REKLAMA

Czwartek, 18 czerwca 2015 r.  nr 24 (247)  www.db2010.pl  ISSN 2082-2294  NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz.

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
REKLAMA

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

www.kasacja.info
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Dla kogo wyższa
emerytura?
czytaj na str 3.

OSTATNIE MIEJSCA W HIPER CENIE!!!

szczegóły
na str. 3
REKLAMA

WEŹ KREDYT GOTÓWKOWY
Weź kredyt gotówkowy,
spłacaj go terminowo,
a po roku zwrócimy Ci
wszystkie zapłacone odsetki.
Sprawdź, czy możesz
wziąć udział w promocji.

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH:

Świebodzice, ul. Kopernika 3, tel. 74 857 32 19, 691 706 877
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Promocja „Przytul odsetki” jest dostępna dla Klientów, którzy nie mają lub nie mieli kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego lub pożyczki gotówkowej w Banku BPH
w dniu wnioskowania lub w okresie 180 dni poprzedzających ten dzień. Promocja trwa od 1.06 do 31.08.2015 r. i dotyczy umów o kredyt gotówkowy (z wyłączeniem kredytu
konsolidacyjnego) od 12 do 24 miesięcy na kwotę netto od 1000 zł do 20000 zł (tj. bez kwoty prowizji i ewentualnego kosztu ubezpieczenia). Klientom, którzy terminowo
spłacą pierwsze 12 rat kredytu, Bank zwróci odsetki za ten okres. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Klienta. Promocja nie jest dostępna
u Agentów współpracujących z Bankiem. Regulamin promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Placówkach Banku oraz na bph.pl. Pośrednik kredytowy jest upoważniony
do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia,
a także do dokonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych
pełnomocnictw osobom pozostającym z nim w stosunku pracy. Bank BPH SA, ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.
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Wykonujemy
• strzyżenie damskie, męskie i dziecięce
• keratynowe prostowanie włosów

już w Galerii Victoria!

• wizaż

Wałbrzych,
ul. 1 Maja 68 (I piętro)
rejestracja telefoniczna:

• depilację pastą cukrową

535 115 115

• manicure artystyczny
• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

• szeroką gamę usług kosmetycznych
z wykorzystaniem m.in. najnowocześniejszego
w regionie kombajnu kosmetycznego ALL
INCLUSIVE GOLD II generacji, m.in.:
peeling kawitacyjny, jonoforeza, światło terapia LED, mezoterapia
bezigłowa, ultradźwięki, jonoforeza, galwan, mikrodermabrazja
diamentowa i korundowa, dermomasaż, liposukcja
ultradźwiękowa, infrared, fale radiowe (RF)
z laserem biostymulacyjnym, oxybrazja, tlenoterapia

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!
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Czekając na (zjednoczoną) lewicę
Janusz
Bartkiewicz

Absolutnie nie mogę się
zgodzić z tym, co red. Andrzej Basiński napisał w felietonie z 23 numeru Tygodnika
DB 2010 (z dnia 11.06. br.)
pt. „Czekając na (skuteczną)
lewicę”. Mało tego, uważam,
że tekstem tym raczej szkodzi
niż pomaga tym wszystkim,
którzy również na skuteczną
lewicę, tak jak i ja, czekają.
Dlaczego się z Nim nie zgadzam, wyłuszczę tu w miarę
precyzyjnie.
Otóż już na samym wstępie A. Basiński pozwala sobie
chyba na żart, chociaż na to
nie wygląda, pisząc, że Platforma zapewnia obywatelom
różnorakie bezpieczeństwo,
ponieważ w jej przypadku

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)

nie wchodzą w grę żadne
idee, „które często rodzą fanatycznych wyznawców”. W
jednym się zgadzam, a mianowicie w tym, że PO jest
bezideową partią władzy,
która skupia w sobie przede
wszystkim tych, którzy „chcą
zrobić dobrze tylko sobie”, a
więc los innych (nie swoich)
ma w zasadzie w małym poważaniu. Czy taka partia jest
w stanie zapewnić komukolwiek jakiekolwiek bezpieczeństwo, wątpię bardzo. Nawet swoim, jak się niedługo
okaże, nie potrafi i zmuszona
będzie oddać wszelkie stołki
własne i te, które przez lata
zapewniała członkom swoich
bliższych i dalszych krewnych oraz znajomym królika.
Zapewne red. A. Basiński miał
na myśli jakieś bezpieczeństwo finansowe lub społeczne, co akurat mija się grubo
z prawdą, bo jakie bezpieczeństwo zapewniają umowy
śmieciowe, praca do śmierci
(do 67 lat na roli lub w górnictwie), upadła służba zdrowia,
zwijające się szkolnictwo publiczne, grabieżcze działania
banków (niekoniecznie zagranicznych), przeciągające
się dziesiątkami lat procesy
sądowe, bezkarność prokuratury i policji oraz dziesiątki
innych ważnych problemów,
których Platforma w ciągu
8 lat rządzenia nie była w
stanie, albowiem nie chciała, załatwić. Zaprawdę skóry
wołowej zabraknie, aby je
wszystkie spisać. Wiara red.
Basińskiego w możliwości
PO jest tak niezachwiana,
że nawet jeżeli dostrzega,
to całkowicie marginalizuje
fakt, iż przez 8 lat jej rządów
otrzymaliśmy taką dawkę
niegodziwości, że wielu z Polaków zapomniało, co przed
jej rządami wyprawiało Prawo i Sprawiedliwość. Niegodziwość,
niekompetencja,
kolesiostwo i grabienie do
siebie ludzi z legitymacją PO

sprawiły, że dziś już o tamtych czasach nawet ludzie
z lewicowymi poglądami o
tym zaczynają pamiętać.
Pisze A. Basiński, że z
przekonania, od wielu lat,
jest lewicowcem, ale z lewicowości wyleczyły go rządy
Leszka Millera, który flirtował
z wielkim biznesem i kościelnymi hierarchami chcąc uzyskać ich wsparcie „rzekomo
w imię realizacji celów wagi
wyjątkowej, jak np. wejście
Polski do Unii”. Zaskoczyło
mnie użyte słowo „rzekomo”,
wskazujące, że red. A. Basiński uważa, iż działania L.Millera i całego SLD, mające szybko i sprawnie wprowadzić
Polskę w struktury UE, były
tylko przykrywką dla jakichś
tajemnych konszachtów lewicy (a może samego Millera)
z Kościołem i przedstawicielami polskiego biznesu. Jaki
miał cel L. Miller nie wiadomo, bo red. A. Basiński już o
tym nie wspomniał. Zapewne bardzo niecny. Trudna do
obronienia teza, ale na pewno przyjmowana z cichym
pomrukiem
zadowolenia
przez polską prawicę. Ja też,
jako człowiek o lewicowych
przekonaniach,
denerwowałem się antyspołecznymi
poczynaniami rządu L.Millera, kiedy np. wprowadzano
ustawę pozwalającą na eksmisje na bruk lub kiedy L.Miller opowiadał o możliwości
wprowadzania podatku liniowego. Także byłem mocno
zbulwersowany tym, że SLD
pozwalało na bezkarne odbieranie przez orzeczników
ZUS rent i emerytur, z tym,
że ja pamiętam, iż ustawa,
która to wprowadziła, została
uchwalona 13 października
1998 roku, a poprzedniczka
SLD, czyli SdPR swoje rządy
(premier Cimoszewicz) zakończyła w 1997. Przypomnę
tylko, że w tamtym czasie SLD
dał sobie wmówić, iż partii tej
wolno mniej, ponieważ jej

Głuszycki jubileusz
rodowód sięga czasów PRL.
I to jest największy błąd całej
tej formacji, ale te, i wszelkie
inne, rzekome, czy faktyczne
błędy, jakie L.Miller (i jego
formacja) wtedy popełnił, z
mojej lewicowości mnie nie
wyleczyły. Bo poglądy, albo
się ma, albo nie. I zgodnie z
tym, co red. Basiński napisał
wcześniej, ludzie bez poglądów byli i są właściwi jedynie
Platformie Obywatelskiej, z
szeregów której żaden fanatyk się nie wyłonił. I być może
to jedyna zasługa tej partii.
Zaskakujące jest, że autor
felietonu ma do lewicy jakieś bliżej niesprecyzowane
pretensje o różne kompromitujące ją wolty i kombinacje, które spowodują, że
już do śmierci (oby żył jak
najdłużej) nie doczeka się
niczego, co w wiarę w lewicę mu przywróci. Jest to
dla mnie zaskakująca konstatacja, albowiem odnosi
się do ugrupowania, które
dokładnie od 10 lat znajduje
się w opozycji do rządzącej
przez ten czas prawicy. W
czasie tym nie znajduję niczego, co w dziedzinie walki
o poprawę warunków życia
zwykłych Kowalskich, można by lewicy parlamentarnej
zarzucić. Wspomnę tylko – z
braku miejsca – chociażby o
walce o zachowanie statusu
ogródków działkowych, które, tak lubiana przez red. A.
Basińskiego Platforma, chce
rencistom i emerytom odebrać, aby następnie sprzedać
je szybciutko różnym spekulantom, by postawić tam
jakieś koszmarnie drogie
apartamentowce lub, niszczące polski drobny handel,
markety. Dodam do tego
mimochodem sprzeciw w
sprawie podniesienia wieku
emerytalnego i dziesiątki innych projektów ustaw, które
Platforma trzyma w koszu
na śmieci. Nie wiem o jakie
alpejskie wygibasy autorowi

chodzi, ale być może o to, że
SLD nie dał sobie narzucić
skutecznej próby zdemolowanie tego, co jeszcze, po
reformach Grzegorza Napieralskiego, z niego pozostało.
Ja, mimo, że bezpartyjny,
mocno kibicowałem L.Millerowi, który nie dał sobie
wmawiać, że partia zwolenników marihuany, zbudowana przez jednego z polskich
milionerów, jest partią lewicową, bo ma w swych szeregach gejów i osoby transseksualne. To za mało, a swą
lewicowość pokazała wtedy,
kiedy wsparła projekt ustawy o wydłużonym wieku
emerytalnym. Fakt, wielkim
i śmiesznym raczej wygibasem była kandydatura Magdaleny Ogórek na prezydenta, ale przypomnę tylko,
że mimo wszystko pod jej
kandydaturę zebrano ponad
100 tys. głosów, czego nie
były w stanie uczynić panie,
byłe członkini partii Palikota. Obecnie los SLD, jedynej
parlamentarnej reprezentacji lewicy, zależy od tego,
czy zostanie poparty przez
tych, którzy rozumieją, że w
chwili obecnej o żadnej innej lewicowej formacji, która
miałaby szanse dostać się do
parlamentu, mowy być nie
może. Dlatego wszyscy ci,
którzy oczekują na powrót
lewicy, nie mogą swoich nadziei lokować w Platformie.
Ja wciąż pamiętam, że Platforma to tylko część funkcjonującego w rzeczywistości
POPiS-u, który wspólnymi siłami wprowadził w życie szereg antylewicowych ustaw
i wspólnie prowadził sporo
antylewicowych krucjat. I
dlatego też oczekuję na lewicę. Lewicę zjednoczoną i
opartą na wspólnocie idei,
a nie partykularnych interesów i niechęci do wspólnej,
a nieodległej, przeszłości
Polaków.
www.janusz-bartkiewicz.eu

W głuszyckim Centrum Kultury, 18 czerwca o godz. 17.00,
spotkają się osoby związane
z samorządem terytorialnym.
Wśród zaproszonych przez burmistrza Głuszycy Romana Głoda gości są głuszyczanie, którzy w ciągu
minionych 25 lat byli burmistrzami Głuszycy, radnymi gminnymi
i powiatowymi. W czasie jubileuszowych obchodów wygłoszony
zostanie wykład okolicznościowy
na temat samorządu terytorialnego. Zebrani będą mogli obejrzeć
wystawę radnego sejmiku województwa dolnośląskiego Juliana
Golaka zatytułowaną „Szlak do
wolności”. W czasie prelekcji poznać będzie można historię nielegalnej działalności Solidarności
polsko- czesko - słowackiej oraz
o niezapisane w publikacjach historycznych informacje na temat
akcji przerzutowych na zielonej
granicy w Sudetach. Uroczystość
uświetnią występy muzyczne
Eweliny Korby i Erwina Grzeleckiego.
(RED)

Festiwal
Wieniawskiego
26 czerwca rozpoczyna się 50.
Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego. Przez trzy
kolejne dni melomani będą mogli
wysłuchać aż siedmiu koncertów,
które odbywać się będą w przepięknej sali Teatru Zdrojowego
oraz w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Tegoroczny repertuar festiwalu zapowiada się niezwykle interesująco. Obok gwiazd
muzyki klasycznej, jak wirtuozi
skrzypiec Viktor Kuzniecow czy Albrecht Menzel, na szczawieńskiej
scenie wystąpi także Lora Szafran
– królowa polskiego jazzu. Podczas koncertów promenadowych
będziemy mogli usłyszeć przeboje
muzyki klasycznej, niezapomniane melodie filmowe a także arie i
duety Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Franciszka Schuberta, Roberta Schumanna. 50.
Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego odbywa się
przy wsparciu finansowym MKiDN
oraz Burmistrza Szczawna- Zdroju.
Patronatem honorowym objął go
Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
(RED)
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Dla kogo wyższa emerytura?
Od 1 maja 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów, na których mogą
skorzystać nie tylko przyszli, ale także i niektórzy obecni emeryci.
- Sprawdź, czy jesteś w którejś z poniższych grup i czy spełniasz określone
warunki. Jeśli tak, złóż wniosek w najbliższej jednostce ZUS – mówi
Monika Bisek-Grąz, rzecznik prasowy wałbrzyskiego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
GRUPA I: Osoby, którym
ustalono już kapitał początkowy, ale nie mają jeszcze
prawa do emerytury. Przeliczenie przysługuje w przypadku, jeśli przed 1 stycznia
1999 r. osoba przebywała na
urlopie wychowawczym lub
posiadała okresy opieki nad
dzieckiem.
GRUPA II: Osoby, którym
ustalono prawo do emerytury z tytułu ukończenia
powszechnego wieku emerytalnego, a emerytura jest
obliczona wg nowych zasad,
tj. z uwzględnieniem kapitału początkowego. Przeliczenie przysługuje, jeśli osoba
spełniają jeden z trzech warunków:
1. posiada okresy opieki nad
dzieckiem, urlopu wycho-

wawczego przed 1 stycznia 1999 r. lub
2. posiada okresy studiów
wyższych przed 1 stycznia
1999 r., które do kapitału początkowego zostały przyjęte w niepełnym
wymiarze ze względu na
ograniczenie ich do 1/3
okresów
składkowych
(np. studia wyższe przed
1 stycznia 1999 trwały
programowo 5 lat, a do KP
przyjęto tylko 2 lata, ponieważ do 1 stycznia 1999
roku osoba udokumentowała tylko 6 lat okresów
składkowych; przelicznie:
1/3x 6 = 2 lata) lub
3. wniosek o emeryturę powszechną złożyła dopiero po osiągnięciu wieku
emerytalnego, a w dacie
przyznania
emerytury

obowiązywały już inne tablice średniego dalszego
trwania życia (ŚDTŻ) niż
w chwili ukończenia powszechnego wieku emerytalnego (zmiana tablic
ŚDTŻ następuje co roku,
od 1 kwietnia).
GRUPA III: Osoby urodzone po 31 grudnia 1948
r., którym ustalono prawo
do wcześniejszej emerytury
na podstawie art. 184 (szczególne warunki). Przeliczenie
kapitału początkowego i
emerytury przysługuje, jeśli
osoba spełnia jeden z dwóch
warunków:
1. przebywała na urlopie
wychowawczym, posiada
okresy opieki and dzieckiem przed 1 stycznia
1999 r. lub

2. posiada okresy studiów
wyższych przed 1 stycznia
1999 r., które do kapitału
początkowego
zostały
przyjęte w niepełnym
wymiarze ze względu na
ograniczenie ich do 1/3
okresów
składkowych
(np. studia wyższe przed
1 stycznia 1999 roku trwały programowo 5 lat, a do
KP przyjęto tylko 2 lata,
ponieważ do 1 stycznia
1999 roku osoba udokumentowała tylko 6 lat
okresów
składkowych;
1/3x 6 = 2 lata).
GRUPA IV: Osoby urodzone po 31 grudnia 1948
r., którym ustalono prawo
do emerytury pomostowej
lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Przeliczenie kapitału początkowego i emerytury przysługuje osobie, która przed 1
stycznia 1999 roku posiada
okresy opieki nad dzieckiem
albo okresy urlopu wychowawczego.
GRUPA V: Osoby, którym
wysokość emerytury ustalono wg starych zasad (art.

53), tj. bez udziału kapitału
początkowego. Przeliczenie
emerytury przysługuje osobie, która łącznie spełni poniższe warunki:
1. pracowała po przyznaniu
emerytury i
2. nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru (WWPW, określony
w decyzji emerytalnej)
ustalony na podstawie
zarobków: z 10 kolejnych lat kalendarzowych
wybranych z okresu
1995-2014 lub z 20 lat
kalendarzowych wybranych z całego okresu zatrudnienia (nie muszą to
być lata kolejne) będzie
wyższy niż 250 % (choć
jeden zarobek do obliczenia wskaźnika musi
być z okresu po przyznaniu emerytury).
Uwaga, w tym przypadku prawo do przeliczenia
emerytury przysługuje tylko raz!
GRUPA VI: Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949
r., którym ustalono prawo
do emerytury z tytułu powszechnego wieku emery-

talnego wg starych zasad.
Przeliczenie emerytury wg
nowych zasad przysługuje
osobie, jeśli spełni łącznie
poniższe warunki:
1. pracował po osiągnięciu
powszechnego
wieku
emerytalnego i
2. wniosek o emeryturę złożyła po osiągnięciu wieku emerytalnego i po 31
grudnia 2008 roku i
3. emerytura
powszechna ustalona wg nowych
zasad będzie wyższa niż
ustalona wg starych zasad.
- Należy jednak pamiętać,
że w tym przypadku - jeśli
osoba ma również ustalone prawo do emerytury
wcześniejszej - to podstawa
wymiaru nowej emerytury będzie pomniejszona o
kwoty pobranych emerytur,
a osoba ta utraci prawo do
emerytury
wcześniejszej
bez względu na wysokość
nowej emerytury – wyjaśnia
Monika Bisek-Grąz, rzecznik
prasowy wałbrzyskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
(RED)
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OSTATNIE MIEJSCA W HIPER CENIE!!!
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
WCZASY W POLSCE

Jastrzębia Góra I od 28.06.2015 do 08.07.2015 I od 08.07.2015 do 18.07.2015
osoby dorosłe – 1249 zł 999 zł / turnus 10 dniowy,
dzieci do lat 12 – 990 zł 849 zł / turnus 10 dniowy.
W cenie: zakwaterowanie w pokojach 3 osobowych, pełne wyżywienie,
korzystanie z infrastruktury ośrodka i parkingu.

KOLONIE W POLSCE

Jastrzębia Góra i Mrzeżyno – szczegóły na www.duotravel.pl

Grzybowo - termin dowolny

I 85 zł/doba z wyżywieniem!

BUŁGARIA

HIT SEZONU W NASZYM HOTELU W ZŁOTYCH PIASKACH!
WCZASY I KOLONIE Z ZUMBĄ - WSZYSTKO W CENIE!!!
OBÓZ
15.07 do 26.07.2015 - CENA - 1699 zł 1399 zł OSTATNIE 4 MIEJSCA!!!
24.07 do 04.08.2015 - CENA - 1699 zł 1399 zł OSTATNIE 10 MIEJSC!!!
02.08 do 13.08.2015 - CENA - 1699 zł 1299 zł OSTATNIE 12 MIEJSC!!!
11.08 do 22.08.2015 - CENA - 1699 zł 1299 zł OSTATNIE 11 MIEJSC!!!
WCZASY (wyjazd autokarem)
15.07 do 26.07.2015, CENA – 1899 zł 1349 zł
OSTATNIE 4 MIEJSCA!!!
24.07 do 04.08.2015, CENA – 1899 zł 1349 zł
OSTATNIE 10 MIEJSC!!!
02.08 do 13.08.2015, CENA – 1899 zł 1349 zł
OSTATNIE 12 MIEJSC!!!
11.08 do 22.08.2015, CENA – 1899 zł 1349 zł
OSTATNIE 11 MIEJSC!!!
20.08 do 31.08.2015, CENA – 1899 zł 1299 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!

WCZASY (przelot samolotem z Wrocławia)
29.06 – 09.07.2015 - 2799 zł 2099 zł
09.07 – 20.07.2015 - 2799 zł 2099 zł
OSTATNIE 16 MIEJSC
20.07 – 30.07.2015 - 2799 zł 2099 zł
OSTATNIE 16 MIEJSC
30.07 – 10.08.2015 - 2799 zł 2099 zł
10.08 – 20.08.2015- 2799 zł 2099 zł
24.08 – 31.08.2015- 2799 zł 2099 zł
* terminy wylotów z Katowic
na www.duotravel.pl

GRECJA - SKOTINA PARALIA
- wczasy i obozy młodzieżowe (wyjazd autokarem)
06.07 - 17.07.2015 - 10 MIEJSC - 1590 zł
24.07 - 04.08.2015 - 14 MIEJSC - 1590 zł
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Duszno
Andrzej
Basiński

Gdy piszę ten tekst, panuje
afrykański skwar, który dokucza, jak mi się wydaje, bardziej
w rejonach podgórskich niż na
poziomie morza. Upał łagodzi
mi kupiony niedawno wentylator. Duchoty w polityce on
jednak nie zredukuje.
Gdybym nadmiernie przejmował się doniesieniami mediów centralnych w sprawie
wyborów
parlamentarnych
uznałbym, że wszystko już
zostało pozamiatane. Platforma do wymiany. Nadmiernie
w tej mierze podniecają się
ludzie związani z opozycją,
wieszcząc, że PO się rozpada,
już się rozpadła, zginęła, że to
już koniec i najlepiej byłoby,
żeby już teraz oddała władzę.
Opinie takich „asów”, jak klepiący podobne „prawdy”, jak
mantrę i monotonny Mariusz
Błaszczak, Jarosław Gowin
(byłemu kandydatowi na szefa
PO często przydałoby się trochę wstydu),Włodzimierz Czarzasty (dlaczego nie jest taki

OKAZJA !!! Do sprzedania

mądry, gdy dyskusja schodzi
na kłopoty SLD?), a także polityczny chuligan Jacek Kurski,
czy coraz bardziej rozdygotany adrenaliną Zbigniew Ziobro, już dawno sprawiłyby, że
ziemniaki zgniłyby mi w piwnicy, gdybym je tam przechowywał. Galerię Polityków Trudnych do Zniesienia w Miarę
Normalnym Kraju, uzupełniłbym jeszcze o Marcina Mastalerka i Joachima Brudzińskiego. Poczuli krew, rozbuchali
triumfalizm, co zaczyna im
odbierać zdrowy pomyślunek,
a rywalizować trzeba do mety,
bo zdarzyć się jeszcze może
wszystko. Co przerabialiśmy w
ostatnich miesiącach. Wątpiącym przekazuję opinię byłego
marszałka Sejmu i ex członka
PiS Ludwika Dorna: Platforma nie docenia własnej siły i
wiele zależy od tego, by w nią
uwierzyła. Ale czasu pozostało
niewiele.
Szkoda, że część trzymającego się dotychczas ziemi
elektoratu, zdaje się odpuszczać. Jak rozpieszczone dzieci mamusi, tak on (elektorat)
wierzy bezkrytycznie sondażom i jeżeli pokazują one malejące poparcie dla Platformy,
odbiera mu to nadzieję i w
następnym notowaniu partia
rządząca otrzymuje jeszcze

mniej. Elektoracie: wstyd!
Bierz wzór z wyborców PiS,
którzy w swym zapamiętaniu i
zawziętości gotowi są chociaż
w chorobie czołgać się do urn,
by poprzeć swoich szamanów.
Ich potęga nienawiści powinna się równać twojej sile
zdrowego rozsądku. Twoje lenistwo (co udokumentowały
wybory prezydenckie), to jak
lot ćmy do ognia. Jesienią sam
będziesz sobie winny i na własnej skórze odczujesz swoją
małą wiarę.
Nazbierało się Platformie
za uszami, jestem wściekły na
niejednego jej przedstawiciela
w centrum władzy, ale ciągle
obce mi są skłonności samobójcze. Trzeba mieć nierówno
pod sufitem, by ufać w rewolucyjne, zdrowe zmiany, zarówno tym, którzy dotychczas
okazywali swojemu państwu
pogardę, jak i tym, którzy są
kompletnymi anonimami. Ludziom, którzy mówią: trzeba
zaryzykować, odpowiadam:
ryzykujcie sobie na swojej prywatnej działce co chcecie, ale
nie bądźcie siłą, która pogrąży
kraj w wyborach. Nie życzę
sobie, by o przyszłości mojej
i moich bliskich decydowały oszołomione obietnicami
jednostki mało rozgarnięte,
nie mające pojęcia na kogo
REKLAMA

SZKOŁA JAZDY
SZTYMALA
INSTRUKTOR
NAUKI JAZDY KAT.B !!!
W związku z prężnym rozwojem Firmy zatrudnimy instruktora nauki jazdy
z uprawnieniami na kat. B. Kładziemy bardzo duży nacisk na pracę zespołową,
co jest naszą siłą. Wykonujemy swoją pracę z pełnym zaangażowaniem
i w miłej atmosferze i tego wymagamy od nowych instruktorów.
Zależy nam na rozpoczęciu współpracy z osobą posiadającą doświadczenie.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość dalszego rozwoju.

Wymagania:
• Uczciwość
• Chęć do pracy
• Dyspozycyjność

• Punktualność
• Solidność
• Zaangażowanie w pracę

Oferta dotyczy wyłącznie osób posiadających aktualną legitymację instruktorską.

CV prosimy składać w biurze szkoły (ul. Kolejowa 4)
lub na adres e-mail: biuro@sztymala.pl

zagłosowały. Przypomina mi
to obdarowywanie koralikami
mieszkańców dzikich plemion
z głębi dżungli. Porażka cywilizacji?
W kierunku gotowego zaryzykować elektoratu dodam:
przypominacie mi naiwne
babcie, do których dzwoni rzekomy wnuczek z prośbą o wysoki datek, a te, pozbawione
elementarnej ostrożności, od
razu drepczą do bankomatu.
Co z Pawłem Kukizem?
Ostatnio z entuzjazmem wypowiadał się o nim pijaczek i
uliczny rozrabiaka z partii Korwina, jeden z członków władz
ugrupowania narodowców,
rolniczy watażka związkowy
oraz zawiedziony burmistrz
warszawskiego Ursynowa z
SLD. Oto koktajl zwiastujący
ożywcze zmiany! Na razie źle
to wygląda, ale chciałbym się
mylić. Nie odmówię sobie jednak zacytowania rysownika
Andrzeja Mleczki, człowieka,
który jest realistą. W TVN24
powiedział, że „Kukiz to świr o
knajackim sposobie bycia”. O
sprawach mających doniosły
wpływ na nasze życie, należy
mówić odważnie.
Pamiętacie hasło: „Zabierz
babci dowód”? Zrodziła je
obawa przed poparciem PiS
przez karne moherówki. Teraz
uległo ono zmianie i ostatnio
przeczytałem: „Zabierz dowód
wnuczkowi”. W dobie internetu można przecież skrzyknąć
się tysiącami i wypromować

prawie nowy pawilon handlowy
o pow. 24m wraz z zadaszonym ogródkiem,
kompletnie wyposażony, doskonały pod
działalność gastronomiczną oraz handlowo
- usługową, cena 22 tys. (cena nowego 40 tys.)
możliwość dzierżawy - doskonała lokalizacja
CENTRUM PIASKOWEJ GÓRY tel. 606 97 66 30
kogo tylko się da, w imię apelu: Rozwalmy państwo! Nawet
króla Maciusia I.
Niektórzy tak oceniają jego
stan: upadek, katastrofa, ruiny, zgliszcza i nieśmiertelna
„kompromitacja”, z którym to
określeniem politycy PiS nie
rozstają się podczas wizyt w
mediach, bo wyborcy musi
być ciągle nadawany jasny
przekaz. Trzeba być wyjątkowym i na dodatek niedowidzącym cymbałem, by zawierzyć podobnym określeniom.
Możliwe, że do wielu nie dociera wysoka opinia o Polsce
zagranicznych polityków i
ekonomistów, gdyż wnerwiają
ich np. umowy śmieciowe. Ale
przydałoby się trochę obiektywizmu i trzeźwego spojrzenia
na stan kraju, a nie bezkrytyczne klepanie idiotyzmów.
Bracia Karnowscy na łamach
„wSieci” dali do zrozumienia,
że 24 maja, dzień drugiej tury
wyborów prezydenckich, był
świętem Zesłania Ducha Świętego, który wskazał na Andrzeja Dudę. Jego tatuś, prof. Jan

Duda, wyznał, iż syna „ciągnęło raczej do ołtarza i służby
publicznej”. Prezydent-elekt
dowodzi na razie wierności
tym pierwszym ciągotom, odwiedzając Jasną Górę, katedrę
na Wawelu oraz stwierdzając,
że kieruje się wskazówkami
episkopatu. Epatowanie swoją silną wiarą wszem i wobec,
zawsze było dla mnie trochę
podejrzane. Ostatnio następca
Bronisława Komorowskiego
zajął się działką, która do niego
nie należy i próbuje musztrować rząd. Wygląda więc na to,
że nadzieje obywateli, iż będzie to prezydent wszystkich
Polaków, pozostaną płonne.
Natomiast jego mamusia,
prof. Janina Milewska-Duda,
w rozmowie z „Super Expressem” poinformowała o stosunku syna do prezesa PiS:
„Oni się rozumieją (…) bez
słów. Pan Jarosław Kaczyński
jest politycznym ojcem mojego syna. Wyznają te same
idee, wartości i program (…).
Oni są jednością”.
Duszno…

Szukają ławników
W październiku 2015
roku upływa kadencja ławników wybranych na lata
2012-2015. W związku z tym
odbędą się wybory ławników na kadencję 2016-2019.
Zgodnie z ustawą Prawo o
ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. 2015.133 j.t. ze zmianami) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego,
w którym upływa kadencja
dotychczasowych ławników,
rady gmin dokonują wyboru
ławników (art. 163 § 1 usp).
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin,
których obszar jest objęty
właściwością tych sądów - w
głosowaniu tajnym (art. 160 §
1). Kandydatów na ławników
mogą zgłaszać radom gmin
(do 30 czerwca 2015 roku):
prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz
co najmniej pięćdziesięciu
obywateli mających czynne

prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy zgłaszają związki
zawodowe oraz organizacje
pracodawców. Kadencja ławników sądów okręgowych i
rejonowych trwa cztery lata
kalendarzowe następujące po
roku, w którym dokonano wyborów.
Osobą uprawnioną do
składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na
ławnika przez obywateli jest
osoba, której nazwisko zostało
umieszczone jako pierwsze na
liście.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z
pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego
charakteru; ukończył 30 lat;
jest zatrudniony, prowadzi
działalność gospodarczą lub
mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; nie
przekroczył 70 lat; jest zdolny,
ze względu na stan zdrowia,

do pełnienia obowiązków
ławnika; posiada co najmniej
wykształcenie średnie. Do
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem
powinna być wybrana osoba
wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach
powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
osoby wchodzące w skład
organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego; funkcjonariusze policji oraz inne osoby
zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń; adwokaci i aplikanci adwokaccy; radcy prawni i aplikanci radcowscy; duchowni; żołnierze w czynnej
służbie wojskowej; funkcjonariusze Służby Więziennej;
radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem
jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
(RED)
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Promocyjne ceny
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
WIELE BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU
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

Kurtki od 99 zł

Koszule od 15 zł

Wałbrzych,

ul. Sienkiewicza 1,
tel.: 609-585-124
Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17,
sob. 10- 14

Związkowcy obronią kopalnię?
- Nie możemy sobie pozwolić na utratę takiego pracodawcy
– mówi Radosław Mechliński, wiceprzewodniczący Zarządu
Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” o Kopalni Melafiru
w Rybnicy Leśnej. 21 czerwca zakład wstrzyma wydobycie
i nie wiadomo czy i kiedy zostanie ono wznowione.
– Docelowo pracę może stracić około 200 osób w naszym
regionie – dodaje związkowiec.
Obecnie w kopalni w
Rybnicy oraz należących do
niej: bocznicy kolejowej w
Wałbrzychu i Wytwórni Mas
Bitumicznych w Starym Julianowie, zatrudnienie znajduje
ok. 45 osób. Kopalnia daje też
pracę ponad 100 podwykonawcom z regionu. Z tytułu
jej działalności do kasy gminy
Mieroszów trafia rocznie ok. 2
mln złotych podatków, zakład
przeznacza też każdego roku
tysiące złotych na darowizny
na rzecz mieszkańców - w formie wsparcia gotówkowego,
kruszywa, remontów, budowy
dróg itp. Wsparcie trafia m.in.
do szkół, przedszkoli, policji,
organizacji kulturalnych i wyznaniowych w regionie. W
2012 r. suma przekazanych
darowizn wynosiła ponad 75
tys. zł, w 2013 r. ponad 72 tys.
zł, w roku ubiegłym było to
prawie 77 tys. zł.
- Działamy na wymagającym terenie, jeśli chodzi o
standardy związane z ochroną środowiska – mówi Jakub
Madej, prezes spółki Kopalnie
Surowców Skalnych Bartnica,
która jest właścicielem kamieniołomu w Rybnicy Leśnej. Jesteśmy na obszarze Natury
2000, sąsiadujemy też z parkiem krajobrazowym. Bardzo
surowo przestrzegamy więc

norm środowiskowych. Starając się o przedłużenie koncesji
uzyskaliśmy pozytywną opinię
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska. Dostaliśmy też
akceptację Rady Gminy Mieroszów, która uwzględniła kopalnię w planie przestrzennego
zagospodarowania. Pozytywną decyzję środowiskową
wydał nam też burmistrz Mieroszowa. Jednak tę ostatnią
decyzję - z przyczyn proceduralnych - Samorządowe Kolegium Odwoławcze zwróciło
do burmistrza, do ponownego
rozpatrzenia. W międzyczasie
odbyły się wybory samorządowe, w gminie nastały nowe
władze. I aby uzupełnić teraz
to, czego życzy sobie SKO oraz
podjąć nową decyzję, trzeba
zapoznać się z setkami dokumentów, licznymi opiniami
itp. To wymaga czasu, nie ma
więc szans, byśmy zmieścili się
z procedurami w terminie, który pozwoliłby na przedłużenie
koncesji. Musimy się starać o
nową. Jeśli oczywiście obecny
burmistrz Mieroszowa wyda
sprzyjającą nam decyzję, na
co bardzo liczymy. Dodam, że
procedury związane z przedłużeniem koncesji dla kopalni w
Rybnicy, KSS Bartnica rozpoczęła w 2011 r. Ale nawet 4 lata
okazały się niewystarczające.

- Wierzymy, że Kopalnia Melafiru w Rybnicy Leśnej nie zostanie
zamknięta – mówią zgodnie Radosław Mechliński (z lewej) i Jakub
Madej (w środku).
Sprawą rybnickiej kopalni melafiru zajęli się także
związkowcy. - Zarząd Regionu
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” z głębokim niepokojem
przyjął informację o możliwości zakończenia działalności
eksploatacyjnej w Rybnicy
Leśnej przez Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy sp
z o. o., stojąc na stanowisku,
że w dobie reindustrializacji
Europy najcenniejsze dla Polski są stabilne miejsca pracy
właśnie w przemyśle ciężkim.
Nie bez znaczenia jest fakt,
że firma rozwija się w Polsce
w sposób nieprzerwany od
dwudziestu lat, prowadząc ze
związkami zawodowymi stały, rzetelny i konstruktywny
dialog oparty na wzajemnym
zaufaniu i zrozumieniu. Nie
możemy pozwolić na upadek
przedsiębiorstwa, które prowadząc działalność komercyjną, dba w sposób szcze-

gólny o swoich pracowników,
jednocześnie
wspierając
społeczność lokalną choćby
remontami dróg sfinansowanymi ze środków firmy m.in.
drogi 3362D z Rybnicy Leśnej
do Wałbrzycha. Zaprzestanie
działalności eksploatacyjnej
spowoduje: znaczące straty w
budżecie gminy Mieroszów,
nadleśnictwie Wałbrzych oraz
w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu łącznie tytułem różnych opłat
i podatków tylko w okresie
2010-2014 niemal 14 mln zł,
pozbycie się około 50 miejsc
pracy w samym KSS Bartnica, a co za tym idzie, około
200 miejsc pracy w firmach
zewnętrznych, w tym m.in.
przewoźników
kolejowych,
utratę bliskiego źródła mas
bitumicznych, co pociągnie
za sobą wzrost kosztów inwestycji drogowych w regionie.
W regionie wałbrzyskim, do-

tkniętym bolesną likwidacją
kopalń węglowych, utrata
takiego inwestora będzie niepowetowaną stratą i odbije się
negatywnie na doświadczonej
przez bezrobocie strukturalne
społeczności lokalnej – czytamy w oświadczeniu dolnośląskiej Solidarności.
Co na to władze Mieroszowa? - Przygotowujemy się do
wydania decyzji. Procedura
może potrwać nawet pół roku,
ale postaramy się by zapadła
w możliwie najkrótszym czasie
– zapewnia burmistrz Marcin
Raczyński. Już dziś wiadomo,
że w przyszłorocznym budżecie Mieroszowa zabraknie minimum pół miliona złotych z
tytułu opłaty eksploatacyjnej.
- Analizujemy sytuację finansową i szukamy rozwiązań –
zapewnia burmistrz.
Związkowcy zapewniają,
że będą walczyli o utrzymanie zakładu wydobywczego
w Rybnicy Leśnej. - Ludzie,
którzy stracą pracę nie będą
mieli już nic do stracenia –
podkreśla
przewodniczący
Radosław Mechliński. Spółka, która jest właścicielem
Kopalni Melafiru w Rybnicy
Leśnej, jest przygotowana na
przestój w wydobyciu i liczy
na pozytywną decyzję władz
Mieroszowa. - Mamy dużo
zobowiązań, z których się wywiążemy. Dlatego brak wydobycia nie oznacza, że kopalnia
przestanie pracować. Zrobiliśmy zapasy kruszywa, nasze zakłady przeróbcze będą
miały co robić przynajmniej
do końca roku. Na razie nikt
nie straci w kopalni pracy, bo
roboty strzałowe wykonywa-

ła dla nas zewnętrzna firma.
Mamy nadzieję, że szybko
uda nam się uzyskać nową
koncesję. Jeśli nie, to będzie
źle z wielu powodów. Biorąc
bowiem pod uwagę, że zakład w Tłumaczowie jest już
w likwidacji, to gdyby jeszcze nasza kopalnia w Rybnicy
przestała istnieć, pozostałaby w Polsce tylko jedna kopalnia melafiru - w Czarnym
Borze. A jeden zakład raczej
nie uniósłby potrzeb rynku.
Melafir trzeba by sprowadzać
z zagranicy, mimo że na miejscu mamy wartościowe złoża
i wykwalifikowanych pracowników. Bez koncesji musielibyśmy się też zmierzyć z
redukcją zatrudnienia. I nie
chodzi tylko o kilkudziesięciu
pracowników kopalni w Rybnicy, bocznicy kolejowej w
Wałbrzychu itp. Ale też o ponad setkę podwykonawców z
regionu. A i gmina Mieroszów
straciłaby milionowe wpływy
do budżetu. Biorąc pod uwagę, że region nie jest bogaty,
naprawdę wolę nie myśleć,
co by było, gdyby kopalnia
została zamknięta – dodaje
prezes Jakub Madej.
Dalszemu funkcjonowaniu kopalni w Rybnicy od
lat sprzeciwiają się ekolodzy
oraz mieszkańcy wałbrzyskiej
dzielnicy Podgórze, przez którą przejeżdżają samochody
wożące urobek na bocznicę
kolejową na stacji Wałbrzych
Główny. Likwidacja kamieniołomu była także głównym
punktem programu wyborczego obecnego burmistrza
Mieroszowa.
Robert Radczak

DB2010

Czwartek, 18 czerwca 2015 r.

.PL

www.db2010.pl

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

Strefa ekonomiczna
w Szczawnie?
Ponad 19 miliardów złotych zainwestowali przedsiębiorcy działający
w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”.
W firmach strefowych znalazło zatrudnienie blisko 41 tysięcy osób.
Od początku roku WSSE wydała 9 nowych zezwoleń. Planuje również
włączyć do swojego obszaru kolejne 318 ha gruntu, w tym
w Szczawnie Zdroju.
W wałbrzyskiej strefie
działa obecnie 176 przedsiębiorców, którzy zatrudniają
40 800 pracowników. Część
firm nie zakończyła jeszcze
inwestycji i nie rozpoczęła
rekrutacji – według deklaracji inwestorów zatrudnienie
zwiększy się w najbliższych
latach o blisko 7000. Od początku 2015 roku WSSE „INVEST-PARK” wydała 9 zezwoleń na działalność w strefie.
Przedsiębiorcy zainwestują
co najmniej 300 milionów
złotych i zatrudnią 317 osób.
- Mamy nadzieję, że do
końca czerwca uda się wy-

dać kolejne 3 zezwolenia,
gdyż rozpoczęły się
już
procedury z tym związane.
W tym półroczu do grona
strefowych przedsiębiorców
dołączy zatem 11 firm oraz
przedsiębiorca, który zdecydował się na reinwestycję –
mówi Barbara Kaśnikowska,
prezes WSSE „INVEST-PARK”.
Wałbrzyska strefa obejmuje 2650 ha gruntu w 44 miejscowościach. Stopień zagospodarowania wynosi 61%.
Rada Ministrów opiniuje
właśnie wniosek o włączenie
do WSSE nowych terenów
(ponad 196 ha) oraz powięk-

szenie obecnych (ponad 121
ha). Wałbrzyską strefą mają
zostać objęte tereny w Książu
Wielkopolskim, Niemodlinie,
Dąbrowie, Lewinie Brzeskim
oraz Świebodzinie.
- Po przyłączeniu gruntów
„INVEST-PARK” obejmował
będzie powierzchnię 2922
ha. Będziemy działać w 49
miejscowościach. Wniosek
o zmianę granic strefy podlega właśnie uzgodnieniom
międzyresortowym. Decyzja
zostanie podjęta przez Radę
Ministrów – tłumaczył Teodor Stępa, wiceprezes wałbrzyskiej strefy.
REKLAMA

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

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

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

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

niskie
raty

Projekt realizowany w ramach inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dla przedstawicieli samorządu zorganizowano warsztaty z zakresu przygotowania oferty inwestycyjnej dla
zagranicznych przedsiębiorców. Reprezentacja WSSE
brała udział w 20 wydarzeniach krajowych i zagranicznych, jak misje gospodarcze,
targi oraz konferencje. W
ramach programu sponsorskiego kwotą 113 tys. złotych
wsparto ponad 30 inicjatyw
sportowych i edukacyjnych.
Strefa dofinansowała między
innym pracownię chemiczną
w Publicznym Gimnazjum nr
6 w Wałbrzychu, zakup części do budowy dronów w ZS
Politechnicznych w Wałbrzychu, II L.O. w Wałbrzychu,
Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy oraz Parku
Naukowo-Technologicznym
w Opolu.
W lutym tego roku utworzono Klaster Edukacyjny
„INVEST in EDU”, który skupia
już 76 podmiotów, głównie
szkoły zawodowe i techniczne oraz przedsiębiorców. Od
września ruszą dwie klasy
patronackie kształcące w zawodzie „operator obrabiarek
skrawających”, prowadzone
przez firmy Segepo-Refa ze
Świebodzic oraz GKN Driveline z Oleśnicy.
„INVEST-PARK” prowadził
również szereg działań skierowanych do inwestorów
wałbrzyskiej strefy. Odbyły
się 3 spotkania Klubu HR
oraz 5 szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw strefowych. Dzięki stworzeniu
grupy zakupowej udało
się obniżyć koszty energii
i gazu dla inwestorów. Do
grupy przystąpiło już 18
firm a kolejne 80 jest zainteresowanych.
Na początku roku uruchomiono nową odsłonę
portalu internetowego wałbrzyskiej strefy. Główny nacisk położono na promocję
terenów inwestycyjnych z
ulgami podatkowymi. Połączono również stronę z interaktywną mapą – geoportalem gruntów wałbrzyskiej
strefy oraz z bazą zdjęć panoramicznych podstref. Uruchomiono także Platformę
Współpracy, niepubliczną
część portalu dostępną tylko
dla inwestorów działających
w WSSE. Dzięki niej ułatwiono wzajemne kontakty między przedsiębiorcami.
(RED)

Jeśli jesteś zainteresowany
organizacją staży

weź udział w projekcie
„Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i
wałbrzyskim grodzkim (I)”
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje nabór
wniosków na staż adresowany do osób bezrobotnych w
wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Źródłem finansowania staży są środki pochodzące z
projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim
grodzkim (I)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Staż umożliwi Pracodawcy przygotowanie kandydata do
pracy na samodzielnym stanowisku bez ponoszenia kosztów
podczas odbywania stażu.
Organizator stażu przygotowuje miejsce pracy i program stażu, zapewnia opiekuna. Zapewnia bezrobotnemu
wstępne badania lekarskie oraz przeszkolenia w zakresie BHP
i przepisów przeciwpożarowych. Zobowiązuje się do zatrudnienia osoby po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy z uposażeniem miesięcznym nie niższym minimalne
wynagrodzenie za pracę.
Powiatowy Urząd Pracy pomaga w znalezieniu odpowiedniego kandydata, nadzoruje prawidłową realizacje stażu oraz wypłaca stypendium bezrobotnemu odbywającemu
staż.
Co należy zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na
staż?
Należy złożyć wniosek o organizację stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu.
Wnioski o zorganizowanie stażu można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b,
pokój 116, jak również ze strony internetowej
www.urzadpracy.pl – zakładki pliki do pobrania.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału
Instrumentów Rynku Pracy pod nr tel.074/840 73 38
lub 074/840 07 312.
(RED)

- Zachęcam pracodawców do organizowania staży dla młodych osób
– mówi Marzena Radochońska, dyrektor PUP w Wałbrzychu.
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Kochajmy Mickiewicza Jubileusz uzdrowiska
Stanisław
Michalik

Jeśli w moim pisaniu
można odnaleźć nutę romantyczną, to zawdzięczam
ją naszemu narodowemu
wieszczowi - Adamowi Mickiewiczowi. Dzięki niemu
stałem się patriotą, jego
wiersze poruszyły liryczne
struny mojej wrażliwości na
piękno przyrody i odkryły
głębię takich uczuć jak: miłość, przyjaźń, szacunek dla
twórców kultury.
Adam Mickiewicz towarzyszył mi od szkolnej ławy
na Ziemiach Odzyskanych w
niewielkiej wsi nad Jeziorem
Otmuchowskim, a potem
w liceum pedagogicznym
w cudownym Brzegu nad
Odrą. Nie zapomnę tego
przeżycia, gdy na jakąś szkolną okazję wcieliłem się w postać Konrada Wallenroda, a
Aldoną była moja koleżanka
z klasy, od której nie mogłem
oderwać oczu:
„Jeden sposób, Aldono, jeden pozostał Litwinom,
Skruszyć potęgę Zakonu;
mnie ten sposób wiadomy,
Lecz nie pytaj, dla Boga ! Stokroć przeklęta godzina,
W której od wrogów zmuszony, chwycę się tego sposobu...”
Do takich czynów, by
przerwać idyllę miłosną i poświęcić swoje życie obronie
wolności, zdolny był jedynie
człowiek, którego najwyższą
wartością był:
„Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu
Nie masz równego na ziemi
oprócz wyrazu - ojczyzna”
Rzecz jasna, że swoją
rolę potrafiłem recytować
o każdej porze dnia i nocy,
a z Aldoną widywaliśmy się
jeszcze na zajęciach Studium
Nauczycielskiego we Wrocławiu. Potem nasze drogi
się rozeszły, ale miłość do
Adama Mickiewicza nie zagasła. Potrafiłem wygłaszać
z pamięci fragmenty „Pana
Tadeusza”, a jako poloniście
najwięcej satysfakcji sprawiało mi nauczanie okresu
romantyzmu polskiego.
Potem to się zmieniło
na korzyść pozytywizmu.
Był czas, że nie mogłem się
oderwać od poezji młodopolskiej, a jeszcze później
głowę straciłem dla Tuwima
i Gałczyńskiego.

Niestety, człowiek się starzeje. Ideały młodości, jak się
wydaje, odeszły w dal, za wyjątkiem może tego, o czym
pisał Adam Mickiewicz w
pamiętnym „Epilogu” „Pana
Tadeusza”:
„Jedna już tylko jest kraina
taka,
W której jest trochę szczęścia
dla Polaka,
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze
kochanie.
Nie zaburzony błędów przypomnieniem,
Nie podkopany nadziei złudzeniem...
Kraje dzieciństwa, gdzie
człowiek po świecie
Biegł jak po łące, a znał tylko
kwiecie.
Miłe i piękne, jadowite rzucił,
Ku pożytecznym oka nie odwrócił.”
Cieszę się także, że nie
uległ deprecjacji mój bałwochwalczy stosunek do
Mickiewicza. Nastąpiła tylko
jedna drobna zamiana. Ten
Mickiewicz, którym dziś się
zachwycam, choć pochodzi z Krakowa, mieszka w
Kanadzie, ma na imię Matt
i okrzyknięty został w ubiegłym roku przez Forbesa
jednym z najbardziej obiecujących młodych biznesmenów w Polsce. Od 14 lat
jest nieprzeciętnym internautą. Prowadził najpierw
portal Webmaster – Resources. com, później Site Point.
com.
Po dwóch latach wzbogacił się o 2 mln. dolarów
uzyskując ponad 300 tys.
zarejestrowanych użytkowników na całym świecie.
Dziś zarabia ok. 20 mln.
dolarów rocznie, a wartość
jego stron internetowych
szacuje się na 100 mln. dolarów.
I jak się okazuje jest pięknie. Polska jak to drzewiej
bywało znów słynie Mickiewiczem.
Wydawało mi się, że
tak samo będzie z Sienkiewiczem, że Polska zabłyśnie podobnie na świecie, tylko te nieszczęsne
taśmy „Wprost”. Zrujnowały
wszystko. Dziś nie mamy już
w rządzie ministra Sienkiewicza, a tak zapowiadało się
dobrze. W Toronto – Mickiewicz, w Warszawie – Sienkiewicz. Nawet przemożna
koalicja PO – PSL nie zdołała
go obronić.
Dlatego wciąż pozostaje
aktualnym pytanie Henryka
Sienkiewicza - „Quo vadis
Polsko”?

Uzdrowiskowa Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. oraz Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju
zapraszają na uroczystości związane z
200. rocznicą utworzenia uzdrowiska
w Szczawnie-Zdroju.
Obchody odbędą się 19 czerwca
2015 roku (piątek) o godzinie 17.00 na
placu przed budynkiem Zakładu Przyrodoleczniczego przy ul. Sienkiewicza 1 w

Szczawnie-Zdroju. Program: godz. 17.00
- przywitanie gości; 17.10 - przybliżenie
sylwetki Augusta Zemplina (1784-1867),
pierwszego lekarza zdrojowego, twórcy
uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju; 17.20
- uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej dr. Augustowi Zemplinowi; 17.25
- okolicznościowe wystąpienie zaproszonych gości; 17.35 - program artystyczny w
wykonaniu: młodzieży Zespołu Szkół im.
Marii Skłodowskiej - Curie w Szczawnie-

-Zdroju oraz orkiestry dętej z Głuszycy;
17.50 - przejście do miejsca posadzenia
„Dębu 200-lecia uzdrowiska” w Szczawnie-Zdroju; 17.55 - posadzenie „Dębu
200-lecia uzdrowiska” w Szczawnie-Zdroju; 18.10 - zakończenie uroczystości. Obchodom towarzyszyć będzie wystawa
zdjęć i pocztówek XIX-wiecznego Szczawna-Zdroju oraz prezentacja i degustacja
szczawieńskich wód mineralnych.
(RED)
REKLAMA
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ŚWIEBODZICE

REKLAMA

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

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

99

za 8 sz

tuk

(na nośniku elektronicznym)

TYLKO w Beatusie
NOWA OFERTA POŻYCZKI
POZABANKOWEJ bez bik-u

do 4 000 zł na 48 miesięcy
dla pracujących: umowa o pracę,
umowa zlecenie, emeryci/renciści

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

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

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.

Brave Kids rozruszają Wałbrzych
Muzycy z Maroka, tancerze z Ugandy i warszawskiej Pragi, a także cyrkowcy z St. Petersburga wniosą
do Wałbrzycha mnóstwo
pozytywnej energii. Będą
fascynujące
spektakle,
barwna parada i inspirujące warsztaty. Poznaj program projektu Brave Kids
2015. Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest wolny.
Po raz pierwszy grupy
młodych artystów zaprezentują przed wałbrzyszanami
swoje talenty już 23 czerwca
w Starej Kopalni.
– To będą indywidualne pokazy poszczególnych
grup. Dzieci przygotowały
to przedstawienie specjalnie
po to, by przywitać mieszkańców Wałbrzycha. Mogę
zdradzić, że spektakl będzie
intrygujący i bardzo różnorodny, a to tylko początek
fascynujących wydarzeń w
ramach projektu – zapowiada Magdalena Sawicka, koordynatorka projektu Brave
Kids w Wałbrzychu.
Co zobaczymy? Marokańczycy przedstawią kulturę
Berberów i tradycje muzyki
dekka z Marakeszu, a Ugandyjczycy taniec współczesny
i rodzime tradycje ludowe.
Grupa Hope 4 Street to Hip-hop, breakdance i sztuka
uliczna z serca warszawskiej
Pragi. Niezwykłe umiejętności zaprezentują także
młodzi cyrkowcy z St. Petersburga. Bardzo ciekawie
zapowiada się wielka parada
Brave Kids. Zobaczymy ją
28 czerwca w wałbrzyskim
Rynku, w ramach Festiwalu
Podwórek. Do barwnego,
roztańczonego i rozśpiewa-

19zł

Szkoła żon

W Wałbrzychu Maroko będzie reprezentowane przez Youth Cultural
Association.

nego pochodu młodych artystów będą mogli dołączyć
wszyscy wałbrzyszanie.
– W zeszłym roku Brave
Kids gościliśmy u nas po raz
pierwszy, ale przebieg projektu przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Dzieci
mocno rozruszały miasto i
zaraziły nas pozytywną energią. Środowisko złożone z
rodzin goszczących i wolontariuszy jest bardzo zaangażowane i zintegrowane – dodaje Magdalena Sawicka.
Podobnie jak w zeszłym
roku, przez dwa tygodnie
pobytu w Wałbrzychu dzieci będą uczestniczyć w
warsztatach artystycznych.
Przygotują tzw. półfinał –
wspólne
przedstawienie,
które zaprezentują 2 lipca
na zakończenie lokalnej
części projektu Brave Kids
2015. W warsztatach wezmą
udział także dzieci z rodzin
goszczących Brave Kids oraz
grupa dzieci niepełnosprawnych z dziećmi z wałbrzyskich podwórek.
W tym roku projekt odbędzie się równolegle także we
Wrocławiu, w Puszczykowie

koło Poznania, w Warszawie oraz, po raz pierwszy, w
Przemyślu. 3 lipca wszystkie
grupy z Brave Kids pojadą
do Zagórza Śląskiego, gdzie
będą przygotowywały wielki
spektakl finałowy. Odbędzie
się on 10 lipca na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu.
(RED)

Harmonogram wydarzeń Brave Kids
2015 w Wałbrzychu
• 23 czerwca – występ grup Brave Kids,
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,
godz. 18:00.
• 24 czerwca - Otwarte spotkanie z uczestnikami Brave Kids, Stara Kopalnia,
Sztygarówka, godz. 17:30.
• 28 czerwca – parada Brave Kids na
Festiwalu Podwórek, Rynek, godz.
16:30.
• 2 lipca – półfinał, Centrum Kultury i
Sztuki Stara Kopalnia, godz. 18:00.
Grupy Brave Kids 2015 w Wałbrzychu
• Maroko – Youth Cultural Association
• Polska – Hope 4 Street (Warszawa)
• Rosja – Teatr Cyrkowy Mongolfieri
(St. Petersburg)
• Uganda – Akademia Tańca
Speed&Funky Dance – Guija Ting
African Art

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza na „Szkołę żon”
Jeana Baptiste Moliere. Premiera odbędzie się 20 czerwca
2015 o godz. 21.00 w amfiteatrze
na pl. Teatralnym w Wałbrzychu. „Szkoła żon”, powstała w
1662 roku, jest jedną z najsłynniejszych i najważniejszych w
kanonie europejskiego dramatu,
komedii Moliera. Łukasz Witt –
Michałowski przenosi akcję dramatu do świata kryminalnych
intryg i męskich aberracji. To
historia spisku stręczycieli przeciwko ex-rajfurowi Arnolfowi.
Główny bohater uprowadza zza
wschodniej granicy małą dziewczynkę – Anuszkę z zamiarem
wychowania jej na wzorową
żonę… Rozpoczyna się gangsterskie polowanie, wielka gra
pozorów, udawania i kamuflażu.
Arnolf próbuje zatrzeć ślady i
zmienić tożsamość, jednak te zabiegi nie są w stanie uchronić go
przed pościgiem „opiekunów”
dziewczyny. Misterny plan bohatera legnie w gruzach, a ciągła
maskarada obnaży ludzkie słabości… Prezentacje popremierowe:
21 czerwca o godz. 21.00 oraz 3 i
4 lipca o godz. 21.00. Wszystkie
spektakle zostaną pokazane w
amfiteatrze, a wstęp na nie jest
bezpłatny.
(RED)

Czerwony Kapturek
21 czerwca o godz. 12.30 zapraszamy do Teatru Lalki i
Aktora w Wałbrzychu na przygody małej i zbuntowanej
Michalinki, nazywającej siebie
Czerwonym Kapturkiem. „Czerwony Kapturek” skonstruowany
jest w konwencji kabaretu: z gagów, absurdalnego humoru, komizmu słownego, symultanicznych scen, szaleńczego tempa
oraz interakcji z widownią. Spektakl dla grupy wiekowej od 5 lat,
czas trwania spektaklu: 75 minut,
ceny biletów: normalny – 18 zł,
ulgowy – 15 zł.
(RED)

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

Jazz w filharmonii
20 czerwca, o godzinie 19.00, w Filharmonii
Sudeckiej w Wałbrzychu
wystąpi Piotr Wyleżoł,
pianista, kompozytor i
znakomity improwizator
z programem z płyty solowej IMPROLUDES. Koncert
w Wałbrzychu będzie promocją szóstej w karierze
autorskiej płyty pianisty,
nagranej solo na fortepianie.
Album znajduje się od
pół roku w ogólnoświatowej dystrybucji, a ukazał się
nakładem wytwórni Hevhetia. Artysta prezentował już
program Improludes m.in.
w Kolonii, Essen, Warszawie i
Dusseldorfie. Muzyka z płyty
zawiera autorskie kompozycje Piotra Wyleżoła, nawiązujące swym kształtem, formą i
pianistycznym podejściem
do form zaczerpniętych z
muzyki klasycznej, oplecio-

ne nieskrępowanymi improwizacjami, często opartymi
o wirtuozowskie i efektowne
akompaniamenty lewej ręki.
- W mijającym sezonie artystycznym Filharmonia Sudecka proponowała słuchaczom także muzykę jazzową.
Cykl Jazz w Filharmonii powoli wpisuje się w program
koncertów i zyskuje grono
słuchaczy. W marcu z recitalem fortepianowym wystąpił
Kuba Stankiewicz, z programem z płyty solowej KILAR.
W maju gościliśmy Trio Dominika Wani w programie
Miroirs M.Ravela. Koncert
Piotra Wyleżoła 20 czerwca
2015 o godzinie 19 wybraliśmy na zakończenie sezonu
artystycznego zapowiadając
jednocześnie kontynuowanie cyklu Jazz w Filharmonii
w kolejnym roku – wyjaśniają organizatorzy.
(RED)
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ul. Grunwaldzka 20 A, 58-340 Głuszyca
gsm: 882 068 300, tel./fax 74 844 78 89
info@zolnieruk.pl, www.zolnieruk.pl

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:
działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice

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,

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

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

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

Cóż to za
spektakl był!
Perypetie dwóch par: Anieli i Gustawa oraz Klary
i Albina, uwikłanych w intrygę miłosną, okraszone
wspaniałymi dialogami i fredrowskim humorem
pokazane zostały publiczności w Świebodzicach.
Spektakl „Śluby panieńskie” to kolejne
- po ubiegłorocznej „Zemście” - przedstawienie
Fundacji REM, która w niebanalny sposób promuje
piękną, polską literaturę.

Świebodzickie „Śluby panieńskie” miały międzypokoleniową obsadę.

Do wcielenia się w role
fredrowskiej komedii zaproszeni zostali uczniowie
Społecznego
Gimnazjum
Akademickiego, ich nauczyciele, rodzice a także znane
osobowości
Świebodzic.
Międzypokoleniowy spektakl jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji REM oraz
Społecznego
Gimnazjum
Akademickiego, realizowanym w ramach zadania publicznego w zakresie kultury,

sztuki, ochrony dziedzictwa
narodowego współfinansowanego z budżetu gminy
Świebodzice. Pomysłodawcami spektaklu są Elwira
Podhalicz i Anna Maślach.
Reżyseria: Ksiądz Mateusz
Pawlica i Elwira Podhalicz.
Scenografia i kostiumy: Katarzyna Jarosz. W ramach
zajęć artystycznych uczniowie, wspólnie z rodzicami
i znanymi postaciami życia
publicznego
Świebodzic,

Uwolnij książkę

pracowali nad spektaklem
już od marca. Wszyscy aktorzy starali sie zagrać jak
najlepiej, a gorące brawa i
życzliwe oklaski były dla nas
najlepszym dowodem, że
sztuka się podobała.
Najwięcej uciechy widownia miała z pewnością
w V akcie, kiedy to na scenie
pojawiły się osoby z życia
publicznego miasta, w stylowych kostiumach i perukach.
Serce publiczności jak zwykle podbił Burmistrz Miasta
Bogdan Kożuchowicz, jako
żywiołowy Radost, który tubalnym głosem rozstawiał
wszystkich po kątach. W roli
Pani Dobrójskiej wystąpiła Zofia Marek, radna rady
miejskiej, Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Wychowania a do tego lubiana nauczycielka Gimnazjum nr 2.
Klarą - i chwilowo brunetką
- została Małgorzata Grudzińska, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej, a o jej
względy ubiegał się płaczliwy Albin - w tej roli bynajmniej nie płaczliwy radny
Piotr Krzyśpiak. Druga „para”
uwikłana w intrygę miłosną
to naiwna i złotowłosa Aniela
- Agnieszka Bielawska-Pękala, rzecznik prasowy urzędu
miejskiego oraz fircykowaty i
przebiegły Gustaw - w tej roli
Lesław Podhalicz, radny rady
miejskiej.
(RED)

Zapraszamy
miłośników
słowa pisanego do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach. Już 18
czerwca od godz. 12.00, uwalniamy wspólnie książki. Akcja,
znana na całym świecie jako
bookcrossing, to niekonwencjonalny sposób na popularyzację czytelnictwa. Chodzi
o nieodpłatne udostępnianie,
pozostawianie przeczytanych
już przez nas książek w miejscach, w których mogą je odnaleźć inni - i też przeczytać.
Świebodzicka edycja bookcrosingu będzie jeszcze ciekawsza - oprócz faktu, że można
będzie przynieść i zabrać do
domu „uwolnioną” książkę,
na czytelników czekają jeszcze zagadki i rebusy, wspólne
głośne czytanie książek oraz
spotkanie z Dariuszem Pawlickim, bibliotekarzem, znawcą
kultury i literatury, który przybliży bohemę artystyczną Zakopanego.
(RED)

10 litrów krwi
Kolejna zbiórka krwi w Świebodzicach za nami. Osoby
chcące podzielić się tym najcenniejszym darem mogły to
zrobić w specjalnym krwiobusie, który już po raz drugi
zaparkował przed ratuszem.
Krew oddały 22 osoby, udało
się zebrać 10 litrów potrzebnego leku. Na krwiodawców
jak zawsze czekały słodkości,
ufundowane przez Śnieżkę-Invest oraz woda i jabłka,
dostarczone przez sklep Intermarche. Na wszystkich czekał
też pakiet regeneracyjny przygotowany przez RCKiK. Kolejna akcja za niecały miesiąc - 7
lipca, tym razem w Miejskim
Domu Kultury.
(RED)

Laureaci nagrodzeni
W ratuszu miejskim w
Świebodzicach zwycięzcy i
wyróżnieni w dwóch miejskich konkursach odebrali
swoje dyplomy, nagrody i
podziękowania. Uroczyste
spotkanie dotyczyło konkursu fotograficznego, ogłoszonego na profilu Facebook
oraz plastycznego, skierowanego do dzieci i młodzieży.
Tablet - za najlepsze zdjęcie
oddające hasło „Świebodzice
w barwach wiosny” - otrzymała
z rąk burmistrza miasta Bogdana Kożuchowicza Elżbieta
Chrobak. Wyróżnienia oraz al-

bumy fotograficzne i słodycze
za równie ciekawe fotografie
odebrali Adrian Sitko i Kamil
Pluta. Laureatów konkursu plastycznego było dużo więcej, bo
i prac napłynęło sporo. Uczniowie świebodzickich szkół podstawowych i gimnazjów mieli
za zadanie przedstawienia jak
- w ich oczach - zmieniały się
Świebodzice w ostatnich 25
latach. Pomysłów i interpretacji było wiele, a zwycięzcy i
wyróżnieni otrzymali akcesoria
do tworzenia kolejnych, fantastycznych prac plastycznych.
(RED)

Pan Kleks rządził
Koty w butach, czarodzieje, księżniczki i wiele innych
postaci z bajek opanowały
Świebodzice. Pięknie przebrane maluchy z zerówek i
I klas szkół podstawowych
przyszły przed ratusz, by
zaprosić burmistrza i mieszkańców do wspólnego czytania w ramach kolejnej
edycji ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”.
W tym roku motywem przewodnim była „Akademia Pana
Kleksa”, a do czytania zachęcali
Pan Kleks i Szpak Mateusz. Po
krótkim przywitaniu na Rynku
i obowiązkowej sesji fotograficznej wszystkich uczestników z panem burmistrzem,
barwny korowód przeszedł

ulicami miasta do Miejskiego
Domu Kultury, gdzie odbyła się
główna część imprezy. I bardzo
miła, bo wręczono nagrody
dla laureatów ogłoszonego
kilka miesięcy wcześniej konkursu dla dzieci z klas I-III na
najciekawsze opowiadanie.
Jury w składzie: Justyna Gąsior
i Jolanta Bieniasz (polonistki
z PZSI) wyłoniło zwycięzców:
I m. - Kasjan Biernat - SP 3,
opowiadanie „Potwór i los
bliźniąt”; II m. - Wiktoria Ratuszniak - SP 3, opowiadanie
„Tulipanowe wzgórza”; III m.
- Kryspin Mosor - SP 4, opowiadanie „Biały pokój”. Organizatorem akcji był Publiczny
Zespół Szkół Integracyjnych w
Świebodzicach.
(RED)
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Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

skuterów
i motorowerów,
transport uszkodzonych pojazdów,
sprzedaż części
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TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
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1SBDPXOJBVM#FFUIPWFOB
CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

Seniorzy z dyplomami
Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Starych Bogaczowicach zakończył piąty semestr. 50 słuchaczy otrzymało dyplomy.
W sali Gminnego Centrum Edukacyjno Społecznego w Starych Bogaczowicach
odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego
2014/2015. W podniosłej
atmosferze wójt gminy Mirosław Lech oraz kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Jolanta Kocoń
wręczyli dyplomy ukończenia 50 słuchaczom UTW. Na
uroczystość przybyli Radni
Gminy Stare Bogaczowice,
dyrektor gminnej biblioteki,
sołtysi sołectw z terenu gminy oraz osoby prowadzące
zajęcia.
- Słuchacze przygotowali
program słowno muzyczny,
który bardzo się podobał i
wprowadził miły zabawny
nastrój. Widać, że studentom
UTW nie brakuje poczucia
humoru i pogody ducha. W
bieżącym roku realizowane

NAPRAWA

były zajęcia z nauki języków:
niemiecki, angielski, sztuki
pamiętania, rękodzieła, zumby, pilatesu, jogi, samorozwoju. Słuchacze wysłuchali
także wielu wykładów na
różne absorbujące ich tematy. Następnie przy kawie i
ciastku omówiono założenia
programowe i organizacyjne na nowy rok 2015/2016.
Naszym celem jest wzbogacenie oferty w ten sposób by
pozyskać nowych słuchaczy
z miejscowości, które do tej
pory nie wykazywały aktywności w zajęciach - szczególnie mieszkańców Gostkowa i
Nowych Bogaczowic. W okresie letnim zostaną przygotowane ankiety - zaproszenia,
które pozwolą nam na poznanie preferencji słuchaczy.
Nowy rok akademicki rozpoczynamy w czwartek 8 października 2015r. Zapraszamy
– zachęca Agnieszka Lechowicz z Gminnego Centrum
Edukacyjno Społecznego w
Starych Bogaczowicach.
(RED)

Global-Auto Boguszów-Gorce
ul. Traugutta 10, tel. 722 181 622

Zapraszamy: pon. – pt. w godz. 8.00 – 17.00; sob. 8.00 – 14.00

Na Trójgarb marsz
Fundacja „Polny Kwiat” i
Gminne Centrum Edukacyjno Społecznego w Starych
Bogaczowicach zapraszają
dzieci, rodziców oraz młodzież na pieszą wycieczkę
na Trójgarb. Wycieczka została zaplanowana na sobotę,
20 czerwca, a oto jej program:
9.30 – zbiórka przed GCES oraz
wymarsz szlakiem na Trójgarb;
12.00 - ognisko, pieczenie
kiełbasek i ziemniaków na
Trójgarbie; ok. 15.00 – powrót
do Starych Bogaczowic. - Zapewnimy kiełbaski, napoje,
ziemniaczki, itp. Należy ubrać
się w sportowy strój, wygodne obuwie, nakrycie głowy.
Spędź z nami aktywnie dzień!
Zapraszamy - czeka mnóstwo
atrakcji – zapewniają organizatorzy.
(RED)

725 lat Strugi
Z okazji obchodów 725-lecia
wsi Struga zapraszamy na
Noc Kupały. Impreza odbędzie się w Pałacu Struga już
19 czerwca o godz.19.00. W
programie: inscenizacja obrządku nocy świętojańskiej
(święto przywitania lata - młodzieżowy teatr w Strudze),
rozpalenie ogniska, konkurs
na najładniejsze wianki, gry
i zabawy rodzinne, malowanie twarzy, wręczanie nagród
dla zwycięzców konkursów.
Dodatkowe atrakcje: ogródek
piwny, grill z kiełbaskami. - W
ramach obchodów 725 lecia
wsi Struga zapraszamy na
następne wydarzenia: „Spotkanie z historią” dni otwarte 28-30.08.2015 r. - Pałac Struga
oraz „Otwarcie wystawy historycznej” – 19.09.2015 r. - Pałac
Struga – dodają organizatorzy.
(RED)

Wrócą z kluczem?

50 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach
otrzymało dyplomy ukończenia 5 semestru.

Gmina Czarny Bór została
nominowana w konkursie
Dolnośląski Klucz Sukcesu”
za 2014 rok w kategorii „Dla
najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej”. Uroczysta gala,
na której zostaną ogłoszone
wyniki, odbędzie się w 18
czerwca w Zgorzelcu i wtedy
dowiemy się, czy Czarny Bór
będzie zwycięzcą.
(RED)

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

Mieszkańcy zadecydują
Referendalna gorączka
dotyka kolejne gminy w
powiecie wałbrzyskim. Jesienią o przyszłości swojej
gminy decydować będą,
między innymi, mieszkańcy Czarnego Boru. Tym
razem jednak nie chodzi o
zmianę władzy, a… powiatu! – Wielu mieszkańców
pyta mnie o możliwość
dołączenia naszej gminy
do powiatu kamiennogórskiego, dlatego planujemy
jesienią referendum w tej
sprawie – wyjaśnia Adam
Górecki, wójt gminy.
Od kilku miesięcy między
gminą Czarny Bór, a nowymi
władzami powiatu wałbrzyskiego, toczy się spór dotyczący szczegółów budowy
obwodnicy Czarnego Boru.
- Tu nie chodzi o politykę – zapewnia wójt Adam
Górecki, który w ten sposób
ucina spekulacje na temat
politycznego tła tych planów. – Po prostu nasi mieszkańcy widzą dla siebie więcej
korzyści z funkcjonowania
naszej gminy w powiecie
kamiennogórskim. Wskazują
między innymi na bliskość
Kamiennej Góry i lepszą komunikację, sprawniejsze sądownictwo i lepszą opiekę
medyczną. Postanowiliśmy,
że decyzję w tej sprawie podejmą wszyscy mieszkańcy
naszej gminy. A najlepszą
formą konsultacji społecznych jest referendum. By
było ono dla nas obiektywnym miernikiem nastrojów,
musi mieć odpowiednią frekwencję. Dlatego będziemy
chcieli głosowanie połączyć
z wyborami parlamentarnymi, co spowoduje, że odbędzie się to niemal bezkosztowo.
Doniesieniami o planach
wystąpienia gminy Czarny
Bór z powiatu wałbrzyskiego
zaskoczony jest powiatowy
radny Andrzej Lipiński.
- W ostatnim czasie
wspólnie z gminą zrealizowaliśmy wiele inwestycji
drogowych w Grzędach,
Witkowie i Czarnym Borze.
Powiat był współorganizatorem imprez kulturalnych
i sportowych, nie tylko o

Andrzej Lipiński (drugi od lewej) wierzy, że Czarny Bór pozostanie
w powiecie wałbrzyskim.

charakterze lokalnym, ale i
międzynarodowym. Współpraca układała się bardzo
dobrze. Obecne nieporozumienia wójta Czarnego Boru
i zarządu powiatu powinny
być szybko wyjaśnione. Rolą
starosty jest wspierać gminy
powiatu wałbrzyskiego i z
nimi współpracować, a środowiska lokalne nie mogą z
tego powodu ponosić żadnych konsekwencji. Przed
nami kolejne wyzwania. Budowa obwodnicy Czarnego
Boru - zadanie to uważam za
dobry początek partnerstwa
publiczno-prywatnego
w
naszym powiecie. Zaangażowane są dwa samorządy:
gminny i powiatowy oraz
Kopalnia Melafiru, co uważam za sukces obu samorządów. Wspólnie z kolegami
radnymi z naszego okręgu
wyborczego za priorytet
uważamy przebudowę mostu w Jaczkowie i odbudowę
drogi powiatowej z Grząd do
Krzeszowa. Jestem spokojny
o pozostanie gminy Czarny
Bór w strukturach powiatu
wałbrzyskiego, a osobiście
wierzę w mądrość i rozsądek
mieszkańców gminy Czarny
Bór – podkreśla były wicestarosta.
Wystąpienie gminy Czarny Bór z powiatu wałbrzyskiego i przyłączenie jej do

powiatu kamiennogórskiego wymusi zmianę dokumentów.
- Ta operacja jest jednak
bezkosztowa dla mieszkańców. Dla gminy również nie
będzie to się wiązało z jakimiś dodatkowymi dużymi
obciążeniami – dodaje wójt
Adam Górecki.
Przypomnijmy, że w innych miejscowościach powiatu wałbrzyskiego także
trwają przygotowania do referendów, które miałyby się
odbyć 6 września (razem z
ogólnopolskim głosowaniem
w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych,
finansowania partii politycznych z budżetu państwa i
korzystnych dla podatników
interpretacji niejednoznacznych przepisów podatkowych). Grupy niezadowolonych mieszkańców planują
głosowania w sprawie odwołania burmistrzów: Boguszowa Gorc, Głuszycy, Jedliny
Zdroju oraz Mieroszowa.
- Niezadowolonych jest u
nas 5 osób, które nie mogą
pogodzić się ze zmianami
zachodzącymi po wyborach.
W ten sposób szkodzą wizerunkowi gminy – oburza się
Marcin Raczyński, który od
jesieni jest burmistrzem Mieroszowa.
Robert Radczak
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Małe kwiatki na wielkim
spalonym polu
Są już pierwsze konsekwencje degradacji piłkarzy Górnika Wałbrzych do
III ligi. Z wałbrzyskim klubem pożegnał się trener
Jerzy Cyrak.
- Trener Jerzy Cyrak
po zakończonym sezonie
2014/2015 odchodzi z Górnika Wałbrzych. Zarząd Górnika Wałbrzych pragnie po-

dziękować za wkład włożony
w pracę w klubie, zaangażowanie i wprowadzonych
wysokich standardów pracy
z zespołem piłkarskim – poinformowała oficjalna strona
internetowa wałbrzyskiego
klubu.
Jerzy Cyrak objął Górnika 4 września 2014 r. po
Andrzeju Polaku, który zo-

stał zdymisjonowany po
porażce 0:3 z Energetykiem
ROW Rybnik. Pod wodzą
trenera Cyraka wałbrzyszanie zagrali w 27 meczach,
zdobywając 29 punktów
(7 zwycięstw, 8 remisów,
12 porażek, bilans bramek
26:44). W tabeli za ten okres
Górnik zajmuje 13 miejsce…

Rozmowa z Jerzym Cyrakiem,
byłym trenerem piłkarskiego Górnika Wałbrzych.
Na konferencji prasowej
po ostatnim meczu sezonu
powiedział Pan, że mecz z
Okocimskim był prawdopodobnie ostatnim w roli
szkoleniowca Górnika Wałbrzych…
Jerzy Cyrak: - Tak, to był
ostatni mecz i nie udało się
osiągnąć celu, który był założony. Poza tym sytuacja
organizacyjna naszego klubu jest tak trudna, że dziś
nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, co będzie się dalej
działo, czy będziemy funkcjonować w III lidze i jak to
będzie wyglądać, więc na
pewno jest to mój koniec.
Czyli nawet jeśli drużyny,
które awansują do II ligi
nie dostaną licencji, a Górnik ją dostanie i zostanie w
II lidze, to i tak Pan odejdzie?
- Wtedy Górnik jest w II lidze i rozmowa jest zupeł-

ze wszystkimi trenerami,
z kierownikiem, z trenerami grup młodzieżowych,
naszymi zawodnikami. To
dało mi chwile radości. Niestety, ostatnie wrażenie pozostanie negatywne, bo nie
udało się osiągnąć celu i to
będzie trochę boleć.
Trener Jerzy Cyrak.

nie inna, ale czy dostaniemy licencję, czy zostaniemy
w na 3. szczeblu rozgrywek,
to już zupełnie inna historia.
Jak będzie Pan wspominał
pracę w Górniku?
- Objąłem zespół w połowie września, przed 8
kolejką i był to trudny
moment i ciężkie wejście.
Najlepiej będę wspominał
ludzi, z którymi bezpośrednio współpracowałem:
REKLAMA

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.

Po fatalnym początku sezonu udało się osiągnąć 3
zwycięstwa z rzędu na własnym boisku, a wiosną biało – niebiescy wygrali kilka
spotkań z faworytami i do
pewnego czasu była duża
szansa na utrzymanie. Jednak po meczu z Puszczą
rozsypało się wszystko…
- Wiele było wywiadów, czy
konferencji pomeczowych,
gdzie trenerzy komplementowali naszą grę i były
to momenty, które mogły
dać satysfakcję. Rzeczywiście trochę się ruszyło pod
koniec jesieni, jednak być
może zabrakło czasu, a
wiosna była całkiem niezła
w naszym wykonaniu. Natomiast całokształt jest taki
jaki jest i właściwie są to
tylko „małe kwiatki na wielkim spalonym polu”.
Przyszedł Pan do Górnika
po zwolnieniu Mariusza
Rumaka z funkcji szkoleniowca Lecha Poznań,
gdzie był Pan II trenerem.
Czy liczy Pan w przyszłości na to, że obejmie klub z
ekstraklasy?
- Marzeniem każdego trenera jest pracować na wyższym poziomie, gdzie piłka
wygląda zupełnie inaczej.
Natomiast dziś absolutnie
o tym nie myślę. Myślę o
tym, by wrócić do domu,
odpocząć, zebrać myśli,
przeanalizować to co było
dobre, co było złe. A jak
historia się dalej potoczy,
zobaczymy.
Rozmawiał Radosław Radczak
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Mistrz
zbroi się

REKLAMA

Dla Victorii PWSZ Wałbrzych, która wygrała
rozgrywki I ligi siatkarzy,
najważniejsze decyzje w
czerwcu to deklaracje dotychczasowych
sponsorów, że zostają z klubem i
będzie realizowany kolejny rok umowy między klubem a: WZK Victoria, Gmina Wałbrzych i PWSZ AS.
To oznacza, że klub będzie
dysponował podobnym,
jeżeli nie większym budżetem na kolejny sezon.
Dzięki temu trener Krzysztof Janczak ma argumenty
do rozmów z zawodnikami,
których chce ściągnąć do
Wałbrzycha. Na dzisiaj sytuacja kadrowa wygląda bowiem tak, że ze składu, który
wygrał I ligę, pozostanie w
wałbrzyskim klubie 3-4 siatkarzy. Kolejnych 8-10 (PZPS
dopuszcza kadrę 14 siatkarzy, w tym dwóch libero
zgłoszonych do rozgrywek)
będzie więc nowych. O ile z
zespołów juniorów można
liczyć na 1-2 siatkarzy, którzy dojdą do szerokiej kadry
seniorów, to pozostałych
trzeba pozyskać z zewnątrz.
I trener Janczak już zorganizował jeden test dla chętnych do gry w Wałbrzychu.
Na treningu pojawiło się
kilkunastu zawodników, z
Olsztyna, Krakowa, Rzeszowa, Opola, Wrocławia, Nysy,
Kędzierzyna. Kilku trenerowi
się spodobało, ale od testów
do podpisania umów, a tym
bardziej
skompletowania
ekipy, droga daleka. Nadal
trwa selekcja, pojawiają się
kolejni pojedynczy zawodnicy, nawet zagraniczni, trener
ogląda ich też poza Wałbrzychem, rozmawia z menedżerami. I śledzi to, co dzieje się
u naszych rywali. A ci „zbroją
się” na potęgę. Kilka drużyn z
I ligi będzie mieć dotychczasowych zawodników z Wałbrzycha, jeszcze inni sięgają
po siatkarzy z Plus Ligi. Nic
dziwnego, że Victoria PWSZ,
która chce się nadal liczyć
w czołówce, też musi sięgać
po ogranych już w lidze i
wyróżniających się młodych
siatkarzy. Pierwotnie nasz
klub chciał mieć do połowy
czerwca kadrę już stworzoną, teraz widać, że jeszcze
ten nabór potrwa może nawet do końca czerwca.
(RED)

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

Akademiczki świętują
Bardzo hucznie AZS
PWSZ Wałbrzych świętował swoje ostatnie sukcesy. Podczas wałbrzyskiej
święta uczelni znaczną
część uroczystości zajęło
omówienie sukcesów tenisistów, koszykarzy, siatkarzy i piłkarek.
Wszyscy otrzymali upominki, a piłkarki, które zdobyły awans do ekstraligi, na
pamiątkę dostały zegarki z
okolicznościową grawerką.
Najwięcej barw zebrały piłkarki, ale też prezentowały
się najbardziej okazale, bowiem w Auditorium Novum
zebrało się 25 zawodniczek,
byli trenerzy, podczas wręczania nagród zaprezentowano zdjęcia z meczów
ligowych. Indywidualne nagrody otrzymały Daria Antończyk i Aleksandra Bosacka. Wygranym sezonu jest
też prezes KU AZS Tadeusz
Pogorzelski, który otrzymał
nie tylko nagrodę rektora
PWSZ AS, ale także - po 16
latach pracy, od początku tej

uczelni - tytuł zasłużony dla
PWSZ AS.
Tymczasem zbliża się do
końca sezon 2015/16. Piłkarki nożne nie rozgrywają już
meczów, ale wciąż trenują. I
co rusz odbywają spotkania
z okazji podwójnego awansu - do ekstraligi i do II ligi.
Wznowienie zajęć zostało zaplanowane na początku lipca, zaraz potem akademiczki
rozegrają sparing z mistrzem
kraju Medykiem Konin, który
będzie na obozie w Żaganiu.
Tylko niektóre nasze piłkarki
grać będą jeszcze w drugiej
połowie czerwca. Gimnazjalistki z PG 1 Boguszów jadą do
Gdańska na finał Coca Cola
Cup. Pod koniec miesiąca na
obóz kadry Dolnego Śląska
uda się grupka piłkarek, która występuje w reprezentacji
U-16 - one mają przed sobą
finał OOM. Liczymy też, że w
kadrze Polski na Letnią Uniwersjadę znajdą się 1-2 nasze
piłkarki, a ta impreza zaczyna
się 29.06.
(RED)

Na początku lipca AZS PWSZ rozpocznie przygotowania do rozgrywek
piłkarskiej ekstraklasy.
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Wrócił do Herosa
Łukasz Charzewski z Herosa Czarny Bór, zdobył na
ostatnich zapaśniczych MP
seniorów w Zgierzu brązowy medal w kategorii do
75 kg.
W ostatnim pojedynku
zwyciężył ubiegłorocznego
mistrza Polski Łukasza Fafińskiego (Olimpijczyk Radom).
– Rozcięty policzek,
spuchnięte kolano, ale najważniejsze, że znalazłem się
na podium – powiedział po
walce Łukasz Charzewski.
Pół roku temu wychowanek Herosa wrócił do macierzystego klubu i głodny sukcesów, przygotowywał się
do krajowego czempionatu.
– Borykałem się z kontuzją,
miałem częste przerwy w
treningach, ale trener zmotywował mnie do ciężkiej,
systematycznej pracy. Medal
zdobyty w Zgierzu sprawił,

Igor nie pomógł
Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 przegrała z rówieśnikami ze Słowacji 0:1.
W spotkaniu towarzyskim,
które zostało rozegrane w
Nowym Sączu, od pierwszej
do ostatniej minuty grał wychowanek Górnika Boguszów
– Gorce Igor Łasicki.
(RED)

Międzynarodowy
sukces

Łukasz Charzewski z medalem.

że myślę o kolejnych sukcesach, a nawet o udziale w
Igrzyskach Olimpijskich w
Rio de Janeiro – podkreślił
Charzewski.

(A.Bas.)

190 punktów
od Szewcji
Weronika Grzelak z LKS
Górnik Wałbrzych zdobyła
brązowy medal mistrzostw
Polski juniorek w 7-boju,
uzyskując wynik 5061
punktów.
Weronika Grzelak na 7
konkurencji wygrała trzy
(skok w dal – 5,83m – rekord
życiowy, skok wzwyż – 169
cm, 200 m – 25,50 – rekord
życiowy), raz była druga
(oszczep – 34,09m- rekord
życiowy), raz trzecia ( kula –
11,92 m), a raz czwarta (100
mppł – 15,38). Tylko w jednej
konkurencji wypadła słabiej,
zajmując dopiero 10. miejsce (800 m – 2:39,59). I ta,
rozgrywana jako ostatnia,
konkurencja przesądziła o
tym, że nie zdobyła srebrnego lub nawet złotego medalu i nie wywalczyła minimum
na mistrzostwa Europy juniorów. Co się więc stało?
Wałbrzyszanka zachorowała
tuż przed zawodami na grypę jelitową i trener Grzegorz

Banaszek chciał ją nawet wycofać z zawodów, widząc jak
się męczy, ale sama zawodniczka postanowiła – mimo
tych problemów zdrowotnych – walczyć o medal i
start na ME. I szło dobrze, ale
sił zabrakło w tej ostatniej,
najbardziej wytrzymałościowej konkurencji – biegu na
800 m. Przed nią Weronika
miała cztery punkty straty
do liderki, ale ostatnie kilkaset metrów po prostu przetruchtała, a nie przebiegła, i
straciła srebrny medal oraz
szansę na minimum (zabrakło jej 190 punktów). Brawa
jednak za postawę i walkę do
końca. Polski Związek Lekkiej Atletyki, doceniając to
poświęcenie, chce dać szansę naszej zawodniczce, by na
początku lipca wystartowała
w Pucharze Europy seniorek
i raz jeszcze powalczyła o
start w mistrzostwach Europy juniorów w Szwecji.
(RED)

Znakomicie spisała się tenisistka MKS Szczawno Zdrój
Nikola Okopniak w europejskim turnieju Szczecin
Cup 2015 w kategorii do lat
14. Nikola, kontynuując starty
w Szczecinie (w poprzednim
tygodniu wygrała tam zawody ogólnopolskie) w turnieju
Szczecin Cup rozstawiona została z numerem 6. W pierwszej
rundzie Nikola pokonała Rosjankę Eve Avatisyan (6:3, 6:0),
w drugiej Niemkę Kim Bohlen
(6:3, 6:4), a w ćwierćfinale turniejowa dwójkę z Czech Kristinę Lavickową (3:6, 6:4, 6:2).
Nikola została powstrzymana
dopiero w półfinale przez Brytyjkę Amarni Banks (0:6, 1:6),
gdy była już wyraźnie osłabiona trudami codziennych
ciężkich spotkań, również
deblowych, bowiem nasza zawodniczka – grając w parze z
Kristina Flichenok z Białorusi –
zajęła wysokie trzecie miejsce
w całych zawodach.
(RED)

Grecki Cup
Na kortach w Szczawnie
Zdroju rozegrany został turniej deblowy Grecki Cup. Była
to 5 edycja turnieju, która na
starcie zgromadziła blisko 30
pasjonatów tenisa ziemnego.
Nawet popołudniowa burza
nie przeszkodziła organizatorom w dokończeniu zmagań,
a finałowe mecze rozegrano
w całorocznej szczawieńskiej
hali tenisowej. Turniejowa
analiza i mecze pocieszenia
trwały do późnych godzin
nocnych. Zawody rozgrywano
systemem grupowym, a najlepszą parą okazali się Radek
i Marcel Dzieło, przed Damianem Bartosiakiem i Jessicą
Grzebieluchą. Trzecie miejsce
wywalczyli Wojtek Kierepka i
Tomek Połeć.
(RED)

Kolarze już się
rozkręcili
Jest już pełnia sezonu
kolarskiego, w którym dobrze sobie radzą zawodnicy Górnika Wałbrzych DSR
Author.
W Strzelcach Krajeńskich
odbyła się kolejna edycja
Pucharu Polski oraz Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego. W pierwszej
imprezie Michał Nowak był
13. w jeździe indywidualnej
na czas, natomiast w drugiej Wiktoria Wegrzynowska
ukończyła cza sówkę na 4.
miejscu, Julia Kowalska na
10., a Karol Woźniak na 6.
Z kolei w wyścigu ze startu
wspólnego Węgrzynowska
była piąta. Potem był wyścig etapowy „ Złote Koło”
k. Dobczyc, będący zarazem
Mistrzostwami Polski Zrzeszenia LZS. Beata Biskup
ukończyła cza sówkę jako
18. (13. MP LZS). W kryterium o Puchar Wójta Gminy
Czernica drugie lokaty zajęli
Mateusz Dereń i Krzysztof
Skibiński, 6. Był Michał Makowski, a 10. Węgrzynowska.
W klasyfikacji generalnej po
4. etapach Małego Wyścigu
Pokoju w czeskiej Lanskronie
(startowało 125 zawodników
z Czech, Słowacji, Niemiec,
Chorwacji, Węgier i Polski)
Dominik Kopiwoda zajął 54.
miejsce. W Jeżowie Sudec-

Olek w kadrze

kim odbyła się Czasówka
Sudecka, w której zwyciężył
Bartosz Biskup, drugi był
Skibiński, trzecia Kowalska,
a czwarta Węgrzynowska.
I wreszcie w Memoriale Joachima Halupczoka w Turawie Biskup zajął 9. miejsce.
W poprzedni weekend
juniorzy LKKS Górnik Wałbrzych DSR Author startowali w kolejnym wyścigu z
cyklu Pucharu Polski.
– Tym razem zawodnicy LKKS Górnik DSR Author Wałbrzych udali się do
miejscowości Koziegłowy.
W sobotę w jeździe indywidualnej na czas 7 miejsce
zajął Krzysztof Skibiński,
natomiast 18 był Michał
Nowak. Na miejscu 56 uplasował się Bartosz Biskup.
W niedzielę, w rywalizacji
ze startu wspólnego, na
bardzo selektywnej trasie
w ucieczce na miejscu 15
zameldował się Michał Nowak,natomiast Krzysiek Skibiński metę przekroczył jako
28. Ostatnim sprawdzianem
przed mistrzostwami Polski będzie start w kolejnej
edycji Pucharu Polski, która
odbędzie się w Chrzypsku
Wielkim – relacjonuje Piotr
Mróz, trener LKKS Górnik
Wałbrzych DSR Author.

Kolarze Górnika lokują się tej wiosny na dobrych pozycjach.

(A.Bas.)

Aleksander
Balcerowski,
wychowanek Górnika Wałbrzych, znalazł się w składzie
reprezentacji Polski koszykarzy do lat 16. Syn Marcina Balcerowskiego, byłego koszykarza Górnika, a obecnie trenera
reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach, od ubiegłego roku reprezentuje barwy
hiszpańskiego klubu z Wysp
Kanaryjskich Gran Canaria Las
Palmas. 15-letni środkowy,
który ma już 206 cm wzrostu,
będzie rywalizował o miejsce
w podstawowym składzie z 23
kolegami, w większości reprezentujących klubu makroregionu dolnośląsko – lubuskiego.
(RED)

Reprezentacyjny
Wałbrzych
W lipcu Wałbrzych będzie
gościł pierwszą reprezentację Polski koszykarzy, a już
teraz pod Chełmcem konsultację szkoleniową odbywają
adepci koszykówki z reprezentacji do lat 18. Podopieczni
trenera Andrzej Kierlewicza
będą trenowali w centrum
Aqua Zdrój do 21 czerwca. W
planie zgrupowania jest także
mecz kontrolny z rówieśnikami z Czech. Reprezentacja
U-18 powróci do Wałbrzycha
na kolejne zgrupowanie w
dniach 19-20 lipca 2015 r. – tuż
przed wyjazdem do Austrii na
mistrzostwa Europy dywizji B.
(RED)

Baszta i Górnik w
finale
Miniony weekend należał
do ostatnich rozgrywek wałbrzyskich drużyn w Mini Mistrzostwach
DEICHMANN
2015. W sobotę poznaliśmy
zwycięzców kategorii U7 oraz
U9 natomiast niedziela to rozstrzygnięcia U11. W obu kategoriach w finałach spotkały się
ekipy wałbrzysko-świdnickie w
których to dwa razy lepsi okazali się Świdniczanie (odpowiednio Irlandia oraz Nigeria). Finały
ogólnopolskie Deichmann Mini
Mistrzostw 2015 odbędą się w
Wałbrzychu w weekend 26-28
czerwca 2015. Oprócz zwycięzców, przepustkę w kategorii U9
wywalczył zespół Argentyny
(UKS Baszta Wałbrzych), a w
U11 Anglii (Górnik Wałbrzych).
(RED)
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USŁUGI
(2) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808-022.
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.
(2) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.

Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.

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

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

Oferuje
ubezpieczenia:
- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

(2) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(2) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(2) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.
(2) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.
KOMPUTERY-SERWIS-NAPRAWACałodobowo. Tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie,
www.speed24h.info
PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

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

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie w
Szczawnie Zdroju 78m2, 3 pok.,
kuchnia otwarta, CO gazowe, po
termomodernizacji, cisza i spokój.
Cena 950 zł + liczniki - wolne od
sierpnia. Tel. 600-483-504.
(3) Do wynajęcia lub sprzedaży
mieszkanie 2-pok. w domku
szeregowym - Nowe Miasto. Tel.
504-782-455.
(3) Sprzedam mieszkanie (50m2)
i duży garaż murowany - Stary
Zdrój. Tel. 504-782-455.
(1) Do wynajęcia lub sprzedaży
mieszkanie 2-pok. w domku
szeregowym - Nowe Miasto. Tel.
504-782-455.
(1) Sprzedam mieszkanie (50m2)
i duży garaż murowany - Stary
Zdrój. Tel. 504-782-455.

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

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

Serwis Motoryzacyjny Goliat

ZOSTAŃ OPIEKUNEM
SENIORÓW

PRZYJMĘ DO PRACY
W WAŁBRZYCHU
FRYZJERKĘ

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

Z DOŚWIADCZENIEM
W ZAWODZIE.
TEL: 791-894-799
lub 74/665-64-08

PILNIE KUPIĘ

Drukarnia Wielkoformatowa

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

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

POŻYCZKI POZABANKOWE
DO 24 TYS.
POŻYCZKI OD 100 ZŁ
DO 2 TYS. ZŁ Z KOMORNIKIEM.
58-160 ŚWIEBODZICE
UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 74/664-30-02, 663-712-904.

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

MIESZKANIE

zatrudni
handlowców

W WAŁBRZYCHU

ze znajomością zagadnień

NA SZCZAWIENKU!

TEL. 887-338-001

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

NA 10 URODZINY MAXIMUS – a

WIELKA PROMOCJA !!!
EKOGROSZEK EKORET, MARCEL,
WIECZOREK, WESOŁA, SILESIA
SKŁAD WĘGLA - MAXIMUS

ul. Topolowa 23A Wałbrzych - Piaskowa Góra Teren Giełdy
tel. 74 665 82 02, 603 195 875
WĘGIEL WORKOWANY, TRANSPORT, RATY, DREWNO ROZPAŁKOWE
www.maximus.walbrzych.pl

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych
tel.: 501-674-338
i 74-854-17-12
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

Kupiê zegarki

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

Tel. 606 478 000

Wynajmę

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

Tel. 606 478 000

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl

DB2010
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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

Czwartek, 18 czerwca 2015 r.
www.db2010.pl
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Nowe Miasto, OKAZJA!, 41 m2, dwa
pokoje w doskonałej lokalizacji,
kilkurodzinna kamienica. Cena
55000,-zł Kontakt 530-998-374

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Podzamcze, 54 m2, rozkładowe, 4
piętro w wieżowcu, atrakcyjna cena
115.000,-zł. Kontakt 535416014

Biały Kamień 3pokoje 84m2 z
OGRÓDKIEM, GARAŻEM i ALTANĄ,
kameralna zabudowa. Kontakt
535- 311- 265 cena 215.000,-zł
Biały Kamień 84m2 rozkładowe,
parter, po remoncie cena 99500,-zł
OKAZJA !!! 16.000,- mieszkanie w
Boguszowie Gorcach. Łazienka i
WC w mieszkaniu. CZYNSZ OPŁACONY DO KOŃCA ROKU.

Podzamcze, 48 m2, rozkład, dwa
pokoje, PO REMONCIE, Cena
130.000,-zł Kontakt 530-998-374
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
DUŻA KAWALERKA po kapitalnym
remoncie, 1 piętro, jasna kuchnia,
ogrzewanie gazowe, Śródmieście,
37m2, 59 000zł. Tel: 535-311-265
Mieszkanie 3 pokojowe DO WEJŚCIA, PODZAMCZE, 61 M2, po remoncie, z wyposażeniem w cenie, 2
piętro. Atrakcyjna cena 153.000,-zł,
Tel: 530 998 374
OKAZJA ! Trzypokojowe mieszkanie
z aneksem kuchennym, 1 piętro,
po remoncie, ogrzewanie gazowe,
Stary Zdrój, 56m2, 69.900zł. do neg.
Tel: 535-285-514
BEZCZYNSZOWE mieszkanie Z
BEZPOŚREDNIM WYJŚCIEM NA
OGRÓD! Cicha, spokojna okolica
Boguszowa-Gorc,2 pokoje, cena 80
tys zł, Tel: 535-285-514
Piaskowa Góra, 2 pokoje po kapitalnym remoncie, wyposażenie w
cenie, balkon, 2 piętro, 96 tys, Tel:
535-285-514
Mieszkanie z OGRODEM w świetnej
lokalizacji, GARAŻ, PIASKOWA
GÓRA, 1 piętro, kilkurodzinna
kamienica, 2 pokoje, bardzo duża
kuchnia, duża łazienka, cena 110
tys, tel. 535 285 514
PILNIE! OKAZJA! Dom w zabudowie
bliźniaczej z garażem, Świebodzice. Powierzchnia 120m2, działka
351m2, cena 320 000zł. DO NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265
Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2, duży
potencjał, dwa mieszkania w cenie
jednego (66m2+19m2), cena 125
000zł DO NEGOCJACJI! Tel: 535311-265
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
Mieszkanie 70m2w czterorodzinnej, wyremontowanej kamienicy,
z OGRÓDKIEM, GARAŻ 52 m2 – na
dwa auta, murowany, 3 POKOJE,
SZCZAWIENKO, 70m2, 210 000zł
DO NEG. Tel: 530 998 374
APARTAMENT DWUPOZIOMOWY w Szczawnie, 60 m2, osiedle
zamknięte, wysoki standard, zabudowa kuchenna w cenie, 249 tys. zł.
Kontakt 535416014
Kawalerka 25m2 po kapitalnym
remoncie cena: 29000,-zł do negocjacji. Sobięcin.
Kontakt 535416014
PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 41 m2,
duża, widna kuchnia, blok czteropiętrowy po termomodernizacji,
CENA 99.000 zł. Tel. 535285514
PIASKOWA GÓRA-starsza część,
4 pokoje w rozkładzie, 74 m2, po
remoncie, GARAŻ, CENA 139.000 zł
do negocjacji, Tel. 535285514

58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
MIESZKANIA-PODZAMCZE
130 tyś. 54 m2, 3 pokoje, II piętro,
74/640 11 73, 513 130 023
166 tyś. 54 m2, 3 pokoje, po kapitalnym remoncie, nowa zabudowa
kuchenna 74/640 11 73, 513 130
023
110 tyś. 48 m2, 2 pokoje, 74/640 11
73, 513 130 023
159 tyś., 71,5 m2, 3 pokoje, do
odświeżenia 74/640 11 73, 502
668 974
MIESZKANIA –ŚRÓDMIEŚCIE
140 tyś, ścisłe centrum, 90 m2,
mieszkanie idealnie nadaje się na
biuro, 74/640 11 73, 502 549 553
MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ
146 tys. 68 mkw, 3 pokoje 74/640
11 73, 513 130 023
55 tys. 26,5 mkw, pokój, kuchnia
łazienka z wc, 74/640 11 73, 502
549 553
Cena 51 tyś. kawalerka z widną
kuchnią, do wprowadzenia, 74/640
11 73, 502 668 974
MIESZKANIA – NOWE MIASTO
129 tyś., 41 m2, 2 pokoje, do
wprowadzenia, 74/640 11 73, 513
130 023
89 tyś, 49,5 m2, po kapitalnym remoncie, cena do negocjacji, 74/640
11 73, 502 549 553
MIESZKANIA- 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
MIESZKANIA- SZCZAWNO ZDRÓJ
139 tyś. 60 m2, 2 pokoje, 74/640 11
73, 513 130 023
MIESZKANIA-STARE BOGACZOWICE
239 tyś., 89,5 m2, wysoki standard,
projektowane przez architekta
świetne połączenie z Wałbrzychem,
jedynie 5 minut autem 74/640 11
73, 502 549 553
MIESZKANIA-ŚWIEBODZICE
319 tyś., 76 m2, luksusowe mieszkanie, 3 pokoje 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
DOMY-STRUGA
360 tyś., dom o pow. Użytkowej
152 mkw, 2 kondygnacje, 5 pokoi,
kuchnia, 2 łazienki, garaż, do wy-

kończenia, działka o pow. 1024 m2,
74/640 11 73, 502 668 974
140 tyś,. pół domu 74/640 11 73,
509 180 718
DOMY-PIASKOWA GÓRA
310 tyś. do negocjacji 74/640 11 73,
509 180 718
DOMY-ŚWIEBODZICE
330 tyś. wolnostojący 74/640 11 73,
509 180 718
380 tyś. pół bliźniaka 74/640 11 73,
509 180 718
345 tyś. 188 mkw, na kameralnym
osiedlu, stan surowy zamknięty
74/640 11 73, 509 180 718
POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA
PIASKOWEJ GÓRZE ULICE HIRSZFELDA, NAUKOWSKIEJ, DŁUGA----PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ-----PILNE
74/640 11 73, 509 180 718
DLA ZDECYDOWANEGO KLIENTA
POSZUKUJĘ DOMU WAŁBRZYCH I
OKOLICE 74/640 11 73, 509 180 718

Laksus Nieruchomości
Ul. Słowackiego 20 A pok.7
58-300 Wałbrzych
T: 74/842-92-12
K: 501 -797-962

0% PROWIZJI

OD KUPUJĄCEGO
1. LAKSUS: mieszkania NOWE,
Czarny Bór,52m2, MDM, 2 pokoje,
otwarta kuchnia , gazowe ogrzewanie-149000, 501797962
2. LAKSUS: JEDYNE TAKIE –Śródmieście kamienica, 109m2 2 p. w
org. zdobienia poniemieckie, 3
pokoje, balkon, otwarta kuchnia,
łazienka, przedpokój - 220 000.T:
501797962
3. LAKSUS : Piaskowa Góra, 59m2,
4pietro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój -159 000, T:501797962
4. LAKSUS: Piaskowa Góra, 41m2,
parter, 2 pokoje, otwarta kuchnia,
łazienka, przedpokój-120000, T:
501797962
5. LAKSUS: Podzamcze,63m2, parter, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc,
przedpokój -139000, T:501797962
6. LAKSUS: Podzamcze, 72m2, 5
piętro, 4pokoje,kuchnia, łazienka z wc, przedpokój-175000,
T:501797962
7. LAKSUS: Podzamcze, 51m2,
4pietro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój-135000, T:501797962
8. LAKSUS: Podzamcze, 54m2,
8pietro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka
przedpokój-118000,T:501797962
9. LAKSUS: Świebodzice 61m2,
3 piętro, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, wc, przedpokój, 175000,
T:501797962
10. LAKSUS: Nowe Miasto, 44m2,
parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój-89000, T:501797962
11. LAKSUS: Boguszów, 80m2, 2
piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój-139 000, T:501797962
12. LAKSUS: NOWY dom WITKÓW,
120m2,działka 1564m2, 3pokoje,
salon z tarasem, łazienka, wc400000, T:501797962
13. LAKSUS: bliźniak, okolice
Boguszowa, działka 780m2,4
pokoje, kuchnia, łazienka-250 000
T: 501797962
14. LAKSUS: dom wolnostojący
Boguszów, działka 537m2, 4 pokoje
salon, 2 kuchnie, 3 łazienki -429000,
T: 501797962
15. LAKSUS: dom szereg, Piaskowa
Góra,167m2, dziłka 243m2,
4pokoje, kuchnia, łazienka, 390000,
T:501797962

.Garaż w bryle budynku .Cena : 215
000 zł (nr : 2004) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06 , (74) 666 66 09
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 , (74) 666 66 09

BON - Biały Kamień ,62 m2 ,1 piętro
,3 pokoje ,jasna kuchnia ,łazienka z
wanną ,Wc ,przedpokój ,2 balkony
.Ogrzewanie z centralnej kotłowni
.Piwnica . Cena : 170 000 zł (nr :
2015)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 09
BON – Stary Zdrój ,45 m2 ,wysoki
parter ,2 pokoje ,jasna kuchnia w
zabudowie ,łazienka z wanną oraz
wc ,przedpokój ,piwnica ,strych
,ogródek .Ogrzewanie piec co na
opał stały .Okna Pcv .Cena : 99 800
zł (nr : 2017)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 06 (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój ,Dom w
zabudowie szeregowej ,120 m2
,działka od 170 do 220 m2 .Garaż
w bryle budynku . Cena : 298 000 zł
(nr : 1593) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33 , (74) 666 66 06
BON - Wałbrzych ,Dom wolnostojący 2 kondygnacyjny ,205 m2
,działka 1336 m2 ,garaż .Cena : 750
000 zł (nr : 1999) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06 , (74) 666 66 09
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
, (74) 666 66 09
BON-

BON - Śródmieście ,51 m2 ,wysoki
parter ,3 pokoje ,jasna kuchnia
,łazienka z kabiną prysznicową oraz
wc .Piwnica ,strych .Ogrzewanie
piec CO na opał stały .Okna Pcv
.Cena : 129 000 zł (nr : 2024) - (74)
666 66 06, (74) 666 66 09 , (74) 843
33 33

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 , (74)
666 66 09

BON - Świebodzice ,120 m2 ,2
piętro ,5 pokoi ,jasna przechodnia kuchnia z jadalnią ,łazienka z
wanną oraz wc , duży przedpokój
.Ogrzewanie piec na ekogroszek
.Cena : 199 000 zł (nr : 2020) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06 , (74) 666
66 09

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 , (74) 843 33 33

BON – Stary Zdrój ,33m2 ,wysoki
parter ,2 pokoje ,jasna kuchnia
,łazienka z kabiną prysznicową oraz
wc ,piwnica ,wspólny strych .Ogrzewanie węglowe .Cena : 55 000 zł (nr
: 2010) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06 , (74) 666 66 09
BON – Szczawno -Zdrój ,60 m2 ,3
pokoje ,garderoba ,kuchnia ,łazienka ,garderoba .Możliwość adaptacji
na gabinety .Cena : 169 000 zł ( nr :
2021) - (74) 666 66 06 , (74) 666 66
09 , (74) 843 33 33
BON – Piaskowa Góra ,59 m2
,wysoki parter ,4 pokoje ,ciemna
kuchnia ,łazienka z wanną oraz
wc ,przedpokój ,balkon ,komórka
.Ogrzewanie centralne miejskie
.Cena : 119 000 zł (nr : 2013)- (74)
666 66 09, (74) 666 66 06 , (74) 843
33 33
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 ,kabina
prysznicową oraz wc ,przedpokój
,ogródek ,garaz .Okna drewniane
.Ogrzewanie piec 2 funkcyjny .Cena
najmu : 2700 zł/mc (nr : 1997) - (74)
666 66 09, (74) 843 33 33

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 , (74) 666 66 09
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

kapitalnym remoncie! Budynek z
nową elewacją, po remoncie dachu
i klatki schodowej. 75000 ZŁ. DO
NEGOCJACJI, Tel:502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 48
m2, pełen rozkład z dużym balkonem, 109000 zł. DO NEGOCJACJI!!!Tel: 502-657-640
5. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący w Lubominie na działce
o powierzchni 7000 m2 wraz ze
stawem! Tel:502-657-353
6. SOWA&VICTORIA Mieszkanie w
czterorodzinnym domu na Białym
Kamieniu,dwa pokoje, do niewielkiego remontu, cena 76,000 zł. Tel:
502-657-353
7. SOWA&VICTORIA Obrzeża
Piaskowej Góry, 35 m2, 2 pokoje z
widną kuchnią. Tel: 502-657-353
8. SOWA&VICTORIA Kawalerka na
Białym Kamieniu, ul. Kątowa, 26
m2, w cenie 59000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657-353
9. SOWA&VICTORIA Dwupoziomowy nowoczesny apartament w
Szczawnie Zdr; strzeżone osiedle,
nowoczesny design ok 70m2, cena:
249 000zł. Tel: 502-665-504
10. SOWA&VICTORIA Dwa pokoje,
kuchnia, przedpokój i łazienka z toaleta do remontu, dobra lokalizacja
w Szczawnie Zdr; cena: 249 000zł.
Tel: 502-665-504
11.SOWA&VICTORIA Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka z toaletą blisko
rynku w zabytkowej, wyremontowanej kamienicy. Po remoncie,
kominek + c.o. gazowe. Cena: 89
900zł. Tel: 502-665-504
12. SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe mieszkanie w spokojnej
części Nowego Miasta, BEZCZYNSZOWE po remoncie, cena: 129
000zł!!! Tel: 502-665-504
13.SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kawalerka 34 m2 Nowe Miasto.
Do remontu. Cena 50.000 zł. Tel:
506-717-014
14. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
mieszkanie 36 m2 do remontu, 2
pokoje, kuchnia, łazienka Boguszów Gorce cena 36.000 zł. Tel:
506-717-014

BON- Grzędy ,stodoła murowana ,250 m2 ,działka 2500 m2 ze
strumieniem .Cena : 98 000 zł ( nr :
2022) - (74) 666 66 06 , (74) 666 66
09 ,(74) 843 33 33

15. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
dom zabudowa bliźniacza 120 m2
cena 490.000 w Świebodzicach Tel:
506-717-014

BON - Jugów ,działki idealne
pod agroturystykę ,Media : prad
,woda(jest możliwość uzyskania
przyłączy) .Cena : 35 zł/m2 (nr :
1947) - (74) 843 33 33 , (74) 666 66
06 ,(74) 666 66 09

16. SOWA&VICTORIA Na sprzedaż
kamienica w Świdnicy do kapitalnego remontu cena 530.000 zł. Tel:
506-717-014

BON - Sobięcin ,45 m2 , 2 piętro,pokój ,jasna kuchnia z jadalnią
,łazienka z kabina prysznicowa
oraz 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

1. SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący nieopodal Świebodzic
wraz z zabudowaniami gospodarczymi do adaptacji na działce o
powierzchni 1500 mkw. 380,000 zł.
DO NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640

BON - Śródmieście ,71 m2 ,parter
,2 pokoje ,jasna kuchnia ,łazienka z
kabiną prysznicową oraz wc ,przedpokój ,2 piwnice ,wspólny strych
.Ogrzewanie ze wspólnej kotłowni
.Cena : 109 000 zł (nr : 2009) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06

2.SOWA&VICTORIA Świebodzice,
3 rozkładowe pokoje z widną
kuchnią, łazienką i toaletą. 80 m2, w
cenie 135000 zł. Budynek po kapitalnym remoncie!DO NEGOCJACJI!
Tel: 502-657-640

BON - Głuszyca ,Dom wolnostojący
,150 m2 ,garaż ,działka 1600 m2

3. SOWA&VICTORIA Biały kamień,
świetna lokalizacja, 32,50 mkw po

17. SOWA&VICTORIA Dom do
remontu w okolicy Głuszycy. Powierzchnia 180m2, działka 200m2.
Zielona spokojna okolica. Cena
159000zł Tel: 519-121-104
18. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
po remoncie na Białym Kamieniu,
38m2, 3 piętro, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc, duży balkon. Cena
115000zł Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie do
remontu w starej części Piaskowej
Góry. 75m2, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka z wc, wysoki parter. pod
domem ogródek. cena 77000 zł Tel:
519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Boguszów
mieszkanie po remoncie 35m2, 2
pokoje, aneks kuchenny, łazienka
osobno z wc. cena 57000zł Tel:
519-121-104
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Biuro Pośrednictwa w Obrocie
Nieruchomościami „Willa” s.c.
Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42,
kom.507 153 166
e-mail: willa_nieruchomosci@wp.pl,
www.willawalbrzych.gratka.pl

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje z
ogródkiem, okolice Bema, 43m2 ,
B.Kamień, cicha okolica, cena - 85
000 zł. 74 666 42 42, 507 153 166
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
54m2, Podgórze, ul. Niepodległości, 1 piętro, cena 55 tys.zł. - DO
NEGOCJACJI! 74 666 42 42, 507
153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
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 kawalerkę
na P.Górze, 26m2, 2p.(4), po
remoncie, j. kuchnia, cena 79 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, 89tys.
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 139 tys.zł!!! 74 666 42 42, 507
153 166.

jm
dom

agencja nieruchomości

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami
Pl. Tuwima 1,58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 09 19,
tel. 607 212 315
www.jmdom.otodom.pl
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 171 m2 parter przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 100 m2 parter przy pl. Tuwima
w centrum Wałbrzycha 74 6660919,
607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 21 m2 I piętro przy pl. Tuwima w
centrum Wałbrzycha 420 zł brutto
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy 13 m2 I piętro przy pl. Tuwima w
centrum Wałbrzycha 260 zł brutto
74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia lokal użytkowy składa się z 2 pomieszczeń 57,40
I piętro przy pl. Tuwima w centrum
Wałbrzycha 74 6660919, 607212315
JM DOM do wynajęcia 1 –pokojowe
mieszkanie 30 m2 Piaskowa Góra
750 zł 74 666 09 19, 607212315
JM DOM do wynajęcia mieszkanie
3-pokojowe 1100 zł Piaskowa Góra
po remoncie 74 666 09 10, 607 212
315
JM DOM sprzedam mieszkanie
1 –pokojowe 34 m2 Nowe Miasto
Psie Pole 65.000 74 666 09 19, 607
212 315

JM DOM sprzedam 2 pokoje z balkonem 33 m2 Piaskowa Góra 1 piętro
85.000 zł 607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam mieszkanie 3 –
pokojowe 60 m2 , 4 piętro Głuszyca
nowe budownictwo 135.000 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
JM DOM sprzedam mieszkanie 85
m2 a ogrodem i garażem Ciernie
Świebodzice 240.000 zł 607 212 315,
74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2 Jedlina
Zdrój 3 pokoje, 115.000 zł 607 212
315, 74 666 09 19
JM DOM dom na Podgórzu okolice
ul. Fałata z ogrodem i garażem
460.000, 607 212 315, 74 666 09 19
JMDOM mieszkanie 2 –pokojowe
60 m2 Biały Kamień ul. Grabowskiej
97.000 zł 607 212315 ,74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 3-pokojowe 10
piętro Biały Kamien 55 m2 111.000 z
607 212 315
JM DOM mieszkanie 2-pokojowe 41
m2 9 piętro Podzamcze 113.000 zł
607 212 315 , 74 666 09 19
JM DOM kawalerka 18 m 2 Piaskowa
Góra 49.000 zł 607 212 315, 74 666
09 19
JM DOM mieszkanie 98 m2 3 pokoje
z ogrodem, bezczynszowe Szczawno Zdrój 380.000 zł 607 212 315, 74
666 09 19
JM DOM mieszkanie 3 pokojowe
Szczawno Zdrój 210.000 zl 607
212315, 74666 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
OKAZJA !!! Do sprzedania prawie
nowy pawilon handlowy o pow.
24m wraz z zadaszonym ogródkiem , kompletnie wyposażony,
doskonały pod działalność gastronomiczną, oraz hanlowo-usługową, cena 22 tys.(cena nowego
40 tys.) możliwość dzierżawydoskonała lokalizacja CENTRUM
PIASKOWEJ GÓRY tel. 606 976 630
OKAZJA!!! MS-2046 Piaskowa
Góra, kawalerka po remoncie,
27m2, 2 piętro w 4, widna kuchnia, cena 73 tys. Tel. 606 976 630
Piaskowa Góra, 2 pokoje, 40m2,
w pełni rozkładowe, po kapitalnym remoncie, nowa kuchnia w
zabudowie wraz ze sprzętem AGD
, piętro 3/4, cena 139 tys. Tel.883
334 481
Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2,
do odświeżenia, cena 149 tys, Tel.
606 976 630
MS-2073 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
45m2, 1 piętro w 4, cena 99 tys.
Tel. 883 334 481
MS-1969 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
38m3, 3 piętro, cena: 105 tys. Tel.
883 334 481
MS-2080 Piaskowa Góra, kawalerka 19m2, cena 45 tys. Tel. 883
334 481
MS- 2087 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2, do wprowadzenia, cena
99 tys. Tel. 883 334 481
MS- 2116 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 29m2, do wejścia, cena : 80 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2078 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
38m2, po remoncie, cena: 119 tys.
Tel. 883 334 486

MS-2030 Piaskowa Góra, kawalerka, 38,5m2, 1 piętro, cena 85 tys.
Tel. 883 334 486
MS- 2137 Podzamcze, 2 pokoje
48m2, do wprowadzenia, cena
119 tys. Tel. 793 111 130
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
MS- 2105 Biały Kamień, kawalerka, pow. 24m2, do wprowadzenia,
1 piętro, ogrzewanie gazowe,
cena: 49 tys. Tel. 883 334 481
MS-1931 Biały Kamień, kawalerka,
pow. 26m2 do wprowadzenia,
cena 55 tys. Tel. 883 334 486
MS-1743 Nowe Miasto, 2 pokoje,
po kapitalnym remoncie, bardzo
dobra lokalizacja, garaż w cenie
125 tys. Tel. 883 334 486
MS-2065 Poniatów, 2 pokoje,
64m2, 1 piętro, po remoncie,
cena: 85 tys. Tel. 606 976 630
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
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu
w mieście, cena 4500. tel. 606
976 630
Wynajmę kawalerkę na Piaskowej
Górze, 26m2, 2 piętro, widna
kuchnia, umeblowane, czynsz:
750 zł + kaucja 750 zł. Tel. 883
334 481

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Senatorska, 3 pokoje, 72m2, 10 piętro
w 11, 145.000zł, tel. 74 840 40 40,
693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Kasztelańska, 2 pokoje, 41m2, parter w
10, cena 100.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – NOWE MIASTO okolice
Asnyka, 43m2, 2 pokoje, 1 piętro
w 1, po kapitalnym remoncie, C.O.
Gaz, cena 128.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
RENOMA - PIASKOWA GÓRA, ul.
Wrocławska, 2 duże pokoje z
jasną kuchnią, 65m2, 1 piętro w
2, 55.000zł, 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 55.000zł, 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

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

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

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 145.000zł, 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

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl
Nieruchomość tygodnia: Posiadamy do sprzedaży połowę domu
posadowionego w Głuszycy na
działce o pow.798 m2. W domu
jest 5pokoi, dwie łazienki, przedpokój, strych, piwnica. Ogrzewanie węglowe- centralne. Okna
drewniane. Garaż wolnostojący z
pomieszczeniem gospodarczym.
Wnętrze zadbane, pomieszczenia
widne i funkcjonalne. Pow. 130
m2- Cena 260 tys.zł.

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

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.
Sprzedam lokal mieszkalny w Jedlinie-Zdrój- pow. 37.10 m2, przy
Pl. Zwycięstwa- cena 73 tys. zł.
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

RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2, 6 piętro
w 10, 100.000zł, 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

mentów do kredytu i Notariusza.
Pomagamy w negocjacjach ceny i
warunkach transakcji z właścicielem. Polecamy i zapraszamy do
bliższej prezentacji!

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 doku-

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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