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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

Mieszkańcy protestują
W Wałbrzychu trwa kolejna odsłona walki o likwidację
składowiska firmy Mo-Bruk,
na którym trzy tygodnie temu
doszło do kolejnego groźnego pożaru. Mieszkańcy protestują nie tylko w Wałbrzychu,
tymczasem Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
nie ma nic do zarzucenia sobie i swoim służbom w sprawie funkcjonowania wałbrzyskiego składowiska.
Kilkudziesięciu wałbrzyszan
w ubiegły piątek uczestniczyło w proteście w miejscowości
Korzenna koło Nowego Sącza,
gdzie siedzibę ma spółka Mo-Bruk. Mieszkańcy Wałbrzycha
rozdawali ulotki informacyjne
dotyczące pożaru z 5 lipca 2015 r.
i rozmawiali z mieszkańcami
przy głównej ulicy w Korzennej.
- Społeczność lokalna przyjęła
nas ze zrozumieniem. Ponad
400 km, które nas dzieli, nie stanowi przeszkody, aby przybyć
tutaj i rozmawiać o sprawach
dla nas ważnych, a taką jest
bezpieczeństwo ekologiczne i
stan środowiska w Wałbrzychu
i okolicznych miejscowościach
– wyjaśnia Macieja Badora.

Przed Urzędem Gminy w Korzennej została zorganizowana
konferencja prasowa, a potem
delegacja wałbrzyszan stanęła
przed siedzibą firmy Mo-Bruk,
ale nie udało się jej porozmawiać z żadnym pracownikiem
firmy. Wcześniej protesty odbyły się w Wałbrzychu.
Przypomnijmy, że prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej złożył w prokuraturze
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
składowiska. Z opinią prezydenta nie zgadza się między
innymi Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska, do którego Roman Szełemej zwrócił

się z wnioskiem o zamknięcie
składowiska firmy Mo-Bruk. Inspektor Waldemar Kulaszka nie
tylko odpiera zarzuty prezydenta, tak w sprawie zarzutów
o bezczynność podległych mu
służb, jak i legalności wałbrzyskiego składowiska, ale także
grozi wystąpieniem na drogę
prawną, jeśli będą pojawiały
się kolejne zarzuty pod adresem WIOŚ.
(RED)
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!

Bohater i „bohaterzy”
Wielokrotnie na łamach
Tygodnika DB2010 publikowałem teksty o wałbrzyskich
policjantach, a konkretnie z
I Komisariatu Policji na Piaskowej Górze, w których dawałem upust swojej złości,
wywołanej postępkami niektórych funkcjonariuszy tej
jednostki. Tym razem tekst
poświęcony kilku z nich rozpocznę od tragicznej informacji dotyczącej policjanta
z Komisariatu I, którego nie
mogę nazwać inaczej, jak bohaterem. Prawdziwym bohaterem. Marek Dziakowicz nie
wahał się ani sekundy, gdy w
dniu 20 lipca br., usłyszał wołanie o pomoc 16-letniego
chłopaka, który topił się w
morzu, kiedy on wraz z żoną i
córeczką spacerował po niestrzeżonej plaży w Gąskach
koło Koszalina. Chłopak został uratowany, ale niestety
los dla Marka Dziakowicza
okazał się okrutny. Przegrał z
żywiłem i pochłonięty przez

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)

fale, utopił się. Cóż można
napisać o człowieku, który
dokonując
bohaterskiego
czynu, sam traci życie? Słowa
niczego nie oddadzą, bo to
co zrobił mówi samo za siebie. W mojej ocenie, w ocenie starego gliniarza, który
niejedno widział i przeżył,
Marek Dziakowicz jest przykładem prawego i dzielnego
funkcjonariusza i naprawdę
bardzo bym pragnął, aby w
policji byli wyłącznie tacy jak
On. Gotowi poświęcić się dla
innych, nie zważając na własne bezpieczeństwo, na własne życie. Tak przecież ślubowali i Marek Dziakowicz
złożonego ślubu dotrzymał.
Śpij spokojnie snem bohatera. Cześć Twojej Pamięci!
Kiedy myślę o Nim i Jego
bohaterskim czynie, nie daje
mi spokoju fakt, że w tym
samym komisariacie „służą”
policjanci, będący całkowitym zaprzeczeniem tego, co
swoją postawą, swoim czynem, zaprezentował śp. Marek Dziakowicz. Dokładnie
trzy dni przed jego tragiczną
śmiercią, 17 lipca, w Sądzie
Rejonowym w Wałbrzychu
przysłuchiwałem się drugiej już rozprawie o pobicie
Pawła R., które miało miejsce
w maju 2014 roku na terenie I Komisariatu. Na ławie
oskarżonych zasiada dwóch
policjantów, którzy, o czym
jestem głęboko przekonany,
są całkowitym zaprzeczeniem tego, co prezentował
sobą tragicznie zmarły ich –
jak sądzę – kolega. O sprawie
tej pisałem w numerze 17
(240) Tygodnika DB 2010 w
z 29.04.2015 r. w felietonie
„Różne kwiatki”. Przypomnę,
że – według zeznań pokrzywdzonego - w sytuacji,
kiedy policjant winien wystawić mandat za wykroczenie,
dzieją się przedziwne rzeczy.
Policjanci za wyrządzoną
marketowi „Real” szkodę w
wysokości 5 zł, zamiast wy-

Zawyją syreny
stawić mandat karny, zabierają Pawła R. do komisariatu,
gdzie go przesłuchują, a następnie każą podpisać protokół przesłuchania. Kiedy ten
odmawia, jeden z nich, aby
go zachęcić do złożenia podpisu, brutalnie leje go pałką
służbową. Starszy i bardziej
doświadczony
funkcjonariusz, aprobując zachowanie
młodego kolegi, nakazuje
Pawłowi R., aby stał spokojnie i bez słowa skargi odebrał
„należną” mu porcję razów.
Przedstawione prokuraturze
dowody takiego zachowania policjantów, były na tyle
mocne, że po prawie roku
śledztwa, postawiła im zarzuty i skierowała do sądu
akt oskarżenia. Przysłuchując się temu, co działo się
na sądowej sali, nie mogłem
pozbyć się uczucia niedosytu i zdziwienia, albowiem
zorientowałem się, że fakt
bezprawnego pozbawienia
Pawła R. wolności (zabranie
do komisariatu), jak również
wykonywanie czynności procesowych (przesłuchanie)
bez podstawy prawnej, jakby
uszły uwadze prokuratury.
Czyżby nikt w Prokuraturze
Rejonowej w Świdnicy nie
zadał sobie pytania, do jakiej
to sprawy policjanci Pawła R.
przesłuchiwali? Przecież fakt
wykroczenia nie budził wątpliwości, albowiem przyznał
się do niego, co w tej sytuacji
winno zakończyć się wypisaniem mandatu. Mógł zostać
przyjęty, albo nie. Jednakże
zgodnie z prawem, odmowa
przyjęcia mandatu kończy
postępowanie mandatowe,
a policjant - bez potrzeby
przesłuchania takiej osoby
- kieruje sprawę o ukaranie
do sądu. I to wszystko. Drugą wątpliwość, jaka mnie
dręczyła (i dręczy nadal), to
postawienie policjantom zarzutu naruszenia czynności
narządu ciała lub rozstrój
zdrowia, trwającego nie dłu-

żej niż 7 dni (art. 157 § 2 kk).
Czyn taki jest zagrożony karą
pozbawienia wolności do lat
dwóch. Tymczasem, jak wynika z materiałów śledztwa i
przesłuchania w sądzie, policjanci bili Pawła R., aby go
zmusić do podpisania tego
nieszczęsnego protokołu, a
takie zachowanie regulowane jest już innym przepisem,
a mianowicie art. 246 kk,
gdzie zagrożenie karą jest
znacznie, i to bardzo, wyższe.
Według niego funkcjonariusz, który w celu uzyskania
określonych zeznań, stosuje
przemoc lub w inny sposób
znęca się fizycznie nad inną
osobą, podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10. Dalibóg, nie mam
zielonego pojęcia, dlaczego
prokuratura o tym przepisie
zapomniała. Wiem jednakże, że wysokość zagrożenia
daje sądowi możliwość łagodniejszego potraktowania sprawcy, nie mówiąc już
o tym, że może on uniknąć
tymczasowego aresztowania po przedstawieniu zarzutu. Jest tak dlatego, że
art. 258 § 2 kpk dopuszcza
zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku
do oskarżonego, któremu
zarzuca się popełnienie przestępstwa, gdzie górna granica kary wynosi co najmniej 8
lat. W takim przypadku ”potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu
zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może
być uzasadniona grożącą
oskarżonemu surową karą”.
A ja na rozprawie dowiaduję
się, że ci dwaj policjanci, po
trwającym miesiąc zawieszeniu w obowiązkach służbowych, dalej je wykonują i
zapewne ich broń służbowa
nie została im odebrana. Dla
mnie jest to rzeczą niepojętą
i być może rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy
zechce to wyjaśnić, bo my-

ślę, że takiego wyjaśnienia
sprawa wymaga. Tym bardziej, że aktualnie w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy toczy się inne śledztwo
dotyczące m.in. zmuszenia
Michała Z. do złożenia zeznań, w których przyznaje
się do przestępstwa, którego
nie popełnił. Dwaj policjanci,
z I Komisariatu Policji w Wałbrzychu, biciem mieli zmusić
go do tego, aby nie tylko
podpisał protokół, ale i wziął
udział w czynności procesowej zwanej wizją lokalną,
w czasie której pokazywał,
gdzie niby kradł. Jak wykazało dalsze dochodzenie w
tej sprawie (prowadzone już
przez inną jednostkę), żadnej kradzieży nie dokonał,
co w pełni dowodzi, iż jego
zawiadomienie o pobiciu
w celu złożenia zeznań nie
budzi wątpliwości. I akurat
w tej sprawie, po wielu interwencjach, świdnicka prokuratura prowadzi śledztwo,
w którym oprócz czterech
innych ciężkich zarzutów,
znajduję ten z art. 246 kpk.
Tylko, że nic nie słychać, aby
wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego
aresztowania, dzięki czemu
wskazani przez Michała Z.
policjanci dalej pełnią swą
„służbę”. Oczywiście z bronią
palną przy boku.
Jeden komisariat, a tak
różne postaci. Bohater i…
Zamilczę w tym miejscu, aby
pamięci Marka Dziakowicza
nie ubliżyć. Śpij spokojnie
Marku, niech Ci ziemia lekką
będzie.
PS.
Na niektóre uwagi red. Andrzeja Basińskiego skierowane pod moim adresem
w DB 2010 z dnia 16.07.br.
odpowiem w numerze następnym, a bardziej zainteresowani już teraz mogą się
z nimi zapoznać na mojej
stronie www.janusz-bartkiewicz.eu.

1 sierpnia 2015 r. w Wałbrzychu zostanie przeprowadzony trening systemu
wczesnego
ostrzegania.
W ramach treningu zostaną
wyemitowane dwa rodzaje
sygnałów alarmowych: godzina 17.00 – 17.03 – ogłoszenie
alarmu (modulowany dźwięk
syreny w okresie trzech minut);
godzina 17.08 – 17.11- odwołanie alarmu (ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).
(RED)

Bez większych strat
W wyniku burz, które wystąpiły w dniach 18 – 19 lipca
2015 r. w powiecie wałbrzyskim, najwięcej szkód służby odnotowały w gminie
Stare Bogaczowice. W miejscowościach: Gostków, Nowe
Bogaczowice i Chwaliszów
zostały powalone drzewa,
które w Chwaliszowie uszkodziły ogrodzenie prywatnej
posesji, a w Gostkowie linię
energetyczną (przywrócono
już dostawy energii). Z kolei w
Starych Bogaczowicach silny
wiatr uszkodził dachu jednego
z budynków.
(RED)

Uwaga na barszcz
Wójt Gminy Czarny Bór
zwraca się z prośbą do
mieszkańców gminy o zgłaszanie każdego zauważonego przypadku występowania barszczu Sosnowskiego.
Osobą do kontaktu w Urzędzie
Gminy Czarny Bór jest Bogumiła Salamońska - tel. 74 8450
139 wewnętrzny 20.
(RED)

Wyczyszczą ulice
Wkrótce na drogach gminy
Walim pojawi się zamiatarka
uliczna. Służyć ona będzie do
utrzymania czystości ulic, placów, parkingów, zatok autobusowych na terenie gminy. Dzięki nowej zamiatarce prace
porządkowe będą odbywały
się dokładniej i szybciej – zapewniają urzędnicy.
(RED)
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Wałbrzyski policjant zginął
ratując ludzkie życie
- 20 lipca 2015 r. nasz Kolega i Przyjaciel - starszy aspirant Marek Dziakowicz
z Komisariatu I Policji w Wałbrzychu - zginął ratując ludzkie życie. Przebywając
nad polskim morzem z rodziną na urlopie, policjant zauważył tonącego młodego
mężczyznę. Bez wahania ruszył razem z innymi osobami na pomoc. Tonącego
uratowano. Niestety Marek, który życie ludzkie przedkładał ponad wszystko i pełniąc
służbę wielokrotnie ratował inne osoby, tym razem niosąc pomoc zapłacił najwyższą
cenę – napisali w imieniu wałbrzyskich i dolnośląskich policjantów st. asp. Joanna
Żygłowicz i st. asp. Paweł Petrykowski.
- Starszy aspirant Marek
Dziakowicz, przebywając
na urlopie wypoczynkowym w miejscowości Gąski,
spacerując z żoną i córką
po plaży zauważył wołającego o pomoc młodego
mężczyznę, który znajdował się około 30 metrów
od brzegu. Funkcjonariusz
z Wałbrzycha natychmiast
podjął akcję ratunkową
wobec tonącego mężczyzny. Razem z nim na pomoc
ruszyło także kilka innych

osób. W wyniku podjętej
akcji ratunkowej udało się
uratować tonącego mężczyznę. Niestety st. asp.
Marek Dziakowicz niesioną
pomoc przypłacił życiem.
Dla st. asp. Marka Dziakowicza życie ludzkie zawsze
było najważniejsze. Pozostawał wierny zasadom wyrażonym w rocie przysięgi,
którą złożył, podejmując
14 lat temu służbę w policji, broniąc bezpieczeństwa
obywateli w każdej niebez-

piecznej sytuacji, zarówno
w służbie, jak i poza nią. W
październiku 2014 r. funkcjonariusz otrzymał z rąk
Komendanta
Miejskiego
Policji w Wałbrzychu list
gratulacyjny w związku z
interwencją, podczas której
uratował uwięzioną od kliku
dni w mieszkaniu, nieprzytomną kobietę. Do czasu
przyjazdu Pogotowia Ratunkowego udzielał skrajnie wyczerpanej kobiecie
pomocy przedmedycznej.

Innym razem błyskawiczna
reakcja funkcjonariusza i
jego partnera uratowała 27
– letniego mężczyznę, który
targnął się na własne życie.
Natychmiast odcięto wówczas sznur, a podjęta akcja
reanimacyjna przywróciła
czynności życiowe. St. asp.
Marek Dziakowicz od wielu lat oddawał też krew dla
potrzebujących. W 2012 r.
znalazł się na liście dawców

wyróżnionych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Wałbrzychu. Od początku
pełnił służbę w pionie prewencji. Funkcjonariusz był
wielokrotnie wyróżniany za
zaangażowanie w służbie.
Dotychczasowa
postawa
naszego kolegi oraz podjęte
bez wahania działanie z narażeniem własnego życia na
plaży w Gąskach, zasługują
na najwyższe uznanie. St.
asp. Marek Dziakowicz pozostawił żonę i dwójkę dzieci. Rodzina została objęta
pomocą psychologiczną.
Rodzinie tragicznie zmarłego policjanta składamy
wyrazy współczucia – napisali w imieniu wałbrzyskich
i dolnośląskich policjantów
Joanna Żygłowicz i Paweł
Petrykowski.
Pogrzeb st. asp. Marka
Dziakowicza odbędzie się
w piątek, 24 lipca, o godz.
15.00 w Mokrzeszowie.
(RED)

Brakuje krwi
Czas wakacji to czas odpoczynku, ale także czas
wzmożonego zapotrzebowania na krew. Wprawdzie
Honorowi Dawcy Krwi zgłaszają się do oddania życiodajnego płynu, ale ciągle jest
ich za mało.
Krew można oddać w Wałbrzychu od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00
-13.30 oraz w każdą pierwszą
sobotę miesiąca w godzinach 8.00 - 12.00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
- Jeśli jesteś w wieku od 18
do 60 lat (oddający krew
po raz pierwszy) lub do 65
lat (czynny krwiodawca),
ważysz powyżej 50 kg, cieszysz się dobrym zdrowiem,
pragniesz pomóc drugiemu
człowiekowi, a od ostatniego oddania krwi minęło 8 tygodni to zjedz lekkostrawny
posiłek, zabierz dokument ze
zdjęciem i numerem PESEL,
pozwalający stwierdzić tożsamość i zgłoś się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu przy ul.
B. Chrobrego 31 lub znajdź
nas podczas jednej z wielu
akcji wyjazdowych – apeluje
Teresa Kamińska, specjalista
ds. promocji krwiodawstwa.
(RED)
REKLAMA

BUŁGARIA 2015  ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ
www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
ZŁOTE PIASKI I SAMOLOT – HOTEL DAHLIA GARDEN***
HIPER CENA!!! OSTATNIE MIEJSCA!!!
20.08 – 31.08.2015

31.08 – 10.09.2015, 03.09 – 14.09.2015,
10.09 – 21.09.2015, 14.09 – 24.09.2015

2 799 PLN 1 899 PLN/osobę!!!!!!

2 199 PLN 1 700 PLN/osobę!!!!!!

31.08 – 07.09.2015, 07.09 – 14.09.2015,
14.09 – 21.09.2015

2 149 PLN 1 399 PLN/osobę!!!!!!

Cena obejmuje: Przelot samolotem Katowice/Wrocław – Varna
– Katowice/Wrocław, transfer lotnisko – hotel – lotnisko,
zakwaterowanie w hotelu (10 lub 11 noclegów) w pokojach 2,3,4
osobowych z łazienkami, TV satelitarną, lodówką i klimatyzacją,
podatek VAT, wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu
z napojami) ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, WYCIECZKĘ DO WARNY
(bez biletów wstępów – ok. 12 LEVA). MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA OPCJI ALL
INCLUSIVE LIGHT - (od godz. 11 do godz. 23 wszystkie alkohole lokalne,
drinki, napoje bezalkoholowe w cenie) – KOSZT 200 PLN/OSOBĘ

Cena obejmuje: Przelot samolotem Katowice – Varna – Katowice,
transfer lotnisko – hotel – lotnisko, zakwaterowanie w hotelu
(10 lub 11 noclegów) w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami,
TV satelitarną, lodówką i klimatyzacją, podatek VAT, wyżywienie
(śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu z napojami) ubezpieczenie KL,
NNW i bagażu, WYCIECZKĘ DO WARNY ( bez biletów wstępów
– ok. 12 LEVA). MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA OPCJI ALL INCLUSIVE LIGHT
- (od godz. 11 do godz. 23 wszystkie alkohole lokalne, drinki, napoje
bezalkoholowe w cenie) – KOSZT 200 PLN/OSOBĘ

1 DZIECKO DO LAT 12 – 1 299 PLN,
2 DZIECKO DO LAT 12 – 1 799 PLN

1 DZIECKO DO LAT 12 – 1 299 PLN,
2 DZIECKO DO LAT 12 – 1 799 PLN

1 DZIECKO DO LAT 12– 1 299 PLN
2 DZIECKO DO LAT 12 – 1 799 PLN

OFERTA NIE DOTYCZY REZERWACJI JUŻ DOKONANYCH. OFERTA NR 60/2015 Z DNIA 05.07.2015

OFERTA NIE DOTYCZY REZERWACJI JUŻ DOKONANYCH. OFERTA NR 59/2015 Z DNIA 21.07.2015

OFERTA NIE DOTYCZY REZERWACJI JUŻ DOKONANYCH. OFERTA NR 58/2015 Z DNIA 21.07.2015

Cena obejmuje: Przelot samolotem Katowice – Varna – Katowice,
transfer lotnisko – hotel – lotnisko, zakwaterowanie w hotelu
(7 noclegów) w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami, TV satelitarną,
lodówką i klimatyzacją, podatek VAT, wyżywienie (śniadanie
i obiadokolacja w formie bufetu z napojami) ubezpieczenie KL, NNW
i bagażu, WYCIECZKĘ DO WARNY (bez biletów wstępów – ok. 12 LEVA).
MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA OPCJI ALL INCLUSIVE LIGHT - (od godz. 11
do godz. 23 wszystkie alkohole lokalne, drinki, napoje bezalkoholowe
w cenie) – KOSZT 200 PLN/OSOBĘ

UWAGA!
FIRST MOMENT!

http://duotravel.pl/wczasy-2/wczasy-w-zlotych-piaskach-bulgaria-samolotem/

ŚW. KONSTANTIN I HELENA

AUTOKAR – HOTEL GLORIA ***
OSTATNIE MIEJSCA!!! 20.08 – 31.08.2015

1 799 PLN 1 599 PLN BB+, 1 899 PLN 1 699 PLN HB+
1 999 PLN 1 799 PLN ALL+

PAKIETY RODZINNE DO 12 LAT: 1+1 OD 2 999 PLN, 2+1 OD 4 399 PLN, 2+2 OD 5 399 PLN (BB)
Cena obejmuje: Przejazd autokarem, zakwaterowanie w hotelu (9 noclegów) w pokojach
2,3,4 osobowych z łazienkami, TV satelitarną, lodówką i klimatyzacją, podatek VAT, wyżywienie
wg oferty, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu, WYCIECZKĘ DO WARNY ( bez biletów wstępów
– ok. 12 LEVA).
http://duotravel.pl/wczasy-2/gloria-autokar-2/
OFERTA NIE DOTYCZY REZERWACJI JUŻ DOKONANYCH. OFERTA NR 61/2015 Z DNIA 21.07.2015

SAMOLOT – HOTEL GLORIA***

03.08 – 13.08.2015, 10.08 – 20.08.2015, 13.08 – 24.08.2015,
20.08 – 31.08.2015

2 799 PLN 2 399 PLN BB+, 2 999 PLN 2 499 PLN HB+
3 199 PLN 2 599 PLN ALL+

1 DZIECKO DO LAT 12 – 1 299 PLN, 2 DZIECKO DO LAT 12 – 1 799 PLN
Cena obejmuje: Przelot samolotem Katowice – Varna – Katowice, transfer lotnisko – hotel
– lotnisko, zakwaterowanie w hotelu (10 lub noclegów) w pokojach 2,3,4 osobowych z łazienkami,
TV satelitarną, lodówką i klimatyzacją, podatek VAT, wyżywienie wg oferty, ubezpieczenie KL,
NNW i bagażu, WYCIECZKĘ DO WARNY ( bez biletów wstępów – ok. 12 LEVA).
http://duotravel.pl/wczasy-2/gloria-samolot/
OFERTA NIE DOTYCZY REZERWACJI JUŻ DOKONANYCH. OFERTA NR 62/2015 Z DNIA 21.07.2015

OFERTA WYPOCZYNKU
NA DŁUGI WEEKEND
NAJCIEKAWSZE
ZAKĄTKI PARYŻA
TERMIN:
14.10.2015 - 18.10.2015
CENA: 1199 zł

899 zł - promocja!!!

DB2010

Czwartek, 23 lipca 2015 r.
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Łomnica zaprasza
Stanisław
Michalik

W poszukiwaniu bliskiego
kontaktu z przyrodą i pięknem krajobrazów górskich
stawiam na głuszycką Łomnicę. Niemiecką nazwę wsi
Łomnica – Lomnitz – polscy
historycy zwykli stawiać jako
przykład słowiańskich korzeni tych ziem, bo po niemiecku ta nazwa nic nie znaczy.
Istotnie wieś jest stara, a
pierwszy zapis świadczący o
jej istnieniu pochodzi z 1305
roku, kiedy jeszcze panowali
tu Piastowie Śląscy. Niestety,
o dawnej przeszłości tej wsi
niewiele wiemy. Pewnym jest
tylko jedno. Ta wieś rozrastała się w miejscu, które zapiera
dech w piersi, a przy pięknej,
słonecznej pogodzie sprawia
wrażenie rajskiej ułudy.
Wąską kotlinę nad wijącym się, bystrym strumieniem Złotej Wody, otaczają
majestatyczne wzgórza Ostoi
i Słodnej od południa, Gomulnika Małego od północy.
Jesteśmy w środkowej części
Gór Suchych, na wysokości
500 -550 mnpm. Typowa

Nowość!

wieś łańcuchowa ciągnie się
na przestrzeni 1,5 km, a jej
przysiółek Radosna może
tę wielkość znacznie przedłużyć. Tędy docieramy do
przejścia granicznego poniżej Ruprechtickiego Spicaka,
na którym Czesi postawili
metalową wieżę, z rozległym
widokiem na Głuszycę z jednej strony i Mieroszów z drugiej. Przez Łomnicę najbliżej
jest z Głuszycy do schroniska
Andrzejówka i na Waligórę
(936 m.) - najwyższy szczyt w
granicach administracyjnych
gminy Głuszyca.
To właśnie niezwykłe walory krajobrazowe i korzystne położenie na szlaku turystycznym spowodowały, że
Łomnica w II połowie XIX wieku staje się atrakcyjną wsią
letniskową. W 1885 roku było
tu 91 domów. Działała gospoda w górnym młynie z 22
miejscami noclegowymi. W
1939 roku było już 9 gospód i
pensjonatów, mających łącznie 71 miejsc noclegowych.
Sława Łomnicy dotarła aż do
Berlina jako najatrakcyjniejszej miejscowości wypoczynkowej w Górach Suchych.
Warto wiedzieć o bujnej
przeszłości tej wsi, aby zrozumieć jak ciężkie czasy nastały w PRL-u, kiedy zatarte
zostały wszystkie znamiona

turystyczno-wypoczynkowe,
a wieś z uwagi na nieopłacalność gospodarki rolnej
w trudnych warunkach górskich z roku na rok chyliła się
ku upadkowi.
Bieda zajrzała do Łomnicy,
gdy upadło włókiennictwo w
Głuszycy. Ludzie stracili miejsca pracy w przemyśle. Ale w
nowych warunkach wolnorynkowych pojawiła się iskra
nadziei. Jest nią powrót do
dawnej funkcji wsi - rekreacyjno-wypoczynkowej.
W Łomnicy coś drgnęło.
To już nie jest wieś sypiących
się murów, spadających dachów, wyżłobionych kolein
dróg. Dla wielu mieszczuchów okazuje się znakomitym miejscem na budowę
domków letniskowych i domków tych przybywa jak grzybów po deszczu. Znaleźli się
ludzie, którzy uwierzyli w
szanse rozwojowe, jakie niesie ze sobą agroturystyka.
Mamy więc urodzaj na tego
rodzaju gospodarstwa. Od
kilkunastu lat Łomnica budzi
się ze snu. Zimą ożywiają ją
kawalkady samochodów jadących na wyciąg narciarski,
ale od kilku lat Łomnica tętni też życiem przez całą słoneczną wiosnę, lato i jesień.
Bo Łomnicę odwiedzają liczni
turyści i wczasowicze, skutREKLAMA

konsolidacje • oddłużenia

kredyty
niezależnie od BIK

bez opłat wstepnych
na dowolny cel
z komornikiem

niskie raty

tel.74 660 67 30, 74 635 10 52
Świdnica ul. Trybunalska 11-13, lok.26, p. II

tel.74 635 10 68, 74 635 10 72
Wałbrzych: ul. Broniewskiego 73/307

kiem czego powraca coraz
szybciej do przedwojennej
funkcji wsi letniskowej.
Przyczynił się do tego w
znacznej mierze jeden czlowiek – trochę fantasta, trochę
wizjoner, trochę pragmatyk,
człowiek, dla którego Konstanty Ildefons Gałczyński
napisał chyba strofy wiersza:

„Oto jest nasz dzień codzienny,
nasze małe budowanie,
trud uparty i niezmienny,
nieustanne kształtowanie.
Słońce wschodzi i zachodzi,
drzewa kwitną liście ronią,
my strumień rzeczywistości
kształtujemy naszą dłonią…”
Tym człowiekiem jest Jerzy Rudnicki, budowniczy i
właściciel najsłynniejszego
już chyba w regionie wałbrzyskim „Łowiska Pstrąga”.
Rozgłos i renoma „Łowiska”,
to sprawa ostatnich lat, kiedy stało się ono miejscem
imprez gminnych Głuszycy
- festiwali pstrąga, maratonów kolarskich MTB, turniejów wsi, ale na sukces trzeba
było zapracować, trzeba było
mieć pomysł, samozaparcie,
determinację, żelazną wolę w
dążeniu do osiągnięcia celu.
To się wszystko lekko pisze, dziś kiedy można usiąść
nad majestatycznym stawem, pod drewnianym stylowym zadaszeniem, zamówić
porcję smażonego pstrąga,
który jeszcze chwilę temu
pluskał się w wodzie, podkarmić okruchami dzikie kaczki,
lgnące do człowieka jak gołębie na rynku wałbrzyskim,
cieszyć się ciszą, pięknem
przyrody, panoramą gór i
obserwować dwie olbrzymie,
połączone ze sobą, zbudowane z drewna, zadaszone hale,
w których - w razie deszczu
lub chłodu - może pomieścić
się kilkuset gości. To wszystko ozdobione przeróżnymi
klamotami niczym z lamusa,
najdziwniejszy skansen staroci – przedmioty domowego
użytku, narzędzia, maszyny,
urządzenia, meble, pojazdy,
wszystko co dusza zapragnie,
gromadzone przez lata, ale z
czasów minionych, nie znających jeszcze video i dźwięku
monitora, werbalnego świata
elektroniki.
Piszę o Łowisku Pstrąga,
miejscu najważniejszym w
Łomnicy obok wyciągu narciarskiego. Czas napisać też
coś więcej o jego gospodarzu. Kim jest Jerzy Rudnicki,
jak to się stało, że wymyślił to
wszystko i co najtrudniejsze –
doprowadził do sukcesu?
Otóż wywodzi się z pobliskich Kolc. Tam przeżył lata
dzieciństwa i młodości, tam

Garnitur Majorka
80% wełny!
Tylko

599

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

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

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

19zł

99

za 8 sz

tuk

(na nośniku elektronicznym)

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

- w bliskim, bezpośrednim
kontakcie z przyrodą - zrodziła się jego pasja, czyli zamiłowanie do wszystkiego co
żyje, co nas otacza, zwierząt
domowych, ptaków, ryb. Nic
więc dziwnego, że ukończył
Technikum Weterynaryjne w
Jeleniej Górze, bo tam było
najbliżej, a potem zajął się
swoją profesją. Zamieszkał
w centrum Głuszycy na ul.
Wysokiej, podobnie jak jego
kolega, sztygar, Marek Juszczak, który z Knurowa pisze
o Głuszycy wzruszające wiersze. Tutaj Jerzy znalazł miłość
swego życia, założył rodzinę.
Jako weterynarz miał okazję
przemierzyć gminę wzdłuż i
wszerz, a w głowie kiełkowała mu idea, która od dziecka
nie dawała spokoju – zakupić
teren nadający się do zagospodarowania, założyć gospodarstwo rybne, spróbować swoich sił w działalności
gospodarczej. Wybór padł na
Łomnicę - nieużytek ciągnący
się przy drodze nad rzeką Złotą Wodą.
Dziś jest tu 7 stawów (2
duże, 5 małych) o łącznej
powierzchni 1,3 ha. Nad stawami pojawiły się drewniane stoły, ławy i zadaszenia,
by można było biesiadować
na łonie przyrody. W 2002
zbudowana została pierwsza
obszerna hala (20 m długości) cała w drewnie, wyłożona podłogą z kamieni wydobytych w trakcie drążenia
stawów. W 2003 dobudowano drugą halę, połączoną z
pierwszą w jeden ciąg. W
obydwu znajdują się duże
paleniska, dodające uroku i
pozwalające na przyrządzanie potraw z rożna. Wszystko
zbudowane jest własnymi
rękami, z udziałem syna Gracjana, jego kolegów studentów, osób zatrudnianych

doraźnie jak było trzeba. W
halach zgromadzone są najciekawsze eksponaty muzealne do oglądania, tak więc
łowisko uzyskało rangę muzeum domowego. Nagromadzono tam tyle różności
antykwarycznych, że głowa
boli. Jerzy Rudnicki zbierał
je przez całe lata, gdzie się
tylko dało. Mamy więc autentyczną,
nieuporządkowaną, niczym nieograniczoną rupieciarnię narzędzi,
przedmiotów użytkowych,
rzemiosła, sztuki ludowej,
obrazów, książek. Są wśród
nich dzieła Marksa, Lenina,
gdyby ktoś chciał poczytać,
spuścizna niezapomnianych
lat propagandy socjalistycznej. Jesteśmy już daleko od
tamtych ideałów, a przykład
Jerzego Rudnickiego wskazuje, że prywatyzacja i wolny
rynek mogą nieść ze sobą
zmiany na lepsze.
To dobrze, że Jerzy Rudnicki wraz ze swym synem
Gracjanem znaleźli poczesne miejsce w nowo wydanym albumie „Twórcy Partnerstwa Sowiogórskiego”.
Są dobrym duchem ożywczym, który daje natchnienie innym. Potwierdzeniem
tego jest renesans całej
Łomnicy. Obok Łowiska jest
tutaj gościnna „Łomnicka
Chata” - nowo zbudowane
schronisko z restauracją przy
wyciągu narciarskim, są inne
atrakcyjne
gospodarstwa
agroturystyczne, gdzie można się posilić i przenocować,
a także spędzić urlop „pod
gruszą”.
Aby się o tym przekonać
zachęcam na weekendową
przejażdżkę lub spacer do
uroczyska nad Złotą Wodą.
A mamy słoneczne lato, czyli
czas na wycieczki i urlopowanie.
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REKLAMA

REKLAMA

MONITORING

SANATORIUM UZDROWISKOWE „AZALIA”
w SZCZAWNIE - ZDROJU
świadczy usługi w zakresie leczenia uzdrowiskowego
oraz posiada uprawnienia do przyjmowania pacjentów
na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Wałbrzych
ul. B.Chrobrego 14

do 5 lata gwarancji na instalację!
-

instalacje monitoringu
zdalny podgląd przez internet
instalacja kamer bezprzewodowych
modernizacja i wymiana kamer
montaż kamer ukrytych i specjalnych
indywidualny dobór sprzętu
serwis pogwarancyjny
do 5 lata gwarancji na instalację
instalacja kamer IP

728 874 282
www.wroclaw.proficredit.pl

Start-net s.c.
Wałbrzych
tel. 74 844 60 44
ul. B.Chrobrego 14
Zapraszamy od 8:30 do 17 w soboty do 14

Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość
wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich
ważnych oraz kontaktu w
trudnych sytuacjach. Telefon
prowadzi Fundacja Dzieci
Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach
12:00 – 22:00, pomoc online
dostępna na www.116111.
pl/napisz. Tylko w 2014 roku
specjaliści
przeprowadzili
3205 rozmów dotyczących
kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi.
800 100 100 – Telefon dla
rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
To bezpłatna i anonimowa
pomoc telefoniczna i online
dla rodziców i nauczycieli,
którzy potrzebują wsparcia
i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty
i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i
przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z

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
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl

Gdzie szukać pomocy?
W ostatnich tygodniach
w Polsce odnotowano wiele przypadków zatrucia
narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły
osoby z ostrym zatruciem
organizmu. Apelujemy i
ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich
substancji. Producenci i
sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim
zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!
Masz wątpliwości czy
Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się
więcej na temat możliwości
leczenia? Wiesz wszystko o
negatywnych skutkach tych
niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje
się zakazanymi środkami?
Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
przygotowało listę numerów
telefonów pod którymi można szukać pomocy.
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia
Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem
telefonu możemy uzyskać
informacje na temat negatywnych skutków zażywania
dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest
także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają
dopalacze. Na infolinię GIS
można przekazywać także
informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do
osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
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Ręce niosące zdrowie
nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt
z substancjami
psychoaktywnymi, uzależnienia,
depresja, myśli
samobójcze,
zaburzenia odżywiania. Telefon
prowadzi
Fundacja Dzieci
Niczyje.
Linia
dostępna
od
poniedziałku do
piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc
online dostępna pod adresem
pomoc@800100100.
pl. W pierwszym półroczu
2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi
(www.800100100.pl).
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby
poszukujące pomocy oraz
informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z
telefonu zaufania Rzecznika
Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy
dzieci. Telefon jest czynny
od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.15 do 20.00.
Po godzinie 20.00 oraz w dni
wolne od pracy, każdy może
przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.
Pracownik telefonu zaufania
oddzwoni następnego dnia.
112 – Jednolity numer
alarmowy obowiązujący na
terenie całej Unii Europejskiej.
(RED)

- Pod dotykiem pana
Darka choroby znikają, jak
od czarodziejskiej różdżki.
W mojej rodzinie już kilka
osób skorzystało z jego
pomocy. I wszyscy są zachwyceni – mówi pani Karolina Gąsiorek ze Świdnicy o znanym wałbrzyskim
uzdrowicielu.
Pani Karolina miała mięśniaki macicy. Zagrożona
była operacją, ale po kilku wizytach badania pokazały, że
mięśniaków nie ma!
Jej ojciec był po wylewie. Jego mowę
trudno było zrozumieć, poruszał się
o kuli, prawą rękę
miał niewładną. Po
kilkunastu wizytach
u pana Darka mowa
jest niemal idealna,
laseczką podpiera
się tylko gdy idzie
po schodach, a niewładną niedawno
ręką teraz je normalnie posiłki, korzystając z noża i
widelca. Zaś mamę
pani Karoliny bardzo bolały kolana,
ale po kilku wizytach ból prawie
zniknął.
– Miałam też ogromne
skoki ciśnienia, które wyrównały mi się już po trzech
wizytach – dodaje starsza
pani. I przypomina też swoją siostrę, która przyszła tu z
potwornymi bólami kręgo-

słupa oraz refluksem żołądkowo-przełykowym. Bóle
kręgosłupa zaczęły ustępować już po dwóch wizytach
a palenie w gardle i zgaga
po czterech. – Pan Darek ma
niezwykły dar. A przy tym
jest taki skromny, nigdy nie
obiecuje, że pomoże, mówi
tylko, że może spróbować.
Złości się tylko, gdy ktoś
mówi, że nie będzie chodził
od lekarza. Bo pan Darek
stale wspomina, że nie za-

mierza lekarzy zastępować,
tylko uzupełniać.
Sam uzdrowiciel potwierdza, że jest pod ogromnym
wrażeniem osiągnieć współczesnej medycyny. Medycyna akademicka ma ogromną
wiedzę, on tylko dar swoich

dłoni. – Jedni mają dar do
muzykowania, inni do rysowania, jeszcze inni do sportu.
A ja ten, i bardzo się cieszę,
jeśli dzięki niemu zdołam komuś pomóc – mówi.
A liczba osób, którym pomógł, jest ogromna. Podobnie jak schorzeń, na które
bywa bardzo skuteczny. –
Mojemu synkowi po trzech
wizytach cofnęła się alergia.
Jak ręką odjął. A przedtem
jeździliśmy od Annasza do
Kajfasza i nawet nikt nie
zdołał ustalić, na co jest
uczulony. O pomocy
nie wspominając. Kiedy
więc pan Darek pomógł
jemu, spróbowałam i
ja. I rzeczywiście, po
dwóch wizytach dokuczliwe migreny minęły. Wprawdzie po roku
wróciły, ale dwie kolejne wizyty w maju i znów
mam spokój –mówi
pani Anna Pocieszek z
Wrocławia.
- Ja miałam zdiagnozowanego guzka piersi. Wielkości orzecha
włoskiego. Po czterech
wizytach u pana Darka
był mniejszy, jak czereśnia; po kolejnych pięciu
znikł zupełnie – dodaje jej
koleżanka Monika.
- No przecież mówiłam,
że pan Darek ma cudowne
ręce. Po prostu zabiera choroby i przywraca zdrowie –
dodaje Karolina Gąsiorek.

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.

(ego)
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Usługi
geodezyjno-kartograﬁczne
Jakub Juchniewicz
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CVEZOFL7JDPUFMV
tel./fax (74) 842 48 84, tel.kom. 505 04 42 86
e-mail: geodezja.juchniewicz@wp.pl

Pomogą młodym
Do końca lipca przyjmowane są projekty od instytucji, które zajmują się pomocą
osobom, które mają 15-29
lat. W ramach aktualnego
naboru Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przeznaczy blisko 33 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym,
którzy nie muszą być zarejestrowani w urzędach pracy.
Właśnie trwa konkurs, który
ma wyłonić instytucje udzielające wsparcia osobom poniżej 30. roku życia.
Działania te będą możliwe
dzięki unijnemu Programowi Wiedza Edukacja Rozwój.
Chodzi o aktywizację osób
młodych pozostających bez
pracy, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu – tzw.
młodzież NEET.
- Działania z młodymi Dolnoślązakami – według planu
– zaczną się przede wszystkim
od identyfikacji ich predyspozycji zawodowych oraz analizy
pomysłu na nowe zajęcie. W
ramach dodatkowych działań
uczestnicy projektów, w tym
osoby niepełnosprawne, będą
mogli liczyć m. in. na kontynu-

owanie nauki, staże, praktyki,
szkolenia, dopłatę dla pracodawców zatrudniających
młodych bezrobotnych, dofinansowanie doposażenia lub
wyposażenia miejsca pracy.
Osoby, które zdecydują się na
pracę poza swoim miejscem
zamieszkania mogą otrzymać
pomoc w postaci np. sfinansowania kosztów dojazdów,
albo też fundusze na zagospodarowanie w nowym miejscu.
W ramach programu PO WER
będzie możliwość skorzystania także z bezzwrotnych
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ponad 20
tys. zł). Nabór, który potrwa do
31 lipca jest nie tylko adresowany do urzędów pracy, publicznych służb zatrudnienia
i ochotniczych hufców pracy,
ale też do agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych,
dialogu społecznego, czy też
partnerstwa lokalnego. Więcej
informacji: www.power.dwup.
pl – mówi Stefan Augustyn,
rzecznik prasowy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
(RED)

Zamknięta droga
Przypominamy, że droga powiatowa nr 3366D na
odcinku ulicy Wałbrzyskiej
w Czarnym Borze została
zamknięta.
Zgodnie z tymczasową
organizacją ruchu, objazdy
do Boguszowa – Gorc zostały poprowadzone ul. XXX
Lecia PRL oraz drogą wojewódzką nr 367. Zamknięcie

drogi jest związane z prowadzonymi pracami przy budowie obwodnicy Czarnego
Boru. W ramach realizacji
zadania powstanie ponad
1 km nowej drogi oraz przebudowany zostanie fragment drogi powiatowej, zostanie wykonana warstwa ok.
8 500 m2 z masy asfaltowej.
(RED)

Fałszywe maile
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przypomina
przedsiębiorcom, że jeżeli nie zdecydowali się
na kontakt z opiekunem
klienta drogą mailową, to
ZUS maili do nich nie wysyła. Należy więc uważać
na wszelką korespondencję
elektroniczną
zwracającą
uwagę na błędy w rozliczeniach składkowych. Ostrzeżenie to wynik wzmożonej
aktywności osób podszywających się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.- W ostatnich
dniach szereg przedsiębiorców zgłosiło do ZUS informację o dziwnych mailach,
które zawierały sugestię
błędnych rozliczeń z tytułu
należności składkowych i
konieczność ich natychmiastowego sprostowania. Maile były rzekomo podpisane
przez jednego z dyrektorów
ZUS. Tymczasem maile z
ZUS trafiają jedynie do tych
przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na taki kontakt
ze swoim indywidualnym
opiekunem z Zakładu i zawsze widnieje w nich podpis
tegoż opiekuna. W związku z
tym ZUS ponownie przypomina, że pracownicy Zakładu nie kontaktują się z klientami w ich indywidualnych
sprawach za pośrednictwem
e-maili. Tym bardziej tą drogą nie przekazują informacji o możliwych błędach w
rozliczeniach. Prosimy więc
o szczególną ostrożność w
przypadku otrzymania tego
typu korespondencji. W celu
uniknięcia problemów na
pewno nie należy na tą korespondencję odpowiadać.
Jednocześnie we wszelkich
wątpliwych dla naszych
klientów sprawach prosimy
o kontakt z Centrum Obsługi
Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu: 22 560 16
00 – apeluje Monika Bisek-Grąz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu.
(RED)

Upływa termin
Prezydent
Wałbrzycha
wyznaczył
dodatkowy
termin naboru wniosków
na stypendia sportowe za
osiągnięcia w 2014 roku.
Stypendia zostaną przyznane na okres od sierpnia do
grudnia 2015 r. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w
Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6-8 w terminie do 24
lipca 2015 r.
(RED)

Nasze stare serca
W mobilnym centrum badań kampanii „Ciśnienie na Życie”, które w ostatnich
dniach odwiedziło Wałbrzych, przebadały się 423 osoby. Każdy, kto odwiedził
bus kampanii, mógł bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, poziom
cholesterolu oraz zbadać wiek swojego serca za pomocą innowacyjnej aplikacji.
Okazuje się, że wiek serca 82% przebadanych osób jest średnio wyższy o 17 lat
od wieku metrykalnego!
Mieszkańcy Wałbrzycha
mieli okazję sprawdzić, czy
problem nadciśnienia dotyczy także ich. Na wszystkich chętnych w specjalnie
przystosowanym mobilnym
centrum badań kampanii
„Ciśnienie na Życie” czekał
wykwalifikowany personel
medyczny, który przeprowadzał badania oraz udzielał
fachowych porad z zakresu
profilaktyki schorzeń układu krążenia. Dodatkowo
pacjenci z nieprawidłowymi
wynikami zostali zaproszeni
na wizytę lekarską, która ma
być początkiem pracy nad
poprawą stanu ich zdrowia.
U osób zdrowych prawidłowa wartość ciśnienia tętniczego powinna mieścić się w
przedziale pomiędzy 120/80
– 139/89 milimetrów słupa
rtęci (mm/Hg), natomiast
stężenie cholesterolu całkowitego we krwi nie powinno
przekraczać 190 mg/dl. Dzięki specjalnie przygotowanej
aplikacji mieszkańcy mogli
sprawdzić również, ile lat
mają ich serca. Okazało się,
że wiek serca u przebadanych mieszkańców Wałbrzycha jest średnio, aż o 17 lat
wyższy od wieku metrykalnego.
- 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”.
Na szczęście wiek serca
można obniżyć – systematyczne badania profilaktyczne oraz zdrowy, aktywny
tryb życia, to najskuteczniejsze formy walki ze schorzeniami układu krążenia. Chcąc

W mobilnym centrum badań w Wałbrzychu przebadały się 423 osoby.

upowszechnić i utrwalić ten
trend wśród populacji, w ramach kampanii „Ciśnienie na
Życie” powstają Centra Obniżania Wieku Serca, w których będzie można uzyskać
porady na temat poprawy
kondycji swojego serca oraz
otrzymać materiały informacyjne przygotowane przez
ekspertów kampanii. Dodatkowo każda osoba, która
skorzysta z porad lekarzy
Centrum Obniżania Wieku
Serca może wziąć udział w
konkursie „Najmłodsze Ser-

ce”. Wystarczy przesłać kupon konkursowy 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?”.
Na uczestników konkursu
czekają atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji na temat
kampanii „Ciśnienie na Życie” znajduje się na stronie
www.cisnienienazycie.pl.
(RED)
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WYSOKOENERGETYCZNY

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

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!

szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł

10 kg – 10 zł

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

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56
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NAJWIĘKSZA SIEĆ KANCELARII PRAWNYCH

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

WaPFiN 2015
W każdy piątek sierpnia,
o godz. 21.30 zapraszamy
do Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury w Starej Kopalni
na wieczory kina plenerowego. W tym roku pokażemy
filmy polskie, które kręcone
były m.in. w Wałbrzychu:
7.08 - „Magnat”, 14.08 „Sztuczki”, 21.08 - „Pora
mroku”, 28.08 - „Ida”.
Kino plenerowe to część
Wałbrzyskiego Przeglądu Filmów
Niekonwencjonalnych
„WaPFiN 2015”, konkursu, który od 2006 roku zaprasza młodych adeptów sztuki filmowej
do przygotowania amatorskiej

WIELE

BANKÓW
w jednym miejscu

Połącz swoje kredyty
i płać mniejsza ratę

produkcji. WOK czeka na wszelkie formy mieszczące się w szerokim nurcie krótkometrażowego kina offowego, w którym
autorzy ukażą własną artystyczną wizję narzuconego tematu
- „Moje miasto na pierwszym
planie”. Filmy można zgłaszać
do 31 lipca. 28 sierpnia podczas
gali Wałbrzyskiego Przeglądu
Filmów Niekonwencjonalnych
zaprezentujemy
najlepsze
prace, spotkamy się z ich twórcami, najzdolniejsi otrzymają
nagrody finansowe. Regulamin
konkursu na wok.walbrzych.pl
w zakładce konkursy.
(RED)

Wycieczka do Parku
Krajobrazowego Sudetów
Wschodnich.
uczestników ze skutkami degradacji środowiska przyrodniczego, spowodowanej huraganem Cyryl w styczniu 2007 r.
Wskazane działania zorganizowane zostały w ramach realizacji programu „Czysta natura”,
będącego laureatem konkursu
grantowego Fundacji Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.
(BAS)
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OKNA z Wałbrzycha
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20 LAT TRADYCJI

LETNIA
PROMOCJA

10 % rabatu

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

Decyzja już
w jedną godzinę

58-309 Wałbrzych ul. Broniewskiego 65c
tel.74 664-83-85 tel.728-765-048
58-300 Wałbrzych ul. Konopnickiej 16 tel. 796-600-006
58-100 Świdnica ul. Budowlana 2 tel. 792-900-010

Dawna muzyka

Czysta natura
Dla uczestników zajęć
wakacyjnych w Ośrodku
Społeczno-Kulturalnym
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze”. Jacek Wodzisławski, prezes Fundacji na
Rzecz Odzyskiwania Aluminiowych Puszek po Napojach
RECAL, przeprowadził warsztaty ekologiczne, połączone
z rozpoczęciem 15. edycji
kampanii „Czyste góry – czyste wakacje”.
Uczestnicy warsztatów zapoznali się m.in. z zasadami selektywnej segregacji odpadów,
odzyskiwania surowców wtórnych i zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczenia środowiska. Odbyła się prelekcja
multimedialna „Rekultywacja
terenów pogórniczych – hałdy
i osadniki”.
Wycieczka do Parku Krajobrazowego Sudetów Wschodnich, miała na celu zapoznanie

REKLAMA

Zapraszamy na Wałbrzyski
Festiwal Muzyki Dawnej
2015, który odbędzie się w
dniach od 24 do 31 lipca. Festiwal jest przeglądem sztuki
interpretacji muzyki dawnej,
która od kilkunastu lat zyskuje
sobie coraz większą popularność, a koncerty będą odbywały się w przestrzeni publicznej - na placach, w urzędach,
ogrodach czy zrewitalizowanych podwórkach śródmieścia
Wałbrzycha. Program festiwalu, repertuar koncertów, notki
o wykonawcach na fanpage:
facebook.com/WalbrzyskiFestiwalMuzykiDawnej
(RED)

Półkolonie
w uzdrowisku
W Szczawnie-Zdroju trwa
pierwszy turnus półkolonii dla miejscowych dzieci,
które w tym czasie spędzają wakacje w mieście.
Organizatorem wypoczynku
jest Uzdrowiskowa Gmina
Szczawno-Zdrój, a rodzice tylko częściowo partycypują w
kosztach uczestnictwa dzieci.
Zajęcia odbywają się po opieką wykwalifikowanej kadry.
Organizatorzy przygotowali
ciekawy i atrakcyjny program
zajęć, a w nim m.in.: wyjście
na basen, do kina, uczestnictwo w warsztatach ceramicznych w Starej Kopalni,
wyjazd do Parku Linowego w
Jedlinie-Zdroju oraz miasteczka prawdziwych kowbojów
Western City pod Karpaczem,
spotkanie ze strażą miejską
- na którym będzie omawiane bezpieczeństwo i zajęcia
sportowo - rekreacyjne na boisku sportowym. W turnusie
uczestniczy 39 dzieci, zajęcia
odbywają się od godz. 8.00 do
16.00 z dwoma posiłkami.
(RED)

Sokoły mogą
pomóc
Sokół wędrowny to najszybsza istota na świecie.
W locie nurkowym w przestworzach rozpędza się
do prędkości 400 km na
godz. Ptaki te wyginęły w
Polsce w latach 60-tych XX
w. wskuetk powszechengo
stosowania w rolnictwie
oprysków DDT. Po wycofaniu z użycia tego toksycznego środka oraz zabiegów przyrodników, udało
się ten gatunek przywrócić naszej faunie, głównie
dzięki importowi sokołów
z Niemiec i Czech oraz budowie sztucznych gniazd.
Jednakże
dotychczas
w naszym kraju doliczono
się zaledwie 12-14 par tych
wspaniałych ptaków. Na
gniazda upodobały sobie
miejsca na najwyższych kominach lub budynkach, np.
na Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie oraz na kominach
PEC we Włocławku i KGHM
Głogów. Tak się szczęśliwie
złożyło, że ptaki te odwiedzają ostatnio komin PEC
na Podzamczu. Już kilka lat
temu - przy zaangażowaniu
prezesa
Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej SA w
Wałbrzychu Franciszka Waśniowskiego – podjęto w
tym przedsiębiorstwie realizację projektu budowy
platformy gniazdowej dla
sokołów na kominie przy ul.
Wieniawskiego z poglądem

Sokoły odwiedzają komin PEC
na wałbrzyskim Podzamczu.

„na żywo” w internecie za
pośrednictwem kamer zainstalowanych na platformie.
Koordynatorem projektu jest
specjalista do spraw marketingu w PEC SA Mirosław
Michalak. W przypadku założenia gniazda, mieszkańcy
Wałbrzycha będą mogli śledzić zachowanie sokołów,
sposób ich polowań, a także
dorastanie młodych ptaków.

- Zdaniem przyrodników, szanse gniazdowania
sokołów są bardzo prawdopodobne. Takie miasta,
jak Kraków i Wrocław, od
lat bezskutecznie usiłują zachęcić sokoły do takich zachowań. Należy nadmienić,
że osiedlenie się sokołów
w Wałbrzychu przyczyni się
do znacznego ograniczenia
nadmiernej liczebności gołębi dachowych oraz srok,
co zaczyna już przynosić
szkody. Para sokołów zabija
rocznie ok. 400-600 ptaków
wielkości gołębia – wyjaśnia Henryk Czempkowski,
który z Jerzym Frajnagielem
z Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze również zaangażowali się w to
przedsięwzięcie.
Sokoły mogą też występować w roli wałbrzyskich
promotorów, gdyż przy
okazji śledzenia ich zwyczajów, kamery pokazywałyby
z dużej wysokości piękno
miasta. - Zdaniem działaczy
RWS, powinno to przyczynić
się do poprawy wizerunku
miasta, a tym samym do
wzrostu turystyki w tych
okolicach. Nasuwa się tu
refleksja, czy nie należałoby
pozostawić kominy fabryczne jako perspektywiczne
miejsca użyteczne dla przyrody i krajobrazu – zakończył.
(H.C.)
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ul. Żeromskiego 5,
Świebodzice
(dawny ZAGŁOBA)
Zapraszamy 7 dni w tygodniu w naszej ofercie
• ALKOHOL produkty regionalne, oraz piwa z Rosji,
Ukrainy i Słowacji,

• NAPOJE, SŁODYCZE, LODY
• PAPIEROSY, TYTOŃ, GILZY
• DOŁADOWANIA i STARTERY

CODZIENNIE PROMOCJE I NAJNIŻSZE CENY:

ŻYWIEC 2.69 zł, TYSKIE 2.35zł, ZŁOTY DENAR 2zł i WIELE INNYCH

PIWA I WÓDKI ZIMNE Z LODÓWKI
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA WESELA I INNE UROCZYSTOŚCI

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

Uważaj na dzieci
Nietypową interwencję podjęła kilka dni temu Straż Miejska
w Świebodzicach. - Otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkanki miasta
z prośbą o pomoc w otwarciu samochodu. W samochodzie zostały zatrzaśnięte
kluczyki, a wewnątrz znajdowało się 2-miesięczne niemowlę - relacjonuje
Łukasz Gil, Komendant Straży Miejskiej w Świebodzicach.
- Dziecko na szczęście nie przebywało w pojeździe długo, cała sytuacja
wydarzyła się dosłownie chwilę wcześniej.

Chodnik na Wodnej
W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się budowa chodnika w
Cierniach. Prace powadzone
są przy drodze powiatowej nr
2914D (ul. Wodna), na odcinku
od skrzyżowania z ul. Strzegomską do skrzyżowania z ul. Zieloną. Powstanie w tym miejscu
288 metrów wygodnego ciągu
pieszego, co jest bardzo istotne
dla mieszkańców tej dzielnicy wiele osób udaje się bowiem do
centrum piechotą. Całość prac
wykonuje Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego. W kosztach
realizacji tej inwestycji partycypuje Gmina Świebodzice - przekazaliśmy na ten cel ponad 45
tys. zł. zł.
(RED)

Wolne miejsca
na Woodstock
Stowarzyszenie Pomocy na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach informuje, że posiada
wolne miejsca w autobusie
wyjeżdżającym na 21. Festiwal Woodstock w Kostrzynie
nad Odrą. Wyjazd ze Świebodzic
- 29 lipca (środa), ul. Parkowa 4,
powrót 2 sierpnia (niedziela).
Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami proszone
są o kontakt pod numerami telefonów: 74 663 31 35 lub 609
12 75 17.
(RED)

Szukają świadków
- To było nieprzewidziane
zdarzenie, mama wybierała
się z maleństwem samochodem, zamocowała już fotelik i
nieświadomie zamknęła auto.
Drzwi zostały automatycznie
zablokowane, a wtedy kobieta zorientowała się, że kluczyki leżą na przednim siedzeniu.
Natychmiast zaalarmowała
strażników i zdecydowano
o wybiciu szyby. Maleństwu
nic się nie stało i cała sytuacja
skończyła się szczęśliwie, ale
warto przy tej okazji jeszcze
raz przypomnieć, by ani na
chwilę nie pozostawiać w
zamkniętym
samochodzie
dziecka czy zwierzęcia. Podczas słonecznej pogody, nawet jeśli temperatura nie jest
wysoka, w aucie, jak w pusz-

ce, momentalnie wszystko
się nagrzewa. Organizm malutkiego dziecka może się w
ciągu kilku minut przegrzać,
odwodnić a w rezultacie doprowadzić nawet do śmierci!
Pamiętajmy, że to samo tyczy
się naszych pupili, zamknięty
w samochodzie pies będzie
odczuwał te same skutki
przegrzania. Bądźmy odpowiedzialni, jeśli wybieramy
się na zakupy - zostawmy
zwierzę w domu lub w ostateczności można je przywiązać w zacienionym miejscu
przed sklepem. Dziecko zawsze zabieramy ze sobą! W
każdym markecie są dziś specjalne wózki dla maluchów,
w których mogą wygodnie
usiąść, a starsza pociecha bez

REKLAMA

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

SKLEP MONOPOLOWY

problemu może iść obok nas
i pomagać w kompletowaniu
listy zakupów. To takie proste
zasady, wystarczy trochę wyobraźni i rozsądku. Niestety
co roku w okresie letnim media informują o takich właśnie
tragicznych zdarzeniach, kiedy to osoba dorosła „wyskoczyła na 5 minut” do sklepu, a
przypadkowi przechodnie wybijali okna w samochodach,
by ratować malucha bądź wycieńczonego czworonoga. W
tym roku specjalną kampanię
społeczną poświęconą temu
problemowi
przygotował
Rzecznik Praw Dziecka – wyjaśnia Agnieszka Bielawska-Pękala, rzecznik prasowy Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.
(RED)

31.05.2015 r., około godziny
12.00 na ul. Strzegomskiej w
Świebodzicach, na wysokości
dawnego salonu Toyoty, doszło do wypadku drogowego
z udziałem pojazdu marki
Rover oraz poruszającej się
rowerem kobiety. W trakcie
wyprzedzania jednośladu przez
kierującą samochodem doszło
do kontaktu pomiędzy uczestnikami ruchu, który skutkował
upadkiem i obrażeniami ciała
u kierującej rowerem 5 - letniej
mieszkanki Świebodzic. Wszystkie osoby, które były świadkiem wypadku, proszone są o
kontakt z Komisariatem Policji
w Świebodzicach, pod nr tel.
74856-33-30 lub 74 856-33-40,
w szczególności chodzi o osoby,
które udzielały pierwszej pomocy pokrzywdzonej oraz widziały
zdarzenie.
(RED)

Fit niedziela
W dobrych humorach, przy
pięknym słońcu i w wyjątkowych okolicznościach przyrody - tak wyglądała aktywna
niedziela w Świebodzicach.
Park Miejski rozbrzmiewał
gorącą muzyką, a na trawniku
widać było uśmiechniętych,
ćwiczących świebodziczan.
Słoneczna pogoda i wysoka temperatura skusiły jednak
mieszkańców Świebodzic do
odwiedzenia basenu, ale tym,
którzy przyszli bawić się razem
nieco inaczej spędzić popołudnie, należą się szczególne
słowa uznania. Zamiast leżenia
nad wodą i opalania wybrali
wysiłek i aktywność fizyczną. I
z pewnością nikt nie żałował, że
dokonał właśnie takie wyboru,
bo aktywna niedziela obfitowała w wiele atrakcji. Zaczęła się
warsztatami latino dance, które poprowadził Bartek Górski,
uczestnik programu You can
dance. Gorące, latynoskie rytmy
sprawiły, że biodra same poszły w ruch, nawet tym, którzy
przyglądali się ćwiczącym. Nie
oparła im się także radna Teresa
Małecka, która wzięła udział w
warsztatach.
Po tanecznej rozgrzewce
przyszedł czas na zumbę, którą
poprowadziła znana świebodziczankom Marta Jarosińska,
instruktorka i wielka miłośniczka
tej formy ćwiczeń. Marta w każdą środę prowadzi zajęcia w parku, o godz. 19:00, ma więc wierną rzeszę fanek, które „wkręciły”
się w zumbę na całego, co było
widać - panie nie odpuszczały
żadnego utworu mimo, że tem-

peratura znacznie przekraczała
30 stopni.
Były też chwile oddechu można było np. sprawdzić masę
ciała i dowiedzieć się, jak wgląda
proporcja mięśni do niechcianego tłuszczyku - badania prowadziła firma Fitness Road, a wśród
badających się można było
zauważyć m. in. wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jana
Klepca. Poradami dietetycznymi służył Maciej Więcek, finalista ogólnopolskiego konkursu
Fitness Metamorfozy, zapalony
miłośnik ćwiczeń na siłowni i
zdrowego stylu życia.
- Serdecznie zapraszam na
siłownię OSiR, siłownia to nie
tylko mięśnie, to praca nad sylwetką, zdrowy styl życia, a także
wyjątkowi ludzie, którzy tworzą
swoisty klimat, służą pomocą i w
wsparciem. Jestem tego najlepszym przykładem - podkreślał
Maciej, który swoją przygodę z
siłownią rozpoczął w 2006 roku,
a dzięki ćwiczeniom i zmianie
sposobu odżywiania zgubił 45
kilogramów, zyskał umięśnioną
sylwetkę i mnóstwo życiowej
energii.
O dobrą energię dla ciała i
ducha zadbała także Karolina
Dwornik, która poprowadziła
jogę. Po wyczerpujących ćwiczeniach była prawdziwym
ukojeniem dla zmęczonych
mięśni. Dla wszystkich ćwiczących Wydział Promocji Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach
przygotował wodę mineralną
oraz drobne upominki w postaci
gadżetów promocyjnych.
(RED)
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tel. (74) 307-07-37
tel. kom. 793-793-005

Wałbrzych
ul. B. Chrobrego 2/1

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

K O N S O L I D U J swoje:

>KREDYTY >POŻYCZKI
>CHWILÓWKI

płać 1 niższą ratę i dobierz sobie gotówkę na dowolny cel!!!

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

Weekend ze św. Anną

Mnóstwo wielbicieli kolei odwiedziło w miniony weekend stację
kolejową w Jugowicach. Magnesem były XIII Mistrzostwa Polski
w Drezynowaniu Push – Pull Party Jugowice 2015.
praszamy na kolejne XIV zawody w drezynowaniu już za
rok – mówią przedstawiciele
Gminy Walim.
(RED)

Wyniki XIII Mistrzostw Polski
w Drezynowaniu Push – Pull Party
Jugowice 2015
kategoria OPEN
I miejsce POCIĄG WIDMO-Mateusz
Gałysa i Szczepan Gałysa 1:13,35
II miejsce PINKI I MÓZG- Edmund
Jamrozy i Michał Grzelak 1:14,93
III miejsce ORŁY PONIATÓW- Arkadiusz
Chocian i Artur Chocian 1:15,00
kategoria RODZINNA
(jedna osoba do 150 cm)
I miejsce DAMIAN I KRYSTIAN- Damian
Tyka i Krystian Madeja 1:29,80
II miejsce KINDER MAFIA- Igor
Kieruńczak i Konrad Fiutowski 1:37,81
III miejsce IREK I SZYMON- Ireneusz
Rychliński i Szymon Rychliński 1:38,45

W sobotę odbyły się już
XIII Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu Push – Pull Party
Jugowice 2015. Wydarzenie
odbyło się przy pięknej słonecznej pogodzie na zabytkowej stacji kolejowej, gdzie
odbywała się rywalizacja w
jeździe drezyną ręczną na
czas. Wielu zawodników konkurowało w jeździe drezyną
w różnych kategoriach. Nowością tegorocznej rywalizacji były niedzielne zawody dla
prawdziwych twardzieli. Do
rywalizacji zaproszono tylko 20 drużyn, a każda z nich
musiała liczyć 4 pełnoletnie
osoby, bo przed nimi było
nie lada wyzwanie - podjazd na stację w Jugowicach

z wiaduktu w Jugowicach
górskim odcinkiem, liczącym
1100 m. Dla wszystkich przybyłych przygotowano przejazdy rekreacyjne składami
spalinowymi oraz drezynami
ręcznymi lub nożnymi, które
tradycyjnie cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Jako
dodatkowe atrakcje przygotowano występ zumby na
torach, animacje dla dzieci,
warsztaty gry na instrumentach perkusyjnych oraz koncerty zespołów, które umilały
czas do późnych godzin wieczornych.
- Dziękujemy przybyłym
gościom, mieszkańcom oraz
organizatorom za mile spędzony czas i wszystkich za-

tel.: 535 416 014, 535 285 514

na serwis klimatyzacji

Wyścigi
drezynami

Przejazdy drezynami jak zawsze cieszyły się wielkim
zainteresowaniem.

REKLAMA

kategoria JUNIOR (2 osoby do 150 cm)
I miejsce GANG ALBANII Tomasz Drabik
i Patryk Kamiński 1:59,25
II miejsce STRZAŁA Marcin Kleszcz
i Adam Kleszcz 2:05,10
III miejsce MIX CHANNEL TUBE
Eryk Sowa i Arian Łukaszewski 2:05,21
kategoria KOBIECA
I miejsce WALIMIANKI- Maria Mleczek
i Monika Zocek 1:30,60
II miejsce FART- Urszula Urbanik
i Ewelina Friczka 1:39,80
III miejsce SZYBOWCOWE- Kornelia
Roszczypała i Monika Wajs 1:41,15 4
kategoria VIP
I miejsce RADNI- Stanisław Kręciproch
i Tomasz Sobczyk 1:24,66
II miejsce ORŁY- Leszek Malinowski
i Maria Mróz 1:37,13
III miejsce POCIĄG DO WŁADZY- Roman
Ludwiczuk i Leszek Głód 1:41,25 4

W sobotę 25 lipca Rada Parafialna w Starych Bogaczowicach zaprasza na festyn
„Weekend ze Świętą Anną”.
W programie m.in. rozgrywki
piłkarskie o puchar kapelana
policji, loteria fantowa, atrakcyjne zabawy dla dzieci, wspólne biesiadowanie. Dochód z
imprezy zostanie przeznaczony na remont kościoła św. Józefa w Starych Bogaczowicach.
Również Parafia pw. Zwiastowania NMP w Witkowie Śl. zaprasza na XI Festyn Parafialny
św. Anny, który odbędzie się
w dniach 25.07 - 26.07.2015 r.
Rozpoczęcie festynu zaplanowano w sobotę o godz. 15.00
na boisku sportowym w Witkowie, natomiast niedzielne
świętowanie rozpocznie się
od uroczystej mszy świętej w
kaplicy św. Anny o godzinie
12.00. W czasie dwudniowych
uroczystości odbędą się występy zespołów: „Dobromierzanie” z Dobromierza, „Sokolik”
z Karpnik, „Sekret” z Boguszowa-Gorc, „Radość” z Witkowa
i „Grzędowianki” z Grząd. Jak
co roku przygotowane zostały,
cieszące się dużym powodzeniem, rodzinne rozgrywki sportowe i pokazy strażackie. Na
dzieci czeka dmuchany zamek,
eurobungee i malowanie twarzy, a dla smakoszy parafianie
przygotowali pyszne domowe
potrawy, ciasta, napoje i lody.
W sobotni wieczór organizatorzy zapraszają na zabawę taneczną, która rozpocznie się o
godz. 20.00.
(RED)

Kameralny koncert
Zapraszamy na koncert duetu wokalno - instrumentalnego Guitarsstreet. W skład
duetu wchodzi wokalistka oraz
skrzypaczka Katarzyna Falkowska oraz gitarzysta Bartosz Domagała. Ich repertuar stanowią
liczne znane standardy muzyki
jazzowej, a także starsze jak i
współczesne przeboje muzyki
rozrywkowej. Koncert odbędzie się 31 lipca o godz. 19.00
w Art Cafe „Pod Pretekstem”
przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu. Informacje i rezerwacje biletów pod nr tel. 505 101 804.
Cena biletu 10 zł (ilość miejsc
ograniczona).
(RED)

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

Marylin w Krainie
Czarów
Nowopowstała grupa
teatralna „Jestem, hej”
przygotowuje spektakl pt.
„Marylin w Krainie Czarów”. Założycielem grupy
jest Adrian Smoleń - uczeń
szkoły średniej, pasjonujący się od najmłodszych lat
muzyką i teatrem, on sam
stworzył scenariusz do
swojego pierwszego musicalu.
Historia opowiada o
Marylin Monroe - wielkiej
gwieździe kina i muzyki pop
XXI wieku. Rolę Marilyn odrywa Natalia Sumpor - laureatka wałbrzyskiego konkursu „Mam Talent”.
- Zostałam rzucona na
głęboką wodę, mając zagrać
tak charakterystyczną postać
jaką jest Marilyn Monroe.
Jest to bardzo trudne zadanie, ale mam nadzieję, że
mu podołam. Współpracuję
z ludźmi, którzy mnie wspierają i pomagają. Na efekty
czekajcie do premiery. Już
mogę zdradzić, że będzie to
niezapomniane show - mówi
Natalia Sumpor.
Główna bohaterka nie
radzi sobie ze problemami
współczesności,
dlatego
pewnego dnia przenosi się
do zaczarowanej krainy, do
której trafiają ludzie borykający się z życiowymi problemami. Nauczy się tam żyć od
nowa, pozna nowych przyjaciół, a przede wszystkim
zakocha się. Jednak będzie
musiała wrócić do normalnego życia, aby załatwić
swoje sprawy. Spektakl przepełniony jest wspaniałym

tańcem. Wszystkie układy
taneczne stworzone są przez
Oliwię Szołtaniak.
- Inspiracje do choreografii czerpię z muzyki.
Kiedy słyszę utwór, w głowie tworzę pierwszy obraz
układu, charakter i nastrój.
Przekazanie emocji w tańcu jest bardzo ważne, dlatego każdy ruch staram się
wykonać precyzyjnie i z
wyczuciem - mówi Oliwia
Szołtaniak.
W grupie najbardziej wyróżniają się także Asia Jagielnicka i Kasia Poliksza.
- Choć nigdy nie miały
styczności ze sceną teatralną
jestem z nich bardzo dumny
- mówi Adrian Smoleń.
Stroje oraz makijaże
tworzy Daria Tomalkiewicz - charakteryzatorka w
serialu „Czas honoru”. Scenografia do spektaklu jest
dziełem Dominiki Rafalskiej
- osoby odpowiedzialnej za
sprawy techniczne. W spektaklu wykorzystane zostaną
największe przeboje ostatnich lat.
Jak potoczą się losy Marilyn? Czy wróci do zaczarowanej krainy i zostanie tam
na zawsze?
- Wszystkiego dowiecie
się państwo przychodząc
na nasz spektakl, który odbędzie się już na przełomie
października i listopada.
Nasza grupa współpracuje
z Wałbrzyskim Ośrodkiem
Kultury, a opiekunem jest Joanna Kakuba - dodaje Adrian
Smoleń.
(RED)
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REKLAMA

WAŁBRZYCH – PIASKOWA GÓRA, ul. Orłowicza 85a

ZAPRASZA NA DOMOWE POSIŁKI
ORGANIZUJEMY:

• WESELA • CHRZCINY • KOMUNIE
• IMPREZY FIRMOWE I SPORTOWE

Tel. 509 52 60 11

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

Nowe przejście
w Chwaliszowie

Z uwagi na konieczność wymiany wody w ciągu letniego sezonu basen miejski w
Głuszycy będzie nieczynny
od środy 22 lipca do piątku 24
lipca br. - Do wypoczynku na
basenie zapraszamy już od soboty, 25 lipca. Za niedogodności przepraszamy – mówią pracownicy Centrum Kultury MBP
w Głuszycy.
(RED)

Piknik bez granic

Zarządca drogi wojewódzkiej w Chwaliszowie w gminie Stare
Bogaczowice ustawił znaki informujące o nowym przejściu dla
pieszych. Przejście, obok przystanku autobusowego, powstało na
wniosek mieszkańców obawiających się o bezpieczeństwo dzieci
dojeżdżających do Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach. Również
nowe znaki poziome na jezdni już z daleka ostrzegają kierowców.

(RED)

Czyste drogi
Prawie 30 km dróg powiatu wałbrzyskiego zostało pozamiatanych i umytych. Na
prośbę władz starostwa specjalny pojazd do czyszczenia
asfaltu udostępniła nieodpłatnie spółka Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy.
- Starostwo poprosiło nas,
abyśmy pomogli pozbyć się
zanieczyszczeń z zarządzanych
przez nich dróg. A że mamy
specjalistyczny samochód i
przeszkolonych kierowców, postanowiliśmy posprzątać drogi
nieodpłatnie - mówi Romuald
Serafin, dyrektor ds. transportu
i logistyki w KSS Bartnica.
- Rzeczywiście, poprosiliśmy
kopalnię o pomoc w sprzątaniu dróg - potwierdza Krzysztof
Kwiatkowski, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego. I tłumaczy: - Mycie asfaltu to bardzo
ważne przedsięwzięcie. Zimą

Na basen od soboty

Występ orkiestry dętej z Głuszycy, pokaz treningu siłaczy
z UKS GIM Głuszyca, dmuchańce, zabawy i atrakcje
dla dzieci, potyczki międzygminne na wesoło, festynowe
smakołyki, lokalni artyści ze
swoimi pracami to tylko wybrane atrakcje pikniku bez
granic, na który zapraszają
wójt gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska, burmistrz
Głuszycy Roman Głód, restauracja „Pod Dwiema Lipami”, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
oraz Centrum Kultury-MBP w
Głuszycy. Współorganizatorami festynu są organizacje pozarządowe z terenu obu gmin.
Piknik bez granic odbędzie się
na styku obu gmin - na terenie
przed restauracją „Pod Dwiema
Lipami” w Bartnicy w niedzielę,
26 lipca, w godz. od 15.00 do
18.00.
(RED)

sypiemy na jezdnie duże ilości
piasku. Gdy zrobi się ciepło,
piach zalega na poboczach
jezdni, stwarzając zagrożenie dla kierowców, ponieważ
utrudnia hamowanie. Jest też
niebezpieczny dla rowerzystów. W dodatku przejeżdżające auta wzbijają tumany zalegającego piachu i kurzu, a to,
szczególnie w słoneczne dni,
utrudnia widoczność. Dlatego
czyszczenie asfaltu jest bardzo
potrzebne. I cieszy nas, że KSS
Bartnica nam w tym pomogła
- dodaje wicestarosta Kwiatkowski.
Należący do kopalni nowoczesny pojazd, posiadający
funkcje zamiatania i mycia asfaltu, wyczyścił 30 km dróg w
gminie Mieroszów. Zebrane z
jezdni zanieczyszczenia trafiły
na wysypisko odpadów.
(RED)

Rolnicze wybory
Tegoroczne wybory do izb
rolniczych cieszyły się znacznym zainteresowaniem dolnośląskich rolników. W województwie dolnośląskim i lubelskim odnotowano najwyższą
w kraju frekwencję wyborczą.
Reprezentantami
interesów
rolników prowadzących gospodarstwa w gminie Stare Bogaczowice zostali Krzysztof Jasiak
i Bogusław Uchmanowicz, którzy zostali też członkami Rady
Powiatowej Dolnośląskiej Izby
Rolniczej Powiatu Wałbrzyskiego. Przed nowym samorządem,
Dolnośląską Izbą Rolniczą stają
nowe wyzwania, które mają
przynieść korzystne rozwiązania dla środowiska rolniczego
i przyczynić się do dalszego
rozwoju obszarów wiejskich
naszego województwa.
(RED)
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Ciesz się świeżym
powietrzem

www.ubezpieczenia.regional.pl

W ofercie pełna gama ubezpieczeń:

majątkowe, komunikacyjne, rolnicze,
życiowe, turystyczne, zdrowotne, grupowe
Twój kod rabatowy:

200

74 66 06 100

Będzie
bezpieczniej
Gmina Głuszyca skorzystała z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
-Realizacja inwestycji, wspartych promesą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
poprawi bezpieczeństwo miejsc szczególnie zagrożonych powodzią na terenie naszej
Gminy - dodaje burmistrz Głuszycy, Roman Głód.
W ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych,
gmina Głuszyca otrzymała
dofinansowanie na realizację trzech zadań. Pierwsze
to odbudowa muru oporowego wraz z fundamentem
oraz odbudową części drogi
gminnej wraz z podbudową
na działkach nr 569 dr. i 460
(wody płynące) w Głuszycy
na łącznej powierzchni 80 m
kw. Szkody na tym odcinku
spowodowały intensywne
opady deszczu w lipcu 2014
r. Wartość zadania to 82
195,98 zł, a dofinansowanie
wyniosło 63 788,00 zł. Prace
realizowane były przez fir-

mę JW. HYDROKOMBUD s.c.
z Walimia. Kolejne zadanie
związane było z odbudową
muru oporowego w ciągu
cieku R-20 w miejscowości
Grzmiąca na odcinku 100
metrów bieżących. Obudowę zniszczyła powódź
wywołana
intensywnymi
opadami deszczu i gradu
w czerwcu 2013 r. Wartość
prac wynosiła 194 057,10
zł, a dofinansowanie 153
278,00 zł. Zadanie zostało
realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i
Ekologicznych „Eko-Wod”
Sp. z o.o. ze Świdnicy. - Oba
zadania zostały komisyjnie

odebrane 20 lipca br. – wyjaśnia burmistrz Roman Głód.
Trzecim zadaniem była
odbudowa drogi gminnej w
Łomnicy (dz. nr 22 dr. obręb
0004 Łomnica), wraz z odwodnieniem liniowym zamkniętym, na długości 200
mb (od 0+000 do 0+200),
którą również zniszczyła
powódź z czerwca 2013 r.
Wartość prac to 267 572,36
zł, a dofinansowanie wyniosło 201526,00 zł. Prace
wykonuje Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów Sp. z o.o. ze Świdnicy.
(RED)

Zmień wygląd sołectwa
Fundusz sołecki to środki wydzielone z budżetu
gminy na każde sołectwo,
pozwalające na realizację tych inwestycji, które
wskażą mieszkańcy. To
oddolna inicjatywa, dająca
możliwość decydowania w
ramach określonych środków, jaka inwestycja powinna być zrealizowana w
sołectwie.
- W celu aktywizacji mieszkańców naszej gminy dajemy możliwość zgłaszania
swoich propozycji nie tylko
na wrześniowych zebraniach
wiejskich, ale już dużo wcześniej, bo przez cały sierpień
– wyjaśniają przedstawiciele
Urzędu Gminy Czarny Bór.
- Inwestycja finansowana z
Funduszu Sołeckiego musi
spełniać określone wymagania formalne: zadanie wła-

sne gminy (zgodnie z art. 7
ustawy z dn. 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym);
służy poprawie warunków
życia mieszkańców; jest
zgodna ze strategią rozwoju
gminy (do wglądu na stronie
www.bip.czarny-bor.pl
w
zakładce strategia rozwoju).
Jeśli masz pomysł, nie wahaj
się wypełnić wniosek i zmienić wygląd Twojego sołectwa! Wnioskowane zadanie
musi być zgłoszone na stosownym formularzu, który
można pobrać: - w siedzibie
urzędu gminy (biuro podawcze, parter), u sołtysa swojego sołectwa, formularz do
pobrania w załączeniu. Wypełniony formularz należy
złożyć: osobiście w siedzibie
Urzędu Gminy w Czarnym
Borze lub przesłać pocztą do
urzędu gminy ul. XXX-Lecia

PRL 18, 58-379 Czarny Bór
albo przesłać elektronicznie
na adres email biuro.podawcze@czarny-bor.pl. Propozycje są przyjmowane do 31
sierpnia 2015 roku (decyduje
data wpływu).
- Wszystkie propozycje
złożone na odpowiednim
formularzu i spełniające
wymogi formalne zostaną
poddane pod głosowanie
na wrześniowych zebraniach wiejskich. Wystarczy
wypełnić formularz, a Twój
pomysł ma szanse na realizację! Masz realny wpływ na
inwestycje w Twojej gminie!
W razie pytań i wątpliwości
prosimy o kontakt z urzędem gminy pod nr telefonu
74 8450-139 wew. 22 – dodają przedstawiciele Urzędu
Gminy Czarny Bór.
(RED)
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Pożyczki! od 300 zł do 1500 zł
Minimum formalności
Gotówka od ręki

AnaNas zawsze możesz liczyć

Wystarczy zadzwonić

662 832 466, 530 814 335
Dojeżdżamy do klienta!

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

więcej informacji na creditia.pl

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

tel. 887 488 001

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

Jarosiński obronił 3 karne!
Nie lada wyczynu dokonał bramkarz Górnika Wałbrzych Kamil Jarosiński,
który w meczu rundy wstępnej piłkarskiego Pucharu Polski obronił
trzy rzuty karne z rzędu! I choć wałbrzyszanie mecz z drugoligowym
Okocimskim Brzesko kończyli w 9, to jednak po heroicznej walce zdołali
wywalczyć awans do kolejnego etapu tych rozgrywek.

Po meczu powiedzieli:
Robert Bubnowicz (trener Górnika Wałbrzych): - Dla naszego zespołu to był bardzo ważny mecz w kontekście odbudowy morale po degradacji z II ligi. Przed spotkaniem miałem
dylemat na którego z bramkarzy postawić i nie pomyliłem się.
Okocimski zaprezentował wyższą kulturę gry, a my staraliśmy
się grać kontrą, co jest łatwiejsze. Popełniliśmy błędy - jest to
rzecz normalna na tym etapie przygotowań do ligi - jednak jestem pewien, że w miarę upływu czasu będzie coraz lepiej.
Tomasz Kulawik (trener Okocimskiego Brzesko): - Gratuluję Górnikowi awansu. Moja drużyna przegrała na własne życzenie, bo stworzyliśmy dużo stuprocentowych sytuacji, ale ich
nie wykorzystaliśmy. Gdyby padł drugi gol wtedy nie byłoby ani
dogrywki, ani rzutów karnych.
Kamil Jarosiński (bramkarz Górnika Wałbrzych): - Trener
podał mi rękę, ściągnął mnie z powrotem do drużyny i dał mi
wiarę w to, że mogę bardzo dobrze grać. Udało mi się rozegrać
mecz życia. W dogrywce cały czas Okocimski utrzymywał się
przy piłce i choć graliśmy w 9, zdołaliśmy utrzymać korzystny
wynik, bo każdy z chłopaków zostawił serce na boisku.

Kamil Jarosiński na rękach trenerów, działaczy i kolegów z drużyny.
Dla piłkarzy Górnika był to
pierwszy oficjalny mecz po
spadku z II ligi. W przerwie
między sezonami z klubu odeszli m. in.: Rafał Figiel, Dominik
Bronisławski (obaj do Rakowa
Częstochowa), Damian Lenkiewicz (do Miedzi Legnica) i
Tomasz Wepa (do Odry Opole). Za to do zespołu z Wałbrzycha wrócili Adrian Mrowiec,
Marcin Morawski, Sławomir
Orzech, Jan Rytko oraz Kamil Jarosiński. Zmiana zaszła
także na stanowisku I trenera
Górnika, na które powrócił Robert Bubnowicz. Jednak przed
meczem z Okocimskim zespół
gospodarze mieli dużo problemów kadrowych, przez co
na ławce rezerwowych usiedli
sami młodzieżowcy.
Na pożegnanie z II ligą
Górnik, w ostatniej kolejce
poprzedniego sezonu, zremisował z Okocimskim 2:2, ale
przed sobotnim spotkaniem
w Pucharze Polski niewielu
liczyło na podobne rozstrzygnięcie.
Początek meczu był dosyć
spokojny, oba zespoły „bada-

ły” się, a w dodatku grę utrudniały warunki atmosferyczne
(upał i zaduch). Więcej zaczęło
się dziać od 26 min., gdy bardzo groźnie zza pola karnego
uderzył Wojciech Dziadzio, ale
bardzo dobrze interweniował
w bramce Kamil Jarosiński.
Sześć minut później bramkę
mógł zdobyć Jurij Hłuszko,
ale piłkę z linii bramkowej
wybił Mateusz Krzymiński. Po
tej akcji próbowali odpowiedzieć górnicy, ale w dogodnej
sytuacji Marcina Orłowskiego
uprzedził Waldemar Sotnicki.
Jednak w 34 min. po dośrodkowaniu Aleksandra Ślączki,
piłkę do bramki gospodarzy
wpakował Arkadiusz Lewiński.
Trzy minuty później strzelec
gola zagrał ręką we własnym
polu karnym, za co został
ukarany żółtą kartką, a sędzia
podyktował jeszcze rzut karny dla Górnika, który bardzo
pewnie wykorzystał Marcin
Orłowski. Chwilę po zdobyciu bramki przez gospodarzy,
Hłuszko próbował znów wyprowadzić Okocimskiego na
prowadzenie, ale jego strzał

nogami obronił Jarosiński. Po
dosyć przeciętnej pierwszej
połowie było 1:1.
W przerwie w szeregach
biało – niebieskich Sebastian
Surmaj zastąpił Mateusza
Krzymińskiego. Trener Okocimskiego Tomasz Kulawik
zmian nie dokonał, mimo to
początek należał zdecydowanie do gości. Najpierw po
dośrodkowaniu Pawła Pyciaka
„szczupakiem” strzelał Dziadzio, ale piłka poszybowała
nad bramką, a kilka minut
później strzał Jaworskyjego
świetnie na linii bramkowej
złapał golkiper wałbrzyszan.
Potem mecz się uspokoił, gra
toczyła się głównie w środku
pola, a upał wymusił, zgodnie
przepisami, dodatkową przerwę na nawodnienie (podobnie było w I połowie). Dopiero
w końcówce regulaminowego
czasu gry Górnik wypracował
dwie bardzo dobre okazje do
objęcia prowadzenia. W 88
min., po akcji Orłowskiego, w
polu karnym z piłką minął się
Kamil Śmiałowski, a w doliczonym czasie gry Orłowski huk-

nął z 20 m tuż obok bramki.
Po 90 minutach gry wciąż był
remis 1:1, więc do wyłonienia
zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Ale dopiero końcówka pierwszej części dogrywki
była emocjonująca: najpierw
w 98 min. w poprzeczkę bramki Okocimskiego trafił Dominik
Radziemski, a następnie drugą
żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką został ukarany
Sławomir Orzech. Sześć minut później, w bardzo kontrowersyjnej sytuacji, drugi żółty
kartonik obejrzał również Dariusz Michalak, przez co wałbrzyszanie musieli grać w „9”.
Wtedy na wysokości zadania
stanęli kibice, którzy wspierali piłkarzy Górnika żywiołowym dopingiem, do którego
dołączyli się także widzowie
z krytej trybuny. W drugiej
połowie dogrywki osłabieni
wałbrzyszanie ograniczali się
do obrony i sporadycznych
kontrataków, a kontrowersyjne decyzje sędziowskie rozpalały i piłkarzy, i kibiców. Nieporadne ataki Okocimskiego,
który grał z przewagą dwóch
zawodników, nie przyniosły
zmiany rezultatu i o awansie
do I rundy zadecydował konkurs rzutów karnych. Tu już
zdecydowanie lepsi okazali
się biało - niebiescy, którzy

wygrali 3:0, po trafieniach Mateusza Sawickiego, Dominika
Radziemskiego i Marcina Orłowskiego i trzech kapitalnych
interwencjach Kamila Jarosińskiego, który obronił strzały
Wojciecha Dziadzio, Mateusza
Wawryki i Jurija Hłuszki. Dzięki
temu Górnik awansował do I
rundy Pucharu Polski, w której
zagra na własnym stadionie z
Wigrami Suwałki. Mecz zostanie rozegrany 25 lub 26 lipca.
Radosław Radczak
Górnik Wałbrzych - Okocimski KS
Brzesko 1:1 (1:1, 1:1) po dogrywce,
karne 3:0
Bramki: 0:1 Lewiński (34), 1:1
Orłowski (38-k). Karne: 1:0 Sawicki,
(1:0 obroniony), 2:0 Radziemski,
(2:0 obroniony), 3:0 Orłowski, (3:0
obroniony). Żółte kartki: D.Michalak,
Orzech, Sawicki, G.Michalak - Lewiński,
Hłuszko, Białkowski. Czerwone kartki:
Orzech (99, za drugą żółtą), D. Michalak (105, za drugą żółtą). Sędziował:
Maciej Mikołajewski (Świebodzin).
Widzów: 300.
Górnik: Jarosiński - Sawicki, D. Michalak, Orzech, Krzymiński (46 Surmaj) Śmiałowski, Oświęcimka, Morawski, G.
Michalak, Radziemski - Orłowski.
Okocimski KS: Sotnicki - Wawryka,
Jacek, Garzeł, Baran - Pyciak, Lewiński,
Dziadzio, Jaworśkyj (71 Kasiński),
Ślęczka (74 Białkowski) - Hłuszko.

Przyjemne
z pożytecznym
Treningi, spacery, trochę korzystania z pięknej aury nad
morzem Bałtyckimi oraz dwa
mecze sparingowe - tak ma
wygląda program pobytu piłkarek AZS PWSZ Wałbrzych
na obozie we Władysławowie. - Nasza ekipa mieszka w
Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie
i bardzo chwali sobie warunki
pobytu: bliskość morza, znakomitą murawę do treningu i
świetną letnią pogodę. Nic więc
dziwnego, że humory dopisują i
nasze panie bardzo ciężko trenują.. Na obozie są 22 piłkarki, a
miejsc podstawowym składzie
ekstraligowego zespołu o połowę mniej. Nic dziwnego, że trwa
rywalizacja o miejsca w zespole,
co bardzo cieszy trenerów Grykę
i Jasińskiego. Przed pierwszym
treningiem odwiedził nas prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej Padewski, który życzył nam nie tylko udanego
obozu, ale także sukcesów sportowych w zbliżającym się już
wielkimi krokami ekstraligowym
sezonie 2015/16 – relacjonują
działacze AZS PWSZ Wałbrzych.
We wtorek wałbrzyszanki pokonały w sparingu z ekstraligową
Olimpią Szczecin 3:1 (0:0, 1:0,
0:3) po dwóch golach Anny Rędzi i jednym Andżeliki Smagur.
(RED)

Puchar
Balatonu
Trzy piłkarki nożne AZS PWSZ
Wałbrzych zostały powołane
przez selekcjonera reprezentacji kobiet Wojciecha Basiuka na rozgrywany na Węgrzech turniej Balaton Cup.
W gronie 18 piłkarek są: Daria
Antończyk (na zdjęciu) oraz pozyskane przez AZS PWSZ Anna
Rędzia i Agata Sobkowicz. Polki
1 sierpnia o godz. 14.00 zagrają
w Balatonfüred z Białorusią, a
dwa dni później zmierzą się w
finale lub meczu o trzecie miejsce z Węgrami albo Słowacją.
Tymczasem ze zgrupowania
reprezentacji Polski do lat 19
powróciła Małgorzata Mesjasz,
która wystąpiła w towarzyskim
meczu z Białorusią. Biało – czerwone w Białej Podlaskiej uległy
rywalkom 1:3.
(RED)
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Sportowy raport

Finał Podwórkowej Ligi Mistrzów
Górnik Szczawno Zdrój
i Dzieci Steca Szczawno
Zdrój zwyciężyły w finale Podwórkowej Ligi Mistrzów Aglomeracji Wałbrzyskiej. W tegorocznej
rywalizacji brały udział
drużyny piłkarskie nie tylko z Wałbrzycha, ale także
z gmin powiatu wałbrzyskiego i Nowej Rudy.
Po meczach eliminacyjnych, które były rozgrywane
w gminach, najważniejsze
mecze tegorocznej ligi, promującej zdrowy styl życia
i grę fair play, rozegrano
na boiskach centrum Aqua
Zdrój w Wałbrzychu. Najpierw rywalizowali zawodnicy w kategorii do 14 lat.
Na finał przyjechało sześć
ekip, reprezentujących swoje miejscowości: SP Szczyt
– Boguszów – Gorce; Orzełki
Mieroszów; Old Spice Team
Głuszyca; Polonia Środa
Wałbrzych; FC Lewce Czarny
Bór oraz Górnik Szczawno –
Zdrój. Drużyny zostały rozstawione w dwóch grupach,
z których do półfinału awansowały po dwie. Nie zabrakło
ambitnej gry i emocji, a poziom gry był wysoki. W półfinale zmierzyły się Górnik i
Orzełki oraz Szczyt i Lewce.
W tym ostatnim spotkaniu,
w którym Szczyt wywalczył
awans do finału, nie obyło
się bez rzutów karnych. Trzecie miejsce przypadło drużynie Orzełki z Mieroszowa,

która pokonała Lewce 3:1. W
zaciętym do ostatniej minuty finale, pierwszymi triumfatorami PLM Aglomeracji
Wałbrzyskiej została drużyna
Górnik ze Szczawna, wygrywając 2:1 ze Szczytem.
Po zmaganiach w młodszych rocznikach, rozpoczął
się turniej w starszej kategorii wiekowej. Tu stawił
się komplet drużyn, czyli
dziewięciu zwycięzców eliminacji w gminach: Polonia
Wałbrzych, Fajne Chłopaki
Nowa Ruda, KS Walim, Dzieci
Steca Szczawno Zdrój, Orły
Mariana Boguszów – Gorce,
Skalnik Czarny Bór, Torpedo
Stare Bogaczowice, Termalika Głuszyca, Orzełki Mieroszów. Drużyny zostały rozstawione w trzech grupach,
z których do fazy finałowej
awansowali zwycięzcy. Już
pierwsze spotkania, przyniosły wiele wrażeń, a niektóre z
nich trzymały w napięciu i kibiców, i sędziów aż do ostatniego gwizdka. Do ścisłego
finału awansowały: Fajne
Chłopaki, Dzieci Steca i Torpedo. W finale drużyny rozegrały mecze pomiędzy sobą:
Fajne Chłopaki zremisowały
0:0 z Dziećmi Steca, Dzieci
Steca pokonały Torpedo 3:1,
a Fajne Chłopaki uległy Torpedo 0:1. Turniej w swojej
kategorii wygrała drużyna
Dzieci Steca Szczawno Zdrój,
II miejsce zajęło Torpedo
Stare Bogaczowice, a III miej-

sce wywalczyły Fajne Chłopaki Nowa Ruda.
Organizatorami turnieju
byli: radny Rady Miejskiej
Wałbrzycha Anatol Szpur,
Fundacja „Z Całego Serca”,
Centrum Aqua – Zdrój. Patronat honorowy sprawowali: prezydent Wałbrzycha
dr Roman Szełemej, senator
RP Wiesław Kilian i poseł na
Sejm RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, która jednocześnie zaangażowała się
w realizację tej sportowej
imprezy. Partnerami były:
Gmina Mieroszów, Miasto
Nowa Ruda, Gmina Szczawno Zdrój, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Boguszów –
Gorce, Gmina Walim, Gmina
Czarny Bór, Gmina Głuszyca
i Gmina Wałbrzych. Mecenat
nad turniejem objęły: Zamek
Książ sp. z o.o. i Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.
- Pierwszy tego typu turniej nie zostałby zorganizowany, gdyby nie osobiste
i bezinteresowne zaangażowanie wielu osób, w tym
włodarzy gmin, pracowników administracji samorządowej, a przede wszystkim
pracowników i koordynatorów obiektów sportowych.
Wszystkim osobom zaangażowanym serdecznie dziękujemy – podkreślają organizatorzy Podwórkowej Ligi
Mistrzów Aglomeracji Wałbrzyskiej.
(RED)

• Doskonale spisali się zawodnicy KKW Superior
Wałbrzych podczas Mistrzostw Polski MTB 2015,
które rozgrywane były w
Sławnie. Złoty medal i tytuł mistrzyni Polski juniorek
zdobyła Patrycja Piotrowska, a jej wyczyn powtórzył
Filip Helta. Z kolei Aleksandra Podgórska z brązowym
medalem w kategorii do
23 lat dołączyła do grona
medalistów KKW Superior
Wałbrzych. Ola zajęła także
6 miejsce open w kategorii
elite kobiet. W wyścigu juniorek młodszych w wyścigu o Puchar Prezesa PZKol
3 miejsce zajęła Natalia Jeruzalska. W kategorii juniorów
młodszych 8 miejsce zajął
Kamil Tarnawski, a Dariusz
Michalik był 15.
(RED)

• Na kortach SKT Sopot zostały rozegrane Mistrzostwa
Polski Juniorów w Tenisie
Ziemnym. Na starcie stanęła
między innymi reprezentantka
MKS Szczawno Zdrój Aleksandra Rojek. Wyprawa nad morze
była znakomitą okazją do powiększenia sporej już kolekcji
medalowej mistrzostw Polski,
którą zgromadziła Ola (posiada medale mistrzostw Polski
w każdej kat wiekowej krasnal,
skrzat, młodzik, kadet). Co
prawda nie udało się jej wywalczyć krążka w grze singlowej,
ale za to udało się w deblu. Ola,
grając w parze z Weroniką Falkowską z Warszawy, uległa dopiero w półfinale pierwszej rozstawionej parze Kulik/Kuczer.
(RED)

Finaliści Podwórkowej Ligi Mistrzów Aglomeracji Wałbrzyskiej.

• W sobotę 1 sierpnia o godz.
13.00 w Hali Widowisko-Sportowej Aqua Zdrój Reprezentacja Polski podejmie
w towarzyskim spotkaniu
Czechy. Będzie to pierwsza
okazja do zobaczenia biało-czerwonych przed EuroBasketem we Francji. Reprezentacja
Polski z Adamem Waczyńskim,
Mateuszem Ponitką, Przemysławem Karnowskim i Łukaszem Koszarkiem na czele
zagra w Wałbrzychu dwa towarzyskie spotkania z Czechami.
Pierwsze z nich, rozgrywane w

Hali Widowiskowo-Sportowej
Aqua Zdrój, będzie otwarte dla
publiczności. W kadrze Czech
nie brakuje dużych koszykarskich nazwisk. Jedną z największych gwiazd jest zawodnik Fenerbahce Stambuł Jan Vesely,
którego fani NBA mogą znać z
gry dla Washington Wizards i
Denver Nuggets. Również Jiri
Welsch w latach 2002-2006
grał w najlepszej lidze świata.
W tym zespole najprawdopodobniej zobaczymy także zawodnika FC Barcelony Tomasa
Satoranskiego, drużynowego
kolegę Adama Waczyńskiego
– Pavla Pumprlę oraz Patrika
Audę, który w minionym sezonie Tauron Basket Ligi występował w Polfarmexie Kutno.
W zeszłym roku kadra trenera
Mike’a Taylora również rozegrała dwumecz z Czechami. W
pierwszym spotkaniu nasi południowi sąsiedzi wygrali 70:65,
a w drugim Polacy zrewanżowali się i zwyciężyli 75:73. Bilety
na sobotnie spotkanie Polska-Czechy dostępne w sprzedaży w cenie 30 zł (normalny)
i 20 zł (ulgowy) na portalu
www.abilet.pl.

ku wodnym Water World (140
000 m. kw.) dostarczył niezapomnianych wrażeń. Tak więc
wyjazd dostarczył nie tylko
atrakcji podczas zajęć, ale dał
też możliwość poznać zabytki
i doznania wielu wrażeń podczas zwiedzania wyżej wymienionych miast – wylicza trener
Mirosław Furmaniak, który
spotkał się z prezesem klubu
FC Blanes, ustalając warunki
współpracy pomiędzy AP Victoria a akademią FC Blanes.

(RED)

(RED)

• Zespoły PUKS Victoria Wałbrzych i Akademii Piłkarskiej Victoria, rozpoczęły
pod kierunkiem Mirosława
Furmaniaka przygotowania
do sezonu obozem w Lloret
de Mar w Hiszpanii. Młodzi
wałbrzyscy futboliści rozegrali
3 spotkania. Wygrali 9:4 z orlikami FC Blanes oraz przegrali z
Piastem Iłowa 0:1 i młodzikami
Girony 0:4. - Treningi odbywały
się w małych, 5 - 6 osobowych
grupach, a prowadzone były
przez 6 trenerów. Niespodzianką dla uczestników obozu było
to, że wszystkie treningi prowadzili trenerzy z akademii piłkarskich klubów z Girony i Blanes.
Oprócz zajęć, 30 osobowa grupa uczestników miała okazję
zwiedzić Wenecję, Barcelonę
wraz ze stadionem Camp Nou
oraz Paryż. Oprócz pracy treningowej, mieliśmy możliwość
wypoczynku w wodach morza
Śródziemnego, czy kompleksu przy hotelowych basenach.
Ponadto całodniowy pobyt w
największym w Europie par-

• W Obornikach Śląskich rozegrany został półfinał mistrzostw Polski w siatkówce
plażowej juniorów. Wystąpiło
w nim 16 par, po 4 najlepsze
z województw: opolskiego,
śląskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. W tym para Victorii
PWSZ Bartosz Ostrowski i Marcin Dereń. Wałbrzyscy siatkarze
z trzeciego miejsca awansowali
z mistrzostw Dolnego Śląska.
I nie zdołali zająć jednego z
czterech najlepszych miejsc,
bo tylko te dawały awans do
finału mistrzostw Polski. W
Obornikach ten awans wywalczyli: J. Macura i M. Łysikowski, M.Kukulski i M.Setlak (obie
województwo śląskie), Paweł
Lewandowski i Maciej Lewicki
(dolnośląskie), A. Kopij i Ł. Walawender (opolskie). Z pary Victorii PWSZ przed kolejną szansą
awansu do finału stanie Marcin
Dereń, który wraz z Wojciechem Stawianym zagra jeszcze
półfinał mistrzostw Polski kadetów w siatkówce plażowej.

(BAS)

• Zapraszamy do udziału w
turnieju piłki nożnej drużyn
podwórkowych o „Puchar
Lata 2015”. Turniej odbędzie
się w sobotę, 1 sierpnia, od
godz. 12.00 na boisku Orlik w
Głuszycy. Turniej adresowany jest do osób w wieku do
15 lat. Drużyny mogą składać
się maksymalnie z 10 zawodników, na boisku grać będzie
skład 6+1. Zapisy drużyn przyjmują trenerzy na Orliku do 31
lipca br. Organizatorem „Pucharu Lata 2015” i sponsorem
nagród jest MKS Włókniarz
Głuszyca.

(RED)
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USŁUGI
(1) REMONTY DOMÓW, MIESZKAŃ OD A DO Z, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE,
OGRZEWANIE, DŁUGIE DOŚWIADCZENIE!!! Tel. 508-808-022.
Instalacje: gaz, c.o., woda. Od
projektu, przez montaż, po odbiór. Serwis kotłów, przeglądy.
Tel: 509 107 337, 501 252 870.
(1) Usługi remontowo – wykończeniowe: malowanie, gładzie,
płytki, sufity podwieszane, panele,
tapety itp. Tel. 694-922-059.
(2) „SZOP PRACZ” PRANIE
TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW,
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJNE CENY!!! Tel. 535-424-624
(1) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, szafy, garderoby, zamówienia
indywidualne. – TANIO! Tel.
607-218-533.
(1) SZAFY WNĘKOWE, garderoby, zabudowa i inne stolarskie,
TANIO! Tel. 692-123-981.

ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO Z DOŚWIADCZENIEM. TEL. 696 473 695

NIERUCHOMOŚCI
(1) Sprzedam garaż przy ul.
Prostopadłej w Wałbrzychu. Cena
10 tys. zł - do negocjacji. Tel. 575
120 299.
(7) Do wynajęcia lokal użytkowy
w centrum Wałbrzycha, 45 m2 na
dowolną działalność, wszystkie
media. Tel. 668-549-462.
(1) 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.

Głuszyca ul. Grunwaldzka
20A tel./fax 748447889,
882068300, 600186884
e-mail:info@zolnieruk.pl

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

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

PRACA
(1) OPIEKA NIEMCY OD ZARAZ
TEL.725 248 935
Firma handlowa zatrudni młode,
dyspozycyjne osoby do pracy
przy promocjach i wyprzedażach.
Praca stała, od zaraz.550 zł/tyg.
Tel.519-484-971.
(2) ZOSTAŃ OPIEKUNEM
SENIORÓW W NIEMCZECH I
ZARÓB 3000EURO BRUTTO ZA
WYJAZD. Tel.509 892 436.
(2) PRACA DLA OPIEKUNA
SENIORÓW W ANGLII, WYSOKIE
ZAROBKI. TEL. 509 892 436.

Nieruchomość
tygodnia:
Sprzedam lokal mieszkalnykawalerkę w Głuszycy przy ul.
Ogrodowej. Mieszkanie o pow.
25 m2 mieści się na pierwszym
piętrze w nowym budownictwie. W skład lokalu wchodzą:
pokój z kuchnią, łazienka z
WC. Do mieszkania przynależy
piwnica. Mieszkanie jest widne
i po kapitalnym remoncie- wymiana wszystkich instalacji.
Okna i drzwi wymienione.
Nowe podłogi- panele, terakota w łazience. W pobliżu przychodnia, szkoła, kościół, tereny
zielone.
Cena: 49 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 mieszkanie w Głuszycy
Górnej, duża kuchnia +dwa
pokoje, 46 m2. Cena 60 tys. zł do
negocjacji.
Sprzedam mieszkanie Głuszyca ul.
Ogrodowa, 2 pokoje, 35m2. Cena
85 tys. zł

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 70 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. NOWA CENA 240 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.

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

Tel. 606 478 000

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

TANIE

UBEZPIECZENIA

• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

WSPÓŁPRACUJEMY
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

NAPRAWA

SKUTERÓW I QUADÓW
(odbiór i dowóz)

W naszej bogatej ofercie są także

CZĘŚCI
DO SKUTERÓW

chwilówki – kredyty

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

BIURO: ul. Słowackiego 8

montaż anten
satelitarnych
i naziemnych

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

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

(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

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.

Sprzedam
kawalerkę
28 m2 po remoncie
za 28.000,- zł
tel. 887-338-001.

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO
KREDYTY gotówkowe,
konsolidacyjne
CHWILÓWKI na dowód
POŻYCZKI bez BIK
WAŁBRZYCH,
AL. WYZWOLENIA 3/2.
Tel. 74 663 15 25
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Redakcja
i biuro ogłoszeń
Tygodnika DB 2010
ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu
(w budynku
Fabryki Okien „ROL”)

Wójt Gminy Stare Bogaczowice
zawiadamia że w okresie od 23.07.2015r.
do dnia 14.08.2015r. w Urzędzie Gminy
w Starych Bogaczowicach przy ulicy
Głównej 132 na tablicy ogłoszeń
zostanie wywieszony wykaz nr 5/2015
gruntów przeznaczonych do dzierżawy.
wykaz nr 6/2015 nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej.

WSZYWANIE
ESPERALU
507 943 593

czynne
od poniedziałku
do piątku
(w czwartki - nieczynne)

w godz. 10.00 - 15.00
tel. 790 709 590
www.db2010.pl
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Podgórze, 3 pokoje,42m2 plus 2
ogródki i garaż, CENA 79.000zł
Kontakt 530-998-374

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )
58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514
Podzamcze, 54 m2, rozkładowe,
4 piętro w wieżowcu, atrakcyjna
cena 115.000,-zł. Kontakt 535416-014
APARTAMENT DWUPOZIOMOWY
w Szczawnie Zdroju, pow. 60
m2,osiedle zamknięte, wysoki
standard, zabudowa kuchenna
w cenie, 249 tys. zł. Kontakt
535416014
OKAZJA Kawalerka 20m2 CENA
16tys !!! Boguszów Gorce, spokojna okolica. Mieszkanie na parterze
z łazienka i wc. Okna pcv. Mieszkanie wymaga remontu. Czynsz 50zł
Kontakt 535-416-014
Dom wolnostojący w okolicach
Wałbrzycha pow. 90m2 4pokoje
działka 660m2. Cisza spokój, Kontakt 535-416-014
Podzamcze, 48 m2, rozkładowe,
dwa pokoje, SUPER CENA 95.000,zł Kontakt 535-285-514
BIAŁY KAMIEŃ 3 pokoje w rozkładzie, nowe budownictwo, DWA
BALKONY, ogrzewanie miejskie, 63
m2, wysoki parter, 165.000 tys. Tel:
535-285-514
OKAZJA ! PODZAMCZE, 2 pokoje,
rozkład, 42 m2, balkon, parter,
85.000 zł. Tel: 535-285-514
BEZCZYNSZOWE mieszkanie Z
BEZPOŚREDNIM WYJŚCIEM NA
OGRÓD! Cicha, spokojna okolica
Boguszowa-Gorc, 2 pokoje, 60 m2,
cena 89 tys zł, Tel: 535-285-514
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 45
m2, balkon, 4 piętro w wieżowcu,
cena 105 tys, tel. 535 285 514
PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 58
m2, widna kuchnia, 3 piętro, blok
czteropiętrowy po termomodernizacji, CENA 139.000 zł do neg. Tel.
535285514
Biały Kamień, 3 pokoje, 85m2,
garaż, duży potencjał, dwa
mieszkania w cenie jednego
(66m2+19m2), cena 125.000zł DO
NEGOCJACJI! Tel: 535-311-265
Podzamcze, 48 m2, rozkładowe,
dwa pokoje, cena 119.000zł DO
NEGOCJACJI! Kontakt 535-311-265
Biały Kamień 3 pokoje, 67m2, parter z samodzielnym wejściem do
mieszkania, dwa ogródki! 400m2,
bardzo atrakcyjna lokalizacja, cisza,
spokój, Cena 130.000zł DO NEGOCJACJI! Kontakt 535- 311- 265
Szczawno- Zdrój, mieszkanie do
remontu, 48 m2, (33m2+15m2),
cena 65.000zł. Tel: 535-311-265
Biały Kamień, 41m2, kawalerka
z dużym balkonem, 2 piętro,
odstępne 20.000zł Kontakt 535311- 265
Piaskowa Góra, 29m2, kawalerka
z jasną kuchnią, parter, do odświeżenia, SUPER CENA 60.000zł
Kontakt 530-998-374

PIASKOWA GÓRA, 45m2, 3 POKOJE z otwartą kuchnią, po remoncie,
b. dobra lokalizacja, 4 piętro,
balkon Kontakt 535-285-514
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
Podzamcze, 61m2, cena 140tys 3
pokoje, blok po termomodernizacji, duży balkon, super lokalizacja
Kontakt 530-998-374

ny, parter, do odświeżenia 74/640
11 73, 502 668 974

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

80 tyś, do negocjacji, 80 m2, 3
pokoje, duża widna kuchnia, w
cenie mieszkania garaż, do remontu 74/640 11 73, 502 668 974

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

89 tyś, do negocjacji, 46 m2, 2
pokoje, widna kuchnia, I piętro,
do wprowadzenia, spokojna okolica 74/640 11 73, 502 668 974
42 tys., 26 m2, po remoncie
74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA-BOGUSZÓW GORCE
135 tyś., 100 m2, 3 pokoje,
dwupoziomowe mieszkanie po
kapitalnym remoncie 74/640 11
73, 502 549 553
DOMY-RUSINÓW
135 tyś., do remontu, 74/640 11
73, 509 180 718
LOKAL- ŚWIEBODZICE

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
117 tyś, 35,5 m, 2 pokoje, po
kapitalnym remoncie 74/640 11
73, 502 668 974
MIESZKANIA-PIASKOWA GÓRA
120 tyś, 44 m2, 3 pokoje, II piętro,
świetna lokalizacja 74/640 11 73,
502 668 974
30 tys., 29 m2, okazja, 74/640 11
73, 509 180 718
100 tyś, 45 m2, 3 pokoje, 74/640
11 73, 502 549 553
75 tyś, 29 m2, 2 pokoje, 74/640 11
73, 502 549 553
MIESZKANIE-SZCZAWNO ZDRÓJ
WYJĄTKOWA OKAZJA - W SAMYM
CENTRUM SZCZAWNA ZDROJU,
W SĄSIEDZTWIE GŁÓWNEGO
DEPTAKU
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 – BIAŁY KAMIEŃ
55 tyś, 30,5 m2, po kapitalnym
remoncie, ul. Andersa, 74/640 11
73, 502 549 553
89 tyś, 41,3 m2, 2 pokoje, widna
kuchnia, instalacje wymienione,
do odświeżenia 74/640 11 73, 502
668 974
45 tys., 68 m2, do remontu,
74/640 11 73, 509 180 718
MIESZKANIA – NOWE MIASTO
62 tyś. do negocjacji, 52 m2, 2
pokoje, 74/640 11 73, 513 130
023
115 tyś, 42 m2, po kapitalnym remoncie 74/640 11 73, 502 549 553
125 tyś, do negocjacji, 78,5 m2,
w pełni rozkładowe, 4 pokoje, 2
balkony w tym jeden zabudowa-

Kompletnie wyposażony salon
fryzjerski na dwa stanowiska +
strefa recepcyjna i stanowisko do
manicur,- 1000 zł z ogrzewaniem
+ media 74/640 11 73, 502 668
974
100 tyś., 68 m2, 74/640 11 73, 509
180 718
GARAŻ- SZCZAWNO ZDRÓJ
25 tyś, okazja, 74/640 11 73, 509
180 718
DZIAŁKI-JEDLINA ZDRÓJ
40 tyś., 800 m2, 74/640 11 73, 509
180 718
DZIAŁKI-OLSZYNIEC
66 tyś., 1.100 m2, 74/640 11 73,
509 180 718
DZIAŁKI-SZCZAWNO ZDRÓJ
70 tyś., 1 508 m2, 74/640 11 73,
509 180 718
DZIAŁKI-BOGUSZÓW GORCE
80 tyś., 891 m2, 74/640 11 73, 509
180 718

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

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 - Kołobrzeg ,37 m2 ,3 piętro
,2 pokoje ,kuchnia ,łazienka
,balkon . Zamienię na mieszkanie
w Wałbrzychu lub w Szczawnie
Zdroju . (74) 843 33 33, (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 ,50 m2 ,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
BON - Szczawno Zdrój ,lokal ,50
m2 ,parter ,2 pomieszczenia
,witryna ,wc . Cena wynajmu :
2000 zł netto

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

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. Kasztelańska, 2 pokoje, 42m2, parter w
10, cena 115.000zł, po remoncie
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 36m2 z dużym
balkonem, 5 piętro w 10, po kapitalnym remoncie, cena 115.000zł,
tel. 74 840 40 40, 693 223 424
RENOMA – OKAZJA! PODZAMCZE, ul. Grodzka, 3 pokoje, 66m2,
9 piętro w 10, cena 129.000zł, tel.
74 840 40 40, 512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul. Basztowa, 2 pokoje, 48m2, 4 piętro w
4, cena 96.000zł, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Grodzka, 2 pokoje, 40m2 z dużym
balkonem, 4 piętro w 4, 112.000zł,
po remoncie, tel. 74 840 40 40,
512 085 489
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, 52.000zł, 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

BON - Szczawno Zdrój ,rezydencja
,1330 m2 ,garaż ,działka 3200 m2
.Cena : 3 300 000 zł (nr : 2030) (74) 843 33 33, (74) 666 66 06 ,
(74) 666 66 09
BON - Poniatów ,Dom w zabudowie bliźniaczej ,97 m2 ,działka
2027 m2 .Cena : 299 000 zł (nr:
2019) - (74) 843 33 33, (74) 666 66
06 , (74) 666 66 09

remoncie, 1 piętro w 4, cena
125.000zł, tel. 74 840 40 40, 693
223 424

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

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ
NA PODZAMCZU!
RENOMA – PODZAMCZE, ul.
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, po

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 – OKAZJA! DOM W
OLSZANACH 5km od Świebodzic,
100m2, działka 1300m2, garaż,
cena 190.000zł tel. 74 840 40 40,
512 085 489
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WILLA – Sprzedamy 2 pok. 38m2,
P.Góra, parter, cena 99 tys.zł. 74
666 42 42, 881 788 200.

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 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 kawalerka 18 m 2 Piasko-

33m2, 1 piętro, 55 tys. Tel. 883

bardzo atrakcyjnej lokalizacji, w

wa Góra 49.000 zł 607 212 315, 74

334 481

cenie 210,000 zł. DO NEGOCJACJI-

666 09 19

MS-2138 Biały Kamień, okolice ul.

!Tel: 502-657-353

Bema, 45m2, 2 pokoje, rozkłado-

9. SOWA&VICTORIA Mieszkanie

JM DOM mieszkanie 98 m2 3

we, po remoncie, z OGRÓDKIEM,

na Osiedlu Górniczym dwa roz-

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

pokoje z ogrodem, bezczynszowe

JM DOM mieszkanie 3 pokojowe

DZENIA, 1 PIĘTRO, ogrzewanie

JM DOM do wynajęcia lokal
użytkowy 171 m2 parter przy pl.
Tuwima w centrum Wałbrzycha
74 6660919, 607212315

Szczawno Zdrój 210.000 zl 607

gazowe, cena: 49 tys. Tel. 883

10. SOWA&VICTORIA Piaskowa

334 481

Góra; Dwa pokoje, kuchnia,

Szczawno Zdrój 380.000 zł 607
212 315, 74 666 09 19

212315, 74666 09 19

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

98,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel.

ka, pow. 24m2, DO WPROWA-

502-657-353

wysoki parter, do odświeżenia,
cena 63 tys. Tel. 883 334 481
MS-1624 Szczawno Zdrój, 89m2,

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

kładowe pokoje, co gazowe,cena

MS- 2105 Biały Kamień, kawaler-

Nowe Miasto, 45m2, 2 pokoje,

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

cena 89 tys. Tel. 606 976 630

przedpokój, łazienka + toaleta po
kapitalnym remoncie z pełnym
wyposażeniem, 129 000zł. DO
NEGOCJACJI!Tel: 502-665-504

4 pokoje, po remoncie, cena 275

11. SOWA&VICTORIA Podzamcze,

tys. Tel. 883 334 481

cztery pokoje, duży przedpokój,

MW-2194 Mieszkanie do wynaję-

kuchnia osobno toaleta i łazienka,

cia w Szczawnie Zdroju, 53m2, 2

149 900zł DO NEGOCJACJI!Tel:

pokoje, umeblowane, cena 1100

502-665-504

zł. Tel. 883 334 481

12.SOWA&VICTORIA Piaskowa

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

LW-12 wynajęcia lokal użytkowy o

Góra, dwupokojowe mieszkanie

pow. 320 m w Centrum Wałbrzy-

z ciemną kuchnią, łazienka oraz

cha przy największym parkingu

przedpokojem + balkon, 75 000zł

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

cławiu – zadzwoń bogata oferta

w mieście, cena 4500. tel. 606
976 630
Szukasz nieruchomości we Wrodeweloperów. Tel. 883 334 481

1 piętro, cena 144 tys. Tel. 883
334 481
OKAZJA !!! MS-2096 Podzamcze,
2 pokoje, 48m2, 1 PIĘTRO w 4,
DUŻY BALKON, do wejścia, cena
125 tys. Tel. 883 334 486
MS-2080 Piaskowa Góra, kawalerka 19m2, cena 45 tys. Tel. 883
334 481
MS-2087 Piaskowa Góra, 2 pokoje,
42m2, do wprowadzenia, cena 95
tys. Tel. 883 334 481
MS-2116 Piaskowa Góra, 2 POKOJE, 29m2, do wejścia, cena 75 tys.
Tel. 793 111 130
MS-2180 Podzamcze, 2 pokoje,
2 piętro w 4, cena 94 tys. Tel. 883
334 481
MS-2186 Podzamcze, 2 pokoje,
54m2, 115 tys. Tel. 883 334 486
MS-2174 Podzamcze, 3 pokoje,
pełen rozkład, 3 piętro, 119 tys.
Tel. 883 334 481
MS-2185 Stary Zdrój, 65m2, 2 pokoje, po remoncie, z OGRÓDKIEM,
127 tys. TEL. 883 334 481

13. SOWA&VICTORIA Piękne, duże
mieszkanie, 4 pokoje + kuchnia,
przedpokój oraz toaleta wraz
z garażem w zielonej okolicy,
Rybnica Leśna, 99 000zł, DO NEGOCACJI! Tel: 502-665-504

OKAZJA !!! MS-2189 Piaskowa
Góra, 3 pokoje, 45m2, 3 piętro,
cena 105 tys. Tel. 793 111 130
OKAZJA !!! Piaskowa Góra, mieszkanie po kapitalnym remoncie,
45m2, 3 pokoje,

DO NEGOCJACJI!Tel: 502-665-504

14.SOWA&VICTORIA Świebodzice,
53 m2 do wprowadzenia na II
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: 502-657640

piętrze w cenie: 155,000 zł. Tel:

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

NEGOCJACJI! Tel: 506-717-014

3. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto,
2 pokoje 45 m2, do wprowadzenia, w cenie 68,000 zł. DO NEGOCJACJI, Tel:502-657-640
4. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
43 m2 2 pokoje w cenie 110,000
zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121102
5. SOWA&VICTORIA Konradów, 2
pokoje, 56m2 z widną kuchnią, w
cenie 79,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel: 519-121-102
6. SOWA&VICTORIA Podzamcze,
54 m2, 2 pokoje z balkonem do
wprowadzenia, w cenie: 140,000
zł. Tel: 519-121-102

506-717-014
15. SOWA&VICTORIA Piaskowa
Góra, 45 m2, 3 pokoje na IV
piętrze w cenie 115,000 zł. DO

16. SOWA&VICTORIA Stary Zdrój,
42 m2, po kapitalnym remoncie
na wysokim parterze, w cenie
80,000 zł. DO NEGOCJACJI!Tel:
506-717-014
17. SOWA&VICTORIA Walim, 50
m2 po kapitalnym remoncie z
łazienką, w cenie 79,000 zł. DO
NEGOCJACJI! Tel: 506-717-014
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-

MS-1743 Nowe Miasto, 2 pokoje,
po remoncie, GARAŻ, cena 119
tys. 883 334 486

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

MS-2183 Stary Zdrój, kawalerka
PO KAPITALNYM REMONCIE,

8. SOWA&VICTORIA Biały Kamień,
58 m2, 2 pokoje po remoncie w

remontu 57m2, cena 127,000 zł.

104
20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie
4 pokoje na Piaskowej Górze do
Tel: 519-121-104
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