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

www.kasacja.info
REKLAMA

SKŁAD WĘGLA

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

OPAŁ WORKOWANY PO 25 kg

TANI TRANSPORT!

Atrakcyjne RATY Credit Agricole !!!

PROMOCJA
- ZADZWOŃ I SPRAWDŹ:

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

INFOLINIA: 882222228 • www.dcls.pl • ul. 1 go MAJA 62 A • 58-300 WAŁBRZYCH

ZUS ostrzega

przed mailami i telefonami
Uwaga na maile i telefony z informacją o możliwości przeliczenia świadczeń
wypłacanych przez ZUS.
Osoby podszywające się
pod pracowników Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
mogą kierować do emerytów zawirusowaną korespondencję elektroniczną
lub namawiać do płatnych
porad.
- W ostatnich dniach do
niektórych z klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarła korespondencja mailowa z informacją
o możliwości przeliczenia
emerytury w związku ze
zmianą przepisów Ustawy
o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, która wskazywała jakoby jej nadawcą był
sam ZUS. Dla osób zainteresowanych przeliczeniem
świadczeń podany był adres

- Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość co do wiarygodności kontaktujących
się osób, prosimy o kontakt – apeluje Jerzy Gajos, dyrektor Oddziału
ZUS w Wałbrzychu.

kontaktowy dyrektora i zastępcy dyrektora oddziału
ZUS. Mail zawierał również

załącznik, który był najprawdopodobniej zawirusowany. Inni klienci odebrali z

kolei telefony z informacją
o możliwości przeliczenia
emerytury w oparciu o nowe
przepisy i sugestią spotkania
z przedstawicielem Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z tymi przypadkami, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych informuje, iż
nasi pracownicy nie przesyłają klientom korespondencji mailowej z informacją o
możliwości skorzystania z
przeliczenia świadczenia, nie
kontaktują się też w tej sprawie telefonicznie. Stąd uczulamy i prosimy o ostrożność.
Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwość co do wiarygodności
kontaktujących się osób,
prosimy o kontakt z Centrum
Obsługi Telefonicznej ZUS
pod numerem telefonu: 22
560 16 00 – apeluje Jerzy Gajos, dyrektor Oddziału ZUS w
Wałbrzychu.
(RED)
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Sąd uchylił umorzenie
Beata
Żołnieruk

W grudniu 2013 roku
złożyłam w Prokuraturze
Rejonowej w Wałbrzychu
zawiadomienie o możliwości
popełnienia przestępstwa
przez prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja (PO).

Chodziło o przekroczenie
uprawnień w okresie od
sierpnia 2012 r. do grudnia
2013 r. oraz w okresie od
czerwca 2014 r. do grudnia
2014 r., poprzez wprowadzenie przewoźnika transportu
osób bez wymaganych zezwoleń, czym działał między
innymi na moją szkodę oraz
szkodę interesu publicznego, to jest o czyn z art.
231& 1 Kodeksu karnego.
Śledztwo zostało wszczęte
i na wniosek prokuratury

oddano je do prowadzenia
Prokuraturze Rejonowej w
Bystrzycy Kłodzkiej. Asesor
prokuratury Paweł Hejmej,
po ponad rocznym badaniu
sprawy, śledztwo umorzył.
Niezwłocznie złożyłam skargę do sądu na postanowienie o umorzeniu i - ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu
- dowiedziałam się, że Sąd
Rejonowy w Wałbrzychu
(Wydział III Karny) uchylił postanowienie prokuratora o
umorzeniu śledztwa.

Nie wiem jaki będzie
finał tej sprawy, ale najbardziej bulwersujące jest
to, że zamiast usystematyzować rynek przewozów,
zharmonizować
rozkłady,
zobowiązać przewoźników
do stosowania nowszego i
bardziej ekologicznego taboru, by poprawić jakość i
bezpieczeństwo usług, prezydent Szełemej wprowadza
rozwiązania, które doprowadzają do eliminacji z rynku
prywatnych firm. W mojej

ocenie, ideą publicznego
transportu zbiorowego nie
jest płacenie gigantycznych,
wielomilionowych kwot za
kursy pustych autobusów
lub też kursy realizowane na
dwie minuty przed prywatnym przewoźnikiem. Takie
działania nie prowadzą do
uczciwej konkurencji, ale
jednoznacznie
ujawniają
patologię tego rozwiązania. W konsekwencji tych
nieprzemyślanych działań,
prezydent Wałbrzycha, wy-

korzystując swoją dominującą pozycję na rynku – będąc
jednocześnie organizatorem
rynku przewozów oraz jego
uczestnikiem – doprowadzi
do monopolu, za który zapłacą coraz bardziej uciskani
fiskalnie podatnicy. Przypominam, że w tej całej sprawie najważniejsze jest dla
mnie to, aby wszyscy przewoźnicy traktowani byli na
równych zasadach i aby każdy był równy wobec prawa.

Mamy za sobą kampanię
prezydencką, podzieliła ona
do reszty cały kraj na dwie
połowy i to zarówno w ilości
głosów oddanych na każdego z dwóch kandydatów w
drugiej turze wyborów, jak i
w tym, co widzimy na mapie
Polski ilustrującej wyniki głosowania w poszczególnych
województwach. Mogliśmy
słuchać w radio i telewizji, czytać w gazetach i na portalach
internetowych diametralnie
różne zdania o kandydatach,
obejrzeliśmy ich debaty telewizyjne, a wieczorem - po
ogłoszeniu wstępnych wyników ośrodka badań opinii
publicznej - entuzjazm zwycięzców i konsternację przegranych. Pół Polski oszalało z
radości, druga połowa pogrążyła się w rozpaczy i gniewie.
A teraz mamy w mediach
„konkurs” analiz przyczyn i
skutków tego co się stało. Wiadomo, wybory prezydenckie
to dopiero preludium, właściwa część „operetki” rozegra
się jesienią w wyborach parlamentarnych. Tak więc nadal
będziemy uczestnikami bądź
świadkami wojny politycznej
dwóch obozów, w gruncie
rzeczy wojny o władzę, a każdy z nich będzie nas przekonywał do swoich racji i zapewniał, że prawda jest po jego

stronie, a kłamstwo po stronie
przeciwnej.
- Słowa są bardzo zużyte,
dlatego sięgam po te najbardziej niezbędne – mówi
w jednym z wywiadów Hanna Krall. Jej to przychodzi
łatwiej, z niejednego pieca
chleb jadła, przemierzyła
kawał świata, spisała tony
papieru, spośród słów potrafi wybierać te najcelniejsze. Największa sztuka, to
umieć się streszczać, mówić do rzeczy, odpowiadać
konkretnie na pytania, nie
przesadzać, zachować umiar
i takt. Ale jest jeszcze druga
sztuka konieczna do tego,
byśmy cenili przekaz medialny – poważne traktowanie odbiorcy. Media muszą
odróżnić ziarno od plew,
nie puszczać na antenę tandety i chłamu politycznego,
nie zapraszać osób, których
obecność na antenie deprecjonuje powagę programu.
Słucham i obserwuję
znakomitości naszej TV i tej
rządowej, i tej komercyjnej
(rządowej napisałem z rozmysłem). To, co się dzieje w
szklanym okienku telewizorów, przechodzi ludzkie pojęcie, fonia zdominowała video. Na wszystkich kanałach
strumienie słów, w rozmowach z zaproszonymi gośćmi

po prostu bitwa na słowa, kto
więcej i szybciej, kto mocniej, kaskady słów, wzajemne
przekrzykiwanie, obsesyjna
konieczność wyrzucenia z
siebie wszystkiego, co przynosi ślina na język, by być
dłużej na ekranie, by pokazać
swoją elokwencję, by zaimponować. Uczestniczą w tej
szermierce słów po równo,
i prowadzący audycję, i rozmówcy. Słowa padają tu jak
grad z jasnego nieba. Rażą
jak pociski. Oszałamiają.
Z tak poważnej rzeczy
jak wybory media uczyniły
igrzyska sportowe, wieczory
wyborcze to spektakle równe
„wolnej amerykance”. Liczy
się tylko kto kogo usunie z
gry, kto mocniejszy lub sprytniejszy. Zwycięża ten, kto lepiej przeprowadzi kampanię
wyborczą. Bronisław Komorowski był przez lata cenionym prezydentem, o czym
świadczą wyniki badań opinii publicznej. Dziś odchodzi
wyrolowany. Wprawdzie nie
przegrał z kretesem, ale przegrał. Mamy nowego kreatora
sceny politycznej. Cieszymy
się, bo nowe wydaje się zawsze lepsze od starego.
Próbuję, jak słaniający się
na nogach pątnik, odnaleźć
prawdę na tym cudami słynącym „ołtarzu”, zwanym

demokratyczne wybory. Niestety, bezskutecznie.
Odchodząc od ekranu
czuję się jak wyprany i odwirowany. Boję się, że Czytelnicy mojego blogu po tej lekcji
kultury i dobrych obyczajów,
jaką darzą nas media, czują
się podobnie. Nie, nie piszę
już nic więcej! W tym wszystkim jest tylko jedna prawda szkoda słów!

Prawda i słowo
Stanisław
Michalik

Motto:
jest wiosennie
odchodzi zimna zima
ściśnięci przy piecu
zamknęliśmy się w sobie
więc może już czas
odtajać zamarznięte serca
otworzyć usta
i zacząć mówić prawdę
w imię prawdy
ludzie ginęli na barykadach
słów prawdy łaknęli Polacy
jak kwiat dżdżu
w pielgrzymkach Jana Pawła II
odtajnienia prawdy
domagają się politycy
wszystkich opcji i nacji
prawda jest tylko jedna
grzmi falsetem ksiądz na ambonie
czy rzeczywiście jest
a może jej nie ma?
Przejąłem się do szpiku
kości odsłanianiem prawdy
smoleńskiej. To przecież niemożliwe, by samolot z parą
prezydencką, orszakiem najważniejszych osób w pań-

stwie, dowództwem wojskowym, ochroną i załogą
statku powietrznego, mógł
ulec normalnemu wypadkowi z powodu li tylko złej pogody i determinacji pilotów,
by mimo wszystko zdążyć
na zaplanowane uroczystości katyńskie. Uległem presji
medialnej, bombardującej
świadomość przeciętnego
odbiorcy coraz to nowymi
odkryciami. Każde z nich było
jeszcze bardziej przekonywujące. Spisek Tuska z Putinem, wytworzenie sztucznej
mgły, celowa dezinformacja
pilotów tupolewa z wieży
lotniska w Smoleńsku, kamuflaż Rosjan przy ekshumacji
zwłok, próby zwalenia całej
winy na Polskę. Trudno się
dziwić, co parę tygodni poznawałem inną prawdę. Dziś,
po upływie pięciu lat, dalej
wiem, że jej nie znam. Ukaże się jeszcze wiele nowych
prawd. Po latach być może
znajdą się kolejni odkrywcy spod znaku IPN-u, którzy
tak samo jak z katastrofą samolotu gen. Władysława Sikorskiego pod Gibraltarem,
zaczną od nowa wyjawiać
prawdę. Mam już tego dość,
domagam się prawdy, jedynej prawdy, prawdy prawdziwej, chcę wiedzieć, kto mówi
prawdę.

KREDYT
POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO


Bez BIK



Bez poręczycieli



Bez opłat
wstępnych



na dowolny cel

Zadzwoń i sprawdź

74 300 03 35
733 033 350
Wałbrzych,
pl. Magistracki 3,
lok. 12 (piętro III)
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tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 531-483-291

KREDYTY KONSOLIDACYJNE 6,66 %
KREDYTY GOTÓWKOWE 4,90 %
- decyzja w 10 min
- zamień stare i drogie kredyty na tańsze
i ciesz się dodatkową gotówką

oferta ważna do 20 czerwca!!!
Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1
(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

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

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

Z rowerem do autobusu
Od 1 czerwca 2015 roku
w komunikacji miejskiej,
organizowanej przez gminę
Wałbrzych, dopuszcza się
przewożenie roweru autobusem. Za przewóz roweru
środkami komunikacji obowiązuje cena biletu jednorazowego - czasowego 60
– minutowego normalnego
w wysokości 2,80 zł.
- Przewożenie rowerów
dopuszczalne jest np. ze
względu na nagłe pogorszenie się warunków atmosferycznych, złe samopoczucie
rowerzysty lub w wyniku
awarii jednośladu, uniemożliwiającej kontynuowanie
jazdy. Próba wejścia do autobusu w godzinach porannego lub popołudniowego
szczytu byłaby co najmniej
nie odpowiedzialna. W przy-

REKLAMA

padku przewożenia roweru
w miejscu wydzielonym dla
osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich i wózków dziecięcych, właściciel
roweru zobowiązany jest
do zwolnienia tego miejsca
na każde żądanie pasażera
poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby
z wózkiem dziecięcym. W
przypadku naruszenia przez
pasażera określonych zasad
przewożenia roweru konduktorzy, obsługa pojazdu, lub kontrolerzy biletów
mogą zażądać opuszczenia
pojazdu przez pasażera,
wraz z przewożonym jednośladem – wyjaśniają pracownicy Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w
Wałbrzychu.
(RED)

Nie tylko dla młodych
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 29 maja ogłosił pierwszy
nabór w ramach nowej perspektywy unijnej. Środki pochodzą
z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i zostaną
przeznaczone na wsparcie bezrobotnych – w pierwszej kolejności
będą mogli pozyskać bezzwrotne fundusze m. in. na założenie
własnej firmy. To jedna z popularniejszych propozycji, z której jak
dotychczas, najchętniej korzystają osoby bezrobotne.
- To pierwszy nabór, który rozpoczyna wydawanie
środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego na
Dolnym Śląsku. Do 2023 r.
na wsparcie rozwoju rynku
pracy - osób szukających
zatrudnienia,
pracodawców - przeznaczymy w sumie ponad 101 milionów
euro. Rozdysponowaniem
tak dużych funduszy zajmie
się sprawdzona, najbardziej
doświadczona, nasza instytucja pośrednicząca – Dolnośląski Wojewódzki Urząd
Pracy, której kompetencje
docenia także rząd, zlecając
jej wdrażanie na Dolnym
Śląsku krajowego Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój – mówi
Andrzej Kosiór, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
Ogłoszony właśnie nabór
dotyczy projektów pozakonkursowych
powiatowych
urzędów pracy, współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej 8
- Rynek pracy, Działania 8.1

Projekty powiatowych urzędów pracy.
– Pomoc kierowana jest
na zatrudnienie osób, które
znajdują się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy. Są
to osoby, które mają np.
więcej niż 50 lat, są niepełnosprawne,
długotrwale
bezrobotne, bądź też mają
niskie kwalifikacje. Spore
trudności w znalezieniu pracy dotykają także kobiet. Na
wsparcie tych grup w 2015
r. przeznaczonych zostanie
ponad 36 mln zł. Na pomoc
będzie mogło liczyć ponad
3,7 tysiąca Dolnoślązaków.
Wnioski od urzędów pracy
będą przyjmowane od 8 do
19 czerwca, po ich analizie
będziemy podpisywać umowy – mówi Ewa Grzebieniak,
wicedyrektor ds. wdrażania
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie
Pracy.
Projekty realizowane w
ramach Działania 8.1 RPO
WD muszą być skierowane
do osób od 30. roku życia,
pozostających bez zatrud-

nienia,
zarejestrowanych
jako bezrobotne. Pieniądze
zostaną przeznaczone m.
in. na bezzwrotne dotacje
(maksymalnie ok. 26 tys.
zł), praktyki, dopłaty do zatrudnienia,
doposażenie
stanowiska pracy, czy też
dokształcanie lub przekwalifikowanie zgodne z potrzebami rynku pracy.
Znane są już rozstrzygnięcia pierwszego naboru
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Dolnośląskie urzędy
pracy we wszystkich powiatach otrzymają w sumie blisko 60 mln zł na aktywizację
osób młodych w wieku 1829 lat, pozostających bez
pracy, zarejestrowanych w
PUP jako bezrobotne, które
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.
- Prace z młodymi Dolnoślązakami zaczną się przede
wszystkim od identyfikacji
oraz zdiagnozowania potrzeb. W ramach dodatkowych działań bezrobotni
będą mogli liczyć m. in. na

staże, szkolenia oraz bony
stażowe i szkoleniowe,
prace interwencyjne oraz
bezzwrotne fundusze na
rozpoczęcie działalności gospodarczej – wylicza Stefan
Augustyn, rzecznik prasowy
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
W Aglomeracji Wałbrzyskiej najwięcej, bo aż 4,87
mln zł otrzyma Powiatowy
Urząd Pracy w Wałbrzychu,
PUP Kamienna Góra dostanie 1,3 mln zł, a PUP Świdnica – 2,94 mln zł.
W ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy
będzie miał do dyspozycji
ponad 407 mln euro. DWUP
pełni funkcję instytucji pośredniczącej, która w imieniu
władz województwa będzie
rozdysponowywać unijne
fundusze. Trafią one do powiatowych urzędów pracy,
organizacji pozarządowych,
a także instytucji i firm, które będą pozyskiwały unijne
pieniądze w ramach RPO.
Praca, pomoc i opieka –
to filary RPO w Dolnośląskim
Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Na fundusze związane z
rozkręceniem swojej własnej
firmy czekają bezrobotni, a
w ostatnich latach była to
jedna z najpopularniejszych
form wsparcia. Według planu powiatowe urzędy pracy
do 2023 r. dotacjami, stażami lub praktykami wesprą
blisko 20 tys. bezrobotnych.
Dzięki temu ponad 3,2 tys.
osób otrzyma bezzwrotne dotacje. Pieniądze będą

dostępne nie tylko dla bezrobotnych. Ponad 1,7 tys.
osób otrzyma bezzwrotną pomoc na rozkręcenie
swojego biznesu. Ponad
tysiąc osób może liczyć dodatkowo na preferencyjne
pożyczki. Zajmą się tym wyłonione w drodze konkursu
podmioty. Darmowa opieka
dla dzieci do lat 3. Fundusze
przeznaczone zostaną na
przystosowanie, rozwój lub
wyposażenie żłobków, klubów malucha i innych form,
które zagwarantują opiekę
najmłodszym. Ma to odciążyć rodziców i pozwolić im
na powrót do pracy lub poszukanie nowego zajęcia.
Dzięki takim działaniom do
2023 r. ma powstać ok. 4,7
tys. miejsc opieki dla maluchów. Bardzo ważna część
działań w ramach RPO, która osobom potrzebującym
np. opuszczającym ośrodki
opiekuńcze, pomoże odnaleźć się w „zwykłym życiu”.
Dolnoślązacy będą mogli korzystać ze wsparcia,
mieszkań treningowych, czy
też pomocy mentora. Zaplanowano także adresowane
działania (grupy terapeutyczne, konsultacje, rozwój
osobisty) dla chorych, potrzebujących, czy też niepełnosprawnych.
Generalnie
osoby potrzebujące, w tym
osoby w wieku senioralnym,
mogą liczyć na wsparcie zarówno pod kątem zdrowotnym jak i socjalno-bytowym.
Fundusze wesprą dodatkowo spółdzielnie socjalne
oraz ośrodki interwencji.
(RED)

PUP sfinansuje
szkolenia
Jesteś osobą bezrobotną, aktywnie poszukujesz
pracy, a istotną barierą w
jej podjęciu jest brak lub
niedostateczne kompetencje zawodowe? Skorzystaj
z możliwości jaką oferuje
Powiatowy Urząd Pracy
w Wałbrzychu i zabiegaj
o sfinansowanie kosztów
szkolenia.
Wsparcie można uzyskać w
ramach:
• szkolenia indywidualnego – Ty określasz zakres
szkolenia, urząd pracy
poszukuje dla Ciebie odpowiedniej oferty szkoleniowej *usługa kierowana
do osób do 30 roku życia),
• bonu szkoleniowego – Ty
określasz zakres szkolenia i samodzielnie dokonujesz wyboru instytucji
szkoleniowej, w której
zrealizujesz finansowane
przez urząd pracy szkolenie (usługa adresowana
do osób do 25 roku życia).
Szczegółowych informacji
na temat prowadzonej rekrutacji i zasad finansowania
szkoleń udzielają doradcy
klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej
5 B oraz w oddziałach zamiejscowych urzędu w gminach
powiatu wałbrzyskeigo.
(RED)
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Polityka jest mi bliska
Rozmowa z Romanem Ludwiczukiem, senatorem VI i VII kadencji.

Pan tylko skupiony na pracy zawodowej i społecznej?
- Oczywiście. Polityka, tak
jak działalność społeczna
czy sportowa, jest mi bardzo bliska.
Czy to oznacza, ze będzie
Pan kandydował w jesiennych wyborach parlamentarnych?
- Chciałbym, bo uważam,
że mogę jeszcze zrobić
wiele dla miasta i regionu.

Roman Ludwiczuk z Bronisławem Komorowskim.

Jak przyjął Pan wynik wyborów prezydenckich?
Roman Ludwiczuk: - Z pokorą. Trzeba wynik rozpatrywać w dwóch kategoriach: ogólnopolskiej i
regionalnej. Na Dolnym
Śląsku, a szczególnie w
Wałbrzychu i powiecie
wałbrzyskim - za wyjątkiem Czarnego Boru
- mieszkańcy zdecydowanie poparli Bronisława
Komorowskiego. To tym
bardziej cieszy, bo od
2001 roku Platforma Obywatelska i jej kandydaci
nie przegrali u nas żadnych wyborów. To dobrze

świadczy o pracy wykonywanej przez wybierane osoby w Wałbrzychu i
powiecie, pomimo wielu
krytycznych uwag. Jednak
błędów nie popełnia tylko
ten, który nic nie robi.
Czy porażka Bronisława
Komorowskiego jest zwiastunem porażki Platformy
Obywatelskiej w jesiennych wyborach parlamentarnych?
- Mam nadzieję, że nie.
Platforma Obywatelska
pokazała przez 8 lat zarządzania krajem, że robi to
dobrze. Współpracuje w
REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

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

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

Europie, nie budzi kontrowersji i nie wznieca konfliktów. Przez wielki kryzys przeprowadziła nasz
kraj „suchą nogą” i choć z różnych względów – nie
wszystko udało się zrealizować w stu procentach,
to jednak ogólny bilans
jest co najmniej dobry.
Polska jest dziś postrzegana jako normalny kraj.
Ostatnie sondaże pokazują,
że Platformie Obywatelskiej
będzie trudno utrzymać dotychczasowy poziom poparcia, na co wpływ będą miały
dwa nowe ugrupowania:
Pawła Kukiza i Ryszarda Petru.
- Obaj liderzy budują swój
kapitał na ideach Platformy Obywatelskiej. O ile z
niektórymi tezami Ryszarda Petru można i należy
dyskutować, o tyle trudno
dyskutować na temat pomysłów i programu Pawła
Kukiza, bo ich - póki co –
nie ma. Przypomnę tylko,
że to Platforma Obywatelska – na ile konsytuacja
pozwoliła - wprowadziła
jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu
RP, oraz w miastach i
gminach, za wyjątkiem
miast na prawach powiatu grodzkiego. Odrębną
rzeczą jest analiza dlaczego elektorat PO zaczyna
odpływać i trzeba wyciągnąć z tego wnioski. PO
czeka dużo pracy.
Widzi Pan swoją przyszłość
w polityce, bo ostatnio jest

Wspominaliśmy Pana działalność społeczną, którą realizuje Pan głównie przez
Fundację Zielone Wzgórze.
- Dobiega końca projekt „Liga koszykówki
– sport dzieci i młodzieży”, współfinansowany
przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, w
ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Za
uczestnikami
Szkolnej
Ligi Koszykówki - Toyota Basket Ligi wiele miesięcy wspaniałej rywalizacji. Ostatnio grupa 40
uczniów gościła w Cetniewie na obozie sportowym. A przed nami
wielki finał VIII edycji SLK.
Tymczasem już za nami
kolejne spotkanie z mamami dzieci z niepełnosprawnością. Cieszę się,
że jak co roku te wspaniałe kobiety przyjęły nasze
zaproszenie. Poza tym
mamy w planie organizację kilku wydarzeń, skierowanych do wałbrzyszan, a w szczególności
do seniorów, z którymi
współpracowaliśmy
w
ubiegłym roku.
Niedawno wspominał Pan
o planowanej wizycie koszykarskich zespołów z
Gdyni w Wałbrzychu.
- Teraz mogę już potwierdzić, że gdyńskie kluby,
w których pracuję, zorganizują zgrupowania w
Aqua Zdroju. Będą u nas
przygotowywały się zespoły młodzieżowe oraz
seniosrki z trenerką Katarzyną Dydek, złotą medalistką mistrzostw Europy
i siostrą legendarnej Małgorzaty Dydek. To będzie
bardzo dobra promocja
Wałbrzycha i ośrodka
przy ul. Ratuszowej. W
planach mamy rozegranie meczów kontrolnych,
co da kibicom okazję do
spotkania z koszykarkami
występującymi w ekstraklasie.
Rozmawiał Robert Radczak

REKLAMA

Ciesz się świeżym
powietrzem

MOSKITIERY
na każdy wymiar
BMR sp. z o.o.

uczciwa
cena
wysoka
jakość

ul Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych

SPRAWDŹ! tel.: 74 846 34 34, 887 488 001

Zaczarowane piosenki
Jury miało bardzo trudne
zadanie przy wyborze laureatów XI Festiwalu Piosenki
Osób Niepełnosprawnych
w Wałbrzychu, bowiem poziom był bardzo wysoki.
Gwiazdą
integracyjnego
śpiewania był zespół SACHIEL - zwycięzca 7 edycji
programu Must be the Music.
- W imprezie wzięli udział
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w
Wałbrzychu, Zespół Wokalno
- Taneczny „Iskierki”, Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Wałbrzychu, podopieczni
Domu Pomocy Społecznej w
Szarocinie, zespół „Siła Marzeń”, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Duracza w Wałbrzychu
oraz przedstawiciele instytucji
publicznych: zespół „MOPSIKI”
z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu,
Straży Miejskiej w Wałbrzychu
z Inspektorem Krukiem, Zespół MAMUŚKI - mamy uczestników WTZ przy SDiRZSZS
oraz przedstawiciele głuszyc-

kiego i wałbrzyskiego koła Polskiego Związku Niewidomych.
W ramach integracji wystąpili
podopieczni Ośrodka Wychowawczego w Kozicach, a gościem specjalnym był zespół
SACHIEL zwycięzca 7 edycji
programu Must be the Music.
Jury, które oceniało występy,
w składzie Małgorzata Wiłkomirska i Wieńczysława Grudzień miało bardzo trudne
zadanie, ponieważ uczestnicy
festiwalu prezentowali wysoki
poziom – relacjonują organizatorzy imprezy.
XI Festiwal Piosenki Osób
Niepełnosprawnych w Wałbrzychu został organizowany
przez Urząd Miejski w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie
Dzieci i Rodzin Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Wałbrzychu; Zadanie współfinansowane było ze środków
Urzędu Miejskiego i PFRON.
Festiwal honorowym patronatem objął prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.
- Wszystkim serdecznie
dziękujemy za zabawę i mamy
nadzieję, że zobaczymy się za
rok – dodają organizatorzy festiwalu.

Uczestnicy XI Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych
w Wałbrzychu.

(RED)
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Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności
Gotówka od ręki

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

więcej informacji na creditia.pl

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

jednak z tego, kiedy kolana
bolały tak, że każdy krok był
udręką. Tak samo kręgosłup,
stopy, biodra. Ręce mi puchły – opowiada pani Marta
Widzisz z Wrocławia. Aż pewnego dnia odwiedziła syna w
Wałbrzychu i znalazła tekst o
uzdrowicielu. – Postanowiłam spróbować! Po świętach
miałam u niego zostać na cały
styczeń, to pomyślałam, że
wybiorę się na parę wizyt.
Po pierwszej chciałaś zrezygnować: - Ból w nocy był
większy niż zazwyczaj, a do
tego bolała mnie głowa. Ale
poszłam na drugą wizytę. I po
niej poczułam znaczną poprawę. Po czwartej, gdy wracałam do Wrocławia, czułam się
cudownie. Mogłam wejść po
schodach, nie jęcząc z bólu.
W nocy ból mnie nie budził.
No i zeszła opuchlizna z nóg,

tuk

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

Kasa otwarta
rąk. Więc w marcu znów przyjechałam do syna na miesiąc, i
znów na cztery wizyty do pana
Darka. Efekt? W listopadzie nie
mogłam przejść 100 metrów,
teraz chodzę z wnukiem na
spacery, nawet na Górę Parkową! Mogę się schylać, nie
krzywiąc się z bólu kręgosłupa. No i minęła mi zgaga, a
nawet o niej panu Darkowi
nie mówiłam – cieszy się pani
Marta i dodaje: - Tego czego
nie zdziałały maści, tabletki,
rehabilitacje, zdołał dokonać
on, samym przykładaniem
swoich dłoni.
Piotr Pulczyński z Wałbrzycha także tracił już nadzieję.
Prostata, problemy z sercem i
naczyniami, początki marskości wątroby, lekki paraliż po
przebytym wylewie, bóle głowy… - Szybciej bym wymienił
choroby, których nie mam,

niż te, które mam. Od kilku lat
całe moje życie to wędrówki
od lekarza, do lekarza. Piłem
też ziółka zakonników, byłem
u Filipińczyka. A stan coraz
gorszy. Wreszcie siostra mówi
„Piotrek, mnie pan Darek
uzdrowił z wola tarczycowego, a mojego wnuka z alergii.
Spróbuj u pana Darka”. I to był
strzał w dziesiątkę. Okazało
się, że jego dotyk naprawdę
uzdrawia! Po miesiącu i czterech wizytach poprawiły mi
się wszystkie wyniki! Przestałem czuć ból w klatce piersiowej, przestała mnie boleć
wątroba, nawet paraliż powoli
się cofa. Wyniki tylko potwierdzają to, co sam czuję. Przestałbym całkiem chodzić do
lekarzy, ale pan Darek mówi,
że jeśli zrezygnuję z opieki lekarskiej, to do niego też mam
nie przychodzić. Śmiać mi się

nawet śmiało, bo czytałem, że
uzdrowiciele namawiają, żeby
do lekarzy nie chodzić, a on
żąda, żeby chodzić.
- Jeśli ktoś odradza wizytę
u lekarza, to nie jest żadnym
uzdrowicielem, tylko oszustem – wyjaśnia pan Darek i
dodaje: - Ja mam pewien dar,
ale medycyna to wspaniała
nauka. Głupotą jest z niej rezygnować.
(ego)

Mamy dobrą wiadomość
dla wszystkich pasażerów,
korzystających z połączeń
kolejowych za pośrednictwem dworca w Świebodzicach. 2 czerwca na dworcu
uruchomiona została kasa
biletowa. Można kupić bilety
na wszystkie pociągi w kraju
- w tym także na pendolino.
Kasa była nieczynna od chwili,
gdy na dworcu rozpoczęła się
gruntowna modernizacja. PKP
dość długo nie udawało się
wyłonić podmiotu, który zająłby się dystrybucją biletów,
na szczęście procedura zakończyła się pozytywnie. Ajentem kasy biletowej jest PKP
Intercity, dlatego na naszym
dworcu będzie można kupić
także bilety na tego typu połączenia, w tym na pendolino.
Wprawdzie najszybsze pociągi
jeszcze się w Świebodzicach
nie zatrzymują, ale wszystko
przed nami. Kasa czynna jest
od godz. 6:00 do 18:00.
(RED)

Izba pamięci

Szkoła marzeń

Laureaci i organizatorzy konkursu „Szkoła marzeń”.

Prace literackie oceniane
były przez Wiesławę Kamińską oraz przez Magdalenę
Legierską. Natomiast prace
plastyczne oceniała Mał-

za 8 sz

• DYPLOM, INNE

Uwaga!!! Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu w nowym miejscu – w hotelu Villa Art na ul. Czerwonego Krzyża 1.
Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.

W hotelu Maria w Wałbrzychu odbyło się uroczyste podsumowanie okręgowego etapu konkursu
literacko-plastycznego
„Szkoła Marzeń”, w którym
udział wzięło ponad 220
uczniów. Przedsięwzięcie
zorganizowane
zostało
przez poseł Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską oraz senatorów Wiesława Kiliana i
Stanisława Jurcewicza.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu „szkoła Marzeń” jest Parlamentarny Zespół ds. Dzieci.
Do etapu okręgowego, który
przeprowadzili Parlamentarzyści z regionu, zgłosiło się
aż 221 uczniów. Wszystkie
prace były wyjątkowe, ale
do finału ogólnopolskiego
wybranych mogło zostać
tylko 6 pozycji – 3 prace z
kategorii „plastyczne” i 3
prace z kategorii „literackie”.
Decyzję podjęło specjalnie
powołane, 4 osobowe jury.

99

(na nośniku elektronicznym)

Dotyk który uzdrawia
Znany wałbrzyski uzdrowiciel Dariusz Dyda przyjmuje w nowym miejscu. Gabinet został przeniesiony
na drugą stronę ulicy Chrobrego, do hotelu Villa Art.,
który znajduje się między
pogotowiem ratunkowym
a stacją krwiodawstwa koło
szpitala na ul. Czerwonego
Krzyża 1 – wyjaśnia uzdrowiciel, do którego trafiają często ludzie, którzy nie mają
już nadziei na zdrowie. Bo
wszystkie dotychczasowe
kuracje zawiodły. I często
okazuje się, że dotyk pana
Darka działa cuda. Choroby
cofają się, a ludziom wraca
radość życia.
- Niby nie jestem jeszcze
taka stara, ledwo przekroczyłam siedemdziesiątkę. Serce
w porządku, żołądek też, organizm pracuje jak należy. Cóż

19zł

gorzata Wiłkomirska oraz
Pani Ilona Sapka. Do etapu
ogólnopolskiego wybrane
zostały: 3 prace literackie z
trzech kategorii wiekowych:

gimnazjum - Aleksandra Bielawska z Gimnazjum imienia
Zesłańców Sybiru w Piławie
Górnej, szkoła podstawowa
klasy IV-VI - Agnieszka Bryc-

ka z PSP nr 5 w Wałbrzychu,
szkoła podstawowa klasy
I-II - Grzegorz Chomicz z PSP
nr 2 w Wałbrzychu; 3 prace
plastyczne z trzech kategorii wiekowych: gimnazjum Oliwia Śpiewak z Gimnazjum
imienia Zesłańców Sybiru w
Piławie Górnej, szkoła podstawowa klasy IV-VI - Amelia
Wierzbowska z PSP nr 37 w
Wałbrzychu, szkoła podstawowa klasy I-II - Karolina
Koch z PSP w Mokrzeszowie.
- Prace laureatów zgłoszone zostały do ogólnopolskiego etapu konkursu. Jego
uroczysty finał odbędzie się
15 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu. Zwycięzcy okręgowego etapu udadzą się
tego dnia wraz ze swoimi
opiekunami do Warszawy,
aby móc osobiście odebrać
gratulacje od głównych organizatorów przedsięwzięcia – wyjaśnia Agnieszka Kołacz – Leszczyńska.
(TP)

Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz dyrektor Centrum
Kultury-Miejskiej Biblioteki
Publicznej Monika Rejman
zapraszają do zwiedzania
Izby Pamięci Włókiennictwa
od poniedziałku do piątku w
godzinach 10.00-18.00. Izba
mieści się w galerii CK-MBP (I
piętro). Wstęp jest bezpłatny.
(RED)

Wyjątkowa sesja
Majowa sesja Rady Gminy w
Czarnym Borze była wyjątkowa nie tylko ze względu
na jednogłośne udzielenie
wójtowi absolutorium, ale
również ze względu na historyczną prezentację 25 lat
samorządności w tej gminie.
Przypomniano poprzednich
wójtów, zarządy i radnych
wszystkich 6 kadencji. Przypomniano również co się działo
w roku 1990 na pierwszym
posiedzeniu rady oraz jak wyglądał budżet gminy na przestrzeni tych 25 lat.
(RED)
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Co myśli prezydent?
Janusz
Bartkiewicz

Wybory już za nami i chociaż
ciągle o nich głośno w mediach
i sejmowo-partyjnych kuluarach, czas najwyższy zająć się
sprawami bardziej przyziemnymi. Co nie oznacza, że mniej
ważnymi. To, co mi osobiście z
niedawnej kampanii wyborczej
najbardziej utkwiło w pamięci,
to fakt, że najwyższy urzędnik
Rzeczypospolitej jej konstytucję miał sobie za nic i z dnia
na dzień podjął decyzję, aby ją
złamać, czyli okazać jej najzwyklejszy na świecie brak szacunku. Wydaje się, że taka postawa
Bronisława Komorowskiego
jest po prostu niczym innym
niż emanacją szerszych postaw
Polaków. Tych rządzących i
tych rządzonych. Przykłady
tych postaw widzę codziennie
od bardzo wielu lat i za każdym razem przysłowiowy szlag
mnie trafia, ale coraz rzadziej
już reaguję. Czyżby zmęczenie
materiału? Nie wiem.
Ostatnio jednak nie zdzierżyłem, widząc idącą sobie spokojnie, ul. Wieniawskiego w
Wałbrzychu, panią strażniczkę

miejską (nr 006), której absolutnie nie przeszkadzało, że
na chodniku (pomiędzy ulicą
Wieniawskiego i Topolową,
na wysokości „Auto Centrum
Limanówka”), na długości, co
najmniej, stu metrów, stoi sobie chyba ze dwadzieścia pojazdów osobowych. A jest tak
od kilku lat z nawiązką i widzę
to, od poniedziałku do piątku,
kiedy rano szybkim marszem
„nabijam” kolejne kilometry
wokół Podzamcza. Zastanawiam się, czy to ja mam taki
sokoli wzrok, czy może na kurzą ślepotę cierpią nie tylko
strażnicy miejscy, ale także i
nasi dzielni policjanci, którzy
– mam przynajmniej taką nadzieję – co jakiś czas pojawiają
się na Podzamczu i z ulicy Wieniawskiego również korzystają.
Spytałem zatem sympatyczną
panią strażniczkę, czy widzi to
samo, co i ja widzę, czym wywołałem jej wielkie zdumienie.
Wskazałem więc na kolumnę
pojazdów i zapytałem się, czy
tak można? Dowiedziałem się,
że nie można, ale ona i cała
straż miejska w zasadzie nic
zrobić z tym nie mogą. Na to
ja, że owszem, mogą, tylko
musi się im chcieć. Ponieważ
sympatyczna funkcjonariuszka spoglądała na mnie, jak na
jakiegoś nawiedzonego, wyjaśniłem jej na czym prostota

Promocyjne ceny
mojego pomysłu polega. Otóż
– dowodziłem - funkcjonariusze miejscy, w drodze obserwacji, powinni ustalić w jakich
godzinach kierujący tymi pojazdami z chodnika odjeżdżają,
a kiedy już będą mieli niezbędną wiedzę, mogą się ustawić po
obu stronach chodnika (chyba
ze 200 metrów) i ku chwale
miejskiego budżetu kasować
mandatami panów i panie kierowców. Wszak przepisy ruchu
drogowego zabraniają jazdy
po chodniku (art. 26 ust. 2 pkt
3 prawa drogowego), o czym
nie tylko strażnicy miejscy, ale
i funkcjonariusze policji wiedzieć powinni. Pani strażniczka
oponowała, że to nie takie proste, albowiem funkcjonariusze
tej formacji nie mają prawa
kontrolowania
uczestników
ruchu drogowego. Tu z kolei
ja okazałem wielkie zdziwienie
i zapytałem panią strażniczkę,
czy jako funkcjonariusza zna
stosowne przepisy „Ustawy
prawo o ruchu drogowym”, na
co usłyszałem odpowiedź, że
i owszem i to bardzo dobrze.
Znów się zdziwiłem, jak jakiś
naiwny, że skoro zna przepisy,
to dlaczego twierdzi, że nie
może wraz z kolegami przeprowadzić kontroli, o której wspominałem. Dowodziłem namolnie, że zarówno ją samą, jak i jej
kolegów z pracy, obligują przeREKLAMA

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

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

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

na serwis klimatyzacji

Auto serwis Pit-Car .... tel. 696 473 695
ul. II Armii 7c, Wałbrzych-Sobięcin
SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ CAŁYCH
I USZKODZONYCH ORAZ MOTOCYKLI

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

Koszule od 15 zł
puszczają się przestępstwa
określonego w art. 231 § 1 kk,
z którego wynika, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia,
lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu
publicznego, lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3. Ale - jak
wspomniałem na samym początku - w naszym kraju szczęśliwości i wiecznego świętego
spokoju urzędników, nikt się
tym nie przejmuje. Dokładnie
tak samo, jak B. Komorowski
nie przejmuje się przepisami
polskiej konstytucji. Pani strażniczka na zakończenie rozmowy obiecała, że zainteresuje się
sprawą , bo nie tylko ja straży
uwagę na to zwracam. Od tego
czasu upłynęły dwa tygodnie,
a pojazdy stoją tam, jak stały…
Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną
rzecz, która również się ze strażą miejską wiąże. Otóż podczas
dzisiejszego marszu zauważyłem sympatycznego pana, którego sporej wielkości piesek
wypróżniał się na trawnik, w

odległości – nomen omen – 2
metrów od słupka z pojemnikiem na torebki do usuwania
psich kup. Pan ów poinformował mnie, że już od ponad miesiąca w pojemniku tym nie ma
tych torebek, a brak taki jest
praktycznie codziennością. Ponadto nie ma odpowiedniego
pojemnika (śmietnika) na psie
kupy, a miejscowa straż miejska twierdzi, że można je wyrzucać do normalnych śmietników, co jest niby uzgodnione
z władzami gminy. Uwierzyłem
temu panu na słowo, bo niby
dlaczego miałbym mu nie wierzyć? Wszystko to, o czym tu
napisałem, utwierdza mnie w
przekonaniu, że w Wałbrzychu
straż miejska jest całkowicie
zbędna, a dalsze jej funkcjonowanie jest tylko niepotrzebnym obciążeniem miejskiego
budżetu. Budżetu, który ich
nawet nie interesuje, bo mandatów na ul. Wieniawskiego
akurat pobierać nie mają ochoty. I tak sobie myślę, co na ten
temat myśli prezydent Szełemej. Bo jest o czym myśleć.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Zmienili uchwały, opłaty nie

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

pisy, których muszą przestrzegać, ale przede wszystkim egzekwować je od innych. Za to
przecież z budżetu miasta – my
jako mieszkańcy Wałbrzycha –
wydajemy naprawdę wielkie
pieniądze na ich (strażników)
utrzymanie. Pani strażniczka
nie dała się jednak przekonać,
więc obiecałem jej, że w czynie
społecznym, zarówno jej, jak i
wszystkim jej kolegom wskażę
te przepisy.
Wywiązując się z tej obietnicy informuję więc wszystkich strażników miejskich, że
zgodnie z art.129b ust. 1 pkt
2 lit. a „Ustawy prawo o ruchu
drogowym”, strażnicy miejscy
są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego
wobec uczestnika ruchu naruszającego przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów. A
gdyby szanowni strażnicy dalej
nie wiedzieli o co mi chodzi, to
wyjaśniam, że zgodnie z art.
47 ust. 2 dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku,
przy krawędzi jezdni, całego
samochodu osobowego. Powtórzę: „przy krawędzi jezdni”.
Otóż rzecz polega na tym, że
w opisanym miejscu chodnik
na całej swej długości oddzielony jest od jezdni szerokim
pasem zieleni, co wskazuje, że
kierujący pojazdami, parkując
tam swoje szalejące maszyny,
muszą łamać zakaz jazdy po
chodniku, a jednocześnie nakaz parkowania przy krawędzi
jezdni. W każdym innym przypadku podpadną pod przepis
art.144 § 1 kodeksu wykroczeń,
przewidujący karę grzywny,
do 1000 zł, dla każdego, kto
na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego depcze
trawnik. A deptanie, to również jazda po pasie lub przez
pas zieleni. Dla większej jasności dodam, że parkujący tam
kierowcy naruszają swym postępowaniem kilka przepisów
prawa, a niereagujący strażnicy
miejscy oraz funkcjonariusze
policji, czynem ciągłym do-

niskie
raty

Gmina Boguszów-Gorce
informuje, że w związku z
wejściem w życie nowych
uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, stawki opłat za odpady nie uległy zmianie i w
przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny
lub nieselektywny wynoszą
odpowiednio 13 zł za osobę
i 20 zł za osobę.
Została natomiast wprowadzona nowa stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami
zbieranymi w sposób selek-

tywny w wysokości 10 zł za
osobę, z której mogą skorzystać rodziny składające się z
rodziców/rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci,
w wieku do 18 roku życia lub
do 24 roku życia w przypadku
gdy dziecko uczy się lub studiuje. Aby móc skorzystać z
niniejszej stawki, należy złożyć
korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na
nowym wzorze, który obowiązuje od 1 czerwca 2015 r.
Informacje dotyczące wypeł-

niania deklaracji można uzyskać pod numerem telefonu
(74) 84 49 311, w. 72 lub w
siedzibie Urzędu Miejskiego
w Boguszowie-Gorcach przy
Pl. Odrodzenia 1, pok. 203, II
piętro.
- Jednocześnie informujemy, że w pozostałych przypadkach nie trzeba składać
deklaracji na nowych wzorach,
terminy wpłat również pozostają bez zmian – wyjaśniają
pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguszowie Gorcach.
(TP)
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Raport z naszych gmin
• Kobiety między 50 a 69
rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy
nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ, będą
mogły skorzystać z bezpłatnego badania mammograficznego.
Panie,
których program nie obejmuje, mogą wykonać płatne
badanie. W czasie trwania
akcji koszt badania wynosi
60 zł (bez skierowania). Data
badania: 29 czerwca 2015 r.,
godz. 14.00 -17.00. Miejsce
badania: Park Jordanowski w
Głuszycy ul. Leśna. Infolinia i
zapisy pod numerami telefonów: 42 254 64 10, 517 544
004. Do rejestracji telefonicznej należy przygotować
nr PESEL i numer telefonu.
• - Zapraszam wszystkim
mieszkańców miasta, gminy i regionu na 41. Dni Mieroszowa. Trzy dni zabawy i
radości. Tego w Mieroszowie
jeszcze nie było. Stadion, Rynek, Góra Parkowa. to miejsca, gdzie „będzie się działo”.
Koncerty, zawody sportowe,
atrakcje dla dzieci. Kiermasz
sołectw, offroad taxi. Spo-

tkajmy sie w Mieroszowie.
Zapraszamy do świętowania
i zabawy – zachęca burmistrz
Marcin Raczyński. Program:
5.06 (piątek): 16:00 - Orlik sportowe atrakcje dla dzieci,
18:00 - Rynek - koncert bluesowy Manfredi & Johnson;
6.06 (sobota): 8:00 - EMTB
Enduro Mieroszów Biuro Zawodów, Hoża 4, 10:00 - EMTB
Enduro Mieroszów - uroczysty start, przejazd przez Rynek, 12:00 - Rynek - Offroad
Taxi, prezentacja pojazdów
terenowych, 14:00 - Rynek
- kiermasz sołectw, 16:00 Parkowa Góra - Mali Mistrzowie Pumptracka z Fundacją
Teraz Twój Ruch” - zawody
rowerowe dla dzieci, 17:00
- Rynek - Mozart na wesoło,
18:00 - Parkowa Góra - Nut
Cane, 20:00 - Parkowa Góra
- People of the Haze, 21:30
- Parkowa Góra - Crash the
Night, 22:00 - Parkowa Góra
– Marconi; 7.06 (niedziela):
10:30 - Bieg Mieszka i Dobravy (ul. Hoża 4).
• Uzdrowiskowa Gmina
Miejska Szczawno-Zdrój
informuje, że nadal istnieje możliwość skorzystania

z dofinansowania modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych
na terenie Szczawna-Zdroju
w ramach pilotażowego
programu „Kawka” ogłoszonego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wysokość możliwego
do uzyskania dofinansowania w formie dotacji to 70 %
kosztów kwalifikowanych.
Zachęcamy do skorzystania
z istniejących możliwości a
tym samym włączenia się
w niezwykle ważne dla każdego mieszkańca działanie
zmierzające do poprawy stanu powietrza atmosferycznego w Szczawnie-Zdroju.
Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu Miejskiego
(pok. 25, 26 II piętro, nr tel.
74 8493925 oraz 748493926,
e-mail:
wgk@szczawno-zdroj.pl) jak również przedstawiciele firmy Project4eco
z Krupskiego Młyna (tel. 32

2857013, 609 345 810 e-mail: radoslaw.pecak@atgroupsa.pl), która jest operatorem
zamierzenia z ramienia gminy Szczawno-Zdrój. Ponadto informacje publikowane
są na stronie internetowej
urzędu miejskiego http://
um.szczawnozdroj.ibip.
wroc.pl w zakładce PONE
(Program Ograniczenia Niskiej Emisji) oraz na stronie
operatora zamierzenia –
firmy Project4eco – www.
niskaemisja.pl/szczawno-zdroj. Z uwagi na konieczność dotrzymania terminów
określonych przez instytucje
dofinansowujące zamierzenie, ankietę w sprawie chęci
skorzystania z proponowanej pomocy należy składać
w siedzibie urzędu miejskiego (pok. nr 5 na parterze) lub
w wersji elektronicznej na
podane wyżej adresy poczty
mail w terminie do 20 czerwca br.
• W Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
odbyła się ceremonia wręczenia wysokich odznaczeń państwowych dolno-

śląskim samorządowcom,
nadanym w związku z obchodami Dnia Samorządu
Terytorialnego. W imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego aktu dekoracji
dokonał Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, który
wręczył Krzyże Kawalerskie
Orderu Odrodzenia Polski
oraz Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasług. Leszek
Orpel - burmistrz Jedliny-Zdroju został odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi za
szczególny udział na rzecz
rozwoju samorządności.
• 13 czerwca 2015 r., na
zlecenie gminy Wałbrzych,
przeprowadzona będzie
akcja ekologiczna polegająca na zbiórce zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego na terenie miasta Wałbrzycha.
Akcja polegać będzie na zorganizowaniu tymczasowych
punktów zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie mieszkańcy Wałbrzycha w sposób
legalny i bezpłatny będą
mogli przekazać elektrood-

pady. Zapewnienie pełnej
organizacji, począwszy od
przygotowania zbiorki poprzez stronę logistyczną
gwarantującą właściwe zagospodarowanie zebranych
odpadów leżeć będzie w
gestii firmy AG-EKO z siedzibą w Lubinie, ul. Kolejowa
7. Organizator przewiduje
dla każdej osoby przekazującej elektroodpad drobny
upominek. Planowane jest
utworzenie punktów przy:
ul. Jana Pawła II (parking)
oraz w Rynku. Ponadto istnieje również możliwość
zgłoszenia odbioru zużytego sprzętu wielkogabarytowego takiego jak: pralki,
kuchenki, zmywarki, lodówki bezpośredni z domu, po
telefonicznym zgłoszeniu u
organizatora akcji. Zgłoszenia należny dokonać w terminie do 11 czerwca 2015r.
pod numer telefonu: 726 88
70 70. Odbiór sprzętu nastąpi w dniu akcji tj. 13 czerwca
2015. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze
Infrastruktury i Nieruchomości: tel. 74 66-55-239, 74 66
55 220.
(RED)
REKLAMA

Kosmetyczne przeboje
w Strefie Urody
- Do dyspozycji naszych
klientów obojga płci są nie
tylko specjaliści z zakresu
fryzjerstwa,
kosmetologii,
manicure i wizażu, ale także
najlepszy sprzęt. Zabiegi odbywają się przy użyciu najnowocześniejszego w regionie
kombajnu
kosmetycznego
ALL INCLUSIVE GOLD II GENERACJI. Przy użyciu tego urządzenia oferujemy mnóstwo
zabiegów na najwyższym poziomie. Będzie to między inNajnowocześniejszy
w
powiecie salon fryzjersko –
kosmetyczny Strefa Urody w
Galerii Victoria w Wałbrzychu przebojem wdarł się na
rynek usług pielęgnujących
urodę. – Nowoczesny wystrój, najnowocześniejsze
urządzenia, najlepsze kosmetyki i wykwalifikowana
kadra to nasze wielkie atuty, które już doceniają nasi
klienci – podkreślają właściciele Strefy Urody.

Nowy salon w Galerii Victoria bardzo łatwo znaleźć,
ponieważ znajduje się on na
pierwszym piętrze, obok sklepu komputerowego, niemal
naprzeciwko Media Markt.
Wcześniej w tym miejscu działała już firma o podobnym
profilu, ale właściciele Strefy
Urody postanowili stworzyć
od podstaw miejsce, w którym
można skorzystać z kompleksowych usług związanych z
pielęgnacją urody.

Nowy salon fryzjerski w Wałbrzychu

ZATRUDNI
nymi: tlenoterapia, oxybrazja,
mikrodermabrazja korundowa i diamentowa, liposukcja
ultradźwiękowa, peeling kawitacyjny z jonoforezą, vacuum frequency, badanie skóry
i wiele innych – wyliczają pracownicy Strefy Urody w Galerii
Victoria w Wałbrzychu.
Na tym jednak nie koniec,
ponieważ Strefa Urody oferuje depilację pastą cukrową,
oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan oraz mani-

FRYZJERA
/FRYZJERKĘ
Z DOŚWIADCZENIEM

tel.: 604 24 14 22
cure i artystyczne zdobienie
paznokci metodą one stroke.
Do dyspozycji klientów jest
również cała gama usług fryzjerskich (strzyżenie damskie,
męskie i dziecięce, czesanie
itp.) i wizaż.
- Klienci poszukujący nowych rozwiązań zabiegowych,
głównie z zakresu odchudzania
i wprowadzania substancji aktywnych w głąb skóry, z pewnością będą zadowoleni. Trzeba

przyjść i sprawdzić na miejscu,
po konsultacji z naszymi specjalistami, którego zabiegu potrzebuje ciało. - Na pewno w
naszym salonie każdy znajdzie
coś dla siebie. Zapraszamy do
naszego salonu 7 dni w tygodniu, w godzinach od 10.00 do
21.00. Więcej informacji można
uzyskać pod numerem telefonu
535 115 115 – zachęcają właściciele Strefy Urody.
(RED)
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Będzie siłownia
na Podzamczu?
Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, wychodząc naprzeciw licznym
propozycjom mieszkańców
osiedla, na posiedzeniu 19
maja br. podjęła uchwałę
w sprawie wniesienia w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2016
projektu siłowni plenerowej.
- Jest to już kolejna próba zrealizowania tego pożytecznego dla podzamczan
zamierzenia w ramach WBP.
Liczymy, że tym razem się uda
– powiedział przewodniczący
RWS Jerzy Frajnagiel.
Siłownia postałaby na terenie zielonym pomiędzy
kościołem parafialnym p.w.
Świętych Apostołów Piotra i
Pawła a trasą pieszo-rowerową przy al. Podwale. Byłaby
ogólnodostępna przez całą
dobę i bezpłatna. Wyposażenie siłowni stanowiłyby urządzenia z serii Trainer: Fitness+Eco+Premium+Senior.
Pomysłodawcy założyli, że
siłownia plenerowa stanie się
integralną częścią istniejącej
trasy pieszo-rowerowej i miejscem, które zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci od 10 lat, młodzież,
dorosłych, w tym seniorów, a
także osoby niepełnosprawne. Urządzenia siłowni, wybrane przez specjalistów ds.
rehabilitacji, służą do ćwiczeń
całego ciała. Podzielone są
również na grupy przewidziane do treningu siłowego,
poprawiającego koordynację

REKLAMA

POŻYCZAJ NAJTANIEJ

Decyzja już w 5 minut
Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c tel.74 664-83-85 tel.728-765-048
Wałbrzych ul. Konopnicka 16 tel. 796-600-006
Świdnica ul. Budowlana 2 tel. 792-900-010

Teren zaplanowany na siłownię plenerową.
ruchową, krążenie krwi i masujące. Biegacze, miłośnicy
nordic walking i rowerzyści,
będą mogli zatrzymać się na
dłużej w tym rejonie osiedla
i po wcześniejszym wysiłku z
zaangażowaniem rąk i nóg,
ćwiczyć też inne partie mięśni.
Na koordynatora ds. realizacji projektu, powołano Andrzeja Szulca, członka Zarządu
RWS. W przygotowaniu projektu skorzystano z inicjatywy,
wiedzy i doświadczeń innego
członka Rady – Stanisława
Drabika.
Na tym samym posiedzeniu, do składu Zarządu RWS
Podzamcze, na miejsce wakujące po Dariuszu Lendzie, powołano Kazimierza Luzińskiego, jednocześnie powierzając
mu funkcję zastępcy przewodniczącego rady.
Andrzej Basiński
REKLAMA

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

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

Udane egzorcyzmy
Andrzej
Basiński

Doniosła misja księdza Stanisława Małkowskiego, zakończyła się pełnym powodzeniem. Przypomnijmy. W każdą
cudaczną miesięcznicę pod
Pałacem Prezydenckim, ten
sługa Boży odprawiał egzorcyzmy, wypędzając z siedziby głowy państwa złe duchy.
Skoro Bronisław Komorowski
przegrał wybory, udział ks.
Małkowskiego jest w tym wydarzeniu decydujący.
Piszę „cudaczną”, bo trudno o większą profanację uczuć
rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Nie chodzi o żadne
spotkania te ofiary upamiętniające, a o paskudne wiece
i parteitagi prezesa z Żoliborza, który, często z osobliwym
uśmieszkiem, towarzyszy na
nich ks. Małkowskiemu.
Podczas ostatniej miesięcznicy, księżulo raczył powiedzieć o obiektach swoich
egzorcyzmów: „złoczyńcy”, a
następnie przekazał mediom
taka oto ocenę: „ Rządzi nami
polskojęzyczna banda rozbójnicza”. Tym samym przekroczył od razu kilka granic, stając
się żywym zaprzeczeniem najważniejszych chrześcijańskich
wartości, do głoszenia których
został powołany. Chodzi o
miłość bliźniego. Sługa Boży
Małkowski ma ją w głębokiej
pogardzie i pasowałby jak ulał
do Świętej Inkwizycji.
To wszystko dzieje się w
drugiej dekadzie XXI wieku.

I będzie się działo nadal, bo
prezes z ks. Małkowskim nie
odpuszczą i teraz zapewne będą egzorcyzmować
Platformę Obywatelską z
jej zdrajcami i zaprzańcami.
Nawet w przypadku ewentualnego (uchowaj Boże!)
zwycięstwa PiS w wyborach
parlamentarnych, czarownicy i szamani z Krakowskiego
Przedmieścia będą się tam
pojawiali zawsze, bo nigdy
nie zabraknie im podłości
i żółci do wylania. I zawsze
będą mogli liczyć na poparcie opętanych zwolenników,
tkwiących mentalnie w najbardziej mrocznych zakamarkach minionych stuleci.
Jak babcia Józia z telewizyjnego serialu „Plebania”, stała
uczestniczka tych sabatów.
Ks. Małkowski obraża
i opluwa legalną władzę.
Oprócz dezaprobaty wyrażonej przez kardynała Nycza,
pozostali dostojnicy wydają
się swoim milczeniem aprobować niesłychane akcje. Kościół
nie kryje bowiem swoich politycznych sympatii oraz aspiracji, nie przejmując się Konstytucją, która jednoznacznie
określa jego rolę i miejsce. A
prezes bardzo sobie ceni uderzających w obecne państwo,
którym gardzi. Dobrana kompania.
Kiedyś napisałem felieton,
zaczynając od stadionowej
awantury, podczas której kibole demolowali swój stadion.
„Jakim trzeba być debilem”
– skomentowałem burdę. W
dalszej części tekstu jeszcze
kilkakrotnie zastosowałem ten
komentarz, odnosząc go także
do ludzi bezwzględnie popierających ugrupowanie wrogie

państwu i dzielące społeczeństwo. Jak kibole, są oni siłą destrukcyjną. Ostro, ale uważam,
że trzeba ostro, by uświadomić szkodliwość tych obywateli RP, którzy przez swoją zawziętość mogą doprowadzić
kiedyś do tragedii, Działają w
swoistym amoku, jak kibole,
i tak jak stadionowa dzicz nie
zastanawiają się nad konsekwencjami swojego zapamiętania, o dalekowzroczności nie
wspominając.
Mamy, jako naród, szczególną skłonność do obdarzania bezbrzeżnym zaufaniem
polityków, o których nic, albo
prawie nic nie wiemy. Głoszą,
że idzie zmiana i to wielu zupełnie wystarcza. Dziecinna
i naiwna wiara sprawiła, że o
mały figiel nie wybraliśmy na
prezydenta Stana Tymińskiego, politycznego clowna. Zagadką jest też Andrzej Duda,
ale to dla połowy elektoratu
małe piwo. Wcześniej wielu
krzyczało, że politykom najlepiej wychodzą obietnice,
a przecież prezydent-elekt
osiągnął w tej dziedzinie mistrzostwo świata. Teraz największym zaufaniem cieszy
się Paweł Kukiz, który również
jest niezapisaną kartą. Póki
co, najlepiej czuje się w roli
głośnego showmana, który
często nie potrafi opanować
języka i przy okazji miotania
obietnicami obraża swoich
adwersarzy. Najłagodniej mówiąc, brak dobrego wychowania i kompetencji, które
są wymagane od kogoś, kto
zamierza prowadzić naród, są
słabą gwarancją ozdrowieńczych zmian. Oczywiście, nie
neguję jego dobrych intencji i szczerości wypowiedzi,

ale wiodący zamiar Kukiza
przewrócenia
wszystkiego
do góry nogami, nie rokuje
najlepiej. Wcześniej jego polityczne sympatie dokonywały
takich karkołomnych wolt,
że aż dech zapiera. Żyjemy w
jeszcze cywilizowanym kraju,
a czas krwawych rewolucji z
wieszaniem i ścinaniem na
gilotynie, chyba minął już bezpowrotnie. I znowu, nie wiedzieć czemu, przypominają mi
się kibole demolujący stadionowe trybuny.
Jeśli jesienią PiS wygra
wybory (uchowaj Boże!), ale
zabraknie mu większości parlamentarnej, zapewne zwróci
się o poparcie do kukizowców. I jeśli znany rockman,
który zapewnia, że jest przeciw politykom ze świecznika,
nie wykaże się konsekwencją
oraz zdrowym rozsądkiem
i skwapliwie skorzysta z tej
oferty, dołączy do nader już
licznego grona politycznych
pajaców, gotowych dla władzy zrobić wszystko. Nie wyobrażam sobie, jak człowiek
pragnący przewietrzyć Polskę,
może pójść na sojusz z ugrupowaniem nazywanym wielką
sektą, która wykopała rów nie
do zasypania. Szanowny elektoracie Pawła Kukiza, czy naprawdę nie czujesz bluesa, czy
odebrało ci do reszty poczucia
rzeczywistości?
Tym, którzy zacierają ręce
na myśl o takim mariażu,
nie dedykuję wymienionych
wcześniej słów: „jakim trzeba
być debilem?”, gdyż wchodzi
tu w grę jeszcze poważniejsze
upośledzenie. Rozwalić Polskę
wydaje się rzeczą łatwą, gorzej
będzie później z jej generalnym remontem.
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Pamiętali o repatriantach

Dwie rocznice

Z inicjatywy mieszkańców Starych Bogaczowic
Bogusława Uchmanowicza
i Eugeniusza Rajcy powstał
projekt upamiętnienia 70
rocznicy przyjazdu repatriantów z ziem wschodnich do Starych Bogaczowic. Efektem jest pomnik,
poświęcony przez ordynariusza diecezji świdnickiej
biskupa Ignacego Deca.
Uroczystość upamiętnienia przyjazdu repatriantów
do gminy Stare Bogaczowice została zorganizowana
przez specjalnie powołany w
tym celu komitet społeczny.
Obchody odbywały się pod
patronatem wójta gminy
Mirosława Lecha i starosty
wałbrzyskiego Jacka Cichury. W uroczystościach wzięli
też udział przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego
w Wałbrzychu, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich
gmin, a przede wszystkim re-

W Walimiu uroczyście
upamiętniono 70 lat, jakie upłynęły od przyjazdu
pierwszych osadników na
teren gminy Walim, a także jubileusz 25-lecia odrodzonego samorządu. Z
tej okazji włodarze gminy
wszystkich kadencji odrodzonego
samorządu,
mieszkańcy gminy oraz
zaproszeni goście spotkali się, aby wspólnie świętować te dwie niezwykle
ważne, ale jakże różne uroczystości.
Obchody rozpoczęto od
uroczystego otwarcia „trasy
zdjęć” autorstwa śp. Filipa
Rozbickiego – pierwszego
powojennego organisty walimskiego kościoła. „Szlak
powojennego
Walimia”,
przygotowano ze zdjęć,
wykonanych przez autora,
który z pasją fotografował
ludzi, architekturę i codzienne życie na przełomie lat
1947-1959. Na zdjęciach
tych utrwalono m.in. „świat

Mieszkańcy gminy Stare Bogaczowice z biskupem Ignacym Decem.

patrianci i ich potomkowie.
Punktem
kulminacyjnym
obchodów było odsłonięcie
i poświęcenie pamiątkowej
tablicy przez biskupa świdnickiego Ignacego Deca, który na ten dzień zaplanował
wizytację kanoniczną parafii

pod wezwaniem Świętego
Józefa Oblubieńca NMP w
Starych Bogaczowicach. Organizatorzy
przygotowali
też wystawę zdjęć z okresu
repatriacji i pierwszych lat na
tych ziemiach.
(TP)

którego już nie ma”: krajobrazy i obiekty, bezpowrotnie utracone, ale także ludzi
żyjących w gminie Walim do
dziś. Mieszkańcy i zaproszeni
goście, oprowadzani przez
Łukasza Kazka – radnego
Gminy Walim, regionalistę,
mieszkańca i miłośnika Walimia oraz pomysłodawcę tej
wspaniałej inicjatywy, mieli
okazję do powspominania
bądź też do poznania dziejów Walimia. Przy odsłanianiu zdjęć przez osoby upamiętnione na fotografiach,
nie brakowało łez i chwil
wzruszenia.
Punktem
kulminacyjnym obchodów było dotarcie na skwer przy parku
jordanowskim, gdzie Wójt
Gminy Walim Adam Hausman, wraz z Feliksem Matusikiem – przedstawicielem
pierwszych osadników na
terenie gminy oraz wydelegowanym uczniem, dokonali uroczystego odsłonięcia
pamiątkowej tablicy, zade-

dykowanej byłym, obecnym
i przyszłym mieszkańcom
Walimia. Podniosły charakter miał moment uroczystego przekazania flagi okrywającej tablicę najstarszemu
mieszkańcowi Walimia –Kazimierzowi Wiśniowskiemu,
a także poświęcenie tablicy
przez księdza proboszcza
Stefana
Łobodzińskiego.
Uroczystości towarzyszyły
także występy artystyczne
poświęcone obu rocznicom.
Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach upamiętnili 70. rocznicę przybycia pierwszych
osadników na ziemie obecnej gminy Walim, a uczniowie z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu
uczcili 25 lat odrodzonego
samorządu. Na zakończenie
uroczystości wszyscy przybyli otrzymali pamiątkowe
znaczki okolicznościowe z
okazji 25-lecia samorządu
terytorialnego.

(TP)

Gmina Stare Bogaczowice bo…
… to miejsce idealne do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. To miejsce,
które już wybrały setki osób, budując na terenie gminy Stare Bogaczowice swoje nowe
domy. A wszechstronny i harmonijny rozwój gminy będzie stale zwiększał jej atrakcyjność,
zdeterminowaną nie tylko doskonałym położeniem.
czesne oświetlenie ulic. Na
terenie gminy Stare Bogaczowice zainstalowanych jest
370 punktów świetlnych oraz
20 punktów hybrydowych.
Choć Gmina Stare Bogaczowice nie należy do
największych w powiecie
wałbrzyskim, to działalność gospodarczą prowadzi
na jej obszarze blisko 200

Nad bezpieczeństwem
mieszkańców i ich mieniem czuwają trzy jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej,
które niejednokrotnie wykazały się profesjonalnym
działaniem podczas powodzi, pożarów i zdarzeń na
drogach. Zabezpieczają one
również liczne imprezy rekreacyjno - sportowe i pa-

rafialne organizowane we
wszystkich sołectwach. Policję na terenie Gminy Stare
Bogaczowice reprezentuje
dzielnicowy z V Komisariatu
Policji w Wałbrzychu, który
dyżuruje w posterunku przy
urzędzie gminy i systematycznie patroluje podległy
mu rewir. Poprawie bezpieczeństwa służy także nowo-

podmiotów. Świadczy to o
klimacie sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości
i tworzeniu nowych miejsc
pracy. Większość firm działa
w branży budowlanej, handlowej, transporcie, ochronie zdrowia i mechanice pojazdowej. W ostatnim czasie
pojawiło się jednak kilka rodzajów działalności, których

jeszcze niedawno nie było w
ewidencji: marketing, nadzór dyspozytorski, usługi kelnerskie, pośrednictwo handlowe, usługi informatyczne,
usługi w zakresie kierowania
pojazdami itp. W związku
z charakterem gminy i jej
położeniem nowe władze
samorządowe będą wspierały rozwój małej i średniej
przedsiębiorczości w branży
turystycznej oraz agroturystycznej. Jednym z priorytetów ma być rozwój bazy
noclegowej oraz gastronomicznej, ponieważ w poprzednich latach na terenie
gminy nie przybywało nowych miejsc noclegowych,
a w przypadku obiektów

gastronomicznych ich liczba
systematycznie spadała.
Rozwojowi przedsiębiorczości, zwłaszcza w zakresie
usług, sprzyja zwiększająca się liczba mieszkańców,
którzy zamieniają okoliczne
miasta na przepięknie położoną gminę Stare Bogaczowice, budując tu liczne
nowe domy. Wyznacznikiem
nowoczesności jest także to,
że na obszarze gminy nie ma
problemu z dostępem do
stacjonarnej sieci telefonicznej oraz internetowej. Trwają także zabiegi, by jeszcze
lepsze było pokrycie terenu
gminy sygnałem sieci komórkowych.
(RED)
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ŚWIEBODZICE

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

SKLEP MONOPOLOWY

ul. Żeromskiego 5,
Świebodzice
(dawny ZAGŁOBA)
Zapraszamy 7 dni w tygodniu w naszej ofercie
• ALKOHOL (piwa także z Rosji, Ukrainy i Słowacji),
• NAPOJE, SŁODYCZE, LODY
• PAPIEROSY, TYTOŃ, GILZY
• DOŁADOWANIA i STARTERY

LICZNE PROMOCJE ORAZ NISKIE CENY
PRODUKTY REGIONALNE

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA WIĘKSZE
ILOŚCI ALKOHOLU NA IMPREZY I UROCZYSTOŚCI.

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

Dzięki wielkiej determinacji i szybkości działania, strażnicy miejscy
ze Świebodzic uratowali człowieka przed śmiercią. 42-letni
mężczyzna (nie jest mieszkańcem Świebodzic) chciał rzucić się
pod przejeżdżający pociąg.
Do tej dramatycznej sytuacji doszło 29 maja, około
godz. 11.00. Funkcjonariusze
Straży Miejskiej w Świebodzicach zostali powiadomieni przez pasażerów dworca
kolejowego o dziwnie zachowującym się człowieku.
Mężczyzna klęczał i modlił
się na peronie, a jego zachowanie wskazywało, że może
zrobić sobie coś złego. Patrol
natychmiast przyjechał na
dworzec i - niemal w ostatnim momencie - odciągnął
desperata od torów. Na peron właśnie wjeżdżał pociąg.
Mężczyzna został przekazany policji.
- Strażnikom należą się
słowa uznania i podziękowania za taką postawę. Straż
miejska na co dzień nie cieszy się niestety sympatią
społeczeństwa, dlatego tym
bardziej za takie interwencje należą się świebodzickim
funkcjonariuszom
gorące

Strażnicy miejscy uratowali niedoszłego samobójcę.

podziękowania. Udowodnili,
że straż miejska nie tylko pilnuje porządku i przestrzegania prawa - ale także niesie
pomoc innym – podkreśla

Agnieszka Bielawska – Pękala, Rzecznik prasowy Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

Potrzeby seniorów
W ramach realizacji
projektu „Senior = aktywny obywatel” zapraszamy
seniorów - mieszkańców
Świebodzic, do udziału
w warsztatach poświęconych tworzeniu diagnozy
potrzeb osób starszych.
Spotkanie odbędzie się
10 czerwca, w godzinach
8:00-12:00 w Centrum Rehabilitacji Społecznej, przy
ul. Parkowej 4. (świetlica
środowiskowa).
W trakcie spotkania
chcemy oddać głos seniorom, jako ekspertom, po-

nieważ to właśnie Państwo
najlepiej wiedzą, jak wygląda świat codziennych problemów osób starszych, i
jakie są Państwa potrzeby.
Wspólnie będzie próbować
stworzyć diagnozę, dzięki
której uda się dostosować
lokalną ofertę prozdrowotną, kulturalną i sportową w
Świebodzicach do rzeczywistych oczekiwań osób
starszych. Wszyscy zainteresowani udziałem w warsztatach mogą skontaktować
się z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Świebodzi-

cach i zgłosić swój udział
do 9 czerwca , do godz.
12.00. Informacja pod nr
tel. 74 666 9 928. Spotkanie
poprowadzi Damian Dec,
doświadczony animator lokalny, które wesprze uczestników w procesie tworzenia
diagnozy potrzeb seniorów.
Projekt pn. „Senior = aktywny obywatel” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świebodzicach
wraz z Fundacją Integracji
Społecznej Prom w ramach
rządowego programu ASOS.

(RED)

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

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

• Zarządzaniem nieruchomościami

Strażnicy miejscy
uratowali człowieka

Tartak Urbaniak oferuje:

Zostań
ławnikiem
Do 30 czerwca 2015 roku
przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego
w Świdnicy, kadencja 2016
– 2019. Nabór dotyczy 12
miejsc w sądzie okręgowym oraz 8 w sądzie rejonowym.
Aby zostać ławnikiem, należy mieć co najmniej 30 lat,
mieć polskie obywatelsko
, wykształcenie minimum
średnie, dobre zdrowie oraz
nieposzlakowaną
opinię.
Ławnikiem nie może zostać
osoba karana. Wyboru ławników do sądów okręgowych dokona Rada Miejska
w Świebodzicach w głosowaniu tajnym, najpóźniej
do końca października 2015
roku. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w
Świebodzicach w Wydziale
Organizacyjno – Administracyjnym , pokój nr 8-9 (I
piętro) w godzinach pracy
urzędu. Informacje pod numerami telefonu: 74 666-9510 – lub 74 666-95-15. Druki
karty zgłoszenia na ławnika
sądowego można pobierać
w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pokój nr 8-9 (I
piętro) oraz w BIP.
Ławnik to niezawodowy
członek składu orzekającego
(sądu), stanowiący czynnik
społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Udział czynnika
społecznego w wymiarze
sprawiedliwości został zapisany w art. 182. Konstytucji
RP. W zakresie orzekania
ławnik posiada większość
prerogatyw sędziego: jest
niezawisły, podlega tylko
konstytucji i ustawom, a jego
głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką
samą wagę jak głos sędziego zawodowego. Ławnik nie
może jednakże przewodniczyć rozprawie sądowej, a
ponadto nie musi uzasadniać zdania odrębnego, jeżeli takie złożył.
(RED)

Inwestycje
w bezpieczeństwo
Piesze patrole policji
oraz budowa chodnika –
na te dwa cele Rada Miejska Świebodzic przekaże
pieniądze policji i powiatowi.
Pierwsza uchwała dotyczyła 5 tys. zł na patrole
piesze. Za pośrednictwem
samorządu Świebodzic przekazała je Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach.
Dodatkowi funkcjonariusze
będą patrolować osiedla,
administrowane przez spółdzielnię mieszkaniową - Piastowskie i Sudeckie. Druga
uchwała dotyczyła wsparcia
finansowego remontu chodnika przy ul. Wodnej w Świebodzicach. Jest to droga powiatowa, dlatego inwestycję
będzie realizował powiat.

Jednak z uwagi na to, że jest
to chodnik znajdujący się na
terenie miasta, dodatkowo
bardzo uczęszczany przez
mieszkańców,
samorząd
zdecydował się przekazać
powiatowi dotację, by inwestycja została jak najszybciej
zrealizowana.
- Chodzi przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa osób, korzystających
z chodnika - podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.
Dotacja nie przekroczy 30
% wartości kosztorysowej
zadania - będzie to maksymalnie 45 tys. zł. Remont
obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Strzegomską
do skrzyżowania z ul. Zieloną.
(RED)

Skwitowali burmistrza
Świebodzic
Po raz ósmy burmistrz
Świebodzic Bogdan Kożuchowicz otrzymał absolutorium za wykonanie
budżetu. Podczas VIII sesji
Rady Miejskiej w Świebodzicach 15 głosami, za przy
6 wstrzymujących, radni udzielili absolutorium
za wykonanie budżetu w
2014 roku.
Dochody gminy w 2014
roku zostały zrealizowane w
ponad 97 %, zaś wydatki - w
93 %. Uzasadnienie Komisji Rewizyjnej do wniosku
o udzielenie absolutorium
przedstawił jej przewodniczący, radny Zbigniew Opaliński.
- Kondycja naszej gminy
jest dobra, co pokazują wartości wykonania dochodów i
wydatków, należy także podkreślić, że poziom wydatków
inwestycyjnych utrzymuje
się od wielu lat na wysokim
pułapie - podkreślał przewodniczący komisji.
Krystian Wołoszyn, szef
Klubu Radnych Bogdana

Radni jednogłośnie udzielili
absolutorium Bogdanowi
Kożuchowiczowi.

Kożuchowicza także zaznaczył, że gmina dynamicznie
się rozwija, realizowane są
inwestycje, zgłaszane zarówno przez radnych, jak i
mieszkańców. Dziękując za
głosowanie burmistrz podkreślił, że takie wyniki realizacji budżetu to efekt pracy
grupowej - radnych, współpracowników.
- Bardzo serdecznie dziękuję, bo dzięki tej dobrej
współpracy, zgodzie, miasto
może się rozwijać - podkreślał burmistrz.
(RED)
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Wałbrzych ma ekstraklasę!
Piłkarki nożne AZS
PWSZ Wałbrzych, na kolejkę przed zakończeniem
rozgrywek I ligi, wywalczyły awans do ekstraklasy. W
sobotę wałbrzyszanki rozgromiły w Lublinie miejscowy Widok aż 5:0 i po
zaledwie jednym sezonie
gry na zapleczu ekstraklasy przebiły się do krajowej
elity!
Akademiczki pojechały
do Lublina po zwycięstwo,
które – bez oglądania się na
rywalki – gwarantowało im
awans do ekstraklasy. Trener
Marcin Gryka zabrał na to
spotkanie kontuzjowane Miłek i Bosacką, ale nie znalazły
się w wyjściowym składzie,
który tworzyły: Antończyk
- Pluta, Konopka, Botor, Kowalewska, Mesjasz, Brzeska,
Borkowska, Lizoń, Wacławczyk, Gonzalez.
Z powodu ulewy i konieczności zmiany boiska,
mecz rozpoczął się z kilkunastominutowym opóźnieniem, co jednak nie wpłynęło na postawę śrubujących
rekord wałbrzyszanek. I już
w 6 minucie pierwszego
gola zdobyła Mesjasz, która
trafiła do siatki Widoku po
dośrodkowaniu Brzeskiej z
rzutu rożnego. Po niespełna

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz
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CVEZOFL7JDPUFMV
AZS PWSZ Wałbrzych awansował do piłkarskiej ekstraklasy!

pół godzinie gry było już 2:0
dla AZS PWSZ, po tym jak
w 28 min. Lizoń strzałem z
dystansu pokonała lubelską
bramkarkę. A tuż przed przerwą gola „do szatni” zdobyła
po rzucie wolnym Brzeska.
Po zmianie stron ponownie piłkę w siatce gospodyń
umieściła Brzeska, a wynik
na 5:0 ustaliła Pluta. W końcówce spotkania trener Marcin Gryka wprowadził do gry
zmienniczki, a po końcowym
gwizdku polały się szampany i łzy szczęścia.

Ostatni mecz w I lidze
AZS PWSZ Wałbrzych rozegra 7 czerwca o godz. 11.00
z Wandą Kraków.
Z kolei drużyna rezerw
AZS PWSZ Wałbrzych wygrała w Jeleniej Górze 2:1 z
Orlikiem (dwa gole zdobyła
Aleksandra Mazurek) i utrzymała nie tylko pozycję lidera,
ale już wygrała te rozgrywki.
- A to może oznaczać
bezpośredni awans do II ligi!
Ostateczna decyzja jeszcze
w tej sprawie nie zapadła, ale
wygranie II grupy III ligi dol-

nośląskiej przez AZS PWSZ II
stało się faktem. Gratulacje
dla zawodniczek i trenera
Kamila Jasińskiego – podkreślają działacze AZS PWSZ
Wałbrzych.
Drugą pozycję utrzymała
Victoria Aglomeracja Wałbrzyska, która rozgromiła w
wyjazdowym meczu Grom
Udanin 11:1, a drugi punkt
wywalczyły dziewczęta z
Jedliny Zdroju, które zremisowały w Nowej Rudzie z
Piastem 1:1.
(RED)

Unia w okręgówce
Juniorzy Unii Stare
Bogaczowice wywalczyli
awans do ligi okręgowej!
W decydującym meczu
Unia wygrała z Sudetami
Dziećmorowice 5:3.

REKLAMA

To było bardzo emocjonujące, stojące na wysokim
poziomie widowisko. Goście
rozpoczęli od prowadzenia
1:0, ale potem trzy gole Unii
dały jej prowadzenie (2 MaREKLAMA

Myjnia ręczna przy Kauflandzie
Juniorzy Unii Bogaczowice awansowali do ligi okręgowej.

Wulkanizacja
Naprawy bieżące
samochodów

MYCIE GRATIS*

* przy naprawie samochodu lub wymianie kompletu opon

TEL. 513 050 330
Wałbrzych, ul. Długa 4

cieja Słowika i 1 Wojciecha
Wojciechowskiego). Sudety
zdobyły tuż przed przerwą
gola na 3:2, a niedługo po
zmianie stron doprowadziły do remisu 3:3. W 87 min.
bramka Kamila Zdeba ponownie wyprowadziła Unię
na prowadzenie, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił
zmiennik Kamila Zdeba najmłodszy zawodnik Janek
Stokłosa. Awans wywalczyli:
Szymon Radzikowski, Kuba
Sawicki, Jacek Skwarek, Rafał
Bijak,Jan Zuchantke, Pavel
Lyubansky, Wojciech Wojciechowski, Marcel Klimek,
Maciej Słowik, Paweł Jaglarz,
Janek Stokłosa, Kamil Zdeb,
Przemysław Hojak, Maciej

Grzeszczuk, Mateusz Pach,
Piotr Rajca, Damian Kostecki,
Piotr Trzciński, Tomasz Szajb,
Piotr Troper oraz trener Artur
Pisarczyk.
- Nie możemy zapomnieć
o tym, że w prowadzeniu
działalności klubu pomagają
rodzice naszych podopiecznych, jak również sympatycy
i kibice. Pamiętamy również,
że Krzysztof Król - były trener
naszej młodzieży - miał duży
wpływ na ich dzisiejszą grę.
Wiele osób i wiele instytucji
dołożyło cegiełkę do naszej
wygranej w lidze i za to wielkie podziękowania – podkreśla Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
(RED)

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

Koniec nadziei
Piłkarze Górnika Wałbrzych zremisowali w Legionowie z miejscową Legionovią 1:1. Ten podział
punktów powoduje, że nawet jeśli Widzew Łódź nie
otrzyma licencji na grę w
II lidze, to i tak wałbrzyszanie spadną do niższej klasy
rozgrywkowej, bo nie mają
już nawet matematycznych szans na awans na 16
miejsce w tabeli. Powodem
tego jest niekorzystny bilans bezpośrednich meczów z Kotwicą Kołobrzeg.
W porównaniu do poprzedniego meczu ze Stalą
Mielec (0:1) trener Jerzy Cyrak
dokonał jednej zmiany - powracający po pauzie za nadmiar żółtych kartek Mateusz
Sawicki zastąpił Dominika Radziemskiego. Mecz się zaczął
fatalnie dla piłkarzy Roberta Pevnika - w 4 min. Paweł
Waśków faulował przed polem karnym wychodzącego
na czystą pozycję Marcina
Orłowskiego, za co bramkarz
gospodarzy otrzymał czerwoną kartkę. Dzięki tej sytuacji wałbrzyszanie osiągnęli
przewagę praktycznie na całe
spotkanie. W 24 min. po niezłej akcji w pole karne wpadł
Marcin Orłowski, oddając
mocny strzał, niestety został
zablokowany przez obronę.
Sześć minut później świetną
okazję na otworzenie wyniku
miał Rafał Figiel, niestety huknął tylko w poprzeczkę.
W przerwie za Damiana
Lenkiewicza na boisko wszedł
Kamil Śmiałowski. Początek
drugiej połowy, mimo dalszej
dominacji biało – niebieskich,
był dosyć przeciętny, nie było
żadnych ciekawych sytuacji z

obu stron. W końcu w 69 min.
z rzutu wolnego uderzył Michał Oświęcimka, jego strzał
obronił Mikołaj Smyłek, ale
z dobitką zdążył Kamil Śmiałowski, który otworzył wynik
spotkania. Po golu goście
mieli jeszcze większą przewagę, jednak nie potrafił stworzyć kolejnej stuprocentowej
sytuacji, co się potem zemściło. W 86 min. w przypadkowej
akcji do wyrównania doprowadził Szymon Lewicki, przez
co odebrał wałbrzyszanom
szanse na pierwsze zwycięstwo wyjazdowe w tym sezonie. Pod koniec spotkania
jeszcze piłkarze Jerzego Cyraka próbowali zdobyć zwycięskiego gola, jednak nic z tego
nie wyszło. Ostatecznie Górnik Wałbrzych zremisował w
Legionowie 1:1 co przesądziło o degradacji wałbrzyszan
z II ligi.
W ostatniej kolejce biało - niebiescy zagrają na
własnym stadionie z Okocimskim Brzesko. Spotkanie
odbędzie się w niedzielę, 7
czerwca o godz. 16:00.
Radosław Radczak

Legionovia Legionowo - Górnik
Wałbrzych 1:1 (0:0)
Bramki: 0:1 Śmiałowski (69), 1:1
Lewicki (86). Czerwona kartka: Paweł
Wasków (4, za faul). Sędziował: Sławomir Smaczny (Bytom). Widzów: 200.
Legionovia: (skład wyjściowy) Waśków
- Goliński, Grudniewski, Menzel, Wieczorek - Tlaga, Krljanovič, Milewski,
Czapa, Wolski - Lewicki.
Górnik: Czapla - D. Michalak, Tyktor,
Cichocki, Sawicki (72 Radziemski)
- Oświęcimka, Bronisławski, Wepa,
Figiel - Orłowski, Lenkiewicz (46
Śmiałowski).
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OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

LETNIA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

Koszykarze
do Radomia
Młodzi koszykarze z Publicznego Gimnazjum nr 11 w
Wałbrzychu wygrali we Wrocławiu makroregionalny finał ogólnopolskiego turnieju Orlik Basketmania 2015.
Drużyna, która reprezentowała Wałbrzych pod nazwą PG
11 - Górnik Wałbrzych będzie
reprezentowała
makroregion dolnośląsko – opolski w
turnieju finałowym, który w
dniach 12-14.06.2015 r. zostanie rozegrany w Radomiu.
(RED)

Piłkarki do Gdańska

Cieśliński przed kolejnymi
wyzwaniami
Mariusz Cieśliński, utytułowany fighter ze Świebodzic, po zwycięstwie
nad o połowę od siebie
młodszym Niemcem Ali
El-Salehem podczas gali
Heroes Fight Night w Berlinie, przymierza się do kolejnych wyzwań.
Mimo 41 lat czuje, że
stać go na jeszcze wiele
wartościowych sukcesów. Wkrótce będę znał następnego rywala i gwarantuję,
że dobrze przygotuję się do
pojedynku. Optymistycznie
nastroiła mnie wygrana w
Arenie Berlin. Stoczyliśmy
emocjonującą i widowiskową walkę, z nagłymi zwrotami akcji, za co zostaliśmy
nagrodzeni głośną owacją
kibiców. Jeszcze nie tak
dawno, zawodnik ringowy
przekraczając
trzydziestkę, uważał się za weterana,
który dobierając sobie słabszych przeciwników pragnie
jakoś dotrwać do końca kariery. Teraz, gdy m.in. medycyna sportowa zrobiła wielkie postępy, można o wiele

dłużej z powodzeniem zmagać się w ringu nawet z o
wiele młodszymi i mocnymi
zawodnikami, jak w moim
przypadku. Nie zamierzam
zawieszać rękawic na kołku,
bo wierzę, że stać mnie na
jeszcze niejedno zaskakujące zwycięstwo – powiedział
Cieśliński.
16 czerwca jego podopieczny w świebodzickim
klubie K.O. Gym Michał Leśniak (swego czasu był zawodnikiem klubu Kaczor
Boks Team Wałbrzych, z którym zdobył młodzieżowe mistrzostwo Polski) spotka się
po raz trzeci w zawodowym
pojedynku z doświadczonym bokserem z Białorusi.
- Będzie to poważny
sprawdzian dla Michała, ale
skoro wytyczył sobie ambitne cele, musi poradzić sobie
z tego rodzaju wojownikami,
by zdobywać wartościowe
tytuły. Wierzę, że mu się to
uda i że zrobi kolejny krok na
tej drodze - podkreślił jego
trener.

Cieśliński po zwycięstwie na gali w Berlinie.

Andrzej Basiński

Piłkarki nożne z Gimnazjum
nr 1 w Boguszowie Gorcach
zagrają w finale ogólnopolskim Turnieju Coca – Cola
Cup 2015. Boguszowianki wywalczyły I miejsce w finale wojewódzkim tego turnieju. W
meczu finałowym zawodniczki z Boguszowa Gorc nie uległy Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego JUNIOR z Wrocławia, choć wynik początkowy
0:2 nie napawał optymizmem.
Bramkarka Nikola w pięknym
stylu obroniła kilka groźnych
strzałów. Natomiast Edyta poderwała swoje koleżanki do
walki i jeszcze przed przerwą
zdobyła dwa gole. W drugiej
odsłonie meczu finałowego
gimnazjalistki z Boguszowa-Gorc nie pozostawiły wątpliwości, komu przypadnie zwycięstwo, wygrywając 4:2. W
całym turnieju zdobyły aż 31
goli w pięciu meczach. Zgarnęły też nagrody indywidualne: Nikola została wybrana
najlepszą bramkarką, a Edyta
zdobyła tytuł królowej strzelczyń.
(RED)

Świętowali na korcie
Dni Szczawna Zdroju na
szczawieńskich kortach rozpoczęły zmagania w kategorii zielonej. W zawodach zwyciężyła Dominika Szumigaj
przed Andrzejem Roszakiem
oraz Kamilem Pawlakiem. Drugiego dnia rozegrano zawody
w kategoriach pomarańczowej oraz czerwonej. W turnieju
pomarańczowych triumfowała Klaudia Owcarz przed Filipem Kosińskim. Trzecie miejsce zajął Mateusz Sławiński,
broniąc 5 piłek meczowych w
meczu z Mikołajem Chrząszczem. W turnieju czerwonych
w grupie pierwszej najlepszy
był Tadeusz Tadowski przed
Oliwią Popławską i Oliwią Kogut, a w grupie drugiej zwyciężył Fanek Włochal, przed
Hanią Wróbel i Laurą Głód.
(RED)

Środa, 3 czerwca 2015 r.
www.db2010.pl

Chcą do elity
Siatkarze TS Victoria
PWSZ Wałbrzych okazali się najlepsi w Krispol I
lidze, a swój sukces przypieczętowali zwycięstwem
nad Stalą AZS PWSZ Nysa
na parkiecie rywali. Ale nie
oznacza to automatycznego awansu do ekstraklasy.
– Naszą ambicją jest gra,
jak dawniej, w krajowej elicie, więc staramy się o wejście do Plus Ligi – powiedział prezes klubu Henryk
Walentas.
Victoria wystartowała do
rozgrywek z pozycji beniaminka. – Uważaliśmy, że na
finiszu realne będzie miejsce
5-8, ale to, co osiągnęliśmy,
przerosło nasze oczekiwania.
Dała efekty ciężka praca zespołu prowadzonego przez
Krzysztofa Janczaka – podkreślił.
Triumf w rozgrywkach Krispol I ligi, zaostrzył apetyty
wałbrzyszan. Jak stwierdził
prezes, ambicją wałbrzyskich siatkarzy jest teraz gra
w krajowej elicie. – Podczas
kongresu polskiej siatkówki
na Stadionie Narodowym,
rozmawialiśmy o Plus Lidze
z Zarządem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Usłyszeliśmy, że rozszerzenie jej w
sezonie 2015/2016 jest niemożliwe. Powiadomiliśmy
zatem PZPS, że do końca
grudnia tego roku złożymy
deklarację gry w Plus Lidze w
sezonie 2016/2017.
Prezes zauważył, że na
przeszkodzie gry Victorii w
Plus Lidze w najbliższym sezonie, stanęły m.in. umowy
sponsorskie, które w nowej
sytuacji mogłyby zostać zerwane. - Ostateczny kształt
przyszłej Plus Ligi dopiero
jest rozważany, być może
będzie się ona składać z
dwóch grup, mocniejszej
i słabszej. Ale sprawy nie
odpuścimy, bo chcemy, by
siatkówka w najlepszym
krajowym wydaniu wróciła
do Wałbrzycha – zaznaczył
Walentas.
We wrześniu 2016 roku
klub obchodził będzie swoje 60-lecie. Victoria kontynuuje piękne wałbrzyskie
tradycje w tej dyscyplinie.
W 1993 roku Chełmiec Wałbrzych zdobył Puchar Polski.
Przez wiele lat występował
w ekstraklasie. Z tego klubu
wywodzi się reprezentant
kraju oraz olimpijczyk z Aten,
Pekinu i Londynu, aktualny
złoty medalista mistrzostw
świata Krzysztof Ignaczak.
Jego ojciec, Janusz, także
długo związany z Chełmcem, do niedawna trenował
I drużynę Victorii. Zastąpił go

Trener Krzysztof Janczak zostaje w Victorii na kolejny sezon.

Krzysztof Janczak, były gracz
Chełmca, uczestnik igrzysk w
Atlancie.
Wałbrzyski szkoleniowiec
ma opinię bardzo wymagającego. – Rozgrzewka na siłowni u Janczaka jest często
dłuższa niż cały trening w
innych klubach. Żaden z zawodników przez cały sezon
nie spóźnił się na zajęcia. To
przyniosło efekty – powiedział prezes.
Jak mówi, jeszcze do niedawna do hali OSiR przychodziło na mecze Victorii
100-150 kibiców. Teraz, w
nowym obiekcie, jest ich
dziesięciokrotnie więcej. –

Hala kompleksu Aqua-Zdrój
to istne cacko, wałbrzyska
wizytówka. Żaden z klubów
pierwszej ligi nie ma tak
pięknego obiektu, wygodnego i funkcjonalnego, a i
w Plus Lidze należałby do
najlepszych. Gra w takiej
hali mobilizuje dodatkowo
– ocenił.
Klub utrzymują wspólnie
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. oraz
miasto, przy udziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, w której studentami jest siedmiu z dwunastu
członków drużyny.
Andrzej Basiński
REKLAMA

Biuro Rachunkowo-Doradcze

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

Zacznij działać jeszcze dziś:

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

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

PRACA
Zatrudnimy agentów ochrony
obiektów handlowych w Jedlinie
Zdroju. Tel. 693 864 690.

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

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

i inne...

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

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

Sprzedam
mieszkanie

dwupokojowe
z ogródkiem
na pierwszym piętrze.
Biały kamień,
ul. Obrońców Pokoju.
Tel. 887-338-001.

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

Drukarnia Wielkoformatowa

zatrudni
handlowców
ze znajomością zagadnień
marketingu i reklamy.
CV prosimy wysyłać na

email: rekrutacja@citydruk.pl
Drukarnia Wielkoformatowa

zatrudni
operatora DTP
ze znajomością obsługi
urządzeń druku
wielkoformatowego.
CV prosimy wysyłać na
email: rekrutacja@citydruk.pl

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

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

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.

(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

NIERUCHOMOŚCI

(1) 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.

.PL
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ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

czynne
od poniedziałku
do piątku
w godz. 10.00 - 15.00

(3) Do wynajęcia lub sprzedaży
mieszkanie 2-pok. w domku
szeregowym - Nowe Miasto. Tel.
504-782-455.

(2) Sprzedam garaż, Głuszyca
ul. Parkowa 3/1, pow. 18 m2,
murowany, prąd. Cena 9500 zł,
tel. 698-624-634.

DB2010

(w czwartki - nieczynne)

(2) Wynajmę mieszkanie w
Wałbrzychu i zakład fryzjerski w
Jedlinie Zdroju. Tel. 74 664 83 58,
783 863 294.

(3) Sprzedam mieszkanie (50m2)
i duży garaż murowany - Stary
Zdrój. Tel. 504-782-455.

Tel. 606 478 000

Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010

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!

tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(przy Starej Kopalni)

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

HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych

Wynajmę

pomieszczenia biurowe
z powierzchnią
magazynową
z osobnym wejściem
i parkingiem

Kupiê zegarki

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

Tel. 606 478 000

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

tel. 790 709 590
www.db2010.pl

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna,
Longines, Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa,
Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin,
Junghans, Junkers
japoñskie - Seiko, Citizen,
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

DB2010

.PL
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Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak
Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

DB2010

.PL

Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.pl

Środa, 3 czerwca 2015 r.
www.db2010.pl
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MENTOR Biały Kamień, 38 m2,
rozkład, dwa pokoje, NOWE
BUDOWNICTWO, ogrzewanie
miejskie, do zamieszkania, Cena
94000,-zł Kontakt 530-998-374

DUŻA KAWALERKA po kapitalnym
remoncie, 1 piętro, jasna kuchnia,
ogrzewanie gazowe, Śródmieście,
37m2, 59 000zł. Tel: 535-311-265
MENTOR Mieszkanie 3 pokojowe
DO WEJŚCIA, PODZAMCZE, 61
M2, po remoncie, z wyposażeniem w cenie, 2 piętro. Atrakcyjna
cena 154.000,-zł, Tel: 530 998 374
MENTOR Mieszkanie na 1 piętrze,
Stary Zdrój, 93m2, rozkład, ogrzewanie gazowe, 3 przestronne
pokoje, 110 tys. Tel: 530 998 374
MENTOR, BEZCZYNSZOWE
mieszkanie Z BEZPOŚREDNIM
WYJŚCIEM NA OGRÓD! Cicha,
spokojna okolica Boguszowa-Gorc, 2 pokoje, cena 80 tys zł, Tel:
535-285-514
MENTOR Piaskowa Góra, 2 pokoje
po kapitalnym remoncie, wyposażenie w cenie, balkon, 2 piętro, 96
tys, Tel: 535-285-514

MISZKANIA- SOBIĘCIN
140 tyś. do negocjacji, wyremontowane, 110 m2, I piętro, 3
pokoje, po remoncie, wejście z
przedpokoju na strych, + ogródek, 74/640 11 73, 502 668 974

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

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

58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ

MIESZKANIA –PODGÓRZE

SPRZEDAM

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-PODZAMCZE

MIESZKANIA-JEDLINA ZDRÓJ

210 tyś., 61,5 m2, po kapitalnym
remoncie, bogato wyposażone,
bardzo atrakcyjne 74/640 11 73,
502 549 553

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

MIESZKANIA – PIASKOWA GÓRA

239 tyś. 89,5 m2, projektowane przez architekta, 10 km do
Wałbrzycha 74/640 11 73, 502
549 553

Cena 120 tyś. 3 pokoje, II piętro w
wieżowcu, świetna lokalizacja, 44
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, zamknięty parking, centrum osiedla,
kuchnia w zabudowie, częściowo
umeblowane, 74/640 11 73, 502
668 974
DOMY- PIASKOWA GÓRA

MIESZKANIA-STARE BOGACZOWICE

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 werandą, gotowe do zamieszkania,
działka o pow. 45 arów 74/640 11
73, 502 668 974

PILNIE! OKAZJA! Dom w zabudowie bliźniaczej z garażem, Świebodzice. Powierzchnia 120m2,
działka 351m2, cena 320 000zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265

298 tyś. dom w zabudowie
szeregowej skrajnej z możliwością
rozbudowy, 73 m2 + działka 214
m2, salon + dwie sypialnie, widna
kuchnia, toaleta z WC, garaż blaszany 74/640 11 73, 502 668 974

MENTOR Biały Kamień, 3 pokoje,
85m2, duży potencjał, dwa
mieszkania w cenie jednego
(66m2+19m2), cena 125 000zł DO
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265

MIESZKANIA –ŚRÓDMIEŚCIE

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

Cena 65 tyś. 36 m2, ( lub na zamianę) I piętro w kamienicy dwu
piętrowej, 2 pokoje, widna kuchnia 74/640 11 73, 502 668 974

1100 zł, 2 pokoje, na parterze, w
pełni umeblowane, po kapitalnym remoncie, świetna lokalizacja
74/640 11 73, 502 668 974

MENTOR Zadbane mieszkanie w
Śródmieściu, 4 pokoje, kuchnia,
łazienka, wc, kotłownia i garderoba, 85m2, 2 piętro, budynek po
termomodernizacji, 145 000zł. do
neg. Tel: 535-311-265

Cena 85 tyś. 35 m2, II piętro, 2
pokoje, po kapitalnym remoncie
74/640 11 73, 502 668 974

Piękne Mieszkanie! OGRÓDEK
600m2, GARAŻ, 4 POKOJE,
wyremontowana TRZYRODZINNA
KAMIENICA, BIAŁY KAMIEŃ, 75m2,
cała kondygnacja, 188 000zł DO
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265

MIESZKANIA –STARY ZDRÓJ

Mieszkanie, OGRÓDEK, GARAŻ
52 m2 – na dwa auta, murowany, 3 POKOJE, czterorodzinna,
wyremontowana KAMIENICA,
SZCZAWIENKO, 70m2, 210 000zł
DO NEG. Tel: 530 998 374
MENTOR Apartament dwupoziomowy w Szczawnie, 60 m2, osiedle zamknięte, wysoki standard,
zabudowa kuchenna w cenie, 249
tys. zł. Kontakt 535416014
MENTOR Kawalerka 25m2 po
kapitalnym remoncie cena:
29000,-zł do negocjacji. Kontakt
535416014
MENTOR Nowe Miasto, OKAZJA!,
41 m2, dwa pokoje w doskonałej
lokalizacji, kilkurodzinna kamienica. Cena 55000,-zł Kontakt
530-998-374
MENTOR Mieszkanie 2pokojowe
PODZAMCZE, 54 m2!.4 piętro
w wieżowcu, Cena 115.000,-zł.
Kontakt 535416014

DO WYNAJĘCIA

140 tyś, ścisłe centrum, 90 m2,
mieszkanie idealnie nadaje się na
biuro, 74/640 11 73, 502 549 553
Cena 45 tyś. 50 m2, I piętro,
do remontu, pokój z kuchnią i
dodatkowym pomieszczeniem,
2 toalety, komórka, garaż wraz z
działką dodatkowo 20 tys. 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 umeblowana i wyposażona, 74/640
11 73, 502 668 974
51 tys. 27 mkw, kawalerka z jasną
kuchnią, na V piętrze, gotowa do
wprowadzenia, 74/640 11 73, 502
668 974
89 tys. 41 mkw, 2 pokoje, rozkładowe, po remoncie, częściowo
umeblowane, 74/640 11 73, 502
668 974
Cena 60 tyś. do remontu, 68 m2, 3
pokoje, parter, 74/640 11 73, 509
180 718
MIESZKANIA – NOWE MIASTO
78 tyś., 34,40 m2, po remoncie,
74/640 11 73, 509 180 718

BON - BIAŁY KAMIEŃ ,64 M2
,PARTER ,3 POKOJE ,JASNA KUCHNIA W ZABUDOWIE ,ŁAZIENKA
Z KABINA PRYSZNICOWĄ I WC
,PRZEDPOKÓJ ,PIWNICA ,STRYCH
.OGRZEWANIE GAZOWE PIEC 2
FUNKCYJNY . CENA : 199 000 ZŁ
(NR : 1986)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,71,5 M2
,PARTER ,2 POKOJE ,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC ORAZ KABINA PRYSZNICOWĄ ,PRZEDPOKÓJ
,2 PIWNICE ,WSPÓLNY STRYCH
..OGRZEWANIE ZE WSPÓLNEJ
KOTŁOWNI .OKNA PCV . CENA :
109 000 ZŁ/(NR : 2009)- (74) 843
33 33, (74) 666 66 06
BON - PODZAMCZE ,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 ,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 - STARY ZDRÓJ ,33M2
,WYSOKI PARTER ,2 POKOJE
,JASNA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z
KABINA PRYSZNICOWA ORAZ
WC ,PIWNICA ,WSPÓLNY STRYCH
.OGRZEWANIE WĘGLOWE . CENA :
55 000 ZŁ (NR : 2010) (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON - PIASKOWA GÓRA ,59 M2
,WYSOKI PARTER ,4 POKOJE
,KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z WC
,PRZEDPOKÓJ ,BALKON ,KOMÓRKA .OGRZEWANIE CENTRALNE
MIEJSKIE . CENA : 119 000 ZŁ (NR
: 2013)- (74) 666 66 09, (74) 666
66 06
BON - PODZAMCZE ,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 ,104 M2
,1 PIĘTRO ,3 POKOJE ,JASNA UMEBLOWANA KUCHNIA ,ŁAZIENKA Z
WANNĄ I KABINĄ PRYSZNICOWĄ
ORAZ WC ,PRZEDPOKÓJ ,DZIAŁKA
,GARAŻ .OKNA DREWNIANE
.OGRZEWANIE - PIEC 2 FUNKCYJNY . CENA NAJMU : 2700 ZŁ (NR
: 1997)- (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - SOBIĘCIN ,45 M2 , 2 PIĘTRO
,1 POKÓJ ,JASNA KUCHNIA Z
JADALNIĄ ,ŁAZIENKA Z KABINĄ
PRYSZNICOWĄ I WC ,PRZEDPOKÓJ ,OGRZEWANIE GAZOWE
.OKNA PCV . CENA NAJMU : 750
ZŁ/MC + MEDIA (WODA ,PRĄD
,GAZ) (NR : 1988) (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - PODGÓRZE ,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 WOLNOSTOJĄCY ,150 M2 ,GARAŻ
,DZIAŁKA 1600 M2 . CENA : 215
000 ZŁ (NR : 2004)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - WAŁBRZYCH ,DOM
WOLNOSTOJĄCY 3 KONDYGNACYJNY ,296 M2 ,DZIAŁKA : 700 M2
,GARAŻ . CENA : 550 000 ZŁ (NR
: 1994)- (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - SZCZAWNO ZDRÓJ ,DOM
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ,120
M2 ,DZIAŁKA OD 170 DO 220 M2
,GARAŻ . CENA : 298 000 ZŁ (NR
: 1593) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - WAŁBRZYCH ,DOM WOLNOSTOJĄCY 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 ,DZIAŁKA 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
SĄSIEDNIEJ 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
ELEKTRYCZNE .CENA : 390 000 ZŁ
(NR : 2000)- (74) 666 66 09, (74)
666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,PARTER
,3 POMIESZCZENIA BIUROWE
WC ,HALL .SĄSIEDZTWO ZESP.
ADWOKACKICH . CENA NAJMU :
1600 ZŁ, CENA SPRZEDAŻY: 158
000 ZŁ (NR : 1124)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06
BON - ŚRÓDMIEŚCIE ,LOKAL
BIUROWY , 43 M2 ,PARTER ,SALA
SPRZEDAŻY ,ŁAZIENKA Z PRYSZNICEM ,KUCHNIA POŁĄCZONA Z
ZAPLECZEM SOCJALNYM ,GABINET .OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
.CENA NAJMU : 3000 ZŁ NETTO +
MEDIA (NR : 1964) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
BON - ZAGÓRZE ŚLĄSKIE
,DZIAŁKA BUDOWLANA ,2800 M2
,MEDIA :PRĄD NA DZIAŁCE,WODA
(STUDNIA) ,ŚCIEKI(SZAMBO) .DOJAZD DROGĄ ASFALTOWĄ .TEREN
PŁASKI(LEKKI SPADEK) DROGA
DOJAZDOWA : ASFALT .CENA :
196 000 ZŁ (NR: 2012) - (74) 843
33 33, (74) 666 66 06

6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w
czterorodzinnym domu na Białym
Kamieniu,dwa pokoje, do niewielkiego remontu, cena 76,000 zł.
Tel: 502-657-353
7. SOWA&VICTORIA Zadbane
mieszkanie na Osiedlu Górniczym,
2 pokoje48m2, co gazowe, cena
99 tys. do niewielkiej negocjacji.
Tel: 502-657-353
8. SOWA&VICTORIA Kawalerka na
Piaskowej Górze z dużym balkonem. Stan do wprowadzenia. Tel.
502-657-353
9. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
pięknie położony dom w Jedlinie
Zdrój, 188m2. Po częściowym
remoncie, cena: 182 000zł. Tel:
502-665-504
10. SOWA&VICTORIA Dwa pokoje,
kuchnia przedpokój i łazienka
do delikatnego odświeżenia,
Piaskowa Góra, cena: 108 000zł.
Tel: 502-665-504
11.SOWA&VICTORIA Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka z toaletą blisko
rynku w zabytkowej, wyremontowanej kamienicy. Po remoncie,
kominek + gazowe. Cena: 89
900zł. Tel: 502-665-504
12. SOWA&VICTORIA Duża
kawalerka, 20 000zł do remontu,
spokojny, górny Sobięcin. DOBRA
OFERTA!!! Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Mieroszów
dom wolnostojący, do wprowadzenia, 186 mkw. działka 25 arów,
wraz z wolnostojącym garażem o
powierzchni 25 mkw. 550000 zł.
DO NEGOCJACJI Tel: 506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Działki
budowlane w Zagórzu Śląskim w
bardzo atrakcyjnej cenie, 35 zł/m2
Tel: 506-717-014
15. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący w Głuszycy, do częściowego remontu, 116 m2, działka 1180
m2. 290000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 506-717-014

1. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
2 rozkładowe pokoje z widną
kuchnią, 35,10 mkw, 85000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2.SOWA&VICTORIA Świebodzice,
Osiedle Sudeckie, 2 pokoje z widną kuchnią i balkonem, 43 mkw w
cenie 99 000 zł. DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640
3. SOWA&VICTORIA Biały kamień,
świetna lokalizacja, 32,50 mkw po
kapitalnym remoncie! Budynek z
nową elewacją, po remoncie dachu i klatki schodowej. 75000 ZŁ.
DO NEGOCJACJI, Tel:502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Urokliwy
dom wolnostojący w Kolcach,
na pięknie zagospodarowanej
działce o powierzchni 3600 mkw,
319,000 zł. DO NEGOCJACJI!!!Tel:
502-657-640
5. SOWA&VICTORIA Szereg na
Piaskowej Górze, 74 m2, stan bardzo dobry, Cena do uzgodnienia,
możliwa zamiana z dopłatą na
nieduże mieszkanie na Piaskowej
Górze. Tel:502-657-353

16. SOWA&VICTORIA BoguszówGorce, kawalerka o powierzchni
28 m2, po kapitalnym remoncie.
65000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Dom do
remontu w w okolicy Głuszycy.
Powierzchnia 180m2, działka
200m2. Zielona spokojna okolica.
Cena 159000zł Tel: 519-121-104
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
po remoncie na Białym Kamieniu,
38m2, 3 piętro, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc, duży balkon. Cena
115000zł Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie do remontu w starej części
Piaskowej Góry. 75m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z wc, wysoki
parter. pod domem ogródek.
cena 77000 zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Boguszów
mieszkanie po remoncie 35m2, 2
pokoje, aneks kuchenny, łazienka
osobno z wc. cena 57000zł Tel:
519-121-104

Środa, 3 czerwca 2015 r.
www.db2010.pl

Nowy portal z ogłoszeniami ogloszenia.db2010.pl

DB2010

.PL

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

Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
ogródkiem, okolice Bema, 43m2 ,
B.Kamień, cicha okolica, cena - 85
000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
54m2, Podgórze, ul. Niepodległości, 1 piętro, cena 55 tys.zł. - DO
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
40m2, Podzamcze, 1piętro w czteropiętrowcu, balkon, cena 115tys.
zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
34m2, Rusinowa, parter , cena 50
tys.zł. – do negocjacji! co gaz, 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA- OKAZJA! Sprzedamy duży
poniemiecki dom pod Świebodzicami, 240m2, 7 pokoi, działka
1700m2, wnętrza po remoncie,
cena 265 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 po remoncie
3 pokoje, 54m2, Podzamcze w
czteropiętrowcu 3piętro, cena
145 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, po remoncie,
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!!! 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
z łazienką i wc w Śródmieściu,
3 piętro, 34m2, cena 55 tys.zł.
ogrzewanie miejskie, 74 666 42
42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
na B.Kamieniu, 26m2, 7 piętro,
okolice Bukietowej, jasna kuchnia,
balkon, cena 62 tys.zł. – do negocjacji!! 74 666 42 42, 507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, cena 100 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
40m2 z ogrodem w Śródmieściu,
do wprowadzenia, cena 59 tys.
zł. – do negocjacji! 666 42 42, 881
424 100.
WILLA - Posiadamy mieszkania i
domy do wynajęcia na terenie
Wałbrzycha, 74 666 42 42
WILLA – Sprzedamy 51m2 na
P.Górze, 3 pokoje, ul.Nałkowskiej,
2 piętro w czteropiętrowcu, 127
tys. zł. do negocjacji, 74 666 42 42,
881 788 200.

WILLA – Okazja! Sprzedamy 2 pokoje z werandą, 68,5m2, N.Miasto,
cicha lokalizacja, cena 76 tys.zł.,
74 666 42 42, 881 788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę po
remoncie 42m2, zielona lokalizacja Wałbrzycha, Kozice, cena 65
tys.zł. – do negocjacji! 74 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy dom w Strudze do remontu, działka 5090m2,
cena 240 tys.zł. do negocjacji 74
666 42 42, 881 424 100.
WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3
pokoje, 77m2, St.Zdrój, po remoncie, 130 tys.zł. – do negocjacji, 74
666 42 42 , 507 153 166.
WILLA- Sprzedam 2 pokoje na
P.Górze, 35m2, parter, jasna kuchnia, rozkładowe, cena 79 tys.zł. 74
666 42 42, 507 153 166.
WILLA- Sprzedamy po kapitalnym
remoncie 2 pokoje, 51m2, B.Kamień, ogród, 105 tys.zł. 74 666 42
42, 881 424 100.
WILLA- Sprzedamy dom wolnostojący wraz z trzema budynkami
gospodarczymi w Głuszycy, 12
pokoi, działka 5000m2, cena
199tys.zł!!! 74 666 42 42, 507 153
166.
WILLA – Sprzedamy Piaskowa
Góra, 2 pokoje po kapitalnym remoncie, , 37m2, parter, cena 109
tys.zł. 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, 95tys.
zł. po remoncie 74 666 42 42, 881
424 100.
WILLA – Sprzedamy 3 pokoje z
ogrodem Szczawno-Zdrój, 50m2,
po remoncie, b.dobra lokalizacja,
cena 145 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.

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

MS-2101 Biały Kamień, 3 pokoje,
60m2, 1 piętro, ogródek, garaż,
bardzo dobra lokalizacja, cena
210 tys. Tel. 793 111 130

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

MS-1931 Kawalerka Biały Kamień
pow. 26m do wprowadzenia,
cena 59 tys. Tel.883 334 486

jm
dom

Piaskowa Góra, 2 pokoje, 40m2,
rozkładowe, po kapitalnym
remoncie, kuchnia w zabudowie,
piętro 3/4, cena 139 tys. Tel.883
334 481

agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19,
tel. 607 212 315
www.jmdom.otodom.pl
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy, 13 m2, I piętro, przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha, 250 zł
brutto, 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia 3 –pokojowe mieszkanie, 45 m2, Piaskowa Góra, 1100 zł, 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia 1 –pokojowe mieszkanie, 29 m2, Piaskowa Góra, 750 zł 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia 2 –pokojowe mieszkanie 35 m2, Glinnik Stary,
500 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 mieszkanie
2 –pokojowe, 62 m2, Nowe Miasto Psie Pole, 95 000, 74 666 09 19, 607
212 315

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

MS-2090 Nowe Miasto, 2 pokoje,
po kapitalnym remoncie, bardzo
dobra lokalizacja, cena 135 tys.
Tel. 793 111 130

JM DOM sprzedam dom, Stare
Bogaczowice, z działką, 250 000 zł,
607 212 315, 74 666 09 19

MS-2065 Poniatów, 2 pokoje,
64m2, 1 piętro, po remoncie,
cena: 85 tys. Tel. 606 976 630

JM DOM mieszkanie 81 m2, Jedlina
Zdrój, 3 pokoje, 115 000 zł, 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie z własnym
ogrodem i garażem na Cierniach
w Świebodzicach, 239 000 zł,
607212315, 74 666 09 19

MS- 2016 Sobięcin, 3 pokoje,
nowe budownictwo, do remontu,
pow. 57M2, cena 59 tys, Tel. 883
334 481
Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od
30 tys. Tel. 793 111 130

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

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

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

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

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

PLAC ZAMENHOFA 1/28
(HALA TARGOWA MANHATAN)
Skupujemy mieszkania za gotówkę
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu,
może być zadłużone, lub z zajęciem
komorniczym !!! tel. 606 97 66 30

Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2,
do odświeżenia, cena 149 tys, Tel.
606 976 630
MS-1969 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
38m3, 3 piętro, cena: 109 tys. Tel.
883 334 481
MS-2080 Piaskowa Góra, kawalerka 19m2, cena 45 tys. Tel. 883
334 481
MS-2073 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, 1 piętro w 4, cena 99 tys.
Tel. 883 334 481
MS- 2087 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2, do wprowadzenia, cena
99 tys. Tel. 883 334 481
MS-2078 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
38m2, po remoncie, cena: 119 tys
MS-2046 Piaskowa Góra, kawalerka po remoncie, 27m2, 2 piętro w
4, widna kuchnia, cena 76 tys. Tel.
606 976 630
MS-2030 Piaskowa Góra, kawalerka, 38,5m2, 1 piętro, cena 85 tys.
Tel. 883 334 486
MS-2096 Podzamcze, 2 pokoje,
48m2, 1 piętro w 4, do odświeżenia, cena 125 tys. Tel. 883 334 486
MS-2093 Podzamcze, 3 pokoje,
pełen rozkład, 54m2, 2 piętro,
cena 127 tys. Tel. 883 334 486

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, po
remoncie, 1 piętro w 4, cena
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 3 pokoje, 54m2, 7 piętro
w 10, cena 120.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Forteczna, 3 pokoje,
54m2, po remoncie, 3 piętro w 4,
cena 149.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 63m2, 5 piętro w
10, cena 165.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje (salon 30m2),
77m2, 3 piętro w 4, 165.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 66m2, 9 piętro
w 10, cena 139.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w
4, cena 101.500zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 4 piętro
w 7, 89.000zł, okna PVC, tel. 74
840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 72m2, 10 piętro

w 11, 145.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro
w 10, cena 110.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – OKAZJA! GÓRNY
SOBIĘCIN ul. Kosteckiego, 64m2,
3 pokoje, 4 piętro w 4, nowe
budownictwo, cena 59.000zł, tel.
74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul.
Wrocławska, 2 duże pokoje z
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w
2, 59.000zł, tel. 74 840 40 40, 512
085 489
RENOMA – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, 3 pokoje, 45m2, parter w
10, cena 94.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice Ogińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, wysoki parter,
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ ul.
Wolności, 40m2, 2 pokoje, po
remoncie, 2 piętro w 2, cena
100.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424
RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ ul.
Kątowa, 27m2, kawalerka, 2 piętro
w 10, cena 58.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – POŁOWA DOMU NA
GAJU, 4 pokoje, 120m2, garaż, po
remoncie, ogród cena 335.000zł
tel. 74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – DOM W LUBOMINIE
blisko Szczawna-Zdroju, 6 pokoi,
160m2, cena 195.000zł MOŻLIWA
ZAMIANA NA 2-3 POKOJE tel. 74
840 40 40, 512 085 489
RENOMA – 8 LETNI DOM W BLISKIEJ OKOLICY CZARNEGO BORU
z garażem, 110m2, 4 pokoje,
przystępna cena lub zamiana z
dopłatą na 2-3 pokoje w Wałbrzychu tel. 74 840 40 40, 512 085 489

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl
Nieruchomość tygodnia: Lokal
mieszkalny w Jedlinie-Zdrój przy
Placu Zwycięstwa- cena 73 tys.
zł. Mieszkanie znajduje się na 2
piętrze w wielorodzinnej kamienicy i składa się z 1 pokoju, dużej
kuchni oraz łazienki z prysznicem.
Powierzchnia 37, 10 m2, pomieszczenia przynależne: komórka
zewnętrzna i piwnica. W mieszkaniu wymieniono instalacje
elektryczną oraz okna. Ogrzewanie elektryczne- nowe grzejniki,
możliwość postawienia kominka
– nowy komin. Klatka schodowa
po remoncie. Mieszkanie widne,
ciepłe i ustawne. Czynsz ok.100 zł
miesięcznie.
Oferujemy naszym Klientom
bezpłatną pomoc w załatwieniu
formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości. Ponadto proponujemy
bezpieczne i sprawne przejście

przez cały proces zakupu aż do
momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem. Oferujemy
pomoc w sprawdzaniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów do kredytu i Notariusza.
Pomagamy w negocjacjach ceny i
warunkach transakcji z właścicielem. Polecamy i zapraszamy do
bliższej prezentacji!
Posiadamy mieszkania i domy
do sprzedaży w Głuszycy w
atrakcyjnych cenach! Mieszkania
jedno- dwu- trzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu.
Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy.
Mieszkanie do wynajęcia- kawalerka w Głuszycy o pow. 30 m2.
Cena 400 zł + 120 zł czynsz +
media.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Kolcach. 3000 m2. Cena
70 tys. zł.
Sprzedam mieszkanie w centrum
Jedliny- Zdrój. 59 m2- 2 pokoje.
Cena 79 tys. złtel.882 068 300 600 186 884 numer licencji 19411
Działka budowlana położona w
Głuszycy. 1090 m2. Cena 50 tys.
zł. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam dom w Jugowicach,
działka 25 ar, 220 m2, rok budowy
1983. Cena 255 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam dom w zabudowie
bliźniaczej w Głuszycy 105 m2
działka 361 m2. Cena 290 tys.
zł. tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w LądkuZdrój dwa pokoje 41 m2, 93 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie w Wałbrzychu okolice 11 Listopada, 1 piętro,
28 m2. Cena 43 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam działki budowlane w
Głuszycy- atrakcyjna lokalizacja
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam lokal użytkowy w
Głuszycy 200 m2, przy głównej
drodze, parter. Cena 99 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam budynek mieszkalny
(5 mieszkań) w Walimiu - działka
4400 m2 cena 205 tys. tel.882 068
300 - 600 186 884 numer licencji
19411
Sprzedam działkę budowlaną w
Walimiu 5000 m2 cena 150 tys.
tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 41 m2, 2 pokoje,
balkon, 4 piętro. Cena 96tys. tel.
882 068 300 - 600 186 884 numer
licencji 19411
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe ul. Wańkowicza, 40m2,
2 pokoje, 2 piętro. Cena 90 tys.
zł tel.882 068 300 - 600 186 884
numer licencji 19411
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na
podstawie oświadczeń i nie są
ofertą w rozumieniu przepisów
prawa, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać
aktualizacji, zalecamy ich osobistą
weryfikację.
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