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BS AZ Motors
Nowy serwis samochodowy

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

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

Wszystko czego potrzebuje twoje auto

PROMOCJA!  
Bezpłatne sprawdzenie klimatyzacji!

BS_AZmotors_prasa_130_148_1.indd   1 2015-04-16   16:42:58
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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 mie-
sięczna 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 zawar-
ciem 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. 

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH:

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

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.

Rusza pomoc 
żywnościowa

czytaj na str. 3
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 Bez BIK

 Bez poręczycieli

 Bez opłat 

wstępnych

 na dowolny cel 

KREDYT
POŻYCZKA

DLA KAŻDEGO

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

pl. Magistracki 3, 
lok. 12 (piętro III)
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Tak jak przewidywałem, 
„wunderwa�e” Leszka Mille-
ra, czyli wielka niespodzian-
ka SLD, w wyborach prezy-
denckich poległa z kretesem, 
dając okazję całej politycznej 
i dziennikarskiej prawicy do 
pastwienia się nad tym, co 
jeszcze po SLD pozostało. 
Przypomnę, że od same-
go początku twierdziłem, 
iż wystawienie Magdaleny 
Ogórek na kandydatkę, to 
dla SLD gwóźdź do trumny, 
która została w dniu 10 maja 
zamknięta. Zdaje się, że na 
jesieni odbędzie się pogrzeb 
tej formacji. Sam wprawdzie 
oddałem kandydatce Ogó-
rek swój głos, mając jedna-
kowoż świadomość, że jest 
to głos w zasadzie zmarno-
wany. Mimo wszystko nie 
chciałem być kimś w rodzaju 
szczura uciekającego z toną-
cego okrętu. Leszek Miller, 
zaraz po ogłoszeniu wyni-

Leszek, Ogórek, kiełbasa i sznurek
Janusz
Bartkiewicz

ków, bardzo mocno skryty-
kował strategię Magdaleny 
Ogórek, żaląc się, że jedną 
z przyczyn słabego wyniku 
było odcięcie się kandydatki 
od partii. A kiedy to, Leszku 
Millerze, kandydatka owa 
swoją lewicowość ogłasza-
ła? Bo ja jakoś tego nigdy 
nie słyszałem. Słyszałem za 
to (i bez przerwy) jej wielką 
troskę o ciężki los przedsię-
biorców (zwanych onegdaj 
przez lewicę kapitalistami, 
czyli wyzyskiwaczami ro-
botniczej pracy), opowieści 
o tym, jak to za czasów PRL 
kościół katolicki w Polsce był 
gnębiony oraz, że to kościół 
ów przewodził w walce o do-
bro ojczyzny. Tak się jej ta le-
wicowość uszami wylewała, 
że spowodowało to, iż tzw. 
lewicowy elektorat zaczął ją 
mieć po dziurki w nosie. Ale 
Leszek Miller i cała partyjna 
wierchuszka (zwłaszcza ta 
centralna) ogłuchła i oślepła 
na to, o czym ludzie lewicy 
głośno mówili i na co wyraź-
nie wskazywali. Dziś, wzo-
rem przywódców brytyjskiej 
socjaldemokracji (Labour 
Party), całe kierownictwo 
SLD powinno powiedzieć 
swoim członkom i zwolen-
nikom PRZEPRASZAMY i 
podać się do partyjnej dymi-
sji. Jednym słowem Leszek, 
Ogórek, kiełbasa (wyborcza) 
i sznurek (wiadomo do cze-
go). Osobiście bardzo był-
bym zadowolony, gdyby na 
czele SLD stanął Włodzimierz 

Czarzasty, który nie tylko, że 
mądrze mówi i myśli, ale tak-
że nie boi się mówić prawdy 
prosto w oczy. SLD, jeżeli ma 
jeszcze jakieś szanse utrzy-
mania się na politycznej po-
wierzchni, aby z parlamentu 
nie wypaść, musi – w mojej 
opinii - postawić na Czarza-
stego. Ja innej postaci z cha-
ryzmą w jego szeregach nie 
widzę. Ale osobiście wątpię, 
aby tak się stało, bo w partii 
tej nie jej los jest najważniej-
szy, lecz interesy różnych 
grup i koterii. A ponadto - i 
przede wszystkim - polska 
lewica powinna się wreszcie 
dogadać, tak jak uczyniła 
to kiedyś pod patronatem 
śp. Aleksandra Małachow-
skiego, który ogłosił swój 
projekt (program) „drzew-
ka oliwnego” głoszącego, 
iż nie ma wroga na lewicy. 
Czarzasty widzi mi się takim 
drugim Małachowskim. Ale i 
w to wątpię, ponieważ zda-
ję sobie sprawę, że na lewi-
cy panuje chaos wywołany 
personalnymi rozgrywkami 
typu, kto kogo i nie ważne 
dlaczego. Używając termi-
nologii pseudolewicowego 
Ryszarda Kalisza, na lewicy 
trwa „wojna agrarna”, czyli 
kto kogo do piachu.

Niesamowicie zaskakują-
cy wynik Pawła Kukiza jesz-
cze raz pokazał, że Polacy są 
skłonni poprzeć nie tego, co 
mądrze mówi, lecz tego, któ-
ry mówi namiętnie, chociaż 
bzdury. Kukiz nie przedsta-

wił jakiegokolwiek progra-
mu politycznego i gospo-
darczego, bo go nie ma i się 
po prostu na tym nie zna. Bo 
i skąd? A to, co przedstawił 
i jak argumentował, uznaję 
za totalną ściemę i bzdury. 
Kukiz, jako prezydent, nie 
miałby żadnych szans, aby 
wprowadzić swe wyśnione 
JOW-y (jednomandatowe 
okręgi wyborcze), bo na dro-
dze stanęłaby polska kon-
stytucja, która dla jej zmia-
ny wymaga kwali�kowanej 
większości (co najmniej 2/3 
posłów). Kukiz nie zdaje so-
bie sprawy, że polski Sejm 
nie przeprowadzi zmiany 
konstytucji, ponieważ naj-
ważniejsze partie w tej spra-
wie nie są w stanie zawrzeć 
porozumienia. Tym bardziej, 
że każdy projekt zmiany – w 
postaci nie zmienionej – 
musi zatwierdzić Senat RP. 
Konia z rzędem każdemu, 
kto mnie przekona, że PO 
i PiS, a przede wszystkim 
mniejsze partie, zgodzą się 
na wspólne rozwiązanie. To, 
co prezentował w kampanii 
Paweł Kukiz, było czymś w 
rodzaju emocji chińskiego 
hunwejbina, który za po-
mocą cytatów z Czerwonej 
Książeczki Mao Tse-Tunga 
chciał podnosić plony ryżu. 
Zresztą, jeżeli chodzi o Paw-
ła Kukiza, to jest on kolejnym 
dowodem, jak łatwo Polaka-
mi manipulować, odwołując 
się do ich młodzieńczego 
hurra patriotyzmu (wyhodo-

wanego zresztą przez PiS), 
posługując się populistycz-
nymi hasłami o partiokra-
cji (jak Kukiz chce wygrać 
wybory parlamentarne, nie 
zakładając albo nie korzy-
stając z partii?), obrzuca-
jąc obelgami rządzących i 
opozycję. Już raz mieliśmy 
z takim zjawiskiem do czy-
nienia, kiedy w 1990 roku 
niejaki Stan Tymiński z Peru 
obiecywał Polakom istny raj. 
I wszedł do drugiej tury, aby 
po jakimś czasie z kretesem 
zniknąć w mrokach polskich 
dziejów. To samo wieszczę 
Kukizowi, który – nota bene - 
swym wynikiem wyborczym 
wypuścił dżina. Dżina poli-
tycznego cynizmu wskazu-
jącego, jak niektórzy polscy 
politycy traktują obywateli, 
którzy dla nich są jedynie 
bezrozumnym elektoratem. 
Oto, zestrachany wielce wy-
nikiem Pawła Kukiza, prezy-
dent PO Bronisław Komo-
rowski, będąc przekonanym, 
że elektorat nie myśli i pa-
mięci nie ma, błyskawicznie 
ogłosił, że rozpisze referen-
dum w sprawie JOW, a także 
�nansowania partii z budże-
tu publicznego oraz zmian 
w systemie podatkowym (to 
akurat wziął od Magdaleny 
Ogórek). Strach niekiedy ro-
zum odbiera, a także podpo-
wiada działania prześmiew-
cze. Ale w tym przypadku 
Bronisław Komorowski chce 
oczarować tzw. elektorat 
Kukiza licząc, że swój głos 

na niego odda, bo sam do-
skonale wie, że po wybo-
rach – jak to zawsze bywało 
– wszystko wróci na drzewiej 
wyżłobione koleiny.

Przypomina mi się stare 
powiedzonko, że „nikt wam 
tyle nie da ile ja wam obie-
cam”. Dowodzi to, jak źle 
Polaków ocenia. Ponadto 
pokazuje, że znów jest nie-
doinformowany, albowiem 
PiS projektu zmiany nie po-
prze, o czym chyba wiedzieć 
powinien. Zresztą myślę, że 
wie, ale sądzi, iż elektorat 
to ciemna masa i da się po-
nownie omamić. Oby się nie 
przeliczył. Jest jednak małe 
ale… Wybory pokazały, że 
rośnie w siłę skrajna prawi-
ca, a lewica powoli schodzi z 
polskiej sceny politycznej. W 
tej sytuacji, w dniu wyborów 
II tury stanę przed lustrem, 
spojrzę sobie głęboko z wy-
rzutem i wstrętem w oczy i 
pójdę, aby do urny wrzucić 
swój głos oddany na Broni-
sława Komorowskiego. Po 
prostu nie mam innego wyj-
ścia, ponieważ pozostanie w 
domu jest głosem oddanym 
za Jarosławem Kaczyńskim 
i jego IV Rzeczpospolitą. A 
jaka ona była, bardzo brutal-
nie przekonaliśmy się przed 8 
laty. Nie chcę więcej minister 
Fotygi, ministra Macierewi-
cza, kolejnej odsłony Ziobry, 
czy innego pisowskiego hun-
wejbina. IV RP się zbliża, więc 
wszystkie ręce na pokład!

www.janusz-bartkiewicz.eu

Pod tym właśnie ha-
słem wałbrzyskie muzeum 
organizuje tegoroczną 
Noc Muzeów. Muzeum, 
którego historia sięga 
roku 1908, zaprezentuje 
publiczności swoje nowe 
oblicze.

Po raz pierwszy od wie-
lu miesięcy zwiedzający 
będą mieli okazję obejrzeć 
wszystkie wyremontowane 
sale wystawowe, a w nich 
- nowe ekspozycje. Ponad-

to zwiedzający będą mie-
li możliwość podziwiania 
części zbiorów polskiego 
malarstwa współczesne-
go, w tym obrazów takich 
mistrzów, jak Jerzy Duda-
-Gracz, Franciszek Staro-
wieyski, Zdzisław Beksiński 
czy Jerzy Nowosielski. Ga-
leria, w której prezento-
wane są te dzieła będzie w 
najbliższym czasie powięk-
szona tak, aby mogło się 
w niej znaleźć więcej prac 

znajdujących się w zbiorach 
muzeum, w tym również ar-
tystów wałbrzyskich.

Nowe propozycje - 
oprócz wystaw, które były 
już udostępnione do zwie-
dzania - to historia porcela-
ny śląskiej, w tym eksponaty 
z dawnych wałbrzyskich fa-
bryk oraz niezwykle efek-
towna kolekcja polskiej 
porcelany z lat sześćdzie-
siątych, uchodzących za je-
den z najlepszych okresów 

Muzeum OdNowa 
wzornictwa w naszym kraju. 
Kolekcja ta, to najnowszy 
nabytek wałbrzyskiego mu-
zeum. 

W trakcie Nocy Muze-
ów, nie zabraknie również 
atrakcji zarówno dla młod-
szych jak i starszych gości. 
Odbędzie się między innymi 
profesjonalna sesja zdjęcio-
wa, stylizowana na dawne 
malarstwo, w trakcie której 
każdy z obecnych może stać 
się Mona Lisą lub Damą z 

gronostajem, warsztaty dla 
najmłodszych oraz konkurs 
na przebranie inspirowane 
dawnym malarstwem. Tego 
dnia nastąpi również sym-
boliczne odsłonięcie tablicy 
z nowym logo i nazwą mu-
zeum. Od tego momentu 
Muzeum w Wałbrzychu sta-
nie się Muzeum Porcelany.

Zapraszamy na Noc Mu-
zeów - 16 maja od godziny 
19.00.

(RED)
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Kontakt:  Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych 
w Wałbrzychu, tel. 74 8422580

KONKURS
PIĘKNEGO
CZYTANIA

Przebudowa 
ul. Lelewela
Zarząd Dróg, Komunika-
cji i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu, w związku z 
prowadzoną przebudową 
ulicy Lelewela w Wałbrzy-
chu, wprowadził zmiany 
organizacji ruchu. Ul. Lele-
wela została całkowicie wy-
łączona z ruchu. Objazd zo-
stał poprowadzony ulicami 
Wrocławską i De Gaule’a. Pla-
nowany termin zakończenia 
prac to 30 czerwca 2015 r.

(RED)

Zmiany cen biletów
W związku ze zmianą cen 
biletów, która wejdzie w 
życie 1 czerwca 2015 r. 
ZDKiUM w Wałbrzychu 
informuje, że bilety okre-
sowe na okaziciela we-
dług obecnych cen będą 
obowiązywały tylko do 
31.05.2015 r. 27.05.2015 r. 
będzie ostatnim dniem, w 
którym będzie można nabyć 
bilet 5-dniowy, ważny do 
31.05.2015 r. Natomiast bi-
lety okresowe na okaziciela 
według nowych cen, obo-
wiązujących od 01.06.2015 
r., będzie można kupować 
od 25.05.2015 r.

(RED)

- Jednym z punktów, któ-
re pomagają osobom ubo-
gim, jest magazyn żywno-
ści, znajdujący się przy ulicy 
Mickiewicza 7 o kubaturze 
około 350 m kwadratowych. 
Będzie on pomocny tym, 
którzy po transformacji w 
1989 roku nie odnajdują się 
na rynku pracy i szukają in-
stytucji, które im pomogą. W 
Wałbrzychu problem nasilił 
się po upadku kopalń. We-
dle danych na samo miasto 
Wałbrzych przypada 9 tysię-
cy rodzin – wyjaśnia Robert 
Rozmuski, prezes Zarządu 
Rejonowego PKPS w Wał-
brzychu.

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu 
ma pod opieką wszystkich 
wskazanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, w tym również rodziny 
wielodzietne. - Tutaj pomoc 
PKPS jest niezbędna. Są i tacy 

potrzebujący, którzy pracują 
na „umowach śmieciowych”. 
To nowa forma biedy w na-
szym kraju: pracujących, ale 
biednych – zauważa Robert 
Rozmuski.

W maju bieżącego roku 
wałbrzyski PKPS zaczyna 
odbierać artykuły spożyw-
cze z Programu Operacyj-
nego „Pomoc Żywnościowa 
2014-2020”. Wydawanie 
skompletowanej żywności 
rozpocznie się �zycznie w 
czerwcu. - Jest to konty-
nuacją programu „Dostar-
czanie nadwyżek żywności 
najuboższej ludności Unii 
Europejskiej”. Wesprze on 
osoby o niskich dochodach 
i słabej sytuacji materialnej, 
a polegać będzie na pomocy 
żywnościowej. Jest to naj-
ważniejsza forma pomocy 
dla osób najuboższych, bo-
wiem to właśnie potrzeba 
zaspokojenia głodu należy 

do podstawowych potrzeb 
�zjologicznych. Warunkiem 
otrzymania pomocy żywno-
ściowej jest otrzymanie skie-
rowania z Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, na 
której opiekun opisuje wa-
runki, w jakich dana rodzina 
żyje, z ilu członków się składa 
i jaka pomoc jest szczególnie 
potrzebna. W poprzednim 
programie, realizowanym na 
małą skalę, na jedną osobę 
przypadało pięć artykułów 
żywnościowych: olej, dwa 
opakowania mleka, trzy opa-
kowania makaronu, dwie 
puszki konserw i dwa kilo-
gramy cukru. Wydawanie 
żywności zaspokoi podsta-
wowe potrzeby w gospo-
darstwach domowych, które 
najbardziej tego potrzebują 
– zaznacza prezes wałbrzy-
skiego PKPS.

Program Operacyjny „Po-
moc Żywnościowa 2014-

Rusza pomoc żywnościowa
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 
rozpoczął realizację programu pomocy osobom, które z różnych przyczyn 

nie radzą sobie z życiowymi problemami. Wśród nich są ludzie starsi, 
chorzy oraz rodziny pozbawione środków do życia.

Magazyn PKPS w Wałbrzychu po kapitalnym remoncie 
w maju 2015 roku.

2020” realizowany będzie w 
całym kraju. W Wałbrzychu 
żywność tra� do potrzebują-
cych dzięki staraniom Zarzą-
du Rejonowego Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecz-
nej. Prezes Robert Rozmuski 
i skarbnik Katarzyna Rogow-
ska stworzyli podwaliny dla 
tej działalności. Szczegól-
ną pomoc uzyskali dzięki 
wsparciu �nansowemu pre-

zydenta Romana Szełemeja, 
który znalazł środki na re-
mont kapitalny magazynu. 
Inwestycja, zakończona w 
maju tego roku, kosztowała 
prawie 100 tysięcy złotych. 
Wsparcie dla remontu uzy-
skano też dzięki aktywnej 
roli radnych rady miejskiej z 
Komisji Pomocy Społecznej i 
Spraw Socjalnych.

(RED)
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Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

SZANSA DLA BEZROBOTNYCH KOBIET
Jesteś bezrobotną kobietą?

Masz od 18 do 29 lat?
Chcesz odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy?

Masz pomysł na biznes?
Potrzebujesz środków na otwarcie działalności gospodarczej?

Dobrze tra� łaś! Oferta projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w po-
wiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)” realizowanego przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Wałbrzychu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicja-
tywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, osi priorytetowej I, działania 1.1, poddziałania 1.1.2 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest skierowana właśnie do Ciebie! Przyjdź 
i skorzystaj z porady doradcy klienta. Gwarantujemy Ci fachową i bezpłatną pomoc w wypeł-
nieniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W chwili obecnej dysponujemy jeszcze środkami � nansowymi przeznaczonymi dla bezrobot-
nych kobiet do 29 roku życia należących do n/w grup, tj.:
• długotrwale bezrobotnych
• o niskich kwalifi kacjach
• pozostałych (nie należących do grupy osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifi ka-

cjach i niepełnosprawnych)

Maksymalna kwota do� nansowania o jaką można się ubiegać wynosi do 20 000 zł. Środki 
należy przeznaczyć na zakupy dotyczące podjęcia działalności gospodarczej. 

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej można pobrać w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b, pok. 203 lub 204, jak również ze strony internetowej 
www.urzadpracy.pl – z zakładki pliki do pobrania. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydzia-
łu Programów Rynku Pracy pod nr tel. 074/840 73 84, 074/840 73 95.

WAŁBRZYCH

Juwenaliowy 
ogień

Już w piątek, 15 maja, w 
Wałbrzychu odbędzie się 
wielkie święto żaków. Tym 
razem z inicjatywą wyszli 
studenci Politechniki Wro-
cławskiej w Wałbrzychu. 

„Juwenaliowy Ogień” 
rozpocznie się o godz. 
15.00 w kampusie uczelni 
przy ul. Armii Krajowej 78 
w Wałbrzychu. Wstęp na 
juwenalia jest bezpłatny 
dla wszystkich, nie tylko dla 
studentów. Atrakcjami będą 
m.in. wspólne grillowanie i 
oczywiście liczne koncerty. 
Gwiazdą wieczoru będzie 
Edyta Nawrocka, której naj-
nowszy teledysk w ostatnim 
tygodniu pojawił się w sieci. 
Oprócz Edyty na scenie wy-
stąpią zespoły z Wrocławia 
i Wałbrzycha, prezentujące 
muzykę wielu różnych ga-
tunków: SeeYah zaprasza 
na zabieg REGGAEBILITACJI, 
czyli solidną dawkę reagge. 
Produkt Ma.Ku czyli Produk-
cja Maro Kulfon nagrywa rap 
od 5 lat. Ich miłość do mu-
zyki starają się przekazać w 
tekstach i bitach. Odbiorcy 
są ich krytykami, a za razem 
ich podporą. Zespół Johnny 
Trzy Palce -jego muzycy pró-
bują poruszyć serca swoich 
rodaków poprzez najpięk-
niejszą formę sztuki, którą 
jest muzyka i to w dodatku 
muzyka country przez duże 
K. Impreza zwieńczona bę-
dzie szalonym dance party 
w studenckim klubie Żak, 
znajdującym się na terenie 
uczelni.

(RED)

Nie masz pracy? A może 
chcesz zdobyć nowe umie-
jętności i zwiększyć swoje 
szanse na ciekawą pracę? 
- Zostań kelnerem, barma-
nem lub baristą – propo-
nują doradcy zawodowi z 
Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Wałbrzychu.

- Powiatowy Urząd Pra-
cy w Wałbrzychu informu-
je, że trwa nabór na kurs 
„Kelner – Barman - Ba-
rista”. Jeśli jesteś osobą 
bezrobotną i chcesz nabyć 

umiejętności związane z 
zawodem kelner – barman 
– barista skorzystaj z pro-
jektu realizowanego przez 
nasz urząd. Szczegółowych 
informacji udzielają dorad-
cy klienta w Wałbrzychu 
oraz oddziałach zamiejsco-
wych urzędu w gminach 
powiatu wałbrzyskiego. 
Czekamy na Ciebie! Za-
dzwoń: 74 840 73 80 – za-
chęcają doradcy z PUP w 
Wałbrzychu.

(RED)

Koniec tego tygodnia 
upłynie pod znakiem im-
prez skierowanych do 
pracodawców i osób po-
szukujących zatrudnienia. 
W Wałbrzychu i w Świebo-
dzicach odbędą się giełdy i 
targi pracy.

14 maja w Starej Kopalni 
w Wałbrzychu odbędzie się 
IV Giełda Pracy i Edukacji. W 
godz. 11.00 – 15.00 odbywać 
się będą spotkania z praco-
dawcami, konsultacje z do-
radcami zawodowymi. Nie 
zabraknie także ofert pracy 
w kraju i za granicą. Wstęp 
na wałbrzyską giełdę jest 
bezpłatny.

Tego samego dnia kilka-
naście przedsiębiorstw ze 
Świebodzic przedstawi swo-
je oferty zatrudnienia, pod-
czas siódmej edycji Świebo-
dzickich Targów Pracy.

- Targi od lat cieszą się 
dużym zainteresowaniem, 
rokrocznie odwiedza je 
kilkaset osób by nie tylko 
sprawdzić oferty, ale bezpo-
średnio porozmawiać z pra-
codawcami. W tym roku na 
targach będą dominować 
�rmy lokalne - swój udział 
potwierdziły m. in. Capri-
corn, 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 Europej-
skich Służb Zatrudnienia 
EURES. Koniecznie trzeba 
zabrać ze sobą aktualne CV. 
Świebodzickie Targi Pracy 
odbędą się 14 maja (czwar-
tek) w godz. 10:00-13:00 w 

sali Miejskiego Domu Kul-
tury przy ul. Wolności 13 w 
Świebodzicach – wyjaśnia 
Agnieszka Bielawska – Pęka-
la, rzecznik prasowy Urzędu 
Miejskiego w Świebodzi-
cach.

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 za-
brać ze sobą CV. Dodatko-
wych informacji udziela Mło-
dzieżowe Centrum Kariery 
OHP przy ul. Żeromskiego 27 
(tel. 74 664 76 55) – wyjaśnia 
Anna Stochaj z MCK.

(RED)

- W ramach tego progra-
mu do kilkunastu powia-
towych urzędów pracy na 
Dolnym Śląsku tra� ponad 
7,3 mln zł. Dodatkowe pie-
niądze, o które zabiegał Dol-
nośląski Wojewódzki Urząd 
Pracy, pochodzą ze środków 
rezerwy Funduszu Pracy. A 
tą dysponuje minister pracy i 
polityki społecznej, który już 
podjął decyzję w tej sprawie. 
Urzędy pracy dodatkowe 
środki będą mogły przezna-
czyć m. in. na prace inter-
wencyjne, szkolenia, staże, 
doposażenie miejsc pracy, 
czy też jednorazowe wspar-
cie na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej – wylicza 
Stefan Augustyn.

W ramach programu 
„Zwiększającego aktywność 
zawodową osób będących 
w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy ” do 17 powia-

towych urzędów pracy tra� 
ponad 4,68 mln zł. Otrzymają 
je PUP w: Wałbrzychu (569,4 
tys. zł), Świdnicy (398,5 tys. 
zł), Bolesławcu (177,5 tys. 
zł), Głogowie (240 tys. zł), Ja-
worze (194,3 tys. zł), Jeleniej 
Górze (328,4 tys. zł), Kłodzku 
(719,4 tys. zł), Legnicy (418,2 
tys. zł), Lubaniu (205 tys. zł), 
Lwówku Śląskim (186,3 tys. 
zł), Lubinie (199,8 tys. zł), 
Miliczu (85,5 tys. zł), Polko-
wicach (165,1 tys. zł), Strze-
linie (141,2 tys. zł), Trzebnicy 
(180,3 tys. zł), Ząbkowicach 
Śląskich (260 tys. zł) i Złotoryi 
(216,5 tys. zł).

Kolejne 2 mln 677 tys. zł  
tra� do 11 urzędów pracy w 
ramach programu „Zwięk-
szającego aktywność zawo-
dową osób powyżej 50 roku 
życia”. Fundusze otrzymają 
powiatowe urzędy pracy w 
Głogowie (250 tys. zł), Ja-

worze (245 tys. zł), Jeleniej 
Górze (234,2 tys. zł), Kłodzku 
(520,9 tys. zł), Legnicy (254,4 
tys. zł), Lubinie (210 tys. zł), 
Oleśnicy (116,3 tys. zł), Po-
lkowicach (250 tys. zł), Strze-
linie (112,1 tys. zł), Ząbkowi-
cach Śląskich (250 tys. zł) i 
Złotoryi (234 tys. zł).

- Pieniądze przyznane z 
rezerwy to zaledwie element 
wszystkich środków z Fun-
duszu Pracy, którymi będą 
dysponować powiatowe 
urzędy pracy. W 2015 r. na 
�nansowanie programów 
na rzecz promocji zatrud-
nienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji za-
wodowej Dolnoślązaków 
przeznaczonych zostanie w 
sumie 241 mln zł – dodaje 
rzecznik prasowy Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy.

(RED)

Targi i giełdy pracy

Zdobądź zawód
z przyszłością

Pomogą bezrobotnym
Powiatowe Urzędy Pracy w Wałbrzychu i Świdnicy dostaną po kilkaset 

tysięcy złotych na walkę z bezrobociem. - Pieniądze pochodzą z programu 
„Zwiększającego aktywność zawodową osób będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy” – wyjaśnia Stefan Augustyn, rzecznik prasowy 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
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Powiat Wałbrzyski

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

- Powiatowe obchody, z udziałem 
kombatantów, miały bardzo uroczysty 
charakter. Uczestniczyło w nich 6 pocz-
tów sztandarowych, przedstawiciele 
Starostwa Powiatu Wałbrzyskiego i Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego, Związki Komba-
tanckie, delegacje szkół z Jedliny – Zdro-
ju, reprezentanci instytucji gminy Walim, 
uczniowie i nauczyciele ze szkół z terenu 
gminy. Przemawiający na początku uro-
czystości: Franciszek Turek – kombatant, 
Jacek Cichura – Starosta Powiatu Wał-
brzyskiego i Adam Hausman – Wójt Gmi-
ny Walim podkreślili, że II wojna świa-
towej była najkrwawszym kon�iktem 
w dziejach ludzkości, który pochłonął 
miliony istnień ludzkich. W działaniach 
wojennych zginęło 6 milionów Polaków. 
Straty te w stosunku do liczby ludności 
były największymi pośród wszystkich 
państw biorących udział w wojnie. Polscy 

żołnierze wykazali się ogromnym boha-
terstwem i niezłomnością i za to jesteśmy 
winni im pamięć, oddanie czci i hołdu. 
Ważnym przesłaniem zabierających 
głos było także to, aby czerpać naukę z 
tragicznej przeszłości i nigdy więcej nie 
pozwolić, aby taki kon�ikt się powtórzył. 
Uczniowie Zespołu Szkół im. Polskich No-
blistów w Walimiu oddali hołd o�arom II 
wojny uroczystym apelem poległych, a 
młodzież z Zespołu Placówek Resocjali-
zacyjnych w Walimiu przepięknie zaśpie-
wała utwory „ Biały krzyż”, „Czerwone 
maki”, „Dziewczyna z granatem” i „Nie 
pamiętasz, bo nie możesz”. Następnie kil-
kanaście delegacji złożyło wiązanki przy 
tablicy pamięci, oddając pokłon o�arom 
faszyzmu – relacjonują członkowie koła 
dziennikarskiego z Zespołu Szkół im. Pol-
skich Noblistów w Walimiu.

(RED)

Rzecznik nieobecny
Do 3 czerwca 2015 roku Powia-
towy Rzecznik Konsumentów w 
Wałbrzychu będzie nieobecny. 
Porady i pomoc prawną w spra-
wach konsumenckich mieszkańcy 
powiatu będą mogli uzyskać: w 
zakresie Handlu i Usług w Delega-
turze Dolnośląskiego Inspektoratu 
Inspekcji Handlowej w Wałbrzychu 
przy ul. Chrobrego 13 (tel. 74 742 
50 17); w pozostałym zakresie w 
Federacji Konsumentów Oddział w 
Wałbrzychu przy ul. Limanowskie-
go 11 (tel. 74 742 33 77) oraz na 
bezpłatnej infolinii konsumenckiej 
800 889 866.

(MT)

Historia nieznana
Miejska i Powiatowa Biblioteka 
pod Atlantami w Wałbrzychu za-
prasza na spotkanie z księdzem 
Tadeuszem Isakowiczem-Zale-
skim, duchownym katolickim ob-
rządku ormiańskiego w Polsce. W 
ramach upamiętnienia setnej rocz-
nicy Medz Jeghern, ludobójstwa do-
konanego w Imperium Osmańskim 
na Ormianach, duszpasterz przybli-
ży nieznane dzieje narodu, któremu 
do dzisiaj nie pozwolono przepra-
cować żałoby związanej z tragiczną 
przeszłością. Spotkanie odbędzie 
się 20 maja (środa) o godz. 16.30 w 
Galerii pod Atlantami (Rynek 9).

(RED)

Zgodnie z uchwałą Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego z 
9.04.2015 roku, Starostwo 
Powiatowe w Wałbrzychu 
przekazało środki �nanso-
we w kwocie 100 000 zł z 
przeznaczeniem na popra-
wę stanu bezpieczeństwa 
w powiecie wałbrzyskim.

- Pieniądze zostaną prze-
znaczone na do�nansowa-
nie zakupu pojazdu tere-
nowego w policyjnej wersji 
oznakowanej dla KMP Wał-
brzych, który będzie służył 
do realizacji zadań służby w 
trudnym terenie. Do�nan-
sowanie to stanowi 50% ca-

łego kosztu zakupu. Środki 
te zostaną przekazane do 
dnia 30 czerwca 2015 r. Ko-
lejnym etapem poprawy 
bezpieczeństwa w powiecie 
wałbrzyskim będzie  zakup i 
przekazanie radioprzemien-
nika dla Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wałbrzychu. Wspomniany 
sprzęt zostanie przekazany 
w celu poprawy łączności 
jednostek prowadzących 
działania operacyjne w te-
renie – wyjaśnia Marika To-
karska, asystent starosty wał-
brzyskiego.

(RED)

6 maja została przepro-
wadzona kontrola prac 
związanych z wykonaniem 
ścinki poboczy na drogach 
zarządzanych przez Sta-
rostwo Powiatowe w Wał-
brzychu.

- Wicestarosta Krzysz-
tof Kwiatkowski dokonał 
przeglądu prac prowadzo-
nych na drogach: 3377D w 
Głuszycy, 3364D i 3357D 
w Starych Bogaczowicach 

oraz 2876D w Zagórzu Ślą-
skim. Ścinka poboczy jest 
najtańszym i najszybszym 
zabiegiem drogowym. Wy-
konuje się ją ze spadkiem 
poprzecznym w kierunku 
rowu, pozwala to na odpro-
wadzenie wód opadowych 
i powierzchniowych poza 
korpus drogi – wyjaśnia 
Marika Tokarska, asystent 
starosty.

(RED)

Dla bezpieczeństwa

Ścinki poboczyNarodowy dzień 
zwycięstwa
8 maja na Terenie Kwatery O�ar Terroru Hitlerowskiego 

w Walimiu mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście 
uroczyście obchodzili 70 rocznicę zakończenia 

II wojny światowej.

Tak powiedział do pani 
Karoliny Koziołek z Wrocła-
wia. Pani Karolina miała guz-
ka na jajniku, lekarze radzili 
operację. Ale okazało się na 
USG, że po czterech wizy-
tach guz zmalał o połowę. 
Był jak orzech włoski, teraz 
jest jak laskowy. A po kolej-
nych czterech znikł zupełnie. 
– Do tego często bolał mnie 
kręgosłup. I to też przeszło – 
mówi pani Karolina.

Siedząca za nią w kolejce 
do gabinetu starsza kobieta 

nie chce podać nazwiska. 
Jak wyjaśnia, jest siostrą 
dość znanego lekarza. – Ale 
nie protestuje, kiedy słyszy, 
że tu idę. Twierdził, że na 
moje kolana nie ma żadnej 
rady, tylko endoprotezy. 
Powoli nie wystarczała mi 
laska, zaczynałam chodzić o 
kulach. I tyle, co z kuchni do 
pokoju. Po pięciu wizytach u 
pana Darka zaczęłam znów 
chodzić o lasce. A po ośmiu 
wychodzić z tą laseczką do 
sklepu, ostatnio nawet na 

spacer. Bez endoprotez, bez 
operacji, która się uda, albo 
nie.

Natomiast pan Rafał 
Bernarek ze Świdnicy miał 
straszne problemy kadrio-
logiczne. Lekarze coraz czę-
ściej wspominali o koniecz-
ności by-passów. – A ja się 
ich strasznie bałem, bo jeden 
mój kolega się po tej opera-
cji już nie obudził, a inny 
zmarł dwa miesiące po niej. I 
z tego strachu wybrałem się 
do pana Darka. Kazał pozo-

stawać pod opieką kardiolo-
gów, ale po pięciu wizytach 
powiedział, żebym poszedł 
na badania. Mój kardiolog 
powtarzał je trzy razy, nie 
wierząc w wynik. W końcu 
mówi „nie wiem, jak pan to 
zrobił, ale operacja jest zby-
teczna”. Co ciekawe od wielu 
lat zawsze na wiosnę miałem 
katar. A teraz po wizytach u 
pana Darka nic, nawet kropli 
z nosa.

Sam uzdrowiciel po-
twierdza, że energia oddzia-

On naprawdę przynosi zdrowie

Badania potwierdzają poprawę
O fenomenie tego uzdrowiciela głośno jest w Wałbrzychu. Pod jego dotykiem 
znikają wszelkie choroby. A co ciekawe, sam emergoterapeuta namawia, żeby 
chodzić na badania kontrolne. – Co będę mówił, że pomogę, albo nie pomogę. 

Niech pani idzie po czterech wizytach zrobić badania kontrolne.

łuje na cały organizm i zwal-
cza choroby, i te ciężkie, i 
te lekkie. Przy czym zawsze 
dodaje, że chory ma pozo-
stawać pod opieką lekarzy. 
- Jeśli ktoś wam mówi, żeby 
nie iść do lekarza, to macie 

do czynienia nie z żadnym 
uzdrowicielem, tylko oszu-
stem – dodaje często cho-
rym. On sam chce swoją 
energią lekarzy uzupełniać, 
a nie zastępować.

(ego)



Czwartek, 14 maja 2015 r.

www.db2010.plDB2010 .PL
G A Z E T A  A G L O M E R A C J I  W A Ł B R Z Y S K I E J

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

niskie
raty

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

R E K L A M A

R E K L A M A

Stało się głośno w ostat-
nich tygodniach w naszych 
lokalnych mediach o dzien-
nikarzu „Polityki”, znanym 
z sensacyjnych artykułów, 
a następnie książki o „za-
oranym” mieście niedaleko 
Jeleniej Góry – Miedziance. 
Nazywa się Filip Springer. W 
Głuszycy mieliśmy okazję z 
nim się zetknąć swego cza-
su, gdy przybył do nas, jak 
przystało na prawdziwego 
turystę, pieszo z plecakiem, 
w poszukiwaniu śladów Olgi 
Tokarczuk. Pisałem o tym w 
„Głosie Głuszycy”, a potem 
w moim blogu, bo przy tej 
okazji Filip Springer zamie-
ścił w poznańskim Magazy-
nie Turystyki Górskiej NPM 
(nr 12, grudzień 2007) ciepły 
artykuł o naszym rodzimym 
artyście-rzeźbiarzu, Jerzym 
Marszale z Łomnicy.

Dziś o Filipie jest głośno, 
gdyż pojawił się w Wałbrzy-
chu jako inicjator pomysłu 
uruchomienia Magazynu 
Miast Archipelagu, który 
tworzony będzie na platfor-

Wałbrzych – jedno z miast Archipelagu
Stanisław 
Michalik

mie Filipboard przez kilku-
dziesięciu lokalnych dzienni-
karzy, miejskich aktywistów 
i blogerów z tych właśnie 
miast.

Archipelag, to grupa są-
siadujących obok siebie 
wysp. Archipelagiem, oczy-
wiście w znaczeniu przeno-
śnym, nazywa Filip Springer 
byłe miasta wojewódzkie 
w Polsce, które - w wyniku 
reformy administracyjnej 
- utraciły uprzywilejowa-
ną pozycję, a dziś z trudem 
podnoszą się z przymusowej 
degradacji, by odbudować 
swą rangę i znaczenie. Jesie-
nią tego roku odwiedzi on 
wszystkie z trzydziestu jeden 
miast i będzie relacjonował 
tę podróż na bieżąco. Każdy 
będzie mógł zobaczyć, gdzie 
aktualnie się znajduje, co 
robi i dokąd zmierza. Teksty 
będą się tu przeplatać z foto-
gra�ami i formami multime-
dialnymi.

Ale to nie wszystko. W 
tym samym czasie dzienni-
karze „Polityki” przyjrzą się 
byłym miastom wojewódz-
kim, tak jak przyglądali się 
polskim metropoliom, w ra-
mach cyklu „Portrety Miast 
Polskich”. W cyklu publikacji 
wyciągną swoje wnioski i 
diagnozy, dotyczące najważ-
niejszych problemów Polski 

mniejszych miast. O tym 
wszystkim będą też mówić 
na falach radiowej Trójki.

Wiadomo, że przedsię-
wzięcie Filipa Springera 
budzi u wszystkich naszych 
lokalnych patriotów ogrom-
ne zainteresowanie. Jest na-
dzieja, że wreszcie uda się 
odczarować funkcjonujące 
o Wałbrzychu, w krajowych 
mediach, mity jako umiera-
jącego miasta, pełnego nie-
rozwiązanych problemów 
gospodarczych i społecz-
nych po upadku przemysłu 
węglowego.

O Wałbrzychu pisze już 
teraz po pierwszym rekone-
sansie w tym mieście Filip 
Springer:

„Od początku lat 90. mia-
sto straciło ponad dwadzie-
ścia tysięcy mieszkańców. 
Przez całe lata było stolicą 
bezrobocia i beznadziei, a 
kolejni dziennikarze przyjeż-
dżali tu tylko po to, by po raz 
kolejny nakręcić dokument 
albo napisać reportaż o lu-
dziach wygrzebujących wę-
giel z biedaszybów. To one 
stały się synonimem Wał-
brzycha na całe lata… Trze-
ba sporo dobrej woli, żeby 
pod warstwą tamtych za-
niedbań dostrzec absolutnie 
genialną architekturę mia-
sta, jego świetne położenie, 

mnóstwo zieleni i taką liczbę 
zabytków, że można by nimi 
obdzielić przynajmniej kilka 
podobnej wielkości ośrod-
ków”. 

I nieco dalej:
„Właśnie dlatego wymy-

śliliśmy ten projekt. Chcemy 
się przyjrzeć byłym miastom 
wojewódzkim. Takim jak Wał-
brzych, Siedlce, Koszalin czy 
Biała Podlaska. Wiele z nich 
obrosło stereotypami, które 
od dawna są już nieaktualne”.

Podsumowaniem Miasta 
Archipelagu będzie książka 
reporterska, która jesienią 
2016 roku zostanie wydana 
przez Wydawnictwo Karak-
ter. Znajdą się w niej teksty i 
fotogra�e, które nie były pu-
blikowane w internecie.

Nie ukrywam, że pomysł 
Filipa Springera jest mi bar-
dzo bliski. Będę z zaintereso-
waniem i wielkimi emocjami 
śledził efekty dziennikarskie-
go audytu w mieście, które-
mu poświęciłem tyle serca 
w wydanej w ubiegłym roku 
mojej książce „Wałbrzyskie 
powaby”. Tam właśnie stara-
łem się odczarować  stereo-
typ Wałbrzycha jako miasta 
bez przyszłości. Najwyższy 
czas – pisałem w książce - 
aby zdjąć z miasta odium 
zatęchłej dziury, gdzie pano-
szy się brud, smród, ubóstwo 
i biedaszyby, a na ulicach 
można spotkać tylko pijacz-
ków i zbieraczy złomu. Trze-
ba pokazać prawdziwy obraz 
miasta, w którym - tak samo 
jak w innych miastach na 
Śląsku - obok trudnych pro-
blemów społecznych dzieje 
się też wiele dobrego. To 
da się zauważyć, że od 2011 
roku Wałbrzych zmienia się 
na korzyść w niespotykanym 
dotąd tempie. Dostrzegają 

to wreszcie lokalne i ponad 
lokalne środki przekazu. 
Mamy prawdziwy urodzaj na 
pozytywne wieści o Wałbrzy-
chu we wszystkich mediach. 
Zmienia się obraz miasta – 
nagle oczom i uszom czytel-
ników i słuchaczy ukazuje się 
Wałbrzych jak odkrycie „ar-
cheologiczne” o niebywałej 
wartości. Stał się cud, skoro 
tylu dziennikarzy przejrzało 
na oczy i dostrzegło w mie-
ście i jego otoczeniu nie tyl-
ko biedę, marazm, stagnację 
i brudy polityczne, ale także 
walory turystyczne i krajo-
brazowe, znaczący rozwój 
nowoczesnego przemysłu, 
rozwój infrastruktury miej-
skiej, postęp w rewitalizacji 
centrum i niektórych dziel-
nic mieszkaniowych. Już nie 
mamy rozdzierania szat nad 
„biedaszybami” i bolesnego 
zawodzenia nad rosnącym 

bezrobociem, sypiącymi się 
budynkami czynszowymi, 
dziurawymi drogami i pa-
raliżem komunikacyjnym z 
powodu braku obwodnicy 
miasta. Wcale nie chcę po-
wiedzieć, że tych proble-
mów nie ma i że nie są one 
ważne, ale nie są one dole-
gliwością li tylko Wałbrzy-
cha. Takich miast jak Wał-
brzych zbliżonych do siebie 
liczbą ludności i rozmiarami 
skutków upadłości kopalń 
węgla kamiennego jest spo-
ro na Górnym Śląsku i w in-
nych częściach kraju.

Jestem pewien, że taki 
właśnie obiektywny i praw-
dziwy obraz Wałbrzycha 
zostanie dostrzeżony i od-
słonięty przez dziennikarzy 
penetrujących miasto bacz-
nym okiem kamery. Czeka-
my na to z nadzieją i zacieka-
wieniem.

Plac przy ul. Grodzkiej na 
wałbrzyskim Podzamczu, 
nazywany jest Boiskiem Mi-
strzów z tej racji, że rozpo-
czynali na nim karierę war-
tościowi później zawodnicy 
w różnych dyscyplinach.

Najbardziej znani z nich, to: 
Sebastian Janikowski, obecnie 
jeden z najlepszych kickerów 
(kopaczy) drużyny futbolu 
amerykańskiego Oakland Ra-
iders, siatkarz Krzysztof Igna-
czak, Maciej Szczepaniak, pilot 
rajdowy Roberta Kubicy oraz 
piłkarze Piotr Włodarczyk i 
Marcin Morawski.

Boisko od dłuższego czasu 
nie jest używane,  o czym wy-
mownie i bujnie zaświadcza-
ją… mlecze, których leży żółty 
dywan.

Ukwiecone Boisko Mistrzów

Łan mleczy na osiedlowym boisku.

- Przez wiele lat było to 
miejsce osiedlowych rozgry-
wek piłkarskich. Przewinęło się 
przez nie tysiące zawodników. 
Dlatego fakt, że leży odłogiem 
bardzo mnie martwi. Młodzi 
piłkarze wybrali boisko ze 

sztuczna trawą przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej nr 21 
im. Olimpijczyków Polskich 
– powiedział organizator roz-
grywek Kazimierz Staszewski, 
popularny „Pan Kaziu”.

(A.Bas.)
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ZAPRASZAMY
poniedziałek – czwartek
   9:00-17:00
piątek  9:00-15.00

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

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

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

R E K L A M A

R E K L A M A

przypadku uiszczenia opła-
ty za postój do 5 minut od 
godziny wykonania kontroli 
wystawienia wezwania – ra-
portu opłata dodatkowa bę-
dzie anulowana w siedzibie 
ZDKiUM, ul. Matejki 1, w po-
koju numer 9, po okazaniu 
ważnego biletu z parkome-
tru.

Kolejną nowością jest 
wprowadzenie abona-

mentów na plac przy ul. 
Rycerskiej i Kilińskiego dla 
mieszkańców kolejnych ulic: 
Gdańskiej, 1 Maja, pl. Kościel-
nego, Kościuszki, Moniuszki i 
Słowackiego zameldowa-
nych na stałe lub czasowo 
nie krócej niż 12 miesięcy.

- W ramach prowadzenia 
polityki parkingowej w ści-
słym centrum miasta, wpro-
wadzone zostały zmiany na 

Zmiany w parkowaniu
Zmniejszenie opłat za postój na parkingu przy ul. Kasztanowej w 
Wałbrzychu, opłaty abonamentowe i zmiany opłat za brak opłaty 

parkingowej – to nowości dla kierowców.

placu przy ul. Kasztanowej. 
Zmniejszona została opłata 
za postój na tym parkingu 
do 1 zł za 1 godzinę. Ko-
rzystając z postoju, będzie 
można wykupić abonamen-
ty ogólnodostępne: mie-
sięczny za 50 zł, a kwartalny 
za 100 zł. Zachęcamy po-
siadaczy samochodów, któ-
rzy pracują w Śródmieściu 
Wałbrzycha do skorzystania 
z atrakcyjnej ceny abona-
mentów. Plac parkingowy 
na ul. Kasztanowej odda-
lony jest od Rynku, placu 
Magistrackiego, placu Grun-
waldzkiego od 500 do 1000 
metrów. Przebycie tego 
dystansu pieszo zajmuje od 
5 do 10 minut. Dla porów-
nania miejsce postojowe na 
placu Rycerska – Kilińskiego 
to koszt 250 zł za 1 miesiąc 
lub 600 zł za kwartał – doda-
ją pracownicy ZDKiUM.

Przypominamy główne 
zasady korzystania z płat-
nych miejsc postojowych 
oraz parkometrów:
1. Korzystać z informacji 

znajdujących się na par-
kometrze, informacjach 
zawierających cennik, za-
sady korzystania z parko-
metru itp.

2. Posiadać bilon - parkomat 
nie wydaje reszty. W przy-
padku braku bilonu zre-
zygnować z korzystania z 
miejsc parkingowych. Nie 
narażamy się na opłatę 
dodatkową.

3. Planować czas postoju - 1 
godz. lub inny, dowolny 
czas postoju.

4. Wydrukowany bilet umie-
ścić za szybą samochodu 
w widocznym miejscu, w 
sposób umożliwiający od-
czytanie przez kontrolera 
strefy postoju wykupio-
nego czasu za postój.

5. Strefy Płatnego Parkowa-
nia nadzorowane są przez 
upoważnionych pracow-
ników ZDKiUM, którzy są 
uprawnieni do wypisywa-
nia opłat dodatkowych za 
brak ważnego biletu par-
kingowego.

6. Opłata dodatkowa za brak 
ważnego biletu wynosi 50 
zł (płatność do 5 dni) lub 
250 zł (płatność powyżej 
5 dni).

7. Osoby niepełnosprawne 
na placach parkingo-
wych mogą korzystać z 
wyznaczonych miejsc 
bezpłatnie. Po zatrzyma-
niu pojazdu poza wyzna-
czonymi miejscami dla 
osób niepełnosprawnych 
należy uiścić opłatę na 
ogólnie obowiązujących 
zasadach.

(RED)

W przypadku otrzymania 
wezwania – raportu do za-
płaty opłaty dodatkowej, w 
związku z przekroczeniem 
opłaconego czasu postoju, 
kierujący pojazdem może 
uiścić opłatę za parkowanie 
za czas nieopłaconego po-
stoju liczonego w pełnych 
godzinach.

- Opłata może być do-
konana wyłącznie w dniu 
postoju w kasach Zarządu 
Dróg, Komunikacji i Utrzy-
mania Miasta w Wałbrzychu 
przy ul Matejki  oraz na pl. 
Grunwaldzkim 1 (budynek 
ZUS). Opłata za postój bę-
dzie różnicą między warto-
ścią za całkowity czas na-
liczony w kasach ZDKiUM, 
a wniesioną opłatą za wy-
kupiony bilet z parkome-
tru – wyjaśniają pracownicy 
Zarządu Dróg, Komunikacji 
i Utrzymania Miasta w Wał-
brzychu. - Wprowadzone 
zostało anulowanie nało-
żonej opłaty dodatkowej w 

Zmieniły się zasady parkowania na płatnych miejscach postojowych 
w Wałbrzychu.

W Pasażu Tesco w 
Szczawnie-Zdroju rozstrzy-
gnięto miejski konkurs 
plastyczny „W harmonii z 
naturą”, którego organiza-
torem był Ośrodek Społecz-
no-Kulturalny Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Podzam-
cze” w Wałbrzychu przy 
współudziale Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 
21 im. Olimpijczyków Pol-
skich, Niepublicznego 
Przedszkola „Agatka” i Pa-
sażu Tesco.

Do konkursu zgłoszono 
198 prac autorstwa dzieci z 
klas 0-VI. Komisja przyznała 
15 nagród i 17 wyróżnień w 
5 kategoriach.

Klasy 0: I – Agata Świtoń, 
II – Wiktoria Jeske, III – Ja-
goda Łysoń; wyróżnienia: 
Daria Makselon, Zuzanna 
Wnęk, Maria Gazda, Paulina 
Wolnicka, Lena Nowik, Alicja 
Krycińska.

Klasy I: I - Zuzanna Świer-
kowska, II – Antoni Janus, III 
– Sylwia Mirochna; wyróż-
nienia: Paulina Partyńska, 
Natalia Partyńska, Maja Sa-
cher.

Klasy II: I - Klaudia Kali-
szyk, II – Hanna Smolicka, III 
– Zo�a Prędki; wyróżnienia: 
Jessica Budnik, Oliwia Stru-
czyńska, Oliwia Antonowicz.

Klasy III: I – Blanka Maj, II 
– Sandra Kaliszyk, III – Maja 
Gąszczak; wyróżnienia: Kata-
rzyna Pokorska, Lena Dubaj, 
Alicja Kwiatek.

Klasy IV-VI: I – Monika Puć, 
II – Julia Godzisz.

Konkurs został zorgani-
zowany w ramach realizacji 
programu „Czysta natura”, 
będącego laureatem kon-
kursu grantowego Funduszu 
Naturalnej Energii, której or-
ganizatorem jest GAZ-SYS-
TEM. 

(BAS)

W harmonii z naturą

Uroczystość rozdania nagród i wyróżnień.
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wiosenne promocje

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

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

Zapraszamy: 
pn-pt. 10 - 17,

sob. 10- 14

R E K L A M A

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE 
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

Tel.  509 52 60 11

Nowy salon fryzjerski w Wałbrzychu

ZATRUDNI

FRYZJERA
/FRYZJERKĘ

Z DOŚWIADCZENIEM

tel.: 604 24 14 22

19złza 8 sztuk

99

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

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

TANIE ZDJĘCIA !!!

POŻYCZKA
do 9000 zł  na 48 rat z ratą 268 zł

CHWILÓWKA NA DOWÓD
i oświadczenie, 1000 zł  na 7  rat

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 2/1

(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)
czynne od pon. do pt. w godz. 900 - 1600

oferta ważna do dnia 31-05-2015 r.

Będzie nowy 
żłobek
Od 1 grudnia tego roku ru-
sza nowy oddział żłobkowy 
w Publicznym Przedszkolu 
nr 2 w Świebodzicach. Żło-
bek przyjmie 25 maluszków. 
Prace związane z adaptacją 
pomieszczeń rozpoczną się 
w czasie tegorocznych wa-
kacji.
- Zapotrzebowanie na opiekę 
dla dzieci najmłodszych jest 
bardzo duże, dlatego podję-
liśmy decyzję o stworzeniu 
dodatkowych miejsc w żłobku 
- mówi Bogdan Kożuchowicz, 
burmistrz Świebodzic. - W do-
datku okazało się, że wniosek, 
złożony na do�nansowanie 
tej inwestycji do Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, 
zyskał niemal stuprocentowe 
do�nansowanie. To pozwoli 
na przygotowanie w pełni wy-
posażonego oddziału, który 
będzie mógł przyjąć dzieci już 
1 grudnia.
Budowa żłobka będzie kosz-
tować samorząd 568.500,00 
zł, z czego dotacja rządowa to 
448.500,00 zł.
W sprawie przyjęcia dziecka 
do oddziału żłobkowego moż-
na się już kontaktować z dy-
rekcją Przedszkola nr 2.
Obecnie miasto dysponuje 
jednym oddziałem w Publicz-
nym Przedszkolu nr 3 „Nieza-
pominajka” - tu także przeby-
wa 25 dzieci. We wszystkich 
publicznych przedszkolach 
wraz z dwoma oddziałami w 
szkołach podstawowych, uczy 
się 425 dzieci. Warto podkre-
ślić, że wszystkie maluchy, któ-
rych rodzice złożyli karty do 
placówek miejskich na bieżący 
rok szkolny, zostały przyjęte.

(RED)

Stowarzyszenie Nepal-
czyków w Polsce organizu-
je akcję zbierania pomocy 
o�arom trzęsienia ziemi, 
które miało miejsce w dniu 
25 kwietnia 2015r. w Ne-
palu.

- Jest już ponad siedem 
tysięcy o�ar śmiertelnych i 
nadal ta liczba rośnie. Oko-
ło czternaście tysięcy osób 
jest rannych i prawie 10 mi-
lionów ludzi jest bez dachu 
nad głową. Są ogromne 
zniszczenia budynków, dróg 
i zabytków. Brakuje wody i 
jedzenia. Bądźmy solidarni z 
ludźmi w tragedii jednego z 
najpiękniejszych górzystych 
krajów świata. W takiej sytu-
acji każdy grosz jest na wagę 
złota. Dzięki dobrej woli 
człowieka, ci ludzie mogą 
żyć, a kraj może się odbu-
dować na nowo. Prosimy o 
wpłaty na konto Stowarzy-
szenia Non-Resident Nepale-
se in Poland, ul. Księcia Bolka 
26/7, 58-160 Świebodzice, nr 
konta bankowego: 27 1090 
2356 0000 0001 1368 0462 

z tytułem przelewu "Imię i 
nazwisko oraz darowizna 
dla Nepalu". Szczegółowe 
informacje dotyczące ak-
cji pod numerem telefonu: 
606852837 i emailem: bo-
dha.subedi@onet.pl. Inicja-
torami tej akcji humanitarnej 
są Nepalczycy mieszkający 
w Polsce. Nasze stowarzy-
szenie zarejestrowane pod 
nr KRS: 0000331895 roz-
poczęło swoją działalność 
od 2009 r. na rzecz Nepal-
czyków mieszkających w 
Polsce. Inicjujemy rozwój 
kultury i tradycji nepalskiej 
wśród Polaków jak i polskiej 
wśród Nepalczyków.  Je-
stem lekarzem chirurgiem 
onkologiem pochodzenia 
nepalskiego, mieszkającym 
wraz z rodziną od 25 lat w 
Polsce. Jako przewodniczący 
w/w stowarzyszenia proszę 
o zrozumienie i pomoc. Za 
wszystkie wpłaty w imieniu 
poszkodowanych i ich ro-
dzin serdecznie dziękuję – 
mówi Bodha Raj Subedi.

(RED)

Koło Świdnicy przez 
trzy dni trwał Balloon Fe-
stival Krzyżowa. W impre-
zie wzięło udział kilkadzie-
siąt załóg balonowych z 
całej Europy, m.in. z Czech, 
Holandii, Litwy i Polski, a 
także ze Stanów Zjedno-
czonych. 

Licznym obserwatorom 
zaprezentowano m.in. poka-
zy lotów balonem (np. ślub-
ne i zaręczynowe) o różnych 

porach dnia, także wieczo-
rem oraz pokaz podświetla-
nia powietrznych statków, 
targ staroci i różności ba-
lonowych (np. odznak), jak 
również koncerty wokalne 
renomowanych wykonaw-
ców, gry i zabawy. Wielu 
widzów miało okazję po raz 
pierwszy wznieść się w po-
wietrze i z góry podziwiać 
piękno naszych okolic.

(BAS)

Pomóżmy Nepalczykom

Balonowy festiwal

policzka. Jednak przede 
wszystkim trzeba otworzyć 
serce i podjąć świadomą 
decyzję. Mamy tym samym 
szansę spełnić marzenia 
tych, którzy czekają na nowe 
życie i tych, których już z 
nami nie ma.

Największą atrakcją hap-
peningu były bez wątpienia 
występy młodych, świebo-
dzickich artystów. Dla prze-
chodniów zatańczyli Lazy 
Rockers, Ada& Gung The 
Funk Kids oraz Justyna Mań-
kowska; zaśpiewały i zagrały: 
Klaudia Wysoczańska, Olga 
Węgłowska i Wiktoria Ślusar-
czyk i seniorzy z Czerwonych 
Róż. 

Szanse na nowe życie 
osobom oczekującym na 

przeszczep zdecydowało się 
dać 23 świebodziczan. Reje-
stracja dawców była prowa-
dzona w siedzibie Centrum 
Rozwoju Funaberia, przy ul. 
Wałbrzyskiej. W organizacji 
pomagali wolontariusze - 
młodzież ze świebodzickich 
szkół, w akcję włączył się 
także radny Rady Miejskiej w 
Świebodzicach Piotr Krzyś-
piak. 

Każdy z nas może zostać 
dawcą. Każdy może kiedyś 
potrzebować przeszczepu. 
Dlatego warto zarejestrować 
się w bazie danych. Więcej 
informacji na stronie Funda-
cji DKMS, która jest najwięk-
szą bazą dawców w Polsce 
- www.dkms.pl.

(RED)

23 szanse 
na życie…

…bo tylu nowych daw-
ców szpiku ze Świebodzic 
przybyło w rejestrze fun-
dacji DKMS. W Świebodzi-
cach odbył się Dzień Daw-
cy Szpiku, zorganizowany 
przez Centrum Rozwoju 
Funaberia we współpracy 
z DKMS. Akcja została po-
przedzona happeningiem 
w świebodzickim Rynku. 
Młodzież tańczyła i śpie-
wała zachęcając świebo-
dziczan do przyłączenia się 
do akcji. Mimo deszczu i 
chłodu czuć było ogromną 
energię i radość. 

Uczestnicy akcji pod 
hasłem „I Ty możesz ko-
muś uratować życie” roz-
lokowali się w sąsiedztwie 
fontanny i zapraszali prze-
chodniów do zatrzymania 
się i choćby wysłuchania 
kilku zdań na temat tego, 
jak można zostać dawcą, 
jak wygląda rejestracja, itd. 
Zachęcała do tego Aneta 
Sterna z Centrum.

- Mam nadzieję, że wie-
le osób dzięki naszej akcji 
uświadomiło sobie, iż tak 
niewiele trzeba, aby poda-
rować komuś cząstkę siebie 
i niebawem zdecyduje się 
zarejestrować w bazie daw-
ców. Wystarczy wejść na 
stronę www.dkms.pl, klik-
nąć, poczekać na przesyłkę 
pocztową z materiałami, 
otworzyć usta i pobrać wy-
maz z wewnętrznej strony 

Uczestnicy akcji „I Ty możesz komuś uratować życie”.
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Gmina Stare Bogaczowice 

Ostatnie lata to w Gmi-
nie Stare Bogaczowice okres 
wzmożonego indywidual-
nego budownictwa miesz-
kaniowego.  Obecnie na 
terenie gminy oferowanych 
jest około 300 działek bu-
dowlanych. Można przebie-
rać wśród tych położonych 
blisko granic Wałbrzycha i 
Szczawna-Zdroju oraz wśród 
takich, gdzie docenimy spo-
kój i bliskość przyrody.

Kolejnym argumentem za 
wyborem Gminy Stare Boga-

czowice, jako swojego no-
wego miejsca na ziemi, jest 
doskonała woda. Cała Gmina 
zaopatrywana jest w wodę z 
ujęcia głębinowego w Marci-
szowie. Długość sieci wynosi  
43,3 km. Co ważne – jest to 
sieć nowa i w dobrym stanie 
technicznym. Miejscowości: 
Struga, Nowe Bogaczowice 
i Stare Bogaczowice zwo-
dociągowane są w 90% a, a 
pozostałe miejscowości w 
100%. Budynki komunalne 
w 99 % podłączone są do 

Gmina Stare Bogaczowice bo…
… to miejsce idealne do zamieszkania 

i prowadzenia działalności gospodarczej. 
To miejsce, które już wybrały setki osób, budując 
na terenie gminy Stare Bogaczowice swoje nowe 

domy. A wszechstronny i harmonijny rozwój 
gminy będzie stale zwiększał jej atrakcyjność, 

zdeterminowaną nie tylko doskonałym położeniem.

sieci wodociągowej. Na tym 
nie koniec, ponieważ trwają 
prace projektowe sieci ka-
nalizacyjnej dla Lubomina i 
Strugi.

Stare Bogaczowice to 
przede wszystkim gmina rol-
nicza. A rolnictwo na jej tere-
nie to dziś przede wszystkim 
duże gospodarstwa rolne, 
spółdzielcze i prywatne, 
specjalizujące się w upra-
wie zbóż i produkcji mleka. 
Gmina jest potentatem w 
produkcji jaj, a prym w tej 
dziedzinie wiodą Spółdziel-
nie "Aktiw" i 'Przyszłość". 
Producenci rolni dysponują 
nowoczesnym sprzętem i 
środkami produkcji, a meto-
dy produkcji nie są groźne 
dla środowiska.

Warunki do życia w Gmi-
nie Stare Bogaczowice są 
więc wręcz wymarzone dla 
rodzin poszukujących oazy 
w niedalekiej odległości od 
wielkomiejskiej aglomeracji. 

I doceniło to już wiele osób, 
przenosząc swoje gniazda 
do malowniczych miejsco-
wości, które wchodzą w 
skład tej gminy. Wiele z nich, 
zanim podjęło tę decyzję, 
sprawdziło także możliwości 
edukacyjno – rozwojowe dla 
swoich dzieci, a te są wręcz 
wzorowe. Zespół Szkół Sta-
rych Bogaczowicach sta-
nowią szkoła podstawowa 
i publiczne gimnazjum. Do 
pierwszej z nich uczęszczają 
także dzieci objęte wycho-
waniem przedszkolnym. W 
gimnazjum jest sześć od-
działów (po dwa na każdą 
klasę), w których uczy się 
młodzież z gminy oraz oso-
by dojeżdżające z Sadów, 
Szczawna-Zdroju, a nawet 
z Wałbrzycha! Uczniowie 
mogą korzystać ze świetli-
cy, z zajęć wyrównawczych, 
konsultacji, kół przedmio-
towych oraz kół zaintereso-
wań. Uczestniczą w wielu 

konkursach pozaszkolnych. 
Ostatnie osiągnięcia gimna-
zjalistów to: tytuł laureata 
w Ogólnopolskim Konkur-
sie Języka Niemieckiego i 
„Młodzież a członkostwo w 
UE”, I miejsce w Ogólnopol-
skim Wielkim Teście z Języka 
Angielskiego dla młodzie-
ży - edycja wałbrzyska, czy 
uczestnictwo w �nale kon-
kursu „Być kimś”. Obecnie 
działalność rozpoczyna ze-
spół muzyczny. Wizytówką 
gminy są także młodzi spor-
towcy, którzy mogą korzy-
stać z poprawiającej się bazy 
(sala gimnastyczna przy ze-
spole szkół, boiska piłkarskie) 
oraz naturalnych warunków. 
Kolarze z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Lider 
Stare Bogaczowice, od lat 
odnoszą znaczące sukcesy w 
wyścigach szosowych i gór-
skich, wygrywając mnóstwo 
wyścigów oraz zdobywając 

medale mistrzostw Polski i 
Pucharu Polski. A po latach 
przerwy gmina doczekała 
się także klubu piłkarskiego 
z prawdziwego zdarzenia. 
Prężnie działająca Unia Bo-
gaczowice nie tylko zajmuje 
się szkoleniem dziewcząt i 
chłopców, ale także prowa-
dzi zespół seniorów.

Uczniowie na co dzień 
objęci są wsparciem logo-
pedy m. in. poprzez zajęcia 
biofeedack’u. Pani peda-
gog od lat organizuje „Targi 
szkół ponadgimnazjalnych”, 
„Spotkania z absolwentem” 
i warsztaty dla rodziców. Na-
uczyciele są do dyspozycji 
uczniów od najwcześniej-
szych godzin rannych i po 
lekcjach. Tradycją są „Otrzę-
siny klas I gimnazjum” i paź-
dziernikowe „Pasowanie na 
ucznia w szkole podstawo-
wej”.

(RED)

Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gostkowie zorgani-
zował Gminny Dzień Strażaka 
oraz uroczystość jubileuszową 
z okazji 65-lecia powstania tej 
jednostki. Druhowie z gminy 
Stare Bogaczowice byli także 
wśród wyróżnionych podczas 
powiatowych obchodów dnia 
strażaka w zamku Książ w Wał-
brzychu.

Jubileuszowa uroczystość w 
Gostkowie rozpoczęła się mszą 
świętą w intencji wszystkich stra-
żaków w kościele pod wezwaniem 
Świętej Rodziny. Uczestniczyli w 
niej druhowie z OSP Gostków, Sta-
re Bogaczowice i Jabłów, a także 
wójt gminy Stare Bogaczowice Mi-
rosław Lech wraz z małżonką, czło-
nek Prezydium Zarządu Głównego 
Związku OSP RP Ireneusz Niedź-
wiecki wraz z małżonką oraz sołtys 
wsi Gostków Krystyna Pałczyńska 

i mieszkańcy. Po nabożeństwie 
zaproszeni goście udali się do 
świetlicy wiejskiej, gdzie odbył się 
dalszy ciąg uroczystości. Po o�cjal-
nych powitaniach przyszedł czas 
na podziękowania skierowane do 
osób współpracujących i pomaga-
jących jednostce, odznaczono dru-
hów za długoletnią służbę, a także 
uczczono minutą ciszy strażaków, 
którzy odeszli na wieczną wartę. W 
czasie spotkania zaprezentowany 
został pokaz multimedialny o hi-
storii Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gostkowie.

Wyróżnieni druhowie za wysłu-
gę: 10 lat  – Piotr Cal, Piotr Moraw-
ski, Paweł Morawski; 15 lat – Mar-
cin Cal, Jarosław Kępiński, Krystian 
Lewkowicz; 20 lat – Konrad Wójcik, 
Ryszard Mleko, Tomasz Pryczek, 
Dawid Frąckiewicz; 25 lat – Stefan 
Frąckiewicz, Waldemar Kancier, 
Ryszard Żurek; 30 lat – Kazimierz 

Chodkowski, Robert Buczel, An-
drzej Ślęzak, Leon Zagrodzki; 45 
lat – Jan Cal; 55 lat – Henryk Papaj.

Kilka dni później, w sali Maksy-
miliana zamku Książ w Wałbrzychu, 
odbyła się uroczysta akademia z 
okazji dnia strażaka. Podczas uro-
czystości zostały wręczone awanse 
w stopniach służbowych, medale, 
odznaczenia i wyróżnienia.

- W gronie wyróżnionych za 
wzorową służbę znalazł się druh 
Konrad Wójcik, który otrzymał 
Złoty Znak Ochotniczych Straży 
Pożarnych - najwyższe odznacze-
nie OSP nadawane przez Prezesa 
OSP RP. Podczas uroczystości od-
znaczenia oraz awanse otrzymało 
kilku mieszkańców naszej gminy, 
którzy są zawodowymi strażaka-
mi – relacjonuje Bogdan Stochaj, 
zastępca wójta gminy Stare Boga-
czowice.

(TP)

Strażacy świętowali

OSP w Gostkowie świętowała 65-lecie.

Konrad Wójcik z wiceminister Iloną Antoniszyn-Klik i zastępcą wójta Bogdanem 
Stochajem (fot. Monika Korzewicz).
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Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności

Gotówka od ręki AnaNas zawsze możesz liczyć

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: 

 działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

• Doradztwo na rynku nieruchomości

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

• Zarządzaniem nieruchomościami

• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

• Przewóz osób

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

Malowniczo położony kościół p.w. Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Panny już z daleka 
wyróżnia się spośród wiejskich zabudowań. Wi-
doczny dzięki strzelistej wieży przy wjeździe do 
Witkowa, i to niemalże z każdej strony, sprawia 
wrażenie strażnika tej miejscowości i jej miesz-
kańców. Wyniosłość tej sakralnej budowli, w 
której splata się wielka historia, dzieje znako-
mitego zakonu cysterskiego i losy zwyczajnych 
ludzi, pokazuje gdzie mieści się prawdziwe cen-
trum życia.

Dobiegają końca prace związane z renowacją barokowego 
Kościoła para�alnego p.w. Zwiastowania NMP w Witkowie

Pierwsze wzmianki nt.: kościoła pochodzą 
z 1376 roku. W obecnym kształcie kościół po-
wstał w latach 1707-1710 w wyniku przebu-
dowy świątyni średniowiecznej. Kościół wraz 
z ołtarzem głównym wpisany jest do rejestru 
zabytków.

W ramach projektu w kościele przeprowa-
dzone zostały prace w zakresie remontu ele-
wacji oraz tynków wewnętrznych, wykonania 
drenażu, restauracji ogrodzenia oraz elemen-
tów kamiennych. Wykonana została również 
renowacja zabytkowego wyposażenia, tj.: oł-
tarza głównego (I poł. XVIII w.), barokowego 
prospektu organowego i balustrady na empo-
rze chóru (ok.1720r.), ambony (II poł. XIX w.), 
chrzcielnicy (I poł. XVIII w.) i ołtarzy bocznych 
(III ćwierć XIX w.).

Renowacja kościoła i jego zabytkowych 
elementów jest zadaniem bardzo ważnym ze 
względu na wiek budowli i jego wartość histo-
ryczną, kulturową i istotne znaczenie obiektu 
dla mieszkańców wsi.

Realizacja zadania do�nansowana zosta-
ła ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz ze 
środków Gminy Czarny Bór.

R E K L A M A

Dla seniorów
Zarząd Stowarzyszenia Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
w Głuszycy zaprasza na spo-
tkanie, które odbędzie się 15 
maja o godz. 17.00 w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury-MBP 
przy ul. Grunwaldzkiej 26 w 
Głuszycy. - Zapraszamy na dwa 
interesujące wykłady: „Gimna-
styka mózgu drogą do doskona-
lenia siebie” – wykład poprowa-
dzi mgr Wanda Dąbrowska oraz 
„Korona Sudetów Polskich”- 
wykład wygłosi Jacek Pielich, 
przewodnik PTTK Oddział w 
Wałbrzychu. Dyżury członków 
zarządu UTW odbywają się w 
Centrum Kultury w każdą środę 
w godzinach od 13.00 do 14.00.

(RED)

Przebudują boisko
Gmina Jedlina-Zdrój dostała 
do�nansowanie w kwocie 180 
tys. zł na przebudowę boiska 
piłkarskiego w ramach „Pro-
gramu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2015-2017”. Decyzję 
Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego o przyznaniu środków 
z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej odebrał burmistrz Le-
szek Orpel, który został zapro-
szony na uroczystość wręczenia 
do Sali Prasowej Stadionu Wro-
cław. Dzięki pozyskanym pienią-
dzom przebudowane zostanie 
przyszkolne boisko treningowe 
przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-
-Zdroju w ramach tzw. „orlika”.

(RED)

Dni Boguszowa 
-Gorc
Zapraszamy do Bogu-
szowa-Gorc na obchody 
dni miasta, które odbędą 
się na stadionie przy ul. 
Kusocińskiego w dniach 
16-17 maja. Świętowanie 
rozpocznie się w sobotę 
o godz. 15.00 blok imprez 
przygotowany przez Miejską 
Bibliotekę  - Centrum Kultu-
ry w Boguszowie - Gorcach, 
a gwiazdą wieczoru będzie 
Andrzej Piaseczny, który na 
scenie pojawi się około godz. 
20.30. Po koncercie będzie 
pokaz sztucznych ogni i dys-
koteka pod gwiazdami. W 
niedzielę zabawa rozpocznie 
się o godz. 14.30 blokiem im-
prez, przygotowanych głów-
nie dla dzieci przez Miejską 
Bibliotekę - Centrum Kultury 
w Boguszowie - Gorcach, a 
potem będą występy ze-
społów muzycznych. Gwiaz-
dą wieczoru będzie zespół 
Mega Dance, który na scenie 
pojawi się o godz. 20.00.

(RED)

Znikną baraki
W kwietniu zakończyły się 
prace remontowe w bu-
dynku mieszkalnym przy 
ul. XXX-Lecia PRL 51 w 
Czarnym Borze. Zadanie 
obejmowało przebudowę 
i remont budynku w zakre-
sie robót niezbędnych do 
utworzenia mieszkań socjal-
nych. W pierwszej kolejności 
mieszkania mieli otrzymać 
lokatorzy baraków, znajdu-
jących się w bliskim sąsiedz-
twie Gminnego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Czarnym Borze, które po-
stawiono w 1997 roku dla 
powodzian, a potem już na 
stałe wrosły w czarnoborski 
krajobraz. Pierwsi szczęśliwi 
nowi lokatorzy otrzymali z 
rąk wójta Adama Góreckiego 
klucze do 5 mieszkań dwu i 
trzypokojowych z aneksem 
kuchennym, łazienką i po-
mieszczeniem na kocioł na 
paliwo stałe. Mieszkania są 
wyposażone w instalacje: 
wodociągową, kanalizację 
sanitarną, elektryczną, c.o. 
z kotłem na paliwo stałe. 
Zadanie zostało do�nan-
sowane ze środków Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
w wysokości około 303 928. 
Całkowita wartość przedsię-
wzięcia to ok. 830 tys. zł.

(RED)

W ramach obchodów 50 
rocznicy premiery „Popio-
łów” oraz upamiętnienia bi-
twy pod Strugą, Uzdrowisko 
Szczawno – Jedlina zaprasza 
mieszkańców i gości na spo-
tkanie z Danielem Olbrych-
skim i Bogusławem Kiercem.

- Potyczka między wojskami 
polskimi ułanami z Legii Polsko 
– Włoskiej, a wojskiem pruskim 
miała miejsce 15 maja 1807 
roku. Fragment opowieści o 
tej bitwie znalazł się w jednej z 
części „Popiołów” Stefana Że-
romskiego. W �lmie Andrzeja 
Wajdy zagrali m.in. Daniel Ol-
brychski oraz Bogusław Kierc, 
którzy - na zaproszenie spółki 
Uzdrowisko Szczawno – Je-
dlina - będą gościć w Szczaw-
nie-Zdroju. W programie ob-
chodów jest projekcja �lmu, 

koncert i monodram. Ponadto 
chcielibyśmy, aby pan Bogu-
sław Kierc, stał się bohaterem 
i inspiratorem zdarzeń, które 
miałyby u nas miejsce w maju i 
były związane z monodramem 
aktorskim. Wierzymy, że w la-
tach następnych na deskach 
teatru w Szczawnie - Zdroju 
uda nam się pokazać warsztat 
oraz umiejętności aktorskie 
wielu wybitnych aktorów scen 
polskich. Na „Najpiękniejsze 
strofy, najpiękniejsze nuty” z 
Danielem Olbrychskim zapra-
szamy 14 maja. Dzień później 
monodram „Mój trup do tek-
stów Adama Mickiewicza” w 
wykonaniu Bogusława Kier-
ca  – mówi Paweł Skrzywanek, 
prezes Uzdrowiska Szczawno 
- Jedlina.

(RED)

W Domu Zdrojowym w 
Szczawnie-Zdroju, po raz ko-
lejny spotkał się z kuracjusza-
mi prof. zw. dr hab. n. med. 
Zygmunt Zdrojewicz, który 
od dzieciństwa związany jest 
z podwałbrzyskim kurortem. 
Odwiedza go systematycznie 
jako konsultant ds. nauko-
wo-medycznych Uzdrowiska 
Szczawno-Jedlina S.A. Tema-
tem ostatniego spotkania był 
„Seks bez tajemnic”.

Profesor Zygmunt Zdroje-
wicz od początku pracy zawo-
dowej związany jest z Katedrą 
i Kliniką Endokrynologii, Dia-
betologii i Leczenia Izotopami 

Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu. Jest specjalistą w 
zakresie chorób wewnętrz-
nych, a także endokrynologii 
i seksuologii. Autor i współ-
autor około 350 publikacji 
naukowych. Konsultant dla 
województwa dolnośląskiego 
w dziedzinie seksuologii. Sty-
pendysta DAAD Uniwersytetu 
w Heidelbergu, członek licz-
nych towarzystw naukowych 
oraz komitetów redakcyjnych 
m.in. Seksuologii Polskiej, 
Polskiej Medycyny Rodzinnej, 
Balneologii Polskiej i Proble-
mów Terapii Monitorowanej.

(A.Bas.)

Pożyteczne spotkania

Olbrychski i Kierc
w Uzdrowisku

W sztuce „Wszystko przez 
Judasza” występują wymien-
nie: Katarzyna Cichopek, 
Joanna Kurowska, Magda 
Wójcik, Anna Korcz, Katarzy-
na Jamróz, Olga Borys, Alicja 
Kwiatkowska, Karol Strasbur-
ger, Jacek Fedorowicz, Ma-
ciej Damięcki, Piotr Szwedes 
i Artur Dziurman.

- Do czego służy mały 
otwór w drzwiach? W tej sztu-
ce znajdziecie odpowiedź 
na to przekorne pytanie. Pe-
rypetie dwóch małżeńskich 
par, mieszkających na tym 
samym piętrze, wiedzione 
komediowym korowodem 
złożonym z zabawnych i bły-
skotliwych dialogów. Ana-
tomia wścibstwa, zazdrości, 
zdrady i chciwości. Matema-
tyka per�dii, pomysłowości, 
hipokryzji i egoizmu. Świat 
naukowców kontra świat 
artystów. Piotr, Ada, Karol 
i Hanna - postaci ciekawie 

zarysowane i niebanalne w 
sieci dziwnych, wręcz nie-
oczekiwanych sekwencji i po-
wiązań. Komedia z �lozo�cz-
nym przesłaniem, traktująca 
o ludzkich słabościach, nieza-
leżnych w tym wypadku od 
intelektu i zdolności człowie-
ka. Wszyscy jesteśmy wysta-
wiani nieustannie na pokusy 
i zazwyczaj bywamy wobec 
nich bezsilni. Wartka intryga z 
zaskakującym epilogiem. Jest 
tu też Szekspir i Tarantino. I to 
dosłownie. Po obejrzeniu tej 
sztuki inaczej spojrzycie na 
sąsiadów, być może i wymie-
nicie drzwi. Konwencja tej 
sztuki to oczywiście kryminał. 
Czarny jak humor – czytamy 
na stronie internetowej Te-
atru Palladium.

Bilety na ten spektakl 
kosztują 70 zł. Zamówienia i 
bilety pod numerem telefo-
nu 513 05 00 49.

(RED)

Wszystko 
przez judasza

Zapraszamy 22 maja (piątek) na godz. 19 00 do Teatru 
Zdrojowego w Szczawnie Zdroju na sztukę komediową 

„Wszystko przez judasza”. Sztukę Andrzej Ballo wystawia 
warszawski teatr Palladium.
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Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L A M A

DB2010 .PL
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z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!
szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł           10 kg – 10 zł
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.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L A M A

Piłkarki nożne AZS PWSZ 
Wałbrzych wygrały w Klucz-
borku z ULKS Bogdańczowi-
ce 1:0 i utrzymały prowadze-
nie w grupie południowej 
I ligi. Do końca rozgrywek 
podopiecznym trenera Mar-
cina Gryki pozostały cztery 
mecze, w tym aż trzy w Wał-
brzychu.

- To był trudny mecz, bo 
rywal – chociaż miał skromną 
kadrę zawodniczek – okazał 
się wymagający. Nasz zespół 
zresztą także wystąpił osła-
biony, bo kilka zawodniczek 
nie mogło pojechać na ten 
mecz z powodu spraw ro-
dzinnych i matury. Widoczny 
był brak przede wszystkim 
rozgrywającej Katarzyny 
Brzeskiej, którą w środku pola 
zastąpiła Edyta Botor. A opa-
skę kapitana drużyny przeję-
ła Daria Antończyk. Pierwsza 
połowa spotkania była dość 
wyrównana, chociaż gospo-
dynie nie oddały ani jednego 
celnego strzału na bramkę 
Darii Antończyk. Nasze pił-
karki zaraz na początku stwo-
rzyły dwie dogodne sytuacje, 
ale sędziowie odgwizdali 
dwa razy pozycje spalone. 
W 28 minucie nasze zawod-
niczki już cieszyły się z gola, 
ale sędzia uznała, że piłka nie 
przekroczyła linii bramkowej 
i nakazała grać dalej. Wresz-
cie, w 40 minucie, AZS PWSZ 
zdobył gola. Akcję prawą 
stroną przeprowadziła So-
fia Gonzalez, dośrodkowała 
i piłkę do bramki z drugiej 
strony boiska skierowała nie-
zawodna Klaudia Miłek. W II 
połowie przewaga wałbrzy-
szankę była już znaczna. Naj-
pierw Ola Lizoń nie zdobyła 
gola w sytuacji sam na sam 

Skromne zwycięstwo
z bramkarką ULKS. Potem z 7 
metrów piłkę nad poprzecz-
ką przeniosła Daria Pluta. Kil-
ka groźnych strzałów oddała 
zza pola karnego Gonzalez, 
ale nieznacznie za każdym 
razem chybiała. Gospodynie 
sporadycznie kontratakowa-
ły, praktycznie ani razu nie 
zagroziły bramce AZS PWSZ. 
I nasz zespół utrzymał skrom-
ne prowadzenie 1:0 do końca 
meczu. Dzięki temu śrubuje 
swoją passę zwycięstw, to 
już dwunasty z kolei mecz 
w I lidze wygrany przez AZS 
PWSZ. A szósty kolejny bez 
starty gola. Rekord Darii An-
tończyk wynosi już 616 mi-
nut – relacjonuje trener Mar-
cin Gryka.

Teraz wałbrzyszanki czeka-
ją dwa spotkania w Wabrzy-
chu. W niedzielę, 17.05 o godz. 
15.00 akademiczki podejmą 
AJD Gol Częstochowa, a w 
czwartek – 21.05 – rozegrają 
zaległe spotkanie z Darg�lem 
Tomaszów Mazowiecki.

Dużo bardziej okazałe zwy-
cięstwo odniósł drugi zespół 
AZS PWSZ. Prowadzące w 
drugiej grupie dolnośląskiej III 
ligi akademiczki, w meczu ro-
zegranym awansem, rozgro-
miły wicelidera – Bielawiankę 
Bielawa 6:1.

- Dzięki temu zwycięstwu 
nasz zespół wygrał II grupę III 
ligi kobiet i choć do końca po-
zostały jeszcze dwa spotkania, 
to powoli może już się przy-
mierzać do meczu barażowe-
go ze zwycięzcą grupy I, a więc 
prawdopodobnie z Zagłębiem 
II Lubin, któremu do wygrania 
grupy brakuje już naprawdę 
nie wiele – relacjonują działa-
cze AZS PWSZ.

(RED)

Biało - niebiescy do sobot-
niego meczu z liderem przy-
stąpili podbudowani bar-
dzo ważnym zwycięstwem, 
odniesionym na własnym 
boisku, w dramatycznych 
okolicznościach, z innym 
kandydatem do awansu, 
MKS-em Kluczbork 2:1. Po-
móc w kolejnym zmniej-
szeniu przewagi rywali miał 
im fakt, że wszyscy - oprócz 
Grzegorza Michalaka - byli 
do dyspozycji trenera Jerze-
go Cyraka oraz to, że w dru-
żynie Zagłębia pauzować za 
czerwoną kartkę musiał pod-
stawowy bramkarz Szymon 
Gąsiński.

Od początku sobotniego 
meczu do ataku rzucili się 
gospodarze. Najpierw w 6 
min. z rzutu wolnego z pra-
wej strony boiska dośrodko-
wał Jovan Ninković, Tomasz 
Szatan przedłużył piłkę do 
Jakuba Araka, który z ok. 5 m 
strzelił głową nad bramką, a 
trzy minuty później ten sam 
zawodnik otworzył wynik 
spotkania, po dośrodko-
waniu Jovana Ninkovicia z 
kornera. Po golu spotkanie 
się wyrównało, ale tylko na 
kilkanaście minut. W 25 min., 
po kolejnym stałym frag-
mencie gry, przewrotką ude-
rzył znów Arak, ale minimal-
nie chybił. Za to trzy minuty 
później Zagłębie podwyż-
szyło wynik na 2:0, gdy - po 
podaniu Dawida Ryndaka - 
Hubert Tylec wślizgiem wpa-
kował futbolówkę do pustej 

bramki gości. Mimo to wał-
brzyszanie nie poddali się i 
szukali okazji do zdobycia 
gola. Dzięki temu tuż przed 
przerwą, w polu karnym 
gospodarzy znalazł się Mar-
cin Orłowski, który płaskim 
strzałem zdobył kontaktową 
bramkę.

W przerwie obaj trenerzy 
nie dokonali korekt w skła-
dach. Druga połowa mogła 
się zacząć podobnie jak 
pierwsza, bo po dośrodko-
waniu Szatana głową znów 
strzelał Arak, lecz piłka po-
leciała obok słupka. Po tej 
akcji w końcu do ataku rzu-
cili się goście, jednak na ich 
groźną akcję trzeba było 
czekać do 67 min. gdy z 25 
m huknął Michał Oświęcim-
ka, a Wojciech Fabisiak z 
ogromnym trudem obronił. 
Pięć minut później, po fa-
talnym błędzie obrony so-
snowiczan, Kamil Śmiałow-
ski podał do Rafała Figiela, 
który uderzeniem z 10 m 
dał Górnikowi wyrównanie. 
Chwilę potem z powrotem 
na prowadzenie mogło 
wyjść Zagłębie, ale strzał Se-
bastiana Dudka nie był zbyt 
mocny i spokojnie piłkę zła-
pał Leonid Musin. W ostat-
nim kwadransie obie dru-
żyny próbowały przechylić 
wynik na własną korzyść, ale 
nic nie wynikało z tych akcji, 
przez co mecz skończył się 
podziałem punktów.

 - Do przerwy brakowało 
nam trochę koncentracji i 

Piłkarze Górnika mają powody do radości – zremisowali na boisku lidera!
Zagłębie Sosnowiec 
- Górnik Wałbrzych 2:2 (2:1)
Bramki: 1:0 Arak (9), 2:0 Tylec (28), 
2:1 Orłowski (44), 2:2 Figiel (72). 
Żółte kartki: Tyktor, Orłowski, Figiel. 
Sędziował: Marcin Szrek (Kielce). 
Widzów: 3000.
Zagłębie: Fabisiak – Sierczyński, 
Koprucki,Markowski, Ninković – 
Matusiak, Dudek, Ryndak (75 Tumicz), 
Szatan (69 Mizgała), Tylec (60 
Wrzesień) – Arak. 
Górnik: Musin - D. Michalak, Tyktor, 
Cichocki - Oświęcimka, Wepa, 
Bronisławski, Figiel, Sawicki (60 
Radziemski) - Lenkiewicz (68 
Śmiałowski), Orłowski (86 Folc).

Wyrwali punkt 
faworytowi
Piłkarze Górnika Wałbrzych zremisowali w Sosnowcu z miejscowym Zagłębiem 

2:2, choć przegrywali już 0:2. A w najbliższej kolejce podopieczni trenera 
Jerzego Cyraka będą podejmowali Kotwicę Kołobrzeg.

z tego powodu straciliśmy 
dwa gole. Na szczęście jesz-
cze przed przerwą udało się 
nam zdobyć gola, po tym 
jak Michał Oświęcimka kapi-
talnym podaniem otworzył 
Marcinowi Orłowskiemu 
drogę do bramki Zagłębia. 
Po przerwie uzyskaliśmy 
dużą przewagę i szkoda, 
że się nie udało wygrać, bo 
były ku temu okazje. Cie-
szy mnie jednak ten punkt, 
zdobyty na boisku lidera w 
tak trudnej sytuacji. To ko-

lejny mecz, w którym jakość 
naszej gry i dobra forma 
pozwalają nam rywalizo-
wać jak równy z równym 
z zespołami bijącymi się o 
awans. I walczymy do końca 
o utrzymanie. Chłopcy bar-
dzo ciężko pracują i na tre-
ningach i w meczach. Jest 
w nich wielka chęć walki i 
nikt nie dostawia nogi na-
wet w najtrudniejszej sytu-
acji. I choć wyniki w tej serii 
nie były dla nas pomyślne, 
to wciąż jesteśmy w grze 
o utrzymanie – powiedział 
portalowi sport.db2010.pl 
trener Jerzy Cyrak.

W następnej kolejce Gór-
nik zagra na własnym boisku 
z Kotwicą Kołobrzeg. Spotka-
nie odbędzie się w sobotę, 
16 maja, o godz. 17:00.

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

OKNA z Wałbrzycha

WIOSENNA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

R E K L A M A

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

Siatkarze Victorii PWSZ 
Wałbrzych wygrali dwa �na-
łowe mecze we własnej hali 
z AZS PWSZ Stal Nysa 3:2 i 
3:1. Stan rywalizacji 2:0 dla 
wałbrzyszan, a kolejne spo-
tkanie zostanie rozegrane w 
Nysie.

Pierwszy mecz Victoria 
PWSZ rozpoczęła w składzie: 
Fijałek, Olczyk, Zieliński, Kacz-
marek, Krulicki, Karpiewski 
oraz Mihułka jako libero. W 
pierwszym secie, po bardzo 
dobrej grze, wałbrzyszanie 
prowadzili przed drugą prze-
rwą techniczną 16:9. Jednak 
goście wzięli się za odrabianie 
strat i zmniejszyli dystans do 3 
punktów, co zmusiło trenera 
Krzysztof Janczaka do prze-
rwania gry. Po czasie na jego 
żądanie Victoria kontrolowała 
wynik i wygrała I seta 25:20. 
W drugiej partii przez większą 
część spotkania dominowała 
Stal, prowadziła już nawet 5 
punktami, ale gospodarze naj-
pierw doprowadzili do remisu 
22:22, a następnie po kolejnej 
piłce setowej wygrali 27:25. W 
III odsłonie zawodnicy z Wał-
brzycha na pierwszą przerwę 
techniczną zeszli z wynikiem 
7:8, ale po niej ich gra się posy-
pała. W każdym elemencie go-
spodarze grali niedokładnie, 
zwłaszcza w przyjęciu i ataku, 
przez co przegrali tę część 
spotkania 15:25. Czwarty set 
wyglądał podobnie do dru-
giego: siatkarze Stali prowa-
dzili przez dłuższy fragment 
meczu, m.in. 16:11. Mimo to 
Victoria PWSZ odrobiła straty 
i miała dwie piłki meczowe, 
ale sędziowie przy drugiej nie 
zauważyli, że jeden z zawod-
ników z Nysy dotknął siatki, a 
po chwili Stal odwróciła wynik 

i wygrała 27:25. W tie-breaku 
podopieczni trenera Janczaka 
zagrali jednak bardzo dobrze 
w przyjęciu i zagrywką, dzięki 
czemu wygrali ostatnią odsło-
nę 15:12 i cały mecz 3:2.

Drugie starcie �nałowe 
Victoria PWSZ rozpoczęła 
w takim samym składzie. W 
pierwszym secie wałbrzysza-
nie znów prowadzili z ekipą z 
Nysy 16:9. Potem goście pró-
bowali zmniejszyć stratę, ale 
Victoria PWSZ kontrolowała 
przebieg gry i wygrała seta 
25:22, po kończącym ataku 
Karpiewskiego. W II partii 
gospodarze wygrywali przed 
I pauzą techniczną 8:7, ale 
Stal zdążyła odrobić straty i 
przed drugą przerwą miała 2 
punkty przewagi (16:14). Jed-
nak podopieczni trenera Jan-
czaka ponownie odskoczyli 
rywalowi, a bardzo dobra gra 
blokiem i w ataku pozwoliła 
im wygrać tę część spotkania 
25:21. Po dosyć wyrównanym 
początku trzeciej odsłony, coś 
zacięło się w grze siatkarzy z 
Wałbrzycha, którzy zaczęli 
źle grać w każdym elemencie 
siatkarskiego rzemiosła, przez 
co przegrali tego seta 17:25, 
broniąc cztery piłki setowe. W 
IV secie było bardzo nerwo-
wo, ponieważ gra była bardzo 
wyrównana, a wynik oscylo-
wał koło remisu. Victoria ani 
razu nie przegrywała w tym 
secie, a po asie serwisowym 
Fijałka gospodarze wygrali go 
26:24 i cały mecz 3:1, dzięki 
czemu w rywalizacji �nałowej 
prowadzą 2:0.

Następny mecz wałbrzy-
szanie zagrają ze Stalą w Ny-
sie. Spotkanie odbędzie się w 
poniedziałek, 18 maja.

Radosław Radczak

Złamali Stal

Zapewnił, że ufa swojemu 
bogatemu doświadczeniu i 
skutecznej technice, a woli 
walki i adrenaliny mu nie 
brakuje. Jego przeciwnik nie 
przegrał od ponad dwóch 
lat. Jest m.in. amatorskim 
mistrzem świata federacji 
WKN. Do sobotniego poje-
dynku Cieśliński przygoto-
wywał się m.in. w Berlinie 
oraz trenując z grupą Piotra 
Wilczewskiego w Dzierżo-
niowie. Na berlińskiej gali z 
Polaków wystąpią ponadto: 
Maciej Zembik, Dawid Polok 
i Kamil Popowski – wszyscy 
w muay tai.

W ciągu ponad 20 lat 
�ghter ze Świebodzic  sto-
czył ok. 300 pojedynków, 
zdobywając tytuły mistrza 
Europy i świata w różnych 
rodzajach sztuk walki. - Za 
najbardziej wartościowy 
uważam tytuł mistrza świata 
w muay tai federacji ISKA w 
wadze 126 funtów (58 kg), 
który wywalczyłem w 2006 
r. w Nowym Jorku, po jed-
nogłośnym zwycięstwie na 
punkty nad Tajlandczykiem 
Faphimai Bunkerdem. Je-
stem pierwszym Polakiem, 
który osiągnął taki sukces 
w boksie tajskim – poinfor-
mował

Był też mistrzem świata 
w boksie francuskim savate  
oraz wielokrotnym mistrzem 
globu i Europy w kickboxin-
gu.  Swoje umiejętności i do-
świadczenie 42-letni zawod-
nik przekazuje młodym. - W 
2009 r. założyłem w Świe-
bodzicach i Świdnicy klub 
sportów obronnych K.O. 
Gym. Zajmujemy się przede 
wszystkim boksem tajskim i 
K-1, ale także boksem, mma i 
grapplingiem. Mam wiele sa-
tysfakcji z faktu, że zaintere-
sowanie klubem stale rośnie, 
a młodzi wykazują zapał i za-
angażowanie – wyjaśnił.

Podkreślił, że taka ich po-
stawa motywuje go i daje 
zastrzyk energii. – Oprócz 
elementów technicznych 
stosowanych w ataku i obro-
nie, wpajam moim pod-
opiecznym to, co prezentuję 
w ringu od lat, np. nieustę-
pliwość i czujność. Cieszy 
mnie, że przynosi to efekty 
– zapewnił.

Wychowankowie Cieśliń-
skiego mają już na koncie li-
czące się sukcesy. - Na ostat-
nich mistrzostwach Polski w 
boksie tajskim, nasza ekipa 
seniorów była najlepsza, 
zdobywając  pięć złotych, 
dwa srebrne i dwa brązowe 

Mariusz Cieśliński nie uważa się za weterana.

Walczy i uczy walczyć
W sobotę Mariusz Cieśliński wystąpi w Berlinie 

w gali „Heroes Fight Night”. Stoczy trzyrundowy 
pojedynek na zasadach K-1 w kategorii 61 kg 
z Niemcem Ali El-Salehem. – Mój rywal jest 

o połowę młodszy ode mnie, ale nie dopuszczam 
myśli o przegranej. Nie uważam się za weterana. 

Walczę i innych uczę walczyć – powiedział.

medale. Arkadiusz Osienien-
ko przywiózł srebro z ama-
torskiego Pucharu Świata 
K-1 w Innsbrucku – wyliczył.

Nadzieje wiąże m.in. z 
Jarosławem Zawodnim, Bar-
toszem Batrem, Miłoszem 
Bochenkiem, Arturem Galec-
kim i Michałem Leśniakiem.  
Szczególnie obiecująco po-
czyna sobie 24-letni Leśniak. 
W 2011 roku był złotym me-
dalistą młodzieżowych MP w 
boksie. Niedawno przeszedł 
na zawodowstwo i tego sa-
mego dnia, co Cieśliński, 
będzie walczył podczas gali 
w Inowrocławiu w wadze 
super lekkiej. Boks uprawiali 
jego ojciec i dziadek. - Mam 
spore doświadczenie z ama-
torskich walk. Byłem już mło-
dzieżowym mistrzem Polski. 
Moim marzeniem jest zawo-
dowe mistrzostwo świata – 
powiedział Leśniak.

Cieśliński dodał, że w klu-
bie mocna jest również gru-
pa kadetów. W tej kategorii 
Jakub Szymczak, Kacper Ka-
zek i Mateusz Mickiewicz wy-
walczyli na MP w muay thai 
brązowe krążki. - Trenujemy 
codziennie. Dzieci i młodzież 

do 17 lat bezpłatnie. W każdą 
środę odbywają się sparingi. 
Na niektórych goszczą u nas 
topowi zawodnicy, jak np. 
Tomasz Drwal, mistrz miesza-
nych sztuk walki wagi śred-
niej i półciężkiej – zaznaczył.

Ale to nie wszystkie pola 
działania Cieślińskiego. Ko-
lejnym jest speedway, z któ-
rym związał się pod koniec  
lat dziewięćdziesiątych. - Je-
stem trenerem przygoto-
wania ogólnorozwojowego 
żużlowców  Betard Sparty 
Wrocław. Czuwam nad ich 
kondycją i wytrzymałością, 
prowadząc ćwiczenia atle-
tyczne. Wcześniej pracowa-
łem indywidualnie z Jarosła-
wem Hampelem – zaznaczył. 
Jak mówi, speedway  to 
również sport walki, wyma-
gający specjalnego przygo-
towania �zycznego, siły i 
ogólnej sprawności. Tor dla 
tej dyscypliny jest przecież 
areną wyjątkowo zaciętej, 
niebezpiecznej i ekstremal-
nej rywalizacji. Specjalny 
trening ogranicza czasami 
dramatyczne jej skutki  – za-
kończył.

Andrzej Basiński
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USŁUGI

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

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

(3) „SZOP PRACZ” PRANIE 
TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-
MOCHODOWEJ, DYWANÓW, 
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ, 
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJ-
NE CENY!!! Tel. 535-424-624 

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

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

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

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

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

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

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

PRACA

Opieka4you.pl poszukuje opieku-
nek do NIEMIEC Tel. 883 60 33 88 
po 18.00

(3) ZOSTAŃ OPIEKUNEM 
SENIORÓW W NIEMCZECH LUB 
W ANGLII I ZARÓB 3000 EURO 
BRUTTO ZA WYJAZD. Tel. 509 
892 436. 

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

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną z pozwoleniem na bu-
dowę w Jedlinie-Zdroju, ul. Mic-
kiewicza/Herberta, o powierzchni 
1803 m2 . Cena 99 tys. zł, tel. 502 
266 723.
(4) Do wynajęcia lokal użytkowy 
w centrum W- cha, 45 m kw., na 
dowolną działalność, wszystkie 
media. Tel. 668 549 462.
(2) Sprzedam bez pośredników 
- 30m2 na Piaskowej Górze. Tel. 
510-176-169 
Super okazja! Uzbrojone działki 
budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 

MOTORYZACJA

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

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

(3) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

KUPIĘ

(2) KUPIĘ STARE MEBLE, POR-
CELANĘ FIGURKI SYGNOWANE 
ORAZ PAMIĄTKI PRL I INNE 
STAROCIE. 783-691-218

PROMOCJA !!!
MARCEL  660 ZŁ/TONA*

WIECZOREK  700 ZŁ/TONA*
WKRÓTCE W SPRZEDAŻY NAJLEPSZY POLSKI

EKOGROSZEK EKORET
SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

ul. Topolowa 23A  Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy
tel. 74 665 82 02,  603 195 875

WĘGIEL WORKOWANY, TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE
www.maximus.walbrzych.pl

* - CENY BRUTTO BEZ AKCYZY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Drukarnia Wielkoformatowa 

zatrudni 
operatora DTP  

ze znajomością obsługi 

urządzeń druku 

wielkoformatowego.

CV prosimy wysyłać na 

email: rekrutacja@citydruk.pl

Drukarnia Wielkoformatowa 

zatrudni 
handlowców 
ze znajomością zagadnień 

marketingu i reklamy.

CV prosimy wysyłać na 

email: rekrutacja@citydruk.pl

Przyjmę do pracy 
mechanika 

samochodowego 
z minimum 

3 - letnim stażem pracy 

tel. 606 891 024

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

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

Red-taxi.pl
Nowa Korporacja

Startujemy
1-go września

Zostań naszym
WSPÓŁPRACOWNIKEM

Dostaniesz od nas 
NOWE AUTO

Więcej szczegółów?
Dzwoń 883 60 33 88

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

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

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

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 

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty

BIURO: ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92

www.goliat.walbrzych.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

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

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

do 1 tys. zł za darmo!

POŻYCZKI GOTÓWKOWE 
do 150 tys. zł

CHWILÓWKI do 3 tys. 
od 1 do 12 miesięcy

Bez BIK, KRD
Wałbrzych, 

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

SPRZEDAM 
USTAWNE 

MIESZKANIE
29 m2 na Piaskowej Górze 

Atrakcyjna cena!
tel. 887-338-001

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

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

Tygodnika DB 2010
 

ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu

(w budynku 
Fabryki Okien „ROL”)

czynne 
od poniedziałku 

do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00

tel. 790 709 590

 www.db2010.pl

Fabryki Okien „ROL”)

Nowa

KORPORACJA TAXI

poszukuje kierowców.

Dostaniesz od nas 

NOWE AUTO
Więcej szczegółów?

Dzwoń 883 60 33 88
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i klatki schodowej. 75000 ZŁ. 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 Szereg na 
Piaskowej Górze, 74 m2, stan 
bardzo dobry, Cena do uzgodnie-
nia, możliwa zamiana z dopłatą na 
nieduże mieszkanie na Piaskowej 
Górze. Tel:502-657-353

6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w 
czterorodzinnym domu na Białym 
Kamieniu,dwa pokoje, do niewiel-
kiego remontu, cena 76,000 zł. Tel: 
502-657-353

7. SOWA&VICTORIA Zadbane 
mieszkanie na Osiedlu Górniczym, 
2 pokoje48m2, co gazowe, cena 99 
tys. do niewielkiej negocjacji. Tel: 
502-657-353

8. SOWA&VICTORIA Kawalerka na 
Piaskowej Górze z dużym balko-
nem. Stan do wprowadzenia. Tel. 
502-657-353

9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż 
pięknie położony dom w Jedlinie 
Zdrój, 188m2. Po częściowym 
remoncie, cena: 182 000zł.  Tel: 
502-665-504

10. SOWA&VICTORIA Dwa pokoje, 
kuchnia przedpokój i łazienka do 
delikatnego odświeżenia, Piaskowa 
Góra, cena: 108 000zł. Tel: 502-
665-504

11.SOWA&VICTORIA Dwa pokoje, 
kuchnia, łazienka z toaletą blisko 
rynku w zabytkowej, wyremon-
towanej kamienicy. Po remoncie, 
kominek + gazowe. Cena: 89 900zł. 
Tel: 502-665-504

12. SOWA&VICTORIA Duża kawaler-
ka, 20 000zł do remontu, spokojny, 
górny Sobięcin. DOBRA OFERTA!!! 
Tel: 502-665-504

13.SOWA&VICTORIA Mieroszów 
dom wolnostojący, do wprowa-
dzenia, 186 mkw. działka 25 arów, 
wraz z wolnostojącym garażem o 
powierzchni 25 mkw. 550000 zł. DO 
NEGOCJACJI Tel: 506-717-014

14. SOWA&VICTORIA Działki 
budowlane w Zagórzu Śląskim w 
bardzo atrakcyjnej cenie, 35 zł/m2 
Tel: 506-717-014

15. SOWA&VICTORIA Dom wolno-
stojący w Głuszycy, do częściowego 
remontu, 116 m2, działka 1180 m2. 
290000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
506-717-014

16. SOWA&VICTORIA Boguszów- 
Gorce, kawalerka o powierzchni 
28 m2, po kapitalnym remoncie. 
65000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 
506-717-014

17. SOWA&VICTORIA Dom do 
remontu w w okolicy Głuszycy. Po-
wierzchnia 180m2, działka 200m2. 
Zielona spokojna okolica. Cena 
159000zł  Tel: 519-121-104

18. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
po remoncie na Białym Kamieniu, 
38m2, 3 piętro, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, duży balkon. Cena 
115000zł Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie 
do remontu w starej części Piasko-
wej Góry. 75m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, wysoki parter. pod 
domem ogródek. cena 77000 zł Tel: 
519-121-104

20. SOWA&VICTORIA Boguszów 
mieszkanie po remoncie 35m2, 2 
pokoje, aneks kuchenny, łazienka 
osobno z wc. cena 57000zł Tel: 
519-121-104

DB2010 .PL
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58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 

ZA GOTÓWKĘ

SPRZEDAM

MIESZKANIA - PODZAMCZE

HIT!!!!!! HIT!!!!!! HIT!!!!!!  Cena 132 
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, częścio-
wo 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

BON - BIAŁY KAMIEŃ ,MIESZKA-
NIE ,47 M2 ,3 PIĘTRO ,2 POKOJE 
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA ,WC 
,PRZEDPOKÓJ ,BALKON ,PIWNICA 
.OGRZEWANIE MIEJSKIE .OKNA 
PCV . CENA : 118 000 ZŁ (NR : 1975 
) - (74) 666 66 09, (74) 666 66 06

BON - ŚWIDNICA ,MIESZKANIE 
,57 M2 ,3 PIĘTRO ,2 POKOJE 
,OTWARTA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z 
WC ,PRZEDPOKÓJ .OGRZEWANIE 
GAZOWE (PIEC 2 FUNKCYJNY) 
.OKNA PCV . CENA : 169 000 ZŁ 
(NR : 1973)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON - STARY ZDRÓJ , MIESZKA-
NIE ,61 M2 , PARTER ,2 POKOJE 
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA 
Z WC ,PRZEDPOKÓJ ,PIWNICA 
.OGRZEWANIE KOMINKOWE(PIEC 
2 FUNKCYJNY) . CENA : 90 000 ZŁ 
(NR : 1962)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - NOWE MIASTO ,MIESZ-
KANIE ,33 M2 ,PARTER ,1 POKÓJ 
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA 
Z WC ,PRZEDPOKÓJ ,PIWNICA 
.OGRZEWANIE GAZOWE .OKNA 
PCV . CENA : 75 000 ZŁ (NR : 1960) 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON - BOGUSZÓW GORCE ,MIESZ-
KANIE ,90 M2 ,2 PIĘTRO ,3 POKOJE 
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z 
WC ,PRZEDPOKÓJ , 2 PIWNICE 
,STRYCH .OGRZEWANIE(PIEC KA-
FLOWY NA OPAŁ STAŁY) . CENA 
:  155 000 ZŁ (NR : 1959)  (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON - PIASKOWA GÓRA ,MIESZ-
KANIE ,51 M2 ,PARTER ,3 POKOJE 
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z 
WC ,PRZEDPOKÓJ .OGRZEWANIE 
MIEJSKIE ,OKNA PCV . CENA : 156 
000 ZŁ (NR : 1951)- (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06

BON - SZCZAWNO ZDRÓJ ,MIESZ-
KANIE ,104 M2 ,1 PIĘTRO ,3 POKO-
JE , JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA 
Z WC ,PRZEDPOKÓJ ,PIWNICA 
,OGRÓDEK .OGRZEWANIE PIEC 2 
FUNKCYJNY .OKNA DREWNIANE 
. CENA CZYNSZU : 2700 ZŁ (NR 
: 1997)- (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON - SOBIĘCIN ,MIESZKANIE 
,45 M2 ,2 PIĘTRO ,1 POKÓJ 
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z 
WC ,PRZEDPOKÓJ .OKNA PCV 
.OGRZEWANIE GAZOWE . CENA 
CZYNSZU: 750 ZŁ + MEDIA (NR 
: 1988)- (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON - PODGÓRZE , MIESZKA-
NIE , 64 M2 ,2 POKOJE ,JASNA 

KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC 
,PRZEDPOKÓJ ,PIWNICA ,STRYCH 
.OKNA PCV . OGRZEWANIE PIEC 
2 FUNKCYJNY . CENA CZYNSZU  : 
990 ZŁ (NR : 1985 ) (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - SZCZAWNO ZDRÓJ 
,MIESZKANIE ,60 M2 ,2 POKOJE 
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z 
WC ,PRZEDPOKÓJ .OGRZEWANIE 
(PIEC 2 FUNKCYJNY).OKNA PCV 
.PIWNICA . CENA CZYNSZU : 1200 
ZŁ (NR : 1677)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - SZCZAWIENKO ,DOM W ZA-
BUDOWIE SZEREGOWEJ ,380 M2 
,GARAŻ ,DZIAŁKA 2910 M2 . CENA 
: 970 000 ZŁ (NR : 1483)- (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06

BON - WAŁBRZYCH ,DOM 
WOLNOSTOJĄCY 3 KONDYGNA-
CYJNY ,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 - WAŁBRZYCH ,DOM WOL-
NOSTOJĄCY ,205 M2 ,DZIAŁKA 
1336 M2 ,GARAŻ CENA: 790 000 
ZŁ (NR : 1999)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06 

BON - WAŁBRZYCH ,DOM WOL-
NOSTOJĄCY ,98 M2 ,DZIAŁKA 
8500 M2 , GARAŻ . CENA : 365 000 
ZŁ (NR : 1682)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - JUGÓW ,DZIAŁKI ROLNE 
POD ZABUDOWĘ SIEDLISKOWĄ 
,MEDIA(PRĄD) .DROGA DOJAZ-
DOWA : ASFALTOWA . CENA : 35 
ZŁ/M2 (NR : 1947)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 

BON - PIASKOWA GÓRA ,LOKAL 
HANDLOWY ,12 M2 ,PARTER ,1 
POMIESZCZENIE ,DUŻA WITRYNA 
.CENA : 11 000 ZŁ (NR : 1906)- (74) 
666 66 09, (74) 666 66 06

BON - STARY ZDRÓJ ,LOKAL 
HANDLOWO USŁUGOWY ,80 
M2 ,PARTER ,3 DUŻE POMIESZ-
CZENIA ,ANEKS KUCHENNY ,WC 
Z UWYWALKĄ .OGRZEWANIE 
ELEKTRYCZNE . CENA : 390 000 
ZŁ, (NR : 2000)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - BOGUSZÓW GORCE ,DZIAŁ-
KA INWESTYCYJNA POD OBIEKTY 
PRODUKCYJNE ,3167 M2 ,MEDIA 
NIEDALEKO DZIAŁKI ,DROGA 
DOJAZDOWA : GMINNA . CENA : 
58 000 ZŁ  (NR : 1993) -  (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 Biały kamień, 
świetna lokalizacja, 32,50 mkw po 
kapitalnym remoncie! Budynek z 
nową elewacją, po remoncie dachu 

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

MENTOR OKAZJA! Trzypokojowe 
mieszkanie z aneksem kuchen-
nym, 1 piętro, po remoncie, 
ogrzewanie gazowe, Stary Zdrój, 
56m2, 69.900zł. Tel: 535-285-514

MENTOR Dwupokojowe miesz-
kanie na 1 piętrze w kamienicy 
na Piaskowej Górze, OGRÓDEK 
przy budynku, 54 m2, 110 tys. Tel: 
535-285-514

MENTOR Piaskowa Góra, 40 m2, 
2 pokoje, 3 piętro w 4-kach, do 
wprowadzenia, 124 tys, okolice 
Makuszyńskiego. Tel: 535-285-514

MENTOR Szczawno Zdrój, 2 poko-
je, 1 piętro, przy deptaku, 37 m2, 
75.000 tys.!. Tel: 535-285-514

MENTOR Piaskowa Góra, 2 pokoje 
po kapitalnym remoncie, wyposa-
żenie w cenie, balkon, 2 piętro, 96 
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

PILNIE! Dom w zabudowie bliź-
niaczej z garażem, Świebodzice. 
Powierzchnia 120m2, działka 
351m2, cena 320 000zł. DO NE-
GOCJACJI! 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, 139 
000zł. Tel: 535-311-265

MENTOR Namiastka domu Biały 
Kamień. Bezczynszowe, rozkła-
dowe mieszkanie z ogródkiem 
i garażem, 3 pokoje, 83m2, 215 
000zł DO NEGOCJACJI. Tel: 535-
311-265

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 cen-
trum Piaskowej Góry, idealny pod 
gastronomię lub handel. Bardzo 
dobry stan techniczny, Cena: 
19900,-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 kamie-
nica. Cena 57000,-zł Kontakt 
530-998-374

MENTOR Mieszkanie 2pokojo-
we w spokojnej części Białego 
Kamienia. Niska zabudowa, 
Mieszkanie do wprowadzenia. 
Cena 89000,-zł DO NEGOCJACJI. 
Kontakt 535416014

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

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 we-
randą, gotowe do zamieszkania, 
działka o pow. 45 arów 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, zamknię-
ty 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 wymie-
nione, 74/640 11 73, 502 668 974

Cena 109 900 do negocjacji  42 
m2, 2 pokoje,  wyremontowane, 
częściowo umeblowane, 74/640 
11 73, 502 668 974

MIESZKANIA –ŚRÓDMIEŚCIE

Cena 65 tyś. do negocjacji, 36 m2, 
I piętro, 2 pokoje,   74/640 11 73, 
513 130 023

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 ume-
blowana i wyposażona,  74/640 
11 73, 502 668 974

Cena 199 tyś. do negocjacji, par-
ter, 67,20 m2, 3 pokoje, wyremon-
towane, kuchnia w zabudowie, 
częściowo umeblowane, 74/640 
11 73, 502 668 974

Cena 115 tyś. do negocjacji,  40 
m2, 2 pokoje, duża widna kuch-
nia, wyremontowane, częściowo 
umeblowane, 74/640 11 73, 502 
668 974

MIESZKANIA – NOWE MIASTO

65 tyś. do negocjacji, 48 m2, 2 po-
koje, 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 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

DZIAŁKA-JEDLINA ZDRÓJ

99 tyś., 1216 m2, atrakcyjna lokali-
zacja 74/640 11 73, 509 180 718

DOMY-STARE BOGACZOWICE

Wynajmę 
pomieszczenia biurowe 

z powierzchnią 
magazynową

z osobnym wejściem 
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu 

(przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 
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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, okolice Bema, 43m2 , 
B.Kamień, cicha okolica, cena - 85 
000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
54m2,  Podgórze, ul. Niepodległo-
ści, 1 piętro, cena 55 tys.zł. -  DO 
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
48m2, Podzamcze, 1piętro w czte-
ropiętrowcu, balkon, cena 120tys.
zł. do negocjacji, 74 666 42 42, 
881 788 200 .
WILLA-  Sprzedamy kawalerkę, 
34m2, Rusinowa, parter , cena 50 
tys.zł. – do negocjacji! co gaz, 74 
666 42 42, 881 788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 289 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Do sprzedania  kawalerka 
po remoncie, Śródmieście, 38 m2, 
cena 59 tys.zł.  co gaz, 1 piętro, 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. 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 kawalerkę, 
j.kuchnia, balkon, P.Góra, 26m2, 
2p(4). cena 79 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 kawalerkę 
na B.Kamieniu, 26m2, 7 piętro, 
okolice Bukietowej, jasna kuchnia, 
balkon, cena 62 tys.zł. – do nego-
cjacji!! 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 wpro-
wadzenia, cena 59 tys.zł. – do 
negocjacji!  666 42 42, 881 424 
100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA –  Sprzedamy 51m2 na 
P.Górze, 3 pokoje, ul.Nałkowskiej, 
2 piętro w czteropiętrowcu, 127 
tys. zł. do negocjacji, 74 666 42 42, 
881 788 200.

jm dom
agencja nieruchomości

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

e-mail:info@zolnieruk.pl

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, w 
dobrym stanie, możliwość zamia-
ny na 3 pokoje na Palisadowej, 1  
piętro w 4, cena 125.000zł, tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 3 pokoje, 54m2, 7 piętro 
w 10, cena 120.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! PODZAM-
CZE, ul. Forteczna, 3 pokoje, 
54m2, po remoncie, 3 piętro w 4, 
cena 149.000zł, tel. 74 840 40 40, 
512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blan-
kowa, 3 pokoje, 63m2, 1 piętro w 
10, cena 155.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje (salon 30m2), 
77m2, 3 piętro w 4, 165.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 3 pokoje, 66m2, 9 piętro 
w 10, cena 139.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basz-
towa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w 
4, cena 105.000zł, tel. 74 840 40 
40, 512 085 489

RENOMA – 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. Sena-
torska,  3 pokoje, 72m2, 10 piętro 
w 11, 145.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasz-
telańska, 2 pokoje, 40m2, 4 piętro 
w 4, po kapitalnym remoncie, 
cena 138.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA –  OKAZJA! GÓRNY 
SOBIĘCIN ul. Kosteckiego, 64m2, 
3 pokoje, 4 piętro w 4, nowe 
budownictwo, cena 59.000zł, tel. 
74 840 40 40, 693 223 424

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

RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA 
GÓRA, 3 pokoje, 45m2, parter w 
10, cena 94.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – NOWE MIASTO, oko-
lice 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 ul. 
Wolności, 40m2, 2 pokoje, po 
remoncie, 2 piętro w 2, cena 
100.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

RENOMA – DOM W LUBOMINIE  
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi, 
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA 
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE 74 840 
40 40, 512 085 489

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

trzy i czteropokojowe do zamiesz-
kania i do remontu. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura w 
Głuszycy.

Działka rolno-budowlana w Kol-
cach. 3000 m2. Cena 70 tys. zł

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

Sprzedam mieszkanie w Wałbrzy-
chu okolice 11 Listopada, 1 piętro, 
28 m2. Cena 43 tys.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 Pia-
skowej Górze, 41 m2, 2 pokoje, 
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel. 
882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

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

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

JM DOM Dolnośląskie Centrum 
Obrotu Nieruchomościami

Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19, 
tel. 607 212 315

www.jmdom.otodom.pl
JM DOM do wynajęcia lokal użytko-
wy - 21 m2, I piętro, przy pl. Tuwima 
w centrum Wałbrzycha, 420 zł 
brutto, 74 6660919, 607212315

JM DOM do wynajęcia 3 –pokojo-
we mieszkanie - 48 m2, Piasko-
wa 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, 83 000 zł, 607 212 315, 74 
666 09 19

JM DOM sprzedam garaż, ul. Norwi-
da - Piaskowa Góra, 18 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19

JM DOM sprzedam mieszkanie 1– 
pokojowe - 33 m2, Jedlina Zdrój, do 
zamieszkania, 39 500 zł, 74 666 09 
19, 607 212 315

JM DOM sprzedam 2 pokoje z bal-
konem - 36 m2, Piaskowa Góra, 4 
piętro, 115 000 zł, do zamieszkania, 
607 212 315, 74 666 09 19

WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 po-
koje z werandą, 68,5m2, N.Miasto, 
cicha lokalizacja, cena 76 tys.zł., 
74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie 42m2, zielona lokaliza-
cja Wałbrzycha, Kozice, cena 65 
tys.zł. – do negocjacji! 74 666 42 
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy dom w Stru-
dze do remontu, działka 5090m2, 
cena 240 tys.zł. do negocjacji 74 
666 42 42,  881 424 100.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3 
pokoje, 77m2, St.Zdrój, po remon-
cie, 130 tys.zł. – do negocjacji, 74 
666 42 42 , 507 153 166.
WILLA-  Sprzedam  2 pokoje na 
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuch-
nia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy po kapital-
nym remoncie 2 pokoje, 42m2, 
B.Kamień, 105 tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.
WILLA- Sprzedamy dom wolno-
stojący wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi w Głuszycy, 12 
pokoi, działka 5000m2, cena 
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po 
remoncie, B.Kamień okolice Ludo-
wej, 83m2, z garażem i ogrodem, 
cena 215000zł.  666 42 42, 881 
788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
42m2, stan b.dobry, Piaskowa 
Góra, parter z balkonem, cena108 
tys.zł. – do negocjacji! 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.

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,  piętro 
2, cena 104 tys. Tel.883 334 481

MS- 1985 Piaskowa Góra, kawaler-
ka, 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

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, kawaler-
ka, do odświeżenia, cena 55 tys. 
Tel. 793 111 130

MS-2030 Piaskowa Góra, kawaler-
ka, 38,5m2, 1 piętro, cena 85 tys. 
Tel. 883 334 486

MS- 2044 Piaskowa Góra, 45m2, 3 
pokoje, 2 piętro w czwórce, cena 
99 tys. Tel. 883 334 486

MS- 2046 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 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, ogró-
dek, cena 99 tys. Tel. 883 334 486
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MS-1986 Biały Kamień, 2 pokoje, 
nowe budownictwo, do wprowa-
dzenia, pow. 47M, cena 118 tys. zł 
Tel. 793 111 130

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

Sprzedam wyremontowaną 
szeregówkę na Piaskowej Górze, 
doskonała lokalizacja, cena 289 
tys.tel. 606 97 66 30

Działki budowlane bogata oferta 
Wałbrzych i okolice cena  już od 
30 tys. Tel. 793 111 130

LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o 
pow. 320 m w  Centrum Wałbrzy-
cha przy największym parkingu 
w mieście, cena 4500. tel. 606 
976 630

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

Wynajem komfortowe, komplet-
nie umeblowane 3 pokojowe 
mieszkanie na Piaskowej Górze, 
cena 1350, tel. 606 97 66 30

Nieruchomość tygodnia: Miesz-
kanie 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 uzyska-
niem kredytu na zakup nierucho-
mości. Ponadto proponujemy 
bezpieczne i sprawne przejście 
przez cały proces zakupu aż do 
momentu umowy końcowej zwią-
zanej z jej nabyciem. Oferujemy 
pomoc w sprawdzaniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów do kredytu i Notariusza. 
Pomagamy w negocjacjach ceny i 
warunkach transakcji z właścicie-
lem. Polecamy i zapraszamy do 
bliższej prezentacji! 

Posiadamy mieszkania do sprze-
daży w Głuszycy w atrakcyjnych 
cenach! Mieszkania jedno- dwu- 

JM DOM sprzedam dom, Stare Bo-
gaczowice, z działką i garażem, 350 
000 zł, 607 212 315, 74 666 09 19

JM DOM sprzedam dom, Stare 
Bogaczowice, z działką, 270 000 zł, 
607 212 315, 74 666 09 19

JM DOM mieszkanie - 81 m2, Jedli-
na Zdrój, 3 pokoje, 115 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19

JM DOM mieszkanie z własnym 
ogrodem i garażem w Cierniach 
w Świebodzicach, 249 000 zł, 
607212315, 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. Grabow-
skiej, 97 000 zł, 607 212315, 74 666 
09 19

JMDOM mieszkanie 3–pokojowe, 
60 m2, Biały Kamień, ul. Kątowa, 10 
piętro, nowe budownictwo, 110 
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
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