ale z
interwencją zdążył bramkarz
MKS-u. Już w 31 min. trener
Jerzy Cyrak zdecydował się na
pierwszą zmianę w składzie
Górnika, wprowadzając - w
miejsce Damiana Migalskiego – Damiana Lenkiewicza.
Potem dwa razy z dystansu
strzelił Rafał Figiel, jednak niecelnie. Ale w jego przypadku
sprawdziło się powiedzenie
do trzech razy sztuka, ponieważ w 37 min. były zawodnik
Chrobrego Głogów huknął z
25 m i trafił w samo okienko
bramki gości!
W przerwie trener zespołu z Kluczborka Andrzej
Konwiński dokonał zmiany:
Adama Orłowicza zastąpił
Kamil Nitkiewicz. Po dosyć
słabym początku II połowy,
w 54 min. z rzutu rożnego
zacentrował Rafał Niziołek, z
najbliższej odległości strzelił
Piotr Kasperkiewicz, jednak
uderzył nieczysto i piłka poleciała nad bramką. Siedem
minut później, po kontrze, w

boczną siatkę z ostrego kąta
trafił Hober. Po tych akcjach
tempo spotkania opadło, gra
toczyła się głównie w środku
pola i było mało ciekawych
oraz składnych akcji. Za sprawą ataków wałbrzyszan, obraz gry uległ zmianie w ostatnim kwadransie meczu. W 78
min. po podaniu Oświęcimki
z prawej strony, Lenkiewicz
kopnął futbolówkę zza szesnastki, ale świetnie obronił
Oskar Pogorzelec. Dziewięć
minut później, w ogromnym
zamieszaniu w polu karnym,
błąd popełnił golkiper z Kluczborka. Strzał do pustej bramki
gości oddał Bartosz Tyktor,
ale piłkę z linii bramkowej
wybił kapitan zespołu gości
Łukasz Ganowicz. Tuż przed
końcem spotkania Pogorzelec sfaulował w polu karnym
Marcina Orłowskiego, za co
sędzia podyktował rzut karny
i ukarał bramkarza czerwoną
kartką. Przed wykonaniem jedenastki rezerwowy golkiper
Grzegorz Wnuk musiał zastąpić strzelca bramki Wolkiewicza, ale nie dał rady obronić

10 kg – 10 zł

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.
Informacje pod numerami telefonu:

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

Kolejna reprezentacja
w Wałbrzychu?

Źle zaczęli, świetnie skończyli
Piłkarze Górnika Wałbrzych potwierdzili, że
prawdziwych wojowników
poznaje się nie po tym, jak
zaczynają walkę, ale po tym,
jak ją kończą. Podopieczni
trenera Jerzego Cyraka po
dramatycznym meczu na
własnym stadionie wygrali z MKS-em Kluczbork 2:1.
Dwie bramki strzelił Rafał
Figiel, który decydującego
gola zdobył w doliczonym
czasie z rzutu karnego. Dzięki temu zwycięstwu strata
wałbrzyszan do bezpiecznego miejsca stopniała do 4
punktów.
Wałbrzyszanie mecz z ekipą z Kluczborka rozegrali jako
ostatni w tej kolejce. Dzięki
temu wiedzieli, że zwycięstwo
nad kandydatem do awansu umożliwi im zmniejszenie
dystansu do miejsca gwarantującego utrzymanie w II
lidze, ponieważ swoje mecze
przegrali ich najgroźniejsi
konkurenci. Na spotkanie w
MKS-em do składu Górnika
po pauzie za nadmiar żółtych
kartek wrócili Rafał Figiel i Michał Oświęcimka, którzy zastąpili Damiana Lenkiewicza oraz
Dominika Radziemskiego. A
na ławkę rezerwowych po
dłuższej przerwie wrócił Marcin Folc. Spotkanie rozpoczęło
się jednak fatalnie dla wałbrzyszan, bowiem już w 4 min., po
koszmarnym błędzie obrony
gospodarzy, Wojciech Hober zagrał w polu karnym do
Krzysztofa Wolkiewicza, który
w sytuacji sam na sam z Leonidem Musinem wpakował
piłkę do bramki gospodarzy.
Biało – niebiescy zdołali odpowiedzieć groźnie dopiero po
19 minutach: po kontrataku z
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strzału z 11 m Rafała Figiela
i dzięki temu Górnik wygrał
2:1. Po spotkaniu zapanowała
euforia na stadionie, a kibice i
piłkarze dziękowali sobie nawzajem, co w tym sezonie nie
jest częstym widokiem. Dzięki
temu zwycięstwu podopieczni Jerzego Cyraka mają tylko
4 punkty straty do zajmującego 14. miejsce Okocimskiego
Brzesko.
- Był to dla nas bardzo ważny mecz, bo znaliśmy wyniki
innych drużyn, które gonimy.
Cieszymy się, że wygraliśmy,
mamy tylko 4 punkty straty
i walczymy do końca. Mimo,
że źle weszliśmy w mecz, to z
każdą minutą rozkręcaliśmy
się. Zdobyliśmy gola na 1:1,
potem przeciwnik nie stwarzał
sytuacji, a my strzeliliśmy na
2:1 i wygraliśmy – powiedział
po meczu pomocnik biało –
niebieskich Mateusz Sawicki.
W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają w Sosnowcu z miejscowym Zagłębiem.
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 9 maja, o godz. 18:00.
Radosław Radczak

AZS PWSZ Wałbrzych i
wałbrzyską uczelnię odwiedził trener piłkarskiej kadry
narodowej seniorek Wojciech Basiuk.
– To świadczy o rosnącej
pozycji AZS PWSZ w ligowej
hierarchii. Mamy bowiem
kilka reprezentantek kraju,
zarówno w kadrze seniorek,
jak i kadrach U19 i U17. To są
potencjalne kadrowiczki do
najstarszej reprezentacji. Trener był także zainteresowany
kandydatkami do gry w akademickiej reprezentacji kraju,
bowiem niedawno zapadła
decyzja, że Polki pojadą na

Uniwersjadę do Korei Południowej. Trener Basiuk odbył
rozmowę z kanclerzem uczelni Janem Zwierką i prezesem
klubu Tadeuszem Pogorzelskim. Obejrzał siedzibę uczelni, zapoznał się z warunkami
w jakich trenują na co dzień
nasze dwa zespoły. Przy tej
okazji padła propozycja wystąpienia przez władze uczelni i władze miasta do PZPN z
propozycją organizacji meczu
reprezentacji piłkarek w Wałbrzychu w sezonie 2015/16
– relacjonują działacze AZS
PWSZ.
(RED)

Porażka Victorii Aglomeracja
Pierwszy zespół piłkarek
nożnych AZS PWSZ Wałbrzych w długi weekend odpoczywał, bo zaplanowany
na 2 maja mecz I ligi z Dargilem Tomaszów został przełożony na 21.05. Powodem
był wyjazd trzech zawodniczek: Jessicy Pluty, Edytay
Botor i Klaudii Miłek z reprezentacją U-17 na turniej
do Izraela. Grał za to drugi
zespół AZS PWSZ. Lider drugiej grupy III ligi pokonał w
Nowej Rudzie miejscowego
Piasta 7:0.
– Mecz rozpoczął się dość
niemrawo dla nas i na pierwszą bramkę musieliśmy czekać
aż do 24 minuty, ale za to podanie, jakim Julię Myjak obsłużyła Aleksandra Mazurek było
najwyższej światowej klasy. Po
golu Julki dziewczyny złapały

wiatr w żagle i po dwóch minutach bramkę zdobyła Borkowska, a zaraz po niej Daria
Pluta. Do przerwy dołożyliśmy
jeszcze 2 gole, których autorkami były Mazurek (wykorzystując rzut karny) i Pluta Daria.
Po przerwie na boisku pojawiły się bardziej doświadczone
zawodniczki i dominacja na
boisku była widoczna, jednak mimo dobrej gry jedyne
bramki w tej połowie zdobyła
Natalia Choińska, wpisując się
na listę strzelców kolejno w
47 i 49 minucie – relacjonują
działacze AZS PWSZ.
W innych meczach Bielawianka Bielawa nieoczekiwanie pokonała Victorię Aglomeracja Wałbrzyska 5:3, a Polonia
Stal Świdnica pokonała Zdrój
Jedlina Zdrój 8:0.
(RED)
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REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze

REKLAMA

OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI
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

WIOSENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

byłem trzy złote medale. Za
czasówkę w Złotym Potoku
koło Częstochowy, a następne za jazdę dwójkami w Kłobucku i w drużynie w Szklarskiej Porębie.
Jego domeną jest jazda
indywidualna na czas i w
górach, gdzie zdobył wicemistrzostwo kraju i wygrał
ogólnopolski challenge. - Na
wałbrzyskich
podjazdach
oraz w innych rejonach Sudetów, trenuję 4-5 razy w
tygodniu,
każdorazowo
przejeżdżając 80 - 100 km.
Rocznie około 16 tys. km.
Jednak koniecznie muszę
poprawić jazdę na finiszu
– zaznaczył. Podczas czasówek, jak stwierdził, nawet na
pofałdowanej trasie osiąga
przeciętną 43 km na godz.,
a są odcinki, kiedy jedzie z
prędkością 60 km na godz.
Dodał, że często ściga się ze
Zbigniewem Krzeszowcem,
niegdyś uczestnikiem Wyścigu Pokoju.

Jakub Juchniewicz

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

Liczy się fair play

Zygmunt Pfeifer z Nagrodą Fair
Play.

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

68 – letni Zygmunt
Pfeifer z Wałbrzycha jest
najlepszym krajowym kolarzem szosowym w kategorii M60 B. - W swojej
kolekcji mam pięć złotych
medali mistrzostw Polski
i krążki innych kolorów.
Ale najbardziej sobie cenię
statuetkę Fair Play, przyznaną przez kapitułę tej
nagrody Polskiego Związku Kolarskiego za szlachetną postawę – powiedział
PAP.
Opowiedział o okolicznościach, które o tym zadecydowały. - Podczas wyścigu
pod Poznaniem doszło do
kraksy, w której poważnie
ucierpiał kolega z Warszawy.
Gdy potłuczony leżał na szosie, udzieliłem mu pierwszej
pomocy. Dlatego wycofałem
się z rywalizacji, ale najważniejsze, że kolega doszedł
do zdrowia - podkreślił. Jego
zdaniem, także w sporcie liczy się nie tylko rywalizacja,
często bezwzględna.
Ćwierć wieku przepracował w Kopalni Węgla Kamiennego Wałbrzych jako
rębacz. W młodości 15 lat ścigał się w Górniku pod okiem
trenera Jarosława Nowickiego, który wyszkolił Dariusza
Baranowskiego i Radosława
Romanika. Doszedł do wicemistrzostwa Polski w jeździe
na czas, ulegając tylko Tadeuszowi Mytnikowi. - Później
na długo rozstałem się ze
sportem, bo rodzina miała
swoje potrzeby. Do kolarstwa wróciłem dopiero… w
wieku 59 lat – wyjaśnił.
Miniony rok był dla niego
wyjątkowo owocny. - Zdo-

REKLAMA

Jest okazem zdrowia. Mimo, że dobijam siedemdziesiątki, nic mi nie dolega.
Twardości i nieustępliwości
nauczyłem się w kopalni. Ścigałbym się jeszcze częściej,
gdyby nie brak sponsorów.
Przygotowania i wyścigi
finansuję z górniczej emerytury, która musi jeszcze
starczyć na pomoc rodzinie.
Bezrobocie ciągle daje się
we znaki w naszym rejonie –
podkreślił.
Jaką stosuje dietę? - W
zasadzie jem wszystko, ale
w ograniczonych ilościach,
w moim wieku muszę uważać zwłaszcza na tłuszcze. W
jadłospisie mam sporo warzyw i owoców. To mi musi
wystarczyć, bo na wysokowydajne odżywki trochę brakuje pieniędzy.
Troskliwie dba o swoje
maszyny. - Mam trzy rowery:
szosowy, do czasówek i górski. Muszą być w stałej gotowości, więc często sprawdzam ich stan techniczny, a
kolega, fachowiec w tym zakresie, dokonuje przeglądów
– zaznaczył.
Dotychczas ścigał się wyłącznie w kraju. - Moim marzeniem jest wystartować
w mistrzostwach świata w
St. Johann, w austriackich
Alpach,
najważniejszym
sprawdzianie dla mastersów.
Może uda się to w tym roku?
A jak przygotowuje się
do kolejnych startów? - Skupiam się teraz na ćwiczeniach
ogólnorozwojowych, a kiedy
pogoda sprzyja wsiadam na
rower, szosowy i górski – wyjaśnia Zygmunt Pfeifer.
Andrzej Basiński

Co z finałem?
Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych najpierw wygrali 3:0, a potem przegrali we
własnej hali ze Ślepskiem
Suwałki 1:3. W półfinale play
off I ligi jest remis 2:2 i do wyłonienia drugiego finalisty potrzebny był piąty mecz, który
został rozegrany w Suwałkach.
Relacja na sport.db2010.pl.
(RED)

Tenisowa grand prix
Na wałbrzyskim Podzamczu
zakończył się 28. sezon rozgrywek Grand Prix w tenisie
stołowym. Rozegrano 9 turniejów. Kolejność w klasyfikacji
generalnej: 1. Robert Sempruk
– 201 pkt, 2. Sylwester Pacuła –
192, 3. Marian Tusiński – 180, 4.
Artur Kasperowicz – 161, 5. Olgierd Nowacki – 136, 6. Adrian
Górski – 110, 7. Piotr Jabłoński – 89, 8. Stanisław Trzaskoś
– 89, 9. Grzegorz Pawłówicz
– 76, 10. Maciej Raczkowski –
66. Rozgrywki na Podzamczu
mają bogatą historię. Najpierw
rywalizowano na jednym stole, a pierwszym triumfatorem
był Tomasz Popiel. Następnie
turnieje rozgrywane były na
forum PSP nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, a obecnie w
Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”. Niektórzy ze
zwycięzców rozgrywek, grali
później w klubach. Najbardziej
znanym z nich jest Tomasz Durajczyk, inni to m.in. Krystian
Kowalski, Mariusz Jochym i Jakub Michalak. Sylwester Pacuła
wygrywał 4-krotnie w latach
2010-2014. Niepokoi fakt niewielkiego zainteresowania turniejami wśród młodych.
(BAS)

Biegnący rycerze
Jedną z ważniejszych
imprez składających się w
Wałbrzychu i okolicach na
organizowany w różnych
dyscyplinach cykl Grand
Prix Idol, jest Biegowy
Turniej Rycerski Szlakiem
Zamków
Piastowskich,
który ostatnio odbył się po
raz dwunasty. Zawodnicy
rywalizowali na atrakcyjnych trasach wśród pięknych, zabytkowych obiektów. Dopisała wiosenna
aura, a zmagania licznie
oglądali turyści odwiedzający tę część Dolnego Śląska.
I etap imprezy – Tarasy i
Schody Zamku Książ – rozpoczął się na dziedzińcu
głównym, a następnie prowadził tutejszym parkiem
krajobrazowym, a następnie
tarasami i schodami oraz
tunelami naszej czołowej
turystycznej atrakcji. Dystans
liczył 5 km, a panie miały do
pokonania 3,5 km.
W klasyfikacji open zwyciężył Leszek Zając – 16 min.
24 sek., przed Zdzisławem
Tomaszewskim – 17.18 i
Markiem Henczką – 18.06.
Kolejność wśród kobiet: 1.
Katarzyna Chomiak – 14.10,
2. Izabela Bączyk – 14.13, 3.
Anna Zaczyńska – 14.16.
II etap – Ruiny Starego
Książa, dystanse 8 i 5 km, z
metą na leśnym zboczu. 1.
Alan Dobrowolski – 27.17, 2.
Zając – 28.03, 3. Tomaszewski – 29.17. Najlepsze wśród
pań: 1. Ewa Hofman – 23.05,
2. Zaczyńska – 23.37, 3. Chomiak – 24.38.
III etap – Bieg na Zamek
Grodno (9 i 7 km). Trasa
prowadziła m.in. przez górę

Marek Henczka na trasie I etapu.

Chojna, tory kolejowe, zaporę wodną nad jeziorem
Bystrzyckim w Lubachowie,
a finiszowano na dziedzińcu
zamku. 1. Bartłomiej Waloszczyk – 34.52, 2. Tomaszewski – 35.21, 3. Zając – 35.52.
Kobiety: 1. Hofman – 37.07.,
2. Chomiak – 39.07, 3. Anna
Pernej – 39.20.
Organizatorzy
dziękują partnerom: Powiatowi i
Gminie Wałbrzych, Hotelowi
„Maria”, Dorocie Barańskiej,
Pensjonatowi „Mariaż” w
Lubachowie, Hotelowi „Borys” w Zagórzu Śląskim, kierownictwu Pałacu Jugowice
i Zamku Grodno, hurtowni
budowlanej Marcco, M.I. Babiarz.
Andrzej Basiński
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USŁUGI
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.
(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(4) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchn1ie, szafy, garderoby, zamówienia indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(4) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(4) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(4) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(4) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

PRACA
Nowa KORPORACJA TAXI poszukuje kierowców. Dostaniesz od
nas NOWE AUTO. Więcej szczegółów? Dzwoń 883 60 33 88.
(4) ZOSTAŃ OPIEKUNEM
SENIORÓW W NIEMCZECH LUB
W ANGLII I ZARÓB 3000 EURO
BRUTTO ZA WYJAZD. Tel. 509
892 436.
(4) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(4) Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną z pozwoleniem na budowę w Jedlinie-Zdroju, ul. Mickiewicza/Herberta, o powierzchni
1803 m2 . Cena 99 tys. zł, tel. 502
266 723.
(5) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum W- cha, 45 m kw., na
dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668 549 462.
(1) Pilnie, sprzedam, ładne, słoneczne mieszkanie własnościowe
na Nowym Mieście. Pokój, kuchnia, łazienka, media, ogródek,
dwie piwnice. Pierwsze piętro w
budynku dwupiętrowym. Cena 42
tys. zł. Tel. 781-367-951.

(3) Sprzedam bez pośredników
- 30m2 na Piaskowej Górze. Tel.
510-176-169
(1) Do wynajęcia kawalerka na
Piaskowej Górze - 700 zł + media.
Tel. 664-46-27-27
(1) TANIO!!! Do wynajęcia pokój
z kuchnią, duży, słoneczny,
umeblowany – Piaskowa Góra. Do
wprowadzenia. Tel. 668-04-97-81,
74/ 631-51-04.
(1) 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.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.
(bold)

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

Drukarnia Wielkoformatowa

zatrudni
operatora DTP
ze znajomością obsługi
urządzeń druku

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

KUPIĘ
(3) KUPIĘ STARE MEBLE, PORCELANĘ FIGURKI SYGNOWANE
ORAZ PAMIĄTKI PRL I INNE
STAROCIE. 783-691-218

wielkoformatowego.
CV prosimy wysyłać na

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

Przyjmę do pracy
mechanika
samochodowego
z minimum
3 - letnim stażem pracy

email: rekrutacja@citydruk.pl

tel. 606 891 024

Nowa

Drukarnia Wielkoformatowa

KORPORACJA TAXI
poszukuje kierowców.

zatrudni
handlowców

Dostaniesz od nas

ze znajomością zagadnień

NOWE AUTO

marketingu i reklamy.

Więcej szczegółów?

CV prosimy wysyłać na

Dzwoń 883 60 33 88

email: rekrutacja@citydruk.pl

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!
Sprzedam Dom Weselny
w Świebodzicach - cena 265 tys.zł.

Wynajmę

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

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!

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

TOP serwis
Profesjonalna naprawa sprzętu
RTV w Wałbrzychu i okolicach

ul. Długa 4 (naprzeciwko Nordis), Wałbrzych
tel. 74 843 11 14, 883 045 745, e-mail : topserwis1@wp.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek : 9:00-17:00
sobota : 9:00-11:00

ESPERALU
507 943 593

Zdjęcia i szczegółowy opis
na stronie

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

WSZYWANIE

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!
TEL. 668 605 555
Obiekt o powierzchni
415m2, C.O. gazowe.

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

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

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ MOTOCYKLI.

TEL: 696-473-695

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

Tel. 606 478 000

Tel. 606 478 000

SKUP AUT

Wynajmę
lub sprzedam

i inne...

Wałbrzych
Pl. Magistracki 10
(obok ratusza),
ul. Zamkowa 4.
Tel. 74/ 666-55-44
74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
605-74-37-71

NAPRAWA

SKUTERÓW I QUADÓW
(odbiór i dowóz)

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

DB2010

Czwartek, 7 maja 2015 r.

.PL

www.db2010.pl

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

MENTOR Mieszkanie 2 pokojowe
z aneksem kuchennym, Śródmieście, 1 piętro, 40 m2. Cena
59.000,-zł Kontakt 535285514

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 Boguszów-Gorce,
OKAZJA, 20 m2, pokój, kuchnia,
łazienka, po remoncie, 3 piętro,
28.000 tys.!. Tel: 530-998-374
MENTOR Piaskowa Góra, 50 m2,
3 pokoje, rozkład, balkon, piętro
3/4, 135 tys, Tel: 535-285-514
MENTOR Biały Kamień, 38 m2, 2
pokoje po kapitalnym remoncie,
ogrzewanie gazowe, wyposażenie
w cenie, wysoki parter, 99 tys., Tel:
535-285-514
MENTOR Dom w zabudowie
bliźniaczej z garażem, Świebodzice. Powierzchnia 120m2, działka
351m2, cena 320 000zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265
MENTOR Biały Kamień, 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 Nowe Miasto, OKAZJA!,
41 m2, dwa pokoje w doskonałej
lokalizacji, kilkurodzinna kamienica. Cena 57000,-zł Kontakt
530-998-374
MENTOR Mieszkanie 2pokojowe
w spokojnej części Białego Kamienia. Niska zabudowa, Mieszkanie
do wprowadzenia. Cena 95000,-zł
Kontakt 535416014

58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
MIESZKANIA - PODZAMCZE
HIT!!!!!! HIT!!!!!! HIT!!!!!! Cena 135 tyś.
do negocjacji, I piętro, 64 m2, 3
pokoje, , 74/640 11 73, 513 130 023
Cena 169 tyś. 3 pokoje, 62 m2, V
piętro w wieżowcu, częściowo umeblowane, dwustronnie rozkładowe,
wyremontowane, 74/640 11 73, 502
668 974
Cena 130 tyś. do negocjacji, 53 m2,
3 pokoje, II piętro, 74/640 11 73, 513
130 023
Cena 190 tyś. 4 pokoje, 74 m2, V piętro w wieżowcu, świetna lokalizacja,
wyremontowane, do wprowadzenia
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 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. 35 m2, parter, do remontu 74/640 11 73, 502 668 974
MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ
Cena 146 tyś. do negocjacji, 68 m2, 3
pokoje, spokojna okolica, 74/640 11
73, 513 130 023
99 tyś – DO WPROWADZENIA,
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
MIESZKANIA – NOWE MIASTO
62 tyś. 53 m2, wysoki parter, ogrzewanie gazowe, 74/640 11 73, 513
130 023
55 tyś. 55 m2, wysoki parter, do
remontu, możliwość podłączenia
ogrzewania gazowego, 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
Cena 59,5 tyś. do remontu, I piętro,
64,5 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 – SOBIĘCIN
32 tyś. 32 m2, II piętro, do remontu,
74/640 11 73, 513 130 023
DZIAŁKA-JEDLINA ZDRÓJ
99 tyś., 1216 m2, atrakcyjna lokalizacja 74/640 11 73, 509 180 718
DOMY-STARE BOGACZOWICE
160 tyś., 64 m2, pół domu wraz z
ogródkiem, 5 minut od Szczawna
Zdroju, gotowe do zamieszkania
74/640 11 73, 502 668 974
DOMY-RUSINOWA
350 tyś., 188 m2, pół domu wraz
z ogródkiem, 3 sypialnie, gabinet,
salon z kominkiem i oszkloną
werandą, gotowe do zamieszkania,
działka o pow. 45 arów 74/640 11
73, 502 668 974

jm
dom

agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19,
tel. 607 212 315
www.jmdom.otodom.pl
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy, 21 m2, I piętro, przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha, 420 zł
brutto, 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy, 28 m2, I piętro, przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha, 500 zł
brutto, 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia 3–pokojowe
mieszkanie, 48 m2, Piaskowa Góra,
1000 zł, 74 6660919, 607212315
JM DOM sprzedam mieszkanie
1 –pokojowe, 34 m2, Nowe Miasto
- Psie Pole, 65 000 zł, 74 666 09 19,
607 212 315
JM DOM sprzedam 2 pokoje z
balkonem, 33 m2, Piaskowa Góra,
1 piętro, 85 000 zł, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM sprzedam garaż ul. Norwida - Piaskowa Góra, 18 000 zł, 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 1 –
pokojowe, 33 m2, Jedlina Zdrój, do
zamieszkania, 44 500 zł, 74 666 09
19, 607 212 315
JM DOM sprzedam mieszkanie 3
–pokojowe, 100 m2, Nowe Miasto,
120 000 zł, 74 666 09 19, 607 212
315
JM DOM sprzedam 2 pokoje z
balkonem, 36 m2, Piaskowa Góra, 4
piętro, 115 000 zł, do zamieszkania,
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam dom w Starych
Bogaczowicach, z działką i garażem, 370 000 zł, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM sprzedam dom w Starych
Bogaczowicach, z działką, 270 000
zł, 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2, Jedlina
Zdrój, 3 pokoje, 115 000 zł, 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu - okolice ul. Fałata, z ogrodem i garażem,
460 000 zł, 607212315, 74 666 09 19
JMDOM mieszkanie 2–pokojowe,
60 m2, Biały Kamień - ul. Grabowskiej, 97 000 zł, 607 212315 ,74 666
09 19

JM DOM sprzedam mieszkanie
48,50 m2, 2-pokojowe, 2 piętro,
blok IV-piętrowy, Podzamcze, 125
000 zł, 607 212 315, 74 666 09 19

BON - 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
BON - GŁUSZYCA ,DOM WOLNOSTOJĄCY ,145 M2 ,GARAŻ
,DZIAŁKA 1600 M2 . CENA : 215
000 ZŁ (NR : 1719)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

BON - PODZAMCZE ,MIESZKANIE ,48 M2 ,4 PIĘTRO ,2 POKOJE
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z
WC ,PRZEDPOKÓJ ,BALKON ,PIWNICA .OGRZEWANIE CENTRALNA
KOTŁOWNIA. CENA : 109 000 ZŁ
(NR : 1992 ) - (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 ,63 M2 ,PARTER ,2 POKOJE
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z
WC ,PRZEDPOKÓJ ,2 PIWNICE
,STRYCH .OGRZEWANIE CO Z
WŁASNEJ KOTŁOWNI .OKNA PCV .
CENA : 81 000 ZŁ (NR : 1996)- (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
(NR : 1992 ) (74) 843 33 33, (74)
666 66 06

BON - WAŁBRZYCH ,DOM
WOLNOSTOJĄCY 3 KONDYGNACYJNY ,296 M2 ,DZIAŁKA : 700 M2
,GARAŻ . CENA : 550 000 ZŁ (NR
: 1994)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ ,DOM
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ,120
M2 ,DZIAŁKA OD 170 DO 220 M2
,GARAŻ . CENA : 298 000 ZŁ (NR
: 1593) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - PODGÓRZE ,DOM ,94 M2
,4 POKOJE ,KUCHNIA W ZABUDOWIE ,ŁAZIENKA Z WC ,WC
,PRZEDPOKÓJ ,STRYCH .OGRZEWANIE WĘGLOWE .OKNA PCV
.OGRÓD ,GARAŻ . CENA: 395 000
ZŁ (NR : 1938)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - WAŁBRZYCH ,DOM WOLNOSTOJĄCY 2 KONDYGNACYJNY
,205 M2 ,DZIAŁKA 1336 M2 ,
GARAŻ . CENA : 750 000 ZŁ (NR
: 1999)- (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 99 000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Komfortowe
mieszkanie po KAPITALNYM
REMONCIE na Starym Zdroju 81
mkw, 229,000zł. DO NEGOCJACJI,
Tel:502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Urokliwy dom
wolnostojący w Kolcach, na pięknie
zagospodarowanej działce o
powierzchni 3600 mkw, 319,000 zł.
DO NEGOCJACJI!!!Tel: 502-657-640
5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2 pokoje 54 mkw w spokojnej i
zielonej okolicy 87 000 zł. Tel:502657-353
6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
trzypokojowe 73 m2 na drugim
piętrze w czteropiętrowcu na Podzamczu, Cena 169 tys do negocjacji.
Tel: 502-657-353
7. SOWA&VICTORIA Osiedle Piastowskie, słoneczna kawalerka po
remoncie na wysokim parterze, 34
mkw, 107,000zł. Tel: 502-657-353
8. SOWA&VICTORIA Szeregówka na
Piaskowej Górze, stan dobry , Tel.
502-657-353
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
pięknie położony dom w Jedlinie
Zdrój, 188m2. Po częsciowym
remoncie, cena: 182 000zł.
Tel: 502-665-504
10. SOWA&VICTORIA Piękna
kawalerka po kapitalnym remoncie,
gustowna i nowoczesna, blisko
centrum, cena: 69 000zł. Tel: 502665-504
11.SOWA&VICTORIA Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka z toaletą w
Szczawnie Zdr; blisko uzdrowiska.
Do remontu, cena: 85 000zł. Tel:
502-665-504
12. SOWA&VICTORIA Duża kawalerka, 25 000zł do remontu, górny
Sobięcin. DOBRA OFERTA!!! 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 Boguszów
mieszkanie w spokojnej okolicy 2
pokoje, 57m2., nie wymaga dużych
nakładów finansowych cena
90000zł Tel: 519-121-104
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na Piaskowej Górze, 3 pokoje 57m2
cena 142000 zł Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Bliźniak w
Szczawnie Zdrój, cicha okolica, dom
po remoncie 101m2, ładna zagospodarowana działka, cena439000
zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Podzamcze mieszkanie po remoncie na
wysokim parterze, 2 pokoje, duży
balkon, 48m2 cena 136000 zł Tel:
519-121-104
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – 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.

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.

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-

MS- 2016 Sobięcin, 3 pokoje,
nowe budownictwo, do remontu,
pow. 57M2, cena 59 tys, Tel. 883
334 481
Sprzedam wyremontowaną
szeregówkę na Piaskowej Górze,
doskonała lokalizacja, cena 289
tys.tel. 606 97 66 30
Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od
30 tys. Tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu
w mieście, cena 4500. tel. 606
976 630
Wynajem kawalerka, cena 750 zł
!!! tel. 793 111 130
Wynajem komfortowe, kompletnie umeblowane 3 pokojowe
mieszkanie na Piaskowej Górze,
cena 1350, tel. 606 97 66 30
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(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-1917 Piaskowa Góra, 2 pokoje
po kapitalnym remoncie, cena
104 tys. Tel.883 334 481
MS- 1985 Piaskowa Góra, kawalerka, do odświeżenia, cena 55 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2040 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
pełen rozkład, 52m2, cena 130
tys. Tel. 793 111 130

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

MS-1986 Biały Kamień, 2 pokoje,
nowe budownictwo, do wprowadzenia, pow. 47M, cena 118 tys. zł
Tel. 793 111 130

MS-2022 Piaskowa Góra, 52m2,
3 pokoje, cena 129 tys. Tel. 793
111 130
Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2,
do wprowadzenia, 135 tys. Tel.
606 976 630
MS- 1985 Piaskowa Góra, kawalerka, do odświeżenia, cena 55 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2030 Piaskowa Góra, kawalerka, 38,5m2, 1 piętro, cena 85 tys.
Tel. 883 334 486
MS- 2042 Piaskowa Góra, 38m2,
2 pokoje, pełen rozkład, cena 99
tys. Tel. 883 334 481
MS- 2046 Piaskowa Góra, kawalerka 27m2, widna kuchnia, balkon,
2 piętro, cena 76 tys, Tel. 883 334
486
MS- 1912 Podzamcze, 2 pokoje,
do wprowadzenia, cena 85 tys.
Tel. 793 111 130
MS-1931 Kawalerka Biały Kamień
pow. 26m do wprowadzenia,
cena 63 tys. Tel.883 334 486
MS-2005 Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, do wprowadzenia, ogródek, cena 99 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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