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

www.kasacja.info
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SKŁAD WĘGLA

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

OPAŁ WORKOWANY PO 25 kg

TANI TRANSPORT!

Atrakcyjne RATY Credit Agricole !!!

PROMOCJA
- ZADZWOŃ I SPRAWDŹ:

74 665 82 02, 603 195 875
Wałbrzych, ul. Topolowa 23 a
- teren giełdy Piaskowa Góra
www.maximus.walbrzych.pl
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Tuż za podium
Prezydent Wałbrzycha, dr
Roman Szełemej, zajął czwarte miejsce w corocznym rankingu prezydentów miast tygodnika „Newsweek”.
Zwyciężył prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Przed
Romanem Szełemejem uplasowali się jeszcze: Zygmunt
Frankiewicz (Gliwice) i Krzysztof
Żuk (Lublin), a za nim: ex aequo
Jacek Karnowski (Sopot) i Wojciech Szczurek (Gdynia), Wadim
Tyszkiewicz (Nowa Sól), Jacek
Majchrowski (Kraków), Tadeusz
Truskolaski (Białystok), Robert
Biedron (Słupsk), Andrzej Dziuba
(Tychy), Krzysztof Matyjaszczyk
(Częstochowa), Zbigniew Podraza (Dąbrowa Górnicza), Tomasz
Andrukiewicz (Ełk) i Piotr Przytocki (Krosno).
Zwycięzca rankingu otrzymał
Wykrzyknik Newsweeka. Nagrodę tę oraz honorowe dyplomy
wręczono laureatom na Kongresie Regionów we Wrocławiu,
który odbył się pod patronatem
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Najlepszą piętnastkę wyłoniono na podstawie ankiet rozesłanych do prezydentów miast.

Ostatecznego wyboru dokonała
kapituła: dr Adam Aduszkiewicz
z Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej, prof. Grzegorz Gorzelak i dr Cezary Trutkowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz
sekretarz redakcji „Newsweeka
Polska” Ryszard Holzer.

Dodatkowo i wyjątkowo
na kongresie, z okazji 25-lecia
polskiej samorządności, nagrodzono prezydenta Wrocławia
Rafała Dutkiewicza, wcześniej
trzykrotnego Prezydenta Roku
„Newsweeka”, tym razem za
zasługi dla całej polskiej samo-

Specjaliści od trwałej depilacji już w Wałbrzychu

rządności, poniekąd za całokształt, jako Superprezydenta
Supermiasta.
Prezydenta Wałbrzycha dr
Romana Szełemeja zaprezentowano w tekście pt. „Reanimacja
trwa”.
(A.Bas.)

szczegóły na str. 3
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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

• szeroką gamę usług kosmetycznych
z wykorzystaniem m.in. najnowocześniejszego
w regionie kombajnu kosmetycznego ALL
INCLUSIVE GOLD II generacji, m.in.:

• manicure artystyczny
• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

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!

Atakując patrz na koniec
Andrzej
Basiński

Trochę zmartwiły mnie
uwagi pod moim adresem,
wyartykułowane przez Pana
Janusza Bartkiewicza w felietonie „Czekając na (zjednoczoną) lewicę”, zamieszczonym na tych łamach 18
czerwca br. Dlatego tak je
odebrałem, ponieważ od
dawna uważam Pana J. Bartkiewicza za twardo stąpającego po ziemi realistę, który nie
ulega społecznym trendom
i owczym pędom, a za takie,
niestety, reakcje uważam argumenty zaprezentowane
we wspomnianym tekście.
Na początek, po raz nie
wiem który przypomnę, że
nie jestem miłośnikiem Platformy Obywatelskiej, ale
układ polskiej sceny politycznej, który uformował się
w latach 2005-2007 nie pozostawił mi wyboru. Szkoda,
że Pan J. Bartkiewicz pisze,
iż: „(…) wielu Polaków zapomniało, co (…) wyprawiało
Prawo i Sprawiedliwość”.
Oczywiście, po - jak wynika
jednoznacznie z wywodów

autora - strasznych rządach
Platformy. Ja ciągle pamiętam, ponieważ był to okres
wynaturzenia się władzy,
która, jeśliby tylko mogła,
pozamykałaby
wszystkich
swoich krytyków do więzień.
Powtarzam – nie miałem wyboru. Poparłem partię, która
zaczęła odchodzić od POPiS-owskich dziwnych i upokarzających pomysłów (np.
lustracji) w kierunku państwa
normalnego (lub normalniejszego) chociażby tylko
przez to, że jego obywatele
poczuli się bezpieczniejsi, a
to sprawa fundamentalna.
Mimo wszystko, chyba Pan J.
Bartkiewicz pamięta, że ukochane przez Jarosława Kaczyńskiego służby specjalne
długo grasowały bezkarnie
i bezczelnie, łamiąc ludziom
życie, a najprawdopodobniej
część tych służb do dziś ma
się znakomicie, konstruując
kolejne afery niszczące państwo. Potem nastał koszmar
idiotyzmów i plugawych ataków na nie ze strony smoleńskich szamanów. PO próbowała jakoś dać odpór ludziom
państwu wrogim (do dziś nie
czyni tego zbyt energicznie) i
dlatego dałem jej, podobnie,
jak wielu innych, mandat na
rządzenie. Po wygraniu przez

Garnitury od 149 zł
Kurtki od 99 zł

Koszule od 15 zł

ją niż szybujące w przestworza idee z piekła rodem.
Wydaje mi się, że Pan J.
Bartkiewicz doskonale zdaje
sobie sprawę, że atakując PO
nie tyle uzmysławia maluczkim szkodliwość jej rządów,
co dokłada się do wielkiego (?) dzieła (?) zmiany na
polskiej scenie politycznej,
której rezultatem będzie cofnięcie się kraju o dziesięciolecia. Wyliczone przez Pana
J. Bartkiewicza niegodziwości, nie tylko, że pozostaną,
ale będą twórczo wzbogacone i poszerzone przez inne
draństwa. Ubolewam, ale życie zmusza mnie do obśmiewanego wyboru mniejszego
zła. Pan J. Bartkiewicz wie, że
żadnej lewicy sprawiedliwie
rządzącej i wydobywającej
Polskę z upadku, po jesieni
nie będzie. A jeśli pogrążona
zostanie PO, to co nam pozostanie? Najpewniej wstyd
i plucie sobie w brodę.
I oto jesteśmy przy lewicy. Pan J. Bartkiewicz zarzuca mi nieprecyzyjne do niej
pretensje o kompromitujące
ją wolty i kombinacje. A są
one (pretensje) dokładnie
takie, jak sam je wylicza w
innym miejscu (np. eksmisje na bruk). Odbieranie
rent także chluby rządom

Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł

wiosenne promocje
Marynarki od 49 zł

te ugrupowanie wyborów w
2007 r. powietrze nadawało
się do oddychania, co stanowiło istotny przełom. I na tym
polegało bezpieczeństwo, o
którym wspomniałem, a czego nie może zrozumieć Pan J.
Bartkiewicz.
Dotychczas, za rządów
PO, odnotowaliśmy w naszym kraju wiele bulwersujących zdarzeń i zjawisk. Pełna
zgoda, nie da się im zaprzeczyć (zaznaczę tylko, że
twierdzenie, iż konieczność
pracy do 67 roku życia jest
równoznaczne z pracą do
śmierci, to wyraz wyjątkowego populizmu, który najlepiej wychodzi Joachimowi
Brudzińskiemu, Marcinowi
Mastalerkowi, Leszkowi Millerowi i Beacie Kempie; a ja
już powinienem nie żyć), ale
znajmy umiar. NIEZNACZNA
porażka Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich, wyzwoliła nagle
wręcz gejzer ataków opozycji, zawinionych ponoć przez
PO. Owczy pęd, który jest zaprzeczeniem obiektywizmu,
nie daje szans na przebicie
się autentycznym pozytywnym dokonaniom, które są
mniej odczuwane aniżeli
ułomności, ale SĄ. Śmieszna
ciepła woda w kranie? Wolę

Wałbrzych,

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

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

SLD nie przyniosło. Dodam,
że ze szkodą nie tylko dla
lewej strony, rozpadło się
ugrupowanie Lewica i Demokraci, a już prawdziwym
festiwalem żenady (jak Miller
mógł się na to nabrać?) była
Magdalena Ogórek. A co do
wieku emerytalnego? Miller
oglądał będzie, ale już z zaświatów, jak złorzeczyć będą
kiedyś ludzie nie mający
ŻADNYCH emerytur. Wtedy
lewicowość protestu uznana
zostanie za kpinę. Ale mimo
wszystkich do szefa SLD pretensji, uznaję go za męża stanu (NIE wyleczył mnie z lewicowości – proszę jeszcze raz
zerknąć do mojego tekstu).
Być może, mimo swojego
wieku, Leszek Miller pokierowałby skutecznie lewicą, a
nawet rządem z jej udziałem,
gdyby ta zechciała się zjednoczyć oraz wytyczyć sobie
realne cele i zadania. Wtedy
oddałbym na nią swój głos.
Można sobie kpić z PO,
ale można też i z obecnego
SLD. Kiedyś o Włodzimierzu
Czarzastym myślałem jako
o człowieku energicznym i
inteligentnym, zdolnym dać
odpór nawiedzonej prawicy,
ale bardzo się na nim zawiodłem. Utkwiły mi w pamięci
tylko jego kolorowe swe-

terki oraz krztuszenie się ze
śmiechu, gdy tylko w jego
obecności zabierał głos ktoś
z PO. Z Platformy rechotał
przedstawiciel partii z kilkuprocentowym poparciem…
Dziwną rzeczy koleją, jego
reakcja powodowała natychmiastowe głupawe rżenie kogoś z PiS, np. Marcina
Mastalerka. Wyglądało to na
wspólnotę celów swoistego towarzystwa wzajemnej
adoracji, bowiem w ostatnich miesiącach często tak
się składało, że członkowie
obu ugrupowań wyraźnie
dobrze czuli się w swoim
towarzystwie. Jeszcze nie
tak dawno widoczne były
ciągoty lewicy do PO z myślą
o przyszłej koalicji. Potem
te plany uległy załamaniu
i teraz wydaje się, że ktoś
postanowił
zlekceważyć
mądrą część elektoratu SLD
(który pamięta śmierć Barbary Blidy) licząc na mariaż
z partią prezesa! Niebywałe.
Ci wyborcy prawdopodobnie odwzajemnią się za tę
wyjątkową bezmyślność na
jesieni. Szkoda, bo gdyby nie
niekonwencjonalne zachowania szefów, ta pora roku
mogła się stać na lewicy początkiem czegoś konstruktywnego.

OKAZJA !!! Do sprzedania

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
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Echa naszych publikacji

Kpiny z prawa
Janusz
Bartkiewicz

Już dwukrotnie (Tygodnik DB2010 nr 22 z 03.06. i
nr 23 z 11.06.2015) poruszałem sprawę parkowania na
chodniku dla pieszych, który
na sporym odcinku - biegnącym wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu - oddzielony jest od jezdni szerokim
pasem zieleni. W tekstach
moich publikacji zwracałem
uwagę, że - zgodnie z obowiązującym wszystkich użytkowników dróg publicznych
prawem drogowym - parkowanie na chodnikach w
opisanej sytuacji jest niedozwolone i zagrożone konkretnie oznaczoną w kodeksie wykroczeń karą grzywny.
Niestety, mimo, że od tych
publikacji upłynęło już kilka
tygodni, wałbrzyskie służby
porządkowe (policja i straż
miejska) nie widzą w tym
żadnego problemu. Świadczy o tym absolutny brak re-

akcji na to, o czym pisałem
wymienionych wyżej numerach Tygodnika DB2010.
Każdego dnia (również do
dnia wydania i tego numeru
tygodnika), na wskazanym
miejscu kierujący pojazdami
w dalszym ciągu urządzają
sobie miejsce parkingowe.
Jest to tym bardziej bulwersujące, że w pobliżu znajdują się bezpłatne parkingi
lub miejsca, gdzie - zgodnie
z przepisami - można swój
samochód bezpiecznie pozostawić. Mają one wszak
jedną wadę, a mianowicie,
wymagają w konsekwencji
użycia własnych nóg. A widać dla wielu jest to ponad
ich fizyczne możliwości. Jestem w stanie zrozumieć to,
ale absolutnie niezrozumiała
dla mnie jest wspomniana
bezczynność organów powołanych do egzekwowania
przestrzegania prawa.
Długo się nad tym zastanawiałem, aż wyjaśnienie
przyszło ze strony Czytelnika Tygodnika DB2010,
który przysłał mi fotografię,
na której widać stający przy
krawędzi jezdni fotoradar
wałbrzyskiej straży miej-

skiej, a kawałek dalej - zamaskowany innymi stojącymi na chodniku pojazdami
– samochód służbowy tejże
formacji (nr rejestracyjne
do wiadomości redakcji), w
którym na niesfornych kierowców „czyhają” strażnicy
miejscy. Maskowanie idealne, które w jakiś sposób
tłumaczy to, że owi funkcjonariusze nie dostrzegają
innych pojazdów, których
kierujący ewidentnie złamali prawo. Zastanawiam się:
czy siedzący za kierownicą
samochodu strażnik miejski
miał w ogóle świadomość,
że jemu również przepisów
łamać nie wolno? Jestem
przekonany, że nie, co nie
jest zbyt optymistyczną
konstatacją. A więc, sytuacji kiedy ani policjanci, ani
strażnicy miejscy nie reagują na publiczne sygnały o
codziennych przypadkach
łamania (we wskazanym
miejscu) ustawy prawo
drogowe i kodeksu wykroczeń, nie pozostanie mi nic
innego, jak zwrócić się do
Prokuratury Rejonowej w
Wałbrzychu z zapytaniem,
czy sytuacja ta nie wypełnia

dyspozycji artykułu 231 § 1
Kodeksu karnego. W moim
bowiem przekonaniu mamy
bez wątpliwości do czynienia z klasycznym przypadkiem niedopełnienia obowiązków służbowych przez
funkcjonariusza publicznego (czytaj komendantów
wałbrzyskich stróżów prawa
obu formacji) ze szkodą dla
interesu publicznego. Swoją drogą ciekawi mnie, czym

zajmują się służby prasowe
Komendy Miejskiej Policji w
Wałbrzychu i Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, że na
moje wcześniejsze publikacje w ogóle nie zareagowały… Czyżby w ich ocenie była to nie warta uwagi
błahostka? Jeżeli tak, to
przypomnę niektórym wałbrzyskim decydentom z ulic
Matejki i Mazowieckiej, że
brak reakcji świadczy o bra-

ku poszanowania dla własnego państwa, obywateli,
a też i siebie samego. Po co
nam tacy stróże prawa, którzy nie potrafią wyegzekwować jego przestrzegania od
samych siebie? Przypomnę
też, że poszanowanie prawa
można i należy kształtować
poprzez działania powodujące nieuchronność i szybkość ukarania.
www.janusz-bartkiewicz.eu
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Kiedy codzienna depilacja
staje się koszmarem…
Powszechne już dzisiaj zabiegi depilacji wykonywane są z różnych
względów, od estetycznych po wskazania medyczne. Zabiegi fototerapii światłem IPL wykonywane w salonie DepilConcept są trwałe,
bezbolesne i bezpieczne. Jakie są wskazania do zabiegów IPL?
Podstawowym wskazaniem jest permanentne wrastanie włosków,
szczególnie po depilacji woskiem lub depilatorem. Efektem usuwania
włosków na własną rękę są podrażnienia i rany w miejscu włosa, doprowadzające do powstania nieestetycznych strupków i blizn.
Podobnym problemem po depilacji są podrażnienia skóry, krostki,
a także zapalenie mieszków włosowych, objawiające się zaczerwienieniem skóry oraz stanem ropnym. Pojawia się ono zarówno przy mocnych, grubych, ciemnych włoskach, jak i w przypadku słabszych i jaśniejszych. Jest to również prawdziwa zmora panów, którzy odczuwają
tego typu dolegliwości przy codziennym goleniu.
Fotodepilacja jest idealnym rozwiązaniem tej sytuacji. Klienci już
po pierwszych zabiegach zauważają ogromną różnicę na swojej skórze,
która staje się zdrowa, gładka i bez podrażnień. Włoski odrastają wolniej, są słabsze i stopniowo wypadają.
Wskazaniem do zabiegu trwałej depilacji jest również niska skuteczność innych zabiegów. Być może jesteś właśnie osobą, która cierpi z
powodu szybkiego odrastania niechcianych włosków. Jak często golisz
włosy maszynką? Ile czasu na to poświęcasz? Jest to bardzo uciążliwy
problem, mogący wpływać nawet na stan psychiczny i samopoczucie.
Codzienna walka z naturą bywa frustrującą, syzyfową pracą. Fotodepilacja stanowi ogromną ulgę.
Kolejnym wskazaniem do zabiegów IPL jest niski próg bólu, który
czyni z tradycyjnej depilacji tortury. Klienci po zabiegu fotodepilacji są
zaskoczeni komfortem odczuwania. Wiele osób posiada również tendencję do pękających naczynek, co wyklucza część dostępnych metod
depilacji, pozostawiając wybór tych najmniej skutecznych. Fotodepilacja nie tylko pozwala na uzyskanie trwałych efektów, ale daje również

możliwość zmniejszenia już powstałych zmian naczyniowych, czyli popularnych pajączków.
Metoda IPL jest skuteczna nawet w przypadku włosków pojawiających się w efekcie zaburzeń hormonalnych. Szczególnie u kobiet włoski
pojawiające się w zupełnie nieoczekiwanych miejscach (przede wszystkim na twarzy) stanowią przykry problem. Dzieje się tak np. w trakcie
lub po ciąży lub w wieku menopauzalnym.

DepilConcept Wałbrzych
ul. Mazowiecka 3, Tel. 797 797 890
mazowiecka3@depilconcept.pl
www.depilconcept.pl
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Herb miasta zobowiązuje
Stanisław
Michalik

Podejmuję stary jak świat,
ale wciąż niezmiernie aktualny i ważny, temat dotyczący
ochrony przyrody i roli człowieka w jej ratowaniu. Zacznę od drobnej strofy wierszowanej:
„Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
popsować gniazdo na gruszy bocianie,
bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie „
Tak pisał niegdyś romantyczny poeta-emigrant Cyprian Norwid. Dziś pewnie
przewraca się w grobie, bo
psucie gniazd bocianich i nie
tylko, a tym bardziej grusz i
jabłoni, i całych połaci lasów,
i w ogóle świata przyrody w
kraju nad Wisłą i Odrą, mało
kogo wzrusza. W najbardziej
urokliwych częściach Polski
ma miejsce modernizacja
dróg, buduje się szerokie,
wielopasmowe arterie. Są to
inwestycje wydawałoby się
tak ważne, że o ochronie śro-

dowiska przyrodniczego nikt
nie myśli. Państwo bez wyasfaltowanych dróg wydaje się
naszym politykom i samorządowcom miejscem, które
nie spełnia elementarnych
wymogów nowoczesności.
Trzeba więc modernizować,
poszerzać, zalewać asfaltem,
betonować wszystko, co się
da, a przede wszystkim wycinać przydrożne drzewa. To
prawdziwa masakra!
W całej Polsce bezmyślnie, bez opamiętania wyrąbuje się przepiękne aleje
wiązów, kwitnących jabłoni,
starych dębów, pachnących lip tylko dlatego, że
decydent sądzi, iż to żadna
szkoda, a on realizuje wyższe cele. A ponadto drzewa,
to największe zagrożenie
dla kierowców, bo przecież
łatwo o nie zawadzić, zasłaniają jasne niebo, zaśmiecają
liśćmi pobocze drogi, zawadzają niskimi konarami.
W krajach naprawdę cywilizowanych drzewa się
chroni, a drogi malowniczo
nimi otoczone stanowią
atrakcje turystyczne. Drzewa nigdzie i nigdy nie są
zagrożeniem, są dobrem,
mają swoją wartość, współtworzą regionalny krajobraz,

REKLAMA

stanowią element tradycji.
Prawdziwym zagrożeniem
nie są drzewa, ale bezmyślność, alkohol, nadmierna
szybkość, nieprzestrzeganie
przepisów drogowych i wiele innych czynników psychofizycznych osób poruszających się drogami.
O drzewach piszą wzruszająco przyrodnicy, dla
których są one spełnieniem
wyobrażenia o genialności
Stwórcy. Niepojęte do końca
są odpowiednikiem filozoficznego absolutu.
Kto potrafi sensownie wytłumaczyć jak to się dzieje,
że soki żywotne przenikają
(wbrew prawu ciążenia ziemi) z dołu do góry twardymi
tkankami drzewnymi, bardzo
często na wysokość kilkudziesięciu metrów. Leśnicy wierzą,
że w dzień wigilijny nawet
100-letnie drzewa przemawiają w lesie, a drzewa nie
kłamią! Istnieje tak zwany „język ciała drzew” i tylko ciągła,
uważna obserwacja pozwala
je zrozumieć. A w ogóle – o
drzewach można by mówić
nieskończenie. Las to rzecz
bezcenna, nieporównywalnie
ważniejsza od autostrady.
Tak jak na potęgę wycina
się drzewa, tak na potęgę leje
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

się asfalt na przepiękne szutrowe drogi. W innych krajach drogi takie traktowane
są jako atrakcja turystyczna,
jako marka regionów, w których ucieka się od cywilizacji.
Gdzie my będziemy uciekać, gdy wyasfaltujemy całe
Mazury, całe Tatry i Sudety,
powycinamy lasy i puszcze,
poszatkujemy je wyasfaltowanymi szosami?! Szutrowa
droga - dobrze utwardzona
i pielęgnowana - w wielu regionach kraju najzupełniej
wystarczy do transportu i komunikacji. Jej zaletą jest też
to, że nie sprawdza się jako
tor wyścigowy i chroni życie
bardziej niż wycinka drzew.
Jesteśmy w momencie
szczególnego nasilenia robót drogowych, staramy się
wyrównać wieloletnie opóźnienia i sprostać wymogom
nowoczesności. Czy jednak
musi się to odbywać kosztem tego, co nam przyniosła w darze natura? Czy nie
da się uniknąć zniszczeń i
dewastacji otaczającej nas
przyrody?
Ile trzeba jeszcze lat, by te
proste prawdy zrozumieć?
Ile drzew zostanie wyciętych, ile przestrzeni wybetonowanych? Pamiętajcie o

POŻYCZKA
Nawet w 24 godziny!

do 25 000 zł
szybko i uczciwie

728 874 282

*

www.wroclaw.proficredit.pl

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora

Twoje pieniądze

ogrodach, przecież stamtąd
przyszliście! Smutne to, ale
bardzo prawdziwe.
P.S. To piękny, symptomatyczny gest – posadzenie
dębu o imieniu „Romek” na
nowobudowanym rondzie
przy wjeździe od strony
Świebodzic do Wałbrzycha.
Tylko że nie jest on symbo-

lem wykarczowanych przy
tej okazji drzew i krzewów,
a raczej żywym pomnikiem
prezydenta – inicjatora nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych w Wałbrzychu. Ale dobre i to, bo dąb
nawiązuje bezpośrednio do
herbu miasta i przypomina,
co w nim powinno być najważniejsze.

Teraz siłownia
Rada Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w
Wałbrzychu, zebrała się po
raz ostatni przed wakacjami, by przyjąć uchwałę dotyczącą projektu włączenia
budowy siłowni plenerowej do zadań Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego.
Urządzenia planowanej
siłowni zajęłyby część terenu
zielonego w pobliżu kościoła parafii pod wezwaniem
Świętych Apostołów Piotra
i Pawła przy al. Podwale w
Wałbrzychu, przy której wytyczono ścieżkę rowerową
i trasę dla amatorów nordic
walking. Korzystający z nich
mieszkańcy i turyści, mieliby
tym samym możliwość kolejnych ćwiczeń fizycznych.
Obecnie na osiedlu zbierane są podpisy osób popierających wspomniane przedsięwzięcie. Głosowanie nad
projektem budowy siłowni
odbędzie się w dniach 1-10
września w podzamczańskich szkołach podstawowych nr 21 i 26. W ubiegłym
roku do zadań realizowanych
w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego, z
inicjatywy Rady Wspólnoty
Samorządowej Podzamcze,

Siłownie plenerowe mają coraz więcej zwolenników.

włączono projekt instalacji
monitoringu osiedlowego,
który powinien znacznie
poprawić poczucie bezpieczeństwa na osiedlu.
W siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, z powodu niewielkiego zainteresowania
mieszkańców,
zakończył

działalność punkt konsultacyjny, prowadzony przez pracowników Działu Profilaktyki
Uzależnień i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Wyrażono im podziękowanie za pełnione w
punkcie dyżury.
(A.BAS)
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Mistrzowie
w pasach

Po zdrowie do pana Darka

Ogólnopolska kampania społeczna „Mistrzowie w pasach”
obejmuje całą Polskę, a 25
czerwca zostanie przeprowadzona akcja w Wałbrzychu na
stacji paliw przy ul. Wrocławskiej 144. Jak ważny jest nawyk
zapinania pasów bezpieczeństwa w PRAWIDŁOWY sposób,
dowiedzą się ci, którzy odwiedzą PIT STOP w godzinach 13.00
-19.00. Eksperci edukują także
jak montować foteliki i bezpiecznie podróżować z dziećmi.
Kampania ma też na celu przekonać do zmiany postaw tych,
którzy w ogóle nie chcą zapinać
pasów podczas jazdy ryzykując
życie swoje i innych. Niezwykle
ważnym przesłaniem kampanii
jest dbałość o bezpieczeństwo
dzieci przewożonych w samochodach, zarówno tych młodszych, które podróżują w fotelikach, jaki i starszych, którym
wystarczają pasy bezpieczeństwa. Co istotne – już weszły w
życie znowelizowane przepisy
w tym zakresie. Ambasadorem kampanii jest czterokrotny
mistrz Polski w klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski – Kajetan Kajetanowicz. Rajdowcy,
a w szczególności mistrzowie,
zawsze podkreślają publicznie,
że prawidłowo zapięte pasy
bezpieczeństwa ratują życie.

Na pytanie, czy trzeba przynieść jakieś wyniki
badań odpowiada: - Tylko uśmiech i wiarę
w wyzdrowienie. To najpotężniejsze
lekarstwo. A ja spróbuję, czy potrafię pomóc.

(RED)

Okazuje się, że potrafi, i to
jeszcze jak. Pan Jakub Bilewski ze Świdnicy miał tak silną
rwę kulszową, że nie umiał
zrobić kroku. Do tego fatalne
wyniki prostaty, stałe bóle
w klatce piersiowej i groźne
skoki ciśnienia oraz szum w
uszach. – Czemu ja? Jestem
ledwo po sześćdziesiątce,
koledzy są zdrowi jak ryby,
a ja mam cały wór chorób –
mówił do pana Darka, gdy
ten przyłożył do niego swoje
ręce.
- To dziwne, ale pod tym
dotykiem czułem jak mi
przechodzi ból w nodze, w
plecach. Szedłem do niego
jęcząc przy każdym kroku
lewą nogą, a wracałem prawie normalnie. Po trzech
wizytach ból przeszedł zu-

pełnie, a wyniki kardiologiczne i prostaty też zaczęły
się szybko poprawiać. Po
szóstej wizycie zauważyłem,
że nie szumi mi w uszach. W
zasadzie to chyba mogę powiedzieć, że jestem zdrowy
– cieszy się pan Jakub.
Sam uzdrowiciel podkreśla jednak, że tak szybka
poprawa u starszych ludzi
zdarza się rzadko. Zazwyczaj
trzeba czterech, pięciu wizyt
by była odczuwalna.
- Jak u mnie – mówi pani
Monika Jaworek z Jeleniej
Góry. – Gdy wykryto mi
guza w piersi, koleżanka
poleciła mi pana Darka. Na
pytanie czy pomoże, tylko
się uśmiechnął i powiedział
„spróbujemy”, ale po czterech wizytach kazał mi iść na

badania kontrolne. Guz okazał się o połowę mniejszy.
Badania po dziewiątej wizycie pokazały, że już go nie
ma. Jeśli znów będę chora,
po zdrowie przyjdę do pana
Darka.
- Bo pan Darek każe pozostawać pod opieką lekarzy.
Inni uzdrowiciele lekarzy
krytykują, a pan Darek złego słowa o nich nie powie,
zawsze z szacunkiem. Mówi,
że medycyna to wspaniała nauka, a on ma tylko ten
swój dar, którym medycynę
może wspomagać, ale nie

zastępować. Ale za to jak
wspomaga! Ja przyszłam do
niego z nogami, które bolały mnie już od kilkunastu
lat, choć chodziłam do wielu lekarzy. Ostatnio bolałby
bardzo, i puchły. A pod dotykiem pana Darka ból powoli przechodził i teraz, po
siódmej wizycie, nie czuję
go prawie wcale. No i bardzo poprawiły mi się wyniki
cukru, że aż zapytałam pana
Darka, czy mogę zmniejszyć
dawki leków. A on, że o tym
może zdecydować tylko lekarz. No i moja lekarka długo patrzyła na moje wyniki,
na mnie, na wyniki, i w końcu mówi ?pani odmłodniała
o dwadzieścia lat”. Zmniejszyła dawkę! – opowiada
pani Danuta Parysek z Wałbrzycha.
- A mi pod dotykiem pana
Darka przeszła alergia. I katar, a miałem go od roku –
dodaje jej 12-letni wnuk,
Patryk.
Sam uzdrowiciel uśmiecha się, słysząc te słowa. –

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)
Wiedzieć, że się ludziom pomogło, to wspaniałe uczucie.
Żałuję tylko, że nie zawsze
się udaje pomóc. Ale tylko
oszust obiecuje, że pomoże
na pewno.
(ego)

Dariusz Dyda przyjmuje w Wałbrzychu, przy ul. Czerwonego Krzyża 1 (hotel Villa Art.,
obok pogotowia i stacji krwiodawstwa). Rejestracja tylko telefoniczna, nr 881 488 989.
REKLAMA

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
02.08 do 13.08.2015 - CENA - 1699 zł 1299 zł
OSTATNIE 13 MIEJSC!!!
11.08 do 22.08.2015 - CENA - 1699 zł 1299 zł
OSTATNIE 10 MIEJSC!!!
WCZASY (wyjazd autokarem)
02.08 do 13.08.2015, CENA – 1899 zł 1299 zł
OSTATNIE 13 MIEJSC!!!
11.08 do 22.08.2015, CENA – 1899 zł 1299 zł
OSTATNIE 10 MIEJSC!!!
20.08 do 31.08.2015, CENA – 1899 zł 1299 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!

29.08 do 07.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
05.09 do 14.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
12.09 do 21.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
19.09 do 28.09.2015, CENA 1399 zł 999 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
WCZASY (przelot samolotem z Wrocławia)
10.08 – 20.08.2015- 2799 zł 2099 zł
20.08 – 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

I 24.07 - 04.08.2015 - 14 MIEJSC - 1590 zł

UWAGA! FIRST MOMENT!
OFERTA WYPOCZYNKU NA DŁUGI WEEKEND
NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI PARYŻA
TERMIN: 14.10.2015 - 18.10.2015
CENA: 1199 zł 899 zł - promocja!!!
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Groźne widmo
Janusz
Bartkiewicz

Widmo kukizmu krąży po
Polsce. Niniejsze zdanie jest
parafrazą słynnego cytatu z
„Manifestu komunistycznego”
ogłoszonego przez Marksa i
Engelsa w Londynie w 1848
roku. Przypomnę najkrócej, o
co z tym komunizmem chodziło. Otóż Marks (i Engels) uważał, że panujące w Europie (i nie
tylko) ekonomiczne i społeczne warunki kapitalizmu doprowadzą do tego, że system ten
zawali się z hukiem i zapanuje
okres wiecznej szczęśliwości,
czyli komunizm. Europa szybko
dostrzegła to faktyczne zagrożenie i już w czwartej dekadzie
XIX wieku zaczęła wprowadzać
różnego rodzaju socjalne i
prawne gwarancje dla tzw. klasy robotniczej (Marks nazywał
ją proletariatem), czego końcowym efektem (po 1945 r.) było
powstanie państw opiekuńczych, czyli socjalnych. Niestety, zagrożenia o którym mowa
nie dostrzeżono w Rosji i na początku XX wieku jawiła się ona
jako skansen zacofania społecznego i gospodarczego, co

doprowadziło do proletariackiej rewolucji i powstania Rosji
bolszewickiej, której dążeniem
było uszczęśliwienie świata
komunizmem powszechnym.
Czym się to skończyło dla
wielu narodów każdy wie, lub
wiedzieć powinien. Piszę o
tym dlatego, że obecnie, tak
jak kiedyś „widmo komunizmu
krążyło po Europie”, tak teraz
po Polsce od pewnego czasu
krąży „widmo kukizmu”, które
bardzo realnie zagraża nam
wszystkim polityczną katastrofą. I nastąpi ona jeżeli damy się
omamić złudnym i nad wyraz
populistycznym majakom niejakiego Pawła Kukiza, znanego
bliżej pewnej części Polaków,
jako szansonista, niezbyt zresztą wysokich lotów.
Otóż rzeczony Kukiz, nie
wiadomo dlaczego, ubzdurał sobie, że remedium na
wszystkie nasze bolączki będzie wprowadzenie nowego
systemu wyborczego, czyli
wyborczej ordynacji większościowej, gwarantującej długoletnie zabetonowanie sceny
politycznej przez dwa największe prawicowe ugrupowania,
czyli Platformę Obywatelską
oraz Prawo i Sprawiedliwość.
Ordynacja
większościowa
powoduje, że ten kto uzyska najwięcej głosów „bierze
wszystko”, a więc w organach

TANIE ZDJĘCIA !!!
przedstawicielskich nie znajdą
się reprezentanci mniejszych i
słabszych organizacji politycznych i społecznych. A nie znajdą się dlatego, że ich po prostu
nie będzie na to stać zarówno
od strony ekonomicznej, jak i
organizacyjnej, co zostanie dodatkowo spotęgowane, jeżeli
przejdzie kolejny chory pomysł
Kukiza o likwidacji dofinansowania partii politycznych z
budżetu. Gdy tak się stanie, z
mroków znów wyjdą zmory
tych, którzy dysponują wielkimi finansami, jak np. znany senator z okolic Piły, który dzięki
bardzo zasobnemu portfelowi
wygrywał samotnie (z najlepszym wynikiem) wybory do Senatu RP, dzięki temu, że akurat
w tym przypadku ma zastosowanie właśnie ordynacja większościowa, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW).
Tak więc Paweł Kukiz chce
doprowadzić do tego, aby w
Polsce wybory do Sejmu mogli
wygrywać np. byli gangsterzy,
którzy często „po trupach” doszli do olbrzymich majątków.
Chce doprowadzić do tego,
aby polscy oligarchowie zaczęli rządzić Sejmem, czyli nami
wszystkimi i aby to czynić, nie
musieli po kryjomu w rożnych
najdroższych knajpach spotykać się z przedstawicielami
władzy, by swoje wielkie inREKLAMA

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

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

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

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
można zmieniać w drodze referendum. Dzieje się tak dlatego, że art. 96 ust. 2 Konstytucji
stanowi, iż „wybory do Sejmu
są powszechne, równe i proporcjonalne”, co powoduje, że
ewentualne zmiany w Kodeksie Wyborczym mogą obejmować jedynie rodzaj systemu
proporcjonalnego, a konkretnie zmianę z systemu Hondta
(obowiązujący) na Hare-Niemeyera. System większościowy nie może jednak zastąpić
żadnego z nich. B. Komorowski
i Platforma nie chcą przyjąć do
wiadomości (kukizowców nie
wymieniam, bo oni mają na
celu obalenie systemu, czyli
właśnie Konstytucji RP), że istnieje art. 235 ust. 6 wg którego
jedynie zmiany przepisów zawartych w rozdziałach I, II lub
XII Konstytucji, można poprzedzić referendum, aby następnie przeprowadzić je zgodnie
z ust. 1 – 5. Natomiast przymiotniki wyborcze (w tym proporcjonalność) znajdują się w
rozdziale IV, a więc NIE MOGĄ
być zmieniane w drodze referendalnej. I dlatego, aby od-

dalić to krążące widmo kukizmu, ja osobiście referendum
prawie byłego już prezydenta
zignoruję, albowiem nie dam
się namówić do lekceważenia najważniejszego w Polsce
aktu prawnego tylko dlatego,
że B. Komorowski zestrachał
się widmem przegranej, a PO
możliwością zejścia ze sceny
politycznej. Posłucham apelu SLD i Leszka Millera, którzy
również namawiają na pozostanie w domu w dniu referendalnych wyborów, albowiem
nie zgadzam się również na to,
aby „w moim imieniu” rządził
w Polsce jakiś gangster czy oligarcha.
Nie chciałbym, aby Polska
stała się drugą Ukrainą, w sytuacji kiedy nie stała się ani drugą
Japonią, ani drugą Irlandią. Nie
dajmy się omamić pięknymi
słówkami i populistycznym
bełkotem P. Kukiza. Pamiętajmy, że widmo kukizmu jest
groźne i groźnie krąży po Polsce, a frekwencja poniżej 50%
spowoduje, że referendum stanie się nieważne.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Będzie praca w strefie

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

teresy z nimi kręcić. Kiedy powstaną JOW-y i zniesione zostanie dofinansowanie partii z
budżetu, będą to czynić jawnie
i zgodnie z prawem. Tak im dopomóż Kukiz i prawie były pan
prezydent Komorowski.
Jeżeli już jestem przy prawie
byłym prezydencie Komorowskim, to zrobił on nam wszystkim wielkie świństwo, kiedy ze
strachu przed przegraną (co
i tak nastąpiło) zafundował
nam referendum w myśl niezbornych propozycji P. Kukiza.
Uczynił to jako strażnik polskiej
konstytucji, co dowodzi, że
albo nie zna jej postanowień,
albo – w co bardziej wierzę –
ma do niej stosunek bardzo
ambiwalentny, co mówiąc prościej oznacza, że ma ją po prostu w głębokim niepoważaniu.
Zarówno sam B. Komorowski,
jak i kierownictwo PO doskonale wie, że JOW-y będą dla
Platformy stanowić gwarancję,
iż pozostanie ona w grze parlamentarnej i wraz z PiS podzieli
się wszystkimi mandatami w
Sejmie i Senacie. Nawet jeżeli
pojawi się tam jakiś „samotny
biały żagiel” spoza tego układu,
to nic nie będzie mógł uczynić
i aby też jakieś frukta zgarnąć,
przyklei się do większego i
bardziej wpływowego. Platforma liczy, że dzięki polityce PiS,
doprowadzi ona do szybkiego upadku pisowskiej władzy
i przy następnych wyborach
zgranie (przy istnieniu JOW)
władzę ponownie, aby dzieła
zniszczenia polskiej gospodarki dokonać. Zgodnie zresztą ze
wskazówkami nadal płynącymi
z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. I to jest jedyny powód,
dla którego PO tak mocno prze
do referendum ogłoszonego
przez prawie już byłego prezydenta Komorowskiego. Prze
mocno, nie zważając w ogóle na to, że takie referendum
jest niezgodne z konstytucją
RP, której zapisy stanowią, że
jej podstawowych zasad nie

• DOWÓD OSOBISTY • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA
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Blisko 330 osób planują
zatrudnić przedsiębiorcy,
którzy w tym roku otrzymali
zezwolenia na działalność
w Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Kilka inwestycji jest realizowanych w
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Corthinx to polska firma zajmująca się produkcją
ekskluzywnych łodzi wycieczkowych i sportowych.
Przedsiębiorca wynajął halę
przemysłową w Wałbrzychu,
wybudowaną przez spółkę

WSSE „INVEST-PARK”. Corthinx zainwestuje blisko 7,5
mln złotych w wyposażenie
obiektu. W hali znajdzie się:
wielkogabarytowa
frezarka
CNC, wtryskarka oraz kabiny
do wygrzewania kompozytów, urządzenia spawalnicze
oraz w pełni wyposażona
stolarnia. Firma zatrudni 20
osób. Firma Solgaz, przedstawiciel branży AGD, wyposażył
halę w Świdnicy i deklaruje
zatrudnienie 5 osób oraz zainwestowanie 1,3 mln złotych.
Na inwestycję w Świdnicy

zdecydowała się także firma
Almes Poland, która stworzy
10 miejsc pracy i zainwestuje
ponad 3 mln złotych w wyposażenie hali. Framo Morat
Polska nową inwestycję zlokalizuje w hali produkcyjno–magazynowej w Nowej Rudzie.
Firma zadeklarowała inwestycje przekraczające 10 milionów złotych i zatrudnienie co
najmniej 40 osób. W planach
firmy jest jednak stworzenie
około 100 miejsc pracy, 30
jeszcze w tym roku.
(RED)
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POŻYCZAJ NAJTANIEJ

REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

Decyzja już w 5 minut
Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c tel.74 664-83-85 tel.728-765-048
Wałbrzych ul. Konopnicka 16 tel. 796-600-006
Świdnica ul. Budowlana 2 tel. 792-900-010
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NJFSOJDUXBHØSOJD[FHP
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Całkowita wymiana
asortymentu.
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tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

Połatali ul. Sztygarską
- W końcu połatali nam
ulicę! – powiadomili naszą
redakcję mieszkańcy i użytkownicy ul. Sztygarskiej w
wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin. Po naszych publikacjach i petycjach złożonych
w tej sprawie w urzędach,
wreszcie droga nadaje się
do użytkowania.

Ulica Sztygarska w Wałbrzychu została w końcu połatana,
ale mieszkańcy mają zastrzeżenia co do jakości wykonanych prac.
brzychu, który był zaskoczony
informacją o złym stanie tej
ulicy:
- Pracuję tu od kwietnia
ubiegłego roku i nikt nie
dzwonił do nas w sprawie tej
ulicy, bo bym zapamiętał. Jeśli
jest interwencja, to dokonujemy objazdu i sprawdzamy stan
faktyczny, a potem kolektywnie podejmujemy działania,
które zależą od posiadanych
środków. Potrzeby są ogromne i z przykrością stwierdzam,
że nie wiemy skąd na to wziąć
pieniądze – mówił na naszych
łamach.
Po naszej publikacji (Tygodnik DB 2010 nr 7 z 19.02.2015
r.) najpierw została przeprowadzona wizja lokalna na ul.
Sztygarskiej. Po niej została

r
Nowy towiąa
tek)

Dolnośląski Klucz Sukcesu
dla Czarnego Boru!

Echa naszych publikacji:

Przypomnijmy: w lutym
tego rok użytkownicy ul.
Sztygarskiej w wałbrzyskiej
dzielnicy Sobięcin zwrócili się
do naszej redakcji z prośbą o
interwencję w sprawie katastrofalnego stanu nawierzchni jezdni. – Wyrw jest tyle, że
miejscami nie ma szans na ich
ominięcie. Jest to szczególnie
niebezpieczne, gdy stoi woda
i nie widać, co jest pod nią –
alarmowali nasi Czytelnicy.
Ulica Sztygarska jest boczną drogą, która biegnie wzdłuż
ogrodzenia WZK Victoria. Już
na wjeździe z ul. Kosteckiego
witała użytkowników jezdni
spora wyrwa. Potem przez
kilkaset metrów było w miarę normalnie, ale prawdziwy
koszmar dla kierowców zaczynał się tuż za ostatnim budynkiem mieszkalnym.
- Choć kierowcy muszą tu
jechać bardzo wolno, by nie
uszkodzić zawieszenia, to i tak
jest tu niebezpiecznie – mówiła nam jedna z mieszkanek pobliskiego bloku. – Strach tędy
iść, bo nie wiadomo jak będą
jechały samochody, które muszą omijać te wyrwy.
Sprawą zainteresowaliśmy
Zbigniewa Morawskiego z
Zarządu Dróg, Komunikacji
i Utrzymania Miasta w Wał-

Nowa kolekcja
w super cenach.

opracowana dokumentacja
i w końcu, w połowie czerwca tego roku, pojawili się na
niej drogowcy, którzy połatali
dziury.
- W imieniu naszych klientów i własnym dziękujemy
– mówi Roman Szkoła, współwłaściciel Stacji Demontażu
Pojazdów Darwód, działającej
przy ul. Sztygarskiej w Wałbrzychu.
Zadowolenia nie kryją
klienci stacji oraz mieszkańcy.
- Martwi nas trochę jakość
wykonanych prac. Obawiamy
się, że jak przyjdą roztopy i
przymrozki to jezdnia szybko
wróci do poprzedniego stanu
– dodają mieszkańcy ul. Sztygarskiej.
Robert Radczak

Gmina Czarny Bór zdobyła Dolnośląski Klucz Sukcesu
za 2014 rok w kategorii „Dla
najbardziej
gospodarnej
gminy wiejskiej”. Nagrodę
odebrał podczas uroczystej
gali w Zgorzelcu wójt gminy
Adam Górecki.
Kapituła brała pod uwagę
między innymi wzrost gospodarczy gminy i jej kondycję
finansową oraz zadania mające na celu promocję Dolnego
Śląska.
- W Czarnym Borze dynamika wzrostu dochodów
własnych w 2014 r. wyniosła
124,6% czyli wzrosła o 24,6 % w
stosunku do roku 2013 (9 791
447,73 w roku 2013 i 12 196
360,68 w roku 2014). Na inwestycje w roku 2014 wydaliśmy
8 463 394,84 zł, a udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wyniósł rekordowe 35,42%. Dla porównania
w roku 2013 było to 23,6%, a
w roku 2012 tylko 7,8%. Dynamika środków finansowych
pozyskanych zewnątrz wyniosła za rok 2014 187,8 %, czyli
wzrosła o 87,8% w stosunku
do roku 2013 (2 615 768,84
zł w roku 2013 i 4 911492,81
zł w roku 2014). Środki pozyskiwane były między innymi
z kilku programów unijnych,
budżetu państwa, samorządu
województwa dolnośląskiego,
powiatu wałbrzyskiego, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Nadleśnictwa Wałbrzych,
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska czy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Wysoki procent środków
inwestycyjnych zawdzięczamy

Wójt Adam Górecki
z Dolnośląskim Kluczem Sukcesu.
między innymi takim inwestycjom: budowa kanalizacji przy
ul. Skalników w Czarnym Borze
– 1 227 485,59 zł; modernizacją
ujęcia wody na terenie gminy –
143 496,02 zł; budowa obwodnicy Czarnego Boru – 1 157
650,74 zł; budowa chodnika w
Borównie – 342 000 zł; modernizacja i odbudowa dróg gminnych – 2 350 432,94 zł; budowa
mostu w Grzędach Górnych –
136 496,80 zł; przebudowa i remont budynku mieszkalnego
na mieszkania socjalne – 681
055,34 zł; zakup i montaż placu
zabaw w Czarnym Borze – 157
133,96 zł; budowa świetlicy z
zapleczem sanitarnym w Jaczkowie – 556 254,99 zł; budowa
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnym Borze – 1 364 000
zł; zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy świetlicy
w Jaczkowie – 60 261,62 zł;
modernizacja tras pieszo-rowerowych wokół stadionu w
Czarnym Borze wraz z budową
oświetlenia i ogrodzeniem –
205 505,84 zł; zakup i montaż
urządzeń siłowni zewnętrznej
w Witkowie – 52 533,00 zł. Jed-

ną z największych inwestycji
w gminie, oczekiwaną przez
mieszkańców od przeszło 20
lat, jest rozpoczęta budowa
obwodnicy w Czarnym Borze.
W 2014r. zakończono I etap,
który obejmował remont mostu oraz przebudowę drogi
nr 3366D o długości 864m. Ta
inwestycja została zrealizowana wspólnie z powiatem
wałbrzyskim. Budowa obwodnicy ma na celu nie tylko wyprowadzenie taboru ciężkiego
poza centrum miejscowości,
ale także udostępnienie przyszłym przedsiębiorcom nowych terenów inwestycyjnych.
Kolejną dużą inwestycją była
budowa Centrum Kulturalno-Bibliotecznego. Ta największa
inwestycja kulturalna w gminie
otrzymała dwie prestiżowe nagrody: w Plebiscycie Samorządowy Lider Roku 2014 w kategorii inwestycje oraz Nagrodę
Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej w kategorii Jednostki
Samorządu Terytorialnego. Ta
nowoczesna biblioteka wraz z
centrum kultury uznawana jest
przez środowisko kulturalne
jako jeden z najlepszych nowo
wybudowanych obiektów bibliotecznych. Całkowita wartość inwestycji wraz z wyposażeniem wyniosła ok. 3,8 mln
zł. Oceniona pozytywnie była
również współpraca gminy z
organizacjami pozarządowymi
oraz wsparcie i organizacja dużych imprez sportowych takich
jak Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim czy Międzynarodowy Turniej Czarny Bór Open
– wylicza wójt Adam Górecki.
(RED)
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Walczą o nauczyciela
Około 300 mieszkańców gminy Mieroszów podpisało się pod
protestem w sprawie likwidacji jednego etatu nauczyciela
matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Mieroszowie,
a tym samym zwolnieniu matematyka Dariusza Frąszczaka.
Burmistrz Marcin Raczyński przekonuje, że musiał podjąć tę
decyzję z powodów ekonomicznych i formalno - prawnych.
Od kilkunastu dni do
naszej redakcji zgłaszają
się osobiście, za pośrednictwem telefonów i poczty
elektronicznej, mieszkańcy
gminy Mieroszów, którzy nie
zgadzają się ze zwolnieniem
z pracy w mieroszowskiej
podstawówce
cenionego
przez nich nauczyciela matematyki Dariusza Frąszczaka.
Poza oficjalnym sprzeciwem,
który pisemnie został skierowany do Rady Miejskiej Mieroszowa, dostaliśmy także
fotokopie list z podpisami
około 300 osób, które domagają się pozostawienia
nauczyciela na zajmowanym
dotychczas stanowisku. Na
naszych łamach prezentujemy dziś pełną treść pisma
rodziców, listu otwartego
zwolnionego
nauczyciela
oraz stanowiska burmistrza
Mieroszowa.
Sprzeciw rodziców
- My rodzice, mieszkańcy
Gminy Mieroszów sprzeciwiamy się decyzji Pana
Burmistrza Marcina Raczyńskiego o likwidacji jednego
etatu nauczyciela matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Mieroszo-

wie. Decyzja, ta wiąże się ze
zwolnieniem wieloletniego
pracownika Pana Dariusza
Frąszczaka. Nie zgadzamy
się na usunięcie z Naszej
szkoły tak wybitnego nauczyciela. Przez lata pracy
Pan Dariusz udowodnił skuteczność swojej pracy poprzez wygrane jego uczniów
w konkursach matematycznych na szczeblu gminnym,
rejonowym wojewódzkim
min.: „Alfik matematyczny”,
„Kangur
matematyczny”,
„Mistrzostwa Polski w Sudoku”, „Do trzech razy sztuka”dla klas 2 i 3, „Do Trzech razy
Sztuka” dla klas VI – gminny
konkurs matematyczny.
Dzięki ciężkiej pracy Pana
Dariusza Frąszczaka i naszych
dzieci z egzaminu „Szóstoklasisty” z matematyki uczniowie uzyskali zdecydowanie
najlepszy wynik w gminie
67%, który jest aż o 6% wyższy od wyniku ogólnopolskiego (61%) i dolnośląskiego
(59%). A klasa 6b uzyskała jeden z najlepszych wyników w
województwie (73%).
Czwórka z uczniów otrzymała 100% punktów. A piątka innych ma wynik powyżej
90%. (na 32 piszących).

Poza tym ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i rodzicami. Pan Dariusz swoje
zaangażowanie udowadnia
poprzez darmowe prowadzenie zajęć w formie „Kółka matematycznego” dla
klas II, III, IV, V i VI zarówno
dla dzieci uzdolnionych
jak i mających problemy
z nauką. Niejednokrotnie
organizował wyjazdy na
konkursy w czasie wolnym
od pracy, nieodpłatnie własnym transportem.
Pan Burmistrz swoją decyzję motywuje jedynie
względami ekonomicznymi,
argumentując trudną sytuacją gminy Mieroszów i niżem demograficznym - nie
biorąc pod uwagę faktu jak
znikomy udział w budżecie
ma jeden etat nauczyciela
mianowanego – a takim jest
Pan Dariusz.
Decyzja o wyborze nauczyciela została podjęta
tylko ze względu na niższe
kwalifikacje nie wiedząc, że
Pan Dariusz posiada wszelkie kwalifikacje potrzebne
do nauczania w szkole podstawowej (o czym poinformowała nas na spotkaniu
Pani Dyrektor szkoły).

Pan Burmistrz odwoływał
się wciąż do trudnej sytuacji
nie biorąc pod uwagę, że
zwalniając jednego nauczyciela, będzie musiał zatrudnić nowego nauczyciela w
szkole w Kowalowej o czym
sam nas poinformował.
Wiemy, że jeden nauczyciel
nie jest w stanie prowadzić
wszystkich zajęć dodatkowych. Nie rozumiemy faktu,
dlaczego - mimo istnienia
czterech szkół na terenie
gminy - nie można zorganizować pracy nauczycieli tak,
by żaden z nich nie został
pokrzywdzony.
Nie zgadzamy się na ultimatum postawione przez
Pana Burmistrza, abyśmy
wybrali jednego z 2 nauczycieli. Mamy w gminie dwóch
równie dobrych nauczycieli
i nie chcemy wybierać między nimi. Jesteśmy przekonani, że Pan Burmistrz
znajdzie rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.
Wielokrotnie słyszeliśmy zapewnienia od Pana Burmistrza o chęci dialogu i chęci
rozwiązania
pozytywnie
spraw mieszkańców. Mamy
nadzieję, że ta sprawa to
udowodni.
Szanowny Panie Burmistrzu, w swojej kampanii
wyborczej obiecywał Pan, że
będzie dbał o dobro mieszkańców naszej gminy. Mamy
nadzieje, że hasło wyborcze
„Gmina nowej Jakości” jest
dalej aktualne i podstawą
wyborów będzie jakość, nie
ilość. Oddana praca Pana
Dariusza Frąszczaka pokazuje, że nie zawsze liczą się
„suche” kwalifikacje.

REKLAMA

NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

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

NAPRAWA
skuterów
i motorowerów,
transport uszkodzonych pojazdów,
sprzedaż części

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

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 PRODUKTY REGIONALNE

0,5 litra już od 18,69 zł,
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA WIĘKSZE
ILOŚCI ALKOHOLU NA IMPREZY I UROCZYSTOŚCI.

Mamy nadzieje że Pan
Burmistrz dotrzyma obietnicy danej na spotkaniu z
rodzicami dzieci szkolnych
o pozytywnym rozparzeniu
tej sprawy. Czy było to tylko
hasło wyborcze ???
Liczymy na to, że lista 300
podpisów przekona Burmistrza do podjęcia tego tematu i znalezienia pozytywnego
rozwiązania konfliktu. Jesteśmy gotowi podjąć wszelkie
kroki, aby Burmistrz zmienił
decyzję o zwolnieniu Pana
Dariusza Frąszczaka – napisali
rodzice w piśmie, które zostało złożone 22 czerwca w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.
Nauczyciel pisze list
Sprawą zwolnienia matematyka Dariusza Frąszczaka
żyje cała gmina Mieroszów,
a sam zainteresowany napisał list otwarty do burmistrza
Marcina Raczyńskiego, który
22 czerwca także został złożony w Urzędzie Miejskim w
Mieroszowie:
- Postanowiłem w sposób publiczny zabrać głos w
sprawie działań, które podjął pan w stosunku do mojej
osoby. Czuję się wystawiony przez pana pod pręgierz
opinii publicznej. Jest dla
mnie rzeczą niepojętą, że
tak bardzo zaangażował się
pan w usunięcie mnie z pracy i wykorzystuje do tego
innych. Czuję się odarty z
godności i kompetencji, poniżony pana działaniami.

Pracuję w zawodzie nieprzerwanie od 28 lat w różnych typach szkół i miastach,
ale takiego instrumentalnego
wkraczania w kompetencje
dyrektorów szkół nie pamiętam. Ograniczanie decyzyjności dyrektorów jednostek
co do prawa zatrudniania
jawi mi się jako zapędy dyktatorskie, a nie wprowadzanie polityki nowej jakości. W
kwietniu w arkuszach organizacyjnych byłem uwzględniony jako pracownik. Trwały
rozmowy co do uzupełniania
etatów. Zresztą tak jak co
roku. Wzywanie dyrekcji w
ostatniej chwili do urzędu i
powiadamianie o pana decyzjach personalnych jest
arogancją i nieszanowaniem
ludzi. Mimo zapewnień, pana
intencje nie wydają mi się
czyste. Dla potwierdzenia
podam bardzo niemiły dla
mnie fakt: 24 maja, późnym
wieczorem na jednym z portali społecznościowych (sic!)
jeden z młodych, ambitnych
pana pracowników referatu
promocji wyraził „dziką” radość z faktu, że moje dni są
już policzone i niedługo mnie
wyp….., i skończę w rynsztoku. Tak, panie Burmistrzu.
Co to może oznaczać? Chyba
tylko to, że rozmowy w zaciszu gabinetów trwały wcześniej i nie dotyczyły kondycji
oświaty, tylko personalnych
rozliczeń. Ot, znak czasu. Dowiadywać się z „fejsa”, że ktoś
zarzucił sieci.
REKLAMA
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Sposób w jaki „rozprawia”
się pan ze mną jest dla mnie
oburzający, gdyż narusza
podstawowe zasady uczciwości i poszanowania ludzi.
Używanie nie do końca słusznych argumentów podczas
spotkań z rodzicami i niektórymi radnymi powoduje
podział i skłócenie wśród
środowiska nauczycieli i rodziców. Pana poplecznicy z
tych grup poczuli się w obowiązku głosić wszędzie pana
argumentację. I tak sprawa
pracownicza stała się sprawą wręcz lokalnie polityczną.
Jest to dla mnie sytuacja upokarzająca.
Posługuje się pan argumentem
ekonomicznym,
jakoby musiał pan poczynić
oszczędności, aby utrzymać
małe szkoły tak, jak pan obiecał w kampanii. Tylko dlaczego te oszczędności dotyczą
tylko naszej szkoły i pracowników. Ten argument jest też
chybiony z jednego powodu.
Jestem najtańszym pracownikiem na rynku. Wystarczy
wziąć kartkę i długopis. Nie
będzie żadnych oszczędności.
Nie umiem się chwalić.
Zawsze w swojej pracy stosowałem się zasady: pracuj i nie
oglądaj się na zaszczyty. Ale
teraz czuję, że powinienem
to zrobić. Chcę dać odpór
tym wszystkim, którzy akceptują pana działania.
Nasza szkoła jest znana
w całym powiecie i Wałbrzychu z osiągania najwyższych
wyników z matematyki.
Przykład z ostatniej chwili –
Sprawdzian Szóstoklasisty

(w części matematycznej) w
naszej szkole 67%, w gminie
59%, Wałbrzych 56%, kraj
61%. Podobnie było w latach
ubiegłych. W innych miastach burmistrzowie za takie
wyniki odznaczają i nagradzają, u nas zwalniają.
Uczniowie naszej szkoły
znani są w regionie z tego, że
od lat wygrywają wszelakie
konkursy matematyczne powiatowe, dolnośląskie, ogólnopolskie i światowe. To się
nie bierze ot tak, z niczego.
Wystarczy zapytać dyrektora
elitarnego gimnazjum nr 13
pana Wróbla. Nasze dzieci są
tam przyjmowane z otwartymi rękoma. Wystarczy zapytać dyrektorów najlepszych
szkół podstawowych z Wałbrzycha nr 28, 15 czy 26 jaką
mają opinię o naszych dzieciach. Jak przyjeżdżają do ich
szkół na konkursy i „koszą”
wszystkich. Z takiej małej
mieściny. I tak rokrocznie.
Ale rozumiem, że to się
liczy.
Jestem nauczycielem innowacyjnym. Prowadzę lekcje multimedialne, z użyciem
podręczników interaktywnych. Korzystam z platform
naukowych dla nauczycieli
(np. Fronter, CEO i inne).
Współpracuję z Uniwersytetem Wrocławskim i Wrocławskim Portalem Matematycznym uczestnicząc z
dziećmi w projektach: Dolnośląskie Mecze Matematyczne, Matematyczne Marsze
na Orientację, Matematyka
Innego Wymiaru, Matematyka Bez Granic (projekt międzynarodowy).
Załatwiam

pieniądze na te wyjazdy,
poświęcam czas poza swoim
czasem pracy. Inaczej by się
nie dało realizować tak wielkich projektów. Robię to tylko
w jednym celu – dać naszym
dzieciom szanse rozwojowe.
Współpracuję w tym zakresie
z rodzicami. Mam ich pełne
wsparcie. Proszę mi pokazać
innego nauczyciela tak innowacyjnego i zaangażowanego. Dla mnie mój zawód to
pasja, to tlen. A takich rzeczy
człowiekowi się nie odbiera.
W szkole prowadzę własne projekty i programy:
Pogram Wspierania Uzdolnień Matematycznych dla
uczniów klas II – VI, Projekt
„Sudoku dla najmłodszych”
dla klas 0 –II, projekt warsztaty dla rodziców „Naucz się
sam i baw się z dziećmi” dla
rodziców klas młodszych.
Piszę i wysyłam aplikacje
do konkursów grantowych
(obecnie „mPotęga”).
To wszystko zniknie, jak
mnie zabraknie. Wie pan
dlaczego? Bo są to moje zupełnie autorskie projekty, bo
tworzę je i realizuję całym
sobą, w większości w godzinach niepłatnych, poza godzinami dydaktycznymi.
W ostatnich latach otrzymywałem za tę działalność
wielokrotnie nagrody dyrektora.
Ale rozumiem, że jest
to dla pana nieistotne. Pan
swoim działaniem podważa w oczach rodziców moje
kompetencje i umiejętności
(a to oni są władni oceniania
mnie jako nauczyciela), szafuje ocenami choć, jak pan

twierdzi, nic do mnie nie ma,
bo mnie nie zna.
I niech pan zapamięta:
wyrywa pan jeden z filarów,
gwarantów wysokiej jakości nauczania naszej szkoły.
Może to jest mało skromne,
ale tak jest. Rozumiem, że nie
o to w tym wszystkim chodzi
– napisał Dariusz Frąszczak.
Burmistrz odpowiada
W obu pismach, jako inicjatora zwolnienia matematyka Dariusza Frąszczaka,
autorzy wskazują burmistrza
Mieroszowa Marcina Raczyńskiego. Dlatego poprosiliśmy
włodarza tej gminy o oficjalne stanowisko w tej sprawie:
- Problem demograficzny
dotyka wielu polskich szkół.
Szkoła podstawowa w Mieroszowie nie jest tu wyjątkiem.
Malejąca liczba uczniów wiąże się z koniecznością zmian
w siatce godzin pracy nauczycieli. Niestety niejednokrotnie te zmiany wymagają
zastosowania Art. 20 Karty
Nauczyciela - „Rozwiązanie
stosunku pracy - likwidacja
szkoły, zmiany organizacyjne”. Pełen etat nauczycielski to 18 godzin. W szkole
w Mieroszowie jest łącznie
13 godzin matematyki przypadających na dwóch nauczycieli tegoż przedmiotu.
Rozwiązanie stosunku pracy
z Panem Dariuszem Frąszczakiem wynika także z Zarządzenia nr 16/2011/2012
Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mieroszowie z dnia 16.03.2012 „W
sprawie ustalania listy kryteriów, którymi posługuje

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

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Tel. 509 52 60 11

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

się dyrektor przy zwalnianiu
pracowników pedagogicznych Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie”.
Już paragraf 1, pkt 1 mówi
o wykształceniu i właśnie ta
przyczyna w przypadku w/w
nauczyciela była decydującą.
Nie bez znaczenia jest także
pkt. 2 w/w zarządzenia, czyli
brak dodatkowych kwalifikacji zgodnych z potrzebami
szkoły. Pan Dariusz Frąszczak
nie posiada wykształcenia
pedagogicznego i w związku
z tym nie można w jego przypadku ustalić siatki godzin w
sposób, który umożliwiałby
wypracowanie przez Niego
pełnego etatu. Nie posiada
także dodatkowych kwalifikacji potrzebnych szkole
(drugi nauczyciel matematyki ma kwalifikacje potrzebne do nauczania informatyki). Warto zauważyć, że Pan
Frąszczak miał 15 lat na zdobycie kwalifikacji pedagogicznych i uzupełniających
zaś dyrekcja szkoły przez
cały ten czas zatrudniała go
warunkowo.
Jednocześnie
pozwolę
sobie ocenić list otwarty jako
zbiór pomówień i insynuacji
wpływający na wizerunek
całej naszej Gminy i niereprezentatywnych dla znakomitej
większości mieszkańców i
tym samym nie odnosić się
do niego – napisał burmistrz
Marcin Raczyński.
Dariusz Frąszczak zapowiedział zaskarżenie decyzji
o zwolnieniu go z pracy w
mieroszowskiej szkole w sądzie pracy.
Robert Radczak

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

200 lat
uzdrowiska
W Szczawnie-Zdroju uroczyście obchodzono 200 rocznicę powstania uzdrowiska.
Uczczono przy tym twórcę
kurortu - Samuela Augusta
Zemplina, żyjącego w latach
1784-1867 i działającego
w Szczawnie (dawniej Salzbrunn) w charakterze lekarza uzdrowiskowego w latach
1815-1849. Uroczystości rozpoczęło odsłonięcie tablicy poświęconej pierwszemu lekarzowi
szczawieńskiego
uzdrowiska.
Następnie zaprezentowany został krótki program artystyczny
w wykonaniu uczniów Zespołu
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju oraz
orkiestry dętej z Głuszycy pod
kierownictwem Eugeniusza Lecia. W programie recytowane
były m.in. wiersze o Szczawnie,
orkiestra zagrała marsze, został
też odegrany na skrzypcach
utwór Henryka Wieniawskiego
„Pieśń Polska”. Po programie
można było obejrzeć przygotowaną przez organizatorów wystawę zdjęć i pocztówek starego
Szczawna i obiektów, których
budowę zainicjował pierwszy
lekarz uzdrowiskowy dr August
Zemplin. Można było również
posmakować wód mineralnych
na stanowisku obsługiwanym
przez dziewczęta z zespołu szkół.
Potem uroczystość kontynuowana była na terenie zielonym przy
ulicy Wojska Polskiego, gdzie
posadzono dąb 200-lecia uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju.
(RED)

Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 2/1

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

POTRZEBNA GOTÓWKA? MAMY WIELE OFERT:

KREDYTÓW - POŻYCZEK - CHWILÓWEK
nowość: konsolidacja chwilówek
limit w koncie do 10 000
pożyczka bez bik 4000 zł na 48 rat
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ogłasza I przetargi
ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Głuszyca
Przedmiotem przetargów są nieruchomości położone w Głuszycy Obręb 0001
- działki budowlane oznaczone w ewidencji gruntów numerami od 820/1 do 820/11, o powierzchni od 0,0791 ha do 0,1352 ha, cena za działkę od
35.500,00 zł netto do 60.800,00 zł netto

UWAGA:
Dodatkowo sprzedaje się na własność udział wynoszący 1/11 w prawie własności działki nr 820/13
o powierzchni 0,1770 ha położonej w Głuszycy
Obręb 1 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową
- Nieruchomości będące przedmiotem przetargu
są nieuzbrojone, stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol planu A-NN-1.2
- Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku
przetargu.
- Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki
obowiązującej w dniu sprzedaży.
- Przetargi odbędą się w dniu 29.07.2015 r.
w godz. od 10:00 do 13:20 w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na
konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007
7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej
tabeli, w terminie do dnia 23.07.2015 r. włącznie
z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
- Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do
dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
- Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
- Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Głuszycy www.bip.gluszyca.pl
- Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości
i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Głuszycy, pokój nr 14, tel. 74 88 66
744.

Srebrny jubileusz
Obecni i byli przedstawiciele władz samorządowych Głuszycy zgromadzili
się w głuszyckim Centrum
Kultury na jubileuszu 25
lat samorządu terytorialnego. Wśród gości byli
m.in. dawni burmistrzowie
Głuszycy i ich zastępcy,
radni rady miejskiej i rady
powiatowej wielu kadencji
oraz pracownicy jednostek
podległych gminie.
- Praca w samorządzie
to służba, którą należy
wypełniać z wielką odpowiedzialnością, mając na
uwadze dobro publiczne.
Zgromadzone na uroczystości osoby zaangażowane w pracę w samorządzie
na przestrzeni ostatniego
ćwierćwiecza łączy jedno - troska o lepsze jutro

Głuszycy i głuszyczan. Jako
obecny burmistrz Głuszycy - przedstawiciel władzy
wykonawczej w naszej gminie - w imieniu własnym, ale
także moich poprzedników
bardzo Państwu dziękuję za
wielkie serce i wysiłek. Mam
nadzieję, że wraz z radą
miejską obecnej kadencji,
przy wsparciu pracowników
urzędu miejskiego, innych
instytucji gminnych i organizacji społecznych uda
nam się razem pokonać
wszelkie przeciwności i dalej wspólnie oraz skutecznie
działać dla dobra Głuszycy –
powiedział Roman Głód.
Życzenia byłym i obecnym samorządowcom przekazała obecna na sali poseł
na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Dyrektor

Trening z kijkami

Polonez
na zakończenie

„Chodźmy prawidłowo” to
ogólnopolski program upowszechniania prawidłowej
techniki nordic walking w
rodzinie, w różnych grupach
społecznych i środowiskowych. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. W piątek,
26 czerwca o godz. 18.00, na
parkingu przy firmie John
Cotton Europe w Głuszycy odbędzie się spotkanie z maratończykiem oraz pasjonatem
nordic walking - Grzegorzem
Szydłowskim, który w ramach
wspomnianego
projektu
będzie uczył prawidłowych
technik chodzenia z kijkami.
26 czerwca odbędzie się wyłącznie nauka, nie będzie długich dystansów do przejścia.
Organizatorom bardzo zależy
na spotkaniu z osobami, które nie potrafią lub jeszcze nie
próbowały chodzić z kijami
albo nigdy nie miały kontaktu
z trenerem nordic walking.

W piątek 26 czerwca nastąpi oficjalne zakończenie
roku szkolnego 2014/2015.
Będą pożegnalne akademie, wręczenie świadectw
i nagród. Ale Świebodzice
symbolicznie
zakończyły naukę już w środę, 24
czerwca, uroczystym polonezem w Rynku.
Ten majestatyczny taniec
odtańczyli uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkolaki, które od września
rozpoczną edukację w szko-

Centrum Kultury Monika
Rejman przypomniała, że
tyle lat, ile istnieje samorząd terytorialny w Polsce,
sołtysem Głuszycy Górnej
jest Tomasz Grygianiec,
któremu gratulowano wytrwałości w służbie. Swoimi
refleksjami na temat pracy
w samorządzie podzielili się
byli burmistrzowie Głuszycy
– Edward Bielawski i Stanisław Michalik w wywiadach
nagranych przez Andżelikę
Szpat, instruktorkę Centrum
Kultury. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych
głuszyckich samorządowców. „Samorząd terytorialny w III RP. Od modelu tradycyjnego do paradygmatu
profesjonalizmu?”- ciekawy
wykład na temat marketingu w samorządzie teryto-

Wędkarska
niedziela

(RED)

800 kilogramów
nakrętek

le. Jak zwykle do młodzieży
dołączyli burmistrz miasta
Bogdan Kożuchowicz oraz
wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Świebodzic Jan
Klepiec. Tańczyli także dyrektorzy szkół i nauczyciele.
Tak wiele par w Rynku - to
niecodzienny widok, dlatego mieszkańcy chętnie zatrzymywali się i robili zdjęcia
tańczącym. Przez pół godziny
centrum miasta było częściowo wyłączone z ruchu kołowego.

(RED)

rialnym wygłosił pracownik
Wydziału Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Kamil Glinka. Zebrani mogli także obejrzeć wystawę
„Szklak do Wolności” radnego sejmiku województwa dolnośląskiego Juliana
Golaka, który przybliżył
historię nielegalnej działalności „Solidarności” polskoczesko - słowackiej oraz
niezapisane w publikacjach
historycznych informacje na
temat akcji przerzutowych
na zielonej granicy w Sudetach. Uroczystość uświetniły
występy muzyczne Eweliny
Korby na pianinie i Erwina
Grzeleckiego na akordeonie. Słodki poczęstunek
dla gości przygotowało
Podziemne Miasto Osówka.

(RED)

Po raz piąty mieszkańcy
Świebodzic zbierali plastikowe nakrętki dla wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.
W tym roku do Fundacji pojechało 800 kilogramów tych
odpadów. Nakrętki dostarczył
ZGK Świebodzice sp. z o.o., a
zbierały je placówki oświatowe na terenie całego miasta.
Warto też dodać, że dodatkowe 500 kilogramów nakrętek
uzbierano na pomoc konkretnym dzieciom ze Świebodzic. Brawo, serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przyłączyli
się do tej szlachetnej akcji. W
zbiórkę zaangażowane były
placówki oświatowe, Urząd
Miejski w Świebodzicach oraz
ZGK Spółka z o.o. Następna edycja rusza od września,
nakrętki już można zbierać i
przechowywać w domu. Dzięki
sprzedaży nakrętek, hospicjum
może opłacić domową rehabilitację dla swoich podopiecznych. Dziękujemy za małe gesty dla wielkich rzeczy – mówi
Agnieszka Bielawska-Pękala,
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

Polski Związek Wędkarski
Koło nr 9 w Głuszycy zaprasza na IV Otwarte Zawody
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Głuszycy w dyscyplinie
spławikowej. Zawody odbędą
się w niedzielę, 28 czerwca
na głuszyckich stawach przy
ul. Leśnej. Program zawodów:
zapisy do godz. 7:30, odprawa zawodników – godz. 7:35,
start zawodów – godz. 9:00,
zakończenie zawodów – godz.
12:00, ogłoszenie wyników –
godz. 12:30.
(RED)

Wakacyjny koncert

Świebodzicki polonez na zakończenie roku szkolnego.

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach zaprasza na wakacyjny koncert dla melomanów. 28 czerwca o godz.
16.00 w Parku Miejskim wystąpi zespół Quintessenza. W
razie złej pogody koncert odbędzie się w Miejskim Domu
Kultury przy ul. Wolności 13
w Świebodzicach. Wstęp bezpłatny.
(RED)
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Grad zepsuł imprezę
Po raz pierwszy zostały
zorganizowane Dni Gminy Stare Bogaczowice.
Świetną zabawę przerwało mieszkańcom i ich gościom gradobicie.
Na stadionie sportowym w
Starych Bogaczowicach jako
pierwsze wystąpiły dzieci z
przedszkola i szkoły podsta-

wowej. Po ich popisach rozegrano powiatowe zawody
nordic walking. Równolegle
dzieci uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach
na dmuchańcach. Również
firma Sanikom zorganizowała
konkursy rysunkowe i w budowaniu ekologicznych zamków. Sołectwa z terenu gminy

na swoich stoiskach prezentowały swoje walory i atrakcje.
Dorośli uczestniczyli m.in. w
konkursie grillowania. Po popisowym przelocie samolotu
niestety nastąpiło gwałtowne
załamanie pogody - intensywne gradobicie zakończyło
imprezę przed czasem.
- Dziękuję wszystkim
osobom zaangażowanym
w organizację tej imprezy
za ogrom pracy. Dzięku-

ję mieszkańcom za liczny
udział oraz naszym gościom:
posłance na Sejm Agnieszce
Kołacz – Leszczyńskiej, senatorowi Wiesławowi Kilianowi
oraz burmistrzowi Szczawna
Zdroju Markowi Fedorukowi
za przyjęcie zaproszenia do
wspólnej zabawy. I już teraz
zapraszam na II Dni Starych
Bogaczowic – mówi Mirosław Lech, wójt gminy.
(RED)

REKLAMA

Finał Szkolnej Ligi Koszykówki 2014/2015
Mecze finałowe w kategorii szkół podstawowych
i gimnazjalnych oraz uroczyste podsumowanie, połączone z wręczeniem nagród – tak zakończyła się
realizacja projektu: „Liga
Koszykówki – sport dzieci i młodzieży”, który jest
współfinansowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Podsumowanie całorocznych zmagań Szkolnej Ligi
Koszykówki odbyło się w hali
Aqua Zdrój w Wałbrzychu. W
rywalizacji sportowej był to
dzień wielu niespodzianek
i rozstrzygnięć, których organizatorzy i uczestnicy nie
spodziewali się przed ostatnimi, rozstrzygającymi meczami. Na początek zostały
rozegrane
równocześnie
dwa mecze o miejsca trzecie
w rywalizacji Szkół podstawowych i gimnazjalnych. W
kategorii podstawówek do
końca trwała zacięta rywa-

lizacja pomiędzy SP nr 28 z
Wałbrzycha i SP z Boguszowa Gorc. Faworytem tego
meczu była „28”, lecz boguszowianie do końca walczyli
i w ostatniej minucie wyszli
na prowadzenie, którego nie
oddali do końcowej syreny,
zwyciężając 17:16. W drugim
meczu o 3 miejsce zmierzyły
się gimnazja: z Walimia i nr
1 z wałbrzyskiego Śródmieścia (27:18). Kolejna potyczką, już finałową w kategorii
podstawówek, był mecz
pomiędzy wałbrzyskimi drużynami z Piaskowej Góry
(PSP 15) i Podzamcza (PSP
21). W rundzie zasadniczej
„15” zajęła pierwsze miejsce,
ale rewelacją play off była
drużyna z Podzamcza, która
nieoczekiwanie dotarła do
finału. Od samego początku
podopieczni Jerzego Rytki
z PSP 21 kontrolowali mecz
i nieoczekiwanie wygrali
21:14. Ostatnim meczem
całego cyklu rozgrywek był
finał w kategorii gimnazja, w
którym doszło do konfron-

Wyniki końcowe
SZKOŁY PODSTAWOWE:
1m – PSP 21 Wałbrzych
2m – PSP 15 Wałbrzych
3m – PSP Boguszów Gorce
4m – PSP 28 Wałbrzych
5m – PSP Walim
6m – PSP 17 Wałbrzych
MVP chłopcy – Kacper Magdziarczyk
(PSP 21 Wałbrzych)
MVP dziewczęta – Simona Pełecheta
(PSP Boguszów Gorce)

W finale gimnazjalnym dziewczęta z Boguszowa Gorc stawiły opór chłopcom z Wałbrzyskiego PG 11.

tacji chłopcy – dziewczęta,
czyli wałbrzyskim PG 11 a
gimnazjum z Boguszowa
Gorc. Dziewczęta z Boguszowa stawiały opór i ze
stanu 2:13 doprowadziły do
remisu 15:15! Zapachniało
niespodzianką, lecz zawodnicy Pawła Domaradzkiego
przyspieszyli tempo oraz poprawili celność, co pozwoliło

im wygrać 34:20 i całe rozgrywki.
- Dziękuję wszystkim
osobom zaangażowanym
w tegoroczne rozgrywki
Szkolnej Ligi Koszykówki:
sponsorom,
dyrektorom
szkół, opiekunom drużyn,
uczniom, sędziom oraz
partnerom i patronom
medialnym. Cieszę się, że

nasza młodzież garnie się
do koszykówki i jestem
przekonany, że w nowym
roku szkolnym będzie jeszcze więcej szkół i uczniów
chętnych do rywalizacji –
powiedział na zakończenie
Roman Ludwiczuk, pomysłodawca Szkolnej Ligi Koszykówki.
(RED)

GIMNAZJA:
1m – PG 11 Wałbrzych
2m – PG Boguszów Gorce
3m – PG 1 Wałbrzych
4m – PG Walim
5m – PG 2 Wałbrzych
6m – PG 6 Wałbrzych
7m – ZSF Wałbrzych
8m – PG 4 Wałbrzych
MVP chłopcy – Dawid Tyszka (PG 11)
MVP dziewczęta – Aleksandra Lorenz
(PG Boguszów Gorce)
Toyota Basket Liga – Szkolna Ligi
Koszykówki 2014/2015
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OKNA z Wałbrzycha

20 LAT TRADYCJI

LETNIA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

REKLAMA

WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY
PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

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.

Wyniki
Sudecka Setka – 1 Miłosz
Szcześniewski (Wschowa)
– 8:11.40, 2. Marcin Pawłowski (Złotoryja) – 8:13.24,
3. Piotr Sawicki (Warszawa) – 8:48, 21. Kobiety – 1.

Andrzej Basiński

Piłkarze Górnika Wałbrzych
sezon 2015/2016 rozpoczną
18 lub 19 lipca meczem rundy
wstępnej Pucharu Polski. Rywalem wałbrzyszan będzie Okocimski Brzesko. Spotkanie zostanie rozegrane w Wałbrzychu. W
razie zwycięstwa, 25 lub 26 lipca
Górnik będzie podejmował w I
rundzie pierwszoligowe Wigry
Suwałki. Zwycięzca tego spotkania awansuje do 1/16 finału,
która zostanie rozegrana 12
sierpnia z udziałem zespołów
ekstraklasy.

Plażówka i bieg
na koniec

(RED)

Kulwicka dominuje
W mistrzostwach Polski do lat
17, które odbyły się w Solcu
Kujawskim, zapaśniczka Zagłębia Wałbrzych Dominika
Kulwicka zwyciężyła w kat.
56 kg i tym samym obroniła
mistrzowski tytuł zdobyty przed
rokiem w Wałbrzychu. Kulwicka
przez rok nie przegrała walki z
polską zawodniczką i została
włączona do reprezentacji kraju
na mistrzostwa Europy w serbskiej Suboticy oraz na mistrzostwa świata w Bośni i Hercegowinie. Oba turnieje odbędą się
w sierpniu.
(BAS)

Turniej siatkówki plażowej…

Tegoroczne Dni Podzamcza, święto największej wałbrzyskiej dzielnicy,
zakończyły dwie tradycyjne imprezy sportowe.
Odbył się XXVII Bieg Książański, którego uczestnicy rywalizowali na malowniczym
terenie Książańskiego Parku
Krajobrazowego. Wśród mężczyzn (open) zwyciężył Alan
Dobrowolski przed Zdzisławem Tomaszewskim i 15-letnim Adamem Kluzkiem.
Kolejność pań: 1. Katarzyna

Pobiegli we Wrocławiu

Na starcie Sudeckiej Setki.

wysoka
jakość

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

Inauguracja
z Okocimskim

Żaneta Bogdał (Wrocław)
– 10:57,27, 2. Agata Matejczuk (Parzęczew) – 11:08,11,
3.Dorota Łaba (Bielsko-Biała)
– 11:17.42
Nocny Maraton Gorski
– 1. Alan Dobrowolski (Boguszów-Gorce) – 3:24.36,
2. Piotr Holly (Wałbrzych)
– 3:25.50, 3. Łukasz Wróbel
(Leszno) – 3:41.55. Kobiety –
1. Ewa Hofman (Świeradów-Zdrój) – 4:17.30, 2. Malwina
Jachowicz- 4:21.22, 3. Anna
Płońska (obie Wrocław) –
4:22.47.
Bieg na 72 km – 1. Łukasz
Dziądziak (Oława) – 6:59.15,
2. Sebastian Grodecki (Chocianów) – 7:09.31, 3. Piotr
Maj (Warszawa) – 7:58.31.
Kobiety – 1. Marlena Nowacka (Piaski Wlkp.) - 9:26.02,
2. Monika Żeromska (Boguszów-Gorce) – 10:35.01, 3.
Marlena Zieniewicz (Zielona
Góra) – 11:46.11.

uczciwa
cena

ul Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych

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

Szcześniewski i Bogdał
zwycięzcami Sudeckiej Setki

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

Informacje pod numerami telefonu:

się trochę gorzej, ale szybko
doszedłem do siebie – poinformował drugi na mecie
Piotr Holly.
W piątek o godz. 22.00
około 400 zawodników wystartowało z najwyżej w kraju (591 m npm.) położonego
rynku w Boguszowie-Gorcach.
Trasa biegu prowadziła
przez Góry Wałbrzyskie, Kamienne i Suche. Należało
wbiec m.in. na szczyty Lesistej Wielkiej (851 m npm.),
Dzikowca (836), Wysokiej
(749), Trojgarbu (778) i
Chełmca (851). Zwycięzca
finiszował na stadionie miejskim o godz. 6. 11 w sobotę.

Ciesz się świeżym
powietrzem

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

8 kg – 8 zł

Miłosz Szczęśniewski ze
Wschowy i Żaneta Bogdał
z Wrocławia, zwyciężyli
w sobotę w 27. Sudeckiej
Setce, nocnym biegu górskim na 100 km w Boguszowie-Gorcach, jednej z
najcięższych tego rodzaju rywalizacji w Polsce.
Triumfatorem
Nocnego
Maratonu Gorskiego został Alan Dobrowolski z
Boguszowa-Gorc,
natomiast na dystansie 72 km
najlepszym okazał się Łukasz Dziądziak z Oławy.
- Biegło mi się znakomicie, bo mieszkam w pobliżu
trasy i dobrze ją znam.Tylko
na 40. kilometrze miałem
lekki kryzys i dokuczały mi
skurcze – powiedział Dobrowolski.
- Na start zdecydowałem
się niemal w ostatniej chwili, gdyż dokucza mi kontuzja
łąkotki i czeka mnie operacja. Na Chełmcu poczułem

REKLAMA

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej, rywalizował
w 3. PKO Wrocław Półmaratonie, zajmując 3920. miejsce
w klasyfikacji generalnej i 248.
w kategorii M-50 z rezultatem
1:55.59. Na starcie stanęło 7,5
tys. zawodników. Zwyciężył Kenijczyk David Kiprono Metto w
czasie 1:03.04. Pierwszym z wałbrzyszan był Roman Kamiński,
plasując się na 146. miejscu (43.
w M-20) z rezultatem 1:24.41.
(BAS)

…i Bieg Ksiażański.

Chomiak, 2. Joanna Hoja, 3.
Izabela Bączyk. Zawody zorganizował Ośrodek Społeczno-Kulturalny
Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podzamcze”.
Przy ul. Fortecznej zorganizowano XI Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar
ALMAR SPORT. Wśród mężczyzn wygrała dwójka: Piotr
Wierzbicki – Jarosław Pizuński, a najlepszymi kobietami
okazały się Aleksandra Starostka i Magda Zdebska.
(BAS)
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USŁUGI
(1) 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.
(1) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(1) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.
(1) „MIOTEŁKA WAŁBRZYCH”
SPRZĄTA KLATKI SCHODOWE,
BIURA, MIESZKANIA PRYWATNE,
PIERZE TAPICERKĘ MEBLOWĄ, DYWANY ITP. TEL: 795-673-485.
(1) Naprawa i sprzedaż maszyn
do szycia domowych i przemysłowych, ul. Hetmańska 1. Tel.
723-265-731.

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.

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

Serwis Motoryzacyjny Goliat
oferuje:

• kompleksowe naprawy samochodów
• sprzedaż opon
• naprawę ogumienia
• wyważanie kół
• sezonowe przechowywanie opon
• prostowanie felg stalowych
• i aluminiowych
• pełen serwis klimatyzacji
ul. Skarżyska 6, 58-300 - Wałbrzych
tel.: (74) 84 265 92
www.goliat.walbrzych.pl

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

email: rekrutacja@citydruk.pl

KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.

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

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.

chwilówki – kredyty
tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010

ESPERALU
507 943 593

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
Introligatornia

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

NIERUCHOMOŚCI

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

.PL
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BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

DB2010

W naszej bogatej ofercie są także

PRZEPISYWANIE NA KOMPUTERZE RÓŻNEGO RODZAJU PISM
I TEKSTÓW – CENA ZA STRONĘ
DO UZGODNIENIA. TEL. 790709-590

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

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

WSZYWANIE

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

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.

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

Drukarnia Wielkoformatowa

(1) Naprawy sprzętu radiowotelewizyjnego, wszystkie firmy,
gwarancja, dojazd do klienta.
Kontakt: 505 87 49 92.

(5) SPRZEDAM MIESZKANIE
(55m2) w Walimiu, cena 25 tys. zł.
lub wynajmę. Tel. 674-834-47.

PRZYJMĘ DO PRACY
W WAŁBRZYCHU
FRYZJERKĘ

ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

czynne
od poniedziałku
do piątku

z tradycjami

(w czwartki - nieczynne)

tel. kom. 660 718 031

w godz. 10.00 - 15.00

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych

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

tel. 790 709 590

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

irciawol@wp.pl

www.db2010.pl

OPRAWA KSIĄŻEK, CZASOPISM,

PILNIE KUPIĘ

DOKUMENTÓW ITP.

MIESZKANIE

OPRAWY TWARDE Z TŁOCZONYM NAPISEM

W WAŁBRZYCHU

INTROLIGATORSKA (PUDEŁKA, TECZKI,

NA SZCZAWIENKU!

TEL. 887-338-001

REPERACJE

NA ZAMÓWIENIE GALANTERIA

OKŁADKI OKOLICZNOŚCIOWE
ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE KSIĄŻKI)

Gwarantujemy transport
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Nowe Miasto, OKAZJA! 41 m2, dwa
pokoje w doskonałej lokalizacji,
kilkurodzinna kamienica. Do
remontu. 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 535-416-014
Podzamcze, 48 m2, rozkładowe,
dwa pokoje, SUPER CENA 97.000,-zł
Kontakt 535-285-514
OKAZJA!! SUPER CENA 3 pokoje w
rozkładzie, ogrzewanie miejskie,
duży balkon z pięknym widokiem,
4 piętro, 58 m2, 59.000 tys.! Tel:
535-285-514
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
DO WYNAJĘCIA komfortowe
mieszkanie w Śródmieściu 61m2,
2 pokoje, kuchnia z pełnym
wyposażeniem BOSH, umeblowane 2 piętro, CENA 1100,-zł Tel:
535-416-015
3 pokojowe mieszkanie z balkonem i ogródkiem, OGRZEWANIE
MIEJSKIE, SPOKOJNA OKOLICA,
Rozkładowe,46m2, położone w
spokojnej górnej części Sobięcina.
Cena 97.700zł kontakt 530- 998374
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

Biały Kamień 3pokoje 84m2 z
OGRÓDKIEM, GARAŻEM i ALTANĄ,
kameralna zabudowa. Kontakt
535- 311- 265 cena 215.000,-zł
OKAZJA !!! 16.000,- mieszkanie w
Boguszowie Gorcach. Łazienka i
WC w mieszkaniu.
CZYNSZ OPŁACONY DO KOŃCA
ROKU. Kontakt 535-416-014

58-309 Wałbrzych
ul. Broniewskiego 73/307
(mrówkowiec).
SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ
SPRZEDAM
MIESZKANIA-PODZAMCZE
130 tyś. 54 m2, 3 pokoje, II piętro,
duży balkon 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
219 tyś. 56 m2, 2 pokoje, nowe
bloki 74/640 11 73, 513 130 023
130 tyś., 48,4 m2, 2 pokoje, III
piętro, wyremontowane, ZAMIANA
NA WIĘKSZE-KONIECZNIE NA PODZAMCZU 74/640 11 73, 502 668 974
MIESZKANIA-PIASKOWA GÓRA
30 tyś., 30 m2, pokój z kuchnią, II
piętro, do remontu, 74/640 11 73,
502 668 974
109 900 zł do negocjacji, 42 m2, 2
pokoje z widną kuchnią, gotowe
do wprowadzenia, 74/640 11 73,
502 668 974
MIESZKANIA –ŚRÓDMIEŚCIE
138 tyś, ścisłe centrum, 130 m2,
mieszkanie idealnie nadaje się na
biuro, 74/640 11 73, 502 549 553
37 tyś,.32 mkw, parter, do remontu
74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA – BIAŁY KAMIEŃ
146 tys. 68 mkw, 3 pokoje, bardzo
wysoki parter 74/640 11 73, 513
130 023
Cena 51 tyś. kawalerka z widną
kuchnią, do wprowadzenia, 74/640
11 73, 502 668 974
MIESZKANIA – NOWE MIASTO
62 tyś. do negocjacji, 52 m2, 2
pokoje, 74/640 11 73, 513 130 023
68 tyś, 37 m2, w nowym budownictwie 74/640 11 73, 502 549 553
44 tyś, 34 m2, do remontu 74/640
11 73, 502 549 553
47,5 tyś., 41 m2, I piętro, okna,
drzwi i instalacje wymienione,
74/640 11 73, 502 668 974
44 tys., 34 mkw, I piętro, do remontu 74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA- STARY ZDRÓJ
34 tyś. do negocjacji, 35 m2, wysoki
parter, do remontu, 74/640 11 73,
502 668 974
45 tyś., 50 mkw do odświeżenia
74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA-BOGUSZÓW GORCE
135 tyś., 100 m2, dwupoziomowy
lokal po remoncie 74/640 11 73,
502 549 553
87 tyś., 44 m2, 2 pokoje, II piętro
74/640 11 73, 502 549 553
DOMY-STRUGA
360 tyś., dom o pow. Użytkowej
152 mkw, 2 kondygnacje, 5 pokoi,
kuchnia, 2 łazienki, garaż, do wy-

000 zł (nr : 2014) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06

kończenia, działka o pow. 1024 m2,
74/640 11 73, 502 668 974
POSZUKUJEMY MIESZKANIA NA
PIASKOWEJ GÓRZE ULICE HIRSZFELDA, NAUKOWSKIEJ, DŁUGA----PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ-----PILNE
74/640 11 73, 509 180 718
DLA ZDECYDOWANEGO KLIENTA
POSZUKUJĘ MIESZKAŃ I POKOI
DO WYNAJĘCIA 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

BON - Szczawno Zdrój ,rezydencja
,1330 m2 ,garaż ,działka 3200 m2
.Cena : 3 300 000 zł (nr : 2030) - (74)
843 33 33, (74) 666 66 06 , (74) 666
66 09
BON - Poniatów ,Dom w zabudowie bliźniaczej ,97 m2 ,działka 2027
m2 .Cena : 299 000 zł (nr: 2019) (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 – 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 – 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 - 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 - 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 - 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 - 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 – 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 – 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 - Śródmieście ,parter ,3
pomieszczenia biurowe ,wc ,hall
.Sąsiedztwo Zesp.Adwokackich .
Cena najmu : 1600 zł netto .Cena
sprzedaży : 158 000 zł (nr : 1124) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06 , (74)
666 66 09

BON – Szczawno -Zdrój ,60 m2
,3 pokoje ,garderoba ,kuchnia
,łazienka z kabiną prysznicową oraz
WC ,przedpokój .Ogrzewanie CO
elektryczne .Możliwość adaptacji
na gabinety .Cena : 159 000 zł ( nr :
1949) - (74) 666 66 06 , (74) 666 66
09 , (74) 843 33 33

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 – Piaskowa Góra ,38 m2 ,2
piętro ,2 pokoje ,jasna kuchnia ,łazienka z wanną oraz wc ,przedpokój ,balkon ,piwnica .Ogrzewanie z
centralnej kotłowni . .Cena : 95 000
zł (nr : 2028)- (74) 666 66 09, (74)
666 66 06 , (74) 843 33 33

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

BON - Podzamcze ,75,5 m2 ,4 piętro
,4 pokoje , jasna kuchnia w zabudowie ,łazienka z kabiną prysznicową
oraz bidet ,wc ,balkon ,przedpokój
.Ogrzewanie z centralnej kotłowni
.Piwnica . Cena : 199 000 zł (nr :
2025) - (74) 666 66 06, (74) 666
66 09
BON – Walim ,56 m2 ,parter ,2
pokoje ,kuchnia w formie aneksu
,łazienka z kabiną prysznicową oraz
wc .Ogrzewanie piec CO na opał
stały .Piwnica ,strych ,wydzielona
część ogródka .Cena : 65 000 zł (nr
: 2026) - (74) 666 66 09, (74) 843
33 33
BON - Biały Kamień,58 m2 ,wysoki
parter ,3 pokoje ,ciemna kuchnia
w zabudowie ,jasna łazienka z wc
.Ogrzewanie kotłem CO 2 funkcyjnym .Strych ,3 piwnice ,wydzielony
ogródek . .Cena : 135 000 zł (nr :
2027) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
BON - Piaskowa Góra ,44 m2 ,10
piętro ,3 pokoje ,ciemna kuchnia
w zabudowie ,łazienka z kabiną
prysznicową oraz wc ,balkon
,przedpokój .Ogrzewanie z centralnej kotłowni .Piwnica .Cena : 140

BON- Grzędy ,stodoła murowana
ze strumieniem ,250 m2 ,działka
2500 m2 .Cena : 98 000 zł ( nr :
2023) - (74) 666 66 06 , (74) 666 66
09 ,(74) 843 33 33
BON - Dziećmorowice ,działka
budowlana ,1100 m2 .Media :woda
,kanalizacja ,elektryka .Cena : 35 000
zł (nr : 1237) - (74) 666 66 06 , (74)
666 66 09 , (74) 843 33 33

3. SOWA&VICTORIA Piaskowa Góra,
2 pokoje z widną kuchnią i dużym
balkonem II piętro, 95,000 zł. DO
NEGOCJACJI, Tel:502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Biały Kamień, 2
pokoje 51 m2, z balkonem, w wieżowcu na 6 piętrze, do wprowadzenia: 145,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel:
519-121-102
5. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
42m2, 2 pokoje po kapitalnym
remoncie na wysokim parterze:
109,900 zł. DO NEGOCJACJI!Tel:
519-121-102
6. SOWA&VICTORIA Głuszyca, 79
m2, 3 pokoje wraz z garażem i
ogródkiem w cenie 75,000 zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102
7. SOWA&VICTORIA Śliczne,
bezczynszowe mieszkanie na
obrzeżach Boguszowa Gorc. Dwa
pokoje, po remoncie,wyjście bezpośrednio na ogród. Cena 89,000
zł.Tel: 502-657-353
8. SOWA&VICTORIA Zadbany
szereg środkowy na Piaskowej
Górze,stan dobry. Tel: 502-657-353
9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na
Osiedlu Górniczym dwa rozkładowe pokoje, co gazowe,cena 98,000
zł. DO NEGOCJACJI!Tel. 502-657353
10. SOWA&VICTORIA Dwupoziomowy nowoczesny apartament w
Szczawnie Zdr; strzeżone osiedle,
nowoczesny design ok .70m2,
cena: 249 000zł. Tel: 502-665-504
11. SOWA&VICTORIA Dwa pokoje,
kuchnia, przedpokój i łazienka z toaletą do remontu, dobra lokalizacja
w Szczawnie Zdroju, cena: 70 000zł.
Tel: 502-665-504
12.SOWA&VICTORIA Dwa pokoje,
kuchnia, łazienka z toaletą blisko
rynku w zabytkowej, wyremontowanej kamienicy. Po remoncie,
ogrzewanie kominek + c.o. gazowe.
Cena: 89 900zł. Tel: 502-665-504
13. SOWA&VICTORIA Dwupoziomowe mieszkanie w spokojnej
części Nowego Miasta, BEZCZYNSZOWE po remoncie, cena: 129
000zł!!! Tel: 502-665-504
14.SOWA&VICTORIA Dom wolnostojący w Starych Bogaczowicach,
200m2 z działką 2200m2, do
wykończenia, 320,000 zł Tel: 506717-014
15. SOWA&VICTORIA Szczawno
Zdrój, 40 m2 do remontu w cenie
80000 zł. DO NEGOCJACJI! Tel:
506-717-014
16. SOWA&VICTORIA Dom letniskowy w Rzeczce z oczkiem wodnym.
138 m2, na działce o powierzchni
1200 m2, stan do wykończenia.
Cena: 124,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
trzypoziomowe na Białym Kamieniu 127m2, 5 pokoi, cena 215,000
zł. Tel: 519-121-104

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
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

18. SOWA&VICTORIA 2 pokoje
po remoncie na Piaskowej Górze,
38m2, duży balkon, cena 127000 zł
Tel: 519-121-104
19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
na Nowym Mieście 2 pokoje do remontu, ul. Namysłowskiego, 44m2
cena 69000 zł Tel: 519-121-104
20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
4 pokoje na Piaskowej Górze do
remontu 57m2, cena 127,000 zł.
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 3 pokoje,
53m2, Nowe Miasto, 4 piętro,
cena 59900zł. - DO NEGOCJACJI!
Cicha lokalizacja, 74 666 42 42,
507 153 166.
WILLA – Sprzedamy 2 pokoje,
31m2, Piaskowa Góra, 1piętro w
czteropiętrowcu, balkon, j. kuchnia, cena 85tys.zł. - do negocjacji,
74 666 42 42, 881 788 200 .
WILLA- Sprzedamy kawalerkę,
34m2, Rusinowa, parter , cena 50
tys.zł. – do negocjacji! ogrzewanie
gazowe, 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
2 pokoje, 39m2, Śródmieście,
2piętro, cena 69 tys.zł. z wyposażeniem, 74 666 42 42, 881 424
200.
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 – 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 pół domu
na Poniatowie, 4 pokoje, działka
765m2, cena 310 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, 5 piętro z dużym balkonem,
cena129 tys.zł. 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-2080 Piaskowa Góra, kawalerka 19m2, cena 45 tys. Tel. 883
334 481
MS- 2087 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 42m2, do wprowadzenia, cena
95 tys. Tel. 883 334 481
MS- 2116 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 29m2, do wejścia, cena 75 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-2138 Biały Kamień, okolice ul.
Bema, 45m2, 2 pokoje, rozkładowe, po remoncie, z ogródkiem,
cena 89 tys. Tel. 606 976 630
MS- 2105 Biały Kamień, kawalerka, pow. 24m2, do wprowadzenia,
1 piętro, ogrzewanie gazowe,
cena: 49 tys. Tel. 883 334 481
MS-1743 Nowe Miasto, 2 pokoje,
po kapitalnym remoncie, bardzo
dobra lokalizacja, garaż w cenie
125 tys. Tel. 883 334 486
Nowe Miasto, 45m2, 2 pokoje, do
odświeżenia, cena 63 tys. Tel. 883
334 481
MS-2117 Sródmieście, nowe
budownictwo, mieszkanie rozkładowe z balkonem 50,5m2, cena
130 tys. Tel. 793 111 130
MS-2065 Poniatów, 2 pokoje,
64m2, 1 piętro, po remoncie,
cena: 82 tys. Tel. 793 111 130
Boguszów, Os. Krakowskie, 40m2,
2 pokoje, do wprowadzenia, cena
68 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 95.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
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 – OKAZJA! PIASKOWA
GÓRA, 3 pokoje, 54m2, 3 piętro w
4, cena 140.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
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 – OKAZJA! NOWE
MIASTO, Plac Górnika, 65m2, 2
pokoje, parter, łazienka z WC,
cena 52.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 285 489
RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE ul.
Okrzei, 57m2, 3 pokoje, 1 piętro w
10, cena 129.000zł, tel. 74 840 40
40, 693 223 424
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 – 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 97.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2 z dużym
balkonem, 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. Kasztelańska, 2 pokoje, 36m2 z dużym
balkonem, 5 piętro w 10, 93.000zł,
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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