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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

Parzący barszcz
W powiecie wałbrzyskim barszcz Sosnowskiego występuje najliczniej na pograniczu gmin
Wałbrzych, Walim i Jedlina Zdrój.
Jadąc drogą z wałbrzyskiej dzielnicy Rusinowa w
kierunku Olszyńca, parzący barszcz można spotkać
nie tylko na okolicznych
polach, ale także nieopodal jezdni. Roślina ta należy do selerowatych i do
Polski trafiła z Kaukazu. Jej
wysokość wynosi od 1 do
nawet 4 m. Najlepiej unikać
kontaktu z tą rośliną, bo ma
ona działanie toksyczne i
alergizujące. Włoski na łodygach i liściach wydzielają
parzącą substancję, która zawiera furokumaryny.
Te szkodliwe właściwości
ujawniają się w wysokich
temperaturach i przy dużej
wilgotności powietrza. U
zwierząt powoduje podrażnienie przewodu pokarmowego, biegunkę, nudności
i krwotoki wewnętrzne.
U ludzi - zapalenie skóry

(fotodermatozę), powstawanie pęcherzy, zapalenie
spojówek. Uczulenie skóry
podobne jest do oparzenia,
w wyniku którego powstają
trudno gojące się rany.
(RED)

W powiecie wałbrzyskim barszcz Sosnowskiego rośnie w wielu
miejscach.

Specjaliści od trwałej depilacji już w Wałbrzychu

szczegóły na str. 3
REKLAMA

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

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH:

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

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

już w Galerii Victoria!

• wizaż

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

• depilację pastą cukrową

535 115 115

• manicure artystyczny
• oczyszczanie na zimno metodą Anna Lotan

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

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ KTÓREGO ZABIEGU POTRZEBUJE TWOJE CIAŁO!

Spoglądam niezależnym okiem
Janusz
Bartkiewicz

Niedawno napisałem, że
8 letnie rządy PO doprowadziły do takiego stanu, że
spora (nawet chyba wielka)
część moich rodaków RP zapomniała, co się w Polsce w
czasach rządów PiS (tzw. IV
RP) działo i jak wiele ludzkich
tragedii to rządzenie spowodowało. Nie napisałem wtedy prawdy, a więc napiszę to
teraz. Jednym z takich, którym rządy PO zamazały jakby
tamten czas, jestem ja sam.
Mimo swoich zdecydowanie lewicowych poglądów
(chociaż od ćwierćwiecza
jestem konsekwentnie bezpartyjnym) nabieram coraz
większego przekonania, że
dalsze rządy Platformy są

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)

dla Polski i Polaków nad
wyraz niebezpieczne, przez
co należy zrobić wszystko,
aby Platformę od władzy
skutecznie odrzucić. Zdaję przy tym sobie sprawę
z tego, że jedyną siłą polityczną, która ma realne
szanse na przejęcie sterów
rządowych, jest obecnie
Prawo i Sprawiedliwość i
przyznam się szczerze, że
nie wywołuje to już mojego
niepokoju, jak w wyborach
w roku 2007 i 2011, kiedy
najgłówniejszym celem PiS
była walka z jakimiś mitycznymi układami polityczno-finansowo-szpiegowskimi
z Moskwą w tle. Nie sądzę,
aby PiS obecnie o układach
zapomniał, ale wydaje mi
się, że zmieniła się chyba
perspektywa ich postrzegania. Odnoszę wrażenie, że
mówiąc dzisiaj o układach
politycy PiS mają na myśli
tych wszystkich cwaniaków
i hochsztaplerów rożnej maści i wielkości, którzy pod
parasolem ochronnym PO
rozkradali co się dało, jak
się dało i kiedy się dało, albo
planowali nowe możliwości
zagrabienia majątku wspólnego. Tego, który jeszcze w
rękach państwa, czyli społeczeństwa, pozostał. I dlatego
jest to dla mnie jeden z kilku
powodów, dla których uważam, że PO od rządzenia należy odsunąć. Jestem więcej
niż pewny tego, że po przejęciu władzy PiS nie będzie
się bało pokazać „wilczego
pazura” i tych wszystkich
wspomnianych wyżej cwaniaków i hochsztaplerów
rozliczy do korzeni. Do ostatniej złotówki, do ostatniego
interesu, jaki w czasach rządów PO dokonali. Na takie
moje przekonanie wpływa
ośmioletnia obserwacja poczynań PiS oraz tego, o czym
mówią jego prominentni
przedstawiciele. I to nie tylko
w okresie wyborczym, co w

tym przypadku jest dla mnie
najważniejsze.
Drugim czynnikiem, który spowodował, że mimo
bardzo przykrych nieraz doświadczeń z przeszłości, z
pewną nadzieją spoglądam
na Prawo i Sprawiedliwość,
jest jego podejście do państwa, które jest osią jego
wszelkiej polityki. Ponieważ
i ja „tęsknię” do państwa silnego i sprawnego, zarządzanego w najważniejszych dla
niego obszarach w sposób
zdecydowanie scentralizowany, wiele wypowiedzi PiS
w tej kwestii jest absolutnie
tożsame z moimi poglądami. Jednym z postulatów tej
partii jest stworzenie silnego
państwowego sektora gospodarczego, co miałoby doprowadzić do zmiany z kraju
marketów i montowni, na
kraj mający nie tylko zakłady
produkcyjne, ale też i warunki do rozwoju własnej myśli
technicznej i innowacyjnej,
a także własnej bankowości. Kraju, w którym sektor
państwowy byłby nie tylko
konkurencją dla prywatnej
przedsiębiorczości, ale też
istotnym jej uzupełnieniem.
Przykładem dla mnie jest
Korea Południowa, która po
wprowadzeniu centralnego
planowania i stworzeniu silnego sektora państwowego,
w bardzo szybkim tempie
z kraju zacofanego stała się
jednym z azjatyckich tygrysów przemysłowych. Jestem
przekonany, że za rządów PO
Polska nigdy nie miała i mieć
nie będzie takiej szansy rozwojowej, ponieważ dla PO i
jej beneficjentów nie interes kraju jest ważny, lecz jak
najbardziej własne prywatne interesy i interesiki. Mam
podstawy aby tak twierdzić
i tylko zbyt wielka liczba dowodów powoduje, iż ograniczę się tylko do dwóch.
Sprawa pierwsza, to celowe
działanie rządu PO zmierza-

jące do postawienia w stan
bankructwa największego
polskiego przedsiębiorstwa,
czyli KGHM. Według fachowców i związkowców, jeszcze
2-3 lata takich rządów (podatek od kopalin wprowadzony przez ministra finansów Rostowskiego), a Polska
Miedź ogłosi upadłość, na
co z wielką nadzieją czekają
koncerny miedziowe z USA,
Kanady, Chile i Australii. Druga sprawa to powolna, ale
konsekwentna polityka celowego zadłużania polskich
szpitali, co ma doprowadzić
do ich stopniowej prywatyzacji, zapowiadanej zresztą
w sławetnej rozmowie posłanki z PO z agentem Tomkiem z CBA. Dzieje się tak,
ponieważ celowym działaniem Platformy jest całkowita wyprzedaż wszystkiego,
co się jeszcze da sprzedać,
aby państwo polskie na nic
już wpływu (w gospodarce)
nie miało. A państwo bez
własnego przemysłu, to państwo pozbawione faktycznej
suwerenności.
Natomiast jeżeli chodzi
o PiS, to słyszę bez przerwy,
iż jednym z głównych celów
jest obrona naszej suwerenności, w tym także suwerenności gospodarczej, dającej
szanse na szybki rozwój
nie tylko gospodarczy, ale
też kulturalny i społeczny
(socjalny). I dla mnie jest to
bardzo ważne, tak jak i to,
co kilka dni temu w sprawie JOW powiedział jeden
z najbardziej prominentnych polityków PiS, a mianowicie Joachim Brudziński.
Otóż z wypowiedzi tej (ale
nie tylko tej) wynika, że PiS
nie popiera idei wyborów
jednomandatowych z tego
powodu, że wyeliminują
one reprezentację znacznej części społeczeństwa,
tak jak np. w ostatnich wyborach w Wielkiej Brytanii,
gdzie 4 miliony obywate-

li reprezentowanych jest
przez jednego posła. PiS
wie, że Platformie bardzo na
tym zależy (daje jej szanse
na trwałe pozostawanie w
parlamencie), a ja wiem, że
to właśnie jest głównym powodem, dla którego PiS idei
JOW nie popiera. Jednakże
to mi wystarcza, bo daje jakąś gwarancję, że ten chory
pomysł zgaśnie zanim zdąży
na poważnie polskiej demokracji zagrozić.
I w tym miejscu muszę
przejść do jasnej deklaracji.
Otóż nie jestem jakimkolwiek zwolennikiem Prawa
i Sprawiedliwości, ale życie
nauczyło mnie spoglądać
na nie realnie, przez co
dostrzegam, że tamy dla
chorej działalności PO polska lewica nie jest w stanie
postawić. A jeżeli nie może
tego dokonać, to musi się
ugiąć, jak trzcina pod naporem wiatru. Ugiąć, aby się
później wyprostować. Tamę
taką może w chwili obecnej
postawić jedynie PiS, które
niezależnie od intencji lewicy władzę w Polsce i tak
przejmie, a więc lewica będzie miała czas, aby swe siły
odbudować i odzyskać zaufanie tych wszystkich, którzy przyszłość Polski widzą
pod jej rządami. Dlatego też
w nadchodzących powoli
wyborach parlamentarnych
nie zamierzam marnować
swego głosu na podtrzymanie Platformy. Oddam go na
lewicę, aby dać jej szanse
stworzenia silnego ugrupowania parlamentarnego,
zdolnego współpracować
z PiS w realizacji – w wielu wypadkach - słusznych
przecież programów socjalnych, jakie są zbieżne z
programem SLD. I do tego
namawiać będę wszystkich,
którym z lewicą, mimo jej
rożnych zawirowań, po drodze.
www.janusz-bartkiewicz.eu

Koncesja
umorzona
Prokuratura Rejonowa w
Wałbrzychu umorzyła postępowanie związane z
podejrzeniem sfałszowania koncesji na wydobycie
melafiru przez kopalnię w
Rybnicy Leśnej.
- Na podstawie zgromadzonych materiałów prokurator nie znalazł w badanej
sprawie żadnych dowodów
na to, że doszło do popełnienia przestępstwa - mówi
prokurator Ewa Ścierzyńska
z Prokuratury Okręgowej w
Świdnicy.
Doniesienie do prokuratury
złożyło Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych. Chodzi
o koncesję, którą wydano 20
lat temu. - Koncesja została
napisana w latach 90., jeszcze na maszynie do pisania.
I na dokumencie rzeczywiście widać, że jego część jest
napisana inną czcionką. Jednak prokurator zajmujący się
sprawą przeprowadził szereg działań sprawdzających.
I na ich podstawie uznał, że
nie ma żadnych dowodów
na to, że popełnione zostało
jakiekolwiek przestępstwo
- mówi prokurator Ścierzyńska.
Decyzja prokuratury nie jest
prawomocna. Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych
zaskarżyło ją do sądu.
- W związku z tym przesłaliśmy do Sądu Rejonowego w
Wałbrzychu wszystkie związane ze sprawą dokumenty
- mówi Ewa Ścierzyńska.
Przypomnijmy, że koncesja,
której cała sprawa dotyczy,
wygasła pod koniec czerwca
bieżącego roku i nie ma już
żadnej mocy prawnej.
(RED)
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Podpalacz w Mobruku?
Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu zbada sprawę niedzielnego
pożaru na składowisku odpadów firmy Mo - BRUK w Wałbrzychu. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że pożar wybuchł w wyniku podpalenia.

Przez wiele godzin nad Wałbrzychem unosił się gęsty dym.

Ogień na składowisku,
które jest położone na pograniczu wałbrzyskiego Śródmieścia i Podgórza, został
zauważony w niedzielę około godziny drugiej w nocy.
- Składowisko zabezpieczone jest ponadstandardowo,
zgodnie z wymogami prawa.

Posiada zamykaną bramę
wjazdową, monitoring wizyjny i całodobową ochronę
fizyczną. Dzięki takiemu zabezpieczeniu reakcja ochrony była natychmiastowa, a
ponadto monitoring wizyjny
daje niezaprzeczalne dowody, że pożar powstał wskutek

podpalenia. W najbliższych
godzinach zostanie złożone
zawiadomienie o możliwości
popełnienia przestępstwa –
wyjaśnia Izabela Górnicka,
rzecznik prasowy Mo-BRUK
S.A.
Ale organy ścigania zawiadomiły także władze

Wałbrzycha, które od lat nie
mogą pozbyć się uciążliwego
składowiska. - W poniedziałek
do Prokuratury Rejonowej w
Wałbrzychu zostało złożone
przez prezydenta Wałbrzycha dra Romana Szełemeja
zawiadomienie o możliwości
popełnienia
przestępstwa
przez firmę Mo-BRUK, polegającego na niewłaściwym
magazynowaniu i przechowywaniu materiałów na terenie składowiska, jak również
niewłaściwego i niewystarczającego
zabezpieczenia
terenu wyżej wymienionego
składowiska – poinformował nas Arkadiusz Grudzień,
rzecznik prasowy i asystent
prezydenta Wałbrzycha.
Akcja strażaków trwała
kilkadziesiąt godzin. Słup
czarnego dymu widać było z
odległości kilkudziesięciu kilometrów. - Nasze oddziały pojawiły się na miejscu 4 minuty
po otrzymaniu zgłoszenia.
Wezwaliśmy również jednostkę ratownictwa chemicznego
z Legnicy. W sumie w akcji
gaśniczej pracowało około 30
zastępów, a obszar działań
wynosił około 700 metrów
kwadratowych - wyjaśnił ka-

Na podbój Chin

pitan Paweł Kaliński, rzecznik
prasowy Państwowej Straży
Pożarnej w Wałbrzychu.
Straż miejska pilnowała
dostępu do objętego pożarem składowiska, a służby
ratownicze cały czas monitorowały stan powietrza.
Mieszkańcy okolicznych domów otrzymali zakaz otwierania okien, ale obyło się
bez konieczności ewakuacji.
- Smród był nie do wytrzymania. Dym gryzł w oczy i gardło,
momentalnie rozbolała mnie
głowa – powiedziała nam
jedna z mieszkanek osiedla
koło składowiska. Ale kolejny w ostatnich latach pożar
składowiska firmy Mo-BRUK
wywołał wielkie obawy nie
tylko wśród mieszkańców
domów położonych w jego
bezpośrednim sąsiedztwie.
W portalach społecznościowych pojawiło się wiele informacji na temat planowanych
protestów w Wałbrzychu
oraz blokady drogi krajowej
w mieście, co ma związek ze
sprzeciwem mieszkańców
wobec działalności firmy MoBRUK. Składowisko zostanie
zamknięte w przyszłym roku.

W dniach 22 lipca – 3 sierpnia
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprezentuje się w 9.
Międzynarodowym Festiwalu
Teatrów dla Dzieci w Szanghaju. - Wyjazd jest możliwy
dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego kwotą 40.000 zł, w
ramach programu „Wydarzenie
artystyczne – Promocja kultury
polskiej za granicą”. Podczas
chińskiego festiwalu teatr zagra dziesięciokrotnie spektakl
„Czerwony Kapturek” w reż.
Jerzego Jana Połońskiego w
takich miastach, jak Szanghaj,
Pekin oraz Yangzhou – wyjaśnia
Marlena Jasińska-Denst z Teatru
Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
(RED)

Honorowy książę
Uroczystość nadania tytułu
honorowego obywatela miasta Wałbrzycha księciu Bolko
Pszczyńskiemu,
hrabiemu
von Hochberg i baronowi na
Książu została zaplanowana
na najbliższy poniedziałek,
13 lipca o godzinie 17.00 w
sali Maksymiliana zamku Książ.
Uroczystość połączona będzie
z koncertem muzyki barokowej.

(RED)

(RED)
REKLAMA

Natychmiastowy efekt
gładkiej skóry
Masz już dość maszynki i codziennej depilacji? Chcesz
mieć natychmiastowy efekt gładkiej skóry? Skorzystaj z
depilacji woskiem w salonie DepilConcept! Jest to jedna
z najstarszych metod, dających efekt o wiele trwalszy niż
maszynka do golenia.
Na czym polega ta metoda?
Depilacja woskiem polega na usuwaniu mechanicznym
włosków przy użyciu wosku. Jego zadaniem jest przyklejenie się do włosa, wniknięcie do mieszka włosowego, a
następnie usunięcie włosa wraz z cebulką. Depilacja rozgrzanym woskiem powoduje, że włos odrasta dłużej, a depilowane systematyczne włoski stają się rzadsze i cieńsze.
Zanim włoski odrosną, możesz cieszyć się gładką skórą od
2 nawet do 5 tygodni.
Depilować woskiem możemy każdą część ciała. Nie ma
żadnych ograniczeń wiekowych. Na rozpoczęcie zabiegów
woskowania zawsze jest dobry czas - wystarczy podjąć decyzję i umówić się na wizytę.
Czy istnieją przeciwwskazania?
Przeciwwskazaniem do zastosowania depilacji woskiem
są: rozszerzone naczynia włosowate lub żylaki, zapalenie
żył, alergia na wosk, zapalenie mieszków włosowych, stany
zapalne i ropne skóry, zbyt krótkie włosy, skóra bezpośrednio po ekspozycji na słońce lub promienie UV.
Zabieg depilacji zaleca się wykonać w gabinecie kosmetycznym, gdyż wykwalifikowana i doświadczona
kosmetyczka wykona go profesjonalnie i bezpiecznie.

Włosy muszą być wyrywane w odpowiedni sposób, natomiast materiał odpowiednio szybko oderwany, tak
by nie spowodować przerwania ciągłości naskórka.
Zapraszamy do salonu DepilConcept, gdzie wykwalifikowani specjaliści pozbędą się Twoich niechcianych włosków!
DepilConcept Wałbrzych
ul. Mazowiecka 3, Tel. 797 797 890
mazowiecka3@depilconcept.pl
www.depilconcept.pl
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Najpierw burdel, potem się zobaczy…
Andrzej
Basiński

„Apelujemy do Platformy
Obywatelskiej, by odwołała nakaz molestowania dzieci oraz
zakaz przeprowadzania staruszków na przejściach dla pieszych. Wiedząc, jak wredna jest
obecna władza, nie mamy jednak złudzeń, że nasz apel spotka się z należytym odzewem.
Wrócimy do tych jakże palących
spraw po wygraniu wyborów
przez Prawo i Sprawiedliwość”.
Absurdów mamy ostatnio
szczególny wysyp, więc nie
można wykluczyć, że premier
in spe Beata Szydło, wystąpi
jeszcze z podobnym apelem,
podobnie jak to się stało w
przypadku rzekomo rychłego
wstąpienia Polski do strefu
euro oraz rzekomo zagrożonych lasów państwowych.
Powszechnie wiadomo, że to
bzdury, ale pisowscy funkcjonariusze są dobrymi uczniami
gobbelsowskich zasad skutecznej propagandy i liczą, że
kłamstwo powtarzane tysiąc
razy stanie się prawdą.

Ukazała się książka „Wygaszanie Polski 1989 – 2005”.
Jej wydawca twierdzi: „To
niesamowita książka, która w
sposób jasny pokazuje tragedię Polski, czyli jej powolne
unicestwianie przez polskie
władze”.
Kretyństwo
ewidentne,
klamstwo bezwstydne. Ale tysiąc razy powtarzane... Problemem jest to, że wielu zostało
tym zaczadzonych. Czyżby
tak rozrósł się „ciemny lud”
nazwany tak przez Jacka Kurskiego?
Psychoterapeuta Wojciech
Eichelberger wypowiada się
w wywiadzie na łamach „Newsweeka”:
„Elektorat PiS to w znacznej
mierze dawny zabór rosyjski,
który (…) jest (…) najbardziej
tradycyjny, przesiąknięty nacjonalistycznymi tęsknotami
i najbardziej rozmodlony.
Dziś ta Polska ma w końcu
swojego prezydenta, którego
największym jak dotychczas
sukcesem jest to, że złapał w
locie spadającą hostię. Co bez
trudu zrobiłaby odruchowo
większość ludzi, gdyby stali
na jego miejscu. Ale romantyczna potrzeba symbolizacji
i sakralizacji jest tak wielka,
że nikt w ogóle nie pyta, dla-

czego w ogóle hostia spadła
w obecności elekta, a on (...)
urasta w oczach swoich zwolenników do rangi bohatera i
bożego pomazańca”. W innym
miejscu Eichelberger mówi:
„Duda i Kukiz pozornie wydają się bohaterami z różnych
bajek. Jeden pokazuje twarz
rozmodlonego maminsynka, a
drugi zbuntowanego rockmana w glanach, ale w koszulce z
orłem na piersi”.
O Kukizie pisze też naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis,
zauważając, że „zaczyna ujawniać swój „program” trącący
ksenofobią, nietolerancją i
nienawiścią. Oburzony obecną władzą elektorat dostanie
tego, co chce. Niestrawności
dostanie dopiero potem”.
W zakończeniu felietonu
tego autora czytamy:
„Nadchodzą czasy mocnych ludzi, odrobinka autorytaryzmu, szczypta nacjonalizmu z dodatkiem kołtunerii
i kabotyństwa. Lepszą przyszłość będą budowali panowie Kaczyński i Kukiz, z błogosławieństwem episkopatu,
z którym całkowicie – jak sam
deklaruje – identyfikuje się
prezydent Duda. Za plecami
nowego prezydenta obok flagi biało-czerwonej nie ma już
REKLAMA

UZDROWICIEL z FILIPIN

JUN LITAWEN

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie!!!
Jun Litawen jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich
Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej
Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna
przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy,
paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały
energetyczne. Przyjazd uzdrowiciela do Polski, to kolejna nadzieja dla setek chorych i cierpiących,
którym medycyna konwencjonalna nie pomogła.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach
nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch
wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się
mięśniaków na narządach rodnych, co potwierdziły badania USG. Pan
Andrzej z Gdańska – po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG
potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina
z Katowic – po wizycie u Pana Juna wchłonął się guz piersi, który był
przeznaczony do operacji. Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało się pomóc w cofnięciu lub całkowitym wyleczeniu.
Cieszą się oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to
skromnej osobie Pana Juna.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może osiągnąć pomoc.
Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00,

JUN LITAWEN

przyjmuje:

17 lipca - JELENIA GÓRA, 18 lipca - WAŁBRZYCH,
19 lipca - WROCŁAW, 20 lipca - ZGORZELEC i BOLESŁAWIEC

693-788-894, 784-609-208

flagi europejskiej. Symboliczne. I uczciwe. Właśnie zaczynamy zmierzać w stronę przeciwną niż Europa”.
Po raz kolejny na tych łamach wyrażam zdumienie, że
jest w Polsce wielu ludzi, którzy
nie bacząc na księżycowe, superpopulistyczne i horrendalne z ekonomicznego punktu
widzenia koszty zapowiedzi
powszechnego szczęścia po
oddaniu głosów na PiS, reagują: „Obecnej władzy już nie
chcemy, co by pożytecznego
nie robiła. Nowej jeszcze nie
znamy, więc zaryzykujmy”.
Wyborcy nie pamiętający Polski sprzed transformacji, nie
obserwujący PiS przy władzy,
którym wydaje się, że liczne
zdobycze ostatniego ćwierćwiecza, za które ceni nas świat,
są sprawami nie wartymi uwagi, krzyczą najgłośniej. Upadek
Grecji zdaje się nie robić wrażenia, a przecież wysypanie
setek miliardów na zaspokojenie pragnień nowego elektoratu, grozi zaprzepaszczeniem
wszystkiego, co wypełnia narodowy skarbiec (to oczywiście
przenośnia, a nie zasoby NBP).
Gdyby wszystko zaczęło się
walić, a bankomaty zaczęłyby
wypłacać po 20 zł., być może
zareagowaliby: „Sorry, PiS
wpuściło nas w maliny, trudno, nic się zrobić nie da, przemęczmy się kilka lat”. Temu
elektoratowi należy codziennie
uświadamiać: „Masz jeszcze
czas na zastanowienie, zanim
przyczynisz się do nędzy swoich rodaków, którym na dodatek zafundujesz autorytaryzm,
wszechwładne służby specjalne, izolację Polski i powszechny lęk, którą to orkiestrą będzie
dyrygował upojony władzą
prezes. Masz jeszcze czas...”.
Wojciech Młynarski, jak
zwykle, trzyma rękę na pulsie narodowych idiotyzmów i
szybko zareagował na pojawie-
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nie się najnowszych w utworze
„Randka w ciemno”. Dedykuję
go naszym oburzonym, którzy
jeszcze nie bardzo wiedzą, czego chcą, oprócz zmiany.

I nietrudno dziś ustalić,
że przenika ich tęsknota,
żeby wszystkim dać popalić
i pogonić wszystkim kota.

Wskutek ważnych dość wypadków
ujmę rzecz bez zbytnich kruczków:
skończył się czas drętwych dziadków,
przyszły czasy wściekłych wnuczków.

I tak myślę sobie nie raz,
nim przejdą od słów do czynów,
skąd wywodzi się kariera
tych rockowych hunwejbinów.

Choć nikt, widząc ich na starcie,
nie znał przyczyn ich wściekłości,
już cieszyli się poparciem
znacznej części społeczności.

Myślę, że tu się odzywa
rdzennie polski gen kretyński,
kiedy tak, jak chciał, wygrywał
z Mazowieckim żłób Tymiński.

Bowiem jest w tym sensu trochę
i pora się zgodzić ze mną,
że społeczność nasza kocha
takie wściekłe randki w ciemno.

A ponadto z tego kramu
wyjmę jeszcze fakt konkretny:
wnusie nie są bez programu,
oni mają program świetny.

A na randce tej czekają
dość nieobliczalne świry
jako szansa mego kraju,
a nie temat do satyry.

A ten program wściekłych wnusiów
w takich słowach się tłumaczy najpierw, kurde, zróbmy burdel,
potem, kurde, się zobaczy!

Konsultowali obwodnicę
W Miejskiej Bibliotece
Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach
odbyły się konsultacje społeczne w sprawie koncepcji
budowy obwodnicy Boguszowa – Gorc.
Przedstawione zostały 3
warianty trasy, którą może
przebiegać planowana obwodnica. Na pytania przybyłych mieszkańców, żywo
zainteresowanych tematem,
odpowiedzi udzielali: burmistrz Boguszowa – Gorc –
Waldemar Kujawa, prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej
oraz projektanci z firmy Dromost Sp. z o.o.

Mieszkańcy Boguszowa – Gorc wzięli udział w konsultacjach
dotyczących budowy obwodnicy miasta.
- Budowa obwodnicy jest
wielką szansą dla Boguszowa
– Gorc. Realizacja tego zadania wpłynie na wzrost standardu i poprawę bezpieczeństwa,
a przede wszystkim jest szansą

na rozwój gospodarczy gminy
i pozyskanie inwestorów –
mówią przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Boguszowie
Gorcach.
(RED)
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Po zdrowie do pana Darka
Na pytanie, czy trzeba przynieść jakieś wyniki badań odpowiada:
- Tylko uśmiech i wiarę w wyzdrowienie. To najpotężniejsze
lekarstwo. A ja spróbuję, czy potrafię pomóc.
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 zupełnie, 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.
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tel.: 535 416 014, 535 285 514

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.
I zmniejszyła dawkę! – opowiada pani Danuta Parysek
z Wałbrzycha.

PLANUJESZ ZAKUP MIESZKANIA
WE WROCŁAWIU ?
Posiadamy w naszej ofercie
130 inwestycji deweloperskich
NIE MUSISZ NIGDZIE JECHAĆ
PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ

0% PROWIZJI
ul. Główna 9/17 (1 piętro) 58-309 Wałbrzych
- 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. –

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.
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OSTATNIE MIEJSCA W HIPER CENIE!!!
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
WCZASY W POLSCE

Jastrzębia Góra I od 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
11.08 do 22.08.2015 - CENA - 1699 zł 1150 zł
OSTATNIE 12 MIEJSC!!!
WCZASY (wyjazd autokarem)
11.08 do 22.08.2015, CENA – 1899 zł 1299 zł
OSTATNIE 12 MIEJSC!!!
20.08 do 31.08.2015, CENA – 1899 zł 1150 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
29.08 do 07.09.2015, CENA 1399 zł 950 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!

05.09 do 14.09.2015, CENA 1399 zł 950 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
12.09 do 21.09.2015, CENA 1399 zł 950 zł
LAST MINUTE - SUPER PRICE!!!
19.09 do 28.09.2015, CENA 1399 zł 950 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 1999 zł

* terminy wylotów z Katowic na www.duotravel.pl

GRECJA - SKOTINA PARALIA
- wczasy i obozy młodzieżowe (wyjazd autokarem)

24.07 - 04.08.2015 - 1790 zł 1590 zł I 11.08 - 22.08.2015 - 1790 zł 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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Świat bajkowy i świat rzeczywisty
Stanisław
Michalik

„Dawno, dawno temu było
tak, jak nigdy nie było”, to magiczny początek rumuńskich
bajek opowiadanych dzieciom
przy układaniu ich do snu. To
coś takiego jak w naszych bajkach - „za siedmioma górami,
za siedmioma lasami...”. Rozpala wyobraźnię i przenosi nas
najszybciej jak tylko można w
mistyczną krainę baśni i fantazji.
Obydwa bajkowe prologi
nasunęły mi się w trakcie video-paneli Grzegorza Czepila
w głuszyckim Centrum Kultury. Okazuje się, że zgromadzona przez niego kolekcja
pocztówek i fotografii przedwojennej Głuszycy i otaczających ją wsi jest tak duża, iż
potrzeba sporo czasu, by się
nimi pozachwycać i nadziwić.
A ponieważ Grzegorz potrafi o
nich opowiadać z pasją autentycznego kolekcjonera, więc
jesienne, czwartkowe wieczory w CK nie były stracone, a zapotrzebowanie na tego rodzaju prezentacje wciąż rośnie.
Ale co to ma wspólnego z
bajkowym światem naszych

latorośli? Otóż właśnie, okazało się, że ta pocztówkowa projekcja, to świat z baśni tysiąca
i jednej nocy, a można było go
oglądać na dużym telebimie z
wypiekami na twarzy i zadawać sobie po cichu pytanie:
czy to możliwe, aby kiedyś
było tak naprawdę?
Zarówno Głuszyca, dzieląca się do dziś na Górną i Dolną,
jak też pobliskie wsie: Sierpnica, Kolce, Łomnica, Grzmiąca, Rybnica Mała na kartkach
pocztowych i starych fotografiach robią wrażenie jakby były
z krainy ułudy. W okresie międzywojennym (1918 – 1939)
ta niewielka wieś urosła do
rangi osiedla przemysłowego
i stała się jednym z najpiękniejszych zakątków Dolnego
Śląska. Było to niewątpliwie
skutkiem prosperity gospodarczej drugiej połowy XIX
wieku, niebywałego rozkwitu
przemysłu lekkiego, ale także
walorów krajobrazowych i korzystnego położenia Głuszycy
w górach, nad przełomem Bystrzycy, rzeki która wyznaczała
naturalny szlak komunikacyjny z południa na północ, a
więc z Kłodzka do Wałbrzycha
lub Świdnicy.
To właśnie wtedy Głuszyca przeżyła niezwykły boom
inwestycyjny. Wybudowano
dziesiątki domów mieszkal-

nych, obiektów publicznych,
administracyjnych, nie mówiąc
nowoczesnych na owe czasy fabrykach włókienniczych
Kaufmanna,
Reichenbacha,
Webskiego. Wprawdzie Głuszyca za Niemców nie zdołała
osiągnąć rangi miasta, ale już
wtedy do tego pretendowała.
Zwróćmy uwagę na fakt,
że Głuszyca Górna i Dolna to
były przez wieki zaszyte w górach, wielokrotnie tragicznie
doświadczane przez wojny i
epidemie wsie, o których niemiecka nazwa mówi sama za
siebie: Wüstegiersdorf (pusta głucha wieś). Aż tu nagle
stało się coś, co można uznać
bez przesady za rewelację.
Wystarczyło trzydzieści lat
(1850-1880), by w tej rozległej
kotlinie śródgórskiej urodził
się prężny i znaczący dla całej
Rzeszy Niemieckiej ośrodek
przemysłowy. Obok fabryk
włókienniczych
(bawełnianych, lniarskich i wełnianych)
pojawiły się, co jest rzeczą
oczywistą, nowoczesne budynki mieszkalne, a przy nich
urzędy, szkoły, przedszkola,
szpitale, przytułki, restauracje,
hotele, szlaki kolejowe i dworce, no i piękne wille fabrykantów, słowem to wszystko, co
potrzebne jest do życia kilkutysięcznej zbiorowości ludzkiej. Zdajemy sobie sprawę z
REKLAMA

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

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

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

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

niskie
raty

Promocyjne ceny
tego, że to wszystko pojawiło
się nagle, cieszyło oczy świeżością i nowoczesnością. W
otoczeniu cudownej przyrody
można się było tym wszystkim
zachwycić.
Obok przemysłu Głuszyca
postawiła na turystykę. Atrakcyjnie położone w górach
okoliczne wsie rozwijają bazę
gastronomiczną i wypoczynkową. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się sporty
zimowe. W kolekcji Grzegorza
Czepila oglądamy mnóstwo
rozsianych po całej okolicy restauracyjek z miejscami noclegowymi, pokojów gościnnych,
schronisk. Cieszą oczy atrakcje
turystyczne, chociażby takie
jak wieże widokowe, drewniane kościółki, ruiny zamków, itp.
Pocztówki i fotografie poniemieckie w całej swej rozciągłości emanują zachwytem i podziwem tych, którzy
je utrwalali na kliszy. To był
powód do dumy, a zarazem
sławy i chwały. W wielu z nich
przebija chęć promocji Głuszycy nie tylko ze względu na
piękno krajobrazów, ale także
osiągnięć w budownictwie,
infrastrukturze miejskiej i autentycznej satysfakcji z tego
powodu jej mieszkańców.
Dziś patrzymy na te obrazki czarno-białe, ale i kolorowe
z największym zdumieniem.
Nasze miasto tak jakby utraciło urok dawnych fotografii.
Wprawdzie mamy miejsca
pozwalające cieszyć się pięknem architektury budynków i
otaczającej je przyrody, ale jest
to kropla w morzu szarości, zaniedbania i tandety sypiących
się ze starości domów, których

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

Zatrudnię wychowawcę

Łeba
PILNIE!
Grupy 12 osobowe
transport, zakwaterowanie i wyżywienie + pensja
Tel. 601 888 154
nie tknęła ręka ludzka przez
całe stulecie. Pięćdziesiąt lat
PRL-u, to czas stracony. To były
najpierw dziesiątki lat tymczasowości, bo w świadomości
mieszkańców wciąż wisiała
groźba powrotu Niemców na
utracone ziemie. A kiedy już
zyskaliśmy pewność, że status
powojenny jest nienaruszalny,
to po prostu nasz system własności państwowej okazał się
niedostosowany do potrzeb.
Dominował chroniczny brak
pieniędzy na remonty budynków komunalnych. W znacznej
skali przetrwało to do dziś.
Na szczęście nie umierają
góry i lasy, trzyma się krzepko okalająca miasto przyroda,
niewzruszona w swych rozlicznych powabach i dosto-

jeństwie. To co nas ze wszech
stron otacza w słonecznej poświacie robi wrażenie. Głuszyca może zachwycić, gdy oglądamy ją z góry, tak samo jak
Wałbrzych. Oba miasta położone w pierścieniach przecudownych gór, mogą się szczycić
rzadko spotykanym pięknem
krajobrazów. Jeśli uda się z biegiem czasu w Głuszycy tak jak
w Jedlinie-Zdroju czy Wałbrzychu odwrócić trend umierania
miasta, to szemrząca w dolinie
Bystrzyca zacznie nucić unijną
„Odę do radości”, a spadające
z nieba krople deszczu przestaną być łzami tej ziemi.
Głuszyca ma zadatki by
stać się sławną jak przed laty,
a kreatorzy takiego ruchu cieszyć się zasłużoną chwałą.

Pieniądze dla byłych
pracowników PRG
Z końcem roku przestaje
obowiązywać ustawa przyznająca emerytom i rencistom z Przedsiębiorstw
Robót Górniczych ekwiwalent za deputat węglowy.
– Przygotowaliśmy jednak
nowe przepisy, dzięki którym byli pracownicy PRG
nadal będą otrzymywali
pieniądze - uspokaja posłanka Izabela Katarzyna
Mrzygłocka.
Z tego typu uprawnień
korzysta ponad 10 tysięcy
osób w całej Polsce, około
800 z nich to mieszkańcy
naszego regionu, którzy
byli zatrudnieni we współpracującym z kopalniami
wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Robót Górniczych. W
2005 roku Trybunał Kon-

stytucyjny stwierdził, że
ekwiwalent im się należy,
jednak ówczesny minister
gospodarki chciał wypłacić ekwiwalent za deputat
węglowy tylko za jeden
rok. - Wspólnie z posłami z
Górnego Śląska przekonywaliśmy wtedy innych parlamentarzystów, że wyrok
trybunału trzeba interpretować szerzej i deputat jest
prawem nabytym przez
cały okres otrzymywania
emerytury lub renty. Nasze
argumenty okazały się na
tyle mocne, że członkowie
sejmowych komisji gospodarki oraz polityki społecznej poparli przygotowany
przez nas projekt - wspomina Mrzygłocka, która wtedy
była w opozycji.

Przyjęte w kilka lat temu
rozwiązania były jednak
tymczasowe, bo prawo do
ekwiwalentu dopisano do
ustawy, która miała obowiązywać do końca tego roku.
- Dlatego przygotowaliśmy
nowe przepisy, które pozwolą na kontynuację wypłaty
ekwiwalentu. Do mojego
biura poselskiego zgłasza
się wiele osób z pytaniem co
będzie dalej i mogę wszystkich uspokoić, że na czerwcowym posiedzeniu Sejmu
te przepisy zostały przyjęte
- mówi wałbrzyska posłanka.
Jeśli chodzi o obowiązujące procedury, nic sie nie
zmieni. Ekwiwalent nadal
będzie doliczany przez ZUS
do renty lub emerytury.
red
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Mają pytania
W poniedziałek przed
wałbrzyskim ratuszem odbyła się konferencja prasowa wałbrzyskich struktur
partii KORWiN. W konferencji udział wzięli lokalni działacze, którym przewodniczyła
liderka
okręgu
wałbrzyskiego Beata Żołnieruk. Działacze przedstawili
stanowisko partii KORWIN w
sprawie zaplanowanego na
wrzesień ogólnopolskiego
referendum.
- W trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej zainaugurowane zostało referendum ogólnokrajowe, które
- jak wiadomo - odbędzie się
6 września. Polacy odpowiedzą na pytania dotyczące
jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, finansowania
partii politycznych z budżetu
państwa oraz rozstrzygania
wątpliwości przepisów prawnych na korzyść podatników.
Przeprowadzenie
referendum będzie kosztowało podatników ponad 100 mln zł.
Uważamy, że pytania zadane
Polakom w referendum nie
przyczynią się do realnych
zmian w Polsce. Sama treść
i sposób sformowanych pytań budzi według nas sze-

Członkowie patii KORWiN przed wałbrzyskim ratuszem.
reg pytań i wątpliwości. Aby
zbliżające się referendum we
wrześniu miało sens, należy
zapytać Polaków o sprawy
ważne. Sprawy, które będą
miały realny wpływ na zmiany. Tak, aby młodzi Polacy
nie musieli wyjeżdżać za granicę, aby nie bali się zakładać
rodzin w Polsce. I właśnie
dlatego my, partia KORWiN,
złożyliśmy wniosek do kancelarii prezydenta RP o dopisanie trzech bardzo ważnych
punktów do referendum. Pytania brzmią:
1. Czy jest Pani/Pan za likwidacją podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób
prawnych?

Ciepło i ekologicznie

Wakacje
w mieście

2. Czy jest Pani/Pan za likwidacją przymusu ubezpieczeń społecznych?
3. Czy jest Pani/Pan za
wprowadzeniem zakazu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz
budżetów jednostek samorządu terytorialnego?
Jeśli dodatkowych pytań
nie będzie - partia wezwie do
bojkotu referendum.
Zachęcam państwa do zapoznania się z naszą petycją
do prezydenta RP na stronie
internetowej
(http://www.
partiakorwin.pl/petycja/). Tam
również można poprzeć nasz
wniosek – wyjaśnia Beata Żołnieruk.
(RED)

Burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk, Muzeum
Modelarstwa i Lotnictwa w
Miniaturze oraz Publiczne
Gimnazjum W Szczawnie-Zdroju zapraszają
młodzież szkolną do uczestnictwa w akcji „Wakacje
w mieście” od 2 do 16 lipca
(I-turnus) oraz od 13 do 27
sierpnia (II-turnus). Zajęcia i
spotkania odbywać się będą
w siedzibie pracowni dydaktycznej muzeum, Publicznego Gimnazjum w Szczawnie
Zdroju (ul. T. Kościuszki 19,
I-piętro) oraz na Słonecznej
Polanie- nauka latania modelami, we wtorek i czwartek
w godz.12.30 – 16.30. W programie spotkań: zapoznanie
z modelarstwem lotniczym
- budowa modeli szkolnych,
poznanie konstrukcji latawców płaskich i skrzynkowych,
prezentacja filmów o tematyce lotniczej, zapoznanie z
technikami w zakresie zdalnego sterowania modeli latających, nauka wirtualnego
latania z wykorzystaniem symulatora lotów. Zajęcia prowadzi: instruktor Jerzy Siatkowski – pilot samolotowy i
szybowcowy.
(RED)

Firma DZT Service Sp. z
o.o. ze Świebodzic została
nowym właścicielem dwóch
kotłowni zlokalizowanych
na terenie miasta. Dzięki planowanym inwestycjom i modernizacjom mają to być jedne z najnowocześniejszych
kotłowni w Polsce, które już
w tym roku będą dostosowane do wymogów Unii Europejskiej, wchodzących w
życie dopiero w 2020 roku.
Firma DZT Service zakupiła dwie kotłownie. Pierwsza,
miałowa, mieści się na terenie
Osiedla Sudeckiego i dostarcza ciepło oraz ciepłą wodę
mieszkańcom miasta. Druga,
to kotłownia gazowa, z której korzysta firma Schneider
Electric Energy Poland Sp. z
o.o. ze Świebodzic. Obie kotłownie odkupione zostały od
firmy Fortum Power and Heat
Polska Sp. z o.o. Pierwsza z
nich jest obecnie dzierżawiona przez spółkę DZT Ciepło.
Pod jej szyldem funkcjonuje
od 1 marca bieżącego roku. W
najbliższym czasie jednak DZT
Ciepło planuje wprowadzić
szereg proekologicznych modernizacji w kotłowni miałowej, dostosowując ją do przepisów Unii Europejskiej, które
mają obowiązywać w Polsce

od 2020 roku. Zakup oraz unowocześnienie inwestycji warte
jest 2 mln zł. Mimo modyfikacji kotłowni, cena dla odbiorców nie ulegnie zmianie.
– Wiemy, że wszelkie inwestycje mają sens tylko wtedy,
jeśli będą innowacyjne przez
długie lata. Myślimy przede
wszystkim o mieszkańcach
Świebodzic, dla których dotychczasowe funkcjonowanie kotłowni miałowej było
uciążliwe, głównie ze względu
na spaliny, pył z kominów i
wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza – mówi Jolanta
Suława, prezes zarządu DZT
Service.
W swoich planach modernizacyjnych kotłowni miałowej DZT Ciepło zakłada m.in.
wymianę kotłów – nowe mają
osiągnąć o ponad 20% wyższą
sprawność przy mocy termicznej poniżej 1 MW. Zmienione
zostaną również kominy stalowe oraz instalacja układu
oczyszczania spalin w postaci
baterii cyklonów zaprojektowanych do każdego kotła. Modernizacje mają spowodować
ograniczenie
energochłonności systemu grzewczego,
a przez to uczynić kotłownię
bardziej ekologiczną.
(RED)
REKLAMA

Zadbaj o zdrowie z Sanatoriami Dolnośląskimi
SANATORIUM UZDROWISKOWE „ZIMOWIT”
w DUSZNIKACH – ZDROJU, oddane po
remoncie w 2014r., świadczy usługi
w zakresie leczenia uzdrowiskowego oraz
posiada uprawnienia do przyjmowania
pacjentów na turnusy rehabilitacyjne dla
osób niepełnosprawnych.
Oferujemy wysokie standardy na europejskim
poziomie w tym:
• własną bazę zabiegową,
• ujęcie wody leczniczej wewnątrz obiektu,
• zaplecze rekreacyjne z możliwością
organizowania grilla, ognisk przy muzyce, boisko do piłki siatkowej,
plac zabaw dla dzieci,
• organizację imprez rekreacyjnych i rozrywkowych,
• bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń: układu dróg oddechowych, przewodu pokarmowego,
narządu ruchu, kardiologicznych i wielu innych.
Oferujemy możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka na podstawie
skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
Zapraszamy na udział w programach: ”Wzmocnienie przy kijkach”, „Oczyść swój
organizm” oraz Programach Dietetyczno Terapeutycznych
Sanatorium „ ZIMOWIT” w Dusznikach - Zdroju
tel. +48 74 866 94 64, tel. kom. 606 888 483
mail: biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl

SANATORIUM
UZDROWISKOWE
„AZALIA”
w SZCZAWNIE - ZDROJU świadczy usługi
w zakresie leczenia uzdrowiskowego oraz
posiada
uprawnienia
do
przyjmowania
pacjentów na turnusy rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych.
Oferujemy:
• własną bazę zabiegową,
• tężnię solankową,
• zaplecze rekreacyjne, w tym: tenis stołowy,
bilard,
• bezpłatny dostęp do Wi - Fi.

Specjalizujemy się w leczeniu schorzeń: układu dróg oddechowych, przewodu pokarmowego,
układu moczowego, narządu ruchu, reumatologicznego i wielu innych
Oferujemy możliwość skorzystania z zabiegów osobom spoza Ośrodka na podstawie
skierowania NFZ lub pełnopłatnie!
Zapraszamy na pobyt „Zacznij od nowa” dla osób szukających inspiracji, wypoczynku
i regeneracji. W pakiecie oferujemy m. in:
• specjalistyczną opiekę medyczną,
• program warsztatów relaksacyjnych w tężni,
• zabiegi oczyszczające organizm z toksyn „Body Detox”,
• „fajfy”- wieczorki taneczne,
• indywidualną dietę bogatowitaminową z elementami oczyszczania organizmu i apitoterapii.
Sanatorium „AZALIA” w Szczawnie - Zdroju
tel.+48 74 664 26 30, tel. kom. 784-504-137
biuro.azalia@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Zapraszamy do nowo otwartego ośrodka DOOM „Biały Orzeł” w Sokołowsku. Specjalizujemy się w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi,
niesamodzielnymi oraz pacjentami po zabiegach operacyjnych, wymagających rehabilitacji. Zapraszamy osoby dorosłe, które wymagają opieki osób trzecich
i oczekują najwyższej jakości usług opiekuńczych oraz bezpieczeństwa medycznego.
Pobyty krótko – i długoterminowe, zastępcze. Tel: 74 845 82 40, kom. 660 679 538.
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
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TANIE ZDJĘCIA !!!
• DOWÓD OSOBISTY • PASZPORT
• ŚWIADECTWO MATURALNE
• WIZA AMERYKAŃSKA

tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 793-793-005

19zł

99

tuk

Nasz PRAWNIK Ci pomoże!

• DYPLOM, INNE

EV˃ZXZCØSCBOLØX

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

PE[EP[OBVQSPT[D[POZDI[BTBEBDI

XJFMFĕSNQP˃ZD[LPXZDIQP[BCBOLPXZDI
PE[EP[CF[CJLV
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Wałbrzych ul. B. Chrobrego 2/1
(Dawny budynek MZK, Plac Grunwaldzki)

tel. 74 307-07-37, 793-793-005

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

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

Będą karać
2010 nr 26 z 2 lipca 2015 r.)
odebraliśmy wiele telefonów
od użytkowników tej drogi,
a w szczególności od rowerzystów, którzy domagają się
wyłączenia ich spod tego zakazu. - Mieszkam 200 metrów
od tego zakazu. Rozumiem, że
nie mogę pojechać samochodem. Ale dlaczego urzędnicy
zakazują mi jazdy rowerem w
kierunku Zagórza Śląskiego?! –
denerwował się nasz Czytelnik,
który od kilkunastu lat jest właścicielem jednego z domków
nad jeziorem Bystrzyckim.
Jako pierwszy na naszą
publikację zareagował powiatowy radny Andrzej Lipiński.
- W związku z interwencjami
mieszkańców powiatu zwróciłem się do zarządu powiatu
z pisemnym zapytaniem czy
jest możliwe, aby pod znakiem
zakazu wjazdu dodać tabliczkę „nie dotyczy rowerzystów”
na drodze powiatowej wokół
jeziora Bystrzyckiego. Jest to
jedna z atrakcyjniejszych tras
rowerowych w naszym powiecie i warto posłuchać opinii rowerzystów – powiedział nam
Andrzej Lipiński.
Tymczasem z drogi od Lubachowa do zapory usunięty
został pierwszy znak zakazu
wjazdu, który pierwotnie stał
przy budowanej oczyszczalni
ścieków. - Zrobiliśmy to miedzy innymi ze względu na
prowadzoną tam inwestycję –
powiedział nam wicestarosta
Krzysztof Kwiatkowski.
Przy okazji rozwiał nadzieje
rowerzystów, którzy – mimo
zakazu – nadal jeżdżą „pod

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,

Pomoc żywnościowa

Echa naszych publikacji:

- Ja, Krzysztof Kwiatkowski, nie puszczę ruchu
rowerowego „pod prąd”
ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu na drodze z
Lubachowa wokół jeziora
Bystrzyckiego – powiedział
nam wicestarosta wałbrzyski. A to oznacza, że każdy
kto złamie zakaz wjazdu kierowca samochodu, motocykla czy roweru - musi liczyć
się z mandatem.
Przypomnijmy: od początku wakacji nie można dojechać
do zapory na jeziorze Bystrzyckim od strony Lubachowa.
Zarządzający drogą powiat
wałbrzyski wprowadził na niej
ruch jednokierunkowy. W Lubachowie, przed mostem na
rzece Bystrzycy, pojawił się
znak informujący o zmianie
organizacji ruchu. Kilkadziesiąt
metrów dalej ustawiony został
znak informujący o drodze bez
przejazdu (tzw. „ślepa ulica”),
a przy budowanej u podnóża
zapory oczyszczalni ścieków
ustawiony został pierwszy znak
zakazujący wjazdu. Kolejny zakaz wjazdu został postawiony
za skrzyżowaniem z boczną
drogą, która prowadzi do stacji wodociągowej, a trzeci za
restauracją Fregata. Jadąc od
drugiej strony, od Zagórza Śląskiego w kierunku zapory, za
skrzyżowaniem z drogą w kierunku Michałkowej, ustawiony
został znak informujący o drodze jednokierunkowej.
Po naszej ubiegłotygodniowej publikacji „Zapomnieli o
rowerzystach” (Tygodnik DB
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Znak zakazu wjazdu przy budowanej oczyszczalni ścieków
w Lubachowie został zlikwidowany, ale kilkaset metrów dalej,
przed zaporą stoi kolejny.
prąd”. - To jest tymczasowa
organizacja ruchu, która będzie obowiązywała do końca
września, na czas wzmożonego ruchu w okresie letnim.
Ja, Krzysztof Kwiatkowski nie
puszczę ruchu rowerowego
pod prąd ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa
uczestników ruchu na tej drodze. Musieliśmy stworzyć miejsca parkingowe i na odcinku
ponad 2 km wzdłuż tej drogi
takie miejsca powstały. To było
kluczowe, by w obrębie kąpieliska stworzyć taką możliwość,
a przecież jest jeszcze droga
do Michałkowej i Glinna, a bywało w poprzednich latach,
że i karetki pogotowia ratunkowego, i wozy bojowe straży
pożarnej nie mogły tam dojechać. Zmiany te były wcześniej
skonsultowane z gminą Walim.
Analizowaliśmy to na wiele
sposobów i za każdym razem
wychodziło, że rowerzyści
stwarzali zagrożenie. Niestety,
nie da się wszystkim dogodzić i
rowerzyści muszą się pogodzić
z taką organizacją ruchu, bo
bez wprowadzenia odrębnego
pasa ruchu dla rowerów, nie
da się na tym odcinku wprowadzić dla nich ruchu w obu
kierunkach. A jak wyznaczymy
pas ruchu dla rowerów, to nie
będzie miejsca na parkingi.
Trzeba było wybrać mniejsze
zło.

W trakcie ostatniego, upalnego weekendu nie tylko
wielu rowerzystów, ale także
wielu kierowców samochodów i motocykli łamało zakaz
i jechało do zapory oraz dalej
– do restauracji Fregata oraz
do Zagórza Śląskiego – „pod
prąd”. - Wystąpiłem do komendanta wałbrzyskiej policji
o wzmożenie patroli na tej
drodze – dodał wicestarosta
Kwiatkowski.
Co ważne, po naszych sugestiach, wiceszef powiatu
postanowił sprawdzić możliwość poprawienia oznakowania informującego o zakazie
wjazdu na drogę od Lubachowa do zapory. - Sprawdzimy,
czy uda się postawić znak
informujący o zmianie organizacji ruchu wokół jeziora
Bystrzyckiego już na drodze
powiatowej Świdnica – Jedlina Zdrój, przed wjazdem na
zamknięta drogę.
Z kolei policjanci zapewniają, że osoby łamiące przepisy ruchu drogowego nie będą
mogli liczyć na taryfę ulgową.
- Bez względu na to, czy „pod
prąd” będą jechali kierowcy
samochodów, motocykli czy
rowerów, każdy z nich będzie
ukarany – przestrzega Joanna Żygłowicz, oficer prasowy
Komendy Miejskiej policji w
Wałbrzychu.
Robert Radczak

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy wraz z
Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział w Głuszycy
informują, że do 10 lipca
2015 roku, w godzinach
od 10.00 do godz. 13.00,
przy ul. Sienkiewicza 39 w
Głuszycy będą wydawane artykuły spożywcze w
formie paczek żywnościowych w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
należy odebrać w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Głuszycy w godzinach od 8:00

do 14:00 w dniach od 8 do
10 lipca 2015 roku. Pomoc w
ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich
dochodów nie są w stanie
zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą żywnościową mogą być objęte
osoby i rodziny znajdujące
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria w
art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie
przekracza 150% kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, czyli 813 zł
dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby
w rodzinie.
(RED)

Kurtyny dla ochłody
Za nami upały. W ostatnich dniach temperatura
powietrza
przekraczała
30 stopni Celsjusza. Aby
ułatwić mieszkańcom Głuszycy przetrwanie takiej
spiekoty, na ulicy Grunwaldzkiej, w okolicach
banku, pojawiła się kurtyna wodna.
Kurtyny
zainstalowały Wałbrzyskie Wodociągi.
Podobne zraszacze wody
ustawiono także na placu
Magistrackim w Wałbrzychu,
na wałbrzyskich osiedlach
Piaskowa Góra i Podzamcze
oraz w Jedlinie Zdroju.
- Kurtyna pojawiła się w
Głuszycy w piątek 3 lipca,
leci z niej zraszająca mgiełka, dająca orzeźwienie w

upalny dzień przy niewielkim zużyciu wody. Zraszacz
działać będzie cały czas aż
do zachodu słońca. Koszty
związane z instalacją i użytkowaniem wodnej kurtyny pokrywają Wałbrzyskie
Wodociągi.
Zachęcamy
mieszkańców Głuszycy do
korzystania z możliwości
ochłody w czasie upałów.
Jednocześnie prosimy, by
nie niszczyć kurtyny, by
mogła nas ochładzać jak
najdłużej. Ze względu na
bliską odległość kurtyny
od ulicy prosimy o zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym – apeluje Sabina
Jelewska, doradca burmistrza Głuszycy.
(RED)
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Wakacyjne promocje
i półkolonie
Latem zapraszamy wszystkie
dzieci do Parku Wodnego Aqua
Zdrój! Już od 1 lipca bilety ulgowe na basen dla dzieci w promocyjnych cenach! Specjalne zniżki
obowiązują od poniedziałku do
piątku. Przy wejściu do godz.
10:00 to tylko 3 zł za godzinę!
Natomiast w godz. 10:00-14:00
cena biletu wstępu wynosi 5 zł za
godzinę.
- Zapraszamy również dzieci
do uczestnictwa w półkoloniach
organizowanych przez Centrum
Aktywnego Wypoczynku AQUA
ZDRÓJ! Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę, najwyższą jakość
usług i wspaniałą zabawę. Naszą
misją jest edukacja dzieci od najmłodszych lat, staramy się, aby w
ich rozwoju i późniejszym życiu
aktywność fizyczna odgrywała
ważną rolę. Oferujemy dwa rodzaje półkolonii: sportowo-turystyczną oraz pływacką z językiem
angielskim. Zajęcia przeznaczone
są dla dzieci w wieku od 6 do 13
lat. Półkolonia sportowo – turystyczna obejmuje zajęcia sportowe, m.in. basen, squash, boot
camp, biegi przełajowe czy tenis
ziemny. W programie znajdą się
również ciekawe wycieczki np.

Upalny weekend

do parku linowego lub skansenu
parowozów. Dzieci będą miały
okazję nauczyć się także podstaw zdrowego żywienia podczas
warsztatów kulinarnych. W programie dodatkowo przewidziane
są gry i zabawy, konkursy, piknik
oraz ognisko z kiełbaskami. Półkolonie pływackie z językiem angielskim proponujemy wszystkim
dzieciom, które chcą doskonalić
swoje pływackie umiejętności.
Pod okiem wykwalifikowanej kadry uczestnicy będą mogli uczyć
się pływać w małych grupach oraz
wziąć udział w lekcji nurkowania w pełnym sprzęcie. Zostaną
zorganizowane również zawody
pływackie. W programie przewidziane są zajęcia z języka angielskiego w formie gier i zabaw oraz
kino anglojęzyczne. Dobrą zabawę zapewni bal sportowca.
Dodatkowo na dzieci czekają gry
i zabawy plenerowe, warsztaty
garncarskie w Starej Kopalni oraz
zabawa w Skateparku. Więcej informacji na naszej stronie internetowej – mówi Artur Wylandowski ze Spółki Celowej Wałbrzyskie
Centrum Sportowo-Rekreacyjne
„AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o.
(RED)

Grupa rekonstrukcyjna królewskiego pruskiego regimentu fizylierów Alt Kreytzen ponownie
uświetniła obchody 253 rocznicy
bitwy pod Strugą. Huk wystrzałów artylerii, pokaz musztry i wyposażenia jednostki na błoniach
przed pałacem w Strudze przeniosły widzów w odległy wiek XVII. Po
pokazie można było dowiedzieć się
od fizylierów wielu szczegółów z
życia żołnierzy w tamtych czasach.
Do dzieci i ich rodziców skierowana była impreza zorganizowana
przez radę sołecką w Chwaliszowie.
Dla dzieci największą atrakcją była
możliwość ochłodzenia się przy
pomocy druhów z OSP. Można też
było przejechać się na harleyach i
samochodach terenowych. Swój
punkt konsultacyjny uruchomiło
też Stowarzyszenie Ochrony zdrowia Pro Femina.
(RED)

Grupa rekonstrukcyjna królewskiego
pruskiego regimentu fizylierów Alt
Kreytzen odwiedziła Strugę.

Gdzie nad wodę?
Osoby szukające ochłody w
upalne dni mogą skorzystać z
dwóch otwartych i strzeżonych
kąpielisk w powiecie wałbrzyskim: w Głuszycy i Zagórzu Śląskim oraz jednego w Świebodzicach.
Od pierwszego weekendu lipca
na jeziorze Bystrzyckim w Zagórzu
Śląskim można korzystać z miejsca
przeznaczonego do plażowania
i do kąpieli. Przy ul. Wodnej udostępnione zostało kąpielisko „Słoneczne”. Miejsce wykorzystywane
do kąpieli strzeżone jest przez Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w każdy piątek,
sobotę i niedzielę w godzinach
od 10.00 do 18.00. Wstęp na plażę
bezpłatny.
Basen przy ul. Dolnej w Głuszycy w czasie wakacji basen będzie
czynny codziennie w godz. od
10.00 do 18.00. Kompleks składa
się z 3 niecek – z dużego i średniego basenu oraz z brodzika. Nad
bezpieczeństwem odpoczywających nad wodą czuwają w czasie
całego sezonu wakacyjnego ratownicy wałbrzyskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Restauracja „Gościniec
Sudecki” prowadzi na terenie
basenu punkt gastronomiczny z
ciepłymi posiłkami, słodyczami,

lodami i chłodnymi napojami. Dodatkowo przy obiekcie znajdują
się boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Cena biletu normalnego wynosi 7 zł, biletu ulgowego 3,5 zł. Dla posiadaczy Kart
Dużej Rodziny wstęp na basen
- 1zł od osoby, natomiast grupy
zorganizowane powyżej 12 osób
płacą po 2,5 zł za osobę. Wprowadzono również karnety 7-dniowe w cenie 36 zł normalny i 18 zł
ulgowy. Wszelkich szczegółowych
informacji związanych z funkcjonowaniem basenu udzielają pracownicy Centrum Kultury-MBP w
Głuszycy, ul. Grunwaldzka 26, tel.
74 84 56 334.
OSiR Świebodzice zaprasza nie
tylko dzieci i młodzież do korzystania ze swoich obiektów przez całe
wakacje. Uczniowie ze Świebodzic,
za okazaniem legitymacji, mogą korzystać po preferencyjnych cenach
z Wodnego Centrum Rekreacji czyli krytej pływalni – do godz. 14:00
wstęp kosztuje 2 zł za godzinę. Bilet
ulgowy na basen odkryty przy ul.
Rekreacyjnej to 3 zł, a w przypadku grup zorganizowanych 2 zł. Jest
także oferta dla dorosłych, którzy
chcieliby po pracy wpaść i ochłodzić się w basenie. Od godz. 16:00
mogą korzystać z biletu ulgowego.
(RED)
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Nowość!

Garnitur Majorka
80% wełny!
Tylko

599

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a
Wałbrzych,
ul. Sienkiewicza 1,
tel.: 609-585-124

zł!

wakacyjne promocje
Marynarki od 49 zł

Kurtki od 99 zł

Garnitury od 149 zł

Koszule od 15 zł

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

Zapraszamy:
pn-pt. 10 - 17,
sob. 10- 14

728 874 282

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

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Tel. 509 52 60 11
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

www.wroclaw.proficredit.pl

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:
działki, domy, mieszkania, lokale, kamienice
• Doradztwo na rynku nieruchomości
• Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

PROMOCJE NA 0.5 . I 0.7 l ORAZ PRODUKTY REGIONALNE

• Zarządzaniem nieruchomościami

0,5 litra już od 18,69 zł,

• Pisanie pism urzędowych, wypełnianie wniosków itp.

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA WIĘKSZE
ILOŚCI ALKOHOLU NA IMPREZY I UROCZYSTOŚCI.

• Przewóz osób

W Wałbrzychu leczą raka

Ciśnienie na życie

Międzynarodowe Centrum Onkoterapii Affidea w
Wałbrzychu (MCO) jest jedyną placówką na Dolnym
Śląsku oferującą pacjentom
leczenie za pomocą brachyterapii nowotworów złośliwych nie tylko w zakresie
ginekologii. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej
aparaturze, która pozwala
niezwykle precyzyjnie i bezpiecznie leczyć tą metodą
guzy umiejscowione w takich narządach jak płuco czy
przełyk. Tylko w tym roku w
placówce przeprowadzono
już ponad 100 takich zabiegów.
Brachyterapia jest niezwykle precyzyjną techniką radioterapii, polegającą na bezpośrednim napromienianiu
zmian nowotworowych dzięki
umieszczeniu źródła promieniowania w samym guzie lub
jego okolicach. Metoda ta
stosowana jest samodzielnie
lub w skojarzeniu z innymi
metodami leczenia onkologicznego jak napromienianie
wiązkami zewnętrznymi, czyli
teleterapią,
chemioterapia
czy jako uzupełnienie leczenia
chirurgicznego. Brachyterapię stosuje się w wybranych
lokalizacjach nowotworów tj.
raku narządu rodnego, płuc i
przełyku. MCO Affidea w Wałbrzychu jest obecnie jedynym
ośrodkiem na terenie Dolnego
Śląska gdzie przeprowadza się
brachyterapię w raku płuca i
raku przełyku.
- W przypadku zaawansowanego raka płuca czy przełyku brachyterapia pozwala na
istotną poprawę jakości życia
pacjentów np. zmniejszając
duszności. Najważniejsze jest

Już 15 i 16 lipca w Wałbrzychu w mobilnym centrum badań „Ciśnienie na
Życie”, będzie można bezpłatnie zmierzyć ciśnienie
tętnicze krwi, oznaczyć poziom cholesterolu oraz zbadać wiek serca. Na wszystkich chętnych w godzinach
10:00 – 18:00 będzie czekać
wykwalifikowany personel
medyczny, który dokona
pomiarów i udzieli porad z
zakresu chorób układu krążenia.
Organizatorzy
kampanii
„Ciśnienie na Życie” już po raz
trzeci wysyłają w Polskę mobilne centrum badań. W tym
roku będzie można w nim nie
tylko bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i poznać
wiek swojego serca, ale również sprawdzić poziom cholesterolu. Wiek serca pomaga
określić innowacyjna aplikacja
, przygotowana specjalnie na
potrzeby kampanii, która pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko
zachorowania na zawał serca
lub udar mózgu. Występuje
ono wtedy, gdy obliczony wiek
serca jest wyższy od wieku metrykalnego. Dobra wiadomość
– wiek serca można obniżyć!
Może to uczynić każdy, kto
zmieni styl życia na bardziej
zdrowy oraz w razie potrzeby będzie skutecznie leczył
nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy hipercholesterolemię.
Obniżeniu wieku serca sprzyja
pozbycie się otyłości poprzez
stosowanie zdrowej diety i
zwiększenie aktywności fizycznej oraz rzucenie palenia.
Osoby, u których występują czynniki ryzyka powinny
regularnie konsultować swój

jednak to, że niejednokrotnie
przedłuża chorym życie. Lekarze specjaliści często sięgają
po brachyterapię wtedy, gdy
wyczerpie się skuteczność
innych metod leczenia onkologicznego – tłumaczy dr
Katarzyna Bojarowska z MCO
Affidea w Wałbrzychu.
Baza ośrodków posiadających odpowiedni sprzęt i doświadczenie w brachyterapii
śródtkankowej i śródjamowej
jest w Polsce wciąż niewystarczająca, dlatego pacjenci często zmuszeni są szukać pomocy daleko od swojego miejsca
zamieszkania. Dzięki obecności MCO Affidea w Wałbrzychu
chorzy z terenu Dolnego Śląska mają do niej łatwy i szybki
dostęp.
- Każdy chory, który zgłosi
się do nas ze zdiagnozowanym nowotworem i dostarczy dokumentację dotyczącą
swojej choroby, zostanie przyjęty praktycznie od ręki. W
przypadku zakwalifikowania
do brachyterapii okres oczekiwania musi jedynie uwzględniać czas niezbędny do przygotowania indywidualnego
planu leczenia. W ramach
podpisanego kontraktu z NFZ
pacjenci leczeni są bezpłatnie – mówi Iwona Basińska,
Dyrektor Regionalna Affidea
Polska. – Wszystkim, którzy
tego potrzebują zapewniamy
również bezpłatne zakwaterowanie oraz transport do placówki – dodaje.
Ze względu na wysoką jakość leczenia z usług placówki
korzystają również chorzy z
dalszych zakątków kraju. MCO
Affidea w Wałbrzychu rocznie
leczy kilkuset pacjentów z zastosowaniem
nowoczesnej

formy brachyterapii z użyciem
izotopu irydu.
Międzynarodowe
Centrum Onkoterapii Affidea w
Wałbrzychu od prawie 7 lat
z sukcesem działa na terenie
Specjalistycznego Szpitala im.
Sokołowskiego ratując zdrowie i życie chorych. Placówka
od początku swojej działalności objęła opieką ponad 20 tysięcy pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.
Od niespełna 13 lat na terenie
szpitala funkcjonuje również
wielospecjalistyczne Centrum
Diagnostyczne. Affidea tym
samym zapewnia chorym
kompleksowe leczenie chorób
nowotworowych. Dodatkowo
lokalizacja ośrodka MCO Affidea na terenie największego
szpitala w mieście - Specjalistycznego Szpitala im. dra
Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu - sprzyja łatwemu dostępowi chorych do szerokiego
wachlarza usług diagnostycznych i terapeutycznych z wielu
innych dziedzin medycyny.
MCO Affidea w Wałbrzychu
jest ośrodkiem partnerskim
szpitala Houston Methodist
(Texas, USA), który wspiera
działalność medyczną Grupy Affidea poprzez wirtualne
konsultacje, wykłady oraz systematyczne szkolenia personelu medycznego, jak również
poprzez osobiste wizytacje.
Na mocy podpisanej umowy
stowarzyszeniowej personel
medyczny Affidea posiada
dostęp do nowoczesnej bazy
wiedzy i możliwości konsultowania wybranych przypadków ze światowej klasy
specjalistami w dziedzinie radioterapii onkologicznej.
(RED)

W mobilnym centrum badań „Ciśnienie na Życie”, będzie można
bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, oznaczyć poziom
cholesterolu oraz zbadać wiek serca.
stan zdrowia z lekarzem. Dlatego też na terenie całej Polski
powstaną Centra Obniżania
Wieku Serca, w których będzie można uzyskać porady
na temat poprawy stylu życia
oraz otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez
ekspertów kampanii „Ciśnienie
na Życie”.
- Istotnym czynnikiem warunkującym skuteczną prewencję i dobrą kontrolę nadciśnienia tętniczego w populacji
pozostaje wiedza na temat zagrożeń związanych z chorobą,
a podstawowym elementem
jest znajomość własnego ciśnienia tętniczego. Wczesne
rozpoznanie
podwyższonej
wartości ciśnienia tętniczego
umożliwia modyfikację stylu
życia, która może opóźnić lub
zapobiec wystąpieniu nadciśnienia oraz pozwolić na opóźnienie lub nawet uniknięcie
farmakoterapii – mówi prof.
Tomasz Zdrojewski z katedry
Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek
Rady Ekspertów kampanii „Ciśnienie na Życie”.
Kolejną nowością w tegorocznej odsłonie kampanii jest
konkurs „Najmłodsze serce”

– dodatkowa motywacja dla
pacjentów do wprowadzenia prozdrowotnych zmian
w życiu. Aby wziąć udział w
konkursie, wystarczy przesłać kupon dostępny w busie
„Ciśnienia na Życie” uzupełniony pieczątkami od lekarza
potwierdzającymi regularne
wizyty kontrolne oraz odpowiedzieć na pytanie „W jaki
sposób staram się obniżyć
wiek mojego serca?”. Kupon
zostanie wręczony pacjentom,
którzy mają podwyższone ciśnienie, cholesterol lub wiek
serca odpowiednio wyższy od
metrykalnego. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Pomiary ciśnienia, cholesterolu oraz wieku serca będą
odbywać się na placu przed
amfiteatrem koło Galerii Victoria w Wałbrzychu w specjalnie przystosowanym busie
kampanii „Ciśnienie na Życie”.
Z bezpłatnych badań będzie
można skorzystać 15 i 16 lipca
(środa, czwartek) w godzinach
10:00 – 18:00.
Więcej informacji na temat
kampanii „Ciśnienie na Życie”
znajduje się na stronie www.
cisnienienazycie.pl.
(RED)
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OKNA z Wałbrzycha

UWAGA!!! BEZPŁATNE DORADZTWO KREDYTOWE

20 LAT TRADYCJI

LETNIA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

MYŚLISZ O WAKACJACH?
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE!
- szybka decyzja w 5 minut i gotówka od ręki
- konsolidacja + gotówka do 150 miesięcy

KREDYTY POŻYCZKI
KONSOLIDACJE HIPOTEKI

Bezpłatne doradztwo kredytowe

TYLKO DO KOŃCA LIPCA NA OŚWIADCZENIE!!!
58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c
tel.74 664-83-85 tel.728-765-048
58-300 Wałbrzych ul. Konopnicka 16 tel. 796-600-006
58-100 Świdnica ul. Budowlana 2 tel. 792-900-010

Nie tylko gospel
W dniach 10-12 lipca zapraszamy do Mieroszowa na II Festiwal
im. Włodka Szomańskiego „Nie tylko gospel!”. Gwiazdą festiwalu
będzie Maciej Miecznikowski.
Trzydniowy
Festiwal otworzy
piątkowy koncert
Spirituals Singers
Band „Od Georgii
do
Liverpoolu”,
który
rozpocznie się o godzinie
18:00.
Drugiego dnia
(11.07) zapraszamy
na koncert finalistów II etapu konkursu wokalnego
o statuetkę „Szklanego
Szomola
2015”. Na scenie
zaprezentują się:
Magdalena Matusiewicz (Wrocław),
Monika
Federyszyn (Twardogóra),
Malwina Kulisiewicz
(Wrocław),
Paweł
Orłowski
(Legnica),
Paulina
Gołębiewska
(Wrocław), Zespół
Satin Voices (Wrocław). W jury zasiądą członkowie zespołu SSB
oraz - jako przewodniczący
- Maciej Miecznikowski. Na
laureatów czekają cenne
nagrody, w tym: dwuosobowa wycieczka do Brukseli
ze zwiedzaniem Europarlamentu - ufundowana przez
posłankę do Parlamentu Europejskiego Lidię Geringer
de Oedenberg, tygodniowe
Wrocławskie Warsztaty Wo-

kalne TNG - ufundowane
przez Technikę Naturalnego
Głosu, nagroda rzeczowa –
laptop ufundowany przez
Leszka Brodę, prezesa zarządu (CEO) Silcon Holding
sp.z o.o. oraz weekend w
Warszawie - ufundowany
przez Fundację im. Jerzego
Szmajdzińskiego.
Najcenniejszym trofeum jest jednak
Statuetka „Szklanego Szo-

mola 2015”, która
czeka na zwycięzcę konkursu oraz
solowy
występ
laureata na koncercie galowym
festiwalu.
Trzeciego dnia
(12.07) zapraszamy na finałowy
koncert z udziałem Olgi Szomańskiej i Macieja
Miecznikowskiego „To jednak
miłość”,
który
rozpocznie się o
godzinie 18.00 i
będzie ostatnim
koncertem festiwalu. Imprezie towarzyszyć będzie
wystawa „Akwarele” wybitnego
artysty plastyka
Edwarda Kostki.
Wszystkie koncerty odbywać się
będą w „Sali Spotkań” im. Włodka
Szomańskiego w Mieroszowskim Centrum Kultury. Wstęp
na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny.
Patronat honorowy nad
Festiwalem objął biskup
świdnicki Ignacy Dec, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski
oraz prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej.
(RED)

Brakuje wody
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Mieroszowie apeluje
do mieszkańców gminy o
oszczędzanie wody. – Apelujemy aby nie używać
wody do podlewania,
mycia samochodów, napełniania basenów itp.
Niestety, w związku z zaistniałą sytuacją mogą wystąpić spadki cieśnienia w
sieci lub braki wody, za co
przepraszamy - czytamy w
komunikacie ZGKiM.
- Podjęliśmy wszelkie możliwe działania mające na celu
dostarczenie wody do budynków położonych w najwyższych punktach miasta
i sołectw w gminie Mieroszów. Odbywa się to poprzez
regulację zasuw na sieciach
wodociągowych. Problemy
z jakimi się borykamy wynikają z niskich stanów wód
gruntowych, co powoduje,
że w studniach głębinowych
lustro wody obniżyło się od
6 do 8 metrów. Jesteśmy
w trakcie wprowadzania
rozwiązań
systemowych
pozwalających na zasilenie
Mieroszowa wodą z ujęć
w Sokołowsku, gdzie posiadamy pewne rezerwy.
Należy dodać, że problemy
z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę występują
na chwilę obecną w wielu
miejscowościach na terenie
województwa dolnośląskiego. Spowodowane jest to
wielotygodniowym brakiem
opadów atmosferycznych
i tym samym obniżeniem
poziomu wód gruntowych
– wyjaśnia Marcin Raczyński,
burmistrz Mieroszowa.
(RED)

REKLAMA

Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz

ǴXJBED[ZNZVTVHJX[BLSFTJF

HFPEF[KJJLBSUPHSBöJ
NJFSOJDUXBHØSOJD[FHP
TLBOPXBOJB QMPUPXBOJB
JPCSØCLJDZGSPXFKNBQ
PSB[EPLVNFOUØX
LTFSPLPQJJXJFMLPGPSNBUPXFK

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

Wycięli cisy
Nieznani sprawcy ścięli
cisy w Sokołowsku. - Prosimy świadków tego zdarzenia o informacje mogące
przyczynić się do przyspieszenia wykrycia sprawców
tej dewastacji – apeluje
Lidia Turkowicz, sołtys Sokołowska.
- Na terenie Sokołowska
doszło do bezprecedensowej dewastacji krzewów, będących pod ścisłą ochroną w
naszym kraju. Koło budynku
biblioteki, na przeciwko zakładu pogrzebowego, nieznani dotychczas sprawcy
wycięli bezprawnie cisy rosnące tam od dziesięcioleci.
Mamy nadzieję, że sprawcy
zostaną ukarani i dlatego też
prosimy świadków tego zdarzenia o informacje mogące
przyczynić się do przyspieszenia wykrycia sprawców

tej dewastacji. Szkoda, że
sami dewastujemy swoją
wieś, zamiast o nią dbać! O
zaistniałej sytuacji zostaną
poinformowane odpowiednie służby gminne i powiatowe odpowiedzialne za
ochronę środowiska – poinformowała nas Lidia Turkowicz, sołtys Sokołowska.
Zapytaliśmy burmistrza
Mieroszowa, czy ktokolwiek zwracał się do Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie z
wnioskiem o wycięcie cisów
w Sokołowsku.
- Nikt nie występował o
zgodę na wycięcie cisów.
Traktujemy ten fakt jako akt
wandalizmu i podjęliśmy
wszelkie działania zmierzające do ustalenia sprawcy
tego czynu – zapewnił nas
burmistrz Marcin Raczyński.

Mieszkańcy Sokołowska są oburzeni wycinką cisów.

(RED)
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WYSOKOENERGETYCZNY

BRYKIET DRZEWNY

Zatrudnię na pełen etat
kierowcę samochodu do 3,5 t
wiek: mile widziane 45+
doświadczenie w kierowaniu
pojazdami 10 lat
praca na terenie UE

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

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

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

Ciesz się świeżym
powietrzem

tel. 887 488 001

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

REKLAMA

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

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

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

uczciwa
cena
wysoka
jakość

ul Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych

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

więcej informacji na creditia.pl

Jedne trenują, drugie grają

Karkonosze
na inaugurację

Mistrz w komplecie

Piłkarki nożne beniaminka ekstraklasy AZS
PWSZ Wałbrzych rozpoczęły przygotowania do
nowego sezonu. Inauguracja rozgrywek zaplanowana została na 8 sierpnia.
AZS PWSZ Wałbrzych będzie podejmował AZS PSW
Biała Podlaska.
Na pierwszych zajęciach
dziewczyny spotykały się w
6 lipca. Niewiele odpoczynku miały juniorki młodsze:
Botor, Miłek i J. Pluta, które
z reprezentacją Dolnego
Śląska wystąpiły w finale

W pierwszym meczu sezonu
2015/2016 III ligi dolnośląsko
– lubuskiej, piłkarze Górnika
Wałbrzych zmierzą się na stadionie przy ul. Ratuszowej w
Wałbrzychu z Karkonoszami
Jelenia Góra. Inauguracyjna kolejka została zaplanowana na 8 i
9 sierpnia, a runda jesienna zakończy się 29 listopada, po rozegraniu awansem dwóch kolejek
z rundy rewanżowej. Terminarz
rundy jesiennej III ligi dolnośląsko-lubuskiej dostępny jest w
portalu sport.db2010.pl.

Victoria PWSZ Wałbrzych,
mistrz I ligi siatkarzy, ma już
zakontraktowanych 12 zawodników na nowy sezon.
W związku z tym, że przepisy na sezonie 2015/16
dopuszczają zgłoszenie 14
siatkarzy, więc jeszcze do tej
kadry może dojść drugi libero i jeden z juniorów Victorii
PWSZ.
Kadra, którą wybrał trener
Krzysztof Janczak, jest skompletowana i 27 lipca zbierze
się na pierwszym treningu.
Do dyspozycji szkoleniowca
będą rozgrywający: Sebastian Matula (poprzedni klub
KPS Siedlce), Michał Superlak
(Młoda Liga ZAKSA); środkowi: Paweł Olszewski (Victoria PWSZ), Wiktor Macek
(Kęczanin Kęty), Karol Szczygielski (Pekpol Ostrołęka);
atakujący: Bartosz Filipiak
(Victoria PWSZ), Mateusz Frąc

Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Z kolei Dominika Dereń i Anna Zapała
pojechały z akademicką reprezentacją Polski na XXVIII
Letnią Uniwersjadę do Korei. Jednak teraz najbardziej
zapracowany jest prezes KU
AZS PWSZ Tadeusz Pogorzelski, który załatwia sprawy związane ze zgłoszeniem do rozgrywek drużyn
młodzieżowych. Prawdopodobnie w nowym sezonie
wałbrzyski klub wystawi
aż cztery drużyny: seniorki
w ekstralidze i II lidze oraz

młodziczki w lidze dolnośląskiej i wałbrzyskiej lidze
terenowej. Prezes ze współpracownikami już załatwia
wyjazd na obóz seniorek
do Cetniewa. Działacze klubu także szukają kolejnych
sponsorów dla drużyny,
bowiem koszty utrzymania
działalności klubu zwiększą
się teraz znacznie w związku
z awansami drużyn seniorek
i posiadaniem dwóch drużyn młodziczek. Klub przymierza się także do kilku
transferów.
(RED)

Grad medali
Zawodnicy UKN Melafir
Czarny Bór walczyli przez
trzy dni w Kościelisku na
Mistrzostwach Polski w
biathlonie letnim, skąd
przywieźli aż 18 krążków.
W niedzielę najlepsi zawodnicy z całej Polski rywalizowali w biegu indywidualnym w 10 kategoriach. III
miejsce w juniorach zdobył
Bartłomiej Filip, a tuż za podium był Mateusz Janik AZS
AWF Wrocław. W kategorii
kobiet V miejsce zdobyła
Karolina
Trzaska
AZS
AWF Wrocław. II miejsce
w juniorach młodszych
wywalczył Robert Szczepaniak, III miejsce Karol
Turek, nie poszczęściło się
na strzelnicy Damianowi
Marczakowi, który uzyskał
drugi czas biegowy na 36
zawodników i ostatecznie zajął 9 lokatę. Srebro
w kat. kobiet wywalczyła

Paulina Król. Bardzo udany
start dla Wojciecha Filipa,
który stanął na drugim
miejscu podium w kategorii
młodzicy, na piątym miejscu uplasował się Wojciech
Janik. VI miejsce zdobyła
Karolina Baraniec.
W drugim dniu rywalizacji
rozegrano bieg sprinterski. IV miejsce w juniorach
dla Mariusza Wtorka, V dla
Bartłomieja Filipa. Pierwszy,
brązowy medal w biathlonie letnim zdobyła Karolina Trzaska, VI miejsce dla
Natalii Surdyki. W juniorach
młodszych czwarte miejsce
przypadło Damianowi Marczakowi, brąz wywalczyła
Paulina Król. Drugie srebro
w młodzikach dla Wojciecha Filipa, na piątym miejscu uplasował się Krystian
Kałużny. W kategorii kobiet
złoto zdobyła Paulina Wasala, brąz dla Karoliny Baraniec.

Młodzik młodszy Michał Baraniec zdobył brąz.
Trzeci dzień rywalizacji to
mass start i sztafety. Juniorzy
Mateusz Janik wywalczył
złoto, Bartłomiej Filip srebro.
Na drugim miejscu podium
stanęła Karolina Trzaska. W
biegu sztafetowym juniorów
młodszych drugie miejsce
wywalczyli Robert Szczepaniak, Damian Marczak i Karol
Turek. Srebro dla młodzików
w składzie Wojciech Filip,
Wojciech Janik i Krystian
Kałużny. Sztafeta młodziczek
zdobyła brąz w składzie
Karolina Baraniec, Martyna
Dybiec, Paulina Wąsala. Srebro dla najmłodszej kategorii
chłopców Paweł Wąsala, Adrian Pyrdoł i Michał Baraniec.
Trenerami biathlonistów
UKN Melafir Czarny Bór są:
Jerzy Szyda, Zdzisław Kotas i
Łuksz Słonina.
(RED)

(RED)

Cyrak w Wielkopolsce
Były trener piłkarzy Górnika
Wałbrzych Jerzy Cyrak znalazł
nowego pracodawcę. Szkoleniowiec, który w przeszłości
był także asystentem trenera
Mariusza Rumaka w Lechu Poznań, w nowym sezonie będzie
szkoleniowcem trzecioligowego Pelikana Niechanowo. Klub
z Niechanowa wygrał rozgrywki
północnej grupy IV ligi wielkopolskiej i awansował do III ligi
kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej. Niechanowo to gmina
wiejska w powiecie gnieźnieńskim.
(RED)

Raków w Wałbrzychu
Drugoligowy Raków Częstochowa rozpoczął zgrupowanie w ośrodku Aqua Zdrój w
Wałbrzychu. W trakcie przygotowań do nowego sezonu pod
Chełmcem częstochowianie rozegrają dwa mecze kontrolne:
8 lipca z Górnikiem Wałbrzych
oraz 11 lipca z Chrobrym Głogów. W kadrze Rakowa jest między innymi Rafał Figiel, który był
liderem Wałbrzyskiego Górnika
w rundzie wiosennej sezonu
2014/2015.
(RED)

(AZS Opole); przyjmujący:
Sebastian Zieliński (Victoria
PWSZ), Adam Smolarczyk
(ZAS AGH Kraków), Grzegorz
Białek (Pekpol), Tomasz Rutecki (Camper Wyszków);
libero: Marcin Mierzejewski
(Banimex Będzin).
- Kadra jest stosunkowo
młoda, ma pierwszoligowe
doświadczenie, ma więcej niż
dobre parametry wzrostowe.
Reszta zależy już od trenerów,
od atmosfery jaką stworzą i
zgrania się ekipy, która będzie
dopiero tak naprawdę tworzona pod wizje Krzysztofa
Janczaka. I to będzie podstawowym zadaniem dla wszystkich siatkarzy i trenerów, a na
co będą mieć 2 miesiące. Start
Pucharu Polski i I ligi prawdopodobnie 26 września – informują działacze Victorii PWSZ
Wałbrzych.
(RED)

Niedźwiedzki w Turowie
Środkowy Piotr Niedźwiedzki, który był w minionym sezonie filarem
drugoligowego zespołu koszykarzy Górnika Wałbrzych
od nowego sezonu będzie
grał w Turowie Zgorzelec.
Wicemistrz świata do lat 17
podpisał trzyletnią umowę
z aktualnym wicemistrzem
Polski.
- Miałem trochę problemów zdrowotnych, które mnie
wyeliminowały z gry na blisko
półtora roku. Później pojawiła
się szansa odbudowania się w
Górniku Wałbrzych, trener mi
dużo pomógł, również z for-

malnościami. Teraz chciałbym
spróbować sił na wyższym
poziomie i myślę, że drużyna
wicemistrzów Polski to dobre
miejsce do rozwoju. Kibice
nie mają się czego obawiać
jeśli chodzi o moje zdrowie.
Chciałbym zrobić taki postęp
w Zgorzelcu, jak Damian Kulig, którego pamiętam jeszcze
z czasów jego gry w Poznaniu.
Teraz jest świetnym zawodnikiem, a kontrakt w Turcji tylko
to potwierdza – mówi Piotr
Niedźwiedzki w wypowiedzi
dla oficjalnej strony internetowej Turowa Zgorzelec.
(RED)
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Helta i Podgórska
liderami
Kolarze górscy KKW
Superior Wałbrzych z sukcesami wystartowali w kolejnej edycji tegorocznego
Pucharu Polski MTB XCO.
Tym razem ścigali się w
Skomielnej Białej w województwie małopolskim.
Dobrze spisali się juniorzy
i juniorki młodsze. W wyścigu kobiet po raz kolei na
podium stanęła Natalia Jeruzalska i zajmując 3 miejsce
zbliżyła się do podium w klasyfikacji generalnej oraz zapewniła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
czyli zawodach o Mistrzostwo Polski dla juniorów
młodszych. Jej koledzy Kamil
Tarnawski i Dariusz Michalik
zajęli miejsca 7 i 25. I wywalczyli kolejne punkty Pucharu
Polski oraz eliminacji OOM.
Filip Helta w kategorii juniorów od startu nadawał
tempo wyścigu. Filip aktualnie przebywa na zgrupowaniu kadry Polski juniorów,
dlatego wyróżniał się na
trasie, jadąc w biało-czerwonych barwach. Na drugim okrążeniu zaatakował z
grupy zawodników i żaden z
rywali nie był w stanie utrzymać jego tempa. Wygrał
swój wyścig po samotnej jeździe w kategorii Juniorów i z
dużą przewagą przyjechał na
metę przed aktualnym mistrzem Polski Marcelim Bogusławskim. Dzięki wygranej utrzymał pozycję lidera
Pucharu Polski i powiększył
swoją przewagę nad rywalami. Patrycja Piotrowska po
raz trzeci w tym roku stanęła
na podium Pucharu Polski
MTB, zajmując 3 miejsce w
Skomielnej Białej i w klasyfikacji generalnej zajmuje drugie miejsce.
Po raz pierwszy w tym sezonie w Pucharze Polski MTB
wygrała także Aleksandra
Podgórska w kategorii elite
kobiet. Dotychczasowa liderka cyklu zajmowała miejsca
na podium, ale brakowało
do kompletu zwycięstwa. W
Skomielnej Białej była bez-

Siatkarze na plaży

Filip Helta na podium Pucharu
Polski.

konkurencyjna i po samotnej walce na czele stawki na
metę przyjechała z prawie
3- minutową przewagą nad
drugą zawodniczką. Ola pojawiła się także nad podium
po raz drugi, ponieważ ma
dopiero 21 lat wygrała także
rywalizację w kategorii młodzieżowców do 23 lat.
Klasyfikacja drużynowa
to tegoroczna nowość w
Pucharze Polski MTB. Do
klasyfikacji punktuje trzech
najlepszych zawodników z
każdego klubu. A KKW Superior Wałbrzych w każdej
z dotychczasowych 4 edycji
Pucharu Polski, dzięki wyrównanemu składowi, zajmował miejsca na podium,
a aktualnie jest liderem na
półmetku rywalizacji. Za
wałbrzyskim klubem są m.in.
KCP Elzat Bieniasz Bike Team
Tarnów, UKS Sokół Goodman Zator, czy grupa zawodowa JBG-2 Professional
MTB Team.
- To duży sukces naszych
kolarzy, którzy od kilku lat
udowadniają, że są w Polskiej czołówce indywidualnie, ale też, jako klub. W
ubiegłym roku zdobyli tytuł
II wicemistrza Polski w sztafecie drużynowej i w Sławnie będą bronić medalu, ale
także zostali nagrodzeni tytułem najlepszego klubu w
Polsce w kategorii juniorów
– mówi Arkadiusz Stokłosa, menedżer KKW Superior
Wałbrzych.
(RED)

Kolejny sukces odnieśli zawodnicy TS Victorii PWSZ
Wałbrzych w siatkówce
plażowej. W turnieju rozgrywanym w Obornikach
Śląskich para Marcin Dereń i
Bartosz Ostrowski zajęła drugie miejsce na Dolnym Śląsku
i awansowała do półfinału
mistrzostw Polski w kategorii
juniorów. Victoria PWSZ ma
zatem 2 pary w półfinale mistrzostw Polski: kadetów i juniorów. Awans do półfinałów
z tego turnieju wywalczyli: Paweł Lewandowski/Maciej Lewicki, Bartosz Ostrowski/Marcin Dereń, Michał Markowski/
Michał Hawrylak, Sebastian
Ślósarz/Jakub Rybka. Półfinał
mistrzostw Polski odbędzie
się ponownie w Obornikach
Śląskich.

Joanna Ignasiak zastąpiła...
Joannę Ignasiak
Joanna Ignasiak jest liderką po dwóch wyścigach (w Walimiu i Bielawie) cyklu
Pucharu Strefy MTB Sudety.Wbrew pozorom, nie chodzi o byłą dwukrotną
mistrzynię Polski elity w jeździe indywidualnej na czas. Zawodniczka o tym
samym imieniu i nazwisku oraz miejscu zamieszkania, która ubiega się
o puchar strefy to... jej bratowa.

(RED)

I Głuszycki Marsz
Nordycki
Burmistrz Głuszycy Roman
Głód zaprasza miłośników
nordic walking na I Głuszycki Marsz Nordycki w sobotę
11 lipca. Początek marszu o
godz. 9.00 w Parku Jordanowskim w Głuszycy, meta przy
Podziemnym Mieście Osówka.
(RED)

Sprostowanie

Joanna Szarek – Ignasiak na czele peletonu.

Chochlik drukarski sprawił,
że nie do końca czytelny
okazał się tekst pt. „Pozostały wspomnienia”, zamieszczony w numerze 26 (249)
DB 2010 z 2 lipca br. zniknął
pierwszy jego akapit, a z nim
autor wypowiedzianych słów.
Przytaczamy zatem tę część
artykułu i przepraszamy Czytelników za „ubytek”. Oto on:
Piłkarze Górnika Wałbrzych
pożegnali się z druga ligą i rozgrywkami na szczeblu centralnym, w których występowali
przez pięć ostatnich sezonów.
Degradacje przypieczętował
remis 2:2 z Okocimskim Brzesko na własnym stadionie. Serce się kraje. Kibicom pozostały wspomnienia dawnych,
dobrych czasów klubu – powiedział RYSZARD MORDAK,
długoletni trener.

- Kiedyś, jeszcze jako Joanna Szarek, trenowałam w
Górniku Wałbrzych m.in. z
późniejszą szwagierką. Potem zajęłam się studiami na
Politechnice Wrocławskiej.
Do kolarstwa wróciłam w
poprzednim sezonie. Do
znaczniejszych
osiagnięć
zaliczam zwycięstwo w Bike
Maratonie w Wałbrzychu, a
także drugie miejsce w Bike
Maratonie w Jeleniej Górze –
powiedziała.
Poza tym uczestniczyła w
narciarskim Biegu Piastów
oraz przebiegła Półmaraton
Ślężański. - Nie stawiam na
sukcesy za wszelką cenę,
traktuję sport po amatorsku.
Kolarstwo ma być dla mnie
przede wszystkim frajdą. Ale
dołożę starań, by zdobyć
Puchar Strefy MTB Sudety –

Redakcja

zaznaczyła 27-letnia mama
4-letniego Szymona.
Do zakończenia cyklu
pozostały jeszcze wyścigi w
Głuszycy (8 sierpnia) i Srebrnej Górze (10 października),
gdzie odbędzie się finał imprezy. Strefa MTB Sudety, to
najdłuższy system górskich
tras rowerowych w Polsce.
Obecnie liczy 483 km i jest
ciągle rozbudowywany wraz
z infrastrukturą.
„Pierwsza” Joanna Ignasiak, po zakończeniu kariery na szosie i torze, mniej
udziela się jako kolarka, a
więcej jako taterniczka. Wspięłam się m.in. na Zawrat
(2159 m npm), Kozi Wierch
(2291), Krywań (2494) i najwyższy polski szczyt – Rysy
(2499). Moim najwiekszym
sportowym marzeniem jest

wejście na Mount Everest –
wyjaśniła 31-letnia zdobywczyni 24 medali MP, w tym
14 złotych.
- Żałuję, że nie udało mi
się pojechać na igrzyska
olimpijskie. Kolarstwo w
kobiecym wydaniu nigdy
nie pozyskało mecenasów,
dzięki którym można by
było rywalizować z najlepszymi na świecie. Dlatego
rozpadła się grupa Pol-Aqua
Ryszarda Szurkowskiego, w
której uczestniczyłam w kilku wyścigach zagranicznych
– podkreśliła.
Na co dzień od czterech
lat pracuje jako nauczyciel
wychowania fizycznego w
Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.
Andrzej Basiński
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NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311265

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

OKAZJA !! 16.000zł mieszkanie
w Boguszowie 20m2, 1 pokój,
łazienka i wc w mieszkaniu. Do
remontu. Kontakt 535-416-014
Szczawno- Zdrój, mieszkanie do
remontu, 48 m2, (33m2+15m2),
cena 65 000zł. Tel: 535-311-265

Podzamcze, 54 m2, rozkładowe,
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna
cena 115.000,-zł. Kontakt 535416-014

Piaskowa Góra, 26m2, kawalerka z
jasną kuchnią i balkonem, czynsz
tylko 180,-zł SUPER CENA 59.000zł
Kontakt 530-998-374

Podzamcze, 48 m2, rozkładowe,
dwa pokoje, SUPER CENA 97.000,zł Kontakt 535-285-514

Podgórze, 3 pokoje,42m2 plus 2
ogródki i garaż, CENA 79.000zł
Kontakt 530-998-374

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

DO WYNAJĘCIA, Stary Zdrój,
34m2, kawalerka, umeblowana,
od zaraz Kontakt 530-998-374

DUŻA KAWALERKA po kapitalnym
remoncie, 1 piętro, jasna kuchnia,
ogrzewanie gazowe, Śródmieście,
37m2, 59 000zł. Tel: 535-311-265
OKAZJA ! Trzypokojowe mieszkanie z aneksem kuchennym, 1
piętro, po remoncie, ogrzewanie
gazowe, Stary Zdrój, 56m2,
69.900zł. do neg. 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 295 000zł.
Tel: 535-311-265
Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2,
duży potencjał, dwa mieszkania
w cenie jednego (66m2+19m2),
cena 125 000zł DO NEGOCJACJI!
Tel: 535-311-265
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
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
Nowe Miasto, OKAZJA! 41 m2,
dwa pokoje w doskonałej lokalizacji, kilkurodzinna kamienica. Do
remontu. Cena 55000,-zł Kontakt
530-998-374
Biały Kamień 2 pokoje, 42m2,
do wprowadzenia, kameralna
zabudowa. Cena 119.000,-zł DO

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

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-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
wykończenia, 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

MIESZKANIA-PIASKOWA GÓRA

MIESZKANIE-SZCZAWNO ZDRÓJ

220 tyś. do negocjacji, 133 m2, 4
pokoje, I piętro, balkon, piwnica30 mkw, możliwość wykupienia
dodatkowego pomieszczenia,
do remontu, 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
79 tyś., do negocjacji, 35 m2, 2
pokoje, II piętro, po remoncie,
74/640 11 73, 502 668 974
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

BON - Nowe Miasto ,50,5 m2 ,3
piętro ,2 pokoje ,jasna kuchnia
w zabudowie ,łazienka z kabina
prysznicowa i bidetem ,osobno
wc ,przedpokój ,duży balkon
.Piwnica ,wspólna suszarnia
.Ogrzewanie miejskie . Cena : 130
000 zł (nr : 1967) - (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06 , (74) 666 66 09
BON – Biały Kamień ,62m2 ,1
piętro ,3 pokoje ,jasna kuchnia
,łazienka z wanną ,osobno wc
,2 balkony ,przedpokój .Piwnica
.Ogrzewanie z centralnej kotłowni
.Cena : 170 000 zł (nr : 2015) - (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 ,81 m2 ,1
piętro ,2 pokoje ,jasna kuchnia
,łazienka z kabina prysznicową
oraz wc .Ogrzewanie CO gazowe
.Piwnica ,komórka ,wspólny
strych .. .Cena : 159 000 zł (nr :
2035)- (74) 666 66 09, (74) 666 66
06 , (74) 843 33 33
BON - Nowe Miasto ,80 m2 ,parter
,3 pokoje , jasna kuchnia ,łazienka
z wc ,przedpokój ,weranda
.Komórka ,piwnica .Ogrzewanie
węglowe . Cena : 80 000 zł (nr
: 467) - (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 - Podzamcze ,75,5 m2 ,4
piętro ,4 pokoje ,jasna kuchnia
w zabudowie ,łazienka z kabina
prysznicowa oraz bidetem
,osobno wc ,przedpokój ,balkon
.Piwnica .Ogrzewanie z centralnej
kotłowni .Cena : 199 000 zł (nr :
2025) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06

109 900 zł do negocjacji, 42 m2, 2
pokoje z widną kuchnią, gotowe
do wprowadzenia, 74/640 11 73,
502 668 974

WYJĄTKOWA OKAZJA - W SAMYM
CENTRUM SZCZAWNA ZDROJU,
W SĄSIEDZTWIE GŁÓWNEGO
DEPTAKU

- (74) 666 66 06, (74) 666 66 09 ,
(74) 843 33 33

BON - Sobięcin ,48 m2 ,wysoki
parter ,2 pokoje ,jasna kuchnia
,łazienka z prysznicem i Wc
,przedpokój .Ogrzewanie piec CO
na opał stały .Strych ,2piwnice
,wspólny ogródek . Cena : 95 000
zł (nr : 2039)- (74) 843 33 33, (74)
666 66 09
BON – Stary Zdrój ,45 m2 ,wysoki
parter ,2 pokoje ,jasna kuchnia w
zabudowie ,łazienka z wanną oraz
wc ,przedpokój ,piwnica ,strych
,ogródek .Ogrzewanie piec co na
opał stały .Okna Pcv .Cena : 99
800 zł (nr : 2017)- (74) 843 33 33,
(74) 666 66 06 (74) 666 66 09
BON - Sobięcin ,46 m2 ,1 pietro
,2 pokoje ,jasna kuchnia w zabudowie ,łazienka z wanną oraz wc
,przedpokój .2 piwnice ,wspólny
strych ,ogródek .Ogrzewanie
gazowe piec 2 funkcyjny .Okna
Pcv .Cena : 125 000 zł (nr : 1974)

BON - Piaskowa Góra ,59 m2
,wysoki parter ,4 pokoje ,kuchnia
,łazienka z wc ,balkon ,przedpokój
.Komórka .Ogrzewanie centralne
miejskie .Cena : 119 000 zł (nr :
2013) - (74) 843 33 33, (74) 666
66 06
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 - Podgórze ,Dom wolnostojący ,180 m2 ,działka 800 m2
,basen .Cena : 950 000 zł (nr :
2038) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06 , (74) 666 66 09
BON - Głuszyca ,Dom wolnostojący ,150 m2 ,Działka 1600 m2
,garaż w bryle budynku .Cena :
215 000 zł (nr : 2004) - (74) 843 33
33, (74) 666 66 06 , (74) 666 66 09
BON- Szczawno Zdrój ,obiekt
,273 m2 ,działka 2500 m2 .Cena :
750 000 zł (nr : 2033) - (74) 666 66
06 , (74) 666 66 09 , (74) 843 33 33
BON – Boguszów Gorce ,działka
inwestycyjna ,3167 m2 .Media :
woda na działce ,energia elektryczna ok 10 m 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 – Szczawno Zdrój ,Działka
budowlana ,6500 m2 .Media
: prąd ,gaz ,woda przy drodze
dojazdowej .Teren ogrodzony
.Droga : kostka .Cena : 150 zł/m2
(nr : 2032) - (74) 666 66 09, (74)
666 66 06 , (74) 843 33 33
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 - Śródmieście ,lokal , 120 m2
,parter ,sala sprzedaży ,toaleta ,2
pomieszczenia socjalne ,magazyn
.Ogrzewanie elektryczne .Cena :
515 000 (nr : 2034)- (74) 843 33
33, (74) 666 66 06
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 - Szczawno Zdrój ,działka
budowlana ,1860 m2 .Media :prąd
i woda przy drodze dojazdowej
.Częściowo ogrodzona .Cena : 150
zł/m2 (nr : 2029) - (74) 666 66 06 ,
(74) 666 66 09 , (74) 843 33 33
BON - Zagórze Śląskie ,działka
budowlana ,1774 m2 .Media :
prąd na drodze ,woda ze studni
na działce .Droga dojazdowa
asfaltowa .Cena : 35 000 zł (nr :
2040) - (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

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

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

BON – 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

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 76 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 3 pokoje po
remoncie z ogrodem i garażem,
42m2, Podgórze, cicha lokalizacja,
cena 79 tys.zł., 74 666 42 42, 881
788 200.
WILLA – Sprzedamy kawalerkę
po remoncie 30m2, Biały Kamień,
ogrzewanie gazowe, wysoki
parter, cena 55 tys.zł. 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
4 pokoje, 57m2, Piaskowa Góra,
5 piętro, 128 tys.zł. 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 do remontu 3
pokoje, 63m2, B.Kamień, parter,
45 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 Boguszów
- Gorce, 2 pokoje do remontu ,
43m2, 1 piętro z ogródkiem, cena
45 tys.zł. – do negocjacji 666 42
42, 881 788 200.
WILLA- Sprzedamy 2 pokoje,
42m2, rozkładowe, zadbane,
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-OKAZJA-OKAZJA !!! Do
sprzedania prawie nowy wolnostojący, pawilon handlowy o pow.
24M, doskonały pod działalność
gastronomiczną, oraz handlowo-usługową, cena 13 500 zł (cena
nowego 40 tys.) tel. 606 976 630
OKAZJA!!! MS-2138 Biały Kamień,
okolice ul. Bema, 45m2, 2 pokoje,
rozkładowe, po remoncie, z
OGRÓDKIEM, cena 89 tys. 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
OKAZJA !!! 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
OKAZJA!!! Podzamcze Mieszkania
po kapitalnym remoncie o pow.
62M, 48m, 54m, komfortowe z
meblami kuchennymi w zabudowie, Możliwośc wykończenia pod
klienta tel. 883 34 486
Piaskowa Góra, 4 pokoje, 57m2, do
wprowadzenia, 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 49 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-2134 Piaskowa Góra, 3 pokoje,
52m2, do wejścia, cena 155 tys.
Tel. 793 111 130
Piaskowa Góra, 3 pokoje, 45m2,
do remontu, cena: 99 tys. Tel. 883
334 486
MS-2129 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
PO REMONCIE, 2 piętro w 4, cena
99 tys. Tel. 883 334 481
MS-1984 Podzamcze, 3 pokoje,
71,70m2, do odświeżenia, cena
155 tys. Tel. 793 111 130
OKAZJA ! MS-2096 Podzamcze, 2
pokoje, 48m2, 1 PIĘTRO w 4, DUŻY
BALKON, do odświeżenia, cena
125 tys. Tel. 883 334 486
MS-2093 Podzamcze, 3 pokoje,
pełen rozkład, 54m2, 2 piętro, cena
125 tys. Tel. 883 334 486
MS- 2105 Biały Kamień, kawalerka,
pow. 24m2, DO WPROWADZENIA,
1 PIĘTRO, ogrzewanie gazowe,
cena: 49 tys. Tel. 883 334 481
Nowe Miasto, 45m2, 2 pokoje, do
odświeżenia, cena 63 tys. Tel. 883
334 481
Nowe Miasto, 47m2, 2 pokoje, do
wprowadzenia, GARAŻ, 119 tys tel.
883 334 486
MS-2065 Poniatów, 2 pokoje,
64m2, 1 piętro, po remoncie, cena:
82 tys. Tel. 793 111 130
MW-2173 Piaskowa Góra wynajem,
3 pok. Wyposażone, 1100 zł/m-c
Tel. 883 334 481
Działki budowlane bogata oferta
Wałbrzych i okolice cena już od 30
tys. Tel. 793 111 130
Działka 7000m2 Boguszów Gorce,
129 tys, Tel. 883 334 486
LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o
pow. 320 m w Centrum Wałbrzycha przy największym parkingu w
mieście, cena 4500. tel. 606 976
630

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!

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
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 – NOWE MIASTO, okolice Asnyka, 2 pokoje, 43m2, 1 piętro w 1, po kapitalnym remoncie,
bez czynszowe, cena 128.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – NOWE MIASTO, okolice Ogińskiego, 2 pokoje z jasną
kuchnią, 41m2, wysoki parter,
C.O. Gaz 63.000zł, tel. 74 840 40
40, 512 085 489
RENOMA – 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
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

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, 2 pokoje, 36m2, 5 piętro
w 10, cena 93.000zł, 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
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2 z dużym
balkonem, 5 piętro w 10, po kapitalnym remoncie, cena 119.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 3 pokoje, 66m2, 9 piętro
w 10, cena 135.000zł, tel. 74 840
40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl
Nieruchomość tygodnia: Do
sprzedaży własnościowe, 2
pokojowe mieszkanie w pełnym
rozkładzie o powierzchni 35
m2 zlokalizowane w Głuszycy,
ul. Ogrodowa. Lokal mieści się
na III piętrze w 4 piętrowym
bloku. Mieszkanie nie wymaga
remontu. Okna i parapety nowe,
wymienione drzwi zewnętrzne i
wewnętrzne. Kuchnia w zabudowie, nowy piec gazowy na ciepła
wodę. Łazienka z WC- prysznic.
Ogrzewanie miejskie. Zadbana
klatka schodowa i bardzo dobre
sąsiedztwo. Niskie opłaty: czynsz
z wodą, ogrzewaniem i funduszem remontowym około 260
zł. Mieszkanie jest ciepłe, jasne i
słoneczne z balkonem w cichej
okolicy. W okolicy szkoła, nowa
przychodnia, park, kościół, sklepy.
Cena 85 tys zł.

Oferujemy naszym Klientom
bezpłatną pomoc w załatwieniu
formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości. Ponadto proponujemy
bezpieczne i sprawne przejście
przez cały proces zakupu aż do
momentu umowy końcowej związanej z jej nabyciem. Oferujemy
pomoc w sprawdzaniu stanu
prawnego i kompletowaniu dokumentów do kredytu i Notariusza.
Pomagamy w negocjacjach ceny i
warunkach transakcji z właścicielem. Polecamy i zapraszamy do
bliższej prezentacji!
Posiadamy mieszkania i domy
do sprzedaży w Głuszycy w
atrakcyjnych cenach! Mieszkania
jedno- dwu- trzy i czteropokojowe do zamieszkania i do remontu.
Serdecznie zapraszamy do naszego biura w Głuszycy.
Sprzedam ½ domu w Głuszycy.
Pow. 130 m2- Cena 260 tys.zł.
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
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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USŁUGI
(3) 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.
(3) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(3) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.

dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668-549-462.
(3) Sprzedam mieszkanie (55m2)
w Walimiu, cena 25 tys. zł. lub
wynajmę. Tel. 674-834-47.
Super okazja! Uzbrojone działki
budowlane, usługowe – rejon
Poniatów. Tel. 609-461-816.
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.

MOTORYZACJA

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

WSZYWANIE

Sprzedam samochód Subaru
Forester 2 L, 1999 r., benzyna,
automat, bogate wyposażenie,
właściciel PL, zadbany, cena
11500 zł. Tel. 668 292 848.

ESPERALU

(3) Kupię stare motocykle oraz
części i boczne wózki motocyklowe. Tel. 889 70 62 26.

507 943 593

(3) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.

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

z tradycjami
tel. kom. 660 718 031

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

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

(3) PRACA DLA OPIEKUNA
SENIORÓW W ANGLII, WYSOKIE
ZAROBKI. TEL. 509 892 436.
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO Z DOŚWIADCZENIEM. TEL. 696 473 695

NIERUCHOMOŚCI
(2) Do wynajęcia lub sprzedaży
umeblowana kawalerka po
remoncie. Tel. 698 080 149.
(9) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum Wałbrzycha, 45 m2 na

tel.: 791 87 34 77

irciawol@wp.pl
OPRAWA KSIĄŻEK,

Usługi
remontowo
– budowlane
Szybko, tanio,
solidnie!
Tel. 730 275 689
KREDYTY GOTÓWKOWE
DO 150 TYS.
HIPOTECZNE, DLA FIRM,
ODDŁUŻENIOWE,

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

CZASOPISM,
DOKUMENTÓW ITP.

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

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

REPERACJE
OPRAWY TWARDE
Z TŁOCZONYM NAPISEM
NA ZAMÓWIENIE
GALANTERIA
INTROLIGATORSKA

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

Tel. 606 478 000

TANIE DB2010

.PL
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UBEZPIECZENIA

Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

Introligatornia

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

(3) ZOSTAŃ OPIEKUNEM
SENIORÓW W NIEMCZECH I
ZARÓB 3000EURO BRUTTO ZA
WYJAZD. Tel.509 892 436.

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

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

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

(1) Firma handlowa zatrudni młode, dyspozycyjne osoby do pracy
przy promocjach i wyprzedażach.
Praca stała, od zaraz. 550 zł/tyg.
Tel. 519-484-971

mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne

PRZYJMĘ DO PRACY
W WAŁBRZYCHU
FRYZJERKĘ

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

PRACA

Kupiê zegarki

W naszej bogatej ofercie są także

chwilówki – kredyty
BIURO: ul. Słowackiego 8

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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

NAPRAWA

SKUTERÓW I QUADÓW
(odbiór i dowóz)

CZĘŚCI
DO SKUTERÓW
GLOBAL  AUTO
Ul. Traugutta 10
BOGUSZÓW GORCE
Tel. 722-181-622

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

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

ORAZ ŻYCZERNIA W FORMIE

Sprzedam
kawalerkę

KSIĄŻKI)

28 m2 po remoncie

Gwarantujemy

za 28.000,- zł

Tygodnik DB 2010
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wysockiego 27, 58-300 Wałbrzych
tel. 790 709 590
e-mail: redakcja@db2010.pl
reklama@db2010.pl, www.db2010.pl
Wydawca: PPHU Media-Plan
Redaktor naczelny: Robert Radczak

transport

tel. 887-338-001.

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń i reklam. Tekstów niezamówionych
nie zwracamy.

(PUDEŁKA, TECZKI, OKŁADKI
OKOLICZNOŚCIOWE

DB2010

.PL

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

