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Nowy towar
29 maja (piątek)

Szczawno-Zdrój, Równoległa 1 

1 czerwca (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Główna 13

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. Przypomnijmy: po I turze wyborów 

prezydenckich Bronisław Komorowski 
podjął decyzję o przeprowadzeniu re-
ferendum, w którym Polacy wypowie-
dzą się w trzech sprawach: jednoman-
datowych okręgów wyborczych (JOW), 
�nansowania partii politycznych z bu-
dżetu państwa oraz interpretowaniu 
niejasnych przepisów podatkowych na 
korzyść podatników. O ile sprawa jed-
nomandatowych okręgów wyborczych 
jest mało zrozumiała dla wielu osób 
uprawnionych do głosowania, o tyle 
pozostałe dwa pytania mogą zagwa-
rantować wysoką frekwencję w zapla-
nowanym na 6 września głosowaniu. 
I właśnie na to liczą mieszkańcy kilku 
gmin powiatu wałbrzyskiego, którzy 
planują odwołanie wybranych jesienią 
władz samorządowych.

- Wszyscy mamy w pamięci jak za-
kończyły się w poprzedniej kadencji 
dwa referenda w sprawie odwołania 

burmistrza Głuszycy. Za każdym ra-
zem frekwencja była zbyt niska, by 
wynik referendum był wiążący. A re-
ferendum jest ważne, jeżeli udział w 
nim wzięło minimum 3/5 liczby biorą-
cych udział w wyborze odwoływane-
go wójta, burmistrza czy prezydenta 
miasta. Taką frekwencję, nawet gdy 
gmina jest w tak katastrofalnej sytu-
acji jak Głuszyca, trudno osiągnąć. 
Dlatego liczymy, że uda się nam prze-
prowadzić referendum 6 września 
– powiedział nam mieszkaniec Bo-
guszowa – Gorc (imię i nazwisko do 
wiadomości redakcji), który planuje 
przeprowadzić referendum w sprawie 
odwołania burmistrza Waldemara Ku-
jawy. Podobne inicjatywy planowane 
są także w Jedlinie Zdroju, Mieroszo-
wie i… Głuszycy, w których mieszkań-
cy nie są zadowoleni ze sposobu spra-
wowania urzędu przez wybranych 
burmistrzów.

Inicjatorem takiego głosowania 
może być, na przykład, grupa mini-
mum pięciu mieszkańców, którym 
przysługuje prawo wybierania do rady 
gminy. Muszą oni pisemnie powiado-
mić o swoim zamiarze komisarza wy-
borczego oraz burmistrza, a potem 
- w ciągu 60 dni od powiadomienia – 
muszą zebrać podpisy wyborców po-
pierających taką inicjatywę. Wniosek 
o przeprowadzenie referendum, wraz 
z zebranymi podpisami, muszą zło-
żyć komisarzowi wyborczemu, który 
w ciągu 30 dni wyda postanowienie 
o przeprowadzeniu referendum lub 
o odrzuceniu wniosku. Referendum 
musi odbyć się do 50 dni od opubli-
kowania w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym postanowienia komisa-
rza o przeprowadzeniu głosowania, 
które musi odbyć się w dzień wolny 
od pracy.

Robert Radczak

Referendalny boom
Wiele wskazuje na to, że referendum zarządzone przez ustępującego prezydenta RP 

Bronisława Komorowskiego nie będzie jedynym zaplanowanym na 6 września tego roku. 
Z tej szansy chcą skorzystać także mieszkańcy gmin, którzy nie są zadowoleni ze 

sprawowania władzy przez samorządowców wybranych jesienią ubiegłego roku.
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Janusz
Bartkiewicz

wiosenne promocje

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

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

Zapraszamy: 
pn-pt. 10 - 17,

sob. 10- 14

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.

SKLEP MONOPOLOWY ul. Żeromskiego 5, 
Świebodzice
(dawny ZAGŁOBA)

 Bez BIK

 Bez poręczycieli

 Bez opłat 

wstępnych

 na dowolny cel 

KREDYT
POŻYCZKA

DLA KAŻDEGO

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

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

Nie pomyliłem się, wiesz-
cząc w poprzednim nu-
merze Tygodnika DB2010 
(„Ściema nasza powsze-
dnia”), że Bronisław Komo-
rowski nie uzyska poparcia 
części elektoratu PSL, któ-
remu partia ta, wystawiając 
w pierwszej turze Adama 
Jarubasa, wysłała „cynk”, że 
B.Komorowski był słabym 
prezydentem. W przeko-
naniu tym, nie tylko części 
elektoratu PSL, utwierdza-
ło zapewne zadziwiające 
zachowanie prezydenta w 
drugiej turze wyborów, któ-
ry swoimi nowymi pomysła-
mi zaprzeczał temu wszyst-
kiemu, co przez ostatnie 
pięć lat popierał. Wysyłał 
tym samym jasny sygnał, iż 
to co zaczął głosić, to tylko 
właśnie taka „ściema nasza 
powszednia”, przez co stał 
się po prostu niewiarygod-
nym. Ludzie widać zrozu-
mieli, że dla zachowania 

Echa kampanii
miejsca „pod prezydenckim 
żyrandolem”, jest w stanie 
robić ich w najzwyklejsze 
„bambuko”, bo nie moż-
na, ot tak sobie, z dnia na 
dzień, zmieniać poglądów, 
a wcześniej wypowiadane z 
emfazą słowa, uznać nagle 
za niebyłe. Poza tym B.Ko-
morowskiemu zaszkodziła 
najbardziej Platforma Oby-
watelska ze swoimi wszyst-
kimi aferkami i aferami, 
przy których rzekome afery 
z czasów rządów SLD, to je-
dynie mały pryszcz. Zaszko-
dzili mu sobiepaństwem i 
nonszalancją partyjni bon-
zowie, którym roiło się w 
głowach, iż są niezatapial-
ni. Większość tych wszyst-
kich afer i aferek została 
zamieciona pod dywan, a 
zarówno działacze PO, jak i 
sam prezydent, nawoływali 
za każdym razem gromkim 
głosem „Polacy nic się nie 
stało”. A stało się, czego 
efekt wyborów jest tego 
namacalnym dowodem.

Ja sam, tak jak zapo-
wiadałem, zagłosowałem 
(z niesmakiem) na B.Ko-
morowskiego, chociaż do 
ostatniej chwili biłem się 
z chęcią oddania głosu na 
Andrzeja Dudę. Ci, z który-
mi w niedzielę rozmawia-
łem na temat wyników wy-
borów mogą potwierdzić, 
że wieściłem zwycięstwo 
A.Dudy, bo powszechna 
niechęć do PO, a tym sa-
mym do B.Komorowskie-
go, wisiała w powietrzu 
gęstą zawiesiną. Była ona 
tak wyczuwalna, że sam B. 
Komorowski zareagował 
bardzo nerwowo, kiedy 
podczas drugiej debaty 
A.Duda wręczył mu propo-
rzec PO. Proporzec ten pre-
zydent, z odrazą jakby, bar-
dzo szybko odstawił, chcąc 
dać zapewne Polakom 
do zrozumienia, że jego z 
Platformą nic nie łączy, co 
prawdopodobnie wywoła-
ło tylko poczucie drwiny u 
tych, którzy to oglądali. Nie 
poparło B. Komorowskiego 
chyba ponad 40% elektora-
tu SLD, który chyba tak jak 
ja pamiętał mu wszystko 
to, o czym wielokrotnie pi-

sałem. Nie poparli go rów-
nież „partyzanci Kukiza”, 
którzy nie dali się oszukać 
zapowiedziami o referen-
dum w sprawie JOW, bo ta 
sprawa, co wybory jasno 
pokazały, akurat nie jest 
sednem ich porywu. Oni 
akurat bardzo mocno pra-
gnęli zmiany i uwierzyli, że 
A.Duda im to zagwaran-
tuje. Zdaje się, że bardzo 
mocno będą zawiedzeni, 
bo nowy prezydent szyb-
ko się zorientuje, że zde-
cydowana większość jego 
„gruszek z wierzby” jest 
tylko właśnie takim owo-
cem i składanych obietnic 
przeprowadzić się nie da, 
ponieważ nie udźwigną 
tego państwowe finanse. 
A na kolejną dziurę budże-
tową nie pozwoli Unia Eu-
ropejska, aby z Polski nie 
powstała druga Grecja. Nie 
udała się nam druga Japo-
nia, ani też druga Irlandia, 
to i druga Grecja udać się 
nie może, a przede wszyst-
kim, nie powinna. Ponadto, 
tak jak wcześniej pisałem, 
A.Duda, wraz z PiS, nie ma 
najmniejszego zamiaru, co 
jest „oczywistą oczywisto-
ścią”, dokonywać jakiejkol-
wiek rewolucji społecznej i 
zmieniać istniejący system, 
o czym tak bardzo marzy 
rewolucjonista Paweł Ku-
kiz i jego wierni, aczkol-
wiek trochę zdezoriento-
wani, akolici.

Dla mnie najbardziej in-
teresujące było natomiast 
to, o czym mówił i czego 
nie powiedział A.Duda, już 
jako – nieformalny zresztą 
jeszcze – prezydent elekt. 
A mówił ładnie, składnie 
i myślę, że szczerze. Nie 
zaskoczył mnie stwierdze-
niem, iż drzwi jego prezy-
denckiej kancelaria będą 
zawsze szeroko otwarte, 
a on sam będzie rozma-
wiał że wszystkimi, nawet 
z tymi, z którymi akurat 
się nie zgadza. Nie zasko-
czył mnie zapewnieniem, 
że jego polityka będzie 
bardzo prospołeczna, ale 
przede wszystkim pro-
państwowa, bo najważ-
niejszym dla niego będzie 

interes Polski i jej obywa-
teli. Nie zaskoczyło mnie, 
tak jak zaskoczyło obser-
watorów tych wydarzeń, 
że A.Duda w trakcie swej 
przemowy ani słowem nie 
wspomniał o prezesie PiS 
Jarosławie Kaczyńskim, któ-
ry go przecież na kandyda-
ta namaścił. Nie zaskoczyło 
mnie też i to, że nie zwrócił 
się do swoich towarzyszy 
partyjnych, a swój głos i 
podziękowania kierował 
do „wszystkich Polaków”, 
nawet swoich przeciwni-
ków. Nie zaskoczył mnie 
również fakt, że w siedzibie 
kandydata na prezydenta, 
w momencie ogłaszania 
wstępnych wyników, nie 
było widać prezesa Jarosła-
wa Kaczyńskiego, a także 
jego najważniejszych gwar-
dzistów. Gdzieś też scho-
wali się i Zbigniew Ziobro, 
i Jacek Kurski, którzy spo-
rej części polskiego społe-
czeństwa kojarzą się nie-
zbyt przyjemnie. Dlatego 
chyba też nie pchali się do 
pierwszego szeregu, pod 
obiektywy licznych kamer, 
co w innych okoliczno-
ściach czynią z nadmierną i 
denerwującą nachalnością. 
Jestem przekonany, że jest 
to dalekowzroczna taktyka 
Jarosława Kaczyńskiego, 
który - dostrzegłszy szanse 
A.Dudy - zrozumiał, że oto 
pojawia się bardzo realna 
szansa wygrania również 
wyborów parlamentar-
nych. Ale żeby do tego do-
prowadzić, trzeba, tak jak 
w kampanii prezydenckiej, 
ukryć wilczą twarz partii, 
aby liczne owieczki i ba-
ranki w wilku dostrzegały 
jeno dobrotliwego paste-
rza. Dlatego też prezes mil-
czy, a aktywiści sztabu wy-
borczego A.Dudy bardzo 
ciepło (poseł Mastalerek) 
wypowiadają się o SLD i 
Leszku Millerze, zapew-
ne z myślą, że prosocjal-
ny program PiS przekona 
ich, aby w razie potrzeby, 
gdyby Leszkowi Millerowi 
udało się jakoś przepchać 
pewną grupkę swoich lu-
dzi do Sejmu, wsparli PiS 
przy formowaniu nowe-

go rządu. Bo politycy PiS 
– zresztą nie bez powodu 
– uważają, że październi-
kowe wybory parlamen-
tarne mają w zasadzie w 
kieszeni. Nie wiadomo jed-
nak, czy zdobędą na tyle 
poparcia, iż powołają rząd 
większościowy, na co się 
chyba jednak nie zanosi. 
Jeżeli jest tak, jak myślę, to 
oznacza, że w PiS (zresztą, 
tak jak i ja) nie bardzo wie-
rzą w parlamentarny suk-
ces pospolitego ruszenia 
P.Kukiza, albowiem jest to 
tylko na razie taka „kupa 
panów braci”, co to wielki 
jeno rwetes czynili, przy-
nosząc Polsce więcej szko-
dy niż pożytku. J.Kaczyński 
doskonale wie, że Kukiz nie 
ma tak zwanego aparatu, 
nie ma pieniędzy, a przede 
wszystkim nie ma progra-
mu, aby skutecznie porwać 
za sobą przynajmniej 5% 
wyborców, aby zapewnić 
wejście do Sejmu. Ci którzy 
się polityką interesują do-
skonalę wiedzą, że wybory 
prezydenckie kierują się 
zupełnie innymi zasadami i 
zupełnie inne mechanizmy 
tam działają. Dlatego też 
PiS rozpoczął swój łabędzi 
śpiew, aby działaczy SLD 
uśpić i zachęcić do ewen-
tualnej współpracy. Jeżeli 
jednak „kupa Kukiza” wej-
dzie do Sejmu (do Senatu 
nie ma najmniejszych szans, 
bo tam rządzi ukochana 
przez P.Kukiza, ordynacja 
większościowa, czyli JOW), 
a będzie liczniejsza niż SLD, 
to zapewne J.Kaczyński bar-
dziej na nich, niż na lewicę 
postawi, czemu się zresztą 
dziwić nie będę. Być może 
postawi też na PSL, bo par-
tia ta zawsze, tak jak i SLD, 
iluś tam członków do Sejmu 
wprowadzała (raz więcej, 
raz mniej), a - jak wiadomo 
- jest to partia bardzo obro-
towa, albowiem ma bardzo 
obrotnych działaczy i ak-
tywistów. W każdym bądź 
razie kampania wyborcza 
do parlamentu miała w 
niedzielę swoją cichą inau-
gurację, która się głośnym 
echem odbija.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Certy�kat strefy
Pojawiła się możliwość 
uzyskania certy�katu Stre-
fy MTB Sudety. Podmioty 
działające w branży tury-
stycznej, zainteresowane 
uzyskaniem certy�katu, są 
zobowiązane do spełnienia 
warunków pro�lujących ich 
usługi w kierunku komplek-
sowej oferty dla rowerzysty. 
Tego typu działania pod-
niosą poziom usług specja-
listycznych, skierowanych 
do tej grupy odbiorców. Do-
kładne informacje o warun-
kach certy�kacji znajdują się 
na http://www.strefamtbsu-
dety.pl/certy�kowane-uslu-
gi/. Certy�kacja obiektów i 
usług jest procesem ciągłym, 
dzięki czemu każdy zaintere-
sowany może w dowolnym 
czasie wystąpić o nadanie 
certy�katu. Każdy certy�ko-
wany obiekt otrzyma logo-
typ, a informacje o obiekcie 
zostaną umieszczone na 
stronie internetowej, pro�lu 
w portalu Facebook i w ma-
teriałach promocyjnych Stre-
fy MTB Sudety.

(RED)

Niespodziewana 
wizyta
W poniedziałek do Czar-
nego Boru przyjechał z 
żoną Hans Jurgen Schön, 
mieszkaniec niemieckie-
go miasta Wendenborstel, 
znajdującego się w Dolnej 
Saksonii. Jest to przedsta-
wiciel mieszkańców, którzy 
po zakończeniu II wojny 
światowej, w roku 1946 zo-
stali niemalże całą wsią Jacz-
ków przesiedleni właśnie do 
miejscowości Wendenbor-
stel. Spotkanie odbyło się z 
inicjatywy Jurgena Schön, 
który jest działaczem spo-
łecznym, komendantem 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wendenborstel, a jego 
rodzice i dziadkowie pocho-
dzą ze wsi Jaczków. Celem 
tej nieformalnej wizyty było 
nawiązanie pierwszych kon-
taktów pomiędzy obiema 
miejscowościami.

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

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

TANIE ZDJĘCIA !!!

XI Festiwal Piosenki
Osób Niepełnosprawnych
pod honorowym patronatem prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja

29 maja 2015 r., godz. 14.00, Galeria Victoria w Wałbrzychu
Organizatorem Festiwalu jest Urząd Miejski w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych 
od Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz PEFRON.

W Festiwalu będą brać udział uczestnicy Szkół Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz Domów Po-
mocy Społecznej, jak również - w ramach integracji - przedstawiciele instytucji, takich jak: Urząd Miejski 
w Wałbrzychu, MOPS, Straż Miejska, Polski Związek Niewidomych koło Głuszyca, zespół Mam uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wychowanków Ośrodka Wychowaczo - Opiekuńczego w Kozicach.

- Celem Festiwalu jest promocja Osób Niepełnosprawnych o dużych predyspozycjach wokalnych i muzycz-
nych, stworzenie możliwości zaprezentowania się uczestnikom festiwalu w społeczeństwie lokalnym, pro-
pagowanie w społeczeństwie postawy, że niepełnosprawność nie stanowi bariery do tego, aby realizować 
się artystycznie. Niepełnosprawni muszą być postrzegani jako pełnowartościowe osoby w każdej dziedzinie 
życia – podkreślają organizatorzy XI Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych.

Gościem specjalnym będzie zespół SACHIEL 
- finalista 7 edycji programu Must be the Music.

R E K L A M A

Wniosek do wałbrzyskich 
radnych przygotowała Fun-
dacja Księżnej Daisy von 
Pless, w porozumieniu z 
przewodnikami książański-
mi, terenowymi i sudeckimi, 
którzy wyszli z inicjatywą 
uhonorowania księcia Bolko 
von Pless już w 2014 roku.

 –To wspaniała wiado-
mość. Książę Bolko von Pless 
promuje Książ, Wałbrzych i 
porozumienie miast partner-
skich z górnośląską Pszczy-
ną. Mówi często i pięknie o 
wyjątkowej historii naszych 
ziem i integracji europej-
skiej, która jest dla niego i 
dla nas bardzo ważna – cie-

Książę honorowym 
obywatelem
Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie zagłosowała za przyznaniem 

Księciu Bolko von Pless tytułu honorowego obywatela miasta 
Wałbrzycha. Uhonorowanie głowy rodziny Hochbergów i ostatniego 

przedstawiciela jej książańskiej linii odbyło się z inicjatywy 
mieszkańców Wałbrzycha i ziemi wałbrzyskiej.

szy się Mateusz Mykytyszyn z 
Fundacji Księżnej Daisy von 
Pless.

Bolko VI Książe Pszczyń-
ski, Hrabia von Hochberg 
i baron na Książu (Bolko, 
Fürst von Pless, Graf von 
Hochberg, Freiherr zu Für-
stenstein) urodził się 3 
kwietnia 1936 roku jako syn 
hrabiego Bolko von Hoch-
berga i jego żony Clothilde, 
z domu de Silva. Dziadkami 
księcia Bolko ze strony ojca 
są książę Hans Heinrich XV 
i księżna Daisy von Pless. 
Rodzina Hochbergów była 
właścicielem zamku Książ 
od 1509 do 1943 r. Potomek 
właścicieli Książa, Pszczyny, 
Szczawna Zdroju, Wałbrzy-
cha, Świebodzic, Boguszo-
wa i Mieroszowa bywa w 
Wałbrzychu regularnie od 
lat 70-tych ubiegłego stule-
cia. Po 1989 roku, a szcze-
gólnie po Mszy Pojednania 
w Krzyżowej w 1993 roku, 
włączył się w promocję 

zamku Książ jako atrakcji 
turystycznej o ponadregio-
nalnym znaczeniu. Od tego 
czasu regularnie odwiedza 
zamek i włącza się w orga-
nizację przedsięwzięć kul-
turalnych, takich jak: wy-
stawy, koncerty, publikacje. 
Książe Bolko von Pless jest 
również orędownikiem po-
nadregionalnej współpracy 
miast Wałbrzych i Pszczyna, 
które w przeszłości stano-
wiły wspólne dominium, 
połączone unią personalną 
w osobie kolejnych właści-
cieli z rodziny von Pless, a 
od 2013 roku są miastami 
partnerskimi.

Zamieszkały na stałe w 
Monachium, Książę Bolko 
jest seniorem i głową rodzi-
ny Hochbergów. Ma jed-
ną córkę - Felicitas. Wobec 
braku męskiego potomka, 
wolą księcia Bolko jest, aby 

w przyszłości tytuł księcia 
von Pless odziedziczył jego 
kuzyn, Peter von Hochberg z 
linii na Roztoce. Honorowym 
obywatelem miasta Pszczy-
ny Książę Bolko jest od 2008 
roku.

- Uznanie ostatniego 
męskiego przedstawicie-
la Hochbegów z Książa za 
honorowego obywatela 
naszego miasta będzie nie 
tylko symbolicznym uzna-
niem zasług jego przod-
ków, ale też docenieniem 
przez radę zaangażowania 
mieszkańców w żmudny 
proces odkrywania historii 
naszych ziem, zapełnianiu 
jej białych plam, a tym sa-
mym jeszcze bliższego i 
trwalszego do niej przywią-
zania - czytamy w uzasad-
nieniu uchwały rady miej-
skiej Wałbrzycha.

(RED)Książę Bolko von Pless z żoną w zamku Książ.
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Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

SZANSA DLA BEZROBOTNYCH KOBIET
Jesteś bezrobotną kobietą?

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

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

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

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

cjach i niepełnosprawnych)

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

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

WAŁBRZYCH

R E K L A M A

Wydawać by się mogło, 
że stara maksyma „vox po-
puli, vox dei”, oznaczająca, 
że głos ludu jest głosem 
boga, solidnie wpasowała 
się w fundamenty demokra-
cji, która jest ponoć najlep-
szym z ustrojów. Teraz, po 
drugiej turze wyborów pre-
zydenckich, mam co do tego 
poważne wątpliwości.

Coraz mocniej bowiem 
opanowuje mnie przekona-
nie, że wynik wyborów pre-
zydenckich nie wziął się z 
dogłębnych przemyśleń na-
rodu, który z pełna odpowie-
dzialnością położył na szali 
wszystkie za i przeciw. Jedna 
z części składowych połowy 
elektoratu, postanowiła być 
ślepa i głucha, a przemoż-
nym jej pragnieniem było 
pokazanie władzy tzw. fucka, 
czyli wyprostowanego środ-
kowego palca. Część ludu 

Polska podlaska i podkarpacka, 
czyli rola fucka w polityce

Andrzej
Basiński

tak czuła na afery i aferki 
obozu władzy, postanowiła 
za chińskiego boga nie do-
puszczać do świadomości 
co najmniej niejasności w 
życiorysie Andrzeja Dudy, 
któremu nie zaszkodziłoby 
nawet pięć trupów w sza�e 
i osiem przegranych debat. 
W takiej sytuacji absolutnie 
nie ma żadnego znaczenia 
rzeczywista troska o kraj, 
świadectwo odpowiedzial-
ności i przewidywalności do-
tychczasowego prezydenta 
oraz wysokie kompetencje 
w sprawowaniu najwyższe-
go urzędu w państwie. Pod-
czas kampanii Bronisław 
Komorowski był gorszym 
showmanem od swojego 
rywala i postanowiono go 
za to ukarać, nie biorąc pod 
uwagę całości jego prezy-
dentury. Dotychczas byłem 
przekonany o zbiorowej mą-
drości narodu, teraz stwier-
dzam z przykrością, że się 
myliłem. Marne to państwo, 
o którego bycie decydują 
pocałunki kandydata z żoną 
na estradzie, baloniki i kon-
fetti, a także zapalczywość, 
otępienie na rzeczowe ar-

gumenty i drańskie nawał-
nice w internecie. Zdrowe 
myślenie zastąpiły kibolskie 
odruchy i to w sytuacji, gdy 
za naszą wschodnią grani-
cą podskakuje pokrywka 
na rozgrzanym garnku, gdy 
głowa państwa powinna 
bezwzględnie legitymować 
się także doskonałą znajo-
mością spraw wojskowych, a 
w tej dziedzinie fachowcem 
jest Bronisław Komorowski. 
Ale nic to – teraz wszystkim 
do wewnątrz i na zewnątrz 
pokażemy fucka. Fuck, fuck 
niech żyje nam! 

W gruncie rzeczy biedni 
ludzie (za braki w logicznym 
myśleniu też trzeba się li-
tować) swoim specy�cznie 
�glarnym protestem umoż-
liwili wygraną Andrzejowi 
Dudzie, ale nie zamierzają 
na tym poprzestać. Rozu-
miem młodych i ich aspira-
cje, ale czy tak trudno pojąć, 
że sztywny środkowy palec 
w obecnym stanie polskiej 
polityki nie doprowadzi do 
sanacji i szeroko pojętej na-
prawy, ale przede wszystkim 
służy realizacji celów naj-
większej partii opozycyjnej 

– jej skrajnej prawicowości, 
nacjonalizmowi i klerykali-
zmowi, jej wyobcowaniu z 
nowoczesnego, otwartego 
świata. Czy takiej „naprawie” 
warto służyć?! Czy to aby 
młodym nie ubliża?!

Wyrazem niemalże zdzie-
cinnienia jest wiara, że zmia-
na oznacza tylko zmianę na 
lepsze. Często jest zmianą 
na o wiele gorsze, a prezy-
dentura to nie miejsce na 
eksperymentowanie i naukę 
podstaw polityki i kierowania 
państwem. Byłbym przyjem-
nie (ba, to mało powiedziane) 
zaskoczony, gdyby Andrzej 
Duda wcielił z konsekwen-
cją do bólu (dla PiS) swoje 
deklaracje o woli zaciera-
nia podziałów w narodzie. 
Ale wydaje mi się to zbyt 
piękne, aby było prawdzi-
we. PiS-owska wierchuszka 
ob�tuje w postaci rodem z 
horroru lub kabaretu absur-
du. Jeśli elektorat z fuckiem 
w herbie nadal będzie oka-
zywał pogardę dla zdrowe-
go myślenia, po wyborach 
parlamentarnych obudzimy 
się w kraju, którego rozum-
na część elektoratu i kolejne 
pokolenia będą się wstydzić. 
Zresztą już mieliśmy wymow-
ne sygnały. Andrzeja Dudę 
nie przekonały wyniki prac 
wielu wybitnych fachowców 
badających przyczyny kata-
strofy smoleńskiej, wierzy w 
wybuchy, jest przeciw in vitro 
i słucha pokornie episkopatu, 
nie chce, by Polska podąża-
ła w głównym europejskim 
nurcie. Nie wierzę, chociaż 
bardzo chciałbym, że wyprze 
się swoich poglądów oraz 
wykaże na swoim urzędzie 
absolutną samodzielność i 
ponadpartyjność, której brak 

zarzucał ustępującemu pre-
zydentowi. Prezes czuwa.

Już dziś mogę się założyć, 
że po ewentualnym zwycię-
stwie PiS w jesiennych wy-
borach, jego prorocy i nowy 
prezydent uznają, że Platfor-
ma Obywatelska dopuściła 
do takiej gospodarczej za-
paści, że realizacja obietnic 
zatroskanego o kraj ugrupo-
wania stała się niemożliwa. 
Andrzej Duda odetchnie z 
ulgą, bo obiecał multum. Że-
gnajcie wszelkiego rodzaju 
dodatki, premie i ulgi. Naiw-
niacy i fuckowcy obudzą się 
z ręką w nocniku. Ale będzie 
już za późno i nie będę miał 
wtedy żadnej satysfakcji, 
że moje przewidywania się 
spełniły. A będzie to dopiero 
preludium do dalszych dzia-
łań matecznika nowego pre-
zydenta, które obywatelom 
rozumnym obrzydzą życie, a 
Polskę na arenie międzyna-
rodowej do reszty ośmieszą i 

spostponują. Taki będzie, co-
raz bardziej realny, przyszły 
sojusz polskich „oburzonych” 
i żądnych zmiany z partią 
prezesa z Żoliborza. Kolejne 
pokazywanie fucka obecnej 
władzy przyjmie z wdzięcz-
nością. Ale łaska prezesa na 
pstrym koniu jeździ, o czym 
przekonał się niegdyś między 
innymi Andrzej Lepper.

W kraju wyprostowane-
go środkowego palca, za-
miast ożywczej i budującej 
zmiany, szykuje się dykta-
tura Podlasia i Podkarpacia, 
które to regiony (a są i inne 
miejsca zapiekłej konserwy) 
na każde zawołanie prezesa 
wystawiają karne moherowe 
armie Prawdziwych Polaków 
i Prawdziwych Patriotów 
oraz innego rodzaju tałataj-
stwa. Będziemy w Europie 
skansenem wszelkiej maści 
zacofania i nawiedzenia. Ale 
skoro naród sobie tego ży-
czy… Fuck ponad wszystko!

Jacek Drejer, dyrektor 
wałbrzyskiego muzeum 
oraz wiceprezydent Wał-
brzycha Zygmunt Nowa-
czyk odsłonili tablicę z 
nowym logo i nazwą wał-
brzyskiego muzeum. Od 
tego momentu Muzeum w 
Wałbrzychu, stało się o�-
cjalnie Muzeum Porcelany.

- Za nami ponad dwa lata 
prac nad nadaniem wał-
brzyskiemu muzeum nowo-
czesnego charakteru, od-
powiadającego dzisiejszym 
standardom, jakich oczekują 
zwiedzający - mówi Jacek 
Drejer, dyrektor Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu. - 
Otwierając pod nowym szyl-

dem Muzeum Porcelany w 
Wałbrzychu, nie kończymy 
procesu zmian. Na pewno 
bardzo ważnym projektem, 
którym już się zajmujemy 
jest stworzenie ekspozy-
cji prezentującej historię 
Wałbrzycha. Chcemy, aby 
przede wszystkim nasi mło-
dzi goście, ale także turyści 
mogli w sposób przystępny 
i ciekawy poznać historię na-
szego miasta.

Kolekcja polskiej porce-
lany z lat sześćdziesiątych, 
eksponaty z dawnych wał-
brzyskich fabryk oraz hi-
storia porcelany śląskiej, to 
tylko część perełek, które 
podziwiać można w wał-

brzyskim muzeum. Muzeum 
Porcelany to również cie-
kawe warsztaty dla dzieci i 
młodzieży a także cykl spo-
tkań o sztuce, skierowany 
do starszych odbiorców. Na 
uwagę zasługuje również 
nowo otwarta galeria ma-
larstwa współczesnego, na 
której podziwiać możemy 
obrazy takich mistrzów, jak 
Jerzy Duda-Gracz, Franciszek 
Starowieyski, Zdzisław Bek-
siński czy Jerzy Nowosielski.

Muzeum Porcelany zwie-
dzać można codziennie 
oprócz poniedziałków. We 
wtorki wstęp do muzeum 
jest bezpłatny.

(RED)

Muzeum w nowej odsłonie
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P A R T N E R Z Y :

godz. 9.00-13.00  Piknik lekkoatletyczny z udziałem MSP i gimnazjum w Szczawnie-Zdroju (ORLIK ul. Topolowa)1.06 PONIEDZIAŁEK
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godz. 12.00-16.00 Atrakcje dla dzieci (Park Zdrojowy)
godz. 16.30-18.00 Dyżur dietetyka (Hala Spacerowa)
godz. 17.00 Degustacja piwa (browar Edi) (Hala spacerowa)
godz. 17.30 Degustacja miodów Gospodarstwa Pasiecznego 

Sudnik S.C. (Hala Spacerowa)
godz. 19.00 Uroczystości z okazji 25-lecia Samorządu Lokalnego 

(Teatr Zdrojowy)

godz. 10.00 Festiwal piosenki dziecięcej „Fantazja” (Teatr Zdrojowy)
godz. 12.00-16.00 Atrakcje dla dzieci (Park Zdrojowy)
godz. 16.30-18.00 Dyżur dietetyka (Hala Spacerowa)
godz. 17.00 Degustacja piwa (browar Koreb) (Hala spacerowa)CZ

W
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K 

28
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godz.   9:00-19:00 Jerzy Siatkowski – wystawa modeli i zdjęć (Słoneczna Polana) 
godz. 10:00-18:00 Kiermasz taniej książki (Biblioteka)
godz. 10:00-14:00 Punkt informacyjno-konsultacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

(bezpieczne wakacje, choroby zakaźne, mierzenie ciśnienia krwi oraz zawartości CO 
w wydychanym powietrzu) (Biblioteka)

godz. 12.00-16.00 Atrakcje dla dzieci (Park Zdrojowy)
godz. 13.00-15.00 Warsztaty dla dzieci - malowanie aniołków (Hala Spacerowa)
godz. 16.00 Mecz orlików: MKS Szczawno-Zdrój vs Football Academy (ORLIK Topolowa)
godz. 16.30 Degustacja wyrobów mleczarskich (Kamos) (Hala Spacerowa)
godz. 16.30-18.00 Dyżur dietetyka (Hala Spacerowa)
godz. 17.00 Degustacja win – Winnica Świdnicka (Hala Spacerowa)
godz. 17.00 Mecz ligi okręgowej juniorów: MKS Szczawno-Zdrój vs Skalnik Czarny Bór (ORLIK Topolowa)
godz. 19.00 Koncert “Muzyka fi lmowa. Inspiracje” (Teatr Zdrojowy)

PI
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29

.05

godz.  9.00-19.00 Jerzy Siatkowski – wystawa modeli i zdjęć (Słoneczna Polana) 
godz.  9.00-20.00 Turniej tenisa ziemnego (Korty tenisowe)
godz.  9.30-10.30 Koszykarskie ABC z zawodnikiem Górnika Wałbrzych – Bartłomiejem Józefowiczem (ORLIK Topolowa)
godz. 10.00-18.00 Wystawa w mobilnym muzeum (50 lat Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju) (Corso-rondo)
godz. 10.00-11.00 Konkurs plastyczny “A, tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich mieści” na podstawie “Lokomotywy” J. Tuwima (Biblioteka)
godz. 11.00 Turniej koszykówki chłopców rocznik 2004 i młodsi: „Z tradycją w przyszłość” z udziałem zespołów z Wałbrzycha, Kłodzka, Kobierzyc 

i Smolca. W przerwie turnieju konkurs dla trenerów (ORLIK Topolowa)
godz. 11.00-12.30 II piętro MBP - przygotowanie dekoracji i kostiumów do parady “Andersen w Szczawnie-Zdroju” (Biblioteka)
godz. 12.00-18.00 Atrakcje dla dzieci (Park Zdrojowy)
godz. 13.00-14.00 Przemarsz dzieci w wykonanych strojach wyznaczoną trasą (Biblioteka)
godz. 13.00-15.00 Warsztaty dla dzieci - malowanie aniołków (Hala Spacerowa)
godz. 13:00-18:00 Crazy Kids – atrakcje dla dzieci (Park Zdrojowy)
godz. 13:00-19:00 Aleja słynnych postaci historycznych (Corso-rondo)
godz. 14.00-16.00 II piętro MBP - bal kostiumowy z okazji Dnia Dziecka - gry, zabawy, konkursy, poczęstunek (Biblioteka)
godz. 15.30 SPA na dłonie od Orifl ame (Hala Spacerowa)
godz. 15.30 Pokazowy mecz w siatkówce mężczyzn w wykonaniu TS PWSZ Victoria Wałbrzych (ORLIK Topolowa)
godz. 16.00 Zespół „Horyzont” (Park Zdrojowy)
godz.16.00-17.00 Konkursy, gry i zabawy (Park Zdrojowy)
godz. 16.00-18.00 Występy dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej (Park Zdrojowy)
godz. 16.30-18.00 Dyżur dietetyka (Hala Spacerowa)
godz. 17.30 Z footballem na wesoło – mecz piłki nożnej kobiet: mamy vs mamy zawodników 

MKS Szczawno-Zdrój (ORLIK Topolowa)
godz. 18.30 Mecz piłki nożnej: taksówkarze vs rodzice i trenerzy MKS Szczawno-Zdrój  – mecz piłki nożnej 

kobiet: Aglomeracja Wałbrzyska vs mamy zawodników MKS Szczawno-Zdrój (ORLIK Topolowa)
godz. 19.00-20.00 Zespół muzyczny Elektrogórale (Park Zdrojowy)
godz. 20.00 Pokaz tańca z ogniami w wykonaniu zespołu Impuls (Park Zdrojowy)
godz. 20.00-21.30 Grillowanie dla uczestników zawodów (ORLIK Topolowa)
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godz.  9.00-19.00 
godz.  9.00-20.00 
godz.  9.30-10.30 
godz. 10.00-18.00 
godz. 10.00-11.00
godz. 11.00 

godz. 11.00-12.30 
godz. 12.00-18.00 
godz. 13.00-14.00 
godz. 13.00-15.00 
godz. 13:00-18:00 
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godz.  9.00-19.00 Jerzy Siatkowski – wystawa modeli i zdjęć (Słoneczna Polana) 
godz.  9.00-20.00 Turniej tenisa ziemnego (Korty tenisowe)
godz.  9.30 Msza Święta w intencji mieszkańców Szczawna-Zdroju (Parafi a p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny)
godz. 10.00 Konkursy, gry i zabawy (ORLIK Topolowa)
godz. 10.00-18.00 Wystawa w mobilnym muzeum (50 lat Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju) (Corso-rondo)
godz. 11.00 Turniej piłki nożnej „McDonald’s CUP” dla dzieci z rocznika 2006 z udziałem zespołów: Sporting Wrocław, Akademia Wrocław, Piast Nowa 

Ruda, Olimpijczyk Wałbrzych, MKS Nysa Kłodzko, MKS Szczawno-Zdrój, Akademia Piłki Nożnej Gminy Oława (ORLIK Topolowa)
godz. 11.00-16.00 Rodzinne Grillowanie (Słoneczna Polana) - zapewniamy węgiel, kiełbaskę (grill we własnym zakresie)
godz. 13.00-18.00 Aleja słynnych postaci historycznych (Corso-rondo)
godz. 14.00 Grupa Afro i Dawka Energii (Park Zdrojowy)
godz. 14.00-16.00 Crazy Kids – atrakcje dla dzieci (Park Zdrojowy)
godz. 15.00 Zespół irlandzki „Dagda Point” (Park Zdrojowy)
godz. 16.00-19.00 Turniej koszykówki dla niezrzeszonych 

(ORLIK Topolowa)
godz. 16.00-19.00 Turniej piłki nożnej dla niezrzeszonych 

(6-osobowe) (ORLIK Topolowa)

godz. 17.00 Teatr na Walizkach (Park Zdrojowy)
godz. 17.00 mecz A-klasy seniorów: MKS Szczawno-Zdrój vs Włókniarz 

Głuszyca (ORLIK Topolowa)
godz. 17.00-18.00 Teatr na Walizkach (Park Zdrojowy)
godz. 20.00 Zespół „Quintess” (Park Zdrojowy)
godz. 20.00-21.30 Grillowanie dla uczestników zawodów (ORLIK Topolowa)
godz. 21.45 Zakończenie (sztuczne ognie) (Park Zdrojowy)

pl

UBEZPIECZENIA

Wałbrzych
Świdnica

P A T R O N A T  H O N O R O W Y P A T R O N I  M E D I A L N I :

godz. 10.00 Otwarcie IV Jarmarku Szczawieńskiego
 (Deptak)
godz. 12.00-16.00 Atrakcje dla dzieci (Park Zdrojowy)
godz. 16.30-18.00 Dyżur dietetyka (Hala Spacerowa)
godz. 17.00 Koncert „Dla Mamy i Taty” – występy dzieci 

z przedszkola i MSP w Szczawnie- Zdroju, 
recital (Teatr Zdrojowy)

Europejski Dzień Sąsiada: 
„Zaproś swojego sąsiada na Dni Szczawna!”

XXXV dni Szczawna-ZdrojuSzczawna-Zdroju
i

R E K L A M A Ciekawą propozycją jest 
zawód technika masażysty. 
Osoba posiadająca uprawie-
nia do pracy w tym zawodzie 
może liczyć na zatrudnienie 
np. w: salonach SPA, klubach 
sportowych, sanatoriach, 
centrum �tness, klinikach 
rehabilitacyjnych, luksuso-
wych hotelach, itd. Oczywi-
ście, istnieje także możliwość 
założenia własnej działal-
ności i samodzielnego po-
zyskiwania pacjentów. Przy 
odpowiedniej liczbie pole-
ceń ze strony zadowolonych 
klientów, realne są zarobki 
nawet powyżej 10 tysięcy 
zł miesięcznie. Pracując  w 
ośrodku o uznanej renomie, 
można liczyć na mniej więcej 
połowę tej kwoty. Karierę w 
tym zawodzie można roz-
począć, zdobywając upraw-
nienia podczas 2 lat nauki w 
szkole policealnej. 

Równie interesującą pro-
pozycją jest zawód opieku-
na medycznego. Absolwent 
tego kierunku jest stale po-
szukiwany do pracy w klini-
kach, domach opieki, cen-
trach rehabilitacyjnych lub 
jako prywatny opiekun oso-
by starszej. W chwili obecnej 
na rynku pracy w Polsce bra-
kuje kilkudziesięciu tysięcy 
osób z uprawnieniami do 
wykonywania tego zawodu, 
co powoduje, że absolwent 
może przebierać w atrakcyj-
nych ofertach. Wynagrodze-
nie w okolicach 3000 zł już 
podczas pierwszych miesię-
cy pracy nie jest w branży 
niczym dziwnym. W związ-
ku ze starzeniem się społe-

czeństw europejskich, warto 
rozważyć kontynuowanie 
kariery za granicą.

Osoby, które nie przepa-
dają za bezpośrednim kon-
taktem z klientem, powinny 
rozważyć zawód technika 
farmaceutycznego. Już po 
dwóch latach nauki w szko-
le policealnej można korzy-
stać z szerokich możliwości 
zatrudnienia, tak w kraju, 
jak i za granicą. Wbrew po-
zorom, absolwent kierunku 
nie musi podejmować pra-
cy w aptece. Najciekawsze 
perspektywy dotyczą za-
trudnienia w �rmach produ-
kujących żywność, leki i su-
plementy diety. Absolwenci 
szkół policealnych zyskują 
tu dodatkową przewagę, 
ponieważ są w stanie wejść 
do branży w ciągu dwóch 
lat, w odróżnieniu od stu-
dentów farmacji, którzy po-
trzebują na to prawie trzy 
razy więcej czasu. Łatwo 
przewidzieć, że kto wejdzie 
na ten rynek szybciej, ten 
osiągnie większą korzyść. 

Szukając dla siebie odpo-
wiedniego zawodu, należy 
zadbać o wybór właściwej 
szkoły. Najlepszą inwestycją 
jest powierzenie losów swo-
jej kariery instytucji z wielo-
letnim doświadczeniem. 

Dowiedz się więcej
Szkoły medyczne 

TEB Edukacja
Świdnica, 

ul. O�ar Oświęcimskich 1, 
tel. 74 667 08 80

Wałbrzych, Al. Wyzwole-
nia 5, tel. 74 667 08 85 

www.teb.pl

Kariera w branży medycznej 
łatwiejsza niż kiedykolwiek
Stały rozwój rynku usług medycznych w Polsce i w innych krajach europejskich powoduje, że w wielu dziedzinach wciąż brakuje fachowców – szkoły i uczelnie „nie nadążają” 

z dostarczaniem odpowiedniej ilości absolwentów. Zmiany w polskim systemie edukacji spowodowały, że już po roku nauki można mieć uprawnienia do wykonywania 
zawodu o bardzo atrakcyjnym poziomie wynagrodzenia i szerokich możliwościach rozwoju.

POŻYCZKA do 6000 zł 
Takto i wiele innych 

Masz Takto? Dobierz do 10 000 zł 
Warunek: 6 zapłaconych rat! Tylko u nas !!!

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

niskie
raty

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

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

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

Wałbrzych: ul Broniewskiego 73/307

czynne: pn. - pt. 9 -17

R E K L A M A

R E K L A M A

Dwa słowa – klucze 
owładnęły dziś wszystkie 
media wzbudzając tym więk-
sze emocje, im mniej zdaje-
my sobie sprawę, co one w 
ogóle znaczą. Nie mają ze 
sobą nic wspólnego choć są 
do siebie podobne - brzmią 
obco i zaczynają się na g.

Jedno z nich stało się 
słowem kultowym, bowiem 
zostało namaszczone przez 
biskupów i pada co niedziela 
nieomal ze wszystkich am-
bon. Ale ma ono przestrzec 
wiernych, bo jest niecnym 
wytworem zachodniej ide-
ologii i znajduje się w nim 
siła nieczysta, stanowiąca 
największe obecnie - zda-
niem Kościoła - zagrożenie 
dla całej ludzkości. To słowo 
magiczne, to gender.

Drugie z nich wyniósł na 
„ołtarze” mediów nie kto 
inny, jak sam Donald Tusk, 
będąc jeszcze premierem 
rządu, uznając je za siłę nad-
zwyczajną, niewyobrażalną 
dla zwykłego śmiertelnika, 
będącą w stanie dźwignąć 

Dwa słowa z wysokiego g
Stanisław 
Michalik

naszą gospodarkę i wynieść 
ją na najwyższe szczyty świa-
towe. Te słowo technolo-
giczne, to grafen.

O gender nie będę roz-
pisywał się więcej, bo moją 
dewizą życiową jest relaty-
wizm, a pojęcie „gender” 
ma charakter wybitnie 
społeczny, etyczny i ideolo-
giczny. Okazuje się, że także 
polityczny. Jest ona zresztą 
obecnie na porządku dzien-
nym w programach telewi-
zyjnych, w prasie i radiu, aż 
uszy pękają od zacietrze-
wienia osób duchownych i 
świeckich, a politycy uczy-
nili sobie z tego powodu 
okazję do dzielenia się na 
dobrych i złych. Najbardziej 
paradoksalnym jest to, że 
nikt nie wie dokładnie o co 
chodzi. Moja wnusia wytłu-
maczyła mi, że chodzi o to, 
by dziewczynka nie przy-
chodziła do przedszkola 
w spodniach, a chłopiec w 
spódniczce.

Znacznie mniej mówi 
się i pisze o grafenie, choć 
proporcje zainteresowań 
mediów powinny być wła-
śnie odwrotne. Ale grafen 
to temat niemedialny, ściśle 
naukowy, techniczny, eko-
nomiczny, nie wpływający 
tak mocno na emocje jak 
problem równości płci.

O co chodzi z tym grafe-
nem?

Grafen , to nowo od-
kryta struktura złożona z 
atomów węgla. Ma niespo-
tykane właściwości. Gdyby 
udało się wytwarzać z niego 
przedmioty codziennego 
użytku, zrewolucjonizowa-
łaby nasze życie bardziej niż 
krzem. Główną zaletą gra-
fenu jest świetne przewod-
nictwo prądu i ciepła, nie-
wiarygodna trwałość (jest 
ponad 100 razy mocniejszy 
niż stal) i elastyczność (moż-
na go rozciągnąć o 20 proc. 
bez żadnych uszczerbków) 
oraz minimalna rezystancja 
(opór elektryczny). Wyko-
rzystując struktury grafenu 
można by stworzyć rozcią-
gliwe i przezroczyste smart-
fony i tablety dające się zwi-
nąć w rulonik i włożyć do 
kieszeni, procesory kilkaset 
razy szybsze niż krzemowe, 
sztuczne ścięgna do wszcze-
pienia w stawy czy zbiorniki 
paliwa, dzięki którym auta 
będą mogły jeździć na wo-
dór. To tylko kilka przykła-
dów patentów składanych 
na świecie. Mówi się, że gra-
fen jest w stanie zapobiegać 
i leczyć choroby rakowe. W 
ogóle możliwości jego wy-
korzystania są nie do końca 
jeszcze zbadane.

Co stoi na przeszkodzie 
szybkiemu zastosowaniu 
grafenu w technice?

Otóż przeszkodą są nie-
zmiernie wysokie koszty 
produkcji. Znanych jest 
kilka metod pozyskiwania 
grafenu, n.p. przez mecha-
niczne odrywanie go przy 
pomocy taśmy klejącej z 
wysokiej jakości grafitu, 
albo też osadzanie grafe-
nu na metalach, a jeszcze 
lepiej na węgliku krzemu. 
Każda z tych metod ma 
swoje zalety i wady, ale 
wszystkie są tak drogie, że 
nie znajdują zastosowania 
w masowej produkcji.

No dobrze, dlaczego więc 
premier Tusk kokietował nas 
niezwykłą szansą dla naszej 
gospodarki?

Ano dlatego, że polskim 
naukowcom z Politechniki 
Łódzkiej razem z warszaw-
skim Instytutem Technologii 
Materiałów Elektronicznych 
i �rmą Seco-Warwick ze 
Świebodzina, budującą pie-
ce do obróbki metali, udało 
się stworzyć technologię 
pozwalającą na wytworze-
nie grafenu wysokiej jakości 
przy niskich kosztach - mniej 
niż 300 dol./cm kw. To wła-
śnie Świebodzin może stać 
się eksporterem maszyn do 
produkcji taniego grafe-
nu "Made in Poland". Jeśli 
produktem ze Świebodzina 
zainteresują się �rmy elek-
troniczne w Europie i na 
świecie, a wszystko wskazuje 
że tak, możemy znaleźć się 
na górnym pułapie gospo-
darczym i �nansowym, czyli 
na wysokim g.

Jest więc nadzieja, że 
grafen medialną popular-
nością pobije na głowę 
swego konkurenta gender 

i byłoby dobrze, gdyby stał 
się treścią nowego listu pa-
sterskiego czytanego w ko-
ściołach z okazji np. Wnie-
bowstąpienia Pańskiego. 
Zwłaszcza, że dotyczy to 
bezpośrednio miejscowo-
ści, która dla wiernych Ko-
ścioła rzymskokatolickiego 
już stała się głośna w całej 
Europie, jako miejsce szcze-
gólnie ważne. 

Myślę, że warto śledzić 
losy urządzeń do produkcji 
grafenu i dopingować kogo 
się da, by jego produkcja na 
większą skalę się powiodła. 
Wtedy to właśnie Świebo-
dzin zasłynie na świecie 
nie tylko z drugiego co do 
wielkości posągu Chrystu-
sa Króla, ale także z nowo-
czesnego wynalazku, a do 
lubuskiego miasteczka na 
granicy z Dolnym Śląskiem 
zaczną przyjeżdżać z kasą 

nie tylko pobożni pielgrzy-
mi, lecz także poważni biz-
nesmeni.

A co to może przynieść 
dobrego dla naszego Wał-
brzycha? Myślę, że bezpo-
średnio niewiele, chyba że 
znajdą się inwestorzy, skłon-
ni wykorzystać Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomicz-
ną do umieszczenia tam fa-
bryki grafenu. 

Póki co Wałbrzych musi 
się zadowolić tym, że w 
nim żyją i rozwijają swoje 
twórcze skrzydła osoby nie 
mający wiele wspólnego z 
samym grafenem, ale z jego 
nazwą tak, bo też na g, a zwą 
się oni – grafomani. Jeśli ktoś 
miałby co do tego wątpliwo-
ści, to staram się je rozwie-
wać w Tygodniku DB 2010 
od pewnego czasu i - jak mi 
się zdaje - z coraz to lepszym 
skutkiem.

Młodzi muzycy z Ma-
roka, tancerze z Ugandy i 
warszawskiej Pragi, a także 
cyrkowcy z St. Petersburga. 
Już za miesiąc do Wałbrzy-
cha przyjadą grupy arty-
styczne uczestniczące w 
projekcie Brave Kids 2015.

Brave Kids pochodzą z 
różnych kultur i tradycji, ale 
dla wszystkich odważnych 
dzieci działalność artystycz-
na to tworzenie lepszej rze-
czywistości oraz otwierania 
nowych perspektyw.

– Pod tym względem 
doświadczenia dzieci z war-
szawskiej Pragi nie różnią się 
od doświadczeń dzieci na 
przykład z Ugandy. Pierwsza 
edycja projektu w Wałbrzy-
chu w ubiegłym roku poka-

zała, że spotkanie Brave Kids 
wyzwala mnóstwo pozy-
tywnej energii  – opowiada 
Magdalena Sawicka, koordy-
natorka projektu Brave Kids 
w Wałbrzychu.

W 2015 roku Brave Kids 
w Wałbrzychu potrwa od 20 
czerwca do 2 lipca. W ciągu 
dwóch tygodni mieszkań-
cy zobaczą barwne parady 
i pokazy, a w warsztatach 
artystycznych wezmą udział 
również dzieci z Wałbrzy-
cha. Lokalną część projektu 
zamknie spektakl, w którym 
na jednej scenie znajdą się 
wszyscy młodzi artyści gosz-
czący pod Chełmcem.

– W zeszłym roku Bra-
ve Kids gościły u nas po raz 
pierwszy, a przebieg projektu 

przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Wokół niego 
powstało bardzo zaangażo-
wane środowisko, złożone z 
rodzin goszczących i wolon-
tariuszy. Nie możemy się już 
doczekać przyjazdu dzieci w 
tym roku – mówi Magdalena 
Sawicka. 

Projekt odbędzie się rów-
nolegle także we Wrocławiu, 
w Warszawie, Puszczykowie 
koło Poznania oraz Przemy-
ślu. Po dwóch tygodniach 
wszystkie Brave Kids pojadą 
do Zagórza Śląskiego koło 
Wałbrzycha, gdzie będą przy-
gotowywały wielki spektakl 
�nałowy. Odbędzie się 10 lip-
ca na scenie Teatru Polskiego 
we Wrocławiu.

(RED)

Brave Kids coraz bliżej
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R E K L A M A

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. 
(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603  z póź. zmianami) 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości 

położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, 
powiat wałbrzyski.

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

w granicach działki nr 253/22 o powierzchni 0,2924 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 5.000,00 zł.

Wadium:500,00 zł.
Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 455,10 zł., któ-
re należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem 
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny 
wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisa-
mi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego wyceniona nieruchomość położona jest na 
terenach przeznaczonych na cele produkcji rolniczej wyłączo-
nej z zabudowy. Istnieje możliwość okazania granic działki za 
dodatkową odpłatnością.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Lubominie 
w granicach działki nr 257/6 o powierzchni 0,1398 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 28.000,00 zł.
Wadium: 2.800,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 455,10 zł., któ-
re należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem 
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny 
wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisa-
mi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego wyceniona nieruchomość położona jest na te-
renach przeznaczonych pod zabudowę wiejską wielofunkcyj-
ną. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową 
odpłatnością.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Gostkowie 
w granicach działki nr 383/1 o powierzchni 0,0491 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 25.000,00 zł.
Wadium: 2.500,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 455,10 zł., któ-
re należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem 
umowy notarialnej. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny 
wywoławczej. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisa-
mi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego wyceniona nieruchomość położona jest na te-
renach przeznaczonych pod zabudowę wiejską wielofunkcyj-
ną. Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową 
odpłatnością.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2015r. o godz. 9.30 w sali nr 216 
Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką 
w kasie Urzędu Gminy lub przelać na konto Urzędu Gminy w Starych Bo-
gaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670.
Do dnia 22.06.2015r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzę-
du Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg 
zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Wadium przepada 
na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice jeżeli uczestnik, który wygrał 
przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości.
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu nota-
rialnego.
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu 
(74) 84-52-163 lub (74) 84-52-220.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

Zapraszają 
na grillowanie
Gmina Stare Bogaczowice 
oraz Fundacja Edukacyjno-
-Społeczna „Polny Kwiat” 
zapraszają mieszkańców 
powiatu wałbrzyskiego na I 
Dni Gminy Stare Bogaczowi-
ce, które odbędą się 13 czerw-
ca 2015 r na stadionie sporto-
wym. W ramach tej imprezy 
przeprowadzony będzie kon-
kurs kulinarny grillowanie w 
plenerze oraz zawody nordic 
walking. Wszystkich chętnych 
zapraszamy po więcej infor-
macji na stronę Urzędu Gminy 
w Starych Bogaczowicach.

(RED)

Turniej sołectw
Sołectwo Jabłów gościło po-
zostałe sołectwa gminy na 
IX Turnieju Sołectw Gminy 
Stare Bogaczowice. Kilkugo-
dzinne zmagania przedstawi-
cieli wsi, podczas których w 10 
konkurencjach trzeba było wy-
kazać się sprytem i walorami 
sprawności �zycznej, zakoń-
czyły się zwycięstwem sołec-
twa Gostków. Zwycięzcy będą 
gospodarzami przyszłoroczne-
go, jubileuszowego turnieju. W 
trakcie imprezy władze gminy, 
na wniosek rad sołeckich, wrę-
czyły nagrody „Działacz roku 
2014” osobom, które wniosły 
duży wkład pracy na rzecz 
wsi. Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom i gościom wiele 
atrakcji aż do północy.

(RED)

W Borównie 
bezpieczniej
Mieszkańcy wsi Borówno w 
gminie Czarny Bór mogą już 
korzystać z wybudowanego 
kilkusetmetrowego odcin-
ka chodnika, który powstał 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
367. W ramach „Dolnośląskie-
go programu przebudowy i re-
montów dróg wojewódzkich” 
gmina Czarny Bór podjęła de-
cyzję by wspólnie z wojewódz-
twem dolnośląskim zrealizo-
wać zadanie mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa pie-
szych, a w szczególności dzie-
ci, które codziennie chodziły 
tym odcinkiem na przystanek 
autobusowy. Roboty budow-
lane zostały rozpoczęte w 2014 
roku, a ich wykonawcą zostało 
Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „ STAŃCZYK” Sp. J. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 
516 882 zł. Województwo dol-
nośląskie przekazało gminie na 
realizację zadania dotację celo-
wą w kwocie 258 441 zł.

(RED)

Stowarzyszenie Rozwo-
ju Gminy Stare Bogaczo-
wice, we współpracy z biu-
rem Europa Direct Legnica 
i �nansowym wsparciem 
Rady Gminy Stare Boga-
czowice, zorganizowało w 
Gminnym Centrum Eduka-
cyjno- Społecznym - Dzień 
Europy.

Dzień Europy rozpoczął 
się odśpiewaniem hymnu 
Polski i hymnu UE przez dzie-
ci z oddziału przedszkolnego 
i Zespołu Szkół w Starych 
Bogaczowicach. Zebranych 
przywitał prezes Stowarzy-
szenia Rozwoju Gminy Stare 
Bogaczowice Rodryg Świteń-
ki z maskotką Syriusza. Od-
czytano także list posłanki do 
Parlamentu Europejskiego 
Danuty Jazłowieckiej. W pro-
gramie był wykład dla mło-
dzieży gimnazjalnej Zespołu 

Szkół Stare Bogaczowice - 
Janny Soi „Europa wczoraj i 
dziś”; konkurs plastyczny dla 
dzieci młodszych w trzech 
kategoriach wiekowych - 
„Mój plac zabaw”; konkurs 
wypieków europejskich dla 
sołectw. Kolejnym etapem 
był II Gminny Test Wiedzy 
o Unii Europejskiej z udzia-
łem reprezentacji: VIP (Urząd 
Gminy Stare Bogaczowice), 
organizacji pozarządowych 
i sołectw. Pytania i zadania 
testu nie należały do najła-
twiejszych . Uczestnicy byli 
bardzo dobrze przygotowani 
. Ostatecznie zwycięzcami zo-
stali: kategoria VIP  - Barbara 
Kurasińska (sekretarz gminy 
Stare Bogaczowice), organi-
zacje pozarządowe – Stowa-
rzyszenie Partnerstwo Wokół 
Trójgarbu, sołectwa: I miejsce 
– Gostków; II miejsce – Lubo-

min; III miejsce – Chwaliszów. 
Zwycięskie sołectwa otrzy-
mały puchary i zestawy gier 
planszowych z przeznacze-
niem dla świetlic środowisko-
wych. Reprezentacja Gost-
kowa otrzymała dodatkowo 
piękne książki i wycieczkę 
do Warszawy, połączoną ze 
zwiedzaniem Sejmu i Bel-
wederu, ufundowaną przez 
Poseł na Sejm RP Agnieszkę 
Kołacz – Leszczyńską. Pozo-
stałe reprezentacje sołectw 
otrzymały puchary za udział 
w teście. Wśród wypieków 
pierwsze miejsce otrzymała 
reprezentacja Chwaliszowa. 
Nagrodą była piękna statu-
etka. Rozstrzygnięto również 
konkurs rysunkowy dla dzie-
ci. Milusińscy otrzymali ple-
caki, bidony, piłki oraz bardzo 
dużo słodyczy.

(RED)

Dzień Europy

Uroczystość upamiętnie-
nia przyjazdu repatriantów 
do gminy Stare Bogaczowi-
ce została zorganizowana 
przez specjalnie powołany w 
tym celu komitet społeczny. 
Obchody odbywają się pod 
patronatem wójta gminy 
Mirosława Lecha i starosty 
wałbrzyskiego Jacka Cichury. 
Wśród licznych gości nie za-
braknie biskupa świdnickie-
go Ignacego Deca, który na 
ten dzień zaplanował wizy-
tację kanoniczną para�i pod 
wezwaniem Świętego Józefa 
Oblubieńca NMP w Starych 
Bogaczowicach. Ordynariusz 
diecezji świdnickiej wizyta-
cję rozpocznie o godz. 9.00 
spotkaniem z nauczycielami 
w szkole w Starych Boga-
czowicach, a pół godziny 
później biskup spotka się z 
dziećmi w przedszkolu. Na 
godz. 10.00 zostało zapla-
nowane spotkanie z Radą 
Gminy Stare Bogaczowice, 
po którym (godz. 10.30) na-
stąpi nawiedzenie kaplicy 
św. Anny w Starych Boga-
czowicach i wizytacja kan-
celarii. W samo południe w 

Święto 
repatriantów

29 maja w Starych Bogaczowicach odbędzie się uroczystość 
upamiętnienia 70 rocznicy osiedlenia repatriantów z ziem 

wschodnich. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy.

kościele w Starych Bogaczo-
wicach odprawiona zostanie 
msza święta z udzieleniem 
sakramentu bierzmowania, 
po której nastąpi poświęce-
nie tablicy upamiętniającej 
przyjazd repatriantów. O 
godz. 14.00 biskup Dec zje 
obiad z mieszkańcami para-

�i, a o godz. 16.00 odwiedzi 
chorych. Na zakończenie, o 
godz. 16.30 zaplanowane 
zostało nawiedzenie kaplicy 
w Chwaliszowie, a godzinę 
później modlitwa na cmen-
tarzu i poświęcenie kolejnej 
tablicy.

(RED)

29 maja biskup Ignacy Dec poświęci tablicę upamiętniającą przyjazd 
repatriantów do Starych Bogaczowic.
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ZAPRASZAMY
poniedziałek – czwartek
   9:00-17:00
piątek  9:00-15.00

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

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA

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

R E K L A M A

R E K L A M ASesja 
absolutoryjna
Podczas środowej sesji 
Rady Miejskiej Świebodzic, 
rajcy rozpatrywali aż 10 
projektów uchwał. Wśród 
nich najważniejsza dotyczy-
ła udzielenia absolutorium 
burmistrzowi miasta za wy-
konanie budżetu gminy za 
2014 rok. Radni zajęli się 
także m. in. zmianami w bu-
dżecie na rok bieżący, udzie-
leniem pomocy �nansowej 
Komendzie Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu (cho-
dzi o 5 tys. zł na dodatkowe 
patrole piesze, które prze-
kazała Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w Świebodzicach) 
oraz przekazaniem pomocy 
�nansowej Powiatowi Świd-
nickiemu na remont odcinka 
chodnika drogi powiatowej 
w Świebodzicach.

(RED)

Pomoc 
żywnościowa
Około 40 potrzebują-
cych rodzin otrzyma po-
moc w postaci artykułów 
spożywczych z progra-
mu realizowanego przez 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Świebodzicach we 
współpracy z tutejszym 
Związkiem Diabetyków. 
Produkty żywnościowe, po-
chodzące z Banku Żywności 
we Wrocławiu, wydawane 
będą w Klubie Diabetyków, 
przy ul. Żeromskiego 27 w 
Świebodzicach wytypowa-
nym przez pracowników 
socjalnych kilkudziesięciu 
rodzin - głównie matkom 
samotnie wychowującym 
dzieci. Do rodzin tra�ą m. in. 
mleko, ser, makaron, dżem, 
klopsiki. Pomoc kierowana 
jest do osób i rodzin znajdu-
jących się w trudnej sytuacji 
życiowej, których dochód 
nie przekracza 813,00 zł dla 
osoby samotnie gospoda-
rującej i 684,00 zł dla osoby 
w rodzinie. Program reali-
zowany będzie w kolejnych 
latach, aż do 2020 r. Jest �-
nansowany ze źródeł Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD). Planowane jest po-
szerzenie liczby korzystają-
cych z tego rodzaju pomo-
cy o dalsze 100-120 osób. 
Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy socjal-
ni Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Świebodzicach - nr te-
lefonów: (74) 666 9583 – 85, 
(74) 6669928, 74 666 95 79.

(RED)

Festiwal ekwilibrystycz-
nych �gur i widowisko-
wych akrobacji wykonywa-
nych w rytmie energicznej 
muzyki, a przy tym gratka 
dla miłośników tańca na 
najwyższym poziomie, 
tych tańczących, jak i ob-
serwujących - tak zapowia-
da się kolejna edycja Break 
Flow - ogólnopolskiego 
turnieju breakdance, który 
odbędzie się w sobotę, 30 
maja, w Miejskim Domu 
Kultury w Świebodzicach. 
Początek o godz. 14:00.

Tegoroczny Break Flow 
to już czwarty raz, gdy Świe-
bodzice staną się areną zma-
gań najlepszych b-boyów, 
czy li tancerzy zajmujących 
się stylem breakdance, a na 
parkiecie w MDK przestaną 
obowiązywać podstawowe 
prawa �zyki, które swoimi 
karkołomnymi popisami 
złamią tancerze. A będzie 
kogo podziwiać, bowiem 
Break Flow swoją obecno-
ścią zaszczycą prawdziwe 
tuzy, na co dzień trenujące 
breakdance i, co istotne, 
nie będą to tylko rodzimi 
tancerze. Gościem specjal-
nym będzie pochodzący 
z Ukrainy b-boy Apache z 
grupy South Front, który 
podzieli się z uczestnikami 
turnieju swoim doświadcze-
niem i poprowadzi warsz-
taty oraz będzie jednym z 
jurorów podczas rywalizacji 
konkursowej. Pozostali sę-

dziowie to b-boy Nike One 
Do (Def Street, Wrocław) 
oraz b-boy Hefo (Ready To 
Battle, Gdańsk) - tancerze 
reprezentujący najwyższy 
poziom umiejętności, wie-
dzę oraz doświadczenie. O 
oprawę muzyczną, wzorem 
ubiegłego roku, zadba je-
den z najlepszych didżejów 
w Polsce - DJ Plash (SSS/
FLUE, Kraków), którego 
wspomogą didżeje ze świe-
bodzickiej grupy Lazy Roc-
kers - Markowy i Lazy Slice, 
a o dobrą atmosferę i klimat 
turnieju zadba MC Zajcew 
(RockaFellaz, Gdańsk) - pro-
wadzący całe wydarzenie. 
Wszystkich pasjonatów tań-
ca zapraszamy do udziału w 
imprezie.

Formuła zawodów oraz 
contesty: 1 vs 1, kids bat tle, 
toprock contess, warsztaty z 
bboy Apache, best bboy of 
the jam, skrecz sesja. Miej-
sce zawodów: Miejski Dom 
Kultury przy ul. Wolności 
13 w Świebodzicach. Drzwi 
otwarte oraz rozgrzewki od 
godz. 12.00, start zawodów 
od godz. 14.00. Warsztaty z 
bboy Apache: godz. 10.00. 
Koszt: 25 zł. Miejsce: Sala 
Szkoły Podstawowej nr3. 
Zgłoszenia oraz informacje: 
break�owjam@gmail.com 
oraz na miejscu przed za-
wodami. Wpisowe: 10 zł od 
osoby.

(RED)

Break Flow czyli 
zawirują w tańcu

Wyniki w nauce oraz osią-
gnięcia sportowe i artystycz-
ne będą brane pod uwagę 
podczas przyznawania sty-
pendiów przez władze Świe-
bodzic. Już można składać 
wnioski!

Wnioski o stypendium 
naukowe, sportowe i arty-
styczne dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów 
zamieszkałych na terenie gmi-
ny Świebodzice za rok szkolny 
2014/2015, należy składać do 
16 czerwca 2015 r. Wydziale 
Edukacji i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Świebo-
dzicach przy ul. Świdnickiej 7 (I 
piętro, pokój nr 4, w godz. od 
7:30 do 15:30).

Zasady udzielania stypen-
diów za wybitne osiągnięcia 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów zamieszkałych na 
terenie gminy Świebodzice 
zawarte zostały w Uchwale 
Nr XX/113/07 Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z 15 listo-
pada 2007 oraz Uchwale Nr 
XV/75/2011 z 29 września 
2011r. Zgodnie z uchwałą, 
stypendium może być przy-
znawane uczniom dwóch 
ostatnich klas szkół podstawo-
wych i uczniom gimnazjów, 
zamieszkałych na terenie gmi-
ny Świebodzice w trzech kate-

goriach za: wysokie wyniki w 
nauce, osiągnięcia artystyczne, 
osiągnięcia sportowe. Wszy-
scy kandydaci typowani do 
stypendium nie mogą mieć 
oceny z zachowania niższej 
niż bardzo dobra. Kandydaci w 
danym roku szkolnym, poprze-
dzającym okres stypendialny, 
spełniać muszą jeden z nastę-
pujących warunków:
• za wysokie wyniki w nauce: 
laureaci konkursów i olimpiad 
przedmiotowych na szczeblu 
ponadwojewódzkim; laureaci 
konkursów i olimpiad przed-
miotowych na szczeblu woje-
wódzkim, osiągający szczegól-
nie wysokie wyniki w nauce 
– średnia ocen za rok szkolny 
dla: ucznia szkoły podstawo-
wej minimum 5,4, ucznia gim-
nazjum minimum 5,3;
• za osiągnięcia artystyczne: 
uzyskanie czołowego miejsca 
( I,II,III) w konkursach, przeglą-
dach, festiwalach o zasięgu 
ogólnopolskim oraz w konkur-
sach, przeglądach i festiwalach 
na szczeblu ponad wojewódz-
kim; autorstwo wydarzeń arty-
stycznych ( np. wystawa, kon-
cert) oraz posiadanie dorobku 
ocenionego przez znaną osobę 
ze środowiska artystycznego;
• za osiągnięcia sportowe: pra-
wo do ubiegania się o stypen-

dium za osiągnięcia sportowe 
przysługuje uczniom uprawia-
jącym sport amatorsko którzy: 
zdobyli jedno z pierwszych 
trzech miejsc w ogólnopol-
skich, wojewódzkich zawo-
dach sportowych organizo-
wanych przez odpowiednie 
związki sportowe; powołani 
zostali do ogólnopolskiej kadry 
młodzieżowej; zdobyli klasę 
mistrzowską międzynarodo-
wą, klasę mistrzowską lub klasę 
pierwszą w olimpijskich dyscy-
plinach sportowych zgodnie 
z zasadami określonymi w 
regulaminach odpowiednich 
związków sportowych.

Z wnioskami o stypendium 
mogą występować: dyrektorzy 
szkół podstawowych i gimna-
zjów; rodzice, prawni opieku-
nowie ucznia; stowarzyszenia, 
których statutowym celem jest 
działalność artystyczna, nauko-
wa lub sportowa, instytucje 
kultury. O przyznaniu i wyso-
kości stypendium decyduje 
burmistrz miasta Świebodzice. 

Informacji i wyjaśnień w 
sprawie stypendium udziela 
pracownik Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Świebodzicach 
(ul. Świdnicka 7, pok. nr 4, tel. 
74 6456307).

(RED)

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

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

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

Najwyższy poziom usług 
za przystępną cenę!

R E K L A M A

R E K L A M A

Nowy salon fryzjerski w Wałbrzychu

ZATRUDNI

FRYZJERA
/FRYZJERKĘ

Z DOŚWIADCZENIEM

tel.: 604 24 14 22

Piotr Hutkowski, czło-
nek Loży Honorowej Świa-
ta Fryzjerstwa oraz jury 
Międzynarodowego Kon-
kursu Style Masters będzie 
w Wałbrzychu szkolił fry-
zjerów z nowego salonu 
Strefa Urody w Galerii Vic-
toria. – Dbamy o to, by nasi 
pracownicy byli w stanie 
sprostać najwyższym wy-
maganiom naszych klien-
tów – mówią właściciele 
Strefy Urody.

Piotr Hutkowski jest fry-
zjerem z wykształcenia, z 
zamiłowania i z pasji. W za-
wodzie od ponad 20 lat bez 

przerwy na stanowisku pra-
cy. Od 2007 r. ściśle współ-
pracuje z marką Revlon Pro-
fessional i jest ambasadorem 
tej marki. Systematycznie 
szkoli się w akademiach Re-
vlon Professional na całym 
świecie, między innymi w 
Barcelonie, Madrycie, Pary-
żu. Kilkakrotnie brał udział 
w tworzeniu wielkiego show 
marki Revlon Professio-
nal współpracując z takimi 
gwiazdami fryzjerstwa, jak 
Angelo Seminara, Robert 
Lobetta, Robert Masciave, 
David Raccuglia, Fumio Ka-
washima na olbrzymich sce-

nach w Pradze, Berlinie, Am-
sterdamie czy Budapeszcie. 
Pracuje przy sesjach zdjęcio-
wych i pokazach mody oraz 
tworzy swoje kolekcje fryzur. 
Z jego doświadczeń skorzy-
stają fryzjerzy z otwartego w 
miniony piątek nowego sa-
lonu Strefa Urody w Galerii 
Victoria w Wałbrzychu.

- Sukces pierwszych dni 
działalności Strefy Urody 
utwierdził nas w przekona-
niu, że była to dobra inwe-
stycja. W pierwszych dniach 
odwiedzały nasz salon nie 
tylko panie, ale także pano-
wie. Naszym celem jest stałe 

podnoszenie jakości naszych 
usług, dlatego zaprosiliśmy 
do naszego salonu gwiazdę 
polskiego fryzjerstwa Piotra 
Hutkowskiego, który prze-
każe naszym pracownikom 
bogatą wiedzę zdobytą na 
światowych salonach – pod-
kreślają właściciele Strefy 
Urody.

Salon znajduje się na I 
piętrze Galerii Victoria w 
Wałbrzychu. Dział fryzjerski 
oferuje strzyżenie damskie, 
męskie i dziecięce.

- Nasze zawodowe do-
świadczenie pozwala nam 
spełnić oczekiwania naj-

Światowe trendy w Stre�e Urody

bardziej wymagających 
klientów. A wśród zabie-
gów proponujemy między 
innymi keratynowe prosto-
wanie włosów, które wyko-
nujemy przy użyciu kosme-
tyków najwyższej jakości. 
Dzięki temu efekt utrzymu-
je się od 3 do nawet 5 mie-
sięcy. Wykonujemy także 
zabiegi regenerujące wło-
sy – wyliczają pracownicy 
Strefy Urody.

Ponadto w ofercie salonu 
jest wizaż, manicure arty-
styczny, depilacja pastą cu-
krową, czy oczyszczanie na 
zimno metodą Anna Lotan.

- Zapraszamy codziennie 
w godzinach od 10.00 do 
21.00. Rejestracja telefonicz-
na pod numerem 535 115 
115 – zachęcają pracownicy 
Strefy Urody w Galerii Victo-
ria w Wałbrzychu.

(RED)

Gmina Szczawno-Zdrój 
otrzymała dotację w kwocie 
300 tys. zł z budżetu woje-
wództwa dolnośląskiego na 
budowę obiektu lekkoatle-
tycznego w ramach progra-
mu „Dolny Śląsk dla Królo-
wej Sportu”.

Kwota do�nansowania 
stanowi około połowę kosztu 
inwestycji, choć ostateczny 
koszt przedsięwzięcia będzie 
znany po przeprowadzeniu 
procedury przetargowej. Za-

sadniczo do�nansowanie 
przyznawane jest w wysokości 
do 50 procent wartości kosz-
torysowej zadania.

Obiekt wybudowany bę-
dzie przy ul. Słonecznej w 
Szczawnie Zdroju, obok po-
wstającej hali sportowej. W 
ramach przedsięwzięcia po-
wstaną następujące urządze-
nia lekkoatletyczne: 4-torowa 
bieżnia okólna o obwodzie 
200 m z nawierzchnią syn-
tetyczną, 6-torowa bieżnia 

do sprintu o długości 60 m, 
skocznia do skoku w dal, 
skocznia do skoku wzwyż 
oraz rzutnia do pchnięcia 
kulą. Ponadto zostanie zago-
spodarowana płyta wewnątrz 
bieżni okólnej, w wyniku cze-
go powstanie boisko do piłki 
nożnej o wymiarach 45 x 30 
m. Prace budowlane powin-
ny zakończyć się w tym roku. 
Obiekt będzie ogólnodostęp-
ny, a korzystanie z niego bę-
dzie bezpłatne.

Warto zaznaczyć, że to już 
ostatnia edycja programu 
budowy urządzeń lekkoatle-
tycznych „Dolny Śląsk dla 
Królowej Sportu”, który prze-
widziany był na lata 2013-
2015. W latach 2013-2014 
powstało 31 obiektów lekko-
atletycznych w naszym wo-
jewództwie. W 2015 roku po-
wstaną nowoczesne obiekty 
lekkoatletyczne w kolejnych 
w 11 gminach.

(RED)

Wprawdzie kończą się już 
środki unijne na lata 2007-
2013, jednak gmina Bogu-
szów-Gorce nadal walczy o 
środki zewnętrzne na reali-
zację projektów inwestycyj-
nych. W tym roku już udało 
się zdobyć ponad milion 
złotych.

Efektem tych starań jest 
pozyskanie do�nansowania w 
ramach programu rządowego 
tzw. „schetynówek” na prze-
budowę drogi gminnej wraz 
z budową oświetlenia w ciągu 
ul. Bema, na odcinku pomiędzy 
przejazdami kolejowymi. W ra-

mach zadania przebudowana 
zostanie droga wiodąca do 
Ośrodka Sportowo-Rekreacyj-
nego Góra Dzikowiec, której 
długość wynosi 647 m. Zakres 
zadania obejmuje wykonanie 
nowej konstrukcji jezdni, za-
tok, zjazdów do lasu, wykona-
nie poboczy, przepustów jak 
również postawienie 22 punk-
tów oświetleniowych. Zadanie 
uzyskało do�nansowanie w 
wysokości 50 % kosztów kwali-
�kowanych, co daje kwotę 815 
490 zł. Przedsięwzięcie realizo-
wane będzie wspólnie z Nadle-
śnictwem Wałbrzych, które na 

300 000 zł dla Szczawna...

...milion dla Boguszowa

Został on wówczas pozy-
tywnie oceniony, jednak ze 
względu na zbyt małą aloka-
cję środków �nansowych nie 
otrzymał do�nansowania. 
Umieszczono go natomiast 
na liście rezerwowej. W roku 
bieżącym Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego przezna-
czył dodatkowe środki na 
projekty edukacyjne i wybrał 

do do�nansowania projekty 
z listy rezerwowej, które zo-
stały wcześniej przez samo-
rządy wykonane i s�nanso-
wane ze środków własnych. 
Wartość dotacji unijnej to ok. 
300 000,00 zł. Po rozliczeniu 
projektu pieniądze te będzie 
można przeznaczyć na inne 
ważne dla miasta zadania.

(RED)

ten cel przeznaczyło kwotę 100 
000,00 zł.

Kolejne do�nansowanie 
dotyczy projektu „Budowa bo-
iska szkolnego przy ul. Staszi-

ca 5 w Boguszowie-Gorcach”. 
Wniosek o do�nansowanie 
projektu w ramach RPO WD 
2007-2013 gmina Boguszów-
-Gorce złożyła w 2010 roku. 

Gmina Boguszów Gorce dostała dofinansowanie budowy boiska.
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Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności

Gotówka od ręki AnaNas zawsze możesz liczyć • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: 

 działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

• Doradztwo na rynku nieruchomości

• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

• Zarządzaniem nieruchomościami

• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

• Przewóz osób

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

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE 
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

Tel.  509 52 60 11

W dniach 10 – 16 maja 
2015 r. 40 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów 
z gmin: Boguszów - Gorce, 
Walim i Wałbrzych, którzy 
biorą czynny udział w mię-
dzyszkolnych rozgrywkach 
Szkolnej Ligi Koszykówki, re-
alizowanej w ramach projek-
tu „Liga koszykówki - sport 
dzieci i młodzieży”, miało 
okazję trenować w Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich w 
Cetniewie.

- W czasie pobytu uczest-
nicy wyjazdu mieli zapew-
nione całodzienne wyżywie-
nie oraz noclegi w pokojach 
2 i 3 osobowych, posiadają-
cych pełen węzeł sanitarno 

– higieniczny, TV-sat; telefon 
i internet bezprzewodowy. 
W programie pobytu były 
codziennie zajęcia w hali 
sportowej i krytej pływalni 
oraz na nadmorskiej plaży. 
Nasi podopieczni odbyli 
wycieczkę na Hel i zwiedzali 
Muzeum Obrony Wybrzeża, 
a w Gdyni byli na Skwerze 
Kościuszki, ORP Błyskawica, 
Molo Południowym oraz w 
Akwarium. Kulminacyjnym 
punktem był udział w meczu 
reprezentacji Polski w ko-
szykówce kobiet ze Szwecją 
– relacjonuje Roman Ludwi-
czuk, fundator Fundacji Zie-
lone Wzgórze.

(RED)

R E K L A M A

Bawią i uczą
Fundacja Zielone Wzgórze w Wałbrzychu, 

w ramach projektu: „Liga Koszykówki 
– sport dzieci i młodzieży”, który jest 

współ�nansowany przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, zorganizowała 

wyjazd uczestników Szkolnej Ligi Koszykówki 
do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich 

w Cetniewie.

Uczestnicy Szkolnej Ligi Koszykówki z reprezentacją Polski koszykarek. 

…i Dar Młodzieży w Gdyni. Był także czas na zabawę w lunaparku.

Uczestnicy SLK spędzili kilka dni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich 
w Cetniewie.

Młodzież zwiedziła mi.n. Muzeum Obrony Wybrzeża…
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Piłkarze Górnika Wał-
brzych przegrali na własnym 
stadionie ze Stalą Mielec 0:1. 
W tej samej serii gier Puszcza 
Niepołomice wygrała z Wisłą 
Puławy, a Okocimski Brzesko 
zdobył 3 punkty z Energety-
kiem ROW Rybnik, co ozna-
cza, że Górnik został zdegra-
dowany do III ligi.

Witaj III ligo?
Jednak jest jeszcze szansa na 

to, żeby biało - niebiescy utrzy-
mali się w II lidze. Jeżeli Widzew 
Łódź zostanie wycofany z roz-
grywek I ligi, to nie będzie mógł 
grać w II lidze (jak to w ostat-
nich latach miało miejsce np. z 
ŁKS-em i Polonią Warszawa) to 
16. miejsce w II lidze da ligowy 
byt. A wałbrzyszanie mają jesz-

cze szanse na osiągnięcie tej 
lokaty, jeśli w ostatnich dwóch 
meczach wyprzedzą Kotwicę 
Kołobrzeg. Spadek nie jest jesz-
cze pewny…

Przed niedzielnym me-
czem ze Stalą Mielec trener 
Jerzy Cyrak dokonał kilku 
zmian w składzie Górnika po 
środowym meczu z Puszczą 

Niepołomice (0:5): Kamil Cza-
pla zastąpił w bramce Leonida 
Musina (debiutując w I dru-
żynie Górnika), za Mateusza 
Krzymińskiego zagrał Dominik 
Bronisławski, a Przemysław Ci-
chocki posadził na ławce Kry-
stiana Stolarczyka.

Początek spotkania był do-
syć spokojny, a obie drużyny 

skupiły się na grze w środko-
wej stre�e boiska. W 9 min. 
bezpośrednio z rzutu wolne-
go uderzył Rafał Figiel, a jego 
strzał z dużym trudem na rzut 
rożny sparował Tomasz Libe-
ra. Osiem minut później z 20 
m huknął Sebastian Łętocha, 
jednak pewnie obronił Kamil 
Czapla. Chwilę po tej akcji, 
pierwszy raz od dawna, na Sta-
dionie 1000-lecia w Wałbrzy-
chu pojawili się kibice gości 
- tym razem pojawiło się około 
50 fanów zespołu z Mielca. Już 
w 24 min. pierwszej zmiany w 
składzie Stali dokonał trener 
Janusz Białek: Mateusz Załuc-
ki wszedł za Tomasza Prejsa. 
Później, aż do 45 min. z bo-
iska wiało nudą, lecz tuż przed 
przerwą, po kombinacyjnej 
akcji strzelił Marcin Orłowski, 
ale z kąta tra�ł tylko w słupek. 
A tuż po tym bramkę do szatni 
mógł zdobyć Łętocha, jednak 
nieczysto uderzył głową z kil-
ku metrów.

Drugą połowę gospoda-
rze mogli zacząć od zdobycia 
bramki. W 48 min. Tomasz 
Wepa dośrodkował w pole 
karne do Marcina Orłowskie-
go, ale - niestety - w niezłej 
sytuacji z interwencją zdążył 
bramkarz gości. Osiem minut 
później Dariusz Michalak sfau-
lował jednego z piłkarzy Stali 
w polu karnym, za co arbiter 
podyktował rzut karny. Do 
piłki podszedł Sebastian Łęto-
cha, jego strzał obronił Kamil 
Czapla, ale  z dobitką zdążył 
wykonawca jedenastki i zdo-
był bramkę głową. W 61 min. 
szansę na podwyższenie wy-
niku miał Mateusz Cholewiak, 
ale jego silne uderzenie świet-
nie obronił Czapla. W ostatnim 
kwadransie piłkarze biało - 
niebieskich próbowali wyrów-
nać. Najpierw w 77 min., po 
dośrodkowaniu Orłowskiego, 
główkował Kamil Śmiałowski, 
lecz niecelnie. Siedem minut 
później, po centrze z rzutu 
rożnego, głową strzelił Bartosz 
Tyktor, ale piłka potoczyła się 
tuż obok bramki gości.

Górnik przegrał ostatecz-
nie ze Stalą Mielec 0:1 i w tym 
momencie spada do III ligi, 
choć jeszcze sprawa utrzyma-

nia może się rozstrzygnąć przy 
„zielonym stoliku”, bo nie wia-
domo, jak potoczy się sprawa 
Widzewa Łódź i 16. miejsca, 
które - być może - da utrzyma-
nie w II lidze.

W następnej kolejce wał-
brzyszanie zagrają w Legiono-
wie z miejscową Legionovią. 
Spotkanie odbędzie się w nie-
dzielę, 31 maja, o godz. 16:00.

- Mecz był ciężki. Daliśmy 
z siebie tyle, ile mogli. Ciężko 
niestety cokolwiek powie-
dzieć, utrudniliśmy sobie za-
danie, przez co mamy teraz 
iluzoryczne szanse na osią-
gnięcie naszego celu, bo to 
rozstrzygnie PZPN. Mimo to 
chcemy pokazać, że Górnik 
nie jest do bicia i nigdy nie 
będzie i będziemy się starać 
osiągnąć jak najwyższą lokatę, 
choć to niełatwe zadanie - po-
wiedział po meczu Rafał Figiel.

- Możemy jedynie patrzeć 
teraz na Widzew i będziemy 
się starać zdobyć 6 punktów 
w najbliższych 2 meczach i 
przeskoczyć Kotwicę Koło-
brzeg, która ma teraz ciężki 
terminarz oraz musimy liczyć 
na wycofanie Widzewa z roz-
grywek I ligi. Bardzo chcieli-
śmy wygrać, było trudno, stra-
ciliśmy bramkę z jedenastki, 
sami nie potra�liśmy stworzyć 
100-procentowej sytuacji, 
choć optycznie graliśmy le-
piej, mimo to kończymy mecz 
bez punktów - powiedział po 
meczu Dominik Radziemski.

Radosław Radczak

Górnik Wałbrzych - Stal Mielec 
0:1 (0:0)
Bramka: 0:1 Łętocha (57). Żółte 
kartki: Oświęcimka, Figiel, 
Orłowski oraz Nikanowycz. 
Sędziował: Marcin Bielawski 
(Katowice). Widzów: 400. 
Górnik: Czapla - Oświęcimka, 
D. Michalak, Tyktor, Cichocki 
- Radziemski (72 Krzymiński), 
Wepa, Bronisławski, Figiel, Len-
kiewicz (68 Śmiałowski)- Marcin 
Orłowski. 
Stal: Libera - Sulewski, Duda, 
Kościelny, Nikanowycz (87 Płatek) 
- Prejs (24 Załucki), Ślęzak (77 
Korzępa), Głaz, Nowak, Cholewiak 
- Łętocha. 

Górnik musi jeszcze powalczyć o 16 miejsce, które może dać utrzymanie 
w II lidze.
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10 % rabatu z tym ogłoszeniem
demontaż i montaż za darmo
promocja ważna do 31 maja 2015 r.

OKNA z Wałbrzycha

WIOSENNA
PROMOCJA

20 LAT TRADYCJI

R E K L A M A

Usługi
geodezyjno-kartograficzne
                         Jakub Juchniewicz

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

R E K L A M A

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

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

8 kg – 8 zł           10 kg – 10 zł
Spółka Węglowa Tepal

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

w soboty w godz. 6:30 - 13:00.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

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

R E K L A M A

Punkt do awansu
Piłkarki nożne AZS PWSZ 
Wałbrzych w zaległym me-
czu grupy południowej I ligi 
rozgromiły MUKS Tomaszów 
Mazowiecki 7:0. Akademicz-
ki już do przerwy prowadziły 
3:0, po dwóch golach Mesjasz 
i Brzeskiej. Po zmianie stron w 
składzie AZS PWSZ pojawiły się 
zmienniczki, ponieważ trener 
Marcin Gryka postanowił dać 
odpocząć kilku podstawowym 
piłkarkom. Ale to nie przeszko-
dziło wałbrzyszankom w po-
większaniu dorobku bramkowe-
go. Kolejne dwa gole dołożyła 
Brzeska, następne dwa Pluta i 
mecz zakończył się pogromem 
7:0. Jeśli w przedostatniej ko-
lejce AZS PWSZ choć zremisuje 
w Lublinie z Widokiem lub Rol-
nik nie zdoła wygrać w Często-
chowie, to zespół z Wałbrzycha 
już 30 maja będzie świętował 
awans do ekstraklasy!

(RED)

Chełmiec 
z pucharem
Drugi turniej o Puchar Aqua-
-Zdroju przeszedł do historii. 
Dziesięć zespołów, po otwar-
ciu zawodów przez patronów 
honorowych: poseł na Sejm RP 
Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską 
oraz prezesa WZWiK Marka Miel-
niczuka, rywalizowało w trzech 
kategoriach wiekowych. Naj-
lepsze w kategoriach juniorek i 
kadetek okazały się  siatkarki go-
spodynie – MKS Chełmiec Wo-
dociągi – które w pokonanym 
polu zostawiły drużyny z takich 
miast jak Wrocław, Oława czy 
Ząbkowice Śląskie. W kategorii 
młodziczek bezkonkurencyjne 
okazały się podopieczne AZS 
AWF Wrocław, a MKS Chełmiec 
znalazł się tuż za podium, na 
czwartym miejscu.

(RED)

Dobrze poczynają sobie 
młodzi kolarze Górnika 
Wałbrzych DSR Author. 
Podopieczni trenera Piotra 
Mroza mogą się pochwa-
lić dobrymi wynikami w 
wyścigach pierwszej fazy 
sezonu.

Podczas Pucharu Polski w 
Grudziądzu, junior Krzysztof 
Skibiński zajął trzecie miej-
sce w jeździe indywidualnej 
na czas. Kryterium w Żaganiu 
wygrał junior Michał Nowak, 
a z kolei kryterium w Grębo-
cicach młodziczka Wiktoria 
Węgrzynowska ukończyła 
jako szósta, juniorka młod-
sza Nikola Bartków była dru-
ga, a młodzik Dominik Kopi-
woda – czwarty.

W rywalizacji poprzedzają-
cej ostatni etap Wyścigu Szla-
kiem Grodów Piastowskich w 
Legnicy, chłopcy mieli do po-
konania 15, a dziewczęta 7,5 

km. Wśród młodziczek Wę-
grzynowska była czwarta, a 
Julia Kowalska dziewiąta. Na 
trzeciej pozycji wśród mło-
dzików uplasował się Adam 
Sazanowicz, na czwartej Ko-
piwoda, a na szóstej Karol 
Woźniak.

Pechowy okazał się dla 
Skibińskiego start w Pucha-
rze Polski w Gostyniu. Po 
upadku ukończył cza sówkę 
jako dziewiąty, a Nowak był 
19. Konsekwencje kraksy 
spowodowały wycofanie 
się Skibińskiego z wyścigu 
ze startu wspólnego, a No-
wak tym razem zajął dalszą 
lokatę.

- Tej wiosny nasi zawod-
nicy będą mieli jeszcze wie-
le okazji do pokazania się z 
dobrej strony. Liczę, że ich 
forma będzie rosnąć – po-
wiedział trener Piotr Mróz.

(A.Bas.)

Wiosna kolarzy 
Górnika

Michał Nowak po wygraniu kryterium w Żaganiu.

Tomasz Gawroński 
zwyciężył w niedzielę w 
II Półmaratonie Jedlina-
-Zdrój, pokonując dystans 
24 km w 1 godz.,42 min. i 
16 sek. Wśród pań wygrała 
Agnieszka Łęcka w czasie 
2:03.14. Na trasie impre-
zy, uznanej w ubiegłym 
roku za wiodącą w kraju 
w tej kategorii, zawodnicy 
przebiegli m.in. przez naj-
dłuższy tunel kolejowy w 
Polsce.

 - Trasa przepiękna, ale 
trudna technicznie, zwłasz-
cza zbiegi dawały się we 
znaki. Mam ostatnio dobrą 
passę, bo przed tygodniem 
byłem drugi w Półmaratonie 
Mustanga w Porębie koło 
Myślenic – powiedział trium-
fator po zakończeniu rywali-
zacji.

 - Widać, że impreza na-
biera rozpędu. Do Jedliny-
-Zdroju przyjechało wielu 
renomowanych biegaczy, w 
tym reprezentanci Polski na 
mistrzostwa świata w bie-
gach górskich. Zwiększyła 
się też frekwencja widzów – 
dodał Grzegorz Kalinowski, 
który kierował pracą wolon-
tariuszy czuwających nad 
przebiegiem imprezy.

Podkreślił, że pogoda 
była wręcz idealna dla tego 
rodzaju zawodów.

Na starcie stanęło pół ty-
siąca uczestników z Czech, 
Niemiec, Francji, Norwegii i 
Polski. Znaleźli się też m.in. 
były chodziarz – olimpijczyk 
Roman Magdziarczyk oraz 
… burmistrz Jedliny Leszek 
Orpel.

Stawka biegaczy prze-
mierzała malowniczą trasę, 
wytyczoną głównie leśnymi 

Po górach i przez tunel

ścieżkami Parku Krajobra-
zowego Sudetów Wschod-
nich, wokół ich najwyższego 
szczytu – Borowej (854 m 
npm.).

„Rywalizowano w stylu 
anglosaskim, szczególnie 
trudnym technicznie, gdyż 
trasa ob�towała w liczne 
podbiegi i zbiegi” – wyjaśnił 
Kalinowski.  

Jej szczególną atrakcją był 
na 20. kilometrze najdłuższy 
(1601 m) tunel kolejowy w 
Polsce. W jego wnętrzu, na 
głębokości 181 m, pod ma-
sywem Małego Wołowca w 
paśmie Gór Czarnych, za-
wodnicy korzystali z latarek-
-czołówek.

Medale i statuetki wręcza-
ne rywalizującym, wykonał z 
wypalonej ceramiki miejsco-
wy artysta, a zarazem bie-
gacz Ryszard Klimas.

Po pierwszych zawodach, 
Półmaraton Górski Jedlina-
-Zdrój, uznano za wiodący 
tego rodzaju bieg w Polsce 
w 2014 roku.

- Mam nadzieję, że po-
dobne, a nawet wyższe 
oceny II Półmaraton Górski 
Jedlina-Zdrój otrzyma w tym 
roku – zaznaczył Kalinowski.

Andrzej Basiński

Rywalizacja w tunelu dodawała emocji.

Wyniki II Półmaratonu Górskiego 
Jedlina-Zdrój:
Open
1. Tomasz Gawroński (Nadir Jędrzejów) 
– 1:42.16., 2. Piotr Koń (Ręczno) – 
1:42.41,  3. Robert Faron (Noraf Sport/
UKS Warta Kamienica) – 1:43.38.
Kobiety 
1. Agnieszka Łęcka (Golub-Dobrzyń) 
– 2:03.14,  2. Anna Kącka – 2:04.21,  
3. Dominika Bolechowska (obie 
Zakopane) – 2:15.48.
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USŁUGI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRACA

Zatrudnimy agentów ochrony 
obiektów handlowych w Jedlinie 
Zdroju. Tel. 693 864 690.
(1) ZOSTAŃ OPIEKUNEM 
SENIORÓW W NIEMCZECH LUB 
W ANGLII I ZARÓB 3000 EURO 
BRUTTO ZA WYJAZD. Tel. 509 
892 436. 
(1) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ 
TEL.725 248 935

NIERUCHOMOŚCI

(4) Do wynajęcia lub sprzedaży 
mieszkanie 2-pok. w domku 
szeregowym - Nowe Miasto. Tel. 
504-782-455.
(4) Sprzedam mieszkanie (50m2)  
i duży garaż murowany - Stary 
Zdrój. Tel. 504-782-455.
(3) Sprzedam garaż, Głuszyca 
ul. Parkowa 3/1, pow. 18 m2, 

murowany, prąd. Cena 9500 zł, 
tel. 698-624-634.
(1) Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną z pozwoleniem na bu-
dowę w Jedlinie-Zdroju, ul. Mic-
kiewicza/Herberta, o powierzchni 
1803 m2 . Cena 99 tys. zł, tel. 502 
266 723.
(2) Do wynajęcia lokal użytkowy 
w centrum W- cha, 45 m kw., na 
dowolną działalność, wszystkie 
media. Tel. 668 549 462.
Super okazja! Uzbrojone działki 
budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 

MOTORYZACJA

(1) Sprzedam Fiata Seicento, r. 
2000, poj. 899, przebieg 94 tys. 
km, cena 1900 zł. Tel. (74) 840 
08 02.
Sprzedam samochód Subaru 
Forester 2 L, 1999 r., benzyna, 
automat, bogate wyposażenie, 
właściciel PL, zadbany, cena 
11500 zł. Tel. 668 292 848.
(2) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

R E K L A M A

Wójt Gminy Walim,
podaje do publicznej wiadomości, 

że na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Walimiu 

ul. Boczna nr 9, został wywieszony 
na okres od 28.05.2015 r. 

do 18.06.2015 r. wykaz numer 
9/2015 nieruchomości gminnych 
przeznaczonych  do  dzierżawy .

Sprzedam 
mieszkanie 

dwupokojowe 
z ogródkiem 

na pierwszym piętrze. 
Biały kamień, 

ul. Obrońców Pokoju. 
Tel. 887-338-001.

NA 10 URODZINY MAXIMUS – a

WIELKA PROMOCJA !!!
EKOGROSZEK  EKORET, MARCEL, 

WIECZOREK, WESOŁA, SILESIA
SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

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

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

Drukarnia Wielkoformatowa 

zatrudni 
operatora DTP  

ze znajomością obsługi 

urządzeń druku 

wielkoformatowego.

CV prosimy wysyłać na 

email: rekrutacja@citydruk.pl

Drukarnia Wielkoformatowa 

zatrudni 
handlowców 
ze znajomością zagadnień 

marketingu i reklamy.

CV prosimy wysyłać na 

email: rekrutacja@citydruk.pl

WSZYWANIE 

ESPERALU 

507 943 593

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 
ORAZ MOTOCYKLI. 
TEL: 696-473-695

NAPRAWA 
SKUTERÓW I QUADÓW 

(odbiór i dowóz)
CZĘŚCI DO SKUTERÓW 

GLOBAL  AUTO 
Ul. Traugutta 12B 

BOGUSZÓW  GORCE 
Tel. (74) 844 52 33, 

722-181-622 

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon

• naprawę ogumienia
• wyważanie kół

• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych 

• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji

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

www.goliat.walbrzych.pl

W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty

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

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

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

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

KREDYTY GOTÓWKOWE 
DO 150 TYS. 

HIPOTECZNE, DLA FIRM, 
ODDŁUŻENIOWE, 

POŻYCZKI POZABANKOWE 
DO 24 TYS. 

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

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

do 1 tys. zł za darmo!

POŻYCZKI GOTÓWKOWE 
do 150 tys. zł

CHWILÓWKI do 3 tys. 
od 1 do 12 miesięcy

Bez BIK, KRD
Wałbrzych, 

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

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

i 74-854-17-12
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Introligatornia z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

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

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.

REPERACJE
OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA 
INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI, 

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport
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i klatki schodowej. 75000 ZŁ. DO 
NEGOCJACJI, Tel:502-657-640

4. SOWA&VICTORIA Urokliwy dom 
wolnostojący w Kolcach, na pięknie 
zagospodarowanej działce o 
powierzchni 3600 mkw, 319,000 zł. 
DO NEGOCJACJI!!!Tel: 502-657-640

5. SOWA&VICTORIA Szereg na 
Piaskowej Górze, 74 m2, stan 
bardzo dobry, Cena do uzgodnie-
nia, możliwa zamiana z dopłatą na 
nieduże mieszkanie na Piaskowej 
Górze. Tel:502-657-353

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. SOWA&VICTORIA Boguszów 
mieszkanie po remoncie 35m2, 2 
pokoje, aneks kuchenny, łazienka 
osobno z wc. cena 57000zł Tel: 
519-121-104
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58-309 Wałbrzych 
ul. Broniewskiego 73/307 

(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI 

ZA GOTÓWKĘ

SPRZEDAM

MIESZKANIA - PODZAMCZE

HIT!!!!!! HIT!!!!!! HIT!!!!!!  Cena 132 
tyś. do negocjacji, I piętro, 64 m2, 
3 pokoje, , 74/640 11 73, 513 130 
023

MIESZKANIA – PIASKOWA GÓRA

Cena 120 tyś. 3 pokoje, II piętro w 
wieżowcu, świetna lokalizacja, 44 
m2, 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

Cena 70 tyś zł,  74 m2, parter, 3 
pokoje, 74/640 11 73, 509 180 718

Cena 250 tyś. do negocjacji, 85 
m2, 3 pokoje, 2 balkony, osobna 
toaleta, II piętro, winda, zamknię-
ty parking, centrum osiedla,  
kuchnia w zabudowie, częściowo 
umeblowane, 74/640 11 73, 502 
668 974

Cena 74 tyś. kawalerka z widną 
kuchnią, 27 m2, gotowa do wpro-
wadzenia, świetna lokalizacja 
74/640 11 73, 502 668 974

108 tyś, 41,2 m2, nowe okna PCV, 
wymienione instalacje, 74/640 11 
73, 502 549 553

DOMY- PIASKOWA  GÓRA

298  tyś. dom w zabudowie sze-
regowej skrajnej, 73 m2 + działka 
217 m2, salon + dwie sypialnie, 
widna kuchnia, toaleta z WC, 
garaż blaszany  74/640 11 73, 502 
668 974

MIESZKANIA –ŚRÓDMIEŚCIE

BON - PODZAMCZE, MIESZKA-
NIE, 77 M2, 3 PIĘTRO, 4 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA w ZABUOWIE, 
ŁAZIENKA Z WANNĄ, WC, 
PRZEDPOKÓJ, BALKON, PIWNICA.
OGRZEWANIE CENTRALNA 
KOTŁOWNIA. CENA: 55 000 ZŁ 
(NR: 2010) - (74) 666 66 09, (74) 
666 66 06

BON - STARY ZDRÓJ, MIESZKANIE, 
33 M2, PARTER, 2 POKOJE, JASNA 
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC I KABI-
NĄ PRYSZNICOWĄ, PRZEDPOKÓJ, 
PIWNICA, WSPÓLNY STRYCH.
OGRZEWANIE WĘGLOWE.OKNA 
PCV. CENA: 199 000 ZŁ (NR: 1986)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 09

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKA-
NIE, 71, 5 M2, PARTER, 2 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC 
ORAZ KABINA PRYSZNICOWĄ, 
PRZEDPOKÓJ, 2 PIWNICE, WSPÓL-
NY STRYCH..OGRZEWANIE ZE 
WSPÓLNEJ KOTŁOWNI.OKNA PCV. 
CENA: 109 000 ZŁ/(NR: 2009)- (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06

BON - PODZAMCZE, MIESZKA-
NIE, 54 M2, 9 PIĘTRO, 3 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA 
Z WANNĄ, WC, PRZEDPOKÓJ, 
BALKON, SUSZARNIA, PIWNICA.
OGRZEWANIE Z CENTRALNEJ 
KOTŁOWNI.OKNA PCV. CENA: 135 
000 ZŁ (NR: 2008) (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09

BON - BOGUSZÓW GORCE, MIESZ-
KANIE, 56 M2, PARTER, 2 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA W ZABUDOWIE, 
ŁAZIENKA Z WC, PRZEDPOKÓJ, 
PIWNICA, GARAŻ.OGRZEWANIE-
-PIEC DWUFUNKCYJNY. OKNA 
PCV. CENA: 129 000 ZŁ (NR: 1984) 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, MIESZKA-
NIE, 70 M2, 2 PIETRO, 2 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC, 
POMIESZCZENIE NA STRYCHU, 2 
PIWNICE, OGRÓDEK.OGRZEWA-
NIE CO NA OPAŁ STAŁY.OKNA 
PCV. CENA: 135 000 ZŁ (NR: 1990)- 
(74) 666 66 09, (74) 666 66 06

BON - PODZAMCZE, MIESZKA-
NIE, 48 M2, 2 PIĘTRO, 2 POKOJE, 
JASNA KUCHNIA, ŁAZIENKA Z 
WC, PRZEDPOKÓJ, BALKON.
OGRZEWANIE Z CENTRALNEJ 
KOTŁOWNI.OKNA PCV. CENA 
NAJMU: 1100 ZŁ/MC + ENERGIA I 
WODA (NR: 2005)- (74) 666 66 06, 
(74) 666 66 09

BON - SZCZAWNO ZDRÓJ, 
MIESZKANIE, 104 M2, 1 PIĘTRO, 3 
POKOJE, JASNA UMEBLOWANA 
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WANNĄ I 
KABINĄ PRYSZNICOWĄ ORAZ WC, 
PRZEDPOKÓJ, DZIAŁKA, GARAŻ.
OKNA DREWNIANE.OGRZEWA-
NIE - PIEC 2 FUNKCYJNY. CENA 
NAJMU: 2700 ZŁ (NR: 1997)- (74) 
666 66 09, (74) 843 33 33

BON - SOBIĘCIN, MIESZKANIE, 45 
M2, 2 PIĘTRO, 1 POKÓJ, JASNA 
KUCHNIA Z JADALNIĄ, ŁAZIENKA 
Z KABINĄ PRYSZNICOWĄ I WC, 
PRZEDPOKÓJ, OGRZEWANIE GA-
ZOWE.OKNA PCV. CENA NAJMU: 
750 ZŁ/MC + MEDIA (WODA, 
PRĄD, GAZ) (NR: 1988) (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06

BON - PODGÓRZE, MIESZKA-
NIE, 64 M2, 2 POKOJE, JASNA 
KUCHNIA, ŁAZIENKA Z WC ORAZ 
KABINĄ PRYSZNICOWĄ, PIWNICA, 
STRYCH.OGRZEWANIE PIEC 2 
FUNKCYJNY. CENA NAJMU: 990 
ZŁ (NR: 1985)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - GŁUSZYCA, DOM WOL-
NOSTOJĄCY, 150 M2, GARAŻ, 
DZIAŁKA 1600 M2. CENA: 215 000 
ZŁ (NR: 2004)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON - WAŁBRZYCH, DOM WOL-
NOSTOJĄCY 3 KONDYGNACYJNY, 
296 M2, DZIAŁKA: 700 M2, GA-
RAŻ. CENA: 550 000 ZŁ (NR: 1994)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON - SZCZAWNO ZDRÓJ, DOM 
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, 
120 M2, DZIAŁKA OD 170 DO 220 
M2, GARAŻ. CENA: 298 000 ZŁ 
(NR: 1593) - (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON - WAŁBRZYCH, DOM WOL-
NOSTOJĄCY 2 KONDYGNACYJNY, 
205 M2, DZIAŁKA 1336 M2, GA-
RAŻ CENA: 750 000 ZŁ (NR: 1999)- 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06 

BON - BOGUSZÓW GORCE, DOM 
WOLNOSTOJĄCY, 170 M2, DZIAŁ-
KA 540 M2, GARAŻ. CENA: 429 
000 ZŁ (NR: 916)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - BOGUSZÓW GORCE, 
DZIAŁKA INWESTYCYJNA, 3167 
M2, MEDIA: WODA NA DZIAŁCE, 
ENERGIA ELEKTRYCZNA OK 10 
MIN. OD DZIAŁKI, ŚCIEKI NA 
SASIEDNIEJ DZIAŁCE..DROGA 
DOJAZDOWA: GMINNA. CENA: 58 
000 ZŁ (NR: 1993)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06 

BON - STARY ZDRÓJ, LOKAL, 81 
M2, 3 POMIESZCZENIA, ANEKS 
KUCHENNY, WC Z UMYWALKĄ.
OKNA PCV.OGRZEWANIE ELEK-
TRYCZNE.CENA: 390 000 ZŁ (NR: 
2000)- (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, LOKAL 
BIUROWY, 50 M2, PARTER, 2 
POMIESZCZENIA BIUROWE, 
KUCHNIA, WC, HALL.OGRZEWA-
NIE ELEKTRYCZNE. CENA NAJMU: 
1600 ZŁ, CENA SPRZEDAŻY: 168 
000 ZŁ (NR: 1124)- (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

BON - ŚRÓDMIEŚCIE, LOKAL 
BIUROWY, 43 M2, PARTER, SALA 
SPRZEDAŻY, ŁAZIENKA Z PRYSZ-
NICEM, KUCHNIA POŁĄCZONA Z 
ZAPLECZEM SOCJALNYM, GABI-
NET.OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE.
CENA NAJMU: 3000 ZŁ NETTO + 
MEDIA (NR: 1964) - (74) 843 33 33, 
(74) 666 66 06

1. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
2 rozkładowe pokoje z widną 
kuchnią, 35,10 mkw, 85000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2.SOWA&VICTORIA Świebodzice, 
Osiedle Sudeckie, 2 pokoje z widną 
kuchnią i balkonem, 43 mkw w 
cenie 99 000 zł. DO NEGOCJACJI! 
Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Biały kamień, 
świetna lokalizacja, 32,50 mkw po 
kapitalnym remoncie! Budynek z 
nową elewacją, po remoncie dachu 

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

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

OKAZJA!! SUPER CENA 3 pokoje w 
rozkładzie, ogrzewanie miejskie, 
duży balkon z pięknym widokiem, 
4 piętro, 58 m2, 59.000 tys.!. Tel: 
535-285-514

MENTOR Mieszkanie 3 pokojowe, 
PODZAMCZE, 61 M2, po remon-
cie, z wyposażeniem w cenie, 2 
piętro. Atrakcyjna cena 154.000,-
zł, Tel: 530 998 374

MENTOR OKAZJA! Trzypokojowe 
mieszkanie z aneksem kuchen-
nym, 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, 41 m2, 2 
pokoje, rozkład, zabudowany 
balkon, świetna lokalizacja,  
ATRAKCYJNA cena 99 tys zł, Tel: 
535-285-514

MENTOR Piaskowa Góra, 2 pokoje 
po kapitalnym remoncie, wyposa-
żenie w cenie, balkon, 2 piętro, 96 
tys, Tel: 535-285-514

PILNIE! OKAZJA! Dom w zabudo-
wie bliźniaczej z garażem, Świe-
bodzice. 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 DO 
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265

MENTOR Na sprzedaż zadbane 
mieszkanie w Śródmieściu, 4 
pokoje, kuchnia, łazienka, wc, 
kotłownia i garderoba, 85m2, 139 
000zł. Tel: 535-311-265

OGRÓDEK 600m2, GARAŻ, 4 
POKOJE, wyremontowana TRZY-
RODZINNA KAMIENICA, BIAŁY KA-
MIEŃ, 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 000zł- 
do sporej neg. Tel: 535-311-265

MENTOR Apartament dwupozio-
mowy w Szczawnie, 60 m2, osie-
dle zamknięte, wysoki standard, 
zabudowa kuchenna w cenie, 249 
tys. zł. Kontakt 535416014

MENTOR Kawalerka  25m2 po 
kapitalnym remoncie cena: 
31000,-zł do negocjacji. Kontakt 
535416014

MENTOR Nowe Miasto, OKAZJA!, 
41 m2, dwa pokoje w doskonałej 
lokalizacji, kilkurodzinna kamie-
nica. Cena 56000,-zł Kontakt 
530-998-374

MENTOR Mieszkanie 2pokojo-
we w spokojnej części Białego 
Kamienia. Niska zabudowa, 
Mieszkanie do wprowadzenia. 
Cena 79.000,-zł DO NEGOCJACJI. 
Kontakt 535416014

140 tyś, ścisłe centrum, 90 m2, 
mieszkanie idealnie nadaje się na 
biuro, 74/640 11 73, 502 549 553

MIESZKANIA –STARY ZDRÓJ

Cena 65 tyś. 50 m2, I piętro, 
do remontu, pokój z kuchnią i 
dodatkowym pomieszczeniem, 
2 toalety, komórka, garaż wraz z 
działką  74/640 11 73, 502 668 974

MIESZKANIA –SZCZAWNO ZDRÓJ

Cena 75 tyś. 37 m2, 2 pokoje do 
częściowego remontu  74/640 11 
73, 502 668 974

MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ

99 tyś  – DO WPROWADZENIA, 
ŚWIETNA LOKALIZACJA – na 
granicy SZCZAWNA ZDROJU, 
komfortowo wykończone,  parter, 
38 m2, 2 pokoje,  kuchnia ume-
blowana i wyposażona,  74/640 
11 73, 502 668 974

Cena 60 tyś. do remontu, 68 m2, 3 
pokoje, parter, 74/640 11 73, 509 
180 718

89 tyś, 64 m2, mieszkanie bardzo 
ciepłe, ogrzewane CO-nowy 
ekonomiczny piec, 74/640 11 73, 
502 549 553

MIESZKANIA – NOWE MIASTO

78 tyś., 34,40  m2, po remoncie, 
74/640 11 73, 509 180 718

89 tyś, 49,5 m2, mieszkanie po 
kapitalnym remoncie w bardzo 
dobrym stanie, 74/640 11 73, 502 
549 553

MISZKANIA- SOBIĘCIN

140 tyś. do negocjacji, wyre-
montowane, 110 m2, I piętro, 3 
pokoje, po remoncie, wejście z 
przedpokoju na strych, + ogró-
dek, 74/640 11 73, 502 668 974

MIESZKANIA –PODGÓRZE

Cena 90 tyś. do negocjacji, 89 
m2, parter, przestronne 2 duże 
pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
duża możliwość aranżacji wnętrz, 
+ garaż za 16 tyś. 74/640 11 73, 
502 668 974

MIESZKANIA – ŚWIEBODZICE

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

MIESZKANIA-JEDLINA ZDRÓJ

79 tyś., 50 m2, 2 pokoje po re-
moncie 74/640 11 73, 509 180 718

MIESZKANIA-BOGUSZÓW GORCE

65 tyś., 30 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka 74/640 11 73, 502 549 
553

DOMY-RUSINOWA

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

DO WYNAJĘCIA

800 zł kawalerka na Nowym 
Mieście, wysoki parter, świeżo po 
remoncie, pokój, widna kuchnia, 
łazienka z WC, świetna lokalizacja 
74/640 11 73, 502 668 974

550 zł, kawalerka na Piaskowej 
Górze, na IV piętro w wieżowcu, 
świetna lokalizacja 74/640 11 73, 
502 668 974

Wynajmę 
pomieszczenia biurowe 

z powierzchnią 
magazynową

z osobnym wejściem 
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27 
w Wałbrzychu 

(przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

Wynajmę 
lub sprzedam 

halę 800 m z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu 

(koło Starej Kopalni). 

Tel. 606 478 000 
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

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

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

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z 
ogródkiem, okolice Bema, 43m2 , 
B.Kamień, cicha okolica, cena - 85 
000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
54m2,  Podgórze, ul. Niepodległo-
ści, 1 piętro, cena 55 tys.zł. -  DO 
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
48m2, Podzamcze, 1piętro w czte-
ropiętrowcu, balkon, cena 120tys.
zł. do negocjacji, 74 666 42 42, 
881 788 200 .
WILLA-  Sprzedamy kawalerkę, 
34m2, Rusinowa, parter , cena 50 
tys.zł. – do negocjacji! co gaz, 74 
666 42 42, 881 788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży 
poniemiecki dom pod Świebo-
dzicami, 240m2, 7 pokoi, działka 
1700m2, wnętrza po remoncie, 
cena 289 tys.zł.  74 666 42 42, 507 
153 166.
WILLA – Do sprzedania  kawalerka 
po remoncie, Śródmieście, 38 m2, 
cena 59 tys.zł.  co gaz, 1 piętro, 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Okazja! Sprzedamy 
mieszkanie po remoncie 127m2, 
4 pokoje na Starym Zdroju, cena 
169 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
55m2, B.Kamień w bloku, cena 
125 tys.zł. 74 666 42 42,  507 153 
166.
WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, po remoncie 
119m2, działka: 722m2 cena 210 
tys.zł. 74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Nowe Miasto, 25m2 , 37 
tys.zł. do negocjacji! 74 666 42 42, 
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
j.kuchnia, balkon, P.Góra, 26m2, 
2p(4). cena 79 tys.zł 74 666 42 42, 
881 424 100.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę z 
łazienką i wc na Nowym Mieście, 
po remoncie, 36m2, cena 55 tys.
zł!!! – do negocjacji, 74 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
z łazienką i wc w Śródmieściu, 
3 piętro, 34m2, cena 55 tys.zł. 
ogrzewanie miejskie, 74 666 42 
42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę 
na B.Kamieniu, 26m2, 7 piętro, 
okolice Bukietowej, jasna kuchnia, 
balkon, cena 62 tys.zł. – do nego-
cjacji!! 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2, 
P.Góra, parter, 74 666 42 42, 881 
788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
40m2, w Śródmieściu, do wpro-
wadzenia, cena 59 tys.zł. – do 
negocjacji!  666 42 42, 881 424 
100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA –  Sprzedamy 51m2 na 
P.Górze, 3 pokoje, ul.Nałkowskiej, 
2 piętro w czteropiętrowcu, 127 
tys. zł. do negocjacji, 74 666 42 42, 
881 788 200.

jm dom
agencja nieruchomości

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

e-mail:info@zolnieruk.pl

Ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

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

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, po 
remoncie, 1  piętro w 4, cena 
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

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

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

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Sena-
torska, 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. Basz-
towa, 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. Sena-
torska,  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, oko-
lice 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 BLI-
SKIEJ OKOLICY CZARNEGO BORU 
z garażem, 110m2, 4 pokoje, 
przystępna cena lub zamiana z 
dopłatą na 2-3 pokoje w Wałbrzy-
chu tel. 74 840 40 40, 512 085 489

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

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

Sprzedam działkę rolno-budow-
laną w Kolcach. 3000 m2. Cena 
70 tys. zł.

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

Działka budowlana położona w 
Głuszycy. 1090 m2. Cena 50 tys. 
zł. tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam dom w Jugowicach, 
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy 
1983. Cena 270 tys. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam dom w zabudowie 
bliźniaczej w Głuszycy 105 m2 
działka 361 m2. Cena 290 tys. 
zł.tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

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

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

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

Sprzedam lokal użytkowy w 
Głuszycy 200 m2, przy głównej 
drodze, parter. Cena 99 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam budynek mieszkalny 
(5 mieszkań) w Walimiu - działka 
4400 m2 cena 205 tys. tel.882 068 
300 - 600 186 884 numer licencji 
19411

Sprzedam działkę budowlaną w 
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys. 
tel.882 068 300 - 600 186 884 
numer licencji 19411

Sprzedam mieszkanie na Pia-
skowej Górze, 41 m2, 2 pokoje, 
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel. 
882 068 300 - 600 186 884 numer 
licencji 19411

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

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

JM DOM Dolnośląskie Centrum 
Obrotu Nieruchomościami

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

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

JM DOM do wynajęcia 3 –pokojo-
we mieszkanie - 48 m2, Piasko-
wa Góra, 1000 zł, 74 6660919, 
607212315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
1–pokojowe - 34 m2, Nowe Miasto 
- Psie Pole, 65 000 zł, 74 666 09 19, 
607 212 315

JM DOM sprzedam 2 pokoje z 
balkonem - 33 m2, Piaskowa Góra, 
1 piętro, 83 000 zł, 607 212 315, 74 
666 09 19

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

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

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

WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 po-
koje z werandą, 68,5m2, N.Miasto, 
cicha lokalizacja, cena 76 tys.zł., 
74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę po 
remoncie 42m2, zielona lokaliza-
cja Wałbrzycha, Kozice, cena 65 
tys.zł. – do negocjacji! 74 666 42 
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy dom w Stru-
dze do remontu, działka 5090m2, 
cena 240 tys.zł. do negocjacji 74 
666 42 42,  881 424 100.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3 
pokoje, 77m2, St.Zdrój, po remon-
cie, 130 tys.zł. – do negocjacji, 74 
666 42 42 , 507 153 166.
WILLA-  Sprzedam  2 pokoje na 
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuch-
nia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74 
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy po kapital-
nym remoncie 2 pokoje, 42m2, 
B.Kamień, 105 tys.zł. 74 666 42 42, 
881 424 100.
WILLA- Sprzedamy dom wolno-
stojący wraz z trzema budynkami 
gospodarczymi w Głuszycy, 12 
pokoi, działka 5000m2, cena 
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153 
166.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje po 
remoncie, B.Kamień okolice Ludo-
wej, 83m2, z garażem i ogrodem, 
cena 215000zł.  666 42 42, 881 
788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje, 
42m2, stan b.dobry, Piaskowa 
Góra, parter z balkonem, cena108 
tys.zł. – do negocjacji! 666 42 42, 
507 153 166.
WILLA -  Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu, 51m2, 1 piętro, 99tys.
zł. po remoncie  74 666 42 42, 881 
424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z 
ogrodem Szczawno-Zdrój, 50m2, 
po remoncie, b.dobra lokalizacja, 
cena 145 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 
153 166.

Skupujemy mieszkania za gotówkę 
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, 
może być zadłużone, lub z zajęciem 

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

MS-1917 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
po kapitalnym remoncie,  piętro 
2, cena 104 tys. Tel.883 334 481

MS- 1985 Piaskowa Góra, kawaler-
ka, do odświeżenia, cena 55 tys. 
Tel. 793 111 130

MS-2040 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
pełen rozkład, 52m2, cena 130 
tys. Tel. 793 111 130

MS-2022 Piaskowa Góra, 52m2, 
3 pokoje, cena 129 tys. Tel. 793 
111 130

Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, 
do wprowadzenia, 135 tys. Tel. 
606 976 630

MS- 1985 Piaskowa Góra, kawaler-
ka, do odświeżenia, cena 55 tys. 
Tel. 793 111 130

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

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

MS- 2046 Piaskowa Góra, kawaler-
ka 27m2, widna kuchnia, balkon, 
2 piętro, cena 76 tys, Tel. 883 334 
486

MS- 1912 Podzamcze, 2 pokoje, 
do wprowadzenia, cena 85 tys. 
Tel. 793 111 130

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

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

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

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

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

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

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

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

Nieruchomość tygodnia: Miesz-
kanie do wynajęcia- kawalerka w 
Głuszycy o pow. 30 m2. Cena 400 
zł + 120 zł czynsz + media.

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

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

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

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

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

JM DOM mieszkanie z własnym 
ogrodem i garażem w Cierniach 
w Świebodzicach, 249 000 zł, 
607212315, 74 666 09 19

JM DOM dom na Podgórzu, okolice 
ul. Fałata, z ogrodem i garażem, 460 
000 zł, 607212315, 74 666 09 19

JMDOM mieszkanie 2–pokojowe - 
60 m2, Biały Kamień, ul. Grabow-
skiej, 97 000 zł, 607 212315, 74 666 
09 19

JMDOM mieszkanie 3–pokojowe, 
60 m2, Biały Kamień, ul. Kątowa, 10 
piętro, nowe budownictwo, 110 
000 zł, 607 212315, 74 666 09 19

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