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

www.kasacja.info
REKLAMA:

SKŁAD WĘGLA

EKOGROSZEK EKORET
W ofercie tylko
Polski węgiel kamienny
z KWK Wieczorek, Staszic,
Marcel, Janina, Silesia ...

OPAŁ WORKOWANY PO 25 kg

TANI TRANSPORT!

Atrakcyjne RATY Credit Agricole !!!

PROMOCJA
- ZADZWOŃ I SPRAWDŹ:

74 665 82 02, 603 195 875
Wałbrzych, ul. Topolowa 23 a
- teren giełdy Piaskowa Góra
www.maximus.walbrzych.pl
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Dni Podzamcza 2015

Podzamcze - największa
wałbrzyska dzielnica – obchodzi swoje coroczne święto. Zainaugurowane zostało
otwarciem w Publicznej Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich wystawy
prac w konkursu plastycznego „W harmonii z naturą”.
Organizatorem Dni Podzamcza jest Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze”,
przy współudziale Fundacji
RECAL, Aqua-Zdroju oraz Dolnośląskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych. Partnerami
honorowymi są TESCO i SuperFotograf.pl.
Kolejne niedziele – 24 i 31
maja – przeznaczono na festyn rekreacyjny z okazji Dnia
Matki (program artystyczno-estradowy w sali OSK) oraz
turniej siatkówki plażowej o
Puchar ALMAR-SPORT (boisko
przy ul. Fortecznej).
W niedzielę, 7 czerwca, odbędzie się festyn rekreacyjny
z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka. Posłuży do niego plac przy kościele parafii
p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy al. Podwale.

Przygotowano bogaty i
urozmaicony program estradowy. M.in. odbędą się występy dzieci z podzamczańskich
przedszkoli oraz prezentacje
i występy uczniów z tamtejszych szkół podstawowych oraz
Gimnazjum nr 7, interaktywny
spektakl „Podróże na MAXA”,

rodzinne konkursy ekologiczne, pokaz mody upcyclingowej
w wykonaniu Teatru Dawka
Energii, występ bębniarzy i na
zakończenie ZUMBA FITNESS.
Jeśli chodzi o imprezy towarzyszące, 7 czerwca odbędą się
Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w Tenisie Ziemnym (korty

Specjaliści od trwałej depilacji już w Wałbrzychu

przy ul. Grodzkiej), 11 czerwca – wieczór multimedialny
„Kazimierz Masiuk zaprasza” i
wystawa rękodzieła (sala OSK),
natomiast 13 czerwca odbędzie się XXVII Bieg Książański
(tereny Książańskiego Parku
Krajobrazowego).
(A.Bas.)

szczegóły na str. 3
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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.
Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH:

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

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

ul. Żeromskiego 5,
Świebodzice
(dawny ZAGŁOBA)

Zapraszamy 7 dni w tygodniu w naszej ofercie
• ALKOHOL (piwa także z Rosji, Ukrainy i Słowacji),
• NAPOJE
• SŁODYCZE i LODY
• PAPIEROSY
• DOŁADOWANIA

LICZNE PROMOCJE ORAZ NISKIE CENY

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA WIĘKSZE
ILOŚCI ALKOHOLU NA IMPREZY I UROCZYSTOŚCI.

wiosenne promocje

TANIE ZDJĘCIA !!!

Marynarki od 49

• DOWÓD OSOBISTY • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA

zł
Garnitury od 149 zł
Kurtki od 99 zł

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

Oglądając niedzielną debatę kandydatów na prezydenta
RP poczułem się trochę jak...
sufler Andrzeja Dudy, gdy
usłyszałem z jego ust pytanie
o zamach na milicjanta, planowany przez młodzieńczego
Bronisława Komorowskiego.
Wszak właśnie o tym pisałem
w przedwyborczym felietonie
„Nie plujcie na ich groby” w nr
18/241 Tygodnika DB 2010 z
7 maja 2015 r. Czyżbym w ten
sposób natchnął sztabowców
kandydata PiS?
Mówiąc już poważnie,
stwierdzić muszę, że nie przekonał mnie Bronisław Komorowski, ponieważ w starciu z
Andrzejem Dudą zachowywał
się nieelegancko, łamał przyjęte wcześniej ustalenia i wielokrotnie przerywał swojemu
rywalowi, przeszkadzając mu
w swobodzie wypowiedzi.
Jednym słowem zachowywał
się w sposób nieprzystający
do kogoś, kto ma stać na straży demokratycznych zasad.
Ponadto korzystał z karteczek
(czyli z suflera), a na dodatek
zdarzyło mu się kilka razy „delikatnie” minąć z prawdą. Druga tura kampanii trwa, co w
zasadzie najbardziej widoczne
jest w „telewizorach”, gdzie
wszyscy tylko o tym rozmawiają. Najbardziej głupio muszą
czuć się przedstawiciele SLD,
bo Magdalena Ogórek, której
syreni śpiew wyssał z Sojuszu
prawie wszystką krew, odeszła
w strefę politycznego niebytu,
a Leszkowi Millerowi nie pozostało nic innego, jak ogłosić, że
„współpraca” z panią Magdaleną Ogórek została definitywnie
zakończona”. Myślę, że lepiej
późno niż wcale, ale poczynione szkody będzie bardzo trudno odrobić. Spoglądając na
niezbyt zafrasowaną twarz L.
Millera, myślę, że widać po nim,
iż możliwość zejścia z politycznej sceny snu z oczu mu nie
spędza. Może to i dobrze, bo w
sobotę słyszałem wypowiedź

Wojciecha Olejniczaka, który
wyrażał autentyczne przekonanie, że L. Miller nie z takich
opresji skutecznie wychodził i
SLD wyprowadzał. Więc i tym
razem powinien dać sobie
radę, zwłaszcza z wiecznym
hamulcowym
pozytywnych
zmian w tej partii, jakim od lat
– według W. Olejniczaka – był i
jest Grzegorz Napieralski.
Słuchając natomiast tego,
co opowiadają politycy z PO,
a przede wszystkim sam Bronisław Komorowski, umacniam
się w przekonaniu, że powinien
on raczej zająć się swoim naprawdę ulubionym zajęciem i
częściej po kniei z dubeltówką
hasać, niż nadal zajmować się
państwową nawą. Jednocześnie jednak, co twierdzę ze
smutkiem, zdaję sobie sprawę,
że w sytuacji jaką nam partie polityczne zafundowały,
tylko on może stać się jakimś
zaworem
bezpieczeństwa,
chroniącym nas przed możliwymi szaleństwami PiS. Żadnej
innej opcji po prostu nie ma. I
dla takiego kogoś jak ja, wybór będzie oczywisty, bo wolę
mieć do czynienia z groźnym
zapaleniem płuc, niż z jeszcze
groźniejszą dżumą i cholerą w
jednym. Oddając swój głos na
Bronisława Komorowskiego
postąpię jak człowiek racjonalny, który świadomie wszelkie
emocje odstawia na pewien
czas do kąta, nie zapominając wszakże o ich istnieniu. Bo
pewnych rzeczy się nie zapomina, a niektórych wybaczyć
nie można. Tak jak PiS-owi
aresztów wydobywczych, politycznej prokuratury, zaszczucia
tysięcy ludzi, których symbolem jest Barbara Blida, tak PO i
jej prezydentowi nie zapomnę
– myślę, że nie tylko ja – wielu
spraw, które ma na swym sumieniu. Nie zapomnę, że on
zapominał o tym, iż powinien
reprezentować interesy polskich obywateli, a nie interesy
ukraińskich oligarchów i imperialistycznych zapędów USA,
czy też unijnych interesów Niemiec. Nie zapomnę mu bratania się z przywódcami Ukrainy,
otwarcie i bezczelnie gloryfikujących bandytów z UPA, którzy w sposób niewyobrażalnie
okrutny wymordowali około

200 tysięcy polskich obywateli
z dawnych Kresów. Nie zapomnę uznawania idących od
wschodu żołnierzy Wojska Polskiego, wyzwalających Polskę
spod okupacji niemieckiej, za
zwykłych zdrajców i sowieckich kolaborantów. Nie zapomnę jego pogardy dla wszystkich tych, którzy po 1944 roku
rozpoczęli odbudowę i rozbudowę Polski oraz tego, że ich
ciężką pracę uznaje jedynie za
wysługiwanie się radzieckiemu ponoć okupantowi. Wiele
rzeczy mu nie zapomnę, ale
przemówić muszą racje, a te
nakazują mi – niestety - oddanie głosu właśnie na niego. I
nie jest ważne, co w telewizyjnych debatach powiedział lub
powie, bo doskonale wiem, że
jest to tylko kiełbasa wyborcza, którą będzie nam pod nos
podtykał. Jak wygra, to i tak nic
nie zmieni, bo to będzie jego
ostatnia kadencja. Ale może
przeszkodzić PiS w psuciu
Polski i niszczeniu Polaków.
Chyba, że PiS parlamentarne
wybory przegra… Wtedy będę
sobie pluł w brodę.
Bronisław
Komorowski,
rzutem na taśmę, traktując to
jak koło ratunkowe, opowiada
bardzo głupie historie, często
sprawiając wrażenie, że nie wie
o czym mówi. Jemu wydaje się,
że w Polsce można sobie dowolnie zmieniać miejsce pracy,
kiedy tylko nam się zarobki nie
spodobają. A kredyt na mieszkanie dostanie nawet bezrobotny, jeżeli tylko odpowiedni
wniosek złoży. Te przekonanie
to efekt bądź syndrom „złotej
klatki” o jakiej wspomniał europoseł Janusz Wojciechowski, w
której prezydent PO przebywał
przez ostatnie 5 lat. Weźmy na
przykład sprawę tak mocno reklamowanej zasady, że „wątpliwości zawsze rozstrzyga się na
korzyść podatnika”. I wszyscy
już szaleją z radości. Hola, hola
panie prezydencie PO. Taka
zasada już istnieje w polskim
prawie. W kodeksie postępowania karnego (art. 5 kpk) i co
z tego? W tysiącach spraw jest
permanentnie pomijana, jak
chociażby w wałbrzyskiej sprawie zabójstwa antykwariusza.
Proces przed Sądem Okręgowym w Świdnicy składał się

99

za 8 sz

tuk

(na nośniku elektronicznym)

• DYPLOM, INNE
Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17,
sob. 10- 14

Ściema nasza powszednia
Janusz
Bartkiewicz

19zł

jedynie z samych wątpliwości, a dwaj nieletni wówczas
oskarżeni skazani zostali na
25 lat pozbawienia wolności.
Tak będzie też w sprawie podatków, ponieważ różne rekiny będą miały znakomitych
prawników, którzy zawsze
jakieś wątpliwości znajdą, a
zwykły obywatel nie będzie w
stanie przekonać doskonałych
prawników fiskusa, że jakieś
wątpliwości istnieją. Zresztą,
zawsze znajdą się prawnicze
i finansowe autorytety, które
oświadczą, że chodzi tylko o takie wątpliwości, których nie da
się ostatecznie usunąć w drodze czynności dowodowych. A
jak wiadomo, usunąć można w
Polsce wszystko. Nawet zdrową nerkę, zamiast tej zaatakowanej rakiem.
Ja – mimo tych moich
wszystkich zastrzeżeń – na B.
Komorowskiego
zagłosuję,
ale wątpię by uczynili to ci
wszyscy młodzi, którzy - buntując się przeciw zastanemu
porządkowi - poparli Kukiza.
Kukiza, a nie jego wątpliwej
jakości ideę JOW, bo zdaje się
nawet on nie bardzo wie o co
w tym wszystkim chodzi i do
czego może doprowadzić. Ci
„zbuntowani” nie dadzą się
uwieść zapowiedziom o referendum w sprawie JOW, bo
przecież głuchy i ślepy wie,
że akurat ich to bardzo mało
obchodzi. Oni nie chcą Komorowskiego i PO, a więc poprą
PiS i Dudę, bo akurat są to
przeciwnicy tych pierwszych.
I nie ważne, że Duda i PiS
będą postępowali dokładnie
tak samo, jak B. Komorowski
z Platformą przez ostatnie
osiem lat. Będą tak postępować dlatego, że system pozostanie nienaruszony, bo PiS i
Duda też go nie zmieni. Prawdopodobnie B. Komorowskiego nie poprą młodzi ludzie ze
wsi i małych miasteczek, gdzie
rządzi PSL. Mówiono im, że B.
Komorowski to bardzo kiepski
prezydent i PSL ma lepszego
w osobie A. Jarubasa, a teraz
namawiają, aby na tego złego
głosować. Ale ci młodzi dobrze wiedzą, że to tylko taka
ściema. Taka nasza ściema powszednia.
www.janusz-bartkiewicz.eu

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

Krwiodawcy pojadą
za darmo

Od 1 czerwca Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia, czyli kobieta
po oddaniu 15 litrów krwi i mężczyzna po oddaniu 18 litrów krwi
mogą w Wałbrzychu jeździć za darmo komunikacją miejską. W razie
kontroli należy pokazać legitymację ZHDK I stopnia i dokument ze
zdjęciem. Krwiodawcom jadącym oddać krew do RCKiK przysługuje
zwrot kosztów za bilet. Można odebrać go w rejestracji po przedłożeniu
skasowanego wcześniej biletu. Krwiodawcy po oddaniu krwi wracają
za darmo komunikacją miejską na trasie punkt krwiodawstwa –
miejsce zamieszkania. W razie kontroli należy pokazać dokument
ze zdjęciem i poświadczenie o oddaniu krwi w dniu przejazdu. Krew
można oddać w Wałbrzychu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00
-13.30 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8.00 - 12.00.

(RED)
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Poradnik wyborczy
Andrzej
Basiński

Za kilka dni Polacy rozstrzygną, kto zostanie prezydentem RP. Demokracja
umożliwia nam także dokonanie wyboru głowy państwa, więc liczyć się będzie
głos większości uprawnionych do tego obywateli.
Należy, mimo wszystko,
oczekiwać, że kierować się
będą nie chwilowym kaprysem i przekorą, ale rozwagą,
dalekowzrocznością i odpowiedzialnością. W takich
przypadkach nie należy dawać kandydatowi szansy na
wyrost, musimy swoją opinię
i kredyt zaufania kształtować
na solidnych podstawach,
a nie doraźnych emocjach,
chwilowych
rozdrażnieniach, bo chodzi o naszego
najważniejszego reprezentanta na kolejnych pięć lat.
Urzędujący prezydent, jak
każdy człowiek, ma swoje

wady i słabostki, ale w minionym okresie sprawdził się
swoją działalnością i decyzjami. Wysoki stopień poparcia obywateli u progu kampanii wyborczej nie wziął się
przecież z niczego. Widocznie znaczna część rodaków
doceniła jego styl sprawowania najwyższej funkcji, dał
im przede wszystkim poczucie równowagi, stabilności
i bezpieczeństwa. To przewidywalny prezydent na
niepewne czasy. Oceniajmy
go po tym, co obywatelom
zapewnił, po czym został
ślad, a nie po ilości uściśniętych podczas kampanii rąk,
obietnic wziętych z księżyca,
zapowiedzi wykraczających
poza prezydenckie kompetencje,
dynamicznych
pohukiwań do mikrofonu i
wypuszczonych baloników.
Sztab wyborczy prezydenta
w trakcie wyborczego wyścigu popełnił co najmniej kilka denerwujących błędów,
ale powtarzam: przy ocenie kandydata należy brać
głównie realia, rzeczywiste
dokonania, a nie mrzonki i

ustawowe awanturnictwo,
które może dotkliwie zaboleć rodaków wtedy, gdy
szermujący niepoważnymi
obiecankami pożegna się z
urzędem i będzie z dystansu obserwował, jakich szkód
był autorem. Dotyczy to np.
wieku emerytalnego. Ustawa traktująca o tym wielkiej
wagi zagadnieniu, powstała
w obliczu demograficznego zagrożenia. Czyż można
zaprzeczyć
oczywistemu
faktowi, że Polaków rodzi
się zatrważająco mało, co w
przyszłości może się przełożyć na bardzo niskie emerytury, a nawet ich zupełny zanik? Problem został w porę
dostrzeżony i w porę podjęto kroki zapobiegające dramatowi. Kolejne pokolenia
będą wdzięczne obecnemu
prezydentowi, że odpowiednią ustawę podpisał.
Podczas pierwszej telewizyjnej debaty prezydent
podkreślił, że nie stoi nad
nim żaden prezes. Czy naprawdę trzeba ciągle uświadamiać, że pełna samodzielność członka największej

partii opozycyjnej to fikcja i
że nie można wdrażać projektów sprzecznych z jedynymi prawdami głoszonymi przez to ugrupowanie,
a narzuconymi przez jego
wodza? Jak wygląda rzekoma samodzielność kandydata w zestawieniu z jego
zapewnieniami o wierności wytycznym episkopatu? Czy Konstytucja RP nie
stwierdza wyraźnie, iż nie
jesteśmy państwem wyznaniowym, w którym kościół
może dyktować państwu
warunki? Jak w obliczu podobnych zapewnień wyglądają perspektywy par bezskutecznie starających się o
potomstwo i inne zagadnienia, którym kościół stawia
stanowcze weto?
Obiecać dla poklasku i
entuzjazmu słuchaczy jest
łatwo. Zwłaszcza, kiedy nie
bierze się pod uwagę gigantycznych kosztów obiecanek, które wywróciłyby państwową kasę. A więc, jak jest
z tą odpowiedzialnością kandydata i jego dalekowzrocznością?

Jak słyszę, niektórzy deklarują nieobecność przy
urnach, gdyż nie mają kandydata. Popierany przez
nich wcześniej, nie dostał
się do drugiej tury. Pytam w
związku z tym: czy naprawdę wierzyliście, że, dajmy
na to, rockman zostanie
prezydentem? Czy estradowiec krzyczący, że należy
ludzi związanych z obecną władzą usunąć w komplecie z politycznej sceny,
którego poglądów - poza
wspomnianym - w ogóle
nie znacie, tylko tym zaskarbił sobie wasze bezgraniczne zaufanie? Wystarczy
gardłować: „precz, zmiany,
zrobię wszystkim dobrze!”,
by zdobyć rzesze zwolenników?

Inni fani piosenkarza zapowiadają głosowanie na
kandydata
popierającego
episkopat, kary dla lekarzy
za in vitro i wydatkowanie
przez ciągle jeszcze niezbyt
bogaty kraj setek miliardów
złotych, wywodzącego się z
obozu wszędzie wietrzącego
spiski i głoszącego zniewolenie Polski. Jak to skomentować? Zachowajmy szacunek
dla siebie i zawartości swoich czaszek…
Ale zdaję sobie sprawę,
że już przekonanych nie
przekonam. Powyższe słowa kieruję zatem do tych,
co się wahają i nie zwykli
odwiedzać lokali wyborczych. Aby mogli po 24
maja śmiało spojrzeć w lustro.
REKLAMA

Trwała, skuteczna i bezbolesna
depilacja w Wałbrzychu!
Marka DepilConcept powstała w Portugalii i posiada
ugruntowaną już pozycję na międzynarodowym rynku
usług kosmetycznych. Znakomicie wykwalifikowani specjaliści świadczą usługi fototerapii, depilacji woskiem i
usuwania problemów skórnych - skutecznie pomagają
rozprawić się z niechcianymi włoskami.
Wskazaniami do zabiegów trwałej depilacji światłem IPL
są m.in. wrastanie włosów, konieczność częstego golenia,
zapalenie mieszków włosowych, pojawiające się często rany,
zacięcia i podrażnienia. Fotodepilacja jest także wskazaniem
dla osób, u których standardowe metody usuwania włosków
zawiodły.
Działanie fotodepilacji
Z głowicy urządzenia emitowane są impulsy światła, pochłanianie następnie przez melaninę (barwnik znajdujący się
we włosach). Zwiększona temperatura w cebulce włosa pozwala ją trwale uszkodzić. Urządzenie IPL działa tylko i wyłącznie na włos, skóra go otaczająca jest całkowicie bezpieczna.
Efekty zabiegu widoczne są już po pierwszej sesji, pozbywamy się wówczas ok. 20-30% włosków. Fotodepilacja osłabia
nieuszkodzone jeszcze włosy, stają się one o wiele słabsze i
rosną wolniej. Kolejne sesje zabiegów przybliżają nas do uzyskania końcowego efektu.

na wszystkich partiach ciała. Fotodepilacja zajmuje niewiele
czasu i jest mało inwazyjna - można ją śmiało wykonywać w
przerwach między codziennymi czynnościami.
Centrum DepilConcept wykonuje również zabiegi fotoodmładzania, leczenia trądziku, depilacji woskiem, trwałej depilacji jasnych włosów oraz redukcji naczynek, przebarwień i
zmarszczek.
Już 23 maja zapraszamy do salonu DepilConcept na spotkanie z dietetykiem klinicznym mgr Pauliną Augustyn. W programie m.in. konsultacje dietetyczne, pomiar m.in. masy mięśni,
Bezpiecznie, trwale i bez bólu
Zabiegi fotodepilacji są bezpieczne nawet dla wrażliwej i zawartości tkanki tłuszczowej i zawartości wody w organizmie.
naczynkowej skóry. Wykonywać je można z powodzeniem Spraw sobie prezent na wiosnę - zadbaj o swoje zdrowie.
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50 lat po maturze
Śmiem twierdzić, że jubileuszowe towarzystwo, o
którym poniżej, należy do
zupełnie wyjątkowych nie
tylko w skali Wałbrzycha i regionu, ale nawet Polski. Nic,
tylko brać przykład z prezentowanego przez nie od
wielu lat poczucia wzajemnej więzi, przyjaźni i szczerej
serdeczności, dzięki której
przedłuża sobie młodość i
mimo różnych przeciwności losu zachowuje życiowy
optymizm. Naśladownictwo
wskazane!
Bohaterami
niniejszego
tekstu są uczniowie kl. IVa IV
Liceum Ogólnokształcącego,
którzy uczęszczali do niego,
gdy znajdowało się jeszcze
przy ul. 22 Lipca (obecna 11
Listopada). Maturę zdawali w
maju 1965 r., a więc jeszcze w
epoce „średniego Gomułki”.
Szmat czasu…
Do pierwszego spotkania
absolwentów doszło 14 października 1995 r. z okazji jubileuszu 40-lecia szkoły, które
to uroczystości odbyły się już
w obecnej siedzibie IV liceum
na Piaskowej Górze, gdzie
przeprowadziło się ze Starego
Zdroju. Zjechali się z różnych

Byli „złoci” maturalni jubilaci przed miejscem tegorocznego zjazdu.
zakątków Polski, a nawet z
zagranicy. Były gorące powitania, ale i niepewność, czy od
razu rozpozna się koleżankę
lub kolegę (śnieżne siwizny,
zaokrąglone profile…), spotkanie z nauczycielami, niekończące się opowieści i biesiadowanie do białego rana

w hotelu „Sudety”… A maturzyści z IVa świętowali 30-lecie
egzaminu dojrzałości.
Dla wielu absolwentów
było to jednorazowe spotkanie po latach. Ale nie dla IVa
rocznik ’65. Postanowiono
organizować coroczne zjazdy,
a gościnę zaoferowała Basia
REKLAMA

WAŁBRZYCH

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 trafiłaś! Oferta projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)” realizowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy w Wałbrzychu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy 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 wypełnieniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W chwili obecnej dysponujemy jeszcze środkami finansowymi przeznaczonymi dla bezrobotnych kobiet do 29 roku życia należących do n/w grup, tj.:
• długotrwale bezrobotnych
• o niskich kwalifikacjach
• pozostałych (nie należących do grupy osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach i niepełnosprawnych)
Maksymalna kwota dofinansowania 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 Wydziału Programów Rynku Pracy pod nr tel. 074/840 73 84, 074/840 73 95.

Materna-Przewłocka, prowadząca wraz z mężem gospodarstwo agroturystyczne w
Glinnie powyżej Walimia, wiosce, do której zimą (śnieżną)
dojazd jest znacznie utrudniony, a komórki tracą zasięg. Ale
miejsce to jest urokliwie położone u stóp Wielkiej Sowy.
Spiritus movens klasowych
zjazdów, stał się Walerek Nowakowski („movens to jeszcze
rozumiem, ale dlaczego spiritus?” - powątpiewa), który
wziął na siebie systematyczny
kontakt z koleżeństwem oraz
informowanie go o kolejnych
spotkaniach. Przed każdym
uczestnik otrzymywał specjalne, górnolotnie brzmiące
zaproszenie, będące istną
perełką humoru i staropolszczyzny. Istotną rolę w przygotowaniu spotkań odegrała
również (niestety, od ośmiu lat
już nieżyjąca) Krysia Kossek-Popławska, ustalająca miejsca zamieszkania koleżanek i
kolegów w Centralnym Biurze
Adresowym. Do organizacji
spotkań przyczynił się też Bogdan Krukierek.
Spotkania w Glinnie zapoczątkowano jesienią 1996 r.
Kolejne odbywały się wiosną
lub wczesną jesienią. Dotychczas byli maturzyści gościli
tu 19-krotnie.Wielogodzinne
dysputy połączone z biesiadowaniem, trwały, w zależności
od aury, przy ognisku lub kominku. Zasiadali do nich lekarze, prawnicy, nauczyciele,
informatycy, inżynierowie budownictwa , biznesmeni, działacze samorządowi, żołnierz
zawodowy, rolnik i dziennikarz. Jak trafnie zauważono,
nikt z byłych uczniów IVa (w
tamtych czasach częściej używano nazwy XIa) nie wypadł
poza życiowy nawias i nie stał
się klasową czarną owcą. Przyjeżdżano w soboty, a niedzielne przedpołudnia przeznaczano m.in. na wędrówki po
okolicy. Opowiadanie anegdot, przypominanie wesołych,
ale i dramatycznych licealnych
chwil, wspólne śpiewanie…
- Zjazdy w Glinnie to dla
nas swoiste wagary. Wagary
od codziennych kłopotów,
trosk i obowiązków, robimy
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58-309 Wałbrzych, ul.Broniewskiego 65 C,
tel: 728 765048
58-300 Wałbrzych, ul.Konopnickiej 16,
tel: 796 600 006

sobie wolne nawet od ukochanych wnuków. Niemal
każdemu strzyka w kościach,
każdy ma jakieś problemy. Ale
to nie powód, by o tym stale
mówić i użalać się. Smutasy
nie będą tolerowane. Nie tylko
wracamy do przeszłości, ale
też snujemy plany na przyszłość. Czujemy się przez to
młodsi – podkreślają uczestnicy spotkań.
Jedno z ich odbyło się
latem u Marylki Błaszczyk-Owczarskiej w Skorzęcinie na
Wielkopolsce, gdzie prowadzi
ośrodek wczasowy nad jeziorem Połonickim.
Przed kilkoma tygodniami
wiara (nie warta nazywania
jej starą) zjechała się z okazji
50-lecia egzaminu maturalnego. Tym razem na miejsce
rendez - vous, które przygotowała Jasia Kołodziej-Sady,
wybrano „Oberżę PRL”, tuż za
granicami Wałbrzycha, w kierunku Jedliny-Zdroju. Lokal
pomysłowo nawiązuje wystrojem do lat 60. minionego
stulecia, które teraz określa się
jako przaśne, a nawet ubogie
(zdecydowanie protestuję!), a
utrwalone m.in. w prześmiewczych (w znacznej części kipiących przesadą!) filmach. Stawiło się 20 byłych maturzystów,
co uznać należy za frekwencję
wzorcową i godną podziwu,
zwłaszcza, że pięcioro z nich

odeszło już do lepszego świata.

Rozpoczęto
od
odczytania listy obecności i
wspomnień o tych, których
pożegnano. Następnie odśpiewano „Gaudeamus igitur” i zajęto miejsca przy
suto zastawionych stołach,
na których później zapłonęły świece. W trakcie obiadu
każdemu wręczono specjalnie na tę okazję przygotowane świadectwo dojrzałości
IV LO z okazji złotego jubileuszu opuszczenia szacownych murów szkoły. Jeden z
uczestników zaprezentował
przyszytą tarczę, czym wzbudził powszechny entuzjazm.
Potem na stół wjechał piętrowy tort z logo IV LO. Wieczorem gwarzono przy grillu
i śpiewano. Grubo po północy towarzystwo rozeszło się
do pokojów, a świętowanie
kontynuowano następnego
dnia… Rozjechano się z nadzieją na liczny udział w kolejnym zjeździe.
Staram się ciepło pisać o
IV (XI)a z IV LO, rocznik ’65.
Dlaczego? Po prostu jest to
również moja klasa. Wielu
bije mnie na głowę ilością
przyjazdów na spotkania
(grzmocę się gromko w piersi!), ale zawsze jestem z nią
sercem i duszą.
Andrzej Basiński

MOPS na Podzamczu do czerwca
Z inicjatywy Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, w jej siedzibie przy
al. Podwale w Wałbrzychu
dyżurowali co miesiąc pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Tak będzie do końca półrocza br. Dwa

ostatnie dyżury odbędą się 27
maja i 29 czerwca. Zadecydowało o tym znikome zainteresowanie nimi podzamczan.
***
Zespołowi
do
spraw
bezpieczeństwa
sanitarno-epidemiologicznego
Rady

Wspólnoty
Samorządowej
Podzamcze w Wałbrzychu
przewodniczy Elżbieta Polewska, a nie - jak podaliśmy w
jednym z poprzednich numerów - Henryk Czempkowski.
Przepraszamy.
(BAS)
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Ciekawe z niepotrzebnych
Rakiety, samoloty, helikopter,
czołg, skarbonki, jeż, węże, żyrafy, motyl – to jedne z wielu modeli
wykonanych z surowców wtórnych
przez dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 14 oraz z Niepublicznego
Przedszkola „Agatka” w Wałbrzychu.
Prace zgłoszone zostały do konkursu związanego z upcyclingiem, czyli
sztuką przetwarzania przedmiotów
nieużywanych w coś wartościowego

i funkcjonalnego. Dzieci wykazały się
wyobraźnią, wykorzystując m.in. plastikowe butelki, aluminiowe puszki po
napojach, pojemniczki po jogurtach,
koszyczki po owocach, baterie itp.
Celem konkursu było pobudzenie
kreatywności i zmysłu plastycznego
oraz poszerzenie technik twórczych w
połączeniu z edukacją ekologiczną i zapoznanie się z formami wtórnego przetwarzania odpadów pochodzących z

REKLAMA

gospodarstw domowych, w wyniku
którego mogą powstawać produkty o
wartości wyższej niż przetwarzane surowce.
Konkurs zorganizowany został w
ramach realizacji programu „Czysta
natura”, będącego laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej
Energii, którego organizatorem jest
GAZ-SYSTEM.

(BAS)
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Świętowali z Piaskiem
Pod patronatem Tygodnika DB 2010 w miniony
weekend świętowaliśmy
Dni Boguszowa-Gorc. W
programie imprezy znalazły się atrakcje dla wszystkich pokoleń.
Pierwszego dnia na stadionie przy ulicy Kusocińskiego impreza rozpoczęła
się programem własnym
MBP-CK, na który złożyły się
atrakcje dla dzieci, szaleństwa z Klaunem Maciejem
dla młodszych, a dla starszych zagrał zespół Klub
Johna Lennona. Następnie
wystąpił zespół Roxanne z
największymi
przebojami
fantastycznej formacji Roxette. Gwiazdą wieczoru
był Andrzej Piaseczny, który
wystąpił ze swoimi największymi przebojami. Utwory te
podobają się nie tylko starszym ale i młodszym słuchaczom. Po występie Andrzeja
Piasecznego odbył się pokaz
sztucznych ogni. Pierwszy
dzień obchodów zakończył
się dyskoteką.
Niedzielne atrakcje rozpoczęły się programem adreso-

wanym głównie dla dzieci.
Następnie zgromadzona publiczność mogła podziwiać
występ łódzkiej formacji Agaty Werner. Drugi dzień obfitował w występy disco polo
- jako pierwszy wystąpił zespół ,,Kris Książe Disco Polo”.
Gwiazdą wieczoru był natomiast zespół Mega Dance,
który zaprezentował swoje
największe przeboje. W tym
roku dopisała piękna pogoda
i licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i okolicznych
miejscowości mogli swobodnie korzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatora.
- Wszystkim licznie zgromadzonym mieszkańcom
naszego miasta dziękujemy
za wspólną zabawę i na kolejnie obchody święta naszego miasta zapraszamy już za
rok. Na pewno nie zabraknie
licznych atrakcji oraz znanych gwiazd – zapewniają
organizatorzy imprezy z
Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.

Gwiazdą tegorocznych Dni Boguszowa Gorc był Piasek.

(TP)
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Marzenia o Polsce
Stanisław
Michalik

W aktualnej, medialnej
euforii wyborczej, zdecydowałem się przytoczyć dające
wiele do myślenia refleksje
jeńca - Polaka z końca 1917
roku. To niezmiernie mądry i
przejmujący manifest jednej z
ofiar tragicznej I wojny światowej, o czym nie pamiętamy
już wcale, a przecież wtedy
ważyły się losy niepodległości Polski. Dziś, po nieomal
100 latach od tamtej daty, ze
zdumieniem odkrywamy, że
marzenia ówczesnego jeńca - Polaka o przyszłości niepodległej ojczyzny wciąż są
aktualne. Można powiedzieć,
to wstyd wobec tych idealistów, którzy swe życie oddali
ojczyźnie w ofierze, to hańba,
że nie potrafiliśmy wykorzystać wyjątkowej szansy, jaka
nadarzyła się w wyniku zarówno I, jak i II wojny światowej. A dziś po 25 latach zwycięstwa ruchu „Solidarności”
jesteśmy w tym samym miejscu. Rzeczpospolita szlachecka, kolebka egoistycznych
interesów, korupcji, sprzedaj-

ności i bezpardonowej walki
o władzę i pieniądze, wciąż
jest nieśmiertelna. A oto autentyczny zapis polskiego zesłańca z dnia 27 grudnia 1917
roku, zatytułowany „U progu
przyszłości – Co jeniec-Polak
pragnie znaleźć w odrodzonej Ojczyźnie?”:
„Trudno wyrazić wszystko,
co jeniec-Polak pragnie znaleźć w odrodzonej Ojczyźnie.
Pragnie ją ujrzeć taką, żeby
obszarowi jej nie zabrakło ani
piędzi ziemi, zroszonej krwią
i potem ojców. Pragnie ją widzieć piękną, ozdobioną arcydziełami rodzimej architektury, sztuki. Pragnie ją znaleźć
przodującą innym narodom
oświatą ludu, wysokim poziomem nauki teoretycznej i
rozległością jej praktycznych
zastosowań. Pragnie zastać
w niej wzorową gospodarkę,
potęgującą zasoby bogactwa
kraju.
Najgorętszym jednak pragnieniem jego jest doczekać
się chwili gdy Polska, wolna
od wroga, jak również oswobodzona od nieproszonych
protektorów,
opiekunów,
będzie mogła mieć nareszcie
swą własną politykę - polską
politykę.
Jakże więc wyrazić mamy
te nadzieje nasze, jak określić
przyszłą politykę Polski?
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Polityka ta ma być uczciwą.
Uczciwość ma stanowić cechę
charakterystyczną
polityki
polskiej, uczciwość ma ją wyróżniać od wszelkich innych.
Polityka jej nie będzie widownią bezkarnych błaznów,
pajaców, lub co gorsza zamaskowanych zbirów, ale stanie
się placówką świętą, rodzajem społecznego kapłaństwa,
dostępnego dla rąk czystych,
nieskazitelnych.
Rząd polski, polski Sejm nie
będą grzechem Narodu, jego
hańbą i wstydem wobec świata. Instytucje te odpowiadać
będą przeznaczeniu swemu:
Staną się prawdziwym przedstawicielstwem Narodu, wiernym wyrazem jego sumienia”.
Taką ma być przyszła polityka polska, taką ją widzi
jeniec-Polak w nadziejach
swoich. Nadziei tych nikt mu
wydrzeć, nikt osłabić nie zdoła: stanowią one bowiem duchową spuściznę, przekazaną
mu przez ojców, dźwignię w
jego szarym życiu obecnym,
zadatki przyszłej wielkości
jego Ojczyzny.
Tak, to prawda, nikt nie
był w stanie pozbawić takich
wspaniałych Polaków nadziei
swoich.
Z tymi nadziejami poszli do
grobu. A my dziś w wolnym
kraju nad Wisłą i Odrą kruszyREKLAMA

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

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

Wałbrzych: ul Broniewskiego 73/307
czynne: pn. - pt. 9 -17

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja
w super cenach.
ar
Nowy tow
tek)

22 maja (pią
Fornalskiej 43
Boguszów-Gorce
k)
29 maja (piąte
no
Rów legła 1
Szczawno-Zdrój,
jest dla nich tylko płaszczykiem do przykrywania egoistycznych celów. Przejęliśmy
PRL-owskie, najgorsze wzory
upartyjnienia. Jesteś w partii,
nie masz głosu zgodnie ze
swoim sumieniem lub wyznaniem, liczy się linia partii i jej
kierownictwa, stajesz się maszynką do głosowania. Wódz
partyjny określa, co masz
mówić dla prasy, radia lub telewizji. Nie jest ważne Twoje
zdanie. Jesteś całkowicie uległy, możesz liczyć na wysokie
miejsce na liście w kolejnych
wyborach. Niepodlegli mogą
odejść i zostają zepchnięci
na boczny tor. W debatach
sejmowych nie ma miejsca na
merytoryczne dyskusje. Trybuna sejmowa jest platformą
do wojny politycznej, do wzajemnego obrzucania się inwektywami do ustawicznego
deprecjonowania rządu przez
opozycję. To samo dotyczy
kampanii wyborczych. Wygrywają na ogół ci, co lepiej
opanują sztukę marketingu
wyborczego. Populistyczne
programy wyborcze i obietni-

ce na gorąco rzucane na wiecach wyborczych bez pokrycia w możliwościach budżetu
państwa, to rzecz naturalna.
Można pozwolić sobie na
wszystko, bo za to nie ponosi
się żadnej odpowiedzialności,
chyba że dopiero po upływie
czteroletniej kadencji, ale
wtedy można mydlić oczy
wyborcom nowymi obietnicami.
Oto mamy ilustrację jak
spełniają się polskie marzenia.
Czy za taką Polskę przelewali
krew i cierpieli w niewoli polscy zesłańcy?
Czy wyraźny sygnał ostrzegawczy w tegorocznych
wyborach
prezydenckich
(spontaniczne poparcie ludzi
młodych dla Pawła Kukiza)
pozwoli coś zmienić w mentalności osób dzierżących władzę w Polsce, uprzytomnić,
że źle się dzieje w państwie,
że ludzie mają już dość ustawicznej wojny politycznej, że
nie wiele ma ona wspólnego
z prawdziwą ideą wolności i
demokracji ?
Oto jest pytanie…

Gwiazdy w Teatrze Zdrojowym

tel.74 660 67 30
tel.74 635 10 52
tel.74 635 10 68
tel.74 635 10 72

my kopie tak jak dawniej bywało, niszcząc się wzajemnie
i plugawiąc, depcząc wszelkie
ideały w imię jednego celu –
władzy.
Skąd to się bierze i kto to
wymyślił? To przecież beznadziejne fatum ciążące w naszej
historii. Jesteśmy w stanie by
się przed nim obronić?
Niestety, nic na to nie wskazuje.
Sensacyjne nasze media
informują, że obecnie urzędujący prezydent bywał opluty
i wyzywany przez zorganizowane grupy wyrostków, ale
nie tylko, także w mediach
przez opozycyjnych polityków
i dziennikarzy, bo w kampanii
wyborczej wszelkie chwyty są
dozwolone. Spodziewam się,
że za jakiś czas to samo spotka
kolejnych prezydentów, skoro nie potrafimy w porę temu
przeciwdziałać. Nie ma tu znaczenia fakt, że prezydent jest
wybierany przez większość
wyborców i reprezentuje państwo polskie. Plucie na prezydenta, to tak samo jak plucie
na państwo polskie i fundamentalne zasady demokracji.
W krajach cywilizowanych w
Europie takie procedery są
zakazane i spotykają się z powszechną dezaprobatą, a także postępowaniem sądowym.
Niestety, nie u nas w Polsce.
Wolność dla wielu Polaków
oznacza swobodę w publicznym, a także anonimowym
znieważaniu każdego polityka
i obywatela, obrzucaniu stekiem wyzwisk, oskarżaniu o
przestępstwa i zbrodnie bez
żadnych dowodów. Wystarczy
spojrzeć na to, co się dzieje w
internecie, poczytać komentarze różnych artykułów lub linki
na facebooku.
Wolność dla polityków
oznacza nieograniczone korzystanie z przywilejów poselskich lub urzędniczych
dla bogacenia się i bezkompromisowej walki o władzę.
Interes państwa i obywateli

niskie
raty

W spektaklu „Wszystko
przez Judasza” występują
wymiennie: Katarzyna Cichopek, Joanna Kurowska,
Magda Wójcik, Anna Korcz,
Katarzyna Jamróz, Olga
Borys, Alicja Kwiatkowska,
Karol Strasburger, Jacek Fedorowicz, Maciej Damięcki,
Piotr Szwedes i Artur Dziurman. Kto z nich przyjedzie
do Szczawna Zdroju?
Zainteresowanych zapraszamy już 22 maja (piątek) na
godz. 19 00 do Teatru Zdrojowego w Szczawnie Zdroju na

sztukę komediową „Wszystko
przez judasza” Andrzej Ballo,
którą wystawia warszawski teatr Palladium.
- Do czego służy mały
otwór w drzwiach? W tej sztuce znajdziecie odpowiedź na
to przekorne pytanie. Perypetie dwóch małżeńskich
par, mieszkających na tym
samym piętrze, wiedzione
komediowym korowodem
złożonym z zabawnych i błyskotliwych dialogów. Komedia z filozoficznym przesłaniem, traktująca o ludzkich

słabościach,
niezależnych
w tym wypadku od intelektu i zdolności człowieka. Po
obejrzeniu tej sztuki inaczej
spojrzycie na sąsiadów, być
może i wymienicie drzwi.
Konwencja tej sztuki to oczywiście kryminał. Czarny jak
humor – czytamy na stronie
internetowej Teatru Palladium.
Bilety na ten spektakl są
jeszcze do nabycia i kosztują
70 zł. Zamówienia pod numerem telefonu 513 05 00 49.
(RED)
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Pięknie czytali

KREDYT
POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO

Ponad 130 osób uczestniczyło w II Wałbrzyskim Integracyjnym
Konkursie Pięknego Czytania. Organizatorem konkursu były: Urząd
Miejski w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin ZSZS.
Zadanie współfinansowano ze środków Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu oraz PFRON.
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie
i przebieg konkursu byli
nauczyciele Zespołu Szkół
Zawodowych Specjalnych
w Wałbrzychu, a osobą koordynującą prace przygotowawcze i prowadzącą imprezę była Olga Tatuśko.
Do Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w
Wałbrzychu, by uczestniczyć w konkursie, przybyli
przedstawiciele wielu placówek oświatowych oraz
organizacji pozarządowych
i instytucji: Publiczna Szkoła
Podstawowa Specjalna nr
10, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28, Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 17,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30, Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 5, Publiczne
Gimnazjum nr 3, Publiczne

Gimnazjum nr 1, Publiczne
Gimnazjum Specjalne nr
10, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Polski
Związek Niewidomych Koło
Wałbrzych, Straż Miejska w
Wałbrzychu, Polski Związek
Niewidomych Koło Głuszyca, Stowarzyszenie „Radość
Życia”, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej oraz Powiatowy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu.
Wśród gości byli: Magdalena-Styś Kruszelnicka - wizytator Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu Oddział w
Wałbrzychu, Krystyna Olanin – wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha
oraz Iwona Rychlik - inspektor Biura Edukacji i Wycho-

wania Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu.
Spotkanie otworzyła Jolanta Ceran - prezes Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej w Wałbrzychu,
a w części artystycznej wystąpiły: Zespół Wokalno-Taneczny „Iskierki” z Zespołu
Szkół Zawodowych Specjalnych (opiekun Ilona Zalejska) i Zespół „Esy Floresy” z
Zespołu Szkół Zawodowych
Specjalnych, opiekun pani
Izabela Janiszewska.
- Do konkursu zgłosiło się
50 uczestników, a w imprezie ogólnie brało udział 130
osób. Prezentacjom przysłuchiwało się jury w składzie:
aktorka i dyrektor Ogólnopolskiego Teatru William-Es Danuta Gołdon – Legler;
Wieńczysława
Grudzień,
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Bez BIK



Bez poręczycieli



Bez opłat
wstępnych



na dowolny cel

Zadzwoń i sprawdź

74 300 03 35
733 033 350
Wałbrzych,
pl. Magistracki 3,
lok. 12 (piętro III)
Wszyscy uczestnicy konkursu pięknego czytania dostali równorzędne
nagrody.

która przez wiele lat zawodowo była związana z Filharmonią Sudecką; Jadwiga
Kaczmarczyk - bibliotekarz
Publicznego Gimnazjum nr
3 oraz Irena Świętochowska
- nauczyciel Zespołu Szkół
Zawodowych Specjalnych.
Wszyscy uczestnicy otrzymali równorzędne nagrody

w postaci książek oraz dyplomy. Celem Konkurs było
uwrażliwianie na piękno literatury, kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu
literackiego, propagowanie
kultury czytelniczej, rozwój
talentów, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu oraz

Pomaga wrócić
do normalnego życia

integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha – w
myśl słów A. Grabowskiego:
„Książka – to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi
– doradcę ma i przyjaciela,
który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów
odpędza, osładza cierpkości”
– wyjaśniają organizatorzy
konkursu.
(TP)

REKLAMA

Sklep Medyczny – Pracownia Ortopedyczna przy al. Wyzwolenia 19
w Wałbrzychu nie jest zwykłym sklepem z artykułami i sprzętem
medycznym. To wyjątkowe miejsce, w którym Mateusz Rosiak
- absolwent fizjoterapii i technik ortopeda – tworzy protezy kończyn.
O ich znakomitej jakości najlepiej świadczy przykład wałbrzyskiego
kolarza Henryka Fortońskiego, który z protezą lewej nogi startuje w ultra
maratonach rowerowych!
- Sklep Medyczny – Pracownia Ortopedyczna przy
al. Wyzwolenia 19 w Wałbrzychu w swojej bogatej
ofercie ma między innymi:
protezy kończyn górnych i
dolnych, sprzęt ortopedyczny, wózki inwalidzkie, łóżka
rehabilitacyjne czy pielucho
majtki z niskimi dopłatami.
Ponadto można u nas wypożyczyć sprzęt medyczny
i liczyć na bezpłatny dowóz
sprzętu do domu pacjenta.
Nasz sklep realizuje wnioski
NFZ – wylicza Agnieszka Be-

kus, która zaprasza wszystkich do tej placówki w godzinach od 8.00 do 16.00.
W ofercie firmy Mateusza
Rosiaka szczególne miejsce
zajmują protezy kończyn
górnych i dolnych. Nie może
być inaczej, skoro jej właściciel jest doskonale przygotowany merytorycznie i praktycznie do ich wytwarzania.
- Podczas studiowania fizjoterapii odbywałem praktykę w szpitalu. I tam właśnie
spotkałem pracownika zakładu ortopedycznego, który

odkrył nam, studentom, arkany tej sztuki. Bardzo mnie
tym zagadnieniem zainteresował. Gdy dostałem ofertę
pracy w takim zakładzie, to
podjąłem ją bez wahania.
Zacząłem zgłębiać tajniki
tworzenia protez i uzyskałem tytuł technika ortopedy.
Potem postanowiłem pracować na własny rachunek –
wyjaśnia Mateusz Rosiak.
O jego fachowości najlepiej świadczy przykład
protezy, którą wykonał dla
wałbrzyskiego kolarza Hen-

ryka Fortońskiego, któremu
14 stycznia 1985 r., podczas
pracy na ścianie w Kopalni
Węgla Kamiennego „Thorez”, przenośnik wciągnął
nogę. Konieczna była amputacja. Nieszczęście to nie
załamało jednak przyszłego
medalistę mistrzostw Polski.
– Nie rozpaczałem długo, a do normalnego życia
wróciłem dzięki uprawianiu
sportu i wytyczaniu sobie
kolejnych celów – podkreślił 58-letni dziś Henryk

Fortoński, podejmujący dalekie rowerowe wyprawy
po Europie i rywalizujący w
wyścigach podczas, których
od 2000 r. przejechał ponad
200 tys. km! – Pokonałem już
trzykrotnie trasę Ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady Tour
o długości 1008 km. Mój rekord życiowy to 55 godzin i
5 minut.
Podejmowanie
takich
wyzwań nie byłoby możliwe
bez odpowiedniej protezy
lewej nogi, którą Henryko-

wi Fortońskiemu stworzył w
swojej pracowni przy al. Wyzwolenia 19 w Wałbrzychu
Mateusz Rosiak.
- Każdy przypadek jest
indywidualny i wymaga
odpowiedniego podejścia.
Zapraszam wszystkich do
mojego sklepu i pracowni.
Można także kontaktować
się z nami telefonicznie pod
numerami: (74) 300 31 70
oraz 604 164 658 – dodaje
Mateusz Rosiak.
(RED)
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Liczy się rozmowa

Przyjdź
na 109 urodziny

Na neutralnym gruncie, z możliwością swobodnej rozmowy, zadania
pytań, bez wyczekiwania gdzieś na urzędowym korytarzu - na te
plusy zgodnie wskazują odwiedzający Świebodzickie Targi Pracy.
Zadowoleni są i poszukujący zatrudnienia, i pracodawcy.
To już siódmy rok, gdy z
inicjatywy burmistrza Świebodzic Bogdana Kożuchowicza i Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzicach,
mieszkańcy tego miasta
mają możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami z rynku lokalnego. Co
roku odwiedza je kilkaset
osób. Podobnie było i podczas czwartkowego spotkania. Spora grupa mieszkańców stawiła się w Miejskim
Domu Kultury jeszcze zanim
targi zostały otwarte.
- Niezmiernie się cieszę,
że tak wiele firm znów odpowiedziało na nasze zaproszenie, dziękuję za zainteresowanie i życzę owocnych
rozmów. Mam nadzieję, że i
tym razem Państwo, którzy
poszukujcie zatrudnienia,
znajdziecie coś interesującego - mówił podczas otwarcia
burmistrz Bogdan Kożuchowicz. Głos zabrał także dy-

rektor PUP w Świdnicy Tadeusz Kotlarski podkreślając, że
Świebodzice są samorządem
szczególnie wrażliwym na
kwestie związane z rynkiem
pracy. - Tego typu inicjatywy z pewnością pomagają
mieszkańcom znaleźć pracę
- przyznał.
W tegorocznej edycji
uczestniczyło blisko 20 firm
z terenu miasta, jak również
instytucje służące fachowym
doradztwem w sprawach
zatrudnienia. Jak zawsze
sporym zainteresowaniem
cieszyło się stoisko Powiatowego Urzędu Pracy Filii w
Świebodzicach, świebodziczanie chętnie składali swoje
aplikacje także m. in. na stoiskach takich firm, jak Śnieżka czy Rezo (spółka prowadzi
sklep Intermarche).
- Mamy oferty na stanowisko kasjer, sprzedawca, pracownik magazynu, nie stawiamy wymagań wiekowych

bo przecież wiek emerytalny
sie wydłuża i wszyscy musimy
dłużej pracować - przyznała
Dorota Kozłowska, kierownik sklepu. - Liczy się chęć do
pracy, nawet doświadczenie
nie jest tak ważne. Uważam,
że taka forma bezpośredniego kontaktu pracodawcy
z pracownikiem jest bardzo
dobrym rozwiązaniem.
W tym roku po raz pierwszy organizatorzy nie zaprosili agencji pośrednictwa
pracy. Swoje oferty prezentowały wyłącznie firmy, bezpośrednio szukające pracowników.
Nowością był także punkt
ZGK Świebodzice sp. zoo, po
raz kolejny obecny był także
punkt informacyjny Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach, gdzie można było zasięgnąć porad, dotyczących
założenia własnej działalności gospodarczej.

(RED)

Turniej sołectw
Rada Sołecka Wsi Jabłów
zaprasza na IX Turniej Sołectw Gminy Stare Bogaczowice. Impreza odbędzie
się 23 maja o godz. 15.00
na boisku sportowym w Jabłowie. W programie: konkurencje turniejowe między
sołectwami, rozdanie nagród „Działacz Roku 2014” z
okazji Dnia Samorządowca,
atrakcje dla dzieci, liczne
niespodzianki, wspólna zabawa, dania z grilla, napoje,
lody itp.
(TP)

(RED)

REKLAMA

GABINET KOSMETYCZNY
mgr kosmetolog
Mam dla Ciebie bukiet życzeń,
Moja Mamo ukochana,
Niech Twa buzia będzie zawsze
Tylko roześmiana,
Niech Ci szczęście oraz zdrowie
Nieustannie dopisują
Nich się Twoje marzenia
w każdym dniu realizują.

Z okazji Dnia Matki

-20% na wszystkie zabiegi
w dniach 26-27.05.2015

W gabinecie dostępne są bony upominkowe

ul. Szmidta 1/2 (przy Pl. Grunwaldzkim)

Tel: 608-065-074

24 maja na szczycie Wielkiej Sowy odbędzie się
impreza z okazji 109 rocznicy powstania wieży na
najwyższym szczycie Gór
Sowich. Impreza rozpocznie się o godz. 20.00, a w jej
programie są między innymi:
konkursy, muzyka taneczna i
pokaz sztucznych ogni. Wejście na szczyt z przełęczy:
Walimskiej, Jugowskiej, Sokolej oraz z Lasocina.

Aktywny
weekend
23 maja o godz. 12:00 świebodziczanie pobiegną w
biegu na dystansie 1500 m
w ramach ogólnopolskiej
akcji „Polska biega”. Jak
zwykle trasę wytyczono na
Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach, ze startem i metą
przed halą sportowo-widowiskową przy ul. Mieszka Starego 6. Zapisy przed
biegiem, od godz. 10:00 do
11:50. A w niedzielę, 24 maja,
coś dla miłośników piłki nożnej: mecz piłki nożnej, w
którym zagrają ze sobą radni
miejscy, przedsiębiorcy, rodzice dzieci z Przedszkola nr
2, świebodziccy krwiodawcy,
a także młodzicy z Miejskiego Klubu Sportowego Victoria Świebodzice. Chodzi
oczywiście nie o rywalizację
ale dobrą zabawę, zapraszamy zatem do kibicowania i
dopingowania drużynom.
Miejsce rozgrywek - boisko
na Os. Piastowskim. Sportowym zmaganiom towarzyszyć będą liczne atrakcje
dla najmłodszych: piłkarzyki, malowanie twarzy, quiz i
konkursy o tematyce sportowej.
(RED)

REKLAMA

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

SZYBKA GOTÓWKA

DO 9 000 zł

umowa o pracę, zlecenie
renta, emerytura

honorujemy:
komornika za mieszkanie,
telefon, alimenty.

Miss Mama
Fundacja Edukacyjno –
Społeczna „Polny Kwiat”
oraz Gminne Centrum
Edukacyjno – Społeczne
w Starych Bogaczowicach
zapraszają kobiety – mieszkanki terenów wiejskich
- do udziału w projekcie
„Miss Mama”. - Fundacja
pozyskała na ten cel dotację w ramach programu FIO
2015 z Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej, co jest
dla nas ogromnym wyróżnieniem – podkreśla zarząd
fundacji.
- Projekt polega na kompleksowym wsparciu i poprawie wizerunku roli matki
w środowisku lokalnym, w
ramach którego proponujemy kobietom udział w cyklu
różnorodnych warsztatów.
W okresie czerwiec – listopad
2015 będą przeprowadzone warsztaty: zdrowe odżywianie rodziny (czerwiec),
komunikacji i asertywności
(czerwiec), budowanie relacji z dziećmi i instrumenty
wspomagające wychowanie
dzieci (wrzesień/październik),
jesteś piękna (październik/
listopad), kreatywne z rękodzieła artystycznego (lipiec/
sierpień) oraz kurs samoobrony (wrzesień/październik). Projekt rozpoczniemy
od organizacji imprezy integracyjnej. Dzień Rodziny
zaplanowaliśmy na 31 maja
o godz. 15.00 w amfiteatrze
w Starych Bogaczowicach.

Zakończeniem projektu będzie organizacja plebiscytu i
podsumowującej gali „Miss
Mam”, która odbędzie się 12
grudnia w sali rady sołeckiej
w Starych Bogaczowicach.
W plebiscycie udział wezmą
wszystkie chętne mamy oraz
eksperci z dziedziny wychowania i edukacji dzieci, a także mody, zdrowia i urody. Do
udziału w projekcie zapraszamy: pełnoletnie mieszkanki
terenów wiejskich województwa dolnośląskiego; kobiety
nieaktywne zawodowo (urlop
wychowawczy, macierzyński,
żony rolników, osoby bezrobotne, studentki, itp., niepracujące lub pracujące na zlecenia, dzieło); kobiety pełniące
rolę matki obecnie, a także
planujące być matką. Udział
w projekcie jest bezpłatny.
Zapewniamy zaświadczenia o
ukończeniu poszczególnych
warsztatów,
poczęstunek
podczas zajęć, opiekę pedagogiczną nad dziećmi mniejszymi podczas trwania warsztatów. Zajęcia odbywać się
będą w godzinach przed i popołudniowych w ciągu tygodnia, w Gminnym Centrum
Edukacyjno – Społecznym w
Starych Bogaczowicach. Zapisy w GCES do 30 maja 2015
pod nr tel. (74) 844 35 03 –
wyjaśnia Agnieszka Lechowicz z Gminnego Centrum
Edukacyjno – Społecznego w
Starych Bogaczowicach.
(RED)
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Strefa Urody

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

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

W piątek, 22 maja o godz. 10.00, w Galerii Victoria w Wałbrzychu swoje podwoje otworzy najnowocześniejszy
w powiecie salon fryzjersko – kosmetyczny Strefa Urody. – Z okazji zbliżającego się Dnia Matki będziemy rozdawali
kupony rabatowe mamom, które odwiedzą nasz salon w dniu otwarcia – zapowiadają właściciele Strefy Urody.

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

Nowy salon w Galerii Victoria znajduje się na pierwszym
piętrze, obok sklepu komputerowego, niemal naprzeciwko Media Markt.
- W tym miejscu działała już
firma o podobnym profilu, ale
postanowiliśmy stworzyć od
podstaw miejsce, w którym

będziemy oferowali kompleksowo usługi związane z pielęgnacją urody – podkreślają
właściciele Strefy Urody.
Lokal przeszedł gruntowną
modernizację. Zyskał nie tylko
nową szatę, ale i najnowocześniejsze wyposażenie. - Do
dyspozycji naszych klientek

będą nie tylko specjaliści z
zakresu fryzjerstwa, kosmetologii, manicure i wizażu, ale
także najlepszy sprzęt. Zakupiliśmy, między innymi, kombajn
kosmetyczny ALL INCLUSIVE
GOLD II GENERACJI. Przy użyciu tego urządzenia będziemy
oferowali mnóstwo zabiegów

na najwyższym poziomie.
Będzie to między innymi: mikrodermabrazja korundowa,
liposukcja
ultradźwiękowa,
oxybrazja wodno-tlenowa, peeling kawitacyjny z jonoforezą,
vacuum frequency, badanie
skóry i wiele innych – wyliczają
właściciele Strefy Urody.

Nowoczesny
kombajn
kosmetyczny oraz pozostałe
urządzenia i cały nowy salon
będzie można oglądać już w
piątek, 22 maja, w godzinach
10.00 – 21.00, podczas dnia
otwartego w Strefie Urody.
Poza tym będzie można zapisać się na strzyżenie lub zabieg kosmetyczny i skorzystać
z porad fachowców.
- Dla pierwszych 5 klientów przygotowaliśmy niespodziankę w postaci bezpłatnego wizażu, a dla mam, z okazji
zbliżającego się Dnia Matki,
będziemy mieli specjalne kupony z rabatem 20 procent na
dostępne usługi. Poza tym będzie można kupić bony podarunkowe na zabiegi w naszym
salonie – dodają pracownicy
Strefy Urody.
Już od soboty, 23 maja, do
dyspozycji klientów będzie
cała gama usług fryzjerskich

(strzyżenie damskie, męskie
i dziecięce, czesanie itp.);
wizaż, czy artystyczne zdobienie paznokci metodą one
stroke.
- Na pewno w naszym salonie każdy znajdzie coś dla
siebie. Nasze fryzjerki wybierają się wkrótce na szkolenie
do Barcelony, by oferować
strzyżenie i czesanie według
najnowszych
światowych
trendów. Specjaliści od kosmetologii są na bieżąco ze
wszystkimi nowinkami, podobnie jak manicurzystki. Zapraszamy do naszego salonu 7
dni w tygodniu, w godzinach
od 10.00 do 21.00. Więcej informacji można znaleźć na
naszej stronie internetowej
www.strefaurody.info
oraz
pod numerem telefonu 535
115 115 – zachęcają właściciele Strefy Urody.
(RED)
REKLAMA
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jest w UPC
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INTERNET

Zapraszamy do Salonu Sprzedaży UPC, Wałbrzych, ul. Kusocińskiego 13
pon.–pt. 9:00-17:00
tel. 74 637 18 50
e-mail.: salon.walbrzych@upc.pl
077 reklama dla Wałbrzycha - kwartalnik.indd 1

Mega power, mega fun
18.05.2015 14:45
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REKLAMA

Pantone 300C

Więcej wiadomości codziennie na sport.db2010.pl

Czwartek, 21 maja 2015 r.
www.db2010.pl

DB2010

.PL

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY

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

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

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.
Informacje pod numerami telefonu:

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

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

REKLAMA

więcej informacji na creditia.pl

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

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

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!
porady, reprezentacja w sądach
pozwy, wnioski, odwołania,
rozwody, spadki, podział majątku
sprawy komornicze, zajęcia
sprawy ZUS i pracownicze
sprawy karne, cywilne, rodzinne
dochodzenie odszkodowań
Najwyższy poziom usług
za przystępną cenę!
Wałbrzych, ul. SŁOWACKIEGO 5 (obok APTEKI)
tel. 74 307 03 39, 601 570 621,

Zatopili Kotwicę

Niewiele brakuje

Piłkarze Górnika Wałbrzych
zrobili kolejny wielki krok na drodze do utrzymania w II lidze. Podopieczni trenera Jerzego Cyraka
pokonali na własnym stadionie
Kotwicę Kołobrzeg 2:1 i mają już
tylko punkt straty do miejsca gwarantującego drugoligowy byt w
kolejnym sezonie.
Kilka dni przed sobotnim meczem
do obu drużyn dotarła dobra wiadomość: z rozgrywek I ligi wycofała
się Flota Świnoujście, przez co z I ligi
spadnie jedna drużyna mniej. A to
oznacza, że z II ligi także zdegradowana zostanie jedna drużyna mniej,
dzięki czemu zajęcie 15. miejsca w
tabeli II ligi da utrzymanie, co jest
celem i Górnika, i Kotwicy. Przed konfrontacją z kołobrzeżanami trener
Jerzy Cyrak dokonał 2 zmian w składzie wałbrzyszan, w porównaniu do
zremisowanego meczu z Zagłębiem
Sosnowiec (2:2): Mateusz Krzymiński
zastąpił Mateusza Sawickiego, a za
pauzującego za kartki Bartosza Tyktora zagrał Dominik Radziemski.
Na początku spotkania lekką przewagę miała Kotwica, ale jedynym
efektem była groźna sytuacja z 8 min.
Najpierw, po wrzucie z autu, groźnie
uderzył Tomasz Bieluk, ale nogami
obronił Leonid Musin, a chwilę później z dystansu huknął Marcin Chruściński, jednak niecelnie. Potem przewagę osiągnął Górnik i w 13 min.,
po wybiuciu piłki zza pola karnego
przez bramkarza gości, z ponad 30 m
strzelił Mateusz Krzymiński, ale piłkę
sprzed linii bramkowej wybił Bartosz
Soczyński. Za to sześć minut później,
po dośrodkowaniu Damiana Lenkiewicza z prawej strony, futbolówkę
przejął Krzymiński i został sfaulowany w szesnatce przez Chruścińskiego. Sędzia podyktował rzut karny dla
Górnika, który bardzo pewnie wykorzystał Rafał Figiel. Po tym golu kibice
z sektora C zrobili ładną oprawę: mieli biało - niebieskie flagi i byli ubrani

4 punkty zdobyte w 3 meczach
zagwarantują piłkarkom nożnym
AZS PWSZ Wałbrzych awans do
ekstraklasy. Jest wielce prawdopodobne, że wałbrzyszanki historyczny sukces będą świętowały 30
maja w Lublinie.
- Jedna passa skończona, ale druga
trwa w najlepsze. Tak wyglądał miniony weekend dla naszej I-ligowej
drużyny – mówi Marcin Gryka, trener
piłkarek nożnych AZS PWSZ Wałbrzych. - Dość niespodziewanie już w
13. minucie meczu AZS PWSZ - AJD
Gol Częstochowa zespół gości zdobył prowadzenie. A to oznaczało, że
passa naszej bramkarki Darii Antończyk po 630 minutach (dziewięć pełnych meczów!) dobiegła końca. Nie
obyło się przy tej stracie gola przez
wałbrzyszanki bez... pomocy naszej
zawodniczki. Po strzale częstochowianki piłkę trąciła jeszcze Edyta Botor, która zmieniła kierunek jej lotu,
czym zupełnie zmyliła Antończyk.
I piłka znalazła się w siatce. W przerwie nasza bramkarka z uśmiechem
na ustach „zmyła głowę” młodszej
koleżance za tę interwencję. Ale
wówczas wynik brzmiał już 1:1, bo
po stracie gola i kolejnych dwóch
minutach Katarzyna Brzeska wyrównała. Potem nasze zawodniczki miały
jeszcze kilka dogodnych sytuacji, ale
nie potrafiły zdobyć przed przerwą
kolejnego gola. W II połowie tę sprokurowaną bramkę wzięła sobie do
serca Edyta Botor. Przy każdym rzucie
rożnym biegła przed bramkę rywalek
i w 61. minucie głową posłała piłkę do
ich siatki. To był gola na 2:1 dla AZS
PWSZ. Nasza drużyna nadal przeważała, miała kolejne sytuacje, ale dopiero w doliczonym czasie jedną z nich
wykorzystała Klaudia Miłek. I podwyższyła wynik na 3:1. To oznaczało, że
nasz zespół nadal lideruje w I lidze. I
utrzymuje przewagę nad Rolnikiem
Biedrzychowice i AZS UJ Kraków, które także wygrały swoje mecze. I AZS

Dominik Radziemski (przy piłce) strzelił drugiego gola w meczu z Kotwicą.
w białe lub niebieskie peleryny. Tymczasem w 24 min., po dośrodkowaniu Michała Oświęcimki z rzutu rożnego, wynik podwyższył kapitalnym
strzałem z woleja Dominik Radziemski. Tuż przed przerwą bramkę na 3:0
mógł zdobyć Figiel, ale jego strzał z
narożnika pola karnego dobrze obronił Marcin Skrzeszewski.
W przerwie Piotr Tworek dokonał zmiany w kadrze Kotwicy: Paweł
Szutenberg zastąpił Daniela Kokosińskiego. Po wznowieniu gry nadal
przeważali gospodarze. W 57 min. po
indywidualnej akcji groźnie strzelił
Figiel, ale minimalnie niecelnie. Pięć
minut później, po dośrodkowaniu z
rzutu rożnego, główkował Dominik
Bronisławski, ale piłkę spokojnie złapał Skrzeszewski. W 77 min., po akcji
Krzysztofa Biegańskiego, fatalny błąd
popełnili obrońcy Górnika. Wykorzystał go - wprowadzony do gry kilkadziesiąt sekund wcześniej - Damian
Kugiel, który zdobył gola kontaktowego. Wtedy goście przejęli inicjatywę,
zaczęli częściej atakować, przez co
Górnik został zepchnięty do obrony i
zrobiło się bardzo nerwowo. Jednak to
biało - niebiescy mogli postawić kropkę nad „i”, gdy po podaniu od Kamila
Śmiałowskiego w świetnej sytuacji

znalazł się bardzo dobrze grający w
tym meczu Michał Oświęcimka, lecz
uderzoną przez niego piłkę bardzo dobrze obronił golkiper gości. Ostatecznie Górnik wygrał z Kotwicą 2:1 i zrównał się punktami (obie drużyny mają
po 28 punktów), jednak w tabeli wyżej
jest drużyna znad morza, ponieważ ma
lepszy bilans bezpośrednich spotkań.
W środę Górnik zagrał w Niepołomicach z Puszczą (relacja na sport.
db2010.pl), a w następnej kolejce
wałbrzyszanie zmierzą się w Wałbrzychu ze Stalą Mielec. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 24 maja, o godz.
17:00.
Radosław Radczak
Górnik Wałbrzych - Kotwica Kołobrzeg 2:1 (2:0)
Bramki: 1:0 Figiel (20-k), 2:0 Radziemski (24),
2:1 Kugiel (77). Żółte kartki: Sochań, Poznański.
Sędziował: Tomasz Białek (Drezdenko).
Widzów: 500.
Górnik: Musin - D. Michalak, Wepa, Cichocki,
Krzymiński (82 Sawicki) - Oświęcimka, Radziemski, Bronisławski, Figiel, - Lenkiewicz (72
Śmiałowski), Orłowski.
Kotwica: Skrzeszewski - Chruściński, Poznański,
Soczyński, Kokosiński (46 Szutenberg) - Rydzak,
Sochań (76 Kugiel), Danilczyk, Bejuk, Korczyński
(51 Babiarz) - Ropiejko (70 Biegański).

PWSZ kontynuuje swoją passę zwycięskich meczów, wygrana z AJD Gol
to było 13. kolejne zwycięstwo. Teraz
jest szansa, by te serię kontynuować,
bo już w czwartek - 21.05 - AZS PWSZ
gra kolejny mecz na własnym stadionie. O godz. 16.00 zmierzy się z Dargfilem Tomaszów Mazowiecki. Wygrana
znacznie przybliżyłaby nasz zespół do
awansu, bo po tym czwartku pozostaną już tylko dwie kolejki do zakończenia rozgrywek. Zapraszamy kibiców
na ten mecz na Stadion Tysiąclecia
przy ul. Ratuszowej – dodaje trener
akademiczek.
(RED)
AZS PWSZ Wałbrzych
- AJD Gol Częstochowa 3:1 (1:1)
AZS PWSZ: Antończyk - Botor, Mesjasz,
Konopka, Kowalewska, Wacławczyk, Brzeska,
Iwańczuk, Lizoń, Miłek, Gonzalez. Po przerwie
zeszły Iwańczuk, Wacławczyk i Gonzalez, a ich
miejsca zajęły: Pluta, Borkowska i Pełechata.
Pozostałe wyniki 16 kolejki:
AZS UJ Kraków - Korona Łaszczów1:0
Sokół Kolbuszowa Dolna - MUKS Tomaszów
Mazowiecki 2:0
Rolnik Biedrzychowice - KKS Bogdańczowice 5:1
Wanda Kraków - Widok Lublin 4:2
1. AZS PWSZ Wałbrzych
2. Rolnik Biedrzychowice
3. AZS UJ Kraków
4. KKS Bogdańczowice
5. Sokół Kolbuszowa Dolna
6. Gol Częstochowa
7. Widok Lublin
8. Korona Łaszczów
9. MUKS Tomaszów M.
10. Wanda Kraków

15
16
15
16
16
16
15
16
15
16

40
38
36
24
19
19
13
12
12
8

37:10
58:14
46:10
19:19
15:18
15:16
15:36
9:37
11:40
9:34

Następna kolejka - 30 maja:
Widok Lublin - AZS PWSZ Wałbrzych
Wanda Kraków - AZS UJ Kraków
Gol Częstochowa - Rolnik Biedrzychowice
KKS Bogdańczowice - Sokół Kolbuszowa Dolna
MUKS Tomaszów Mazowiecki - Korona Łaszczów
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OKNA z Wałbrzycha

REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze

20 LAT TRADYCJI

WIOSENNA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

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

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

Najlepszy górski
miejsca w kategoriach: półmaraton kameralny, bieg w
mieście do 5 tys. mieszkańców, organizowany przez
władze miast i najlepszy
bieg dolnośląski. Drugie
miejsce przyznano tej imprezie w kategoriach: debiut
organizacyjny i bieg górski,
a trzecie w kategorii bieg
średni, do 500 uczestników.
Zgodnie z założeniami regulaminu portalu, półmaraton
ten zdobył prawo używania
logotypu Złoty Bieg 2014.
Z kolei w opinii uczestników Montrail Ligi Biegów
Górskich, rywalizacja w Jedlinie-Zdroju nie miała sobie
równych wśród biegów górskich na długim dystansie i w
kategorii debiut roku, za co
została wyróżniona dwiema
Złotymi Kozicami. Brązową
Kozicę zawody otrzymały w
kategorii najlepszy bieg górski 2014 – open.
Największym
atutem
Półmaratonu Górskiego Jedlina-Zdrój, jest przepięk-

na trasa, wytyczona przez
Park Krajobrazowy Sudetów
Wschodnich, wokół ich najwyższego szczytu – Borowej
(854 m npm.). Szczególną
jej atrakcją jest rywalizowanie wewnątrz najdłuższego
(1601 m) tunelu kolejowego
w Polsce.
Pół tysiąca zawodników
wyposażonych w latarki-czołówki, biegło na głębokości
181 m pod masywem Małego Wołowca w paśmie Gór
Czarnych. Tunel ma dwie
nawy wydrążone w latach
1876-1912. Jedna służy pociągom na trasie Wałbrzych-Kłodzko, a drugą, wyłożoną
tłuczniem i oświetloną w kilku miejscach, udostępniono
zawodnikom.
Biegacze z różnych stron
Polski, a także z Czech, Niemiec, Francji i Norwegii,
wystartują z kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w
Jedlinie-Zdroju, potem miną
pałac w Jedlince skąd rozpościera się wspaniały widok

na Góry Sowie z ich najwyższym szczytem Wielką Sową
(1015 m npm.), zameldują
się też m.in. na terenie kompleksu sportów górskich
Czarodziejska Góra. Trasa
prowadzić będzie górskimi
ścieżkami z licznymi podbiegami. Nowym elementem
będą ruiny zamku na wałbrzyskim Podgórzu. Na 20.
kilometrze zawodnicy wbiegną do tunelu. Meta znajdować się będzie w miejscu
rozpoczęcia rywalizacji. Dystans liczyć ma 24 km.
Medale z wypalonej ceramiki, wykonał miejscowy
artysta, a zarazem biegacz
długodystansowy Ryszard
Klimas. - Chcemy w tym roku
podtrzymać wysoką markę
półmaratonu i co najmniej
powtórzyć ubiegłoroczny
sukces organizacyjny. Zapraszamy do uczestniczenia
w biegu przez tunel i piękne
rejony Sudetów – zakończył
Kalinowski.

bótka) – 39.07, 3. Katarzyna
Chomiak (Jedlina-Zdrój) –
39.20.
Odbyły się też biegi dla
dzieci i młodzieży. Uroczyste
zakończenie zawodów z rozdaniem nagród, które wręczał
burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk, odbyło się na
szczycie Chełmca.
Organizatorzy – Wałbrzyski
Klub Biegacza Podzamcze-

-Zamek Książ, dziękują za pomoc Gminie Szczawno-Zdrój,
dyrekcji Teatru Zdrojowego
im. Henryka Wieniawskiego
w Szczawnie-Zdroju, oraz kierownictwu Aqua-Zdroju, Decathlonowi i Nadleśnictwu w
Wałbrzychu. Do sprawnego
przebiegu imprezy przyczynił
się też radny Arkadiusz Mucha.

Andrzej Basiński

Biegli na Chełmiec
W ramach akcji „Polska
biega”, odbył się VIII Bieg
na Chełmiec o Puchar Burmistrza Szczawna-Zdroju.
Rywalizowało 155 zawodników z różnych rejonów kraju. Start honorowy nastąpił
w centrum kurortu.
Mężczyźni mieli do pokonania dystans 10 km ze startem ostrym w Dworzysku,
natomiast panie biegły na 6

km z ul. Piasta na wałbrzyskim
Białym Kamieniu.
Wyniki:
mężczyźni (open): 1. Piotr
Holly (Wałbrzych) – 40 min.,
28 sek., 2. Alan Dobrowolski
(Boguszów-Gorce) – 40.34,
3. Edward Baczewski (Wałbrzych) – 41.39,
kobiety (open): 1. Dominika
Łabuda (Kamienna Góra) –
35.03, 2. Nina Palichleb (So-

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

W najbliższą niedzielę
odbędzie się II Półmaraton
Górski Jedlina-Zdrój. Impreza zrobiła ogólnopolska furorę, a z zebranych
ocen wynika, że był to najlepszy bieg górski w kraju.
- Dumni z tego są przede
wszystkim wolontariusze z
wałbrzyskich zakładów koncernu Toyota i Klubu Biegacza TeMMPo Wałbrzych,
którzy wywiązali się z trudnego zadania – powiedział
sprawujący pieczę nad organizacją imprezy Grzegorz
Kalinowski. Dodał, iż korzystali oni ze wsparcia władz
miejskich Jedliny i tamtejszego Centrum Kultury, a
oceny są tym cenniejsze, że
wystawili je sami uczestnicy
całorocznej rywalizacji. Bardzo ceni sobie dotychczasową współpracę z Jackiem
Zakrzewskim i Marcinem Kapuścikiem.
Przypomnijmy, że portal
maratonypolskie.pl przyznał
zawodom cztery pierwsze

REKLAMA

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

Victoria mistrzem
I ligi!
Siatkarze Victorii PWSZ
Wałbrzych wygrali w Nysie z
miejscowym AZS-em PWSZ
Stal 3:1 w trzecim meczu finałowym I ligi. W rywalizacji
play off wałbrzyszanie wygrali 3:0 i - jako beniaminek
– zostali mistrzem I ligi.
Drużyna Krzysztofa Janczaka decydujące starcie rozpoczęła w składzie: Fijałek,
Olczyk, Zieliński, Kaczmarek,
Krulicki, Karpiewski, oraz Mihułka jako libero. Goście na
początku grali lepiej od rywali, utrzymywali 2-3 punktową
przewagę, ale przed II przerwą
techniczną przegrywali 14:16.
Jednak Victoria odrobiła straty i wygrała I seta 25:22. Druga partia wyglądała znacznie
gorzej dla wałbrzyszan, którzy
mieli problemy w każdym elemencie gry. Stal miała pierwszą piłkę setową przy wyniku

24:15, ale ostatecznie ta część
spotkania skończyła się wynikiem 25:19 dla gospodarzy. W
III odsłonie tylko na początku
drużyna z Nysy wygrywała, ale
potem goście odrobili straty
i nie oddali prowadzenia, by
wygrać tę partię na przewagi
29:27, choć pierwszy setbol
był dla Stali przy wyniku 24:23.
Czwarty set był kropką nad
„i” w wykonaniu wałbrzyszan.
Od początku do końca podopieczni Krzysztofa Janczaka
kontrolowali wynik i nie dali
szans rywalowi, dzięki czemu
wygrali tę odsłonę 25:18 i cały
mecz 3:1, po czym mogli rozpocząć fetowanie zwycięstwa
w rozgrywkach I ligi. Dzień
później Łukasz Kaczmarek,
przyjmujący Victorii PWSZ,
podpisał kontrakt z Cuprum
Lubin.
Radosław Radczak

Cieśliński wygrał
w Berlinie
Mariusz Cieśliński jak
zapowiadał, tak zrobił. Podczas gali Heroes Fight Night
w Arena Berlin, przy komplecie publiczności, zwyciężył
jednogłośnie na punkty
Niemca Ali El-Saleha w pojedynku na zasadach K-1,
który był jednym z dwóch
walk wieczoru w tej kategorii.
El-Saleh dążył do nokautu,
ale sam padł na deski po kon-

trze prawym sierpem fightera
ze Świebodzic, który surowo
skarcił o połowę młodszego
od siebie rywala. Warto dodać,
że podopieczny Cieślińskiego
z klubu K.O. Gym Michał
Leśniak, w tym samym dniu
podczas gali w Inowrocławiu
wygrał przez nokaut w drugiej rundzie. Był to jego drugi
pojedynek na zawodowym
ringu.
(A.Bas.)

DB2010

Czwartek, 21 maja 2015 r.
www.db2010.pl

.PL

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

REKLAMA

USŁUGI
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.
(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(2) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(2) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

PRACA
(2) ZOSTAŃ OPIEKUNEM
SENIORÓW W NIEMCZECH LUB
W ANGLII I ZARÓB 3000 EURO
BRUTTO ZA WYJAZD. Tel. 509
892 436.
(2) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI
(2) Sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną z pozwoleniem na budowę w Jedlinie-Zdroju, ul. Mickiewicza/Herberta, o powierzchni
1803 m2 . Cena 99 tys. zł, tel. 502
266 723.
(3) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum W- cha, 45 m kw., na
dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668 549 462.
(1) 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.
(2) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

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

SPRZEDAM
(4) Sprzedam garaż, Głuszyca ul.
Parkowa 3/1, pow. 14m2, murowany, prąd. Cena 9500 zł, tel.
698-624-634.

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

Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

zatrudni
handlowców
ze znajomością zagadnień

WSZYWANIE
ESPERALU

marketingu i reklamy.
CV prosimy wysyłać na
email: rekrutacja@citydruk.pl
Drukarnia Wielkoformatowa

zatrudni
operatora DTP
ze znajomością obsługi
urządzeń druku
wielkoformatowego.
CV prosimy wysyłać na

HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

irciawol@wp.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.
REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM
NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI,
OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

507 943 593

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
do 150 tys. zł
CHWILÓWKI do 3 tys.
od 1 do 12 miesięcy
Bez BIK, KRD
Wałbrzych,
pl. Magistracki 3/7
tel. (74) 837 40 53
KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

58-371 Boguszów-Gorce, ul. T. Kościuszki 7

Gwarantujemy transport

Drukarnia Wielkoformatowa

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

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

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

POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 24 TYS.
POŻYCZKI OD 100 ZŁ
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.
58-160 ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.
Pierwsza pożyczka
do 1 tys. zł za darmo!

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
ORAZ MOTOCYKLI.
TEL: 696-473-695
P.H.U. - „MAJA” Sp.J.
na rynku od 1998 roku.

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

email: rekrutacja@citydruk.pl

SPRZEDAM
USTAWNE
MIESZKANIE
29 m2 na Piaskowej Górze

Atrakcyjna cena!
tel. 887-338-001

i inne...

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

MENTOR Na sprzedaż zadbane
mieszkanie w Śródmieściu, 4
pokoje, kuchnia, łazienka, wc,
kotłownia i garderoba, 85m2, 139
000zł. Tel: 535-311-265
OGRÓDEK 600m2, GARAŻ, 4
POKOJE, wyremontowana TRZYRODZINNA KAMIENICA, BIAŁY KAMIEŃ, piękne mieszkanie, 75m2,
cała kondygnacja, 188 000zł DO
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265
MENTOR Namiastka DOMU, 68
m2, 4 pokoje, DWURODZINNA
kamienica, DUŻY OGRÓD przed
oknami, Biały Kamień, 200 000złdo sporej neg. Tel: 535-311-265
MENTOR Lokal użytkowy w centrum 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 kamienica. Cena 56000,-zł Kontakt
530-998-374

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
MENTOR Mieszkanie 3 pokojowe,
PODZAMCZE, 61 M2, po remoncie, z wyposażeniem w cenie, 2
piętro. Atrakcyjna cena 154.000,zł, Tel: 530 998 374
MENTOR OKAZJA! Trzypokojowe
mieszkanie z aneksem kuchennym, 1 piętro, po remoncie,
ogrzewanie gazowe, Stary Zdrój,
56m2, 69.900zł. Tel: 535-285-514
MENTOR Mieszkanie na 1 piętrze,
Stary Zdrój, 93m2, ogrzewanie
gazowe, 3 przestronne pokoje,
110 tys. Tel: 530 998 374
MENTOR Podzamcze, 36 m2, 2
pokoje, 2 piętro, balkon, Bardzo
ATRAKCYJNA cena 89 tys zł, Tel:
535-285-514
MENTOR Szczawno Zdrój, 2 pokoje, 1 piętro, przy deptaku, 37 m2,
75.000 tys.!. Tel: 535-285-514
MENTOR Piaskowa Góra, 2 pokoje
po kapitalnym remoncie, wyposażenie 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, klatka i
dach po remoncie, 99 tys., Tel:
535-285-514
PILNIE! OKAZJA! Dom w zabudowie bliźniaczej z garażem, Świebodzice. Powierzchnia 120m2,
działka 351m2, cena 320 000zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265
MENTOR Biały Kamień, 3 pokoje,
85m2, duży potencjał, dwa
mieszkania w cenie jednego
(66m2+19m2), cena 125 000zł.
Tel: 535-311-265

MENTOR Mieszkanie 2pokojowe w spokojnej części Białego
Kamienia. Niska zabudowa, Mieszkanie do wprowadzenia. Cena
84vc000,-zł DO NEGOCJACJI.
Kontakt 535416014

umeblowane, 74/640 11 73, 502
668 974
Cena 135 tyś. 44 m2, 3 pokoje, I
piętro, wyremontowane, kuchnia
w zabudowie, instalacje wymienione, 74/640 11 73, 502 668 974
DOMY- PIASKOWA GÓRA
310 tyś. szeregówka, 74/640 11
73, 509 180 718
MIESZKANIA –ŚRÓDMIEŚCIE
Cena 65 tyś. do negocjacji, 36 m2,
I piętro, 2 pokoje, 74/640 11 73,
509 180 718

58-309 Wałbrzych
(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 130 tyś. do negocjacji, 53
m2, 3 pokoje, II piętro, 74/640 11
73, 513 130 023

Cena 109 tyś. umeblowane,
po remoncie, 2 pokoje, 40 m2,
spokojna okolica, 74/640 11 73,
513 130 023
99 tyś – DO WPROWADZENIA,
ŚWIETNA LOKALIZACJA – na
granicy SZCZAWNA ZDROJU,
komfortowo wykończone, parter,
38 m2, 2 pokoje, kuchnia umeblowana i wyposażona, 74/640
11 73, 502 668 974
Cena 199 tyś. do negocjacji, parter, 67,20 m2, 3 pokoje, wyremontowane, kuchnia w zabudowie,
częściowo umeblowane, 74/640
11 73, 502 668 974
Cena 60 tyś. do remontu, 68 m2, 3
pokoje, parter, 74/640 11 73, 509
180 718
65 tyś. do negocjacji, 48 m2, 2 pokoje, 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
MISZKANIA- SOBIĘCIN
140 tyś. do negocjacji, 110 m2,
I piętro, 3 pokoje, po remoncie,
wejście z przedpokoju na strych,
+ ogródek, 74/640 11 73, 502
668 974
125 tyś. do negocjacji, 42 m2, II
piętro, 2 pokoje, po generalnym
remoncie, ogrzewanie gazowe,
ogródek, 74/640 11 73, 502 668
974

MIESZKANIA – PIASKOWA GÓRA

200 tyś., do negocjacji, wysoki
parter, 78 m2, 3 pokoje, z dużą
loggią, częściowo umeblowane,
Osiedle Piastowskie, 74/640 11
73, 502 668 974

Cena 109 900 zł do negocjacji, do
wprowadzenia, 2 pokoje, widna
kuchnia, dobra lokalizacja +
piękne widoki, 42 m2, 74/640 11
73, 502 668 974

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

LOKALE-ŚRÓDMIEŚCIE
Do wynajęcia, w ścisłym centrum
od 3,5 tyś do 5,5 tyś od 50 m2 do
80 m2 74/640 11 73, 502 549 553

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

MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ

MIESZKANIA – ŚWIEBODZICE

Cena 120 tyś. 3 pokoje, II piętro w
wieżowcu, świetna lokalizacja, 44
m2, 74/640 11 73, 502 668 974

269 tyś stan surowy zamknięty
74/640 11 73, 509 180 718

Cena 35 tyś. 35 m2, parter, do
remontu 74/640 11 73, 502 668
974

Cena 190 tyś. 4 pokoje, 74 m2,
V piętro w wieżowcu, świetna
lokalizacja, wyremontowane, do
wprowadzenia 74/640 11 73, 502
668 974
Cena 139 tyś. 3 pokoje, 50 m2,
74/640 11 73, 502 549 553

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

MIESZKANIA –STARY ZDRÓJ

MIESZKANIA – NOWE MIASTO

ul. Broniewskiego 73/307

350 tyś., 188 m2, pół domu wraz
z ogródkiem, 3 sypialnie, gabinet,
salon z kominkiem i oszkloną werandą, gotowe do zamieszkania,
działka o pow. 45 arów 74/640 11
73, 502 668 974

163 tyś., 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój, wysoki
standard, 53 m2, 74/640 11 73,
509 180 718

MIESZKANIA-JEDLINA ZDRÓJ
95 tyś., zamiana na Podzamcze
lub Piaskową , 2 pokoje, 49 m2,
parter, garaż 74/640 11 73, 502
549 553
DZIAŁKA-JEDLINA ZDRÓJ

Cena 74 tyś zł, kawalerka z widną
kuchnią, centrum dzielnicy, 27
m2, 74/640 11 73, 502 668 974

99 tyś., 1216 m2, atrakcyjna lokalizacja 74/640 11 73, 509 180 718

Cena 250 tyś. do negocjacji, 85
m2, 3 pokoje, 2 balkony, osobna
toaleta, II piętro, winda, zamknięty parking, centrum osiedla,
kuchnia w zabudowie, częściowo

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-STARE BOGACZOWICE

DOMY-RUSINOWA

BON - BIAŁY KAMIEŃ ,MIESZKANIE ,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 , MIESZKANIE ,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 ,MIESZKANIE ,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 ,MIESZKANIE ,90 M2 ,2 PIĘTRO ,3 POKOJE
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z
WC ,PRZEDPOKÓJ , 2 PIWNICE
,STRYCH .OGRZEWANIE(PIEC KAFLOWY NA OPAŁ STAŁY) . CENA
: 155 000 ZŁ (NR : 1959) (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA ,MIESZKANIE ,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 ,MIESZKANIE ,104 M2 ,1 PIĘTRO ,3 POKOJE , 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 , MIESZKANIE , 64 M2 ,2 POKOJE ,JASNA

BON - WAŁBRZYCH ,DOM
WOLNOSTOJĄCY 3 KONDYGNACYJNY ,296 M2 ,DZIAŁKA : 700 M2
,GARAŻ . CENA : 550 000 ZŁ (NR
: 1994)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ ,DOM
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ,120
M2 ,DZIAŁKA OD 170 DO 220 M2
,GARAŻ . CENA : 298 000 ZŁ (NR
: 1593) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - WAŁBRZYCH ,DOM WOLNOSTOJĄCY ,205 M2 ,DZIAŁKA
1336 M2 ,GARAŻ CENA: 790 000
ZŁ (NR : 1999)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06
BON - WAŁBRZYCH ,DOM WOLNOSTOJĄCY ,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 DOJAZDOWA : 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 POMIESZCZENIA ,ANEKS KUCHENNY ,WC
Z UWYWALKĄ .OGRZEWANIE
ELEKTRYCZNE . CENA : 390 000
ZŁ, (NR : 2000)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - BOGUSZÓW GORCE ,DZIAŁKA 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

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 uzgodnienia, 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 niewielkiego 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 balkonem. 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: 502665-504
11.SOWA&VICTORIA Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka z toaletą blisko
rynku w zabytkowej, wyremontowanej kamienicy. Po remoncie,
kominek + gazowe. Cena: 89 900zł.
Tel: 502-665-504
12. SOWA&VICTORIA Duża kawalerka, 20 000zł do remontu, spokojny,
górny Sobięcin. DOBRA OFERTA!!!
Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Mieroszów
dom wolnostojący, do wprowadzenia, 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 wolnostojący w Głuszycy, do częściowego
remontu, 116 m2, działka 1180 m2.
290000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
506-717-014
16. SOWA&VICTORIA BoguszówGorce, 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. Powierzchnia 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 Piaskowej 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
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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. Niepodległości, 1 piętro, cena 55 tys.zł. - DO
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
48m2, Podzamcze, 1piętro w czteropiętrowcu, balkon, cena 120tys.
zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
34m2, Rusinowa, parter , cena 50
tys.zł. – do negocjacji! co gaz, 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży
poniemiecki dom pod Świebodzicami, 240m2, 7 pokoi, działka
1700m2, wnętrza po remoncie,
cena 289 tys.zł. 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Do sprzedania 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 negocjacji!! 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
40m2, w Śródmieściu, do wprowadzenia, cena 59 tys.zł. – do
negocjacji! 666 42 42, 881 424
100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 51m2 na
P.Górze, 3 pokoje, ul.Nałkowskiej,
2 piętro w czteropiętrowcu, 127
tys. zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200.

WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 pokoje z werandą, 68,5m2, N.Miasto,
cicha lokalizacja, cena 76 tys.zł.,
74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę po
remoncie 42m2, zielona lokalizacja Wałbrzycha, Kozice, cena 65
tys.zł. – do negocjacji! 74 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy dom w Strudze do remontu, działka 5090m2,
cena 240 tys.zł. do negocjacji 74
666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 77m2, St.Zdrój, po remoncie, 130 tys.zł. – do negocjacji, 74
666 42 42 , 507 153 166.
WILLA- Sprzedam 2 pokoje na
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuchnia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy po kapitalnym remoncie 2 pokoje, 42m2,
B.Kamień, 105 tys.zł. 74 666 42 42,
881 424 100.
WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami
gospodarczymi w Głuszycy, 12
pokoi, działka 5000m2, cena
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po
remoncie, B.Kamień okolice Ludowej, 83m2, z garażem i ogrodem,
cena 215000zł. 666 42 42, 881
788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
42m2, 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.

jm
dom

agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19,
tel. 607 212 315
www.jmdom.otodom.pl
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy - 21 m2, I piętro, przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha, 420 zł
brutto, 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia 3 –pokojowe mieszkanie - 48 m2, Piaskowa Góra, 1000 zł, 74 6660919,
607212315
JM DOM sprzedam mieszkanie
1–pokojowe - 34 m2, Nowe Miasto
- Psie Pole, 65 000 zł, 74 666 09 19,
607 212 315
JM DOM sprzedam 2 pokoje z
balkonem - 33 m2, Piaskowa Góra,
1 piętro, 83 000 zł, 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM sprzedam garaż, ul. Norwida - Piaskowa Góra, 18 000 zł, 607
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 1–
pokojowe - 33 m2, Jedlina Zdrój, do
zamieszkania, 39 500 zł, 74 666 09
19, 607 212 315
JM DOM sprzedam 2 pokoje z balkonem - 36 m2, Piaskowa Góra, 4
piętro, 115 000 zł, do zamieszkania,
607 212 315, 74 666 09 19

JM DOM sprzedam dom, Stare Bogaczowice, 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, Jedlina 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. Grabowskiej, 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

MS-1986 Biały Kamień, 2 pokoje,
nowe budownictwo, do wprowadzenia, pow. 47M, cena 118 tys. zł
Tel. 793 111 130
MS- 2016 Sobięcin, 3 pokoje,
nowe budownictwo, do remontu,
pow. 57M2, cena 59 tys, Tel. 883
334 481
Sprzedam wyremontowaną
szeregówkę na Piaskowej Górze,
doskonała lokalizacja, cena 289
tys.tel. 606 97 66 30
Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od
30 tys. Tel. 793 111 130
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu
w mieście, cena 4500. tel. 606
976 630
Wynajem kawalerka, cena 750 zł
!!! tel. 793 111 130
Wynajem komfortowe, kompletnie umeblowane 3 pokojowe
mieszkanie na Piaskowej Górze,
cena 1350, tel. 606 97 66 30

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS-1917 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
po kapitalnym remoncie, piętro
2, cena 104 tys. Tel.883 334 481
MS- 1985 Piaskowa Góra, kawalerka, do odświeżenia, cena 55 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2040 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
pełen rozkład, 52m2, cena 130
tys. Tel. 793 111 130
MS-2022 Piaskowa Góra, 52m2,
3 pokoje, cena 129 tys. Tel. 793
111 130
Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2,
do wprowadzenia, 135 tys. Tel.
606 976 630
MS- 1985 Piaskowa Góra, kawalerka, do odświeżenia, cena 55 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2030 Piaskowa Góra, kawalerka, 38,5m2, 1 piętro, cena 85 tys.
Tel. 883 334 486
MS- 2044 Piaskowa Góra, 45m2, 3
pokoje, 2 piętro w czwórce, cena
99 tys. Tel. 883 334 486
MS- 2046 Piaskowa Góra, kawalerka 27m2, widna kuchnia, balkon,
2 piętro, cena 76 tys, Tel. 883 334
486
MS- 1912 Podzamcze, 2 pokoje,
do wprowadzenia, cena 85 tys.
Tel. 793 111 130
MS-1931 Kawalerka Biały Kamień
pow. 26m do wprowadzenia,
cena 63 tys. Tel.883 334 486
MS-2005 Biały Kamień, 2 pokoje,
42m2, do wprowadzenia, ogródek, cena 99 tys. Tel. 883 334 486

Ul. Palisadowa 2c,
58-316 Wałbrzych
Tel. 74 840 40 40, 693 223 424,
512 085 489, 509 530 885
Wszystkie oferty biura na stronie:
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, po
remoncie, 1 piętro w 4, cena
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 54m2, 7 piętro
w 10, cena 120.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Forteczna, 3 pokoje,
54m2, po remoncie, 3 piętro w 4,
cena 149.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro w
10, cena 165.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje (salon 30m2),
77m2, 3 piętro w 4, 165.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 66m2, 9 piętro
w 10, cena 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w
4, cena 101.500zł, 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. Senatorska, 3 pokoje, 72m2, 10 piętro

w 11, 145.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro
w 10, cena 110.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
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, okolice Ogińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, wysoki parter,
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
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 – POŁOWA DOMU NA
GAJU, 4 pokoje, 120m2, garaż, po
remoncie, ogród cena 335.000zł
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 tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – 8 LETNI DOM W BLISKIEJ OKOLICY CZARNEGO BORU
z garażem, 110m2, 4 pokoje,
przystępna cena lub zamiana z
dopłatą na 2-3 pokoje w Wałbrzychu tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

trzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu. Serdecznie
zapraszamy do naszego biura w
Głuszycy.
Działka rolno-budowlana w Kolcach. 3000 m2. Cena 70 tys. zł
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Kolcach. 3000 m2. Cena
70 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w centrum
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje.
Cena 79 tys. złtel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Działka budowlana położona w
Głuszycy. 1090 m2. Cena 50 tys.
zł. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dom w Jugowicach,
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy
1983. Cena 270 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam dom w zabudowie
bliźniaczej w Głuszycy 105 m2
działka 361 m2. Cena 290 tys.
zł.tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w LądkuZdrój dwa pokoje 41 m2, 93 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Wałbrzychu okolice 11 Listopada, 1 piętro,
28 m2. Cena 43 tys.mtel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w
Głuszycy 200 m2, przy głównej
drodze, parter. Cena 99 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam budynek mieszkalny
(5 mieszkań) w Walimiu - działka
4400 m2 cena 205 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam działkę budowlaną w
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje,
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel.
882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację.
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